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Arkæologisk Forum 

Arkæologisk Forum er et fagligt tidsskrift 

der søger at sætte det arkæologiske fag ind i en 

større sammenhæng – både videnskabeligt og 

samfundsmæssigt. Her kan både arkæologisk 

faglige og fagpolitiske emner behandles og 
debatteres. 
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Skriv til Arkæologisk Forum 

Arkæologisk Forum modtager gerne bidrag. 

Kontakte redaktionen, og få råd og vink om 

indholdet, læserne, formaliteter, deadlines m.v. 

 

Fagfællebedømmelse 

Generelt bliver tekster i Arkæologisk 

Forum fagfællebedømt. Artiklerne er 
markeret med teksten [Fagfællebedømt 

artikel] . 
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Hvorfor graver vi? 
 

Udgravningens rolle i arkæologien er under pres i dag – i et 

internationalt perspektiv, men i høj grad også set med danske øjne. 

Vores udgravningspraksis er under stadig forandring gennem ud-

viklingen af nye strategier, nye registreringsformer og nye standarder. 

Derfor følger Arkæologisk Forum nu op på emnet med spørgsmålet – 

hvorfor graver vi? – set fra et dansk perspektiv. 

 

Ved første øjekast kan svaret på spørgsmålet synes indlysende – at 

udgravningen udgør arkæologens adgang til primær data. I stigende 

grad bliver der dog sat spørgsmålstegn ved denne praksis fra 

offentligheden, bygherrer, myndigheder og sågar fra egne rækker. Har 

vi ikke snart gravet nok? Hvorfor skal vi blive ved med at udgrave, 

når vi ikke kan nå at behandle og publicere det, som vi allerede har 

undersøgt? Hvad betyder udgravningen for arkæologien og 

arkæologerne? Er udgravningen ikke stadig arkæologiens stærkeste 

kendetegn, og kan vi som fag overleve uden dette? Hvad skal graves? 

Og af hvem, hvordan og hvorfor? Hvad betyder udgravningen for 

samfundet, nutiden og fremtiden? 

 

Skribenterne har grebet spørgsmålet forskelligt an, heldigvis. Alle 

arkæologer bør have en mening om, hvorfor vi graver, men vi behøver 

ikke mene det samme. Temaet i dette nummer af Arkæologisk Forum 

præsenterer en række forskellige synspunkter. Læserne kan være 

enige eller uenige i meget, men de forskellige synspunkter og tilgange 

bør i hvert fald inspirere til debat.  
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