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Hovedfløjen (to middelalderlige stenhuse, ombygget til nuværende skikkelse
1528). Fredet 1918.

Sidefløj langs Sønderportsgade samt trappetårn og lille forbindelsesbygning mod gården.

Eksisterende fredningsomfang er markeret med rødt, mens forslaget
til udvidelsen af fredningen – sidefløj, trappetårn og lille forbindelsesbygning fra 1894 – er markeret med gult.
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TIDL. ARRESTHUS
TIDL. RÅDHUS

Tilbygning fra 1930´erne, tilbygninger fra 1894, hovedfløj fra før 1496

Placering og omgivelser
Ribe Gamle Rådhus ligger i den centrale del af Ribe, lidt syd for Ribe
Domkirke. Ribe Gamle Rådhus består af en hovedfløj, der ligger ud
mod Von Støckens Plads, og en sidefløj, som følger Sønderportsgade.
Påbygget denne sidefløj er en vinkelstillet tilbygning, som mod Sønderportsgade og arresthusets gårdrum skjules bag en høj mur i røde
sten. På hovedfløjens bagside er et trappetårn samt en lille forbindelsesbygning mod sidefløjen.
Alene de bygninger, som fredningen foreslås udvidet med, beskrives
nedenfor. For en nærmere beskrivelse af hovedfløjen, som på Fredningsgennemgangens besigtigelsestidspunkt udelukkende var omfattet
af fredningen, samt hovedfløjens lange og interessante historie henvises til Fredningsbeskrivelsen af Ribe Gamle Rådhus fra 2014, der er
vedlagt som bilag.
Udvendigt
Sidefløjen er opført som en toetages, grundmuret bygning i røde teglsten med teglhængt, rødt heltag og kamtakket gavl med rundbuede
blændingsfelter. Den høje sokkel udgøres af granitkvadre, der foroven
afsluttes af et profileret sandstensbånd. Facaden inddeles af et murstenbånd af to rækker formsten under førstesalens vinduer, ligesom
gesimsen består af to rækker formsten. Facadens etrammede, fladbuede, blysprossede vinduer sidder tilbagetrukket i dobbeltfalsede, flad-
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buede nicher - to og to. Vestgavlens store vindue består af en bred,
fladbuet blænding, hvori der sidder fem fladbuede vinduer med
blysprosser samt motiver i de øverste rammer. Gårdsiden har i stueetagen en blændet døråbning samt to opsprossede korspostvinduer
under fladbuede stik. På første sal er vinduer magen til facadens. Alle vinduer er malet brune.
Trappetårnet er tre etager højt, opført udelukkende i røde teglsten og
afsluttes af et højt pyramidetag hængt med røde tegl. Øverst er en
vindfløj. I tårnets nordside er nederst en enfløjet, olieret trædør. I
første sals højde er mod nord og vest en stor rundbuet, dobbeltfalset
vinduesåbning, hvori der sidder et seksrammet trævindue med
blysprosser. Murværket på anden sal springer en sten frem i forhold
til de resterende, og dette fremspring formidles af en hængestav, der
ligeledes fungerer som kordongesims for de øverste vinduer. De er udformet som små, etrammede, rundbuede vinduer, der sidder tilbagetrukket i et spidsbuet blændingsfelt. Gesimsen udgøres af et bånd af
profilformsten. Alle vinduer er brune.
Den lille forbindelsesbygning mellem hovedfløj, tårn og sidefløj er én
etage høj, grundmuret i røde tegl med et brunt trerammet vindue
med blysprosser i en rundbuet åbning og et rødt, tegldækket halvtag.

Indvendigt
Ribe Gamle Rådhus er indrettet med en gennemgående forstue i den
gamle hovedfløj, som går ud i et med et trappetårn fra 1894, placeret
mod gården, hvori en hovedtrappe fører op til første sal. Nord for forstuen er et gennemlyst udstillingsrum, hvor der tidligere har været
to celler. Syd for forstuen er en stor sal, kaldet Borgersalen. Herfra er
der direkte adgang til det tidligere retslokale i sidefløjen. I det tidligere retslokale er en del af ydervæggen fjernet, idet man i 1980´erne
havde behov for et større lokale, hvor det nærliggende rum i den vinkelformede bygning blev inddraget. Sidefløjen rummer tillige to mindre rum mod gården.
Trappen til første sal udgøres af en tofløjet trappe i mørktlakeret træ
med lukkede trin, dekorativt udskårne mæglere og enkle, kraftige balustre placeret i et gittermotiv.
Hovedfløjens første sal er indrettet med en korridor mod gårdrummet, tre mindre kontorer mod gaden, et større møderum mod sydgavlen - det tidligere udvalgsværelse - samt mod nord et tekøkken, et toi-
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let og en ældre lofttrappe. Fra korridoren er der adgang til byrådssalen, som udgør hele sidefløjens førstesal.
I tagetagen, der er uudnyttet, er det ældre tagværk og de understrøgne tagsten synlige, mens bræddegulvet er gemt under baner af
mineraluld. Under hovedtrappen giver en ældre kvartsvingstrappe
adgang til et par kælderrum i sidefløjen, der har støbte gulve, hvidkalkede vægge samt synlige bjælker og loftbrædder.
Sidefløjens stueetage fremtræder med tæppebelagte trægulve, væggene er pudsede eller pladebeklædte, undtagen i trappetårnet hvor
væggene står i rød, blank mur. I byrådssalen er der parketgulv lagt i
sildebensmønster, væggene er beklædt med høje paneler og herover
er væggene bemalet med slyngværksmotiver. Både i trappetårnet og i
byrådssalen er bjælkelaget loftbrædderne synlige. I byrådssalen er
der ekstra loftshøjde i den midterste del af rummet og træværket forsynet med udskæringer og bemalinger. Dørene er udformet som enog tofløjede fyldingsdøre med tilhørende gerichter. I både trapperum
og byrådssal hænger oprindelige lysekroner.

Vedligeholdelsestilstanden er god.

Ribe Gamle Rådhus har en lang udviklingshistorie, der her gengives i
korte hovedtræk, idet vægten lægges på tiden omkring udvidelsen
med tårn og sidefløj i 1894.
Ribe Gamle Rådhus var oprindeligt to middelalderlige stenhuse, der
første gang nævnes i kilderne i 1496. I 1528 blev stenhusene lagt
sammen til én bolig, og husene fik en ny fælles facade mod Von
Støckens Plads og en kamtakket, blændingsprydet gavl mod Sønderportsgade.
I 1708 solgte ejer Anne Terpager huset til byens rådmænd. Den 11.
oktober 1709 blev huset indviet som rådhus med plads til bystyre,
arkiv og et arrestkammer samt tingsal på første sal. I 1756 indrettede man et civilarrestkammer i det tidligere arkivrum i stueetagen og
et ekstra arrestkammer i tagetagen. Da der tidligere kun var et arrestkammer måtte arrestanter ofte anbringes i private huse og der
bevogtes af borgerne.
Den første brandtaksation er fra 1761. Den oplyser, at rådhuset er 18
fag langt, grundmuret og i to etager med en bindingsværksbygning
langs Sønderportsgade, der er 15 fag lang og i én etage. Sidstnævnte
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bygning blev opført i 1727, og 9 fag indeholdt boliger for rådstuetjenerne, 3 fag var sprøjtehus og 3 fag var indrettet til tingstue.
I 1822 blev rådhusbygningen istandsat og udvidet. På loftet af rådhusbygningen blev indrettet fire arrester og to arkivkamre og en ny,
dybere og højere bygning, blev opført, hvor tingstuen og sprøjtehuset
havde været. Dette nye hus over 6 fag langs Sønderport var indrettet
med tingstue, klynehus, forstue og arkivkammer.
Centraladministrationen udbad sig en landsdækkende registrering af
fængselsforholdene, hvorfor der i 1870 blev udarbejdet en plantegning og en beskrivelse af forholdene i Ribe rådhus. I beskrivelsen
fremgår det, at der i rådhusbygningen er fem celler på første sal, som
vender ud mod gårdrummet mod vest samt to celler i stueetagen – et
mod gårdrummet og et mod gaden, hvilket er gældsfængselslokalet.
I årene 1879-80 blev rådhuset restaureret udvendigt – kalkpudsen
blev borttaget og to nye egetræsdøre blev isat mod Von Støckens
Plads, herunder blev det tilmurede dørhul mod syd genåbnet.
Fængselsforholdene i Ribe Rådhus var ikke tilstrækkelige og man
fandt, at den nærliggende skolebygning på Torvet - Ribe Domkirkes
Skole og Skoleresidens - som fraflyttedes i 1890, kunne ombygges til
arrest og indgå i funktionsmæssig sammenhæng med rådhuset. Det
blev arkitekt H.C. Amberg, som kom til at forestå ombygningen og
nyindretningen af arrestbygningen samt nyindretningen og udvidelsen af rådhuset.
Den nyindrettede arrestbygning (tidl. skolebygning) blev taget i brug
i 1891. Den blev forbundet med rådhuset ved en skråtstillet forbindelsesgang, der koblede sig på Ambergs nye toetages sidehus langs
Sønderportsgade. Udvidelsen og nyindretningen af rådhuset pågik i
årene 1892-94. Det nye sidehus blev udført med bygningsdetaljer, der
i alt væsenligt svarede til rådhusets hovedfløj. Retssalen blev placeret i tilbygningens underetage, med direkte adgang til Borgersalen i
hovedfløjens stueetage. Byrådssalen blev placeret i tilbygningens
overetage, og der blev derfor behov for en bedre trappe, som blev placeret i et nyt trappetårn på hovedfløjens bagside. Den tidligere trappe
var en kvartsvingstrappe placeret mod gaden i den tværgående forstue. I Rådhusfløjen blev overetagens gang flyttet til gårdsiden, således at man opnåede den kortest mulige afstand fra trappen til såvel
byrådssalen som til overetagens øvrige rum – herredsarkiv, byarkiv
og et disponibelt rum. I rådhusets ydre blev vinduerne fra 1840 afløst
af nye i et mere middelalderligt udtryk ved indsætning i murede lodposte, som Ambergs konduktør havde fundet spor efter i de fire midterste vinduer i gadesidens overetage. Amberg ændrede soklens teglstensmurværk til de nuværende kvadersten med svungen sandstensafdækning samt tilføjede tre små kobberkviste i gadesidens tagflade.
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I rådhusets indre er stort set samtlige overflader Ambergs – også i
den gamle rådhusfløj – med undtagelse af enkelt gammelt murværk.
Interiøret i stueetagens store sal og i byrådssalen med den usædvanlige loftkonstruktion er fantasifuldt og overdådigt. I tilbygningen opnåede Amberg den nødvendige, ekstra rumhøjde i byrådssalen – inden for det givne bygningstværsnit – ved at forskyde den midterste
del af bjælkelaget op i tagrummet, hvor disse bjælker er ophængt i et
hængeværk.
Hans Christian Amberg (1837-1919) fik adgang fra kunstakademiet i
1865 og havde allerede inden da vundet Kunstakademiets lille sølvmedalje. Amberg arbejdede som konduktør hos nogle af datidens
fremtrædende arkitekter som M.C. Bindesbøll og F. Meldahl og vandt
en mængde faglige konkurrencer. Amberg var lærer ved Kunstakademiets Arkitektskole fra 1876 til 1888. Fra begyndelen af 1880´erne
foreligger selvstændige arbejder som amtmandsboligen og Ejde Kirke
på Fæøerne.
Amberg var en driftig herre. I 1883-87 og 1894-1904 forestod Amberg
Ribe Domkirkes restaurering og sideløbende hermed restaureringen
af Skt. Mogensgade 9 i Viborg. I 1894 blev han udnævnt professor.
Amberg var medlem af den såkaldte Arrestkommision, og hans opgave var at inspicere alle landets arresthuse og forbedringsanstalter,
hvorfor han fik ekspertise inden for denne type bygninger. Imellem
de to etaper med restaureringen af Ribe Domkirke tegnede Amberg i
1889 en tilbygning til Sparekassen, Skt. Mathiasgade 47 i Viborg.
Endvidere ligkapellet på Ribes kirkegård fra 1890 og Ting- og Arresthuset i Esbjerg fra 1891 samt restaurering af Mariager Kloster
1891-92. I 1906-08 forestod Amberg Taarnborgs restaurering og indretning til posthus i Ribe og i 1907 udarbejde han et forslag til ombygning og udvidelse af Ribe Katedralskole – et forslag, der dog ikke
blev gennemført. Ud over at være arkitekt var Amberg aktiv udøvende kunstner, og han udstillede bl.a. på Charlottenborgs Forårsudstillinger.
Ingen har som H.C. Amberg haft indflydelse på Ribe Domkirke og
domkirkepladsen. Ambergs arbejder med rådhus og arrest var tænkt
som et samlet bygningsanlæg, der forudsatte både frilægning af rådhusets nordgavl og opførelse af en høj hegnsmur, der kunne skjule
forbindelsesgangen mellem de to bygninger. Dog erkendte Amberg, at
en frilægning af nordgavlen ikke lod sig gøre.
Gennemførelsen af rådhus- og arrestprojektet i 1890´erne var ikke en
langtidsholdbar løsning, allerede en snes år senere var der behov for
flere lokaler til en voksende administration. På en plantegning fra
1938 ses det, at der bag muren mod Sønderportsgade skulle opføres
en lav tilbygning, der koblede sig på tilbygningen og forbindelsesgan-
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gen til arresten. Tilbygningen indeholdt kontorer til dommerne samt
en detention til arresten. I 1980´erne blev retslokalet udvidet ind i
tilbygningen fra 1938.
I 1989 blev arresten nedlagt og flyttet. På grund af strukturreformen
i 2007 med kommunalreform, amternes nedlæggelse og den samtidige domstols- og retskredsreform, flyttede den sidste del af rådhusets
administration og retten fra rådhuset. I dag udgør borgerlige vielser i
Borgersalen den sidste rest af officielle funktioner i Ribe Gamle Rådhus.

Det Gamle Rådhus i Ribe, Sydvestjyske Museer, 2015
http://detgamleraadhusiribe.esbjergkommune.dk/det-gamleraadhus.aspx
Bevaringsplan Ribe, Hans Henrik Engqvist, 1969.
Ribe Kommuneatlas, Miljøministeriet, Planstyrelsen, 1990.
Danmarks ældste by: Fra magtcentrum til turistidyl. Byvandring i
Ribe, d. 24. juni 2008. Af Vibe Ødegaard.
Ribe Bys Historie 1, 710-1520, Ribe Bys Historie 2, 1520-1850, Ribe
Bys Historie 3, 1850-2010, redigeret af Søren Bitsch Christensen og
udgivet af Esbjerg Kommune og Dansk Center for Byhistorie, 2010.
Pjece omhandlende Ribe Gamle Rådhus, udarbejdet af Esbjerg Kommune, 2010.
Ambergs Tinghus i Esbjerg, udgivet af Realdania Byg A/S, 2013.
Slots- og Kulturstyrelsens sagsarkiv
Esbjerg Kommunes byggesagsarkiv via Weblager.dk

Ribe Gamle Rådhus er omfattet af Kommuneplan 2018-2030.
Ribe Gamle Rådhus er omfattet af Lokalplan nr. 40-010-0004, Ribe
Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården.
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SAVE-registrering – Ribe Gamle Rådhus – hovedfløjen er i Kommuneatlas for Ribe Kommune blevet tildelt bevaringsmæssig værdi 1
(øvrige bygninger på matriklen har ikke nogen registreret SAVEværdi). Registreringsdato: 11. oktober 1989.
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Ribe Gamle Rådhus ligger midt i den ældste del af Ribe – sydøst for domkirken.

Luftfoto fra 2018.

Rekonstruktion af teglstensbebyggelsen langs Stenbogade o. 1528.
De to stenhuse, der blev lagt sammen og senere anvendt til rådhus er
markeret med rødt.

Maleri af Torvet i Ribe fra 1832. Bemærk rådhusbygningen (t.v.) er hvidkalket, ligesom en stor del af Ribes øvrige grundmurede bygninger, samt skolebygningen (t.h.),
der blev ombygget til arrest, har en regelmæssig klassicistisk facade.

Tegning af rådhuset set fra sydøst o. 1860.
Til venstre for rådhusets gavl, mod Sønderportsgade, ses fire af de fem grundmurede fag,
som i 1812 afløste de 6 østligste fag i en 15 fag lang bindingsværksbygning.

Plan af rådhuset fra 1870. Nederst ses rådhusets underetage og den gamle bygning langs Sønderportsgade. Øverst ses rådhusets førstesal.
Plantegningen er bilag til en redegørelse for fængselsforholdene, iværksat af Arrestkommisionen, der lod
alle landets arresthuse og forbedringsanstalter inspicere, og cellerne er derfor markeret med grå. I gården
er der både pumpe og lokummer.

Opmåling af facaden udført af H.F.J. Estrup fra 1877 – inden den sydligste dør blev genåbnet.

Ældst kendte foto fra før ombygningen i 1892-94 – men taget efter den sydligste døråbning blev
genåbnet og to nye døre blev isat.

Stenbogade set fra Torvet/Overdammen o. 1892. Her kan man se, at rådhusnordgavlens blændinger
ikke er placeret symmetrisk omkring den nuværende gavltrekantens midtakse, hvorfor huset tidligere må
have haft en anden husdybde.

H.C. Ambergs samlede etageplaner af rådhus og arrest fra 1892:

Kælder (og arrestens tagetage)

Plantegning af rådhuset fra 1892.

Stueetage

Første sal

Facader og snit af H.C. Amberg – bemærk tårnet er her tegnet lavere end det færdige.

H.C. Ambergs projekt for et samlet bygningsanlæg, der omfattede både rådhus og arrest, forudsatte både
frilægning af rådhusets nordgavl og opførelse af en høj hegnsmur (dette blev dog ikke realiseret), der kunne skjule forbindelsesgangen mellem de to bygninger.

Byrådet 1909-1913 holder møde i byrådssalen på 1. sal.

Plan af rådhus og arrest fra 1938 – efter tilbygning på hhv. sidefløj og skrå forbindelsesgang.
Stuetage tv. og kælder th.

Udateret stueplan af rådhuset – fra tiden før udvidelsen af retslokalet i 1986.
(tegningen er drejet så sidefløjen mod Sønderportsgade vender opad).

Plantegning af sidefløjens stueetage, hvor retslokalet er udvidet ind i tilbygningen fra 1930´erne.

Plantegninger af rådhuset 2018.

Udateret foto af rådhustårn og -sidefløj.
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Hovedfløjens facade mod Von Støckens Plads. (Samtlige fotos er taget i forbindelse
med Fredningsgennemgangen i 2014, med mindre andet er angivet).

Sidefløjen mod Sønderportsgade.

Bag den høje mur er tilbygningen fra 1930´erne.
Muren i forgrunden afskærmer arrestgården.
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Tårn og sidefløj set fra den tidligere arrestgård.

Tårnet mod den lille rådhusgård.
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Sidefløjens gårdside.

Arrestbygning og rådhus set fra Sønderportsgade inden opførelsen af Kannikegården.

