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Tidsskriftet Gefjon – arkæologiske studier og rapporter er klar 

til at møde læserne med artikler om arkæologiske undersøgel-

ser fra Danmark. Dette nummer indeholder fire længere studi- 

er og en kortere rapport om emner fra yngre og ældre  

jernalder i Danmark.

Studierne er omfattende videnskabelige artikler, mens rap-

porterne er kortere videnskabelige fremlæggelser af forelø-

bige konklusioner på enkelte udgravninger eller særligt inter-

essante fund.

Studierne i Gefjon 7 omfatter Lone Claudi-Hansens genfor-

tolkning af ældre jernalders glittesten, som udover at være 

et pottemagerredskab har været brugt til tekstilfremstilling. 

Mathias Søndergaard og Sune Villumsen undersøger bebyg-

gelsesmønstre i Køge-området i yngre germansk jernalder, 

mens Mathias H. Kaas og Lars Grundvad flytter dateringen af 

de danskfundne fibler af Stora Köpingetypen fra 700-tallet til 

starten af 800-tallet. Tobias Mortensen ser på de mange fund 

af såkaldte vølvestave med kritiske øjne.

Rapporten i Gefjon 7 omhandler en bopladsbegravelse ved 

Lejre fra yngre jernalder skrevet af Ole Thirup Kastholm. 

Gefjon – arkæologiske studier og rapporter udgives i samar-

bejde med Museum Sydøstdanmark og ROMU.

Gefjon nr. 7 er på gaden
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Gefjon – Arkæologiske studier og rapporter er et tidsskrift for arkæologiske 
emner. Vi publicerer bidrag fra hele Danmark, og som omhandler alt fra de 
ældste perioder til i dag. Bidragene kan være egentlige videnskabelige studier 
af arkæologiske problemstillinger såvel som rapporter, som i en mere foreløbig 
form behandler for eksempel enkeltstående lokaliteter, individuelle genstande, 
genstandsgrupper og projekter under udvikling. Både studier og rapporter bliver 
fagfællebedømt efter gældende praksis. Derudover modtager vi også gerne kom-
mentarer og replikker uden for det fagfællebedømte felt. 

Artiklerne i dette syvende nummer handler om:

•  Værktøjsgrave, tekstilhåndværk og de anonyme pottemagere.  
En genfortolkning af ældre jernalders glittesten

• Landsbyens tid. Kronologisk modellering af bebyggelsens brudflader  
og formationsprocesser i Køge Nord, 6.-11 årh.

• De danskfundne fibler af Stora Köpingetypen

• Staven. Vølvens kendetegn?

• En yngre romertids boplads-begravelse fra Højby ved Lejre
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