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Fig. 20. Franciskanerklo
stret. Formsten af tegl (s. 
848). 1-4. Ribbesten. 5-6. 
Vinduesstavværk. 7-13. An
dre profilsten (12 fra klø- 
verbladsfrise, 13 fra spin
deltrappe?). 1:10. Målt af 
ElM, tegnet af MN 1984. — 
Franziskanerkloster. Formstei
ne aus Ziegel. 1-4. Rippen
steine, 5-6. Fensterstabwerk. 
7-13. Andere Profilsteine (12 
aus einem Kleeblattfries, 13 
von einer Spindeltreppe?).

området, hvor det på grundlag af oplysninger 
fra reformationstiden er angivet på situations- 
planen fig. 4. Vest for klostret lå den forbindel- 
sesgade fra Sønderport til Riberhus, som brød
rene 1507 fik lov at aflukke med porte i begge 
ender. Den store østfløj, der 1537 var tænkt 
som rådhus, siges 1542 at ligge tvært fra kirke
gården. Denne har øjensynligt ligget øst for klo
steranlægget ud mod Gråbrødregade. 1545 til
lod kongen, at kirkegården kunne udlægges til 
kvægtorv, men da man i stedet udvidede byens 
hovedtorv, bestemte Frederik II 1560, at den 
gamle gråbrødrekirkegård kunne bebygges.109

På det gamle klosterområde er man omkring 
århundredskiftet ved flere lejligheder stødt på 
fundamenter og brolægninger.110 En række 
formsten, indkommet til NM2 og Den antik
variske Samling i Ribe, må hidrøre fra kloster
anlæggets rasering (fig. 20).111 De har hørt 
hjemme i rigt udformede, hvælvede, gotiske 
bygninger, og kan stamme såvel fra klostrets 
pragtrum som fra kirken. Om gråbrødrekirkens 
bygning vides således kun det lidt, der kan udle
des af ovennævnte skriftlige vidnesbyrd. 
Braunius stik angiver kirken med et højt slankt 
spir (fig. 1), hvilket antyder, at den ligesom by
ens anden tiggermunkekirke har båret et mes- 
seklokkespir (jfr. s. 728).

†JOHANNITERKLOSTRETS KIRKE 
NOTER S. 852

Johanniterne, også kaldet hospitals- eller korsbrød- 
rene, omtales tidligst i Ribe 1311. De havde da et 
hus, »commende«, som sidenhen – formentlig først i 
1400’rne – udviklede sig til et egentligt kloster, kal
det »Korsbrødregård«, af og til »S. Klemens- 
gård«.112 Indirekte nævnes klosterkirken øjensynlig 
1462, da der stiftedes årtider hos korsbrødrene, og 
1465 omtales kirken første gang direkte. Den havde 
da fået et nyt kapel, hvori præsten Laurids Nielsen 
stiftede betydelige messer. For det håb, korsbrødre
ne havde til ham, »oc serdeles for thee thy (ti) Mark 
han hauer giffuet tiil then for (nævn) de ny capellæ ath 
fulkomme«, havde de optaget ham i deres broder
skab og gjort ham »fullkommeligh lodtaghen oc 
deelafftigh« i al deres gudstjeneste.113

Foruden indtægter fra sådanne stiftelser og begra
velser nød korsbrødrene udkommet af jordegodser 
og af den tilstødende S. Klemens sognekirke, som 
øjensynlig var annekteret ordenen (jfr. s. 831).114 I 
klostrets senere tid søgte det ihærdigt at ekspandere 
på bekostning af de mindre, gejstlige institutioner i 
byen. I årene 1479-1502 prøvede johanniterne såle
des forgæves at overtage nonneklostret og S. Nikolaj 
kirke ved at få uddrevet nonnerne (jfr. s. 841), og 
1515 søgte de at erhverve den tilstødende Hellig- 
åndsgård. Også det mislykkedes, men 1523 lykkedes 
det prioren og brødrene at opnå forlening med 
S. Jørgensgården imod at underholde de syge med 
kost, senge og anden »Redelighed«.115

Få år senere var det johanniterklostret selv, der
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blev bortforlenet, idet Klavs Sehested fik brev på 
Korsbrødregården imod at føde og klæde de tilstede
værende brødre, ligesom han skulle bygge og for
bedre kirken og gården. Han modtog 1537 kongens 
ordre om at nedbryde »tårnet, kirken og stenhuset« 
og gemme materialerne til slottets fornødenhed.116 
Medens kirken straks blev nedrevet, blev kloster
bygningerne i vidt omfang sparet og »Korsbrødre- 
gård« tjente længe som bolig for lensmændene. En 
lille rest af klostret indgår formentlig endnu i kom
plekset, der siden 1869 har tjent som bispegård.117

Altre. I ovennævnte nybyggede kapel stod 1465 et 
5. Annas alter og dertil et billede, »som kaldes Jesu til 
Evig Tid«.118 Et Hellig Kors-alter, hvortil der var 
knyttet en betydelig aflad, omtales af Terpager 
(1736, s. 403).

Beliggenhed. Klostret lå på den nuværende bispegårds 
plads ved vestsiden af Korsbrødregade, øst for Hel- 
ligåndsgården og nord for S. Klemens kirke (jfr. 
fig. 4).119 Om den gamle kirkegård forordnedes 1553, 
at den skulle forblive ubebygget.120 Om kirkens byg
ning haves kun ovennævnte oplysning om, at den 
ved nedrivningen 1537 havde et tårn.

†S.  MIKAELS KIRKE
NOTER S. 852

S. Mikaels kirke, der nævnes første gang 1309,121 var 
oprettet i forbindelse med det 1298 stiftede kollegi
um Puggård.

Peblingekollegiet Puggård blev grundlagt af bi
skop Kristian, som sikrede sin stiftelse økonomisk 
ved at skænke et omfattende jordegods, der i de føl
gende århundreder yderligere forøgedes gennem en 
række gaver. Kollegiet bestod af et stenhus, hvor 20 
udvalgte disciple fra katedralskolen skulle have fri 
kost og bolig og leve en regelbundet klosterlignende 
tilværelse. Overbestyrelsen for stiftelsen udgjordes 
af ærkedegnen i spidsen for domkapitlet, mens den 
daglige ledelse lå i hænderne på en forstander, kaldet 
»procurator«, »rector« eller hyppigst »provisor«. I 
stiftelsens ældste tid var forstanderen en almindelig 
præst, siden blev stillingen besat af en kannik fra 
domkapitlet.122

Den nære forbindelse mellem kollegium og kirke 
bevidnes af flere kilder: 1386 omtales »Ærkeenglen 
S. Mikaels kapel henhørende til de fattige skolarers 
kollegium i Ribe i huset Pukhus«, og 1465 oplyses, 
at kapellet lå i den gård, som var embedsbolig for 
stiftelsens forstander, i dette tilfælde dekanen.123 
S. Mikaels kirke er således det eneste danske eksem
pel på en egentlig kollegiekirke i forbindelse med en 
peblingestiftelse.124

Til vedligeholdelsen af kirken rådede kollegiet

over korntienden fra Lustrup by syd for Ribe. 1475 
stadfæstede kapitlet, at tienden herfra i mands minde 
havde været henlagt til Puggård til S. Mikaels kirke
bygnings behov, »thi at til fornævnte kirkes bestan- 
delse og magtblivelse ej andre renter tilskikket er, af 
hvilke hun kan holdes og blive bestanden.«125 Lu- 
strup-tienden var øjensynlig ikke tilstrækkelig til 
kirkens vedligeholdelse, men med bispernes støtte 
erhvervede kirken i 13-1400’rne en række afladsbre
ve. 1330 eftergav biskop Peder i Odense 40 dages 
bod til dem, der i fromhed besøgte S. Mikaels kirke 
og rakte den en hjælpende hånd, da dens egne midler 
ikke rakte til istandsættelsen.126 1386 lovede to ærke
biskopper og fire biskopper hver 40 dages aflad for 
at besøge kirken på en række nærmere fastsatte fest
dage, samt for at give gaver til kirkens bygning eller 
til lys og ornamenter. Ærkebiskop Magnus lovede 
endvidere at afkorte boden for mordere og for foræl
dre, der havde ligget deres børn ihjel, hvis de gav 
henholdsvis 1 og ½ skilling grot til S. Mikaels kirke. 
Yderligere afladsbreve fulgte 1434, 1465 og 1476.123

Afladsbrevene nævner kirkelige handlinger og ce
remonier, som man skulle deltage i for at nyde godt 
af afladen. 1386 indgik det i afladsbetingelserne at 
overvære messer og prædikener på en række kirkeli
ge festdage: ved jul, påske og pinse, ved de vigtigste 
fester for Jomfru Maria samt ved festen for kirkens 
værnehelgen, S. Mikael. 1434 påhvilede det de af- 
ladssøgende at følge udbringeisen af Kristi Legeme 
og den hellige olie til syge, at deltage i processioner 
om kirkegården og at fremsige Ave Maria tre gange 
under aftenringningen.123 Flere af de nævnte cere
monier, f.eks. nadvertjenesten, hører snarere hjem
me i en sognekirke end i et kollegiekapel, og det er 
da også tvivlsomt, om afladsbetingelserne giver et 
pålideligt billede af, hvad der foregik i S. Mikaels 
kirke. I alt fald synes formuleringerne i brevene 1386 
og 1434 at være overtaget næsten uændret fra aflads
breve, der på samme tid udstedtes til Ribe dom
kirke.127

Testamentariske bestemmelser viser, at det hørte 
til pligterne for peblingene fra Puggård at gøre mes
setjeneste i kollegiekirken. 1338 testamenterede pro
visoren ved »Pukhus«, herr Vilhelm, således to 
grunde på den betingelse, at stiftelsens forstander 
skulle lade peblingene højtideligholde hans årtid; for 
deres ulejlighed skulle peblingene udskænkes en tøn
de god øl.128 Foruden forstanderen var der præster 
knyttet til kirkens forskellige altre (jfr. nedenfor). Et 
af disse var stiftet af præsten Ugot, der døde 1323, 
og her skulle alterpræsten afholde en årtid med to 
messer for stifteren, under deltagelse af peblingene 
fra Puggård.129

Inventar omtales et par gange. 1462 skænkede kan
tor Anders Brok 24 mark til at lade afskrive et missa
le samt til en hvid messehagel af »sayn« (et hvidt,
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uldent stof) og en hvid messeskjorte.130 I afladsbre
vet 1476 nævnes, at kirken foruden forskellige al
terprydelser havde brug for kalke, diske, korporaler 
(duge til messeofret), kalkduge, messehageler og 
messeskjorter. 1536 måtte kirken på Christian III.s 
bud aflevere en forgyldt kalk og disk på 19 lod.131

Altre. 1309 testamenterede Tue Atenmark indtæg
terne fra en eng i Rejsby Mark til at sætte vokslys 
foran S. Mikaels alter i Ribe, med tilføjelsen »jeg me
ner S. Mikaels alter, der nyligt er oprettet i hans kir
ke af den herre biskop Kristian.«121 1453 omtales Vor 
Frue alter, idet Ribekanniken Jep Friis, der var ud
valgt til biskop i Børglum, nedlagde sit embede som 
evig vikar ved dette alter og overlod pladsen til kan
nik Tyge Therkelsen.132 Endelig nævnes så sent som 
1563 et vikarie, som lå til S. Andreas alter i S. Mikaels 
kirke.133 Præsten Ugot, der døde 1323, stiftede som 
nævnt et alter i kirken, men om der er tale om et 
fjerde alter eller et af de ovennævnte lader sig ikke 
afgøre.129

Beliggenhed. Kirken lå i umiddelbar tilknytning til 
Puggård ved vestsiden af Puggårdsgade ved et lille 
gadestykke, S. Mikkelsgade (fig. 2).134 Den må have 
ligget i nærheden af den endnu bevarede, senmiddel
alderlige kollegiebygning, men der er ikke fundet 
arkæologiske spor af kirken eller af eventuelle tilhø
rende begravelser.

Det er tvivlsomt, om S. Mikael har haft sin egen 
kirkegård; den optræder kun en enkelt gang i et af
ladsbrev fra 1434, hvis ordlyd, som nævnt, synes 
overtaget fra et tilsvarende brev af samme dato til 
domkirken.123

Om udseendet af kirkebygningen, der 1386 havde 
store mangler og truede med at styrte sammen,123 
vides intet. Man kan næppe lægge vægt på gengivel
sen hos Braunius (fig. 1), hvor den er fremstillet med 
et højt, slankt spir. Kirkebygningens nedrivning fandt 
sted under kirkebrækkerens virksomhed 1538. Fra 
31. okt. til 24. nov. skaffede han 51.000 sten ved at 
nedbryde »sunte Michels kerke«.4

†HELLIGÅNDSHUSETS KIRKE
NOTER S. 852

Ribe Helligåndshus eller -hospital nævnes første 
gang i Knud Snubbes testamente o. 1280.135 Stiftel
sen har antagelig siden sin oprettelse haft egen kirke, 
og kirkens eksistens fremgår i alt fald indirekte af Jens 
Voltesens gavebrev 1317, hvori han skænkede 4 
mark årlig til bespisning af konventet i Helligånds- 
huset, mod at dets medlemmer »skulle holde hans 
egen og hans hustrus årtid, ligesom kannikerne ved 
Vor Frue kirke.«136 Først 100 år senere omtales kir
ken direkte, i domkirkens yngre anniversariebog,

som mindes Tale Pors, der døde i 1400’rnes begyn
delse og blev begravet i Helligåndskirken i Ribe.137

Helligåndshuset stod under domkapitlet, og for
standerne var gerne kanniker. Beboere i stiftelsen 
var syge, svage og gamle mennesker, som fik kost 
og logi og blev plejet af et konvent, hvis medlemmer 
var undergivet visse ordensbestemmelser og, i alt fald 
1317, bestod af såvel brødre som søstre.138 En del af 
disse brødre har øjensynlig været gejstlige, som har 
kunnet deltage i messer og årtider i Helligåndshusets 
kirke. Det fremgår af Ballumpræsten Arild Cle- 
mentsens testamente fra 1481, hvori han bl.a. skæn
kede fire enge til Helligåndsgården for »om Sommer 
meth ottæ Presther ok om Winther meth ottæ Pre- 
sther arligh aar at hollæ for mik ok mynæ Forældres 
Siæle till ewigh Tidh.« Hvis Helligåndshusets præ
ster ikke overholdt disse forpligtelser, gav han dom
kapitlet fuldmagt til at annektere ovennævnte enge 
og lade årtiderne afholde andetsteds. 9

Til et sidealter var knyttet det vikarie, som sogne
præsten i Egtved 1554 afstod til Ribe hospital.140

Helligåndshuset erhvervede i tidens løb et omfat
tende jordegods gennem testamentariske gaver til 
vedligeholdelse af bygninger, opretholdelse af guds
tjenester og pleje af beboerne. 1479 måtte kongen 
befale sine fogeder og lensmænd, at de skulle være 
forstanderen for Helligåndsgården behjælpelig med 
at inddrive gods og penge, som folk ved deres opta
gelse i stiftelsen havde skænket til gårdens behov, 
bygning og forbedring.141 1481 gav Arild Clement- 
sen hele sit jordiske gods med hus og grund til vedli
geholdelse af Helligåndshusets kirke.139 1533 blev 
provst Iver Juul forlenet med Helligåndsgården. Han 
måtte beholde gården, så længe han levede, men 
skulle til gengæld vedligeholde bygningerne, afhol
de de sædvanlige messer, tider og gudstjenester i 
stiftelsens kirke samt forsyne de fattige med hus, 
seng og kost.142

Ved reformationen ophørte Helligåndshuset med 
at fungere, og det blev besluttet, at stiftelsen, når 
Iver Juul engang var død, skulle tilfalde det nyopret
tede almindelige hospital (jfr. s. 819). Han døde 
1556, men da Helligåndshuset lå så bekvemt for Ri- 
berhus, beholdt kongen huset til sig selv, mens ho
spitalet i stedet fik den gamle bispegård. Allerede 
1563 solgte kongen ejendommen videre til kancelli
skriver Kristen Lange »med hvis stenhus og anden 
bygning derpå findes.«143 Hvornår kirken blev ned
revet vides ikke, men det kan meget vel være sket 
inden dette tidspunkt.

Et seglaftryk (fig. 21) fra 1480 er gengivet hos Terp
ager.144 Den omløbende randskrift med versaler ly
der: »sigillvm domus sancti spiritus in ripis« (segl for 
Helligåndshuset i Ribe). Over en lilje ses Kristus, der 
opstår fra graven, med korsfane i venstre hånd og 
højre løftet i velsignelse.
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Fig. 21. Helligåndshuset. Seglaftryk fra 1480 
(s. 850), efter Terpager 1736, s. 523. — Heiliggeist- 
haus. Siegelabdruck aus dem Jahr 1480.

Beliggenhed. Helligåndshuset lå vest for johanniter
klostret, på vestsiden af en gade, hvis forløb svarede 
nogenlunde til den nuværende S. Laurentiigade 
(fig. 2). Kirken lå mod nord i bygningskomplekset, 
kirkegården mod øst ud til gaden.145 På hjørnegrun
den til S. Klemensgade og S. Laurentiigade fandtes 
1934 rester af en munkestensmur på kampestens- 
syld, ca. 8 m lang, 80 cm bred og 45-55 cm høj, 
muligvis en rest af Helligåndsgården.146

†S. JØRGENS KAPEL
NOTER S. 852

S.Jørgens kapel må være opført ved midten af 
1400’rne, eftersom det i Ribe bys jordebog fra 
1460’erne omtales som »S.Jørgens kapel, som nyli
ger bygget er«.147 Kapellet nævnes 1513 og atter i 
1530’rne (jfr. nedenfor). Det blev antagelig nedrevet 
i forbindelse med reformationen, og var i alt fald 
forsvundet i 1550’erne, hvor byen modtog en afgift 
af »den jord, som S.Jørgens kapel stod på.«148

Der er ingen sikre oplysninger om kapellets funk
tion. I 1530’rne optog Ribe bystyre et lån fra alle 
byens gilder, og i det bevarede regnskab nævnes, 
foruden betalingerne fra de 16 gilder, at borgmester 
Lange Laurids indestod for et beløb på 20 mark fra 
S. Jørgens kapel.149 Det er derfor muligt, at der har 
været et gilde eller en gildelignende institution knyt
tet til kapellet. En anden, men ikke nødvendigvis 
modstridende tolkning er, at kapellet er opført af

S. Jørgensgården for at indsamle almisser fra de vej
farende på Saltgade, efter at denne gade i 1400’rne 
overtog Tvedgades rolle som Ribes nordlige udfarts- 
vej (jfr. s. 118).

Alter? I Universitetsbiblioteket i København fin
des en messebog, trykt 1504, som ifølge sin påskrift 
var skænket af mag. Hans Severinsen og til evig tid 
skulle blive ved S. Jørgens alter. Foran i bogen læses 
videre, at den tilhører S.Jørgensgården i Ribe.150 
Det omtalte alter har da stået enten i S. Jørgens kapel 
eller i et, i øvrigt ukendt, kapel på S.Jørgens
gården.151

Beliggenhed. Jordebogen fra 1460’erne omtaler en ga
de, der gik østpå fra Saltgade, syd for S.Jørgens 
kapel,147 og 1513 nævnes et stykke jord nordligt i 
Saltgade, vest for S.Jørgens kapel.152 Kapellet må 
således have ligget omtrent på det sydlige hjørne af 
Saltgade og Seminarievej (fig. 2).

†HELLIG KORS KAPEL
NOTER S. 852

Hellig Kors kapel blev stiftet af borgmester Laurids 
Pedersen Bagge og hans hustru i slutningen af 
1400’rne og omtales første gang i et afladsbrev 
7. nov. 1500.153 En eng, som stødte op til kapellet, 
tilhørte Ribe by og var udlagt til borgmestrenes 
brug.154 Til kapellet var knyttet et broderskab 
(»laudabilis confraternitas«),153 antagelig Hellig Kors 
gildet, der bl.a. nævnes i fortegnelsen over byens 
gilder fra 1530’rne.149

I afladsbrevet fra 1500 gav tolv kardinaler hver 100 
dages aflad til dem, som besøgte Hellig Kors kapel 
på bestemte festdage (korsets opdagelse, korsets op
højelse, S. Gregorius, Marie himmelfart og kapellets 
indvielsesdag) og som bidrog til kapellets vedlige
holdelse og forsyning med fornødne bøger, kalke, 
lys og andre kirkelige prydelser.153 Kardinalernes af
lad må have resulteret i en betydelig valfart. Blandt 
gæsterne var en så prominent person som dronning 
Christina, der september 1507 drog fra Odense til 
Ribe sammen med sin søster og søsterdatter. De 
kongelige gæster deltog i gudstjenesten i Hellig Kors 
kapel på festdagen for korsets ophøjelse 14. sept. og 
fik således del i den store aflad. Dronningen skænke
de ved denne lejlighed tre rhinske gylden og desuden
28 album på Hellig Kors kirkegård.155

Beliggenhed. Kapellet lå ved den søndre dæmning på 
Vittenberg, ved den sydlige udfaldsvej fra Ribe 
(fig. 2). Dets beliggenhed er angivet på den bevarede 
tegning til Resens atlas med teksten: »en banche, 
Kaldis Vittenbierg, hvor der har fordum ligget et
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Capel, for reisendes Folck at holde messe udi.«156 
Terpager oplyser, at han på stedet selv har set ruiner, 
og at der i hans tid ofte er blevet opgravet menneske
ben og rester af murede begravelser.157 Jord fra den 
omtalte banke blev o. 1720 anvendt til at udfylde et 
hul i den nærliggende dæmning, og alle rester af 
kapellet er antagelig forsvundet ved den lejlighed.158 
På stedet er i 1960’erne opført Vittenberg-skolen.

KILDER OG HENVISNINGER
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64.
30 Den antikvariske Samling i Ribe, nr. 8208.
31 Jfr. Elna Møller: Stenkisterne i domkirken, i Ribe 
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62 ActaPont. IV 2778.
63 ActaPont. V3384, 3386. – Terpager 1736, s. 304 f.
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vandtårnet, fremkommet omrodede skeletdele og 
munkesten, der formentlig stammer fra murede gra
ve (Den antikvariske Samling i Ribe, j.nr. 16 
M76 D).
75 Kisteløse grave med stensat hovedrum eller »øre
klapsten« (nr. 10-14) må opfattes som et billigt alter
nativ til de helt stensatte grave med særskilt hoved
rum, og må som disse dateres til høj- eller senro
mansk tid. Samme periode tilhører vel begravelserne 
uden kistespor, men med udgravet hovedrum (nr. 5,
15). Paralleller til sidstnævnte kendes bl.a. fra Ny
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Fig. 23. Riberhus slotsbanke med sokkelkvadre fra 
byens †kirker genanvendt i rondellerne (s. 859). EN 
fot. 1984. — Schloßberg von Riberhus mit Sockelqua- 
dern aus den Kirchen der Stadt, hier wiederverwendet in 
den Rondellen.
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XVIII, 1888. – Bebyggelsen på nordsiden af Gravs
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85 Ribe bys jordebog, jfr. note 48, nr. 31 f. – LA Vib. 
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Olsen: St. Jørgensbjærg kirke, i ÅrbOldkHist. 1960, 
s. 42-47.
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und Urkunden, welche der Stifter der lateinischen 
Schule in Flensburg, Ludolphus Maamani, und des
sen Eltern, wie auch den Franciskaner-Orden und 
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†MITTELALTERLICHE 
KIRCHEN IN RIBE

Außer dem Dom und der Katrinenkirche gab 
es im mittelalterlichen Ribe 11 Pfarrkirchen 
und Kloster- und Stiftskirchen (Plan Fig. 2).

Die Pfarrkirchen stammten durchweg aus 
dem älteren Mittelalter. Die St.-Klemens-Kir- 
che und die St.-Peters-Kirche werden erstmals 
1145 erwähnt, die St.-Nikolaj-Kirche in der 
Mitte des 12. Jahrhunderts und die St.-Hans- 
Kirche 1214-30. Die Kirche zum Heiligen Grab 
kann ebenfalls romanisch gewesen sein, tritt 
aber erstmals in einem Verzeichnis aus der Zeit 
um 1350 auf. Mehr als diese sechs Pfarrspren- 
gel (einschl. jenes des Doms) dürfte die Stadt 
kaum gehabt haben. Die St.-Bartholomäus- 
Kirche, die zweimal im 15. Jh. erwähnt wird, 
dürfte wohl mit der Kirche zum Hl. Grab iden
tisch sein.

Klöster und Stifte. Die Pfarrkirche zu St. Ni
kolaj war gleichzeitig Klosterkirche eines Be- 
nediktinerinnenstifts, das schon um die Mitte 
des 12. Jh.s existierte und möglicherweise von 
einem aufgelassenen Doppelkloster in Seem 
südlich von Ribe hierher überführt wurde. Die 
Bettelorden kamen früh nach Ribe. Das Domi
nikanerkloster (S. 810) wurde 1228 gegründet; 
die Franziskaner, die 1232 in die Stadt kamen, 
konnten 1280 ihre Klosterkirche dem hl. 
Laurentius weihen. Um 1280 wird auch ein 
Heiliggeisthaus mit Kirche erwähnt, ebenso 
wie das dem hl. Georg geweihte Spital für Aus
sätzige, über dessen Kapelle jedoch nichts be
kannt ist. Die St.-Michaels-Kirche, die dem 
1298 gegründeten Klosterschulkollegium Pug- 
gård als »Kollegkirche« angeschlossen war, 
wird 1309 erstmals erwähnt. Das Haus der Jo
hanniter, von dem wir 1311 zum ersten Mal 
hören, hatte sich im 15. Jh. zu einem richtigen 
klösterlichen Stift mit Kirche entwickelt. 
Schließlich wurden im Spätmittelalter zwei Ka
pellen aufgeführt, u.zw. die St.-Georgs-Kapelle 
Mitte des 15. Jh.s und die Heiligenkreuzkapelle 
Ende des 15. Jh.s, gelegen an den Ausfall
straßen der Stadt im Norden bzw. Süden.

Nach der Reformation von 1536 wurden die 
meisten Kirchen der Stadt als überflüssig be
trachtet und zum Abbruch verurteilt. Der Dom 
und die St.-Katrinen-Kirche der Dominikaner 
blieben als die zwei protestantischen Pfarrkir
chen der Stadt bestehen, und die St.-Peters- 
Kirche blieb bis zum Ende des 17. Jh.s erhalten. 
Sie diente als Materiallager, Schmiede u.dgl., 
während der Friedhof als Begräbnisplatz für 
Arme und Verbrecher angewendet wurde. Was 
die übrigen Kirchen betrifft, so verschwanden 
die Johanniterkirche und die St.-Laurentius- 
Kirche der Franziskaner schon 1537, und die 
Abbrucharbeit kam richtig in Schwung im Jahr 
1538, als ein Handwerker, der sogenannte 
»kerkenn breker« (= Kirchenbrecher), die St.- 
Hans-Kirche, die St.-Michaels-Kirche, die St.- 
Nikolaj-Kirche und vermutlich auch die Kirche 
zum Heiligen Grab und die St.-Klemens-Kir
che niederriß.

Wir kennen eine vereinzelte, 1598 gedruckte 
Abbildung der mittelalterlichen Kirchen (Fig. 1). 
Als das Bild angefertigt wurde, waren die 
meisten Kirchen schon seit etwa 50 Jahren ver
schwunden, so daß vermutlich nur die Wieder
gabe der St.-Peters-Kirche, die Ende des
16. Jh.s noch erhalten war, als verläßlich be
trachtet werden kann.

Die archäologischen Spuren der Kirchen sind 
dünn gesät. Eine Anzahl Bausteine, Taufen und 
Grabsteine, die sich im Museum zu Ribe und 
verstreut in den Häusern und Gärten der Stadt 
befinden, stammen vermutlich aus verschwun
denen Mittelalterkirchen (S. 859). Vom Fran
ziskanerkloster sind einige Formsteine erhalten 
geblieben, und vom alten Friedhof der 
St. Hans-Kirche wurden Gräber gefunden.

Nur die St.-Klemens-Kirche, die St.-Peters- 
Kirche und die St.-Nikolaj-Kirche waren Ge
genstand eigentlicher archäologischer Untersu
chungen. Bei allen drei romanischen Kirchen 
war das Baumaterial, ebenso wie beim Dom, 
vulkanischer Tuff aus der Rheingegend. Bei 
späteren An- und Umbauten wurden Ziegel 
verwendet.

Die romanische Anlage der St.-Klemens-Kir- 
che bestand aus Apsis, Chor, Schiff und Turm,
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aufgeführt aus Tuffstein auf einem Sockel aus 
dem gleichen Material. Diese Eigenheit, die die 
Kirche von allen anderen südwestjütländischen 
Tuffsteinkirchen unterschied, hatte sie gemein 
mit den ältesten dänischen Kalktuff-Kirchen 
aus dem Ende des 11. und vom Anfang des
12. Jh.s, und das kann ein Indizium dafür sein, 
daß die St.-Klemens-Kirche eine der ältesten 
Tuffsteinkirchen der Gegend von Ribe war. 
Der kurze, aber breite Grundriß der Kirche so
wie das Vorhandensein eines romanischen 
Turms unterscheiden die Kirche ebenfalls von 
den in dieser Gegend üblichen. Der romanische 
Bau hatte einen zwei Lagen hohen Sockel mit 
Hohlkehle und Fase. Die Apsis war mit fünf 
Blenden geschmückt, die von Halbsäulen oder 
Lisenen unterteilt und oben mit einem oder 
mehreren Rundbogen abgeschlossen waren. 
Auch die übrigen Fassaden der Kirche waren 
vermutlich mit Blenden ausgeschmückt, und 
das Innere der Kirche zierte ein Fasensockel. Im 
Spätmittelalter wurde der romanische Turm 
von einem aus Ziegeln gemauerten abgelöst; es 
wurden Gewölbe eingebaut (vgl. Rippenstein, 
Fig. 8) und gotische Stabfenster eingesetzt. Un

ter den Grabmälern muß ein romanisches 
†Grabsteinfragment aus Sandstein hervorgeho
ben werden, ferner ein Sargdeckel zu einem 
trapezförmigen Sandsteinsarg des Typs, der in 
mitteldeutschen Steinbrüchen hergestellt und 
an der Nordseeküste entlang nach Norden 
exportiert wurde.

Die St.-Peters-Kirche hatte, wie aus den aus
gegrabenen Fundamentgräben hervorgeht, ei
nen Grundriß mit Chor, Schiff und später da
zugekommenem Turm, der einen älteren 
Glockenstuhl auf dem Friedhof ablöste. Der 
Turm wurde möglicherweise nicht fertigge
baut oder ist später bis zur Höhe der Mauern 
des Schiffs eingestürzt, vgl. die Wiedergabe der 
Kirche ohne Turm.

Die St.-Nikolaj-Kirche lag auf dem jetzigen 
Eisenbahngelände, wo der Fund einiger profi
lierter Granitsockelsteine möglicherweise die 
Lage der Kirche andeutet. Vom Inventar der 
Kirche ist eine Glocke erhalten geblieben, die 
1477 (oder 1474) gegossen und nach der hl. 
Katharina benannt wurde; sie befindet sich jetzt 
in der Katrinenkirche. Im Friedhofsbereich 
wurden viele mittelalterliche Gräber gefunden.




