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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.
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Gefjon — arkæologi og nyere tid er et landsdækkende tidsskrift
for kulturhistoriske emner fra de ældste tider til vores tid. Gefjon
sigter på at præsentere teoretisk velfunderede artikler, der inde‑
holder den mest opdaterede viden og viser de seneste tilgange
til det videnskabelige felt på de kulturhistoriske museer.
Tidsskriftet udkommer en gang årligt i november, og initiativet
kommer fra ROMU, Roskilde Museum og Museum Sydøst‑
danmark.
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