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I 1997-98 var hun på et års 
udveksling på Universitá di 
Roma.

I 1999 tog hun BA i klassisk 
arkæologi og italiensk fra 
Københavns Universitet.

I 2000 tog hun sin master fra 
University of Oxford, Lincoln 
College.

I 2005 DPhil fra samme 
universitet også i klassisk 
arkæologi.

Hun har i en periode arbejdet 
i Kulturministeriet.

Rubina Raja har siden været 
beskæftiget på universiteter i 
England, Tyskland og 
Danmark.

Siden 2015 professor på 
Aarhus Universitet.

Rubina Raja 
blå bog

 H Fodboldmålmand Kasper 
Schmeichel, 31. 

 H Professor, ph.d. Morten Storm 
Overgaard, 42. - Direktør, galleri-
ejer Jesper Elg, 42. - Kunsthånd-
værker Anders Ruhwald, 43. 
- Cheføkonom Jes Roerholt 
Asmussen, 46. - Politisk korre-
sponden, analytiker, fhv. politisk 
redaktør Uffe Tang, 46. - Fhv. 
direktør Jesper Rønnow Simon-
sen, 49. 

 H Skuespiller Sofie Stougaard, 51. 
- Politisk, kommentator, journalist 
Helle Ib, 52. - Arkitekt Lone 
Christina Wiggers, 54. - Presse-
chef, fhv. redaktør Flemming 
Højbo, 58. 

 H Adm. direktør Karsten Dybvad 
Dalsjö, 61. - CEO Søren Schriver , 
61. - Designer, grafisk designer Ida 
Balslev-Olesen, 62. - Translatør, 
cand.interpret. Annette Gerner 
Hansen, 63. - Instruktør, dramati-
ker, koreograf Rhea Leman, 63. - 
Underdirektør, advokat Peter 
Fosdal, 68. - Chefanklager Claus 
Jesper Nørøxe, 68. 

 H Lektor, dr.scient. Bodil Norrild, 
74. - Statsaut. revisor, fhv. for-
mand, fhv. kommunalbestyrelses-
medlem Jørgen Peter Bærentsen, 
74. - Civilingeniør Jørgen Lose 
Hee, 75. - Direktør, civilingeniør 
Bent Sauer Kjerrumgaard, 76. - 
Akademiingeniør, fhv. viceborg-
mester Henning Straarup, 77. - Di-
rektør Carsten Jensby, 78. - Fhv. 
direktør Lars Tybjerg, 78. - Ambas-
sadør Niels Helskov, 78. 

 H Døvepræst Anders Tillner 
Andersen, 81. - Arkitekt MAA Hans 
Friis Mathiasen, 83. - Fhv. postme-
ster Knud Peter Porskrog, 85. - Pro-
fessor Ove K. Clausen, 86. 

 H Fhv. direktør Mogens Kongstad, 
91. - Kommandør, cand.phil. Poul 
Erik Pedersen, 93. - Maler og 
grafiker Jens Peter Groth-Jensen, 
99. 

Fødselsdage 
 i morgen

Rubina Raja forsøger i sit arbejde at præcisere historien. Foto: Liselotte Sabroe

D
a Rubina Raja gik i gymnasiet stod der 
matematik, kemi og fysik på A-fagene, for 
hun troede, hun skulle noget helt andet, 
end det endte med.

Hun var også god til sprog og historie, 
og i stedet for naturvidenskab endte hun med at 
læse klassisk arkæologi og studere antikkens sprog. 
Hun flyttede til Rom et år, hvor hun fik et endnu 
tættere syn på den lange kulturforståelse, som hun 
mener er nødvendig at have for at forstå de dårlige 
og de gode ting, der er sket, og som stadig sker.

»Man kan ikke bruge historien 1 til 1, når man 
skal forstå nutidens konflikter, men der er ingen 
tvivl om, at f.eks. det Europa, vi kender, er udsprun-
get af de klassiske Middelhavskulturer fra det klas-
siske Rom, og at man kan aflæse historien som en 
slags evolution, der dog ikke er lineær, fordi der 
hele tiden vil være forskellige drejninger, men man 
kan aflæse kulturtrækkene i vores samfund. Vores 
europæiske lovgivninger er f.eks. i høj grad inspi-
reret af Romerrigets love,« siger Rubina Raja.

Netop byerne og deres sammenhæng med hin-
anden, men også den indflydelse, de har haft på alt 
derimellem, er en af hendes store forskningsfelter. 

Det er forholdsvis nyt at forbinde tingene med 
hinanden på den måde, og i 2014 lykkedes det for 
Rubina Raja at overbevise Danmarks Grundforsk-
ningsfond om, at der burde oprettes et center for 
den forskning. Nu er hun professor og leder af Cen-

På toppen af fortiden
Aktuelt portræt. Rubina 
Raja er leder af et nyt 
forskningscenter, der 
inddrager flere discipliner 
og kommer dybere ned i 
sammenhængene i 
historien. Nu skal hun 
deltage i udgravning på 
Cæsars Forum.

ter for Urbane Netværksudviklinger (UrbNet), der 
har en større millionbevilling over den næste år-
række

»Det er en præcisering af historien, som vi på 
centeret  kalder high definition archaeology, hvor 
vi kommer til at forstå historien endnu bedre. Vi 
fik fondens største finansiering og nok det største 
tilskud til humaniora i mange år, og det har mu-
liggjort centret,« siger Rubina Raja.

Det handler om, hvordan bysamfundene har 
påvirket hinanden fra oldtiden til middelalderen 
på tværs af geografien, hvordan de har indrettet 
sig og påvirket hinanden. Metoden indbefatter 
blandt andet mere præcise dateringer og integre-
rer arkæologiske og historiske teser med naturvi-
denskabelige metoder.Et af hendes seneste pro-
jekter har været i oldtidsbyen Palmyra i Syrien, 
der senere blev besat af ISIS, og hvor en del af den 
uerstattelige kultur er gået helt tabt, men hvor 
meget nåede at blive registreret.

Et kommende projekt som Rubina Rajas nye 
center er involveret i er udgravningen af Cæsars 
Forum i Rom. Cæsar var enehersker i Rom, og be-
sluttede at bygge et forum til egen ære lidt nord 
for det, vi kender som Forum Romanum. Et pro-
jekt han aldrig blev færdig med, fordi han blev 
myrdet. Hans efterfølger og adoptivsøn Augustus 
byggede det færdigt. En del af forummet er ud-
gravet, men der mangler omkring 4.000 kvadrat-
meter, og dem skal danske arkæologer udgrave i 
samarbejde med de italienske myndigheder.

»Det er en unik mulighed for at arbejde i hjertet 
af byernes by og udgrave det første kejserforum. 
På den måde kan vi komme ned i lag, der også for-
tæller om, hvad der var før Romerriget,« siger Ru-
bina Raja. Rom blev ifølge myten grundlagt i 753 
fvt., og Cæsars Forum blev påbegyndt i 40erne 
før vor tidsregning, så udgravningen kommer til 
at dække en meget lang periode og forhåbentlig 
også længere tilbage end den mytologiske grund-
læggelsesdato for Rom.

Projektet er finansieret af Carlsbergfondet og 
projektlederne er Jan Kindberg Jacobsen og Ru-
bina Raja. De kommer til at arbejde sammen med 
erfarne italienske arkæologer. Projektet er der be-
vilget 11 mio. kr. til. 
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