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Ansigtsløft og fremtidssikring 
 
Det Arkæologisk Forum, du sidder med i hænderne, er skabt af frivillige 
kræfter. Mange af opgaverne er sjove, spændende og fagligt ud-
fordrende. Én opgave trækker dog tænder ud, nemlig opsætningen, da 
den af gode grunde hviler på en enkelt person, og det bliver sværere 
og sværere at få passet ind i en travl hverdag.  
 
Tidsskriftet trykkes i dag på Museum Vestsjælland, hvor vi igennem 
mange år har haft en fordelagtig aftale. Selv om vi er taknemmelige for 
det samarbejde, har det vist sig ikke at være en langtidsholdbar 
løsning, da den er personafhængig, og i øvrigt skal passes ind med 
museets egne opgaver.  
 
Efter tryk pakkes tidsskrifterne af et medlem fra redaktionen og ud-
sendes med almindelig porto. Dette har vi erfaret kan gøres lettere 
gennem en distributionsaftale hos et trykkeri, hvor der i tilgift kan 
opnås markant billigere porto. 
 
Vi mener, at der er behov for forandringer på trykkeområdet såvel som 
i distributionen, hvis vi skal fremtidssikre produktionen af Arkæologisk 
Forum. 
 
Derfor har vi undersøgt muligheden for at få opsat tidsskriftet hos en 
grafiker samt trykt og distribueret det ved et trykkeri. Selv om 
omlægningen giver portobesparelser, så indebærer den i sin helhed 
nogle meromkostninger, og dermed en stigning i medlemskontingent 
og pris for abbonement. Til gengæld får vi samtidig mulighed for at 
gentænke tidsskriftets layout, opsætning og trykkvalitet, så udseendet 
kommer til at stemme overens med indholdets høje kvalitet.  
 
Et tiltrængt ansigtsløft vil give et designmæssigt mere tidssvarende og 
appetitligt tidsskrift, som vil give en bedre læseoplevelse for vores 
nuværende læsere – og måske ovenikøbet vil trække nye medlemmer 
og abonnenter til. 
 
Vi arbejder derfor nu på, at Arkæologisk Forum nr. 47  i december 2022 
kan dumpe ind af din dør i sin nye form – og håber at du vil blive glad 
for det.      
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