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Et historisk dokument 
 

Kære læser, fik du læst Arkæologisk Forum? 

 

Måske har du så opdaget, at vi er kommet til nummer 40 – dansk 

arkæologi på godt og ondt igennem 20 år.  

 

Når man ser historisk på det, spænder tidsskriftet bredt. I hvert 

eneste nummer er der noget for alle – også noget, man ikke vidste, 

man gerne ville vide noget om. 

 

Gennemgående emner har været vores udgravningsvirksomhed og 

fagets teoriudvikling – nogle gange endda i kombination, som i temaet 

”Teori på udgravningen” i AF 12/2005. I det følgende nummer blev 

mål og metode på de arkæologiske forundersøgelser debatteret.  

 

Ændringer i lovgivning og forvaltning er en problematik der i perioder 

har været debatteret indgående. Hvad mener vi om den lovgivning? 

I artiklen ”Den nye museumslov og arkæologien” i AF 5/2001 skrev 

Johansen om behovet for museumsloven af 2001. Og i årene efter 

kastede konsekvenserne af den ny museumslov en række artikler af 

sig. Aktuelt bliver det helt sikkert igen. 

 

En akilleshæl i dansk arkæologi er forskningen. Vi mangler stadig 

meget der – også et emne der er blevet behandlet i flere artikler. Her 

kan nævnes ”Politik og papkasser – arkæologisk forskning på lokal-

museer” skrevet af Jensen i AF 19/2008. 

 

Gennem de 20 år har dansk arkæologi bevæget sig fra en videnskab, 

der udelukkende tog sig af forhistorien og middelalderen til at 

inkludere først historisk arkæologi og senest samtidsarkæologi. Et 

langt træk. Eksempler på samtidsarkæologi ses fx i artiklen ”Festival-

arkæologi” af Beck, Albris og Sørensen i AF 16/2007 og temaet 

”Samtidsarkæologi” i AF 35/2016. 

 

ITs betydning for dansk arkæologi er vokset igennem årene. Det 

markerer sig tydeligt. I AF 4/2001 skriver Jarl Hansen artiklen 

”Etablering af et arkiv til digitalt udarbejdede udgravnings-

beretninger. En ny opgave for Det Kulturhistoriske Centralregister”. 

Sidste skud på stammen blev præsenteret i artiklen ”DIME – Digitale 

Metaldetektorfund” af Dobat et.al. i AF 39/2018. 

 

Som du ved, kære læser, er der adskillige flere emner at finde i 

Arkæologiske Forum: Studieordninger, formidling, konference-

indtryk m.m. Det er bare at gå på opdagelse i dit arkiv eller på FaFs 

hjemmeside. Mangler du noget, så skriv! 
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