Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)
Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget
omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873.
I årene herefter blev husrækken beboet af flere familier. Ved en registrering i 1890 boede der 6 familier.
10 voksne, 9 børn, 1 plejebarn og 1 logerende.
I 1895 brændte Gravsgade 4, og husene nr. 2 til nr. 8, blev opdelt i selvstændige matrikler. Dette kan også ses ved at
Gravsgade 4, er det eneste 2 etages hus i husrækken.
I 1901 boede i stuen: 2 voksne, arbejdsmand og vaskekone, med 1 barn. På 1. salen boede: 2 voksne, ejeren,
støberiarbejder, med kone og 4 børn.
I 1906 boede i stuen: 2 voksne, samme arbejdsmand og nu med ny kone, som var hjemmegående.
På 1. salen boede: 2 voksne, uldspinderiarbejder og hjemmegående husmor, samt 1 barn.
I 1921 boede i stuen: 1 kvinde, syerske, 1 søn på 15 år, købmandslærling, samt 1 datter på 11 år.
I 1925 boede i stuen: Samme kvinde, samt datteren på 15 år, der nu var blevet husassistent. På 1. salen boede:
2 voksne, arbejdsmand og hjemmegående husmor, 1 barn på 5 år.
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Gravsgade, vestlige del
Gravsgade er på denne strækning (fra Sønderportsgade til svinget ved nr. 15) anlagt langs Ribes sydlige
befæstning, anlagt som er (vold)-grav
Gravsgade har formodentlig sit navn fra graven/kanalen/(vold)-graven, der ligger lige nedenfor husrækken
med lige husnumre. Men muligvis stammer navnet fra en tvangsforflytning af en bebyggelse, der lå nord
for Ribe.
(Vold)-graven blev anlagt i 12-1300-årene og vandet brugt til at trække stampemøllen længere mod vest,
siden kaldet Stampemølleåen.
Gravsgade bliver på denne strækning anlagt parallelt med graven i 1500-årene.
Der første kort, hvor bebyggelse i Gravsgade kan konstateres er fra midten af 1700-årene, men det udelukker
ikke, at der kan have været tidligere bebyggelse i 1500-årene i forbindelse med tvangsforflytningen.
På det første nøjagtige kort over Ribe fra 1797 angives et langhus på 19 fag, der strækker sig fra en del af
nutidens nr. 1 og hele nr. 3 og 5, og overfor ”hospitalet”, der rummer nutidens nr. 2, 4, 6 og 8. Resten af
strækningen har på nordsiden (ulige numre) ligget ubebygget til de bliver bygget i årene fra 1851-1857.
På sydsiden påbegyndes bebyggelserne ned mod Stampemølleåen først langt senere.
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Gravsgade nr. 5 (matr. 170)
Vi ved endnu ikke hvornår huset er opført, men på et kort fra 1797 og en beskrivelse fra 1847 var dette hus
den ene ende af en lang længe, der bestod af dette hus samt nr. 3 og nr. 1 til venstre herfor. De to fag (vinduer)
i nr 7 til højre herfor blev opført som tilbygning i 1848 og de næste fire huse til højre herfor er opført på bar
mark fra 1851-1857. I 1856 blev nuværende nr. 5 udskilt som selvstændigt ejendom.
Ved en gennemgående renovering af huset i 2004-05 viste det sig, at de 3 fag til højre for døren har været et
selvstændigt hus med gavl i begge ender. Den højre gavl havde gavlvindue, der er blevet dækket, da tilbygningen
i nr. 7 blev bygget i 1848, og den venstre gavl gik tværs igennem det nuværende hus. Det kunne konstateres af
en række sylsten (fundament), der gik tværs gennem huset fra gaden til haven. Det kan i dag også ses i facaden.
Til venstre for døren er byggematerialet munkesten og til højre for døren af almindelige teglsten. Der har
sandsynligvis været en port eller slippe, hvor døren er i dag. Til venstre for døren var et andet hus, der har
hængt sammen med naboen i nr 3. I væggen til nr. 3 kunne ses en blændet dør!
Men i 1856 er husene blevet delt på denne spændende måde.
I 1925 rummede huset to lejligheder med i alt 6 personer. I dag bor vi 2.

Langhuset, der lå her i 1847 på 19 fag + tilbygning: 4 fag fra nr1(kalket hvidt), 3 fag i nr 3(malet hvidt), 6 fag i dette gule hus og 2 fag i nr 7, tilbygget i 1848 (rødt).
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Gravsgade nr. 31 (matr. 182)
Huset har frem til ca. år 1800 været en del af det gule bindingsværkshus på hjørnet af Gravsgade og
Puggaardsgade, (Puggaardsgade nr. 26.)
På matriklen, som da omfattede hele hjørnegrunden, omtales 1761 et 6-fags hus.
1779 bliver dette nedbrudt og et nyt 6-fags bindingsværkshus opført. Nogle år senere forlænges det mod
Puggaardsgade med to fag.
Omkring år 1800 er de tre vestlige fag af dette hus skilt fra, og opstået som Gravsgade nr. 31.
Huset er herefter helt om – eller nybygget.
I 1890 ejes huset af Hans Christian Knudsen som har udlejet det til 3 familier på i alt 13 personer.
I 1901 er det Hans Christian Knudsens enke, som ejer huset og udlejer det til Ane Marie og Søren Lehmann.
Ane Marie og Søren Lehmann har seks børn boende hjemme.
I 1906 ejes huset af Dorthea Kathrine Nielsen. Hun er enke og bor sammen med en slægtning Else Kristensen.
Dorthea Kathrine Nielsen bor i huset frem til 1932-33, hvorefter det overtages af Ane Hansen Kjær.
Hun ejer huset frem til 1942, hvor hun sælger det til Hanne Kirstine Jensen.
Herefter er det i to år rentrice Hanne Kirstine Jensen, som ejer huset. 1954 køber støberiarbejder
Martin Antonius Pedersen huset og sælger ca. 3 år senere til murer Jens Christian Adolf Pedersen.
Fra 1966 bor fru Katrine Mathiasen i huset og i 1978 overtages det af Benny Skovdal.
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Gravsgade 37 Matr. 144
Huset her er bygget omkring 1800. Det har to fulde etager med en grundplan på 56 kvadratmeter. Matriklen har
haft et meget svingende antal beboere. Huset og kvarteret har ikke været eksklusivt. I folketællingernes lister
over denne matrikel er der flere modtagere af fattighjælp.
Lejlighederne har været meget små, men på trods heraf har der boet mange børnefamilier i de små boliger.
I folketællingen i 1787 omtales matriklen som ALMISSBODER. D. v. s. boliger for fattige.
·I 1787 er der kun registreret 5 personer på adressen.
·I 1801er der registreret et ægtepar med 1 barn, en ung syerske og 5 logerende på 10-33 år.
·I 1850 bebos huset af et ægtepar med 4 børn. Desuden bor der en 75-årig enkemand som logerende.
·I 1855 er der registreret en enke med 2 børn i forhuset og 2 logerende, heraf en syjomfru på 22.
·I 1860 er der kun oplyst, at der i forhuset bor en enke med 2 børn - og et ægtepar i baghuset.
·I 1870 er der registreret 3 lejligheder i forhuset og 1 i baghuset.
·I 1880 er der kun opgivet 2 lejligheder i forhuset med 8 indbyggere. Ca. 1890 er der på matriklen
FORPLEJNINGSSTATION, et logi for svende og arbejdere `på valsen'.
·I 1901 er der (med baghus) 6 boliger. Der er her tilmeldt 22 personer på adressen. De gifte kvinder er
husmødre, mændenes erhverv er landpostbud, skræddersvend, murerarbejdsmand og fabriksarbejder.
·I 1906 er der tilmeldt 16 personer på adressen. I to af de 6 boliger modtages fattighjælp.
·I 1916 er der tilmeldt 17 personer på matriklen.
·I 1921 er antallet af lejligheder i huset nedbragt til 4 (!) – og i disse bor der 19 personer.
·I 1925 er der 3 lejligheder. Derudover bebos baghuset af 4 logerende: 2 smedesvende og 2 arbejdsmænd.
·I 2010 bebos huset af to voksne, der på ingen måde føler de har for meget plads!
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Gravsgade nr. 38 (matr. 162a)
På et kort fra 1797 er kun Gravsgade nr. 36 og 38 indtegnet på gadens sydside.
I 1761 omtales disse to huse som et 12 fag langt hus for byens vægtere, ejet af Ribe By.
I 1832 blev denne bygning nedrevet og det nuværende grundmurede hus (nr. 36 og 38) på matr. nr. 162 opført
til bolig for fire vægtere.
I 1870 boede vægterne Hans Brodersen Bøgen, Jens Hjuler Hansen, Jens Jørgensen og Mads Nielsen Søjborg
med familier samt en enkefrue Frederikke Louise Jensen i huset.
I 1890 boede her vægterne Johannes Michelsen, Jens Nielsen Greising, Jens Chr. Nielsen og Hans Peter Tvede.
I 1906 og frem til 1914 var det natbetjent Anders Frantsen Petersen, Thomas P. Poulsen, som boede her.
I 1916 er det Anders F. Petersens enke Kirstine Petersen, som bor her, sammen med fire andre enlige kvinder.
I november 1921 udstykkes matriklen i to grunde, nr. 162a på 221 m2. og nr. 162b på 226 m2.
Den 19. april 1922 sælger Ribe Byråd huset til Christen Johansen Christiansen, og i marts 1924 overtager enke
Klara A. B. Lauritzen skødet på huset.
I 1927, køber smedesvend på Ribe Jernstøberi, Frederik Heinrich Carl Kittelmann og hustru
Anna Herta Louise Kittelmann Gravsgade 162a. Frederik Heinrich Carl Kittelmann døde i 1945, 59 år gammel.
Anna Herta Kittelmann blev boende sammen med et af børnene i den ene ende af huset frem til 1953, hvor hun
solgte til Terrazzomester Viggo Emil Møller og hustruen Ruth. De ejede huset frem til oktober 1998.
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