Kors I Knægte 1

Brand og bindingsværk i Ribe Omkring 1580

Da der var borgerkrig i Danmark under ”Grevens Fejde” blev der sat ild på mange danske købstæder. Grev Rantzaus hær drog op gennem Jylland for at slå Bondeoprøret ned. Det var i 1535-36 på den tid, hvor Reformationen
blev indført. Ribe gjorde ikke modstand, da Rantzaus hær nåede byportene, og undgik på den måde, at byen blev
sat i brand.
Desværre brændte Ribe alligevel få år senere. Branden begyndte ved et uheld i en købmandsgård, og det fik
katastrofale følger for mange mennesker.
Branden kom om natten!
Lørdag den 3. september 1580 kl. 23 klemtede
stormklokken på Domkirken i Ribe. Klokken klemtede, så alle kunne høre det. Det betød brand, og
alle, der kunne gøre noget for at slukke branden,
forsøgte. Alligevel nedbrændte 213 huse i Ribe
den nat.
To skræddersvende og Peder Murermester opdagede ilden hos den rige købmand Kristen Borg.
Hans købmandsgård lå lige ved Torvet overfor
Domkirken. De skyndte sig at kalde på købmanden og hans kone, Karen Borg, men det var for
sent. Ilden fik hurtigt fat i det ene hus efter det
andet, og en stor del af byen stod i lys lue.
Købmanden mistede så meget, at han måtte sælge den ene halvdel af sin grund efter branden. Der gik mange
rygter om, at Karen Borg ikke ville gøre noget ved branden, men dommeren ved retten fandt senere ud af, at det
ikke var sandt. Branden var opstået ved et uheld.
Mange mennesker blev uden hus og hjem den nat. Både rige og fattige blev ramt efter ildens rasen gennem de
smalle gader og ned ad byens hovedgade. Husene lå tæt, og ilden sprang fra hus til hus – fra stråtag til stråtag.
Det var en sørgelig affære. Få dage efter branden skulle Borgmesterens datter giftes med en borger fra Odense. Borgmesteren var den kendte Peder Hegelund. Hans datter Mette fik et trist bryllup i den næsten udbrændte
by.
Efter branden
Branden fik konsekvenser for hele byen. Der blev straks lavet forbud mod stråtag i byen. Nu skulle alle nybyggede
huse bygges med fast tag – tegltag. Der blev lavet en regel om, at alle stråtækte huse, som stod efter branden
skulle ombygges til stentag inden syv år. Og sådan blev det også. I 1600 var der ingen stråtækte huse tilbage i
Ribe!
En anden regel blev, at alle skatteydere skulle anskaffe sig stiger, brandhager, spande. Det var ikke alle, der tjente
mange penge. Derfor blev det besluttet, at hvis man betalte skat af 10 Mark, skulle man fremskaffe disse ting til
brandslukning:
• 2 lange stiger
• 4 krogstiger
• 4 hager
• 10 spande
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Hvis man betalte skat af mindre end 10 Mark, blev flere husstande slået sammen, så man nåede op på 10 Mark.
Altså de fattigste slog sig sammen for at skaffe stiger, krogstiger og spande.
I det år blev der betalt 320 Mark i skat. Det blev til
• 64 lange stiger
• 128 krogstiger
• 128 hager
• 320 spande
• Byen indkøbte også 100 spande ekstra.
Alle disse ting blev placeret, så man nemt kunne få fat i dem, hvis ilden skulle bryde løs igen. Det skete heldigvis
ikke. I Kølholt Slippe i Sortebrødregade kan man stadig se en brandhage hænge.

Ebbe Mogensens Gaard
I Sortebrødregade blev genopført tre år efter branden.

Forestil dig at Ribe så sådan ud:
Bindingsværkshusene har ligget
tæt på Overdammen
Skitsen er en rekonstruktion ca.
1650. Tegnet af Hans Henrik Engquist.
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Gavlhuse i hovedgaden
I mange danske byer kan man stadig se bindingsværkshuse. Ribe har mange bindingsværkshuse, og på tegningen
på foregående side, kan man se, hvordan byen kan have set ud ca. 1650. Domkirken ses for enden af Overdammen,
den fornemme hovedgade. Forrest til venstre ses Ebbe Mogensens gård. I dag kaldes den Quedens Gaard. Til højre,
længst nede mod Domkirken, ses en lav bygning. Det er Weis Stue, som stadigvæk er en kro, man kan besøge.
Husene på tegningen er gavlhuse. Her boede byens købmænd og rådmænd – de, som sad i byens råd i rådhuset.
Gavlhusene vendte gavlen ud mod hovedgaden, og huset eller købmandsgården lå så ”indad” set fra gaden.
Nogle af disse huse kan man stadigvæk se i Ribe. Nogle af dem havde også en port fra hovedgaden, så man kunne komme direkte ind i gården
Et gavlhus springer frem
Nedenfor ses gavlen fra et gavlhus i Sønderportsgade. Det var engang en flot købmandsgård.
Læg mærke til, hvordan gavlen ”springer” frem, jo længere man kigger opad. Fremspringene er støttet af bjælker og knægte, som støtter hele gavlen. Det kalder man knægtbårne etagefremspring.
Øverst oppe i gavlen er der krydsende skråbånd, dvs., at båndene af træ ligger på skrå og danner det flotte
mønster.
De skrå bånd af træ i bindingsværket kaldes skråbånd eller ”ranker”.
Huset har tre stokværk. Vi kalder det etager.
I Ribe er der desværre ikke så mange gavlhuse tilbage med stokværkfremspring.
Huset har et skelet af træ. Skelettet bærer bygningen, og
de stolper, der er i huset, bliver ”bundet” sammen af bjælker på tværs.
I bindingsværkshuse fyldes træskelettet ud med mursten. Læg mærke til, hvor fint murstenene er lagt i de
”rum”, der dannes i bindingsværket. Rummene kaldes tavl.
Nogle andre steder i Danmark kan man se bindingsværk,
hvor træskelettet er fyldt ud med ler, der er blevet klasket
op på flettede grene. I gamle bindingsværkshuse på landet
har man brugt noget andet end ler, – nemlig komøg!

Langhuse og boder i de små gader
Langhusene lå i de mindre gader. Her lå der mange småhuse og boder, som for det meste var bygget sammen i
lange rækker. I dag tænker vi på, at en bod er et lille sted, hvor man kan købe noget – f.eks. is eller pølser, men i
renæssancen var boder små boliger.
I boderne i de lange huse boede der familier, som ikke ejede så meget. Det kunne være håndværkere, og de
havde ofte værksted i husets eneste stue. Der var
mange mennesker på få m2, og familierne havde
mange børn.
Hvis man boede i sådan en bod, skulle man
betale husleje til ham, der ejede boden. Det var
som regel en købmand, der boede i én af de store
gårde, som lå langs hovedgaderne.
I Puggårdsgade kan man se en bod med fem
fag. Boden er opført før branden i ca 1550.
Efter branden blev der bygget rækker af boder.
I Peder Dovns Slippe og i Puggårdsgade kan man
stadig se, hvor boderne har ligget, selvom der er
bygget nye facader på husene.
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Tæl fag i bindingsværket
Bindingsværket er det skelet af træ, hele huset
er bygget op omkring. Hvert afsnit i bygningen
kaldes for et fag. Fagene er mellemrummene
mellem de lodrette stolper. Stolperne går fra
gaden og op til taget eller op til, hvor næste
etage begynder. Stolperne skal have noget at
stå fast i nede ved jorden i nogle kraftige stykker træ. Det kaldes for fodremmen. Stolperne
kan også stå direkte på nogle store sten.
Man kan tælle, hvor mange fag der er i huset. Der kan være fag kun med mursten eller
med vinduer eller døre og porte. I fagene kan
der være skråbånd - eller ranker, som det også
kaldes. Hvor mange fag er der i dette hus? Porten tæller for to fag.
Huset er Kapellanboligen i Præstegade 15. Huset brændte ikke i 1580 under den store brand. Huset var bolig for
præsten ved Domkirken.
Her er et fag med blyindfattede vinduer. På begge sider af vinduet ses
knægte, der bærer stolperne. Vinduet kan ses på Ebbe Mogensens Købmandsgård i Sortebrødregade.
Kors i knægte
På billedet med de blyindfattede
ruder kan man se de ”knægte” der
bærer stolperne/bjælkerne på den
øverste etage. De knægte, der blev
brugt til byggeriet efter branden i
1580, kaldes for Ribe knægte. De ser
ud som på billedet.
Før branden så knægtene anderledes ud. De kunne være udskåret på
forskellige måder. Der kunne være
fine dekorationer. Nederst på knægten kan der være en udskæring, der
minder om ryggens bue på et æsel.
Det kaldes æselrygsbue. Over æselrygbuen kan der være et lille kors. Korset ses på rigtig mange knægte rundt om på byens bindingsværkshuse.
Det kan f.eks. ses på kapellangården i Præstegade 15 eller på huset i Fiskergade 1. Korset er det kristne symbol. Lige som man har slået korsets
tegn i kirken, og ligesom man ridsede kors i det brød, der skulle bages, så
har man også slået korsets tegn i sit hus .
Andreaskorset
I flere huse er der ridset Andreaskors ind i hjørnestolperne og andre stolper. Andreaskors har
form som et stort X. En legende fortæller, at Apostlen Andreas blev korsfæstet på sådan et
kors.
X-et kan også betyde Kristus, da hans navn på græsk begynder med X (X = khi ).Rundt i
kanten på X-et er der lavet nogle små ridser, der ser ud, som om de er ridset med neglene.
Derfor hedder de ”neglemærker”. Der er nu ingen, der har ridset Andreaskorsene med neglene! Alt det flotte arbejde i træet er lavet af byens håndværkere.
Sønderportsgade nr. 17 og Fiskergade 1 har fine eksempler på Andreaskors.
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Håndværkere til byggeriet
Når husene skulle bygges, var det håndværkerne, der arbejdede.
En håndværksmester havde både svende og læredrenge, som lærte håndværket grundigt. Han havde sine
svende og læredrenge boende hos sig. De fik mad hos mester, og de måtte ikke gifte sig, så længe de boede hos
ham. Vi ved, at der var en tømmermester, der hed Peder Tømmermand, og at han havde nogle svende. Men de
havde meget svært ved at få deres egen tømrerforretning, fordi de fik så en lav løn.
Byen havde tømrere, murere, snedkere og tækkere (det var dem der kunne lægge stråtag). Der var også glarmestre. Ligesom der er i byen i dag.
Lønnen var lav
Det var dårligt betalt at være håndværker i bygningsfagene. Man fik dagløn eller var på akkord. Dvs., at man fik
en løn for et aftalt arbejde. Håndværkernes dagløn var meget lav i forhold til, hvad en købmand kunne tjene.
I 1571 blev det vedtaget, hvor meget en tømrer eller murer måtte tjene i dagløn. Og hvis nogen gav mere eller
tog mere i løn, så skulle byen ”have med dem at gøre.”
Mursten skal der til
Der skulle bruges mange mursten. I Ribe var der to teglgårde. Den ene havde tilhørt Gråbrødreklosteret, men var
blevet købt af byen i 1510. Den anden teglgård tilhørte Riberhus Slot, men i 1580 kongen gav den til byen. Der blev
lavet utrolig mange teglsten. De blev brugt til bygninger i hele byen, og da Sct Katharina Kirkes tårn blev bygget i
1617, blev der leveret 132.500 sten.
Riberhus Slot forfaldt i slutningen af 1600-tallet. Krigene mod svenskerne og pestsygdomme havde gjort Ribe
til en by i store økonomiske vanskeligheder. Slottet blev ikke vedligeholdt, det faldt sammen. Det benyttede
mange borgere og bønder sig af. De brugte nemlig stenene til at bygge nyt af, og i dag kan man rundt om i Ribe
og omegn se mursten, der engang var en del af murværket på Riberhus.

Opgaver
1.	Læs teksten Kors I Knægte.
2. F
 remstil en A 4 side med billeder af bindingsværkshuse i Ribe og knægte i de gamle huse. Tegn en Ribeknægt og et Andreaskors fra et af husene.
3. Lav en Photo-Story om din tur I Ribe.
4. Vis klassens Photo-Story for andre. Det kan være på et forældremøde eller for andre klasser på skolen.
5.	Send meget gerne jeres Photo-Story til Skoletjenesten else.agergaard@skolekom.dk
og RAMS rams@mail.dk.
6.	Gå tilbage til teksten og find alle de ord, du kan finde, der handler om bygninger og bindingsværk, f.eks.
Knægt,stolpe, ranke, fag osv.
7. Lav en ordliste med forklaringer fra teksten, eller søg ordene på nettet.
8. Lav ordkort med spørgsmål og svar om ordene. Find på en quizleg med kortene.
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