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Byporte

Ribe var omgivet af vandløb
Ribe var én af Danmarks større byer i renæssancen. Indbyggertallet
var omkring 4000. Hvis man skulle ind i byen,skulle man igennem en
byport.
Alle større danske byer var befæstede. Der kunne være volde eller
grave rundt om byen. Nogle steder var der en bymur. Ribe havde ingen
bymur, byen havde åen.
Ribe var omgivet af vandløb. Ribe å løb i nord og øst. Stampemølle
å løb i vest. Graven løb i syd.
Der var seks broer over disse vandløb og ved tre af broerne var der
porte.
De tre porte
Her ses Nørreport, som var porten inden for Ydermølle å. Stenen i fortovet fortæller, hvor Nørreport lå indtil 1843.
Sønderport var porten inden for Sønderports bro. Stenen i fortovet fortæller, hvor Sønderport stod indtil 1801. Pilleport var porten ud mod Riberhus.
Hvis man skulle ind i byen om natten, blev man nødt til at vække portneren, for portene blev lukket om natten.
To portnere sørgede for at lukke portene om aftenen og åbne dem igen om morgenen. Portnerne var en slags politibetjente ansat af byen.
Øksne – lige uden for portene
Uden for både Sønderport og Nørreport havde byen også to byhyrder. De skulle se efter borgernes heste og kvæg,
der blev sat til græsning på byens fælles jord uden for byen.
Man skal forestille sig, at der var et vældigt liv uden for byporten. Kvæg (øksne) i massevis stod i staldkvarteret, der lå uden for byporten. Der var 70 huse og boder og ca. 30 stalde med dyr, der skulle sælges. Det blev kaldt
Øksnehandel, og den var meget vigtigt for byen på den tid. At eje en ko var det samme som at have noget af stor
værdi.
En ko for en begravelse
Før Reformationen – i den katolske tid i byen – købte folk sig til en sjælemesse for at slippe lettere gennem
skærsilden efter døden. Hvis et familiemedlem skulle begraves, var det almindeligt at betale præsten for sjælemessen ved at betale ham og kirken med en ko. Præsten fik koen, og familien betalte på den måde for at lade
den afdøde få sin messe og slippe hurtigere ud af den frygtede skærsild. Ja, nogle gange var koen endog med i
begravelsesoptoget gennem byen. Efter Reformationen var det slut med at betale for en begravelse på den måde.
Til gengæld blev det sådan, at man f.eks. ikke kunne forlade byen gennem byportene i kirketiden. Det var nemlig
meningen at folk skulle blive i byen og gå i kirke. Der er det, man kalder kirketugt, og det betød, at borgerne skulle
gå i kirke. Der blev holdt øje med, om man mødte op til gudstjeneste, og ved byportene sørgede vagterne for at
ingen slap ud i kirketiden om søndagen.
Byen myldrede med liv
Inden for porten så man den store Domkirke trone op omkring de mange huse. Ribe var en by med 25 gader, fem
slipper og et torv og en Skibbro. Der var liv i gaderne. Flotte gavlhuse lå på hovedgaden og langhusene, og boderne lå tæt i de smalle slipper.
Mennesker var ikke de eneste beboere i byen. Der var også husdyr inde i byen. Køer blev trukket ind gennem byen
og måske endda ind gennem huset for at komme på plads i en lille stald ved baghusene. Grisene lugtede heller ikke
godt dengang, og i det hele taget har der været en lugt af både spildevand og dyr flere steder i gaderne.
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Riber Ret
Når man kom ind i byen, kunne man blive dømt ved Ribe Ret. Det var en
berygtet domstol, der dømte lovovertrædelser. En historie fortæller: en
mand fra Varde var blevet dømt til hængning ved Varde Ret. Da han hang
i galgen, stod en kælling og kiggede på ham. Hun sagde: Tak du din Gud,
min søn, at du ikke blev kom for Riber Ret!
Mange love ved Riber Ret var hårde – ville vi sige i dag.
Her er et par eksempler fra Riber Ret:
• Den kriminelle lavalder for en dreng var ni år, hvis han udøvede vold mod en anden!
• ”…når kvinder kommer i klammeri indbyrdes, er det ret, at de skal bære sten om halsen op og ned ad stadens
gader.”
• ”Hvis nogen lægger baghold for anden mand ved nat eller ved dag og frarøver ham hans ejendele, skal han, hvis
han bliver overbevist med 12 naboer, have sit liv forbrudt.”
Tiggere og krøblinge blev ”smidt på porten”
Inden for byportene var det forbudt at tigge, med mindre man havde fået lov af bystyret. F.eks måtte fattige elever ved Domskolen godt tigge – de skulle gå med en særlig hætte, så folk i byen kunne se, at de havde lov til at
tigge. Hætten var et tiggertegn
Hvis der kom fattige, tiggere eller krøblinge (handicappede) ind i byen, skulle de forvises fra byen og smides
uden for byportene. I 1598 blev der f.eks. kørt 12 krøblinge ud gennem porten, så byen kunne slippe for at sørge for
dem. Blandt de 12 var der kvinder og børn, den ene af dem var en lille pige, som lå og krøb på gaden.
Når man blev udvist eller smidt ud af byen, kaldte man det at blive ”smidt på porten”.
Byportene var virkelig en grænse mellem at være med i byen eller være udenfor byens fællesskab.
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Portene i dag
Når man står ved Nørreport på Mellemdammen, kan man se, at der er
lagt mørke brosten i fortovet. Her blev der for godt hundrede år siden rejst
en kopi af byporten. Det skete i begyndelsen af 1900-tallet i forbindelse
med genindvielsen af Ribe Domkirke. Ved Nørreport var der byport indtil
1843. Her ligger der i dag en mindesten i fortovet.
For enden af Sønderportsgade i den sydlige ende af byen, ligger der en
anden mindesten, der viser, hvor Sønderport stod indtil 1801.

Opgaver
1. Informationssøgning på nettet:
	Søg efter gamle kort og prospekter over Ribe (søg evt på Reesen Atlas Danicus med kort fra omkring 1600
tallet).
Søg efter gamle kort og prospekter over din egen by.
2.	Lav et dokument med kort og prospekter af Ribe (eller en anden by). Find byportene på det, du har fundet.
3.	Tegn en by fra 1600-tallet set fra oven med byporte, havn og bymur, eller tegn en profil af byen. Det må gerne
være Ribe.
4.	Drøft, hvorfor det ikke var nødvendigt med en bymur i Ribe.
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