
 

 

 

 
 

 
Til de arkæologisk arbejdende museer, institutioner m.fl. i middelalderens Danmark 

 
Det 31. Byarkæologiske Møde i Ribe afholdes d. 7.-8. maj 2018 

 
og sædvanen tro på Danhostel Ribe Vandrehjem 
 
Temaet for årets møde er  
 
Byarkæologiens 3. og 4. dimension – digital integration af rum og tid 
i udgravning og forskning 
 
Digitaliseringen er et kvantespring for byarkæologien med konsekvenser 
for både sagsbehandling, feltarbejde, efterbearbejdning og forskning. 
Udviklingen er ikke styret fra centralt hold, men bevæger sig i mange 
forskellige retninger drevet af forskellige aktører. 
 
Byarkæologiens seneste kvantespring fandt sted for 40 år siden i 
kølvandet på Projekt Middelalderbyen og var i modsætning til den 
nuværende situation en styret proces, som udbredte brugen af 
stratigrafiske modeller, historiske kort og skriftlige kilder. 
 
Årets møde stiller skarpt på digitale løsninger til at arbejde med både rum 
og tid i udforskningen af byerne. Indlæggene vil samle erfaringer fra 
arbejde med GIS-modeller, 3D, 14C-modellering og præsentere aktuelle 
resultater fra de seneste års mest interessante udgravninger. 

 
 

SÆT X I KALENDEREN ALLEREDE NU 
 

 
 

 



 

 

 
Praktiske oplysninger 
 
31. Byarkæologiske Møde i Ribe, d. 7.-8. maj 2018 
 
 
Priser, overnatning og forplejning, incl. moms 
 

• Mødedeltagelse, fuld forplejning, enkeltværelse (linned incl.).  
o Pris: 1650 kr. 

 
• Mødedeltagelse, fuld forplejning, dobbeltværelse (linned incl.).  

o Pris: 1550 kr. 
 

• Mødedeltagelse, fuld forplejning, uden overnatning.  
o Pris: 1050 kr. 

 
• Mødedeltagelse m. kaffe, uden forplejning og overnatning. 

o Pris: 250 kr. (primært for studerende). 
 

• Mulighed for vegetarisk mad, oplys ved tilmelding. 
 

 
Tilmelding senest 27. april 2018 til mosvs@sydvestjyskemuseer.dk eller papirbrev 
til Sydvestjyske Museer, Tangevej 6, 6760 Ribe.  
 
Oplys ved tilmelding også hvem regningen skal sendes til: navn, afdeling, adresse, 
e-mail, evt. EAN-nr. og evt. att.-person eller anmærkninger. Regningen fremsendes 
af Vandrehjemmet, og momsregistrerede institutioner har mulighed for fradrag.  
 
Andre ønsker i forbindelse med opholdet aftales og afregnes direkte med mødestedet, 
Danhostel Ribe Vandrehjem, Sct. Pedersgade 16, 6760 Ribe, tlf. 7542 0620. 
 
Fuldt program, pris og information om tilmelding rundsendes via mail samt placeres 
på Sydvestjyske Museers hjemmeside inden mødet http://sydvestjyskemuseer.dk 
 
Mødet er i år tilrettelagt af Annine Moltsen, Annemette Kjærgaard, Søren Sindbæk og 
Morten Søvsø. 
 
Yderligere oplysninger hos Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer, Tangevej 6, 6760 
Ribe, tlf. 7616 3971.  
 
 


