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

Centeret 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.

Hædersbevisning
Luise Ø. Brandt modtog L’Oréal-UNESCO for Women in Science-
prisen for sit interdisciplinære arbejde med proteiner og DNA i 
arkæologiske skind og tekstiler.

Glas fra Jerash
Resultaterne af en kemisk analyse af glasfund fra Gerasa, det 
nuværende Jerash i Jordan, afslørede nogle afgørende mønstre i 
import og genbrug af denne materialetype, som data fra samtidige 
lokaliteter ikke tidligere har kunnet påvise. Et omfattende 
studie, der bl.a. vil inkludere eksperimentelle undersøgelser af 
olivenkerner, skal nu afgøre, hvordan asken fra kernerne har 
kontamineret glasset, og kaste lys over smelteforholdene.

Northern Emporium
Carlsbergfondet bevilgede 15,5 millioner kroner til forsknings-
projektet Northern Emporium (under ledelse af Professor Søren 
M. Sindbæk), som vil være tilknyttet UrbNet. Projektet skal 
undersøge udviklingen og dynamikkerne, der kendetegnede de 
tidligste urbane netværk i Skandinavien. Udgangspunktet vil være 
en omfattende, stratigrafisk udgravning af det ældste Ribe – et af 
de bedst bevarede arkæologiske steder i Nordeuropa, som opstod 
i det 8. århundrede.

Internationalt samarbejde
UrbNet underskrev en partnerskabsaftale med Max-Weber-Kolleg 
(MKW), Universität Erfurt, Tyskland, som har til formål at fremme 
samarbejdet mellem de to forskningsinstitutioner inden for de 
sociale og humanistiske videnskaber. I forlængelse af aftalen 
blev den højt estimerede Professor Jörg Rüpke (MKW) tildelt en 
forlængelse af sit adjungerede professorat ved Aarhus Universitet.

UrbNet indgik også en ERASMUS-aftale med Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel, Institut for Klassisk Arkæologi, som ledes 
af Professor Annette Haug. Samarbejdsaftalen omfatter bl.a. 
udveksling af medarbejdere samt studerende på KA- og ph.d.-
niveau.
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