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AIMS AND SCOPE
Tidsskriftet er baseret på fremlæggelse, diskussion og fortolkning af arkæologien i Sydskandinavien, og
dennes internationale, regionale og lokale kontekst. Intentionen er således at støtte den åbne debat om
arkæologisk forskning, i fagets bredeste forstand, og at placere arkæologien som aktiv forskningsdisciplin i
samtiden. Det er desuden hensigten at tilbyde en international publikationsplatform for museale forskere
såvel som ansatte ved universiteterne. Derfor er DJA åben for artikler der dækker alle tidsperioder og alle
grene af arkæologien som har relevans for Skandinavien, Baltikum og de Nordatlantiske regioner.
The Danish Journal of Archaeology particularly welcomes contributions that focus on analytical aspects
of archaeology, and that place the Danish and south Scandinavian archaeological record within a wider
disciplinary context. In addition, the journal may publish articles of wider theoretical, discursive or
global reach.

GENERAL INFORMATION
Danish Journal of Archaeology udgives to gange om året og opbygget omkring uafhængige
forskningsartikler, nyheder og forskningsresultater, såvel som debatartikler. Omfanget vil generelt set være
Research Articles (c.7000 ord); Research Reports (c.12 000 ord); Brief Communication (c.4000 ord);
Discussion Articles (varierende).
Alle artikler er fagfællebedømte og vi har en stærk online platform. Så snart artiklerne er gået igennem den
redaktionelle proces og er blevet opsat, bliver de publiceret online – en såkaldt ’rolling publication’.
Vi arbejder desuden målrettet på at opnå den højeste bibliometriske klassifikation.
Hvad skal man gøre, hvis man vil skrive til jeres tidsskrift?
Alle manuskripter bør indsendes gennem Danish Journal of Archaeology Editorial Manager hjemmeside.
Nye brugere skal først registreres sig og oprette en konto. Når man er logget på siden, kan indsendelse
foretages via vores Author Centre. Der foreligger udførlige Online user guides og man kan også få adgang til
et helpdesk gennem hjemmesiden.
Er der særlige krav til artiklerne?
Der er formelle krav i forhold til længde på artiklen og format på illustrationer, og så skal teksten være på
engelsk. Alle Kravene er beskrevet under Authors Instructions.
Hvordan foregår udvælgelsen af artikler?
Alle indsendte artikler, der opfylder de formelle krav, bliver sendt i international peer-review.
Er der dialog mellem jer og forfatteren?
Alle artikler får tilknyttet en redaktør, som følger artiklen hele vejen, indtil den er udgivet.
Har I nogle gode råd, hvis man gerne vil skrive til jer?
Det er vigtigt, at man læser de formelle krav og forholder sig til instruktionerne, særligt i forhold til
illustrationer og bibliografi. Det gør den redkationelle proces betydeligt hurtigere.
Man er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis man har en god idé til en artikel, men er usikker
på, om Danish Journal of Archaeology er det rette forum.

OPEN ACCESS
Green Open Access – Accepted Manuscript Version

Som forfatter må man gerne gøre den accepterede (men ikke redigerede) version af artikel tilgængelig på
sin personlige hjemmeside elle på sin afdelings (interne) website. Altså en form for råtekst til fri download.
Derudover er der 18 måneders karantæne på den endelige artikel, før den må uploades til åbne databaser,
institutionens lagerplatform eller lign.
Hybrid OA model – gældende for DJA
Den hybride model giver forfatteren mulighed for at købe fri licens til artiklen.
Alle forfattere bliver derfor tilbudt at købe Open Access til deres artikel efter den er accepteret og ligger til
opsætning. For more information om denne mulighed se: http://www.tandfonline.com/page/openaccess

ABONNEMTSMULIGHEDER
Særligt tilbud for danske museer
EUR 156 per bind (2 issues online, 1 trykt udgave)
Printkopier og online adgang for hele institutionen
Kontakt subscriptions@tandf.co.uk eller sofie.wennstrom@tandf.se
Denne institutionelle pris gælder hele det digitale arkiv (inklusive bagkataloget fra 1982 og frem), såvel
som yderligere services såsom mulighed for at bestille ekstra trykte kopper m.m.
N.B. Der findes desuden en særlig abonnementspris for personer som arbejder ved et museum. Kontakt
venligst Sofie Wennström for yderligere information sofie.wennstrom@tandf.se
Specialpris for medlemmer af Jysk Arkæologisk Selskab og Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab
Den enkelte abonnementstager, skal tage kontakt til T&F, og vil herefter bliver kontaktet af forlaget med
henblik på opkrævning af betaling. Prisen er:





EUR 30 per udgave (2 issues online, 1 trykt udgave)
Printkopier og privat online adgang
Taylor & Francis fakturerer medlemmet individuelt
Hver selskab sender adresselister til sofie.wennstrom@tandf.se

MARKETING
DJA bliver markedsført gennem:
Pressemeddelelser (Fx McGovern et al.)
Introduktionstilbud til nye abonnenter
Konferencedeltagelse (fx EAA, Nordic TAG)
Online Bannere på udvalgte hjemmesider
Såkaldte ’Targeted digital campaigns’ som bliver udvalgt gennem statistik på: annonce-/bannerklik,
“Shares” på sociale medier, aktivering af ’Access Token’, besøg på hjemmeside, Email-klik, Emailkampagner med ‘åbne’ artikler’.
Full text Downloads

Figure 1. Full text downloads fra November 2012 til Maj 2014
Nuværende status
DJA distribueres til mere en 2.000 biblioteker over hele verden gennem en ’online access’-pakke.
Online trafik: over 3.000 full-text downloads i 2014 (indtil Juni)
Downloads foretages normalvis af abonnenter og registrerede brugere.
Artikler kan dog blive udvalgt til at inkludres i markedsføringskampagner og bliver derfor opstillet som ’free
access’ i et begrænset tidsrum.
Artiklen ”A biomolecular archaeological approach to “Nordic grog” af McGovern et al er den mest
downloadede artikel og blev udlagt som ’free access’ i forbindelse med en (meget vellykket)
pressemeddelelse, der blev lavet i samarbejde med forlaget og forfatternes egne institutioner.
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