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Redaktionen og Foreningen af Fagarkæologer har den fornøjelse
at præsentere den 10. udgave af Arkæologisk Forum. Et rundt
jubilæum for et lille tidsskrift, som i årenes løb har vokset sig
større i takt med, at det har fået flere skribenter og flere læsere.
Jubilæer og runde dage giver som oftest anledning til eftertanke –
har vi opnået det vi ville, og hvordan skal det gå i fremtiden?
Intentionen med tidsskriftet var at skabe et forum for debat – et
forum, der kunne udgøre et aktivt element i den fremtidige
udvikling af faget arkæologi. I de forgående numre er en bred
vifte af emner blevet behandlet: kulturarvspolitik, de nyeste
datalogiske redskaber for arkæologer samt en række forskellige
teoretiske og metodiske udfordringer, den arkæologiske disciplin
står over for.
De seneste år har i høj grad stået i Museumslovens tegn, hvilket
heller ikke er gået sporløst hen over diskussionerne i
Arkæologisk Forum. Det er nu, vi ser virkningerne af loven, og
diskussionen vil næppe – og forhåbentlig – heller stoppe her.
Noget andet, der har kendetegnet de 10 første numre, er vores
forsøg på at anskue arkæologien udefra ved at invitere
gæsteskribenter med anden faglig baggrund til at reflektere over
forskellige spørgsmål af arkæologisk relevans – det være sig
antropologens holdning til materiel kultur, TV-mandens
formidling af forhistorien eller arkitektens syn på rum og
kulturlandskab. Refleksioner, der i høj grad udfordrer det
arkæologiske verdensbillede ved at vende tingene på hovedet og
derigennem inspirere til nye tanker inden for arkæologien.
Gæsteskribenten vil derfor også fremover have en fast plads i
Arkæologisk Forum.
Et felt Arkæologisk Forum måske ikke i tilstrækkelig grad har
formået at dække hidtil, er diskussioner af mere ”videnskabelig”
art. Hvor bør faget bevæge sig hen teoretisk, hvilke temaer og
perspektiver bør komme i fokus, og skal arkæologi i fremtiden
blot være videnskaben om forhistorien eller i stedet videnskaben
om menneskets relation til det materielle – til alle tider? Det er
kun fantasien der sætter grænser. Vi vil derfor stræbe efter, at
Arkæologisk Forum i stadig større grad bliver et sted for
udveksling af synspunkter samt ideer – færdige som ufærdige.
Aktuelle, oversete og måske kontroversielle problemstillinger er,
som altid, velkomne.
Vi håber, at læserne også fremover vil få glæde af Arkæologisk
Forum og tage aktiv del i debatten omkring faget arkæologi.
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