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GENNEM RIBE
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Slut

Spørgsmål

1. Hvad forestiller laugsskiltet
 uden for Weis Stue ?

2. I Kølholts Slippe er ophængt en
 stige. Hvornår er forordningen
 om stigen trådt i kraft ?

3. Er det et K eller et L, der står i
 munkestenene på kirkegårds-
 muren ?

4. Hvilket gadenummer har det
 mindste hus i Klostergade ?

5. Hvem har boet i det gamle, høje
 hus med tårnet ?

6. Hvor lang er den længste del af
 Rebslagergangen ?

7. Find soluret på Domkirken. Hvor
 mange er klokken ?

8. Hvornår er det ældste hus i 
 Præstegade restaureret ?

9. Hvad forestiller billedet under
 statuen af Dronning Dagmar ?

10. Hvilket år stod vandet højest i
 Ribe ?

11. Hvorfor er der høje sten op ad
 gadehjørnerne ved slipperne ?

12. Hvad har statuen Sct. Catharina 
 i hænderne ?

13.  Hvornår blev heksen Maren
 Spliid brændt i Ribe ?

Velkommen til Ribe
Må vi foreslå dig følgende rundtur, for at du kan 
få et indtryk af den by, vi holder af. Nyd atmos-
færen - nyd Ribes mange lyksaligheder, mens 
du går.
Måske får du endog interesse for at løse vore 
spørgsmål, der først kan besvares, når du står 
på stedet.
Tallene på kortet henfører til numrene på 
spørgsmålene. Følg stregen på kortet.
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	 Facitliste

1.	 En	vindrueklase
	 Laugsskilt	hænger	over	indgangsdøren.

2.	 3.	september	1580
	 På	en	tavle	ophængt	på	væggen	står	følgende:	Brandhage	og	stige,	der	er	et	levn	efter	en	for-	
	 ordning,	som	blev	vedtaget	af	borgmester	og	byens	råd	efter	den	store	brand	den	3.	september
	 1580.	Ilden	lagde	11	gader	med	213	gårde	og	huse	i	aske.	For	enden	af	slippen	ud	over	åen	var	
	 der	førhen	et	nødtørftshus.

3.	 Et	K	eller	
	 Munkestenene	er	lavet	i	Middelalderen	på	et	teglværk,	der	lå	i	Ribe.	K’et	er	derfor	teglværkets	
	 bomærke.

4.	 Nr.	26
	 Ribes	mindste	hus	er	på	32	m2,	og	har	været	beboet	af	en	familie	på	9	personer	i	1930.

5.	 Hans	Adolph	Brorson
	 På	mindepladen	står:	Psalmedigteren	Hans	Adolph	Brorson,	Biskop	over	Ribe	Stift	1741-1764,	
	 boede	her	de	sidste	20	år	af	sit	liv.	Huset	hedder	Tårnborg.	Der	er	Brorson-center	i	huset,	som	
	 beboes	af	familien	Bramming.

6.	 Ca.	80	meter
	 På	det	lange	stræk	har	der	engang	været	en	rebslagerbane,	hvor	man	spandt	reb.

7.	 Soluret	sidder	6	meter	oppe	på	muren,	til	højre	for	statuen	af	Hans	Adolph	Brorson.

8.	 1977
	 På	skiltet	over	døren	står	der:	Anno	1576	-	Restaureret	1977	-	Repareret	1680.	Det	12	fags	lang-	
	 hus	var	førhen	Domkirkens	kapellangård,	nu	er	det	i	privateje.

9.	 Dronning	Dagmars	dødsleje	med	Kong	Valdemar	Sejr	knælende.

10.	 1634	(11.-12.	oktober)
	 Dette	 stormflodsmærke	 sidder	6,10	meter	over	0-linien.	Denne	 stormflod	kaldes	 ”Den	anden	
	 store	menneskedrukning”,	den	første	var	i	1362.

11.	 Beskyttelse	af	husmure
	 For	at	de	jernbeslåede	hjul	ikke	skulle	ødelægge	husmurene,	når	de	hestetrukne	køretøjer	dreje-	
	 de	om	hjørnerne.

12.		 Et	sværd	og	et	hjul
	 I	højre	hånd	et	sværd	og	i	venstre	hånd	et	hjul.	Sct.	Katharina	var	Sortebrødrenes	(Dominikaner-	
	 munkenes)	skytshelgen.	Hun	blev	i	år	307	e.Kr.	pint	på	et	hjul	og	halshugget	for	sin	tros	skyld.

13.	 9.	november	1641
	 Mindepladen	på	husmuren	fortæller	følgende:	Her	boede	Skrædder	Laurids	Spliid,	hvis	stakkels	
	 hustru	Maren	9.	november	1641	blev	brændt	for	trolddom	-	mellem	Galgebakkerne	ved	Ribe.
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