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Ribe d. 3. december 2009 

De foreløbige resultater af udgravningen på  
Lindegården syd for Ribe Domkirke 
 

 
 

Udgravningsfeltet sommer 2008. 

 
Fra juni 2008 til februar 2009 foretog Sydvestjyske Museer en større arkæologisk undersøgelse på grunden 
Torvet nr. 13 syd for Ribe Domkirke. Udgravningen blev iværksat af Kulturarvsstyrelsen på vegne af 
ejendomsselskabet Realea A/S, som på det tidspunkt havde planer om et nybyggeri på stedet. I sommeren 
2009 blev udgravningskampagnen efterfulgt af et storstilet jordsoldningsprojekt, hvor størstedelen af de 
opgravede kulturlag fra 1000- og 1100-årene blev vandsoldet. 
 
Grunden, hvis nuværende overflade ligger i ca. kote 6 m o. DNN (Dansk Normal Nul), husede indtil en 
brand i år 2000 en ombygget fabriksbygning opført i 1850 og udvidet 1857. I bygningen fra 1850 indgik dele 
af en mindre kælder fra et tidligere hus på stedet. Den tilføjede bygning fra 1857 havde fuld kælder.  
 
Udgravningen viste, at den oprindelige overflade i området ligger mellem kote 2,3 og 2,65 m, og tykkelsen 
på de menneskeskabte kulturlag er altså ca. 3,5 m. 
 
Udgravningsfeltet blev placeret ud fra et ønske om at få størst mulig viden om de ældste forhold på stedet. 
Da svaret på disse spørgsmål ligger op til 4,5 m under den nuværende overflade, kunne udgravningen ikke 
gennemføres med lodretstående jordvægge. De ville styrte sammen til fare for både mandskab og de 
arkæologiske resultater. Feltets nærmere placering måtte derfor i vidt omfang tage hensyn til 
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sikkerhedsafstande til stående murværk samt muligheden for at etablere skrå anlæg på jordvæggene. Af 
samme årsager måtte udgravningsfeltet indskrænkes i takt med, at udgravningen bevægede sig nedefter. I de 
øvre niveauer var feltets areal ca. 230 m2, mens det i bunden af udgravningsfeltet målte 127 m2. 
 
I det følgende gennemgås udgravningens hovedresultater i kronologisk rækkefølge, som de tegner sig på 
nuværende tidpunkt. Udviklingen er inddelt i fem faser dækkende tidsrummet fra engang i 800-årene og 
indtil processionsgangens nedrivning i 1738. 
 

 
 
 
Det oprindelige landskab, som satte rammerne for den menneskelige bosættelse på stedet, består af en let 
bølgende, sandet hedeslette, hvis rester ligger begravet under de tykke kulturlag. Toppen af den oprindelige 
landskabsoverflade fandtes i kote 2,3-2,65 m o. DNN stigende svagt fra syd mod nord. Det oprindelige 
terræn må antages fortsat at stige også nord for udgravningsfeltet op mod Domkirken. 

 

 
 

Vandsoldning af kulturlag. 
Sommer 2009. 

Arbejdssituation under 
udgravningen. Efterår 2008. 
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Fase 1. Kristen gravplads fra vikingetiden ca. 850-1050  

  
 
I mere end 4 meters dybde, nedgravet fra toppen af den oprindelige overflade registreredes i alt 18 
jordfæstegrave, hvoraf 12 lå med så store dele indenfor udgravningsfeltet, at de blev udgravet. Der var tale 
om øst-vest-orienterede kistebegravelser, hvor afdøde lå på ryggen med armene ned langs siden. 
Gravpladsen forsegledes af kulturlag omkring år 1050, og samtlige begravelser må altså være foretaget før 
dette tidspunkt. Det beskyttende tykke kulturlag har forskånet gravene fra senere forstyrrelser, og de giver 
således et sjældent uforstyrret billede af den kristne gravskik i tiden før omkring 1050. 
 
Kisteformerne var meget varierede. De fleste lå i rektangulære sammensømmede plankekister, men blandt 
kistetyperne kan også nævnes stævnen af en stammebåd, en stammekiste, et trug, samt helt ekstraordinært 
også en vognfading – en vognkasse – anvendt som kiste i en grav. Vognfading-graven var blevet tømt ret 
kort tid efter gravlæggelsen, måske for at overflytte den gravlagte til en anden kirkegård. Kun i ét tilfælde 
fandtes gravgods – en perlekæde om halsen på et 6-7-årigt barn.  
 
 

   

Til venstre et barn gravlagt 
med perlekæde. Til højre ses 
aftrykket af den klinkbyggede 
vognfading. Yngre vikingetid. 

    
 
 
Udgravningsfeltet på 127 m2 i bunden af det 4 
meter dybe felt. Med gult er vist begravelser fra 
vikingetid. PK = perlekæde, VF = vognfading. 
Med mørk grå er markeret de to kirkegårdsgrøfter 
og med rødt det yngre teglstenshus. 

 

PK 

VF 



 

4 
 

Sidenhen er foretaget seks 14C-dateringer på intakte skeletter og én på en løsfunden lårbensknogle. 14C-
målinger placerer tre af begravelserne i første halvdel af 1000-årene, én i 900-årene, og – overraskende – to i 
800-årene. Dateringsmetoden er omdiskuteret og skal benyttes med forsigtighed, men i dette tilfælde står en 
række supplerende,arkæologiske iagttagelser også til rådighed. Først og fremmest var det tydeligt, at flere af 
gravene skar hinanden, og stratigrafien angav således en relativ aldersrækkefølge. De overlejrende grave må 
også betyde, at den ældre grav ikke længere har haft en synlig, ovenjordisk markering. Et andet forhold var, 
at skeletternes bevaringstilstand var meget svingende, hvilket også kunne tyde på en forskellig alder. 
Diskussionen er kompliceret, men sammenfattende kan siges, at 14C-dateringerne, de arkæologiske 
iagttagelser omkring stratigrafi og skeletternes bevaringsgrad alle resulterer i samme alderssortering, og 
således understøtter hinanden. Det kunne med andre ord se ud til, at der ved Ribe domkirke foretages 
kristne begravelser i 800-årene. Det tyder på, at der er hold i beretningen om missionæren Ansgars 
kirkebyggeri i Ribe i 850’erne.  
 
Udgravningen har derfor med en vis sandsynlighed lokaliseret Danmarks første kristne kirkegård; et 
arkæologisk resultat, hvis betydning næppe kan overvurderes. 
 
Danmark var i 800-årene et hedensk rige, og antallet af kristne var endnu beskedent. Det har nok været 
stormandsfamilier med stærke bånd til de kristne områder, som først er gået over til den nye tro, og 
gravpladsen ved Ribe domkirke må have haft et eksklusivt præg. I perioder må den have betjent det meste 
af Jylland.  
 
Kirkegården var omgivet af en kraftig grøft i flere faser. I fylden til den yngste fandtes bl.a. en mønt slået i 
London under Knud den Store i tidsrummet 1029-35. 
 

        
 
Til venstre et dårligt bevaret skelet af voksen mand. 14C-dateret til 780-893 e. kr (1δ). Til højre et velbevaret skelet af et stort 
barn. 14C-dateret til 1027-1152 e. Kr. (1δ). Forskellen i bevaringsgrad er tydelig. 
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Fase 2. Civil bebyggelse ca. 1050- ca. 1145  
 

 
 
 
Gravpladsen fra vikingetiden forsegles ca. år 1050 af kulturlag stammende fra en civil bebyggelse. Det 
betyder næppe, at hele kirkegården nedlægges, men blot, at dens areal indskrænkes. Det kan skyldes, at 
nogle af de øvrige bysogne er blevet udskilt fra modersognet, som herefter ikke har haft behov for helt så 
stor en kirkegård.  
 
I bebyggelsesfasen er de ældste påviste aktiviteter affaldsgruber og et skelforløb mod nord. Vi må regne 
med, at der på denne grund også har ligget et hus et sted uden for der udgravede område. I to af de ældste 
affaldsgruber blev fundet egetræ, som kunne årringsdateres til ”efter 1039” hhv. ”efter 1048”. Sammen med 
møntfund giver de en ret sikker datering af bebyggelsens anlæggelse til omkring år 1050, da Svend Estridsen 
var konge i Danmark.  
 
 

          
 

Fund fra de ældste bebyggelseslag. Mosaikperle, glasring, tysk mønt, ravperler, spillebrik. Anden halvdel af 1000-årene. 

 

Området er matrikuleret og på den sydlige 
grund er udgravet dele af et stavbygget 
træhus. Bagerst på grunden lå en del 
affaldsgruber. 

 

Træhus med  
ildsted 

Skel 
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Med den civile bebyggelse indledtes kulturlagstilvæksten. Beboerne smed deres affald i store gravede huller 
bagerst på grunden, og det opgravede sand jævnedes ud. Overfladen hævede sig lidt efter lidt.  
 
I 1077 anlægges et hus i den sydlige del af udgravningen. Det var bygget helt af træ, udstyret med lergulv, og 
ildstedet lå frit midt på gulvet. Dele af husets kraftige stavbyggede sydvæg var bevaret, og to store 
egestavplanker kunne dateres til 1077.   
 
 

 
 
Et kig ind på de ældste kulturlag fra 1000-årene. Nederst ses det naturligt dannede blegesand og derover den oprindelige 
muldhorisont. Herpå aflejres de første grålige og brunlige kulturlag omkring år 1050. Den grå lerstribe øverst er gulvet i 
træhuset fra 1077. 

 
 
Udgravningsmetoden med brug af metaldetektor og efterfølgende vandsoldning har sikret et stort og 
omfattede fundmateriale. Det tidskrævende konserverings- og registreringsarbejde vil stå på i de følgende år, 
men allerede nu tegner sig konturerne af det byliv, som udspillede sig for næsten 1000 år siden. Fund af 
smykker og glasperler afspejler udviklingen i dragtmoden ved overgangen mellem vikingetid og middelalder, 
sjældne møntfund fra 1000- og 1100-årene giver vigtig ny viden om tidens monetære historie, og flere andre 
fundgrupper kunne fremhæves. Der er tale om et af de vigtigste fundkomplekser i dansk 
middelalderarkæologi. 
 
 

               
 

             
 

Fund fra 1000-1100-årene. Mønter, smykker, perler, spillebrik, kam, drikkeglas, og støbeforme. 
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Fase 3. Kannikeklosteret ca.  1145- ca. 1225  
 

 
 
Domkapitlets stiftelse i 1145 må antages at være baggrunden for, at domkirken igen indtager området. 
Bebyggelseslagene med affaldsgruber forsegles af et stort fladedækkende opfyldslag med mange fund fra 
1100-årenes midte. Nok lidt senere opføres et teglstenshus på ca. 7 x 10 m, som stort set kunne udgraves i 
sin helhed. Nordmuren viste sig at stå bevaret i op til 2,5 meters højde, mens de tre øvrige mure stod i 
højder mellem 0,7 og 1,5 m. 
 
I bygningen fandtes rester af en med tufsten tilmuret døråbning mod øst, og i nordmuren fandtes to 
særprægede, fladbuede nicher. Huset er opført af små tegl på 24 x 12 x 6 cm, som savner paralleller i bevaret 
dansk middelalderarkitektur. Den øvre del af nordmuren blev senere ombygget i en sjusket skiftegang, mens 
de oprindelige dele af murværket er sat i munkeskifte med en del overtallige løbere. De mange fund fra 
gulvlagene tyder også på at der er tale om et af de ældste kendte teglstensbyggerier i Danmark (og 
Nordeuropa). 
 

 
Nedsunket, oprindelig fladbuet 
niche i teglstenshusets nordmur. 

Teglstenshuset på ca. 7 x 10 m havde en 
døråbning mod øst. Med gult er vist to 
affaldsgruber, som synes at stamme fra 
bygningens funktionstid. Gulvet i bygningen 
var belagt med piksten, som var blevet taget 
op ved nedrivningen. Kun enkelte sten og det 
underliggende sandlag var tilbage. 
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Opstalt af indersiden af teglstensbygningens nordmur. Øverst til venstre har skalmuren mistet sin forbindelse til murkernen 
og er sunket ned. Gennem analyser af murværkets skiftegang er det muligt at kigge murerne i kortene og aflure de 
håndværksmæssige valg og metoder, som blev anvendt ved byggeriet.  
 

 
Bygningens planløsning og placering tyder på, at der er tale om kannikeklosterets spisesal – det såkaldte 
refektorium – hvor præsteskabet indtog sine måltider under højtidelige former. Den udgravede ruin var 
kælder under selve refektoriet, og blev anvendt til opbevaring af madvarer, lys, linned m.m.  
 
At finde teglstensmurværk fra 1100-årene bevaret i 2½ meters højde er et sigende eksempel på de 
overraskelser, som kulturlagene under Ribe gemmer på. Med fundet er det lykkedes at påvise et hidtil 
ukendt element i domkirkekompleksets historie, kannikeklosteret, hvis kortvarige eksistens fra 1145-ca. 
1225 ellers kun var kendt fra skriftlige omtaler. Klosterenes udseende i den ældste tid er et uoplyst område 
af den danske arkitekturhistorie, og fundet her bringer vigtigt nyt frem. 
 
Kannikeklosteret opløses, mens Tuvo var biskop (1214-1230) og teglstensbygningen nedrives på nær 
nordmuren, som kommer til at indgå i den kirkegårdsmur, som i stedet etableres. 
 

 

Teglstensruinen er i 
dag fredet og blev efter 
udgravningen tildækket 
med sand indtil 
områdets fremtidige 
anvendelse er afgjort. 
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Fase 4. Kirkegård og kannikegård ca. 1225-ca. 1450 
 

 
 
 
Kannikeklosteret nedrives, men nordmuren bliver stående. Den kommer til at indgå i en øst-vest-orienteret 
kirkegårdsmur. Fra nu er området delt i kirkegård mod nord og en kannikegård mod syd. Denne deling kom 
til at bestå indtil 1850.  
 
I kannikegården havde en af præsterne fra det opløste kloster nu sin embedsbolig. På det udgravede område 
aflejres i 1200-årene tykke opfyldslag, og det er lykkedes at identificere et brandlag dannet ved byens brand i 
1272. Først herefter opføres den første grundmurede kannikegård, hvoraf kun det østlige sandfundament 
undersøgtes. I 1300-årene afløses dette byggeri af en større bygning på 15 x 8,5 m med kælder under 
østdelen. Bygningen er opført opad kirkegårdsmuren og ligger tilbagetrukket i forhold til Sønderportsgade.  
 
 

       

Nordlige del af feltet er udlagt som 
kirkegård. Mod syd ligger en grundmuret 
kannikegård på sandfundamenter med 
kælder under den østlige del. Bygningens 
formodede udstrækning mod vest er 
stiplet ind. 

 

Kælder 

Kirkegårdsmur 

Fund fra kannikegården. 
Skår fra fornemme kander 
og en terning. 12-1300-
årene. 
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Kun de dybestliggende af begravelserne fra 12- og 1300-årene var bevaret. Flere af gravene er udstyret med hoved- og 
fodsten af både natursten, kalksten, tuf og tegl. Desuden udgravedes en enkelt muret grav 

 
 
På kirkegården foretages der begravelser, heriblandt et par murede grave, forskellige stensatte grave samt to 
med seglstamper i. Begravelserne var generelt ret forstyrrede af de mange senere begravelser på stedet. 
 
 

       

Begravelser og to 
seglstamper.  
12-1300-årene. 
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Fase 5. Processionsgang og kannikegård ca. 1450-1738 
 

 
 
 
 
Ved midten af 1400-årene opførtes den trefløjede processionsgang, som løb tværs igennem 
udgravningsfeltet. Her gik det katolske præsteskab i processioner, og den store gulvflade var en eftertragtet 
begravelsesplads.  
 
I byggeriet genbrugtes den ældre kirkegårdsmur som sydmur, og kun processiongangens nordmur opførtes 
fra grunden. Byggeriet var udstyret med støttepiller ud for hvert andet hvælvfag, men ellers var ikke meget 
bevaret af bygningen. I den udgravede gulvflade registreredes ca. 130 begravelser foretaget frem til kort før 
bygningens nedrivning i 1738. 

              
 

Begravelse fra o. år 1700 af en yngre kvinde 
gravlagt med et hårbånd sat op med knappenåle. 

Kælder 

Kirkegårdsmur 

Gavlhus 
Mod nord løber processionsgangen igennem 
feltet. Mod syd ligger stadig en kannikegård, 
som nu er ombygget til et gavlhus med gavl 
mod Sønderportsgade. 
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Opførelsen af processionsgangen må have haft konsekvenser for kannikegården mod syd, og det er 
tænkeligt, at man på dette tidspunkt har nedrevet det tilbagetrukne stenhus og i stedet opført et galvhus ud 
mod gaden, hvori den ældre kælder blev genbrugt. 
 
De fleste af begravelserne stammer fra 16- og 1700-årene og størstedelen af kisterne var udstyret med op til 
otte kraftige jerngreb og forskellige pyntebelsag i jernblik og bly. I enkelte tilfælde var rester af kisteplader 
bevaret. Sandsynligvis er det dele af byens borgerskab, som ligger her.  
 
 

       
 

Fund fra 16-1700-årene. Mønt, Chr. IV, Portogisiske fajancer, Regnepenning Nürnberg. 

 
 

Opmåling af domkirke-
komplekset fra 1737. Da stod 
endnu hele den hvælvede 
processionsgang. Udgravingerne 
har bekræftet, at opmålingen er 
præcis, men har samtidig vist, at 
processionsgangen var udstyret 
med støttepiller. 
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Konklusion 
 

Særligt på tre områder har udgravningen på Lindegården tilvejebragt væsentlig ny viden af national interesse. 
 

1. Den kristne gravplads fra vikingetiden kan være landets første kristne kirkegård, og et af de tidligste 
håndgribelige vidnesbyrd om den proces, som bragte Danmark ind i den kristne europæiske 
kulturkreds. 

2. Den civile bebyggelse fra 1000-årenes anden halvdel. Fremvæksten af byer i det danske rige synes at være et 
fænomen, som for alvor tager fart i 1000-årenes anden halvdel, mens Svend Estridsen var konge. 
Det særdeles veldaterede og omfattende fundmateriale fra Lindegården belyser denne første fase af 
urbaniseringen. 

3. Kannikeklosterets teglstenshus kan være landets ældste teglstenshus, opført i anden halvdel af 1100-
årene. I betragtning af byggematerialets betydning for Danmarks arkitektur – rækkende fra 1100-
årene og til vor tid – er det berettiget at betegne ruinen som et nøglemonument i landets 
arkitekturhistorie, hvis høje bevaringsgrad må betragtes som et sjældent lykketræf. 

 
 
Morten Søvsø 
Museumsinspektør 
Sydvestjyske Museer 
 
 
 
 
 
 


