
Forslag til behandling ved FaFs generalforsamling 26. oktober 2021 
Stillet af redaktionen for Arkæologisk Forum. 
 
 
 
For at fremtidssikre produktionen af Arkæologisk Forum, foreslår vi at hæve det årlige kontingent med 

75,- for alle typer af medlemskab samt abonnenter. 

 

Baggrund 

Arkæologisk Forum er et tidsskrift for dansk arkæologi med ekstern fagfællebedømmelse (BFI niveau 

1). Indholdsmæssigt søger tidsskriftet at sætte det arkæologiske fag ind i en større sammenhæng – 

både videnskabeligt og samfundsmæssigt – og både arkæologisk faglige samt fagpolitiske emner 

behandles og debatteres. 

 

Indholdet af Arkæologisk Forum produceres og redigeres i dag ved frivillige kræfter. Arbejdet med 

grafisk opsætning af det færdige tidsskrift tager dog meget tid, der af praktiske grunde er nødt til at 

ligge på en enkelt person. Det giver nogle udfordringer fremadrettet, da det er blevet sværere at finde 

den nødvendige tid. Tidsskriftet trykkes i dag på Holbæk Museum, hvor vi har en fordelagtig aftale. 

Denne aftale er dog ikke langtidsholdbar, da den 1) er afhængig af en enkelt person på museet og 2) 

trykning skal passes ind med museets egne opgaver. Begge dele har givet udfordringer i forhold til at 

overholde udgivelsesplanen. Efter tryk pakkes tidskrifterne af et medlem fra redaktionen og udsendes 

med almindelig porto. Dette, har vi erfaret, kan gøres billigere gennem en distributionsaftale, hvor der 

kan opnås markant billigere porto. Alt i alt mener vi ikke, at den nuværende løsning er holdbar i 

længden. 

 

For at sikre tidsskriftets fortsatte udgivelse, foreslår vi at lade professionelle kræfter varetage 

henholdsvis opsætning, tryk og distribution. Vi har afsøgt mulighederne og indhentet tilbud, som 

betyder, at omlægningen kan gøres med en kontingentstigning på mellem 50 og 200 kroner alt efter, 

hvilken model man vælger. Vores forslag er på den baggrund en kontingentstigning på 75,- 

 

Hvis vi vælger at omlægge opsætning og produktion, giver det samtidig mulighed for at gentænke 

tidsskriftets layout, opsætning og trykkvalitet, så udseendet kommer til at stemme bedre overens med 

indholdet. Alt i alt håber vi at kunne producere et designmæssigt mere tidssvarende og appetitligt 

tidskrift, som kan trække nye medlemmer og abonnenter til FaF. Den redaktionelle linje for tidsskriftets 

indhold ændres der ikke ved. 


