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”Jeg står helt handfallen”
Dessa ord yttrades av Professor Kristian Kristiansen, initiativtagaren till In situ, under det ”surprise party”, som
organiserades för honom på den arkeologiska institutionen
vid Göteborgs Universitet. Kristian fyllde 60 år den 16
augusti 2008 och han firade sin 60-årsdag med familj
och vänner i Danmark. Ett firande ägde därför rum på
institutionen den 4 september då vänner och kollegor
från hela Norden tillströmmade och det bjöds på musik,
vin, presenter, tilltugg och många tal. I dessa tal framgick
tydligt vilken betydelse Kristians insatser för arkeologin i
Göteborg, Skandinaven och Europa har haft genom åren.
Möjligen stod han handfallen inför själva överraskningsmomentet då han inte var förberedd på ett ”surprise party”.
Samtidigt så är det det omgivande arkeologiska samhället
som borde stå handfallet inför de enorma insatser Kristian
gjort på olika plan för den nationella och internationella
arkeologin, och inte minst för den arkeologiska institutionen i Göteborg.
Kristian har bland annat iscensatt och genomfört ett
antal projekt som kommit att placera institutionen på
den internationella forskningsarenan. Bland dessa kan
nämnas Från kust till kust, The Emergence of European
Communities (EEC), som består av delprojekt i Ungern,
Sicilien och Tanum, Vitteneprojektet och Svenskt hällristningsforskningsarkiv (SHFA). Listan kan dock göras mycket
längre. Kristian har vidare initierat ett antal internationella
konferensforum som blivit normbildande och oerhört betydelsefulla för den teoretiska och praktiska diskursen inom
den europeiska arkeologin. Bland dessa kan nämnas Nordic
TAG och European Association of Archaeologists (EAA).
Båda dessa organisationer har dessutom vid ett tillfälle
vardera låtit organisera konferenser vid institutionen i
Göteborg vilket ytterligare bidragit till att fästa densamma
på den internationella kartan. Kristians egen forskning
rörande bronsåldern har under de senaste decennierna befunnit sig i den absoluta forskningsfronten. I sin forskning
har hans styrka varit kombinationen av ett grundläggande
empiriskt, materialorienterat perspektiv med övergripande
samhällsteoretiska resonemang. Exempelvis har Kristian i
ett flertal artiklar och i monografierna Europe before His-
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tory (1998) och The Rise of Bronze Age society (2005) varit
banbrytande vad gäller att presentera och diskutera nya
samhällsperspektiv, interaktionsmönster och symbolism
beträffande det europiska bronsålderssamhället. Den sistnämnda monografin erhöll år 2007 pris för bästa utländska
monografi av The Society of American Archaeologists (SAA)
inom ramen för organisationens årliga Book award. Han
har också i olika forskningssammanhang genom åren
samarbetat med internationella forskare såsom Michael
Rowlands, Timothy Earl och Ian Morris för att nämna
några. Kristian har inte enbart initierat och genomfört
forskningsprojekt på den renodlat vetenskapliga arenan
utan även knutit viktiga pedagogiska forskningsprojekt
till institutionen.
Bland dessa kan nämnas Co-Creating Cultural
Heritage som genomfördes 2006 i samarbete med kollegor vid Stanford university och E-learning as a tool of
knowledge transfer in the field of protection and management
of archaeological heritage som genomförs under perioden
2007–2009 tillsammans med kollegor i Polen, Lettland,
Tyskland, England och Holland. Kristian har dessutom
mot bakgrund av sin tidigare verksamhet inom den danska
kulturmiljövården kommit att initiera och påverka de
svenska diskussionerna rörande kulturarvsförvaltning samt
övergripande frågor rörande kulturarvet och dess samtida
samhällsfunktioner, på ett omfattande sätt. Detta gäller
både på det lokala och det nationella planet. Ett exempel
är hur han på det västsvenska planet medverkat till att
initiera det mångvetenskapliga och tvärsektoriella samarbetsforumet Kulturarvsakademin mellan universitet och
regionala kulturarvsinstitutioner samt aktivt bidragit till
att kulturarvsfrågorna förts upp på Göteborgs universitets
dagordning som ett av de styrkeområden universitetet avser
att fokusera på under de kommande åren.
Under de år Kristian varit verksam som professor vid
institutionen för arkeologi i Göteborg har han fungerat
som en lysande inspiratör, som ständigt varit beredd att
dela med sig av erfarenheter och kontaktnät, inte bara för
det stora antal doktorander han framgångsrikt handlett
utan även för kollegor, forskare och grundutbildningsstudenter. Det är vår förhoppning att Kristian med sin
positiva inställning fortsätter att inspirera personer i sin
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omgivning på samma sätt som tidigare. Inte minst i dagsläget då institutionen nu tagit en ny
form i samband med sammanslagningen med historieämnet inom ramen för Institutionen för
historiska studier. Mot bakgrund av allt det Kristian Kristiansen iscensatt och genomfört genom
åren vill vi avsluta denna korta resumé, som är långt ifrån fullständig, genom att utbrista:
”Vi står helt handfallna”
För In Situ och de arkeologiska institutionerna i Västsverige
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