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Fra kongeslot til hundeparadis
Borgen Riberhus

Historik
Riberhus har gennem mange hundrede år været en forpost for byen og for hele Danmark. Man ved ikke helt, hvornår den er grundlagt, men regner med, at Kong Niels grundlagde den i 1115. Niels er den første konge i Danmark,
som bor i Ribe.
Det er sikkert magthavere fra Holsten, der har givet borgen sit navn: Riberhus. På datidens plattysk betyder ordet
”hus” et befæstet slot.
I 1537 begynder Chr. III istandsættelsen af slottet. Desværre har vi ingen billeder fra den tid, så vi ved ikke præcist,
hvordan det har set ud. I 1588 finder man et kobberstik af Ribe, hvor man kan se slottet. I de efterfølgende lensregnskaber er bygningerne og deres anvendelse beskrevet.
Christian IV beskriver i 1600 bygningerne som ”uordentligt byggede”! Han mener bygningerne simpelthen er for
små og usle til at huse det kongelige følge.
Fra 1644-1660 bor danskere og svenskere på skift på Riberhus alt efter, hvem der har magten. Det går meget hårdt
ud over slottet og efter den periode er det ubeboeligt. Bygningerne bliver ødelagte og i 1680´erne begynder man at
bruge mur- og tagsten til reparation af bl.a. Sct. Catharina, Manø og Lintrup Kirke. Mange år senere brugte man
stadig mursten og brosten fra slotsgården rundt omkring i byen.
I et par hundrede år blev Slotsbanken, det der var tilbage af Riberhus, brugt til afgræsning af får og voldgraven
groede til i tagrør. I 1913 opstillede man Dagmarstatuen og 1939 overtog Ribe Turistforening Slotsbanken. I 1940-41
fik man støtte fra staten til at oprense voldgraven, planere selve bankens overflade og Nationalmuseet undersøgte det, der var tilbage af ruinen.
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Udenomsarealerne og voldstedet:
Riberhus er beliggende på en 8 meter høj borgbanke af sand omgivet af voldgrave. Selve byen og Domkirken er
også placeret på sandbanker. Som voldstedet ser ud nu, er det firkantet, næsten kvadratisk og vinklerne peger
nogenlunde mod de fire verdenshjørner. Dagmarstatuen står på firkantens sydspids.
Både venner og fjender måtte følge Grønnegade, passere dæmningen langs åens nordlige side og svinge om gravens nordhjørne for at nå frem til broen, der midt for bankens nordvestside førte op til selv slottet – der er adgangen stadig.
Nederst ved slotsbankens spidser kan man stadig ane runde, jorddækkede pukler. Her stod de kraftige hjørnetårne eller bolværker. Det sydlige var næsten dobbelt så stort som de andre. Det fortæller os, at man regnede med
angreb sydfra og tårnet skulle derfor kunne holde til mere end de andre tårne. Murværket er bygget af munkesten
(munkesten er noget større, end de mursten vi kender i dag. Det kan man se på Museet Ribes Vikinger).
Da man rensede voldgraven fandt man mange sten i dyndet. Man fandt bl.a. også store granitblokke - optil 2 m
lange, hugget til efter tårnmurens ydre runding. Udover munkesten og granit er der brugt Weser-sandsten, et byggemateriale, der blev sejlet her op til Ribe sammen med den rhinske Tufsten, som man bl.a. også brugte til Domkirken.
Byggemåden viser at bolværkerne stammer fra Chr. III´s tid. De lave hjørnetårne findes på flere andre slotte, som
Chr. III har bygget om f.eks. Sønderborg. På det tidspunkt regnede man stadig med, at murene kunne modstå kanonkugler. De fire bolværker har været forbundet af en mur.
For enden af Grønnegade er man blevet mødt af en port: Pilleporten. For at forhindre nogen i at smutte forbi, var
der opsat en palisade (et ”skanseværk” der består af tilspidsede pæle, der er hamret tæt sammen ned i jorden).
Når porten var passeret, skulle man gå mellem voldgraven og åen og her var man nem at ramme fra slottet, hvis
man var fjende.
Når man havde drejet om voldgravens nordhjørne kom man til slottets staldgård, hvor staldmesteren boede.
Staldgården indeholdt hestestalden, gæstestalden, kongens stald, vognhestestalden, stalden under havreloftet,
den vestlige stald, svinesti og lade. Den var af bindingsværk og med stråtag.
For at komme til slottet måtte man igennem et porthus også lavet i bindingsværk. Først nu var man nået til broen, der førte op til slottet. Men inden man kunne blive lukket ind gennem slottets tunge egetræsport, skulle man
over en vindebro. Så var man endelig inde!
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Inden for murerne:
Gårdspladsen var brolagt og i den sydøstlige del var der en meget dyb rendesten, som ledte spildevandet fra gården til et muret kloakafløb. Man kan stadig se det og mange tror det har været en hemmelig gang!
Det nordre hus, der hvor porten til slottet fandtes, var det fornemste. Det var to etager højt. På 1. sal boede lensmanden. Fruerstuen (kvindernes opholdsrum, hvor de kunne sladre og lave deres håndarbejde i fred og ro) lige
over porten var det største og flotteste. Stuen havde fire store vinduer og en dør med lås. Ved siden af denne
stue var der et sengekammer med ét vindue. Over fruerstuen var der flere mindre rum.. Bl.a. et kammer med tre
vinduer og en egetræsdør med lås. Ved siden af det var der en forstue med kamin, en dør uden lås og to vinduer.
På samme gang var der et kammer mere med to vinduer, kamin og en dør med lås. Allerøverst var kornloftet og
huset havde blytag.
På 1.sal var der en hvælvet stue. Den blev i 1604 brugt til retssal og senere til fængsel. Derfor havde den jernstænger for de fire vinduer. I stuen var der et lille skab indhugget i muren.
På 2. sal var ”kongens stue”. Stuen havde også fire vinduer og en kamin. Døren var af egetræ og med lås.
Øverst i det østre hus var der et kornloft og på taget var der tegl. I hjørnet mellem de to huse har der været et
trappetårn med en trævindeltrappe. Ved vindeltrappen har ”wc´et” været, så der var direkte adgang fra fruerstuen
og kongestuen. Afløbet var direkte ned i slotsgården, hvor der nok har stået en kasse til tømning!
Normalt vendte disse afløb ud mod voldsiden. For de fine skulle det være nemt at komme på ”toilet”, mens tjenestefolkenes ”wc” var anbragt i skure i f.eks svinestien og staldgården.
I den vestlige del af slottet lå der endnu et stort stenhus – borger- og bryggerhuset. Det var hele tre etager højt.
Nederste etage indeholdt borgerstue, stegers (det kaldte man et traditionelt forstuekøkken med åbent ildsted og
bageovn sammenbygget under en skorsten), bryggers, maltkølle (et specielt ildsted til at tørre malt ved) og bageovn.
Andet loft indeholdt maltloft, fiskekammer og røgeloft. I denne bygning var øverste loft også kornloft.
Derudover har der været et krudt og våbenkammer, skrædderstue, smørkammer, svendekammer, pigernes sengekammer og saltkælderen. Øverst oppe, ved de små kviste og udbygninger, der hvor kornet kunne hejses ind på
loftet, var slottets store ur. Det var et kæmpe ur. De to lodder vejede til sammen 56½ kg og rebene de hang i var
41 m lange og gik gennem de tre lofter!
Bryggershuset var som de fleste andre huse med tegl. I den sydøstlige ende lå der nogle mindre bindingsværkshuse med tegltag. De indeholdt bl.a. en smedje.
I østhjørnet var der en større grundmuret bygning kaldet skriverstuen. Huset var to etager højt. Nederst var der
kælder og derover skriverstue med kamin, tre vinduer med jernstænger for, et lille skriverkammer og et sengekammer. I forstuen var der en vindeltrappe, som førte op til et kammer over skriverstuen med 6 vinduer, en kamin
og en fyrretræsdør med lås.
Det var ikke så nemt at få vand, som det er i dag. I 1594 fik lensmanden ordre til at grave en brønd. Den blev foret
med kampesten. Det siges, at hvis det ikke lykkedes at finde brugbart vand, skulle man tage det fra voldgraven –
husker du, hvor wc´et løb hen? I 1700 tallet da slottet forfaldt, benyttede stiftamtmanden brønden som iskælder,
den var 11 m dyb. Sikke et gravearbejde.
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Fakta om Riberhus
Man gætter på slottet blev grundlagt af kong Niels

1212 Dronning Dagmar dør i Ribe d. 24. maj
1229 Valdemar Sejrs søn Valdemar gifter sig med Eleonora af Portugal
1247	Ribe erobres af hertug Abel
1319 	Riberhus nævnes ved navn første gang i Kristoffer II håndfæstning (En håndfæstning er oprindeligt en
aftale indgået ved håndslag, men især kendt som en skriftlig erklæring, afgivet af kongen om embedsførelsen).
1330 	Riberhus nævnes anden gang da kong Kristoffer II må pantsætte ”Ribe by og slot” til grev Gert af Holsten.
1340 	Den sønderjyske hertug overtager Ribe
1353 	Valdemar Atterdag indløser Ribe
1373 	Valdemar Atterdag overtager Riberhus
1407 	Dr. Margrete I holder rådsmøde i Ribe
1460 	Kristian I anerkendes i Ribe som landsherre i Slesvig og Holsten. Anerkendelsen fortælles fra rådhuset,
hvilket tyder på at slottet er ved at være for lille.
1513 	Kong Hans gæster byen. Han bor ikke på slottet, men hos borgmesteren i byen.
1537 	Kong Christian III påbegynder istandsættelsen af slottet.
1549 	Alle bønder og tjenere i Ribe len (et landområde, som kongen overlod en lensmand at forvalte, mod
visse modydelser) skulle møde til arbejde med skovl og spade.
1600 	Slottet er ved at gå i forfald.
1644 	Svenskerne besætter slottet i januar uden kamp.
I august erobres slottet tilbage, da danskerne beskyder slottet med kanonerne, de har stillet op i domkirkens tårn.
I november besætter svenskerne så igen slottet med 140 mand.
I december stormer prins Frederik slottet tre gange. Han indtager det og nedslagter næsten hele bemandingen.
1660 	Efter 1660 er slottet ubrugeligt. Lensmanden vil helst bo på sin private ejendom i Korsbrødregård (nu
Bispegården). Slottet synker herefter i grus.
1680´erne 	Slottets nedbrydning begynder, da nogle af bygningsmaterialerne bl.a. bruges til forskellige kirkereparationer.
1692 	Amtmanden lader murresterne rive helt ned.
1790´erne 	Stenene bruges til vejbyggeri.
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1830-33	Sten hentes til anlæggelse af Kolding vejen.
Frederik VII graver i Slotsbanken
1908	Nationalmuseet laver en mindre udgravning.
1913	Dronning Dagmar statuen, lavet at Anne Marie Carl Nielsen, sættes op.
1939	Turistforeningen overtager Slotsbanken.
1940-41	Som nødhjælpsarbejde renser man voldgravene og planerer bankens overflade. Nationalmuseet laver
endnu en arkæologisk undersøgelse.

Opgaver:
1. Læs artiklen: ”Borgen Riberhus”
2. Læs: ”Fakta om Riberhus”
3. Lav et maleri af udsigten fra slotsbanken og beskriv med en lille tekst, hvad du ser.
4.	Fremstil en kopi i lego, træ, i et tegneprogram på computeren eller… af Riberhus ud fra de fakta oplysningerne
du får gennem artiklen ”Borgen Riberhus”, ”Fakta om Riberhus” og det du kan finde på nettet.

Kilde: Riberhus Slot & Slotsbanken, udgivet af Sparekassen Sydjylland, Ribe.
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