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PRESSEMEDDELELSE 
 

Aarhus, d. 30. oktober 2019 

 
AARHUS-FORSKERE ER MED TIL AT AFDÆKKE 3.000 ÅRS ROMERSK 
HISTORIE I UNIK UDGRAVNING AF CÆSARS FORUM 

Aarhus Universitets Forskningsfond bidrager til den afgørende fase i en omfattende udgravning af Cæsars Forum i Rom. 
Det sker med en bevilling på 10 mio. kr. under fondens nye flagskibsinitiativ, ”AUFF Flagskibe”.  

Der er danske hænder med i spillet, når et internationalt hold af arkæologer går ind i den afgørende fase i en omfattende 
udgravning af Cæsars Forum i Rom.  

Professor og centerdirektør Rubina Raja fra Center for Urban Network Evolutions (UrbNet) ved Aarhus Universitet og Dr. 
Jan Kindberg Jacobsen fra det danske Institut i Rom står i spidsen for projektet sammen med direktør Dr. Claudio Parisi 
Presicce, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - Direzione Musei archeologici e storico-artistico. 

Cæsars Forum er mest kendt for at huse Julius Cæsars monumentale offentlige rum i hjertet af det sene Republikanske 
Rom, som rummer materiale om hele Roms lange historie. Indtil nu er moderne og middelalderlige faser afsløret. Den 
efterfølgende og afgørende fase af udgravningen vil afsløre de resterende mere end 3.000 års arkæologi og historie, da 
det er den første udgravning, der dækker hele Roms historie i én byudgravning. Ved hjælp af de nyeste ’high definition’-
metoder og teknologier fra både arkæologi og naturvidenskab, som UrbNet har været banebrydende inden for siden 
2015, vil udgravningerne af Cæsars Forum give grundlæggende ny indsigt i udviklingen af et af verdens vigtigste 
byområder. 

Det arkæologiske projekt i hjertet af Rom er finansieret af dels Carlsbergfondet og dels Aarhus Universitets 
Forskningsfonds (AUFF) nye flagskibsinitiativ. Udgravningsprojektet blev påbegyndt i 2017 gennem betydelig finansiering 
fra Carlsbergfondet og et samarbejde mellem Center for Urban Network Evolutions (Aarhus Universitet), det danske 
Institut i Rom og Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Cæsars Forum-projektet har nu modtaget bevillingen på 10 
mio. kr. fra Aarhus Universitets Forskningsfond med henblik på at fortsætte nogle af de mest markante arkæologiske 
undersøgelser i Italien i de senere år.  

Om bevillingen fra Aarhus Universitets Forskningsfond 
AUFF Flagskibe er en ny og ambitiøs type bevilling, der støtter ekstraordinære forskningstiltag ved Aarhus Universitet. 
Bevillingen kræver samarbejde med en eller flere nationale aktører, og det har været en forventning, at projektet også 
har opnået støtte fra en eller flere andre fonde. Det udvalgte projekt er et samarbejde med Carlsbergfondet. 

Aarhus Universitets Forskningsfond modtog fire ansøgninger, en fra hvert af de fire fakulteter (Arts, Business and Social 
Sciences, Health og Science and Technology). Alle ansøgningerne blev sendt i fagligt, internationalt peer review og 
vurderet af to eksperter fra det relevante forskningsfelt med en grundig evaluering af projektforslaget. Ansøgningen fra 
Rubina Raja og dekan Johnny Laursen modtog en evaluering med en total score på 4,95 på en skala fra 1-5, hvor 5 
repræsenterer scoren ”Outstanding”. Alle fire projekter er flotte projekter, der alle har fået gode og grundige evalueringer, 
men eksperterne har fundet, at netop ”Cæsars Forum” skiller sig ud.  

For mere information kontakt: 

AUFF: Adm. direktør Jørgen Lang, jl@auff.dk: +45 3061 3534 

UrbNet: Centerleder Rubina Raja, Rubina.Raja@cas.au.dk; +45 2718 8390 

Vedhæftet er fotografier til brug u/b – fotokreditering nedenfor.  

Forklaring og kreditering af fotografier nedenfor: 
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1. Sine Saxkjær:  
Cæsars Forum i Rom, Italien. På baggrund af den generøse bevilling fra Aahus Universitets Forskningsfond vil 
Cæsars Forum-projektet fortsætte med at give banebrydende ny indsigt i et af verdens vigtigste byområder. (Foto: 
Sine Saxkjær, Cæsars Forum-projektet). 
  
2. Giovanni Murro: 
Udgravningsområdet fra den første fase af udgravningerne lå i den sydøstlige ende af Cæsars Forum ud mod Via 
dei Fori Imperiali. (Foto: Giovanni Murro).  
  
3. Sine Saxkjær:  
Tidligere arbejde med Cæsars Forum-projektet omfattede en undersøgelse af kældre fra Alessandrino-kvarteret, 
der ligger under udgravningsområdet. I den anden og afgørende fase af udgravningsprojektet, der er finansieret 
af Aahus Universitets Forskningsfond, vil disse blive revet ned for at kunne fortsætte udforskningen af mere end 
3.000 års historie på stedet. (Foto: Sine Saxkjær, Cæsars Forum-projektet). 

4. Rubina Raja: 
Foto: Lars Svankjær 

 


