
 

 
 

Nyhedsbrev 14. juli 2011 
 

Nyt fra den arkæologiske udgravning på Lindegaarden  

– brandtomten syd for Ribe Domkirke 
 

Tre måneder inde i udgravningsforløbet er arkæologerne nu nået ned i et niveau, som 
nogenlunde svarer til tiden o. år 1300. I den nordlige del af feltet er afdækket endnu en del af 
processionsgangen  og under gulvene lå Ribes gravlagte borgerskab fra 15-, 16- og 1700-årene 
skulder ved skulder. 

For første gang har vi nu også haft mulighed for at grave inde processionsgangens gårdsrum – 
Lindegaarden – og resultaterne her var rigtig interessante. Vi fandt kun ganske få begravelser, 
som var yngre end nedrivningen af processionsgangen i 1738, og herunder fremkom et lag 
begravelser foretaget mens processionsgangen stod. Det overraskende var, at der var 
forholdsvis få grave, som til gengæld var godt bevarede.  

De indtil nu udgravede og opmålte skeletter i processionsgang og gårdsrummet mod nord. Forskellen i 

begravelsesintensitet fremgår tydeligt. Begravelserne stammer primært fra tidsrummet ca. 1500-1738.  

Et gravsted i processionsgangen var i 1582 dobbelt så dyrt som et i gården, og vi kan nu 
sammenligne de gravlagte fra begge steder og se, om denne forskel også kan spores i 
skeletterne. Allerede nu er det tydeligt, at kisterne inde i processionsgangen har været langt 
finere end dem i gården. 



 

 

Af selve processionsgangen var der mod vest i udgravningen et stykke bevaret murværk, som 
har vist, at bygningen opførtes med glatte mure uden støttepiller. Men hvælvenes tryk udefter 
har snart gjort murene skæve og nødvendiggjort tilføjelsen af de støttepiller, som fremgår af 
opmålingen. 

Syd for processionsgangen fremkommer flere og flere spor efter de kannikegårde, som lå på 
stedet i 12- og 1300-årene. På grunden har ligget to generationer af teglbyggede stenhuse, som 
begge stod på sandfundamenter og var bygget sammen med kirkegårdsmuren.  
 
I kulturlagene er indtil nu fundet ca. 40 mønter fra middelalderen samt en lang række fine 
genstande. Blandt de mere sensationelle fund kan nævnes et større fragment af en døbefont i 
mørkgrå kalksten. Døbefonten er udført i et værksted omkring Namur i det nuværende 
Belgien og har været udsmykket med dyr i højt relief. I kirkerne i Ballum, Tønder og Højer 
kan man se lignende døbefonte. 
 
På det fundne stykke ses bagkroppen af en løve. Det fine stenhuggerarbejde lå i et brandlag, 
som vi tolker som et resultat af byens brand i 1272. Selve døbefonten kan være noget ældre og 
stammer måske fra 1100-årene. Det er sandsynligt, at den har stået i domkirken og altså er en 
forgænger for den nuværende støbte bronzefont. 
 

     
  

Døbefontsfragmentet i brandlaget fra 1272.                    En glad arkæolog 

 
 
  
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til 
Museumsinspektør Morten Søvsø, tlf.  3051 9786 eller mail MOSVS@sydvestjyskemuseer.dk 
 
Med venlig hilsen 
Morten Søvsø 
Sydvestjyske Museer 
 

 


