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Hikuin¤Kirkearkæologi i Norden, 8, Vest-Agder, Norge, 2004 Hent PDF Forlaget skriver: De
kirkearkæologiske symposier har siden 1981 været afholdt på skift i de nordiske lande. Foredragene fra det 8.

møde, afholdt i Norge, foreligger nu som bind 33 i skriftrækken hikuin.

Bogens 17 artikler, skrevet af fagfolk fra museer og universiteter, giver et mangfoldigt billede af den
forskning der nu foregår. Disse faglige møder med efterfølgende publicering startede i Århus i 1981, og siden

har skiftende tilrettelæggere og redaktører sørget for, at resultaterne fra de mange spændende
kirkearkæologiske undersøgelser i Danmark, Norge, Sverige og Finland på forhåbentlig overskuelig vis

løbende er blevet gjort alment tilgængelige.

Forlaget Hikuin har siden grundlæggelsen i 1974 ud over skriftrækken hikuin udgivet flere skriftrækker og
tidsskrifter, ligesom det gennem årene er lykkedes at færdiggøre en række større og mindre

enkeltpublikationer.

Den 12. november 2004 blev hikuin på Bogmessen i Forum i København beæret med prisen "Årets
kulturtidsskrift 2004" med begrundelsen "Prisen Årets Kulturtidsskrift 200´ gives til Forlaget Hikuin for
gennem 300 år at have udgivet hikuin, et tidsskrift om middelalderarkæologi. Et tidsskrift af konstant høj

kvalitet, indholdsmæssigt såvel som grafisk. - Prisen gives for gennem 30 år at have opretholdt en præcision
og stramhed, seriøsitet og lethed i det samlede udtryk".

Det er flotte ord, som redaktion, tilrettelægger og udgiver naturligvis ubeskedent har taget til sig, og der vil -
hvis lysten og energien ikke svigter - blive fortsat i denne ånd.
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