Til FaFs generalforsamling 4. oktober 2019

Redaktionen for Arkæologisk Forums beretning
Der er sket flere ting i redaktionen, redaktionsarbejdet og i Arkæologisk Forum
I år kan vi fejre 20 år med Arkæologisk Forum – nummer 1 udkom i efteråret 1999.

Redaktionen
I redaktionen har vi valgt os en ny ansvarshavende redaktør, Anna Beck, der vil stå som ansvarshavende fra
og med Arkæologisk Forum nr. 41. Mette Palm, der tidligere var ansvarshavende redaktør fortsætter som
redaktionsmedlem.
I 2018 gik Bo Jensen og Marie Lenander Petersen ud af redaktionen – og vi har siden været på udkig efter et
par nye redaktionsmedlemmer.
Vi har nu fået et nyt redaktionsmedlem, Kamilla Majland, cand. mag. i forhistorisk arkæologi fra
Københavns Universitet. Dermed er vi 7 medlemmer i redaktionen: Anna Beck, Mette Palm, Jette Rostock,
Ole Thirup Kastholm, Signe Lützau Pedersen, Susanne Klausholm Dolleris og Kamilla Majland.

Redaktionsarbejdet
De sidste par år har vi haft problemer med at udkomme med Arkæologisk Forum på det tidspunkt vi ellers
har kørt med (maj/juni og november) – flere gange er novembernummeret først udlkommet meget sent i
december – men vi har dog holdt at kunne udkomme med to numre årligt. Vi har forsøgt at komme tilbage
til udgangspunktet, men har nu måttet indse at vi i stedet satser på at der ikke sker yderligere skred i
tidspunktet for hvornår tidsskriftet udkommer. Vi har derfor sat os målet fremover at udkomme med
Arkæologisk Forum i juli/august og december måned. Og som det ser nu, vil Arkæologisk Forum nr. 41 blive
udsendt til medlemmer og abonnenter imellem jul og nytår 2019 (inden posttaksterne stiger).

Nye tiltag i Arkæologisk Forum
Hvor artiklerne i Arkæologisk Forum før som regel var ret korte, har vi nu besluttet at give plads også til
noget længere artikler – bl.a. i erkendelsen af at det kan være svært at skrive en artikel der skal kunne
fagfællebedømmes på så få sider. Vi er dog stadig tilhængere af også korte artikler og indlæg.

Mest spændende er dog nok de tiltag vi har lanceret i på det seneste – i form af det vi kalder ”Spejlinger”.
Idéen med artikelserien er at præsentere en aktuel arkæologisk problemstilling hentet fra den
internationale litteratur. Vi inviterer 2-3 skribenter til læse en artikel og derefter spejle denne i deres
specifikke danske kontekst. Det er ikke meningen at skribenterne skal diskutere den oprindelige tekst, men
derimod ”tænke med den” og præsentere den centrale problemstilling i en ny (men for vores læsere
velkendt) sammenhæng – også selvom de måske er uenige med den oprindelige teksts udlægning af
problemstillingen. Formålet med ‘Spejlinger’ er at give et lille kig ind i, hvad der rører sig i arkæologien
internationalt, samtidig med at problematikken bringes direkte ind i og gøres relevant i en national
arkæologisk sammenhæng. Vi satser på at ”spejlinger” vil inspirere og provokere til at se arkæologien i
Danmark i en større sammenhæng. Første ”spejlinger” kom i Arkæologisk Forum nr. 39 hvor
udgangspunktet var artiklen: The Two Cultures and a World Apart: Archaeology and Science at a New
Crossroads af Tim Flohr Sørensen (2017), som tog udgangspunktet i en diskussion af arkæologiens forhold
til henholdsvis humanistiske og naturvidenskabelige videnskabsidealer. Efter planen kommer der også en
”Spejlinger” i Arkæologisk Forum nr. 43 (sommer 2020), denne gang med udgangspunkt i en artikel af Assaf
Nativ fra 2016 ”No Compensation Needed: On Archaeology and the Archaeological”.

I Arkæologisk Forum nr. 41, der udkommer her mellem jul og nytår, er det planen at få nogle arkæologer
fra de nordiske lande til at svare på 4 spørgsmål vi stiller dem. Vi spørger til hvor de finder teoretisk
inspiration til deres projekter og om der er behov for i nordisk arkæologi at have Nordic TAG konferencer –
Teoretical Archaeology Conference? Vi satser at også denne spørgeform kan give stof til vore læsere – og
måske vil vi også i fremtiden arbejde med sådant et format.

På redaktionens vegne
Jette Rostock

