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Nyt stort værk i dansk 
arkæologi omskriver 
historien om vikingetidens 
Ribe

Takket være helt nye arkæologiske forskningsmetoder er 
det muligt at præsentere ny viden om Ribes oprindelse 
som handelsby og Danmarks første byboere.

Længe har arkæologer rettet deres opmærksomhed mod ét  bestemt 
sted for at forstå, hvordan vikingetiden begyndte. Ribe er den æld-
ste by i Norden, og jorden under byen gemmer på en enorm arkæo-
logisk databank, der kan fortælle om nogle af de største forandrin-
ger i Nordeuropas tidlige historie. 

I 2017-18 gennemførte arkæologer fra Aarhus Universitet og Syd-
vestjyske Museer med støtte fra Carlsbergfondet en stor forsk-
ningsudgravning i hjertet af det ældste Ribe. Siden da har forsk-
ningsprojektet Northern Emporium udforsket de banebrydende 
nye data om vikingebyens handel, huse og værksteder og de mere 
end 100.000 fund, som fremkom ved udgravningen. 

Omskriver Ribes historie
Nu udkommer første bind af to om det store forskningsprojekt. Her 
udfolder en snes forskere de nye resultater og hvad de fortæller om 
Danmarks første byboere og de udviklinger, der skabte vikingeti-
den. Resultatet er en helt ny historie om Ribes oprindelse og om 
fremvæksten af vikingetidens netværkssamfund.

”Det er en forskning, der bogstavelig talt skriver historien om, for 
eksempel når den afslører at Ribe voksede frem som tætbebygget 
by på få år, og ikke først eksisterede som et sommermarked, som 
man i mange år har troet. Eller når den sætter tidspunkt på den tid-
ligste handel fra Mellemøsten til Nordeuropa,” udtaler professor i 
arkæologi ved Aarhus Universitet Søren M. Sindbæk, der er redaktør 
af bogen og leder for forskningsprojektet. 

Nye arkæologiske metoder
Bogen fortæller også om de helt nye metoder, der er blevet an-
vendt i udforskningen. Det gælder blandt andet den ultrapræcise 
3D-laserscanning og geologiske metoder, der er brugt til at få viden 
om byens huse og anlæg. Eller den nye viden om solstorme og isoto-
per i atmosfæren, der har givet en banebrydende ny måde at datere 
jordlag helt præcist. 

Bogen er første bind af to, og sætter fokus på udgravningen og den 
tidlige by. Andet bind udkommer til næste år og går i dybden med 
undersøgelsen af de fundne genstande og deres netværk. Tilsammen 
udgør de to bind et nyt storværk i dansk arkæologi, som  forfatterne 
og Jysk Arkæologisk Selskab hermed er stolte af at præsentere.

Northern Emporium vol. 1 The making of Viking-age Ribe er udgivet med 
støtte fra Carlsbergfondet og Dronning Margrethes II’s Arkæologi-
ske Fond. 
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