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Gefjon
Arkæologi og nyere tid

Redigeret af Ole Thirup Kastholm, Laura Maria 
Schütze, Kristoffer Buck Pedersen og Inge Christiansen

Gefjon – arkæologi og nyere tid er et helt nyt landsdæk-

kende tidsskrift for kulturhistoriske emner fra de 

ældste tider til vores tid.

 Gefjon sigter på at præsentere teoretisk og meto-

disk velfunderede artikler, der indeholder den mest 

opdaterede viden og viser de seneste tilgange til det 

videnskabelige felt på de kulturhistoriske museer.

 Tidsskriftet udkommer en gang årligt. Initiativet 

kommer fra ROMU og Museum Sydøstdanmark.

Gefjon i abonnement
Abonnement på tidsskriftet Gefjon tegnes nemt ved 

henvendelse direkte til forlaget. Prisen i abonne-

ment er 270,00 kr. inkl. moms for trykt udgave inkl. 

forsendelse + elektronisk udgave.

Abonnement på elektronisk udgave: 180,00 kr.
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ET SENNEOLITISK LANGHUS I VINGE · ÅGÅRD KULTHUS · FALSTERLISTENS 

DATERING · SKRALDETS ARKÆOLOGI · DEN UBEKVEMME KULTURARV? 

N
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Gefjon – arkæologi og nyere tid er tidsskrift for kulturhistoriske emner 
fra de ældste tider til vores tid. På et velfunderet teoretisk og metodisk 
grundlag præsenterer Gefjon den mest opdaterede viden, og viser de 
seneste tilgange til det videnskabelige felt på de kulturhistoriske museer.

Artiklerne i dette andet nummer beskæftiger sig primært med arkæologi 
til alle tider. Undtagelsen er et historisk studie af Falsterlisten.

• Skraldets arkæologi – perspektiver set fra en 1700-tals losseplads på 
Esplanaden

• Den ubekvemme kulturarv. Bygningen som kulturhistorisk 
informationskilde

• Arkivalier og fund – komplementære kilder

• Falsterlistens datering

• Et særligt hus fra Ågård – et kulthus fra vikingetiden

• Vinge – et monumentalt, senneolitisk hus på Sjælland. Byggetradition, 
Únětice-indflydelse og økonomi i det sydøstlige Skandinavien i SNII
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