Arkæologisk Forum nr.2, Maj 2000

Ved udgivelsen af Arkæologisk Forum nr. 1 udtrykte vi håbet om at tidsskriftet
ville komme til at gøre en forskel. Det mener vi er gået i opfyldelse på en hel række
punkter. I interviewet med Rigsantikvar Steen Hvass (kan nu læses på FaFs
hjemmeside, www.archaeology.dk under Arkæologisk forum nr.1) blev en række
vigtige spørgsmål taget op - her iblandt kan nævnes: Den såkaldte ”tivolisering” af
formidlingen og de alt for knappe økonomiske ressourcer til udgravninger.
Debatoplægget om brug af ikke-uddannet arbejdskraft ved udgravninger - som
konsekvens af mangel på ressourcer, og hvilke retningslinier der skal gælde for
arkæologien fremover, har sammen med en tilsvarende artikel i Magisterbladet af
samme forfatter affødt en længere debat.
- Og debatten er ikke slut. Arkæologisk Forum kan i dette nummer bringe nyt stof
til eftertanke. Olfert Voss stiller således spørgsmålet: "Graver vi for at forske eller for
at administrere?". I "Brudflader" sætter vi denne gang fokus på hvordan vores fag
opleves og formidles i medierne. Og en museumsmand beretter om forholdet mellem
museer og lokal-pressen.
Arkæologisk Forum er ikke kun et forum for dansk arkæologi, også andre af
verdens erfaringer og synspunkter indenfor arkæologien bør komme frem her. Derfor
bringer vi i dette nummer nyt både fra den arktiske front og fra Afrika. Læs hvad
lederen for det nyoprettede Center for Grønlandsforskning på Nationalmuseet har at
sige om baggrunden for centrets oprettelse og dets planer for fremtiden. Læs desuden
en anmeldelse af Martin Halls bog "Archeology Africa".
Et af tidens aktuelle emner er de ideologiske og religiøse aspekter i forhistoriske
samfund – hvad tænkte og troede f.eks. germanerne på? Mads Ravn giver et bud på
dette i sin artikel om germanernes mentale univers.
Sidst men ikke mindst finder du i "Aktuelt" Klavs Randsborgs forklaring på, hvorfor
projekter i feltarbejde er blevet indført som et obligatorisk studieelement på den nye
magisterkonferens-uddannelse ved Københavns Universitet.

Redaktionen ønsker alle læserne en lang, varm og fundrig sommer.

