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UrbNet vision
Centre for Urban Network Evolutions udforsker arkæologien og historien bag urbane samfund og deres netværk med 
fokus på det antikke verden, Nordeuropa og Afrikas østkyst.

Vi er et interdisciplinært forskningsinitiativ, som integrerer nye naturvidenskabelige metoder med humanistiske 
kontekststudier. 

Med udgangspunkt i en netværksdynamisk tilgang til urbanisering tilstræber vi at udvikle en “High-Definition 
arkæologi” med det formål at vise, hvordan urbane netværk katalyserede sociale og miljømæssige ekspansioner og 
kriser i fortiden.

Rullen blev fundet i 2014 ifm. udgravning 
af et hus fra den tidlige islamiske periode.

Vha.  digitale billedmetoder kunne forskere 
undersøge rullen uden at ødelægge den.

En sølvrulle fra Jerash

For første gang nogensinde er det lykkedes at anvende 
digitale billedmetoder på sammenfoldet materiale, og 
en sølvrulle, der er udgravet i Jerash, Jordan, viser, at 
traditionelle semitiske og græsk-romerske traditioner 
overlevede langt i den islamiske periode.

Barfod et al. 2015, Nature Scientific Reports, 5, 17765.

Ribe som globalt handelscentrum

Det var uden fortilfælde, da et 
udgravningshold i Ribe fandt 
en fuldstændig intakt vinkande. 
Kanden er importeret fra Frankrig 
eller Belgien for 1000 år siden og 
er lavet af det fineste keramik, der 
fandtes på daværende tidspunkt.

Fundet viser, at Ribe var tæt 
forbundet med resten af Europa 
fra begyndelsen, og at byen 
fungerede som et centrum for 
global handel.

Analyser af kandens indhold 
ventes i 2016. Søren M. Sindbæk beundrer sit 

fund på udgravningsstedet.

Organiserede arrangementer
Konferencer og workshops: 6
Foredrag og seminarer: 5
Andet: 4

Nye medarbejdere

Adjunkt Michael Blömer

Forskningsinteresser: urbanisering; 
skulptur og religiøse billeder i Lilleasien og 
den romerske verden; translokale kulter 
i Romerriget; feltarkæologi; udgravning 
af Iuppiter Dolichenus-helidgommen ved 
Doliche i Sydøstyrkiet.

Ph.d.-studerende Neeke Hammers

Forskningsinteresser: arkæobotani; 
netværksdannelse og urbane udviklinger 
i middelalderens Nordeuropa; 
isotopanalyser; handelsforbindelser; 
konservering af organiske rester fra  
urbane kontekster.  

Foredrag og formidling
Inviterede foredrag: 37
Radio- og TV-interviews: 22 
Presse og online medier: 31

Publikationer
Tidsskriftsartikler: 17
Bogkapitler: 12
Monografier: 2
Andet (red. bøger, rapporter osv.): 16

Æresbevisninger og priser
Max Planck Society Distinguished Lecturer in the Human Sciences
EliteForsk-prisen 2015
Medlemsskab af Videnskabernes Selskab
Tagea Brandts rejselegat for kvinder
Pro Futura Scientia Fellowship, Swedish Collegium for Advanced Study

Uddannelsesaktiviteter
Ph.d.-kurser: 2
Kandidatkurser:  2




