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Förord
Arkeologi i Norr skall vara ett ftrum fOr alla som arbetar med arkeologiska problem i
norra Fennoskandien. Så ställer Evert Baudou upp sin programförklaring i det första numret av Arkeologi i Norr. Detta gäller fortfarande i hög grad. Det finns nu
som då ett behov av just ett sådant forum där artiklar rörande materiell kultur och
teoretiska problem som är vanliga i norr kan ventileras.
Det har nyligen förts fram synpunkter på att det finns för många arkeologiska
tidskrifter här i landet, speciellt sådana som är "husorgan". Det finns också farhågor att sådana tidskrifter skall bli alltför regionalt präglade. I programförklaringen
nämns en region, norra Fennoskandien. För den som inte känner till området så
väl, kan det säkert låta som om det rör sig om ett mindre område. Det utgör dock
mer än en sjättedel av hela Europa och här finns en mångfald av etniska grupper,
språk och näringsformer. I området finns också sex universitet och minst två som
håller på att bli det. Det arkeologiska materialet är rikt och mångfacetterat, och vi
står ännu i början av utforskandet av förhistorien i denna del av världen. Därför
behövs flera fora som står till förfogande för arkeologer och andra som vill belysa
regionens förhistoria. Här har Arkeologi i Norr fortfarande en viktig uppgift att
fYlla.
Från och med detta nummer har tidskriften en ändrad layout. Ett nytt teckensnitt och en del smärre ändringar skall förhoppningsvis göra den mer lättläst. Ändringarna är förhoppningsvis gjorda med varsamhet så att tidskriften fortfarande
känns igen.
Lars Forsberg
Anm. de flesta uppsatserna är inlämnade senast hösten 1994.
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