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Synsforretning over Riberhus 1639.
Meddelt af O. Nielsen

Efter Lensmanden på Riberhus Hr. Albert Skels Død ud- 
stædtes kgl. Befaling 14 Maj 1639 til Ernst Norman, Befalings
mand på Koldinghus og Peder Lange til Kjærgård, at de skulde 
være nærværende, når A. Skels Enke Fru Berte Fris fra sig 
leverede Riberhus og Møgeltønder Slotte og Len til Gregers 
Krabbe, og da overgive ham Inventarium, Breve, Registre og 
andet som fandtes på disse Slotte; desligeste skulde de besig
tige Slottenes og deres Ladegårdes Bygninger samt Skovene 
og optage en Synsforretning derover, hvilket skede 3 Juli 
1639. Denne gemmes i Riberhus Lens Regnskab 1639 i 
Ministeriernes Arkiv og deraf meddeles her, hvad der findes 
om Riberhus alene, ikke fordi hvad der står om Møgeltønder 
jo også er af Værdi, men fordi Riberhus på Grund af sin 
Navnkundighed kunde være en passende Prøve paa Vigtigheden 
af slige Beskrivelser, der samlede vilde blive et Værk af be
tydelig Interesse, da vi har så lidet om vore gamle Slottes Til
stand og Bygninger; en sådan Samling kunde med Lethed til
vejebringes for de fleste kgl. Slotte i det 16 og 17 Årh. I 
P. N. Thorups Historiske Efterretninger om Riberhus 1835 S. 
31—38 er søgt tilvejebragt en Beskrivelse deraf af forskellige 
spredte Oplysninger, som dog ikke har været udtømmende og 
afgørende. Ej heller får man noget ret Indtryk af Billedet i 
»Theatrum urbium«, der påny er meddelt i Terpagers »Ripæ 
Cimbricæ« og i Kinchs »Ribe Bys Historie og Beskrivelse«.
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Ett grundmuret huß J borgegaarden, som portten gaar 
igiennem, med kieldere wnder, er tou lofft høy, der ofluer er 
lendsmandens fruerstue med 4 store winduer vdj med lofft 
och døre, den enne med Loß for, well ved magt. Dernest 
hoß en senge kammer med et vindue vdj, ved magt, med lofft 
och dørre vden laß. Noch offuer fruerstuen paa gaulen et 
liden kammer med 3 winduer wdj, loffte och eege dør med laß 
for, veli wed mact. Noch en forstue for samme kammer med 
en schorstien vdj, 2 vinduer vdj, en dør vden laß och lofft, 
ved mact. Noch en anden kammer paa gangen med 2 winduer 
vdj, en dør med laß for, lofft och schorstien vdi, ved mact. 
Noch en kornlofft der offuer, veli ved magt, och findis samme 
huß tackt med bly, veli ved magt.

Noch en thaarn muret aff grund, huor vdj er en thre 
vindelltrappe op till samme kammer, och lofft, som findis på 
attschillige steder offuen till att vere reffnet, och er same taarn 
tackt med bly.

Vd aff fruerstuen findis ett huß vd bygt, med kielder vn- 
der, der offuer en stue er huald, med 4 vinduer vdj och jern 
stienger for och en skorstien vdj sambt en liden schab ind
huggen i muren, ehr well ved magt, med en ege dør och laß 
for. Der offuer er en stue, kalldeß Kongens stue, med 4 vin
duer vdj, lofft och schorstien och ege dør for med laß for. 
Der offuer er en kornlofft veli ved magt, hußet tagt med teill 
alt. Ehn liden kammer vdbygt vdj en quist wed den nørre 
side vdj fruerstuen med en stoer vindue vdj, med jernstenger 
for, well ved magt. Der offuer en liden kammer med en liden 
schorstien vdi, et vindue er brøstfeldig, lofftet hell wndt, 2 
døre vden laß, ehr samme quist tackt med stien.

Noch en grundmuret huß paa den venstre hånd ved port
ten, huor vdj er melckhußet med en schorstien vdj, med thou 
smaa vinduer vdj, en dør med laaß for och en thrappe op till 
pigirniß kammer der offuen for, en dør der imellum med en 
dobbelt laaß for. Wdj pigemeß kammer ßndiß 2 winduer, en 
schorstien, lofft och dørre wed magt med ingen laaß for. Nest 
hoß samme kammer er tuinde smaa kammere ned ad en liden 
trappe, et huert kammer med en dør och laaß for, och vdj 
huert et vindue, veil ved magt.

Noch ett thou lofft høj huß, muret aff grund østen for
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portten med kielder under, der offuer er schriffuerstuen med 3 
winduer vdj och jernstenger for, en schorstien, der inden for 
en liden schriffuer kammer, en sengekammer med et vindue 
vdj huert, med 3 dør vdj och findis laß for de 2 døre, veli 
ved magt. Noch j schriffuerstuen en liden contor och jern 
trellverck for. Wdj forstuers en vindelltrappe aff fyr deller op 
till et kammer offuer schriffuerstuen med 6 winduer vdj, en 
schorstien, en fyr dør med laß for, alt veil ved magt. Lofftet 
aff fyr deller, findis ringe bryst paa. Dernest hoes en liden 
kammer med fyr deller omkled, 2 vinduer vdj, lofftet alt veli 
ved magt. Offuer samme huß findis jtt kornlofft, hußet tackt 
med stien, well ved magt.

Ett lidet huß tuert offuer fra portten, murett jmellum 
stenger, er 11 fag, huor vdj findis kammer och 4 vinduer och 
3 døre for vdj de 7 fag, och en vogn schuell med en egeport 
for vdj de 4 fag, och findiß korn lofft offuer alt forskrefne 
huß och er tackt med stien, veli ved magt. For enden aff 
samme huß findis 5 fag huß til en smidie med en smidie eße 
vdj, en dobbelt ege dør med laß for, en kuli lofft, och findis 
samme huß tackt med stien, veil ved magt.

Noch jtt stor stien huß aff grund, 3 lofft høy paa den 
høyre hånd wed portten, huor vdj findis ett stegers med 3 
broden vinduer vdj, en borgerstue med et broden vindue udj. 
En brygers med 2 helle vinduer vdj och en schorstien, en 
kølle och bag offuen vdj, som er opmuret. Vdj dett nederste 
lofft offuer samme huß er malt lofft, fische kammer och røg- 
lofft, vel ved magt. Det øffuerste lofft findis kornlofft igien- 
nem, och findis den syndre side paa samme huß, saa vit offuer 
den Jordvold sees kand, meget saare reffnet paa muren langs 
op och ned, och med en vdschud ved samme side, som er 
smaa kammere vdj till tørffue och andet. Muren paa samme 
vdschud ochsaa schrøbelig med lofft offuer 8 fag fra den 
vestre ende.

Wdj Ladegaarden till øster vden for byen findiß jt trehuß 
murit jmellom stenger, er 14 fag, affdelt vdj attschillie kam
mere , huor vdj lade fonden med ladfolchet, therscher och 
rychter holder huß sommer och vinter, med sex smaa vinduer 
vdj och nogen smaa fyrdørre for vden loße. Noch der synden 
for en stor kornlade med tuinde vdschuder, muret jmellum
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slenger, er 26 fag med sin tillbehørig jndbygen med strå tag 
betechet, er veli ved magt. Noch der østen for en stor høy 
lade med tuinde smalle vdschuder, muret jmellom stenger, er 
24 fag med sin tillbehøring jndbyge, och findiß paa den ene 
side baaß med fyropstenger till øxen forferdiget, jlige maader 
med straatag betecket, veil ved magt. Noch østers i ladegaar- 
den en øxenstaald muret jmellum stenger, med straatag betecket, 
er 31 fag, med sin tillbehøring jndbygge och baaße aff fyrop
stenger veli forferdiget och ved mact, Och formedelst temmer- 
menderneß forsømmellfiis schyld haffuer det gid sig noget j 
reßningen, saa der er satt stytter ved den østre side.

Noch der norden fra en øxenstaall muret jmellum stenger, 
er 35 fag, med straa tag betecket, med sin tillbehøring jnd
bygge och baaße till øxen aff fyropstenger veil forferdiget och 
ved mact. Findiß alle forskrefne lader och huße med sine 
porlter och døre veli holden ved mact.

Wdj staldgaarden den østre huß er alt aff fyrtimmer op
bygt, er 14 fag lang, med porten vdj den ene Ende, alt med 
hestestaald vdj, aff fyr opbygt med fyrlofft offuer, 1 sengekam
mer j den ene ende med sengested och 2 vinduer vdj, med 
straatag tecket och muret jmellum stenger, veli ved mact.

Westen j staaldgaarden er jt huß aff egetymmer, muret 
jmellum stenger, 18 fag lang, alt till hestestaald med sin til- 
behørig aff fyr, j den ene ende en staaldkammer med senge
steder vdj och vdj same huß findiß 6 smaa vinduer temelig 
ved mact och alt med fyrlofft offuer, alt med straatag, vel 
ferdiget.

Dernest hoß en höylade, alt aff fyrtymmer, er 25 fag lang, 
2 vdskuder med sin tillbehørig jndbygge aff fyr, den vester 
vdschud er langs jgiennem och den østen for 8 fag, alt tagt 
med straa, veli ved mact, med 3 dørre med laaß for och 2 
portte, jngen laß for.

Den synderhuß, aff fyr opbygt, er 13 fag, muret jmellum 
stenger till atschillige fornøden brug med 6 dørre for, laaß 
for 2 aff dem. Ett liden vindue vdj, lagt med straatag, veil 
ved mact.

En porthuß paa broen, et lofit höy aff egetymmer, muret 
jmellum stenger, 4 fag, med en ege port, beslagen med søm,
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kammeret med 2 vinduer, skorstien, fyrlofft och døer, ingen 
iaafi for, for porten 2 laaBe.

Broen op till slottet er under grundmuret piller, eger 
bielcker till vnderslag, ege buli ock fyr recker ved siden, med 
en vindebroe aff eg ophugen, noch en ege port for slotet 
vden laalJ for, alt ved goed heffd och mact.

Vden om slots borgegaarden er en temmelig breed graffue 
meget effter groet, der inden for en mur med 4 bulverker, 
meget forfalden och aff hafflod nedslagett och en stoer part j 
graffuen jndfaldet. Noch nest op till huGene en grøn bred 
vold, temmelig hoy, dog paa den vestre och syndre side aff 
haffloden meget forslet och henschuld.

Iligemaader haffuer vi besictiget en schou kaldelJ Bøge- 
schou, huor vdj er 12 skoueschiffter ligendis til 4 gaarde vdj 
Giendrup, som hører vnder RiberhulJ, till huer gaard 3 schiff- 
ter, aff huilche forskrefne schovschiffter 2 aff dem er moxen 
slet ophugen och forderffuede, de 7 ere ochsaa meget hugget 
vdj, men de 3 schiffter ere temmelig frede och ved god heffd, 
och ere samme schiffter ophugen, en dell aff gameli tid, som 
paa de gamle forrodnede stubber er kund, meste parten vdj 
forige fmdernis tid, der de keysersche vaare her j landet, till 
pallisader omkring RiberhuG, en deell er ochsaa hemelig bort- 
staalen, som endnu daglig scheer, en deell er och huggen till 
fornøden jldebrand till RiberhulJ, effterdi der er ellers huerken 
schou eller molJe till jldebrand andensteds till forskrefne Ri- 

erhuG serdelis beliggendis.1)
Paa fruer stoffuen en dobelt staal kackeloffn; thoe kåber 

støcher, en jern støche vden ladierg (!) och vogen, en stoer kober

’) Denne Skov i Gjerndrup, Brørup Sogn, Malt Herred, der nu aldeles er Krat, 
blev endnu mere ødelagt i næste Krig 1613—45, hvorom et Tingsvidne af 
11 Okt. 1645 udsiger: • befindes udi forleden Krigs- og Ufredstid derudi 
at være hugget paa Rasmus Sorensen og Hans Thomsen i Gjerndrup 
begges Gårdes Østerskovskifte 47 store og små Bøge, så der fandtes ingen 
Træ undtagen nogle lige Ris; på de Midtskovparter til samme Gårde, 
hvori var hugget 29 små og store Bøge, så der fandtes en ringe Del 
igen; på Hans Kristensens 3 Skovparter, hvori findes at være hugget 
235 små og store Bøge, som Toppen endnu findes ved Stubben; på 
Rasmus Bartoldsens og Borkard Rasmussens 3 Skovparter, hvori er 
hugget 63 store og små Bøge, foruden en Del, som findes afstyvet, som 
ingen kunde tælle«'.
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pande j brøgersett, er noget bøtt, thre storre kar,* er gameli, 
paa fruer stoffuen thoe schiffuer, j huall stoffuen en fyr schiffue, 
paa kammerserne thre skiffuer, thoe stabellede senge; en fol- 
benk; en gammel baad i graffn; en kackeloffen i schriffuer 
stoffen; nogle store brand jern i stegersett, xvj tylt deller och 
iij fiell vdj ladegaarden; en klocke med segerverch, som s. 
Albret Skiell haffuer sielff kiøbt och betaid; en gammelt jern 
kackeloffn, fast vbrugelig. I lige maader baffuer vi till for
sk refne Gregerß Krabbe offuer leffueret huiß breffue och man
dater, som til forskrefne lehn er till behørig och siden de key- 
serskes fiendlig jndfald j Judland er vdgangen, effterdi de førige 
alle ere aff fienderne forødde och bortkommen.

Addenda ad Nicolai Klimii Iter Subterraneum.

Scripsit Carolus Guil. Elberling.

Cap. 111 § b Honestissimum ibi est senectutis 
domicilium cet.

Cfr. Cicer. Cat. Mai. 18, 63: Lysandrum Lacedae
monium dicere aiunt solitum, Lacedaemonem esse honestissi
mum domicilium senectutis; nusquam enim tantum tribuitur 
aetati, nusquam est senectus honoratior. — Ibid. 17, 61: 
Quid de Paullo aut Africano loquar? aut, ut iam ante, de 
Maximo? quorum non in sententia solum, sed etiam in nutu 
residebat auctoritas.

) Horum nonnulla amico meo debentur C. W. Smith, qui censuram 
^ditionis meae vulgavit in Dansk Maanedsskrift for 1866, II, pag. 
389—396.


