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Från redaktionen
in Situ har fått nya redaktörer, och som vid flertalet redaktionsbyten
leder detta till att nya ambitioner och målsättningar testas, samtidigt
som de tidigare volymerna av tidskriften analyseras. I vårt fall kommer
redaktionsbytet att leda till vissa förändringar, där somligt kommer att
vara sig likt, som att vi fortfarande vill försöka spegla frågor och verksamheter som berör västsvenska arkeologer, medan annat kommer att
förändras, som att de flesta nummer i framtiden får ett mer tematiskt
innehåll. Det kommer också att ges utrymme till debatt och recensioner. Dessa ambitioner har inte förverkligats i detta nummer då vi ”ärvt”
innehållet efter föregående redaktion. 2003 års volym behåller därför
sin tidigare karaktär.
Några analyserande kommentarer kan ändå vara på in plats. Fram
till utgåvan 2002 har 74% av författarna varit män, en trend som förstärks genom detta nummer där samtliga artiklar är skrivna av män. I
fortsättningen kommer redaktionen aktivt att försöka få fördelningen
mellan manliga och kvinnliga författare jämnare. Vid en hastig översyn över författarnas institutionstillhörighet kan konstateras att nästan
70% har sin hemvist vid universitet och/eller Riksantikvarieämbetet.
Detta innebär att redaktionen i framtiden gärna ser bidrag från regionens museer och länsstyrelser.
Vid valet av teman kommer redaktionen i fortsättningen att välja
dessa på ett sådant sätt att personer verksamma vid olika institutioner
i regionen kan ha något att tillföra. Det är vår förhoppning att de
ambitioner och målsättningar redaktionen har med in Situ i framtiden skall leda till att tidskriften fortsätter att utgöra ett levande forum
inom den västsvenska arkeologin.
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