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Förord

Tidskriften Arkeologi i Norr har legat i träda sedan 1999, men har efter-
frågats av många som ansett att den fyller ett tomrum. Vi har härmed
glädjen att återuppväcka tidskriften med ett innehållsrikt nummer.

Drygt 80 % (ca 900 000 km2) av den Fennoskandinaviska landytan
ligger norr om huvudstäderna i Norge, Sverige och Finland. Ur be-
lägenhetssynpunkt har stora delar av Norge samt Finland och Norr-
land mycket gemensamt, även om länderna delvis har vitt skilda land-
skapstyper. De stora ytorna, de långa avstånden och den glesa befolk-
ningen, är för stora delar av det nordliga området försvårande fakto-
rer när det gäller möjligheterna till arkeologisk forskning. Det kräver
särskilda angreppssätt och metoder. Under förhistorisk tid har dagens
strikta gränser mellan områdena inte existerat. Stundtals har de varit
skarpare, oftare överskridande. Det bedrivs inom området mycken
arkeologisk forskning och jag skulle vilja skapa en återkommande pu-
blicering av material och tolkningar av de livsvillkor och de samhällen
som genom årtusenden har kommit och gått i nordliga trakter. Jag vet
att det finns alltför få fora för publicering av arkeologiska artiklar med
nordligt innehåll.

I och med nystarten av tidskriften hoppas jag den kommer att bli
central för publicering av nya arkeologiska upptäckter och tolkningar
rörande norra Fennoskandinavien. Det behövs ett forum av detta slag
eftersom väldigt många av de nordligare arkeologiska undersökningar-
na är små till omfånget. Att orientera sig i ett område med många små
och spridda undersökningar  gör det hart när omöjligt att få ett samlat
grepp över detta stora, varierade och komplexa område.

Arkeologi i Norr vänder sig främst till författare som ser en utma-
ning i att låta empiriska data brytas med teoretiska perspektiv. Vi tar
gärna emot uppsatser på svenska, norska, danska eller engelska.

Per H. Ramqvist
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