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JUBILARRECEPTION
fredag den 29. juni 2018 på Ribe Katedralskole

Traditionen tro inviterer Ripensersamfundet til jubilarreception i Salen lige efter skolens
translokation. Translokationen afholdes i skolegården kl. 10.00 til ca. 12.00. I tilfælde af
regnvejr flyttes translokationen til Ribe Domkirke.
Til receptionen indbydes:
• Alle årets jubilarer
• Tidligere og nuværende lærere og ansatte ved skolen
• Årest dimittender
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Ripensersamfundets ordinære
generalforsamling 2018
Redaktøren
Ripensersamfundets ordinære generalforsamling blev afholdt lørdag den 24. februar
2018 kl. 14.00 på Katedralskolen i Ribe.
Der deltog i alt 32 medlemmer og 8 ledsagere.
Generalforsamlingen blev annonceret i
Ripenserbladet i november 2017. Mødets
dagsorden var publiceret i Ripenserbladet
primo februar 2018 og desuden på Ripensersamfundets hjemmeside.
Mødet blev åbnet af Ripensersamfundets
formand Hans Erik Christensen, S.65,
Herefter sang vi Steen Steensen Blichers
”Det er hvidt herude”. Manges tanker gik
sikkert tilbage til de talrige morgener i
Sangsalen, stående som sild i en tønde og
med en smal åbning for rektors passage op
til Rostra.

Formandens beretning. (Se side 7)
Der var nogle spørgsmål til formandens
beretning om medlemsudviklingen, fremtiden og andet. Beretningen blev derefter
godkendt med applaus.
Regnskaber
Det reviderede driftsregnskab for perioden
1/1 – 31/12 2017 samt status pr. 31/12
2017 for Ripensersamfundet og resultatopgørelsen for Ripensersamfundets Dimittendfond for perioden 1/1 – 31/12 2017
samt status pr. 31/12 2017 var uddelt til
deltagerne. Kasserer Elly Bang Skjødt besvarede forskellige spørgsmål.
De samlede indtægter for Ripensersamfundet udgjorde 237.181 kr. og årets resultat var et overskud på 37.480 kr. Det store
overskud skyldtes overvejende at vi ikke
havde udliciteret regnskabsføringen, som
ellers var indarbejdet i budgettet.
Ripenserbladets trykning og distribution
samt hjemmesiden er regnskabets største
post med en udgift på 121.866 kr. Regnskabet bliver tilgængeligt på hjemmesiden.
Generalforsamling og årsmøde samt jubilarreceptionen inkl. et særligt 100 års jubilæumslegat på 5000 kr. beløb sig til i alt
44.623 kr.

Rektor Kristian Bennike spillede til sangen

På forslag fra bestyrelsen blev Kristian
Bennike valgt til dirigent. Han takkede for
valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mathilda Rom, S.15 blev valgt
som referent.
Herefter gav dirigenten ordet til formanden Hans Erik Christensen.

Kasserer Elly Skjødt besvarede spørgsmål
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Ripensersamfundets egenkapital var ved
udgangen af 2017 på 261.442 kr.
Dimittendfonden uddelte ved translokationen som vanligt et legat på 7000 kr.
Dimittendfondens beholdning var ved
udgangen af 2017 på 206.716 kr.
Begge regnskaber fik forsamlingens godkendelse.

andre forslag, så han blev valgt ved akklamation.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
Hanne Kragh Fugleholm S.84 og Henrik
Præstholm S.60 var på valg og var villige til
genvalg, og de blev valgt.
Elisabeth Sydenham S.69 og Hans Erik
Christensen S.65 var villige til at lade sig
stille op, og de blev valgt.
Hans Erik C. stillede op efter aftale med
bestyrelsen som støtte for vores nye formand. Bestyrelsen er hermed på det maksimale antal efter vedtægterne.
Ulla Kayser S.69 og Helle Munksgaard
Petersen S.91 stillede op som suppleanter
og blev valgt.

Budgetter
Forslag til budget for Dimittendfonden
for 2018 indeholder det vanlige legat på
7000 kr., og der ventes et underskud på
2.800 kr. Forslaget blev godkendt, idet bestyrelsen udtrykte håb om at der i årets løb
blev ydet tilskud til fonden fra medlemmer.
Budgetforslag for Ripensersamfundet er
baseret på et fortsat svagt faldende medlemstal og med de vanlige aktiviteter som i 2017.
Det vil resulter i et underskud på ca. 20.000
kr, men forslaget opererer med en udgift til
arrangementer på 20.000 kr. mere end udgiften i 2017, så vi kan håbe det bedste, herunder resultater af en medlemshvervekampagne, som der blev spurgt til i fortsættelse
af omtalen på sidste års generalforsamling.
Det fremlagte budgetforslag blev godkendt.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent, som var indarbejdet i budgetforslaget,
blev godkendt af forsamlingen.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Merete Lindqvist, s.76, revisor, og Kirsten
Hingeberg Larsen, r.65, revisorsuppleant
var på valg. Merete ønskede ikke genvalg.
Peter Finnerup S.70 stillede op og blev
valgt som revisor. Kirsten Hingeberg Larsen blev genvalgt som revisorsuppleant
Eventuelt
Under eventuelt fortalte rektor Kristian Bennike nærmere om fusionen mellem Handelsgymnasiet og Katedralskolen, herunder
hvorledes man tænker sig at skabe plads til
de ca. 200 nye elever som overføres.

Forsamlingen

Valg af formand
Bestyrelsen foreslog Hans Jørn Kolmos,
som har indvilget i at stille op. Der var ikke

Rektor forklarede fusionen
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Der er erhvervet en ejendom i Puggårdsgade som beskrevet i forrige nummer af
Ripenserbladet, og der vil kunne bygges på
havedelen af pedelgrunden samt hvor cykelskurene ligger langs bagskel af husrækken ved Gravsgade.
De nødvendige byggerier og køb finansieres ved salg af Handelsgymnasiets bygninger og et tilskud på 7 mil kr. fra undervisningsministeriet. Det samlede projekt
ventes at ville koste godt 20 mil kr.
Der var forskellige spørgsmål, som rektor besvarede omhyggeligt.
Dirigenten konstaterede herefter, at alle
punkter på dagsordenen var behandlet og
takkede de fremmødte for god orden.

Derefter blev der serveret kaffe og deltagerne fik lejlighed til at snakke sammen og gå
lidt rundt inden årsmødet skulle begynde.
Den nye bestyrelse benyttede pausen til at
konstituere sig foreløbigt.
Den nye bestyrelse ser herefter således
ud: Formand Hans Jørn Kolmos, næstformand Mathilda Rom, sekretær: Helle
Spange Mortensen, kasserer: Elly Bang
Skjødt, webredaktør og webarkivar, Hans
Erik Christensen og bladredaktør og arkivar, Henrik Præstholm, samt Hanne Kragh
Fugleholm og Elisabeth Sydenham som bestyrelsesmedlemmer.

Vi mødes i
Seminarievej 1 - 6760 Ribe - Tlf. 75 42 11 00
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Beretning om foreningens virksomhed 2017-18
Formanden
Ligesom sidste år dækker beretningen ikke
kalenderåret 2017, men det forløbne år
mellem de to generalforsamlinger, det vil
sige, at denne beretning dækker perioden
24. februar 2017 til 23. februar 2018.

dele ud af. Der var i årets løb afholdt to
legatbestyrelsesmøder, hvor der blev uddelt
henholdsvis 36.000 kr. af Frode Schöns legat, 15.000 kr. af Lauridsens legat og 20.000
kr. af Ripensersamfundets jubilæumslegat.
I løbet af beretningsåret har bestyrelsen,
udover konstitueringsmøde efter generalforsamlingen og møde i Ribe aftenen før translokationen, afholdt tre bestyrelsesmøder, i
april og november 2017 og i januar 2018.
I årets løb valgte bestyrelsesmedlem, Per Sleimann, at træde ud af bestyrelsen.
Jeg vil gerne takke bestyrelsens medlemmer for en god og aktiv deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

Årets gang i foreningen
Den ordinære generalforsamling blev afholdt lørdag den 25. februar 2017 kl. 14 i
Vartov i København. I generalforsamlingen
deltog 42 medlemmer og 7 ledsagere.
Efter generalforsamlingen var der traditionen tro årsmøde, hvor professor emeritus Erik Jørgen Hansen, student fra 1954,
holdt et interessant foredrag om sin opvækst i Bramming – eller Bramminge, som
det hed dengang - og skoletiden i Ribe.
Han holdt sig tæt til beskrivelsen i sin erindringsbog ’Mit 1900-tal’. Desværre døde
Erik Jørgen Hansen få måneder efter årsmødet – æret være hans minde.
Efter foredraget sluttede dagen med en
dejlig middag og socialt samvær i Vartov.

Translokation og jubilarreception
Translokationen fandt i igen år sted i Domkirken – desværre ville vejret ikke som vi ville.
Ripensersamfundet uddelte sine to store
legater til elever i 3g: Dimittendlegatet på
7.000 kr. og 100-års jubilæumslegatet på
5.000 kr. Sidstnævnte, som blev indstiftet
i 2012, var egentlig tænkt som en engangsforestilling, men vi og medlemmerne har
heldigvis syntes, at legatet skulle fortsætte.
Efter translokationen inviterede Ripensersamfundet traditionen tro til jubilarreception, som foregik i Salen. Receptionen var
igen i år en succes. Vi vurderer, at ca. 500
jubilarer, studenter og lærere deltog i receptionen, som fortsat må siges at være foreningens flagskib. Selvom listerne i Ripenserbladets jubilarservice kun omfatter medlemmer,
kom der igen mange ikke-medlemmer, som
selvfølgelig er velkomne ved den lejlighed.
Det lykkedes også for os at få enkelte til at
melde sig ind i foreningen, dels under receptionen, dels ved de efterfølgende frokostarrangementer rundt om i byen.
Igen synliggjorde Ripensersamfundet sig
meget under receptionen, dels med de rollups, I ser her i lokalet, som fortalte, at det
var Ripensersamfundet og ikke skolen, som

Formanden aflægger beretning

Ripensersamfundets formand er født
medlem af Ribe Katedralskoles legatbestyrelse i forbindelse med uddelingen af Frode
Schöns Legat, Lauridsens Legat og Ripensersamfundets Jubilæumslegat. Alle tre legater
uddeles under egne navne, men administreres samlet. Det giver en væsentlig administrativ besparelse og dermed flere penge at
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Herligt at være i Sangsalen igen

var værter ved receptionen, og med bestyrelsen og dens hjælpere iklædt flotte røde
forklæder med logo.

tilgængelige for offentligheden. Således findes alle blade fra første nummer i februar
1916 til og med novembernummeret 2015
samt jubilæumsskriftet fra 2012 i indscannet form. De kan findes på foreningens
hjemmeside ripensersamfundet.dk. Vi har
stadig nogle trykte eksemplarer af jubilæumsskriftet tilbage og har taget dem
med her i dag. Så hvis nogen mangler et
eksemplar, er muligheden der nu.
Ud over det trykte blad, har vi i det forgangne år udsendt tre elektroniske nyhedsbreve. Et i juni, lige inden jubilararrangementerne med alle praktiske oplysninger
omkring translokationen og receptionen,
et i september med lidt nyt fra Ribe og et
i november, som fortalte om lanceringen af
vores nye hjemmeside.
Vores nye hjemmeside blev lanceret i november 2017. Den er bygget op som en interaktiv platform. Det er således tanken, at
den skal bruges til kommunikation mellem
bestyrelsen og medlemmerne og medlemmerne imellem. Der er mulighed for alle at
lægge indlæg op, som så kan kommenteres
af andre, ligesom på de sociale medier. I
modsætning til fx Facebook skal hvert ind-

Medier
Der er udkommet tre Ripenserblade siden
sidste generalforsamling: I april og november 2017 og senest her i februar 2018.
Der er jo ved at være tradition for, hvad de
tre numre fokuserer på – udover andre artikler og ikke mindst nyhederne fra Ribe:
Aprilnummeret indeholdt Jubilarservice
- listen over jubilerende medlemmer, som
jeg nævnte før – og en fyldig omtale af generalforsamlingen og årsmødet.
November nummeret indeholdt fyldige
reportager fra translokationen og jubilarreceptionen, og de efterfølgende frokost- og
middagsarrangementer rundt om i byen.
Det nys udkomne februar nummer varmede op til denne generalforsamling og
årsmødet.
Vores medlemmer giver jævnligt udtryk
for stor glæde ved bladet. Tak til vores redaktør, Henrik Præstholm, for godt arbejde!
Vi har besluttet, at alle de gamle blade,
på nær de seneste 2 års udgivelser, skal være
8

læg dog accepteres af webmasteren, før det
offentliggøres. Så der er ikke risiko for, at
hjemmesiden bliver Ripensersamfundets
svar på Ekstrabladets ’Nationen’!
Herudover vil der selvfølgelig stadig være
forskellig information, som på den gamle
hjemmeside, og det er også her, man kan
finde de gamle numre af Ripenserbladet.
Det er hensigten, at hjemmesiden skal
erstatte nyhedsbrevene, men den vil ikke
erstatte Ripenserbladet, som fortsat vil udkomme som det plejer.
Jeg er glad for, at vi fik hjemmesiden i
luften og vil gerne i den forbindelse gentage
foreningens tak til tidligere bestyrelsesmedlem Ole Kromann for det store arbejde han
i sin tid lagde i udviklingen af hjemmesiden
og for efterfølgende støtte og hjælp til at få
den klar til lancering.
Nu er den hermed overladt til medlemmer og bestyrelse, og jeg håber at rigtig
mange vil gøre brug af den.
Jeg vil – i lighed med sidste år – henlede opmærksomheden på facebook gruppen ’Ripensersamfundet’, som dog ikke er
foreningens egen. Den havde, da jeg skrev
denne beretning for et par dage siden, 660

medlemmer, som har det til fælles, at de har
gået på skolen eller er eller har været lærere
der. Sidste år var der 615 medlemmer, så
den kraftige stigning, der har været i medlemstilgangen til gruppen, er åbenbart slut.
Bestyrelsen bruger gruppen til opslag om
foreningens aktiviteter og opfordrer deri
med jævne mellemrum til indmeldelse i
foreningen.
Facebook bruges også af mange tidligere
elever til at danne grupper og begivenheder
i forbindelse med jubilæer.
Medlemsforhold
Ripensersamfundet har p.t. 1371 medlemmer, hvilket er en nedgang i forhold til sidste år, hvor der var 1411. Faldet i antallet af
medlemmer synes nogenlunde konstant fra
år til år. Det skyldes, at afgangen, som er sket
i forbindelse med dødsfald og nogle få konkrete udmeldelser, ikke opvejes af tilgangen
af nye medlemmer. Fortsat appellerer foreningen åbenbart ikke til yngre dimittender.
Af de 1371 medlemmer er der kun 5
fra årgangene 2012-2016, som er dem der
betalte reduceret kontingent i 2017, og 1
dimittend fra sidste år, som var gratis med-

Forsamlingen lyttede opmærksomt
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lem i 2017. Af de 1371 bor 51 i udlandet,
og 4 er æresmedlemmer og dermed kontingentfrie.
I den forbindelse bebudede vi sidste år, at
vi ville igangsætte et projekt med at rekruttere yngre medlemmer, hvor også der var
tilsagn fra et par medlemmer om at deltage
i arbejdet. Desværre nåede bestyrelsen ikke
at få sat projektet i gang, men vi håber det
så vil lykkes i det kommende år – og håber
at de to medlemmer fortsat er interesseret i
at være med.
Økonomi
I 2017 havde foreningen et overskud på
godt 37.000 kr. mod et budgetteret underskud på knap 17.000 kr. Den store forskel
skyldtes primært færre udgifter til arrangementer og administration.
Således har foreningen fortsat en god
formue, cirka 261.000 kr.
Der er mulighed for at få flere detaljer
under regnskabspunktet på dagsordenen.
Kontingentbetaling vil fortsat ske via
Nets, da det er det letteste for foreningen at
administrere. Vi opfordrer fortsat medlemmerne til at tilmelde sig Betalingsservice, så
foreningen sparer penge til udsendelse af
papirindbetalingskort.

Må jeg bede forsamlingen rejse sig under
oplæsningen af deres navne:
S.42
R.43
S.44
R.46
R.47
S.48
S.49
S.49
S.50
S.51
R.52
R.53
S.54
S.54
S.54
S.57
S.58
R.61
S.70
R.73
S.80

Spørgsmål til beretningen

Karen Oxenvad, født Knudsen
Ruth Daugaard, født Peters
Jørgen Mandrup Bruun
Kirsten A. Larsen
Emmy Dyhr, født Simonsen
Anna Okholm, født Termansen
Inger Katrine Louw,
født Hansen
Solveig Hyldahl, født Nielsen
Birgit Bruun, født Schiøtt
Birthe Koch, født Larsen
Arne Johansen
Viggo Vejrup Pedersen
Terkel G. Toft
Erik Jørgen Hansen
Birgit Solmer Bennetzen
Hans Nygaard Jensen
Per A. Caspersen
Aksel Peter Jørgensen
Birthe Pedersen Clewett,
født Pedersen
Agnete Roust Sørensen,
født Thysen
Jens Skovmand Høgh,
født Bruun

ÆRET VÆRE DERES MINDE

Liste over afdøde medlemmer
Til sidst vil jeg oplæse listen over dem, som
vi, i perioden februar 2017-februar 2018,
har modtaget underretning om er afgået
ved døden.

Tak.
Og hermed vil jeg sige tak for ordet.
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Årsmøde 2018
Efter kaffepausen samlede deltagerne sig i
Sangsalen igen og der blev budt velkommen til foredragsholderen, overinspektør
Morten Søvsø, fra Sydvestjyske Museer.
Morten Søvsø betonede, at Katedralskolens lærere og elever gennem tiderne har været
markante støtter for en antikvarisk tradition.
Vi har ikke mange kilder til vores ældste
historie. Runestenene giver nogle få udsagn,
mest navne og et par ord om vedkommendes gerning. Fra samme tidsperiode er der
enkelte tekster fra klostre og kirker i Nordtyskland som har omtalt nogle forhold i det
skandinaviske område.
Først med Saxos beretning om danernes
gerninger får vi et større skriftligt materiale,
som nok er præget af ønsket om at glorificere Valdemar den Store og hans mænd.
Først langt ind i 1500 årene blev det
gjort forsøg på at skrive en ny danmarkshistorie. Anders Sørensen Vedel blev bedt om
at gøre det. Han opholdt sig mest i Ribe,
men kørte fast i projektet og meget af det
han fik skrevet gik til i forskellige brande,
herunder den store brand i Ribe 1580.
Andre med ribetilknytning fik senere
overdraget opgaven og deres skrifter gik
også til ved forskellige bybrande.

Morten Søvsø fortsatte med at beskrive
udviklingen i Ribe fra 1800 tallet, hvor
J.F.Kinch og C.N.Termansen har leveret
betydelige bidrag om byens historie. (se artiklen om Termansen andet sted i bladet).
Den Antikvariske Samling i Ribe blev stiftet i 1855 af lærere ved Katedralskolen. Det
var det første kulturmuseum i provinsen.
Morten Søvsø sluttede med at omtale
lektor Edelbergs indsats, som var afgørende
for at vi er så godt kørende i Ribe. Lennart
fik købt Quedens Gård til museumsformål
og fik ansat Mogens Bencard, som var den
første faguddannede arkæolog ved Den Antikvariske Samling.
Der var ivrig spørgelyst efter foredraget
og Morten Søvsø svarede efter bedste evne
selv om han havde overskredet det tidspunkt hvor han gerne skulle have været på
vej til et andet arrangement!
Efter foredraget gik mange af deltagerne
lidt rundt og beså skolen, hvorefter man
samledes i Salen, hvor der blev serveret et
lækkert måltid og de fleste fik sig et par glas
vin til. Snakken mellem gamle kammerater
og bekendte gik lystigt.
Morten Søvsø ved oversigtstavlen
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Ny formand for Ripensersamfundet
Kære Alle
Tak for valget til formand for Ripensersamfundet.
Kort om mig selv: Jeg er nysproglig student fra 1967 og gik egentlig efter en uddannelse inden for humaniora, men endte
med at læse medicin ved Odense Universitet. Efter kandidateksamen i 1974 videreuddannede jeg mig først til selvstændigt
virkende læge og siden til speciallæge i klinisk mikrobiologi. De sidste 18 år har jeg
været ansat som overlæge og professor i klinisk mikrobiologi ved Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet.
De tre år på Katedralskolen blev afgørende for mit liv. Jeg hører til den kritiske
68 generation, men har også uendelig meget at sige tak for. Her hen imod afslutningen af mit arbejdsliv føler jeg, at tiden er
inde til at give en hånd med og gøre lidt
til gengæld for alt det gode, jeg fik med fra
tiden i Ribe.
Ripensersamfundet står over for en række udfordringer, hvor den vigtigste nok er
det vigende medlemstal. Heldigvis er vi
godt rustet til opgaverne, for den gamle
bestyrelse har skabt et solidt fundament
at arbejde videre på. Vi har Ripenserbladet, som binder os sammen, økonomien
er god, og sidst men ikke mindst: vores
kommunikationsflade til medlemmer og
omverden er moderniseret med nye i.t.
løsninger.
Min rolle er i første omgang at stikke
fingeren i jorden, og lære håndværket. Det
har jeg god hjælp til, fordi de fleste i bestyrelsen har været med i en årrække, og fordi
vores tidligere formand, Hans Erik Christensen, også fortsætter i den nye bestyrelse.
Alt imens det sker, bobler det allerede i og
omkring bestyrelsen med gode ideer. I dette
nummer af Ripenserbladet ser vi et første
resultat i form af en hvervekampagne baseret på gavepakker fra lokale virksomheder
i Ribe.

Hans Jørn Kolmos

Dette initiativ blev til i et fint græsrodssamarbejde mellem vores lokale medlemmer bosat i Ribe. Jeg er af natur en holdspiller, og den type initiativ falder godt
i tråd med mine visioner for, hvordan vi
kommer videre. I det kommende år vil vi
arbejde på at lave en udviklingsstrategi for
Ripensersamfundet. Alle med gode ideer er
velkomne til at komme med input til dette
arbejde, som vi vil orientere om i kommende numre af Ripenserbladet.
Jeg glæder mig til samarbejdet med Jer
Alle. Godt forår og god sommer.
Venlig hilsen
Hans Jørn Kolmos
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Dette får man som medlem blandt andet indbydelse til...

Skaf et nyt medlem…
Kender du én, der som dig selv gerne vil have god kontakt med udviklingen i Ribe by og på Ribe Katedralskole?
Vil du gerne holde eller få kontakt til gamle klassekammerater?
Så er Ripensersamfundets blad og hjemmeside en rigtig god mulighed.
Benyt lejligheden nu til at styrke netværket og få flere med i foreningen.
Det nye medlem skal melde sig ind via Ripensersamfundets hjemmeside
http://www.ripensersamfundet.dk/kontakt-oplysninger og i kommentarfeltet skrive navn og adresse på dig, der har anbefalet indmeldelsen.
Når det nye medlem har betalt sit kontingent, sender vi dig, som tak for
hjælpen, en gave fra Ribe Bryghus eller Temper Chokolade Ribe, hvis
du er bosiddende i Danmark. Hvis du bor i udlandet, vil du få tilsendt en
voucher i stedet. Det giver dig en god anledning til at komme til Ribe!
Du skal selv være medlem for at modtage en hvervegave.
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ophold, Mini byferie, vadehavsgastronomi eller
r og romantisk ”Get Away” læs mere om de
uligheder på www.hoteldagmar.dk

die Zeit vergeht

Weis Stue

n Sie Dänemarks ältestes Hotel am Domplatz
HOTEL Stadt Dänemarks.
itte der ältesten
ndividuell RESTAURANT
eingerichtete elegant charmante und
TORVET
“ Zimmer. 6760 RIBE
TLF. 75 42 07 00

- where time goes by

Try Denmark’s oldest hotel in the middle of the Cath
Square in Denmark’s oldest town. Beautiful individu
decorated, rustic, charming and “crooked” rooms.

Whether you need a holiday or just a long weeken
Dagmar is the optimal choice. Golf and Gourmet, M
breaks, Wadden Sea gastronomic, weddings or ro
breaks. Read more about the many opportunities a
www.hoteldagmar.dk

Hotel Dagmar - Torvet 1 - 6760 Ribe - Tlf. 75 42 00 33

Hotel Dagmar Torvet 1, 6760 Ribe, Tlf. +45 75 42 00 33, www.hoteldagmar.dk

RESTAURANT

STEDET HVOR MAN SPISER GODT – MØDE- OG SELSKABSLOKALER OP TIL 65 PERS.

STEDET HVOR
MAN
SPISER
GRYDERGADE
12 - 6760
RIBE
- TLF. 75GODT
42 11 01

MØDE- OG SELSKABSLOKALER
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OP TIL 65 PERS.

Kære jubilarer
Ripensersamfundets bestyrelse sender en
hilsen til alle årets jubilarer med en invitation til at deltage i jubilarreceptionen
klokken cirka 12 umiddelbart efter translokationen i Ribe fredag den 29. juni 2018.
Siden 1977 har Ripensersamfundet med
stigende succes været vært ved disse receptioner, hvortil også årets studenter og skolens
lærere og ansatte er inviteret. Med skolens
store Sal som ramme kan vi byde velkommen til omkring fem hundrede gæster.
Det er et godt udgangspunkt for de forskellige jubilarårgange at sætte hinanden
stævne her, inden man eventuelt fortsætter
ud til individuelle arrangementer enten på
byens restauranter eller privat.
Receptionernes succes har også en pris,
da alle udgifter afholdes af foreningen. Og
det er klart, at hvis man ikke støtter op om
foreningen ved medlemskab, vil det blive
sværere at kunne afholde receptionerne i
det omfang, de har i dag. Receptionerne er
foreningens ’flagskib’.
Vi kan desværre ikke som tidligere optrykke navnene på alle jubilarer her i bladet.
(Se mere herom under Praktiske oplysninger).

Det har vi taget til efterretning, og håber, at
det vil give anledning til, at flere vil melde
sig ind i foreningen. Som det er i dag, er
under en fjerdel af jubilarerne medlemmer
af foreningen. Blandt de yngre årgange, er
medlemsandelen meget lav! Giv et tip til de
af jeres holdkammerater, som ikke er medlem, og få en lille gave når de har gjort det!!
(se ”Hverveopslaget side 13).
Men under alle omstændigheder vil vi glæde os til at byde flest muligt af de i alt
238 jubilerende medlemmer, såvel som
ikke-medlemmer velkommen til jubilarreceptionen. Vi ved af erfaring, at receptionen er et godt samlingssted for gamle
minder.
Jubilarreceptionsdagen er jo i år en uge
senere end de tidligere år så I kan ikke også
opleve Sct. Hans bålet på Hovedengen som
de to tidligere år, men så er der så meget
andet at opleve i Ribe!
Med venlig hilsen
Hans Jørn Kolmos
formand for Ripensersamfundet

Her træffer I gamle kammerater
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Praktiske oplysninger
Vi har fra og med 2013 ændret praksis med
hensyn til jubilaroplysninger. Persondataloven forbyder foreninger opbevaring og
trykning af navne på personer, som ikke er
medlemmer eller har givet deres skriftlige
tilladelse. Derfor er der i dette blad kun
oplysninger om de medlemmer, som har jubilæum fra 1938 og hvert femte år frem til
og med 2008. Vi har ikke taget kontakt til
de medlemmer, som tidligere har været kontaktpersoner, som hjalp os med at finde frem
til ikke-medlemmer af jubilarårgangene.
Vi regner i bestyrelsen med at mange af
jer - både jer jubilarer, der er medlemmer,
samt de mange flere ikke medlemmer - har
kontakter med hinanden via de sociale medier, som Facebook og Twitter mv. Vi har
desuden bestræbt os på at gøre det muligt
at bruge foreningens hjemmeside og Facebook side til kontaktsøgning.
Hvis I har gemt jeres Jubilarservice fra 2008
vil alle navne på de dengang levende jubilarer frem til 1998 findes der. Det vil være
muligt fra sekretæren eller redaktøren, at få
en kopi af listen for jeres jubilarårgang, som
den så ud i 2008, hvis I ønsker det.

Jubilarreceptionen
Hertil indbydes alle jubilarer, årets studenter og Katedralskolens nuværende og tidligere lærere. Den finder sted umiddelbart
efter translokationen i Salen, som skolen
velvilligt stiller til vores rådighed. Receptionen begynder normalt ca. kl. 12.00 og
slutter ca. kl. 13.30.

Klar til translokation. De ældste jubilarer på reserverede pladser
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Bordreservation i Salen

Vi vil gerne kunne gøre fonden endnu større på længere sigt. Derfor vil det være velkomment, hvis I vil betænke fonden med
en gave – stor eller lille – som kan indsættes
på Dimittendfondens bankkonto, 97380001961144, mærket ”RD bidrag”.
Vi har fra 2012 til 2017 hvert år af Ripensersamfundets midler uddelt et særligt
jubilæumslegat på 5000 kr. Det er besluttet
også at gøre det i 2018.

Pladsreservation
Salen og Førstesalen kan rumme os alle, men
der er nok ikke borde og stole til alle. Vi har
en bordreservationsordning for de ældste
årgange, dvs. fra og med 50 års jubilarerne.
Vi har også mulighed for til translokationen at reservere plads på de forreste rækker
til de allerældste årgange, dvs. fra og med
65 års jubilarer + eventuelle ledsagere.
Reservationer skal senest den 26. juni aftales med redaktøren, Henrik Præstholm på
tlf. 40 45 17 28.

Billeder
Bestyrelsen forsøger at tage billeder til bladet
fra translokationen, receptionen og de forskellige jubilararrangementer vi får kendskab
til. Men hvis I selv tager billeder ved jeres arrangementer, som I gerne vil have bragt, er
I velkomne til at sende dem til redaktørens
mail med oplysning om tid, sted og navne.
Hvis I synes bladet skal bringe ældre billedstof fra skolen, vil vi bede jer scanne dem
og sende dem til os, eller I kan sende dem til
os til låns og kopiering. Vi vil samtidig gerne
have oplysning om tid, sted og navne. Billedmateriale kan sendes til redaktøren, Henrik
Præstholm, Tangevej 5 st. 6760 Ribe. Eller
pr. mail: redaktoer@ripensersamfundet.dk.

Overnatningsmuligheder
Der er rigtig mange forskellige overnatningsmuligheder i Ribe. Ribe Turistbureau,
Torvet, 6760 Ribe, tlf. 75 42 15 00 er meget behjælpelige. Man kan også benytte bureauets hjemmeside www.visitribe.dk eller
mail: info@visitribe.dk.
Legater
Ripensersamfundet bringer hvert år en hilsen
og tak til skolen i form af et legat til en nydimitteret student. Legatet ydes af Ripensersamfundets Dimittendfond efter indstilling
fra Katedralskolen. Legatet er på 7000 kr.
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Jubilarer 2018
Kære jubilarer. I år er der 238 jubilerende
medlemmer fra en 80 års jubilar, fire 75 års
jubilarer over 31, 50 års jubilarer til 16, 10
års jubilarer. Vi håber der kommer rigtig
mange af jer til jubilarreceptionen, men
gerne også mange af jeres kammerater, som
ikke er medlemmer. Så kan de finde ud af
hvor meget man kan få ud af et medlemskab af Ripensersamfundet.
Vi har heller ikke i år ikke forsøgt at finde
80-års jubilarer
Studenter 1938
Edith J Reske-Nielsen
(Stenderup)
Thorsvej 2, 3., 0053
8230 Åbyhøj
86158857
75-års jubilarer
Realister 1943
Per Harboe
9 Oceanic Drive
Warana, QLD 4575
Australien
+61754932120
pmand1@iprimus.com.au

frem til kontaktpersoner for de enkelte årgange, men vi håber på at I på den ene eller anden måde får kontakt med hinanden
og får noget ud af at mødes. Redaktøren
eller sekretæren kan, som tidligere nævnt,
eventuelt hjælpe jer med en kopi af en liste
over jeres årgang fra 2008, hvor vi havde
oplysninger om stort set alle årets jubilarer,
som var levende på det tidspunkt.

70-års jubilarer
Realister 1948
Bengt Hagendrup Hansen
Tulipanvej 21
4700 Næstved
55724396
hagendrup@stofanet.dk
Niels R. Jensen
Rolfsgade 164
6700 Esbjerg
75120458
Marie Houmøller Jørgensen
Finsensgade 7, 3. 0004
6700 Esbjerg
75124653

Ingrid Biering-Sørensen
(Skøtt)
Kochsvej 4, 3.tv.
1812 Frederiksberg C
33224380

Egon Sejer Pedersen		
Strandgårdsvej 38, Himmelev
4000 Roskilde
46358813
esejer@live.dk

1943790 R.43
Birgit Korsgård (Sørensen)
Rådhusvej 42
9300 Sæby		
b-korsgaard@post.tele.dk

Studenter 1948
Jørgen H. Agerbæk		
Badevej 11
8240 Risskov
86176939
j.agerbaek@webspeed.dk

Studenter 1943
Bodil Lyngdahl Jensen
(Andresen)
Maglekær 22, 2. th.
2610 Rødovre		
36471785

Olaf Dejgaard
Munksøgård 96. Himmelev
4000 Roskilde
77410196 - 20665196
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Else Evald Jensen (Rasmussen)
Vestervangen 52
6715 Esbjerg N
75125236
elsejensen100@gmail.com
		
Stig Rosenstand
Tværgade 7
7755 Bedsted Thy
97872747
Bendiks Skov-Petersen
Råby Møllevej 17
8970 Havndal
86473068
bendiks@c.dk
65-års jubilarer
Realister 1953
Frede Bonneman
Knudshovedvej 4-6
5800 Nyborg
65303722
Hanne Simonsen (Hansen)
Thorstedlund 5
6740 Bramming
75173176
Jørgen Jørgensen
4 Avdela Str. Kalamaria
55131 Thessaloniki
+302310412253
+306944424146
jorgen.jorgensen4@gmail.com

Niels E. Grunnet
Strandvejen 104, 2.th.
3070 Snekkersten
49253090
grunnet@pc.dk
Bent Clausen Hansen
Rypevej 11
9970 Strandby
98481138
bentclhansen@gmail.com

Realister fra 1953 ved 25 års jubilæet i 1978

Aase Lundgaard
Vestervang 4
6862 Tistrup
75299276
Kirsten Jepsen (Mathiesen)
Skyttevej 28
6760 Ribe
75422545 - 23325312
kirstenjepsen@stofanet.dk
Bent Nicolaisen
Møllegårdsparken 2
8355 Solbjerg
86927843
Anna Blak Pedersen (Nielsen)
Hovgårdsvej 9, Såby
8752 Østbirk
75782251
annablak@mail.dk
Anna Braagaard Nielsen
Hegelundsvej 3
6760 Ribe
75422137
abnribe@mail.dk
Hans Erik Pedersen
Klostermarken 18
6900 Skjern
2231 5503
hehep@skjern-net.dk

Sven Olaf Storm
Elsted Kirkevej 34
8520 Lystrup
40846008
sos@storms.dk

Anne Marie Hvid
(Jensen-Holm)
Slotssøvejen 2, 3. sal,
lejlighed 304
6000 Kolding
64414647 - 21427113
amhvid@stofanet.dk
Birgit Fischer Jensen
Classensgade 53, 2.tv
2100 København Ø
45865251 - 40358736

Studenter 1953
Dorte Lund (Friis Jespersen)
Høsterkøbvej 38
2970 Hørsholm
dortelund@pc.dk

Thomas Kallesen
Nordbækvej 45
4100 Ringsted
57525477
thomas@kallesen.net

Asger Kromann Bak
Skræddermarken 37,
Sønderho
6720 Fanø
75164271
elseasger@gmail.com

Ole Ravn Klausen
Kildevang 13
6000 Kolding
75522780
ork@stofanet.dk

Jørgen Bennedsen
Solbjerg Have 7, st
2000 Frederiksberg
38874826
d.bennedsen@gmail.com
Peter Bjerrum
Bispegade 5e, st tv
6760 Ribe
75421463
pbjerrum@mail.dk
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Birgit Christensen (Kjær)
Valbyvej 5
8000 Århus C
86144811
harry.christensen@mail.tele.dk
1953140 S.53
Bent Rosendal (Mogensen)
Harald Kiddesvej 36
8230 Åbyhøj
86155318
bentrosendal2017@gmail.com

Hans Carl Neistgaard
Gudenåvej 3 A, 6.tv.
8600 Silkeborg
26284461

Ester Stenderup Andersen
(Jensen)
Vestergårdsvej 84
8700 Horsens

Preben Pedersen Maare
(Pedersen)
Søllerødlund 23
2840 Holte
20838314 - 45421600
til@ppgruppen.dk

Grethe Kragh
(Ølgaard Johansen)
Sortedam Dossering 23, st.tv.
2200 København N
35374303
grethekragh@hotmail.com

Margrethe Caspersen (fSkjødt)
Gl. Tingvej 3
6630 Rødding
62622268
arnecaspersen@gmail.com

Trygve Marthinsen
Puggaardsgade 14
6760 Ribe
61692804
kamma.trygve@mail1.stofanet.dk

Jens Vind
Strandboulevarden 88 B st. th.
2100 København Ø
38321367 - 75421367
jens@vind.to

Leif Richardt Vork (Nielsen)
Øster Alle 41, Strib
5500 Middelfart
64406501 - 3132 6501
richardt_vork@hotmail.com

60-års jubilarer
Realister 1958
Erik Blak-Nielsen
Toftehøj 25, Høruphav
6470 Sydals
74415504 - 2023 3754
e.blak@live.dk

Nina Nissen
Floravænget 11, st.th., Dalum
5250 Odense SV
23683863

Tove Lassen (Enevoldsen)
Gravsgade 40
6760 Ribe
75422308
tovelassen@stofanet.dk
Anni Smidt Kristensen
(Grossmann)
Vestervangen 73, Gjesing
6715 Esbjerg N
75130654
ove@smidt.dk
Jørgen Elsted Hansen
Kongeåvej 7 A, Gredsted
6771 Gredstedbro
75431372
jelsted@mail.dk
R58 samlet for fem år siden
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Mogens Petersen
Skovgården 6
4100 Ringsted
57610356 - 21300031
mogens4100@gmail.com
Bjarne Lindberg Sørensen
V. Vedsted Byvej 26
6760 Ribe
75445899
bjls@bbsyd.dk
Olav Øllgaard
Baslund 42, Askov
6600 Vejen
olav@oellgaard.dk
Birgit Lund (Aarhus)
Lyngparken 1, Holsted St
6670 Holsted
75398133
bel@bbsyd.dk
Studenter 1961
Ole Andreasen
Fuglebakken 11
6823 Ansager
41242607
norma.ole@bbsyd.dk

Jørgen Dalsgaard
Sonnesvej 3
5700 Svendborg
62221396
ejdalsgaard3@gmail.com

Niels Mathiesen
Alfred Christensens Vej 9 A
2850 Nærum
40544034
hsmnlm@gmail.com

Ellen Bratland (Dalsø)
Ved Bavnen 28, Sønderho
6720 Fanø
27306456
ellenbratland@gmail.com

Inga Balsen Bjerrum (Nielsen)
Darumvej 60
6700 Esbjerg
75126301
iob@esenet.dk

Olav Fink
Speyerer Str. 11
80804 München
+49892014772
olavfink@t-online.de

Karsten Eyser Nielsen
Skovkæret 15
2880 Bagsværd
44447688
keysernielsen@oncable.dk

Aase Dejgaard (Hansen)
Samsøvej 9
8800 Viborg
86629513
aase@dlgmail.dk

Vagn Noer (Nielsen)
Nørresundsvej 9
8700 Horsens
75628862
vagnnoer@hotmail.com

Bodil Poulsen (Jensen-Holm)
Mosevej 3, Ny Hammersholt
3400 Hillerød
48262006
johannesogbodil@mail.dk

Helga Zacho (Olesen)
Tjørnekrattet 4
8850 Bjerringbro
86682121
jorn@zacho.net

Gudrun Johanne Brink
(Jensen)
Spurvevej 15
6720 Fanø
20737382
gjbrink@icloud.com

Johannes E. Poulsen
Mosevej 3,
Ny Hammersholt
3400 Hillerød
48262006
johannesogbodil@mail.dk

Torkild Dahl Jeppesen
Flakvej 29
8240 Risskov
86175317
ktdahljeppesen@gmail.com

Christen Povlsen
Nøddekrattet 6
8850 Bjerringbro
86682017
ch.povlsen@bknet.dk

Jenny Schultz (Lund)
Kalvanggård,
Hygumvej 15, Fole
6510 Gram
74820182
jogjs@mail.dk

Agnete Aastrup Rømer
(Riishøj)
Grundtvigsvej 6C, 1 tv
1864 Frederiksberg C
32111152
agnete.romer@hotmail.com
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Eva Schmidt Dalsgaard
(Sørensen)
Sonnesvej 3
5700 Svendborg
62221396
ejdalsgaard3@gmail.com
Gunnar Termansen
Nørreskovvang 86
3500 Værløse
44482909
terman@webspeed.dk
Kirsten Rask Schmidt
(Thomsen)
Granby Alle 65
6710 Esbjerg V
75152891
kihgsch@privat.dk
55-års jubilarer
Realister 1963
Erik Blom
Bordingvej 15
6760 Ribe		
75421199
erikblom@stofanet.dk
Mary Hesselberg Madsen
(Ebbesen)
Sønderbakken 5, Gjellerup
7400 Herning		
97118559
maryjens@energimail.dk
Inga Bjerrum Bentzen (Hansen)
Søparken 108
5260 Odense S		
66150316
ingabb108@hotmail.com
Karen Blom (Nielsen)
Tvedgade 15 A,1.tv
6760 Ribe		
75423707
karen_blom@stofanet.dk
Kristian Blak (Nielsen)
Reynagøta 12
FO 100 Tórshavn		
+298 314815

Henrik Noer
Gravsgade 26
6760 Ribe		
75445004
henrik@noerhuset.dk

Studenter 1963ns
Jørgen Bang
Lomborgvej 141, Lomborg
7620 Lemvig		
97422373 - 1963023

Birgit Lundgård (Sørensen)
Nørrebyvej 10, Darum
6740 Bramming		
75179265
boe-birgit@mail.tele.dk

Elin Hanne Watts
(Have Pedersen)
Gl. Grenevej 2
6623 Vorbasse		
75333089
elin@watts.dk

Studenter 1963k
Ella K. Bennetzen
Mortonsvej 17, 1
2800 Kongens Lyngby		
44953508 - 23286138
ella@bennetzen.dk
1963002 		
		
Karin Vibeke Børdahl
(Edelberg)
Ramstadåsvejen 19
NO-1363 Høvik
Norge
+4767123881
vibeke.bordahl@gmail.com
Ingelise Hagemann
(Heide-Andersen)
Strandvejen 77, Tranum
9460 Brovst		
98235623
ingelise.hagemann@live.dk
Eske Kaufmann Mathiesen
Ragnhildgade 42, 2.th.
2100 København Ø		
39202034 - 50787880
aaseroerdam@gmail.com
Jørgen Ledet Christiansen
Kanehaven 75
8240 Risskov		
j.ledet.christiansen@gmail.
com
Karen Heide Pagel (Petersen)
Helgenæsvej 105
4700 Næstved		
55731717 - 20943905
karen@pagel.nu

Eva Schjørring Munk
(Schiørring)
Nivåvænge 20-2
2990 Nivå		
esmunk@gmail.com
Studenter 1963ma
Hans Peder Hansen
Plantagevej 3B
3100 Hornbæk		
49201610
hpha3100@gmail.com
Kirsten Margrete Hardt
(Kjær)
Strandengen 28
7120 Vejle Øst		
75322448
g5jrh@hotmail.com
Hans Erik Lund
Jagtvej 10
4040 Jyllinge		
46730835 - 40 25 08 35
helund@helund.com
Birgit Olsen (Pedersen)
Sudergade 4G
3000 Helsingør		
21787805
birgit.olsen@gmail.com
Per Brøndum Petersen
Lille Roagervej 7
6760 Ribe		
75443175
pipe@mail.tele.dk
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Studenter 1963mb
Grethe Toft Vynne
(Toft Hansen)
Skrænten 13, Hvalpsund
9640 Farsø		
21603159
grethe@vynne.dk
Ib Koldbæk
Storegade 130
6560 Sommersted		
30340660
ib@koldbaek.com
Ingeborg Ytzen Wonsbek
(Simonsen)
Tvedgade 3
6760 Ribe		
75437044
tvedgade@stofanet.dk
Marie Kirstine Cramers
(Sørensen)
Kongefolden 8, 4. th.
8660 Skanderborg		
23310334
marie.cramers@privat.dk
50-års jubilarer
Realister 1968
Anne Hollænder (Schrøder)
Skyttevej 132
6760 Ribe
75422861
Studenter 1968a
Helle Bjerno
Amagerfælledvej 32, st.th.
2300 København S
32595094
hellebjerno@outlook.dk
Agnete Elmose
Nederdammen 33
6760 Ribe
75425437
a.elmose@stofanet.dk

Søren Frei
Skinnerupvej 60, Fjelsø
9620 Ålestrup
98647042 -23344379
vintherfrei@mail.dk
Svend Ole Friis
Kildevældsgade 33
2100 København Ø
53619363
svendfriis@gmail.com
Svend Bjerrum Hansen
Nedersøparken 29, Jels
6630 Rødding
74552416 - 40158881
sbjerrum@hotmail.com
Nils Hein
Helsinkigade 20.6. dør 2
2150 Nordhavn
22947819
nils2nils@gmail.com
Karen Hjerrild
Syrenvej 7
4780 Stege
61664964
kinner@webplace.dk
Erik Voss
Clemensgade 31
6000 Kolding
51627211
vosserik@gmail.com
Gunhild Lund
Lahnsgade 46
5000 Odense C
66143204 - 29805996
gl@vestfyns-gym.dk
Kirsten Lüthje
Tranegårdsvej 50, st th
2900 Hellerup
30138052
klythje@gmail.com
Ingeborg Madsen (Matthiesen)
Violvej 6, 1. 02
6000 Kolding
75501839 - 60493993

Marianne Kittelmann Resbo
(Kittelmann Pedersen)
Dr. Holstsvej 6
8230 Åbyhøj
20946578
marianne@resbo.dk

Mona Lise Martinussen
(Michaelsen)
Koldingvej 29
6760 Ribe
75423546
ribevaev@post6.tele.dk

Herluf Petersen
Stellavej 29
5210 Odense NV 45
21829703
helufp@outlook.com

Kenneth Algreen Reimer
Vester Terpvej 11
6240 Løgumkloster
74744716
kenneth.reimer@skolekom.dk

Studenter 1968b
Else Margrete Hjerrild
Rymarksvej 103, 1th
2900 Hellerup
26274931
elsemargrete@hjerrild.org
Vita Hollænder Beeck
(Hollænder)
Uglekær 142
6200 Åbenrå
74623149
vhbeeck@bbsyd.dk
Else Marie Reidar Madsen
(Jessen)
Ulsøevej 21
7500 Holstebro
40184849
windelsemarie@gmail.com
Johanne Sofie Jespersen (Juhl)
Lundgårdvej 1
6600 Vejen
2942 2099 - 7555 7266
hanne.frede@mail.dk
Hans Jørgen Jørgensen
Lærkevej 29
6740 Bramming
20291212
hjj@brammingnet.dk
Peter Michael Lauritzen
Henrik Rungsvej 6
9900 Frederikshavn
98430335 - 40430778
toft-lauritzen@tdcadsl.dk
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Karen Margrethe Puggaard
(Stenger)
Storkevænget 1
6760 Ribe
75425462
evald@post9.tele.dk
Birthe Toft
Østergade 20, 3. lejl .25
6700 Esbjerg
75139646
birthe.toft@outlook.com
Studenter 1968x
Aksel Jes Bomberg
Henrik Hertz vej 1
8660 Skanderborg
86522267 - 22595997
kh@kh-transport.dk
Knud Hilmar Christensen
Sct. Clemens gade 7
6760 Ribe
87120805
hilmar.christensen@dadlnet.dk
Karsten Hansen
Grønvangsalle 1
6600 Vejen
75360644
Brorsen Lauritsen (Hansen)
Kirsebærvej 6
6600 Vejen
75364363 - 40111393
liseblauritsen@gmail.com

Poul Verner Madsen
Sørensen (Kjær)
Ths. P. Olesens Vej 1
Gårdkrogsvej 10, Barsbøl
9800 Hjørring
6780 Skærbæk
35114711 - 60727879
74752262
pvmadsen@dadlnet.dk
			
			
Kirsten Klok
Anne Marie Burmølle-Jensen
Stratvej 5, Sejstrup
Hans Fogt Ravn
(Neidhardt)
6740 Bramming
Æblevangen 55
Højbyvej 25
75172940
2765 Smørum
5260 Odense S
klokingvartsen@mail.dk		
44660255
65958752 - 25300752
			
HansRavn@aeblevangen.dk
hoejbyvej25@gmail.com		
Ellen Schøler Møller (Schøler)
			 Havretoften 3, Guderup
Eva Krog Thomsen
Ejvind Beck Nielsen
6430 Nordborg
Kastaniegade 4, st.
Prærien 38
74458099
8200 Århus N
7200 Grindsted
em.hm22@gmail.com		
86166674
75324043 - 21604043
			
ekt@post11.tele.dk
ejvind-beck@mail.tele.dk		
Karsten Skov
			 Vardegade 9, 3.th.
Lone Ebbesen (Nielsen)
2100 København Ø
45-års jubilarer
Søndergade 13
42999788
Realister 1973
4800 Nykøbing F
Jacob Nils Pedersen
54861273
Studenter 1973x
Bystævnevej 21, Aborg
lone-ebbesen@get2net.dk
Eigil Braagaard
5610 Assens
Jasminparken 15
40513103 - 65740122
Studenter 1973b
6760 Ribe
post@oscar-consult.dk
Mette Marie Bolding
75445219
Favrlundvej 14, Favrlund
eigilbraagaard@hotmail.com
Studenter 1973a
6760 Ribe
			
Doris Birch Friis
75441055 - 22594017
Gunnar Eggert Gram
Nørreskov Bakke 29D
mette.bolding@mail.tele.dk
Rødding Bakkevej 1
8600 Silkeborg
			
6630 Rødding
29460456
Maria Skovmand (Gormsen)
74841315 -25153507
dbfriis@gmail.com
Stationsvej 76
ann-gunnar@ofir.dk			
		
7000 Fredericia
		
Svend Erik Holm
30490419
Paul Birch Nielsen
Gudrunsvej 17, 1
doritskovmand@hotmail.com
Kong Frederiksvej 20
2920 Charlottenlund
9600 Års
39632533 - 27283533
Anders Gadegaard Jensen
98624060 - 27239930
seh@plesner.com			Stockflethsvej 15
paul-birch@nielsen.mail.dk
		
5230 Odense M
Lene Blume Jepsen
28606261
Martha M. Skrydstrup
Carstensgade 54
anders_g_Jensen@hotmail.co
Lærkevej 9
6270 Tønder
			 8660 Skanderborg
74726528 - 30221218
Henni B. Mieth (Jensen)
86524102 - 61388993
lj@toender-gym.dk			 Halmøvænge 2
msk@aabc.dk			
		
5700 Svendborg
		
Else Kirstine Madsen
61601445 - 21317590
Palle Thomsen
Sandmarken 31, Askov
mieth@stofanet.dk
Kongebrovej 33
6600 Vejen
		
5500 Middelfart
75363393
64711640 - 64433468
else-k-madsen@vejen-net.dk
palle-thomsen@ret-raad.dk
Studenter 1968y
Jørn Ingvardsen
Gersonsvej 26, st.
2900 Hellerup
39624676
jki@dr.dk
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Studenter 1973y
Svend-Anker Worm
Helle Merete Kahr (Nielsen)
Leif Bengtsen
Ledøje Søndre Gade 1
Vorsaaesvej 15 A, st
Store Stensager 16
2765 Smørum
1972 Frederiksberg C
4320 Lejre
44681106
35352497
46480520
laboje@kabelmail.dk
40-års jubilarer
			
Rita Christiansen
Studenter 1978a
Susan Kragh
Nørremøllevej 94
Solvejg Byriel
Sanatorievej B 1570
8800 Viborg
Skodborg Søndergade 30
3920 Qaqortoq
86613681
6630 Rødding
Grønland
knoer@post7.tele.dk			 74848840
+299 643300 - 23108710
		
erik.byriel@os.dk		
sk@revision.gl		
Jens Tue Hølmkjær
Sandmarken 31, Askov
Mogens Conradsen
Anne Birgitte Nørholm
6600 Vejen
Løjt Nørrevang 38,
Truelsen
75363393
Løjt Kirkeby
Kragemosen 25, Sanderum
j-t-hoelmkjaer@vejen-net.dk		 6200 Åbenrå
5250 Odense Sv
			 74617837
66170415
Jette Janstrup
mogens_conradsen@hotmail.com		 laursen-truelsen@dsa-net.dk
Fyrrehusene 37
2600 Glostrup
Annette Mees Larsen (Jensen)
Studenter 1978b
43457291
Skodborg Søndergade 52
Helle Graves Christensen
			 6630 Rødding
Nøragervej 3, Gelstrup
Vagn Lauridsen
74848374
9240 Nibe
Solvænget 46
97537141
6870 Ølgod
Hanne Schmidt Møller
75245431
Kjærgaard
Studenter 1978x
vagnsolv@ofir.dk
Egegårdsparken 67
Hans Ulrich Kleiminger
		
4000 Roskilde
Skejbygårdsvej 8, lejl. 813
Anette Lerche
46371601
8240 Risskov
Kratlodden 63
hanne.s.m.k@zanten.dk		
86212390 - 24421973
2760 Måløv
ulrich@kleiminger.dk
44654891
tam@post10.tele.dk			
		
Lars Bo Krag Møller
Aldersro 4 A
4681 Herfølge
56213053
Bent Vase
Grøndalsvej 252
8260 Viby J
86280575
bent.vase@stofanet.dk		
			
Frans Wulff Voss
Alssundvej 39, Dybbøl
6400 Sønderborg
74485962
frandsvoss@mail.tele.dk
Rektor Rasch lykønsker Bent Thomsen
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Ingrid Søchting
1888 Alma Street
Vancouver, BC V6R 1M1
Canada +1 604-620-6460
+1 778-996-7735
isochting@psych.ubc.ca
Studenter 1983x
Marty Storm Hansgaard
Bjerreskovparken 36
6760 Ribe
75353767 - 60601118
marty@hansgaard.net
Kirsten Jepsen (Hinge)
Hvolbækvej 8, Hvolbæk
8660 Skanderborg
86531395
kirsten.jepsen@privat.dk

Studenter 1978

Erik Bang Mortensen
Sverrigsgade 19
6700 Esbjerg
76141171 - 51617040
ebm@ramboll.dk

Claus Lundtofte
Rylevænget 8
6760 Ribe
75410816 - 23726816
claus@houseoftrendz.dk

Studenter 1978y
Elsebeth Klitgaard
David E. Christensen
Knakkergaard
Golfvej 84
Kantorvænget 2
6715 Esbjerg N
8240 Risskov
75452236
86751270
david.elmelund@gmail.com		elsebeth@knakkergaard.com
Birgitte Refsgaard Knudsen
Kielshusvej 7, Sanderum
5250 Odense SV
66137989
birgitte.refsgaard@gmail.com
Niels Peter Rindom
Svinget 9 A,
6240 Løgumkloster
74745851
nprindom@mail.tele.dk
35-års jubilarer
Studenter 1983a
Birgitte Kargo Tørnqvist (Kargo)
Kongensgade 12
6760 Ribe
26715466

Fem glade studiner 1983.
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Karin Alnor Ulrich (Jensen)
Solagervej 12
8250 Egå
86228649
dan_og_karin_ulrich@privat.dk
Mette Sandfeld (Krog)
Holger Drachmannsalle 20
6700 Esbjerg
75127204
sandfeld@esenet.dk

Studenter 1988x
Sussie Salin (Andersen)
Svendborgvej 10, st.
5853 Ørbæk
sus1@salin.dk
Morten Ellegaard
Øgdal 14, Nordby
6720 Fanø
24837337
morten-ellegaard@hotmail.com

Studenter i Atriumgården

Doris Skov Larsen
Valborgvej 11
3660 Stenløse
47170214
doris.skov@msn.com
Estrid Hasager (Madsen)
Horsensvej 158, Tebstrup
8660 Skanderborg
86841814
hasager@privat.dk
		
Jan Nørgaard Poulsen
Sct. Nicolajgade 5
6760 Ribe
75423072
Studenter 1983y
Finn Daunus Gormsen
Saloparken 337
8300 Odder
86545250
gormsen.odder@mail.tele.dk

25-års jubilarer
Studenter 1988a
Søren Heide Petersen
Ingeborgvej 16
5000 Odense C
66145104
heidebruun@galnet.dk

Susanne Stenderup
Tanderup Digevej 28
6760 Ribe
75425396
Studenter 1988y
Jesper Guldberg Hansen
Oddervej 68
8270 Højbjerg
86725609
theil@hansen.mail.dk

Kirsten Kruchov Sønderby
Nygade 26
6200 Aabenraa
75167154 - 21763112
kks@km.dk

Hanne Hostrup Kim (Hostrup)
310 Meadow Lane South
Golden Valley MN 55416
USA
+1-763-432-3848
hannekim@comcast.net

Studenter 1988b
Birgitte Christiane Kjærsgaard
Fruenshøj 34
8541 Skødstrup
86215840
bck@live.dk

Gitte Vind Sørensen (Larsen)
Jomsborgvej 33
5000 Odense C
66178782
gitte.soerensen@skolekom.dk
Ane Volf (Lorenzen)
Agervænget 4
6840 Oksbøl
75139232
anebo@mail.dk

Lars Henrik Kvisgard Hansen
Krobakken 2
3480 Fredensborg
48244742 - 40554742
lars@kvisgaard.info

Michael Olsen
Constancevej 8
9000 Aalborg
24212235
michael.olsen@rocketmail.com

Helle Peltonen Borgholt
(Peltonen)
Septembervej 21
2860 Søborg
38603020 - 51202408

Karsdal med et par af sine
første studenter i Ribe
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Søren Præstholm
Dønnerupvej 9, st.
2720 Vanløse
38761299
sp@landskab.nu
25-års jubilarer
Studenter 1993a
Jacob Øllgaard Hansen
Dalgas Boulevard 29, 2. tv.
2000 Frederiksberg
22468447
		
Torben K. Sønderby
Hjelmrode 72
6200 Aabenraa
48413197 - 27635985
sonderby@gmail.com
		Heidi
Chapman (Lundtofte)
63 Foster Road
Abingdon OX141YW
Storbritannien
robinandheidi@hotmail.com
Studenter 1993x
Carsten Poulsen
Ronæsbrovej 2, Ronæs
5580 Nørre Aaby
64421806 - 4864204
cpo@skiold-mullerup.dk

Studenter 1993y
20-års jubilarer
Anna Ilsøe
Studenter
1998b
Brødrevej 12
Lisbeth
Rosendahl
Rodenberg
2870 Dyssegård
(Schmidt)
22352422
Brandevej 33 A, Fasterholt
ilsoee@gmail.com
7330 Brande
		
96425980 - 51500479
Kirsten Jessen Poulsen
lisbeth2104@hotmail.com
Fredensgade 3,st
6000 Kolding
Studenter 1998x
75522066
Christina Grann Myrdal
forbruger@muellers.dk		
Troldhasselvej 6
9230 Svenstrup
Susanne Wind
51942135
Jens Kromanns Vej 18, Snoggrann@plan.aau.dk
høj
7000 Fredericia
75515544 - 29202040
susannewind90@gmail.com
Studenter 1993y
Lars Christian Bjerrum
Andreasen
Brombærvej 70
7800 Skive
2071 6072
larsbandreasen@gmail.com

Studentervogn 1988
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Studenter 1998y
John Gåsdal Karstensen
Solbjærget 17
3460 Birkerød
40944465
johngkarstensen@hotmail.com
Bente Junker Andersen
(Madsen)
Luneborgvej 46
9382 Tylstrup
31133070
junker@kurkess.dk
				

Henrik Gilbjerg Sahl Nielsen
Finderupvej 5, 1, 4
8000 Aarhus C
61718105
odonten@gmail.com
Studenter 1998z
Anja Andersen
Viborggade 11, 4. th.
2100 København Ø
26824314
aa@k15.dk
		
15-års jubilarer
Studenter 2003b
Anne Juhl Madsen
Sneppevænget 14
6760 Rib
anne.juhl.madsen@ofir.dk
		
René Ølgaard Thomsen
Fladehøj 37
4534 Hørve
61376176
nebs84@hotmail.com
Studenter 2003x
Kiri Damm Knudsen
Hjortlundvej 123, Hjortlund,
6771 Gredstedbro
miss_kiri@hotmail.com
Studenter 2003z
Henrik Lauridsen
Randersvej 590, Spørring
8380 Thrige
61722106
hlau2707@gmail.com
		
Christian Aagaard Thuesen
Dirch Passers Alle 11,1th
2000 Frederiksberg
23684294
Benn Vestergaard
V. Vedstedvej 51
6760 Ribe
22250973 - 75437283
bennvestergaard@hotmail.com

10-års jubilarer
Studenter 2008h
Søren Bøllingtoft Knudsen
Colbjørnsensgade 20 A, 4.th.
1652 København V
61711501
mr.sbknudsen@gmail.com
		
Simone Brink Laugesen
Åbrinken 2
6752 Glejbjerg
23714551
simonebrink89@hotmail.com
		
Anne Marx Lorenzen
Sigurdsgade 9, 2.th
2200 København N
frk_lorenzen@hotmail.com
Studenter 2008i
Karen Christina Walker
Sønder Boulevard 90, 2.th
1720 København V
Studenter 2008k
Susie Vesterlund Maskov
Møllevej 9
8832 Skals
susie29@hotmail.com
Studenter 2008l
Anita Bjertrup Hennild
(Møller)
Hjortebjergvej 45
5230 Odense M
anitabjertrupmoller@hotmail.
com
Jacob Dich Rolskov
Gravene 3, 3.
8800 Viborg
28115567 - 28115567
jacob.dich.rolskov@gmail.com
Lasse Andersen
Vestergade 80,4.tv
8000 Århus C
50561503
Lasse.ripen@gmail.com
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Studenter 2008x
Anders Peter Fabricius
Jørgensen
Mariane Thomsensgade 6,11,1
8000 Århus C
26154454
andersap@protonmail.com
		
Mette Svane Lassen
Tornums Alle 12
6760 Ribe
		
Saranya Loganathan
Valdemar Sejrsvej 37,1 th
4300 Holbæk
saranya5@hotmail.com
Kasper Trans Møller
Vestergade 72,4,03
8000 Århus
23368819
kaspertm@inano.au.dk
Anne Hedegaard Leth
Gl. Åvej 11
6760 Ribe
hedegaard_rasmussen@hotmail.com
Studenter 2008y
Birgitte Lærke Bentsen
Lysbrovænget 11
8600 Silkeborg
gitte_bb@hotmail.com
		
Søren Victor Hommelhoff
Brink
Falstersgade 48, 4tv
8000 Aarhus
50508717
svhbrink@gmail.com
		
Annette Jensen
Kongehøj 187
6600 Vejen
annette-jensen@hotmail.com

Vi har fået forfatterens tilladelse til at bringe denne artikel fra Katedralskolens årsskrift for 2017

Geografi på Ribe Katedralskole
Jacob Bastholm

Jeg kom til Ribe Katedralskole i 1982. Torkil Funder tog imod mig i geografis lille
hule (se senere). Mage til fantastisk sted
skulle man lede længe efter. Her var skolens geografiske samlinger kombineret med
et velassorteret bibliotek. Jeg havde min
lille familie med deroppe, Andres, som på
det tidspunkt var 5 år, var ellevild. Specielt
var Andres fascineret af de store ”Kukkasser”, som han kaldte dem. De står stadig
i geografilokalet, og her kan man se lysbilleder fra hele verden: Asien, Latinamerika
osv. Dertil kom fantastiske genstande for
eksempel segl til at høste med fra Afrika,
et afghansk gevær, som skulle bruges til at
sikre en nomadestammes græsningsarealer.
Andres er i dag geograf – det er hans lillesøster i øvrigt også.
Jeg er kandidat fra Århus Universitet i
fagene historie og geografi. Senere tog jeg

et ekstra fag i samfundsfag (færdig i 2005).
Tre fag som supplerer hinanden godt. Jeg
sluttede studierne i 1981 og tog derefter
pædagogikum på Århus Statsgymnasium.
Således rustet var jeg klar som gymnasielærer og blev ansat på Ribe Katedralskole.
Det har jeg aldrig fortrudt, det blev til 35
år på denne gamle, men som det skulle vise
sig, også nytænkende, moderne og forandringsklare skole, der har udviklet sig løbende gennem den periode, hvor jeg har
været ansat.
Det er denne udvikling, jeg i glimt vil
forsøge at skildre med udgangspunkt i geografifagets udvikling.
Geografifaget
I 1982 havde Ribe Katedralskole naturligvis
haft en lang geografifaglig tradition. Hvor
lang skal jeg ikke give noget bud på; men

Geografidepot og Torkil Funder
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mon ikke skolen har været med allerede fra
starten i årene efter 1906, hvor faget bliver
indført i gymnasieskolen:

Geografilokalet på Ribe Katedralskole
Det er den kulturgeografiske tradition jeg
løber ind i 1982 på Ribe Katedralskole.
Blot det at komme ind i det daværende
geografilokale (H11). Lokalet var delt i to.
Der var et undervisningslokale med gode
træstole med plads til maximum 24 elever;
men det mest spændende var det andet
lokale, en form for depotrum. Døren ind
til dette mekka var prydet med indgangsportalen til et Afghanertelt. Til højre for
indgangsdøren stod en japansk samurai og
tog imod, bag ham en masse paprør fra indkøbte kort (målebordsblade 1:25.000). Det
kunne jo være, man kunne få brug for dem,
for eksempel til lejrskoler. I midten et stort
bord til gruppearbejde. Ude langs væggene
et fantastisk bord med en masse hylder til
kort, herunder Videnskabernes Selskabs
første opmåling af Danmark – i originaludgave naturligvis. Hertil kommer en enorm
stensamling og et utal af etnografika, samlet
af Lennart Edelberg og Torkil Funder og en
Kaptain Møller, der i midten af 1800-tallet sejlede på de store verdenshave. Mange
af disse etnografiske perler findes i dag i
forskellige skabe på skolen, blandt andet i
H11 (det gamle geografilokale).
Lennart Edelberg, som jeg afløste, har
siden 1950’erne gennemført en faglig tradition, hvor man tog udgangspunkt i et
interessant emne eller måske genstande og
på den måde kom til en forståelse af emnet.
Her blev både natur- og kulturgeografiske
discipliner benyttet. Jeg har aldrig mødt
Lennart Edelberg, men har hørt meget om
ham, specielt gennem Torkil Funder, som
samarbejdede med Lennart i en årrække,
og som blev min fagkollega. Vi var de to
eneste geografer på Ribe Katedralskole de
næste henved 25 år. Kun afbrudt af geografivikarer, når Torkil havde orlov på grund af
sine rejser rundt i verden, - helt i stil med
Lennart Edelberg, der også foretog mange
rejser, som havde karakter af feltstudier.
Inden reformen i 2005 fik vi mulighed
for at flytte til bedre lokaler og dermed

Om formålet for faget geografi på de sproglige linjer hed det, at undervisningen skulle
give viden og forståelse… på grundlag af
elementære forudsætninger i naturlære,
astronomi og geologi. For matematikernes
vedkommende skulle der blandt gymnasiets
andre fag især hentes støtte i naturlæren
(fysik og kemi), og undervisningen skulle
omfatte geologi samt hovedtrækkene af den
fysiske geografi, biogeografien, kultur- og
erhvervsgeografien. 1
Det interessante ved denne bekendtgørelse fra 1906 er, at det minder meget om
naturgeografi som faget hedder i dag og
har gjort det siden 2005-reformen. På hf
hedder det stadig geografi.
Der sker dog en væsentlig ændring af faget
i begyndelsen af 1970’erne, hvor kulturgeografien bliver dominerende. Det betyder, at
man tager udgangspunkt i mennesket og dets
levevilkår og kun inddrager naturgeografien
i det omfang, det kan bidrage til at forklare
menneskets levevilkår – og det i et globalt
perspektiv. Man må dog sige, at naturforhold, hvorunder mennesket lever og udøver
sine aktiviteter, har væsentlig betydning for
det samfund, der opstår og udvikler sig. Så
helt forkaste naturgeografien kan man ikke.
Det er derfor, at geografi er et uhyre interessant fag, da det har redskaberne til et forsøg på at forklare og forstå verden gennem
denne vekselvirkning mellem natur (naturgeografien) og samfund (kulturgeografien).
Men det gør også faget meget bredt; der er
nok at tage fat på, så der må vælges.
Geografi burde således have en mere
fremtrædende plads i gymnasiet i dag.

1 Valeur, Bent: Nyere tendenser i dansk
geografiundervisning på det gymnasiale
niveau. Geografisk Tidsskrift 83: 23-27.
Copenhagen, June l, 1983.
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geografi på B-niveau, da man havde faget
både i 2.g og 3.g. Den anden klasse havde
geografi i 2.g, (geografi var dengang et obligatorisk fag). Jørgen Baungaard havde klasserne til biologi, men på bedste tværfaglige
vis deltog også andre fag: Historie og dansk
(Anna Margrethe Paludan), religion (Inger
Marie Dahl) og matematik, kemi og fysik
(Kim Pedersen).
Her var rig mulighed for at lave en undersøgelse af øen Bornholm. I geografi var
geologiske undersøgelser indlysende, men
vi foretog også vejrmålinger, så på landskabsdannelse, jordbund, bebyggelsesgeografi, vandets veje med videre.
Det var en stor mundfuld for en nyudklækket geograf, men heldigvis var eleverne
– som i dag – nysgerrige, søde, selvstændige
og dygtige.
Dette blev grundlaget for mange lejrskoler med faget geografi og senere også studieture. Specielt på den naturfaglige linje,
hvor biologi og geografi deltog, blev det til
et meget tæt samarbejde med Jørgen Baungaard om mange lejrskoler og ekskursioner, blandt andet et ophold blandt samerne
i det nordlige Sverige og sukkerproduktion
på Lolland-Falster.
Det tværlige samarbejde mellem biologi
og geografi kunne desværre ikke fortsætte
i samme udstrækning fra 1988, hvor der
kom en ny reform, valgfagsgymnasiet. Indholdet i geografiundervisningen ændredes
ikke synderligt, bortset fra at det nu blev
understreget, at natur- og kulturgeografien
skulle ligestilles.

Min gode arbejdsplads

mere plads. I ”Det gule Hus” blev depotrummet indrettet oppe ovenpå og kun
Henning Skov Nielsens (pedel i en menneskealder på Ribe Katedralskole) snilde og
store snedkerkunnen gjorde det muligt at
samle det gamle inventar og rejse det i ny
form i Det gule Hus. Senere med udbygningen af laboratorierne, hvor geografi også
fik plads, blev faget rustet til fremtiden.
Lejrskoler og ekskursioner
Ribe Katedralskole havde på tidspunktet
for min ansættelse en stor lejrskoletradition
(studieture var sjældne dengang), hvor geografi sammen med biologi var et centralt fag;
men hvor mange andre af skolens fag deltog.
Lige ankommet til Ribe Katedralskole
skulle jeg således i september 1982 på lejrskole med to matematiske 2.g-klasser til
Bornholm. Den ene klasse var en naturfaglig klasse (den naturfaglige gren), hvilket
betød, at de havde biologi på A-niveau og

På ekskursion
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Lidt af en udfordring. Men det skulle heldigvis vise sig, at selvom faget ikke længere
var obligatorisk, så fik vi tre C-niveauhold
i naturgeografi (2.g) og sommetider to Bniveauhold i 3.g. Hertil kom så to eller tre
hf-hold i geografi fra 2008. De seneste år
er geografifaggruppen tilsvarende vokset.
Først Jacob Jensen og dernæst Anne Marie Gammelgaard og Lea Kamille Drescher
Rønnest, som henholdsvis medbragte fagene kemi, samfundsfag og fysik. Så i dag er
det en meget kompetent faggruppe.

En ny struktur i gymnasiet
I 2005 startede de nye 1.g’er på et ændret
gymnasium, matematisk og sproglig linje
blev ophævet, og i stedet fik man forskellige studieretninger, man kunne vælge
sig ind på. Noget der kan minde lidt om
grengymnasiet fra før 1988.
Geografi var nu ikke længere et obligatorisk fag, og det blev omdøbt til naturgeografi. Dette betød, at når forskellige
emner skulle behandles, tog man der udgangspunkt i naturgeografien. Men det er
vigtigt at understrege, at der også skulle
være et samfundsmæssigt perspektiv på
naturfænomenerne.
Men naturgeografien indgik så til
gengæld i naturvidenskabeligt grundforløb
(NV: Fysik, kemi, biologi, naturgeografi),
og senere kom hf også på Ribe Katedralskole (2008), hvor faget indgik i naturfaglig
grundforløb (NF: Biologi og kemi). Geografis legeplads blev naturvidenskaberne!
Torkil Funder gik på pension i 2007. Jeg
stod alene med at implementere geografi i
den store nye reform. Heldigvis kom Annemette Vestergaard Witt til undsætning i
2008. Annemette havde biologi i forvejen,
men tog et ekstra fag i geografi, som var færdiggjort på dette tidspunkt. Hun var en god
samarbejdspartner, nu da geografi var blevet
til naturgeografi og et naturvidenskabeligt
fag. Annemette kom med en god tradition
og ekspertise i det eksperimentelle arbejde.
Ved reformens begyndelse stod jeg alene
med 1.g-undervisningen, idet jeg alene
havde 7 nv-ng hold i efterårssemestret.

Farvel til Ribe Katedralskole
Da jeg trådte ind ad hoveddøren med overskriften ”Litteris et Artibus” havde jeg ikke
drømt om, at det skulle blive til 35 år ved
denne skole. Men det blev aldrig anderledes, jeg fik aldrig trang til at skifte spor
– måske også fordi jeg synes, mine fag har
været spændende. Der er altid noget nyt og
væsentligt at tage fat på. Jeg kan blot nævne
et enkelt eksempel på de store udfordringer,
verden står overfor: ”Den globale opvarmning”, som alle i dag (dog lige med undtagelse af Trump) er enige om, vil få store
samfundsmæssige konsekvenser for hele
verden. Geografi kan give en god forklaring på, hvorfor vi har global opvarmning
– samfundsfag kan give et bud på politiske
og økonomiske konsekvenser, og historie
kunne måske give et bud på, hvorfor og
hvordan, vi er kommet hertil, hvor bæredygtig udvikling spiller en større og større
rolle i internationale forhold.
Jeg synes derfor, at mine 35 år som underviser ikke blot i geografi, men også i
historie og samfundsfag har været en stor
udfordring, men også uhyre spændende og
givende. Naturligvis på grund af et godt
samarbejdsklima blandt kollegaer og god
ledelse. Men ikke mindst på grund af den
respons, imødekommenhed, umiddelbarhed og også seriøsitet fra de mange elever,
jeg har haft igennem alle årene. Det er livseliksir for en formidler! Så går 35 år hurtigt!
Jacob Bastholm

Undervisning
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Vi har af forfatteren, Karen Jermiin Nielsen og Sydvestjyske Museer fået lov til at bringe denne
artikel, som er trykt i museernes årsskrift ”Levende Viden Nr. 4”

Dokumenternes vogter.
Ribe bys æresborger C.N. Termansen
Den 19. januar 1939 gik et ligtog fra Domkirken til Ribes gamle kirkegård. Forrest
gik brandkorpset i uniform, så kom kisten,
båret af byens ligbærerlaug med de høje
hatte. Derefter fulgte det samlede byråd, en
god del af Ribes borgere og repræsentanter
for mange kulturhistoriske institutioner.
Under den forudgående gudstjeneste var
kirken smykket med Dannebrog, og ved
kistens fod stod en krans med gyldne bogstaver fra byrådet. Selve kisten var smykket

med blomster, og på en pude lå afdødes
ridderkors og brandmedaljen med det gule
bånd side om side.
I kisten lå det afsjælede legeme af en
af Ribes mest beskedne borgere, Clemens
Nielsen Termansen. Hans egen ydmyghed
var ikke at se til begravelsen, for Ribe ville
sige farvel til sin anden æresborger med
maner. Ikke alene arrangerede man en
statsmandsagtig begravelse, men markerede
også hans særlige status lige fra dødsbud-

Mindesten for Termansen på Ribe gamle kirkegård. Mindestenen er udført af stenhugger
Forsberg og bærer øverst Ribe Bys Våben: Domkirken med de tre løver. Valget af den enkle og
beskedne natursten hang ifølge borgmesteren sammen med Termansens personlighed. Foto:
Mikkel Kirkedahl Nielsen.
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skabet annonceredes i avisen over udsyngningen til den afsluttende mindehøjtidelighed på Munke-cafeen.
I august samme år rejste byen en mindesten på hans grav. Borgmester Willumsen
gav i den anledning følgende karakteristik af Termansen: ”Den gamle Byarkivar
har betydet ualmindelig meget for vor By.
Gennem sin flittige Syslen med Ribes Historie, gennem Indsamling og Opbevaring
af Fortidsminder, gennem de Legater, han
af sine private Midler har stiftet for at afhjælpe Nød og Trang, kort sagt gennem
sit Arbejde med alt, hvormed han mente
at kunne tjene Ribe, har han indskrevet sit
Navn uudsletteligt i Ribes Historie. Som
udtryk for den Taknemlighed og Agtelse, vi
nærede for ham baade som Menneske, hans
Uselviskhed og Beskedenhed og hans rene
Karakter, og som den gode Borger, han var,
udvirkede Ribe Byraad for nogle Aar siden,
at Termansen udnævntes til Æresborger her
i Byen…”.
Den beskrivelse, som kan findes i Ribe
Folkeblad, beskriver en højtidelighed

mættet med symboler. Stenen var dækket af Dannebrog, og ”paa Æresborgerens
Grav glødede røde Pelargonier i Sensommersolen, der faldt gennem de gamle Elmes grønne Bladhang.” Stenen bar øverst
”Ribe Bys ældgamle Vaaben, Domkirken
med de springende Løver fra Taarnet.”
Man fornemmer, hvordan sensommeren
inden besættelsen er tung med ”det gamle
danske”, ikke mindst i det historiske Ribe.
I købmandens tjeneste
C.N. Termansens liv begyndte noget mere
beskedent end det sluttede. Han var født
i Ribe den 15. november 1857 som søn af
bogbinder F. M. Termansen, der var bror
til den mere kendte boghandler Chr. F.
Termansen. Han var elev på Katedralskolen, men da han tidligt mistede sine forældre, måtte han tidligt finde et ordentligt
udkomme. Han kom i lære hos købmand
Th. Bøggild efter påsken 1873 og var udlært i november 1877. Bøggilds skudsmål
af ham var meget positivt: ”Jeg kan anbefale ham som en dygtig Handelsbetjent,
Ligesom han ogsaa ved Troskab, Fliid
og Villighed har erhvervet sig min fulde
Anerkjendelse og medbringer min bedste
Ønsker for hans Fremtid.” Herefter arbejdede Termansen som kommis hos Bøggild
indtil 1880, hvor han søgte til Grüners
Handelsakademi i København for at udvide sine kundskaber. Termansen overtog
forretningen efter Bøggild i 1892 og drev
den med en stor kundekreds indtil 1909,
hvor han solgte den til sin efterfølger Anton Andersen.
For Termansen blev latin og historie derfor ikke nogen levevej, men i stedet en opslugende fritidsinteresse. Han blev en lærd
købmand, som tidligt kunne sælge sin butik for at hellige sig sin historiske interesse
og tjene byen i offentlige hverv.
I byens tjeneste
Det står ikke helt klart, hvordan og hvorfor Termansen begyndte på sine offentlige
hverv. Den sandsynlige inspiration er hans

Portræt af C.N. Termansen.
Sydvestjyske Museer.
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læremester købmand Bøggild, som også
havde været medlem af byrådet. Allerede
som kommis var Termansen medlem af
den lokale Højre-forening, og det blev
også som repræsentant for Højre, at han
sad i byrådet 1894-1900 og 1903-1921.
Han havde i alle sine indvalgte år plads i
Mark- og Vejudvalget og skaffede sig såvel
historisk som praktisk indgående kendskab til byens jorde. Han sad også en del
år i Fattigudvalget. Termansen var også
meget interesseret i sit hverv som brandinspektør, og det er da også derfor, at brandmændene havde en så fremtrædende plads
ved hans begravelse.
Termansen havde i en lang årrække tilsynet
med byrådets arkiv, dvs. han havde ansvaret
for kommunens offentlige arkivalier. Selvom
han udtrådte af byrådet i 1921, fortsatte han
med dette hverv indtil sin død, blot med titlen arkivar. Udover at sørge for, at arkivet var
omhyggeligt ordnet og registreret leverede

Termansen også historiske sagsfremstillinger
til byrådet. Det kunne f.eks. være en udredning af holmevogterens adkomst til gratis
tørvejord fra byens mose, som var blevet
aktuel ved byens frasalg af mosen. Holmevogteren ansøgte derfor om forhøjelse af sin
løn til erstatning for tørvene. Termansen udarbejdede i 1926 en gennemgang af administrative forhold i Ribe By tilbage til midten
af 1700-tallet som grundlag for byrådets svar
herpå. Ved at henvise til såvel udviklingen af
de forskellige embeder som ejerskabsforholdene af de relevante jorder belyste Termansen holmevogterens juridiske krav.
Et godt stykke op i 1900-tallet var man
i Ribe altså afhængig af adgangen til de
gamle dokumenter fra rådstuens tid. Byen
befandt sig midt mellem de gamle administrative forhold, hvor forskellige hverv for
byen kunne være aflønnet med uigennemskuelige, nedarvede privilegier, og de nye,
hvor vilkårene fastsattes ved ansættelsen.

Ribe byråd 1911. Termansen er nummer fem fra venstre. Sydvestjyske Museer
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Ribe Bys Brandvæsen. Sydvestjyske Museer

Termansen havde også sæde i det såkaldte
’Kinch-udvalg’, som arbejdede for at fortsætte J.F. Kinchs ”Ribe Bys Historie” længere end til 1660. Kinch var lærer på Katedralskolen allerede da Termansen gik der,
og var også den anden formand for Den
Antikvariske Samlings bestyrelse. Han afgik
ved døden, inden han kunne færdiggøre
de efterfølgende århundreder. Termansen
arbejdede flittigt på sine ekstrakter, dvs.
afskrifter af vigtige passager fra forskellige
arkivalier i byens arkiv. Han roses ofte for
uddrag af kæmnerregnskaberne, men har
også afskrevet fra en mængde øvrige kilder.
Man må forestille sig, at Termansen har siddet på arkivrummene på Det gamle Rådhus
og afskrevet alt, han fattede interesse for.
Samlingerne ligger til grund for de fortsættelser af Kinchs byhistorie, som udførtes
af Otto Smith m.fl. Disse stopper imidlertid ved 1830, men Termansens notesbøger
fortsætter endnu længere. Om han har
drømt om at se byhistorien fortsat op til sin

egen tid, kan man ikke vide, men noterne
kan også have været et grundlag for byrådets arbejde, således at man havde adgang
til sit arkiv, selv om det blev afleveret til
landsarkivet.
I forordet til Ribe Bys Historie 17301820, bd. 1, besværer forfatteren Otto
Smith sig over den bundne opgave, som
udarbejdelse af bogen har været. Udvalget
til videreførelse af byhistorien insisterede
på, at Kinchs, Blochs og Termansens arbejder skulle ligge til grund for fortsættelsen, og dette har hæmmet fremstillingen.
Derefter fremhæver han dog Termansen
med følgende citat: ”Dette kan dog ikke
anføres, uden at Forfatteren samtidig ytrer
sin Taknemlighed og udelte Beundring for
det Arbejde, C.N. Termansen har udført
ved sine Uddrag af Byens Regnskaber.
Han har heri været i nøje Pagt med den
moderne Forsknings Ønsker, og han Ekscerpter [korte uddrag] er derved blevet
den sociale og økonomiske Hovedhjørne37

St. Klemens kirke. Stilen er den samme, som
ses i de meget saglige sagsfremstillinger, han
laver for byrådet. Den går også igen i Termansens anden artikel fra 1918: ”Indskrifter
fra gamle bygninger i Ribe”.
Et andet aspekt af Termansens virke inden for det historiske felt var hans mere end
halvtreds år som leder af Den Antikvariske
Samling. Antikvarisk Samling oprettedes
som Danmarks første provinsmuseum i
1855 og udsprang af kredsen omkring Ribe
Katedralskole. Museerne på den tid var
først og fremmest samlinger af oldtidssager
og historiske genstande, som blev tilvejebragt og bevaret af dedikerede amatører –
amatører forstået som ikke-professionelle.
Antikvarisk Samlings to første ledere, Emil
d’Origny og J.F. Kinch var lærere ved latinskolen. Termansens baggrund var noget
anderledes, selvom han havde været elev på
latinskolen. Som købmand var han i sandhed amatør – oven i købet i betydningen
autodidakt.
Termansen ledte samlingen som formand for bestyrelsen i over halvtreds år,
idet han overtog efter Kinchs død i 1888
og fortsatte til sin egen død i 1939. I denne
periode voksede museet markant med såvel
flere genstande som bedre lokaler. I første omgang flyttede samlingen i 1898 ind
i samme bygning som Stiftsmuseet, dvs.
Ribe Kunstmuseum, og i 1934 indrettedes
museum i Hans Tausens Hus over for Ribe
Domkirke.
Åbningstiden udvides efterhånden også.
Omkring 1916 var der åbent hver søndag,
hvor det var nødvendigt, at der var et bestyrelsesmedlem til stede i samlingen, som
kunne vise rundt og oplyse om genstandene – især i den historiske samling, som
i modsætning til oldtidssamlingen ikke var
så omhyggeligt opstillet og mærket. Det
faldt således også ind under Termansens
opgaver at være kustode i museets åbningstid. Et hverv, han ifølge flere beretninger
udførte med stor dygtighed.
Det er i Termansens tid, at den centrale
kontrol med genstande og historiske doku-

Termansen i indgangsdøren til sin bolig i Sortebrødregade i Ribe. Sydvestjyske Museer

sten, hvorpaa det foreliggende Arbejde er
bygget op.” Det må have glædet Termansen, som stadig var i live, da værket udkom
i 1936.
I historiens tjeneste
Når Termansen fik ansvaret for byens arkiv,
hang det naturligvis sammen med hans interesse for historie. Denne var meget udpræget
og kom til udtryk flere steder: Han var forfatter til to artikler i Fra Ribe Amt – den ene
(1905) beskriver udgravningen af St. Klemens Kirke i Ribe, som Termansen var involveret i gennem sit hverv som leder af Den
Antikvariske Samling. Artiklen er meget
deskriptiv i forhold til gjorte fund, men Termansen er også sig selv tro, idet han sluttelig
gennemgår de skriftlige kilder, som findes til
38

menter slår igennem. Kort før hans tiltræden
som leder af Den Antikvariske Samling, underlagdes provinsmuseerne tilsyn fra ”Oldnordisk museum” i København (dvs. Nationalmuseet) mod et økonomisk tilskud.
Noget lignende gør sig gældende for arkivernes vedkommende. Det nyligt oprettede
Landsarkiv for Nørrejylland i Viborg indledte i 1893 en hektisk indsamling af rådstuearkiverne fra de gamle købstæder. Fra Ribe
afleveres langt fra alt materiale, og i Termansens tid fører det til lange tovtrækkerier mellem Landsarkivet og Ribe by: Gør de gamle
arkivalier mest gavn centralt i hænderne på
fagfolk eller lokalt i hænderne på de lærde
amatører? Termansen stod på det sidste.

ihærdighed forenet med et uddannelsesniveau, som uden at drage ham bort fra
byen gjorde det muligt altid at forbedre
sine klassiske kundskaber. Samtidig havde
han adgang til stort set alle hovedkilder til
Ribes historie, fordi de befandt sig i byens
arkiv, som på den tid lå på byens rådhus,
i dag kaldet Det Gamle Rådhus. En del
af de gamle privilegiebreve var her udstillet i montrer i det såkaldte bymuseum,
som hørte under byrådet og dengang intet
havde at gøre med Antikvarisk Samling. I
dag befinder de fleste af arkivalierne sig på
Rigsarkivet, Viborg (indtil for nyligt kaldet Landsarkivet for Nørrejylland). Lidt
moderne udtrykt er arkivalierne adskilt
i tid og rum fra deres ophav. Denne adskillelse fandt ikke sted med Termansens
gode vilje, og den agtelse byrådet havde
for byarkivaren betød, at afleveringen af
de gamle arkivalier først kunne finde sted
efter hans død.
Længe efter Landsarkivets første indsamling i 1893 lod man Ribe Bys arkiv i
fred, men i november 1931 krævede landsarkivaren for Nørrejylland, Svend Aakjær,
arkivalierne fra Ribe Rådstuearkiv, dvs.
alle offentlige arkivalier fra bystyret 15591868, til Landsarkivet. Argumenterne var
mange: ”Baade Konservering, Behandling,
Ordning, Læsning og Afskrivning af Arkivalierne, for ikke at tale om selve Benyttelsen af dem i Undersøgelsesarbejdet, kræver
jo særlig Sag- og Fagkundskab”. Landsarkivet lovede at gøre det muligt at rekvirere
de arkivalier til Ribe ”som maatte vise sig
at være brugbare enten for Byens Administration eller for de ganske faa stedlige Forskere, som være i Stand til uden sagkyndig
Bistand paa egen Haand at læse de gamle
Arkivalier”. Et sidste argument for Landsarkivet var, at arkivalierne burde være samlede, idet forskningsmulighederne forringedes, når arkivalierne var adskilte.
Den 2. november samme år havde
Landsarkivaren besøgt Ribe, og ud over en
samtale med borgmesteren havde han fået
en rundvisning i arkivet med Termansen.

Dokumenternes vogter
Termansens arbejde med Ribes historie
kunne ikke have fundet sted uden et heldigt sammentræf i tid og sted: Termansen
havde lokalkendskabet og lokalpatriotens

Tavle på Det Gamle Rådhus, Ribe. Foto: Sydvestjyske Museer
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Hans skudsmål af Termansen var ganske
positivt: ”at man vanskeligt udenfor de
egentlige arkivfolks Kreds vilde finde en
bedre egnet Arkivar.” Men også her opretholdtes skellet mellem fagfolk og amatører: De selvlærte historikeres tid var forbi,
og fagfolkets autoritet fremhævedes. Der
var dog en væsentlig indvending, idet bevaringsforholdene blev vurderet som utilfredsstillende: ”Alle de i Bymuseet opbevarede Arkivalier er stærkt udsat for Fugt,
hvad der er særlig uheldigt i Betragtning
af, at her opbevares de ældste og mest værdifulde Dele af Arkivet, Pergamenterne
og Kæmnerregnskaberne, af hvilke sidste
den ældste Protokol 1561ff. var ret klam

af Fugt og dens Blade noget krøllede”. Termansen gav ham det indtryk, at han ikke
ville billige en aflevering af arkivalierne, og
at turistforeningen og byrådet ønskede at
beholde dem til turistformål på bymuseet.
Byrådet besvarede aldrig landsarkivarens
brev, men på Termansens opfordring søgte
man at bedre opbevaringsforholdene.
En anden grund til, at byrådet omkring
1930 forsøgte at fastholde arkivet i Ribe
var, at det var et godt argument for at placere det nye landsarkiv for de sønderjyske
landsdele samt Ribe og Vejle Amter i byen.
Som byrådet skrev i sit brev til Landstingets
Udvalg angaaende Forslag til Lov om Oprettelse af et Landsarkiv for de sønderjydske

Termansens optagelse i Det Kongelige Nordiske Oldskrift Selskab, 5. november 1889.
Foto: Sydvestjyske Museer
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Landsdele 10. februar 1930. Blandt byens
mange fortrin er, at man ”i Ribe have let
Adgang til Biblioteksstudier, idet der i Ribe
rummes to værdifulde Biblioteker, Katedralskolens Bibliotek og Stiftsbiblioteket,
med tilsammen c. 28.000 Bind, ligesom
der i Byen findes et Byarkiv, hvis Værdi for
Studiet af Ribe Købstads, men overhovedet
al dansk Købstadshistorie Gang paa Gang
har staaet sin Prøve.” Hvis man undrer
sig over, hvorfor man skulle vælge at sammenblande Sønderjylland og Nørrejylland
i et sådant arkiv, så var argumentet netop,
at man derved ville bevirke en udviskning
af det grænseskel, som havde delt landet
1864-1920.
I 1937 gjordes på ny forsøg på at kræve
arkivalierne til Viborg. Byrådet stillede sig
da velvilligt over for dette, men ønskede
ikke at gøre det før den gamle byarkivar
Termansen var afgået ved døden. Han var i
sine sidste leveår ved ganske dårligt helbred.
Allerede 14 dage efter Termansens død
skrev Landsarkivet igen til byrådet, at når
Termansen nu er død, er det vel på tide at
aflevere arkivalierne? 6. marts 1939 besluttede Ribe Byråd at aflevere arkivalier indtil
1558 til Rigsarkivet og 1559 til 1868 til
Landsarkivet - i depot. Man ville ikke opgive ejerskabet over det gamle rådstuearkiv.
I 1939 afleveredes således de gamle privilegiebreve mv. til Rigsarkivet, mens Landsarkivet i Viborg modtog det resterende ad to
omgange i 1942 og 1945. Byrådet beholdt i
første omgang ”sit eget arkiv”, som det hedder, dvs. alle de kommunale arkivalier fra
1868 og fremefter. Disse afleveredes senere,
således at hovedparten af Ribe Kommunes
offentlige arkivalier 1868-1970 i dag befinder sig i Viborg.
I Termansens levetid fik fortidens artefakter en betydning, som i første omgang
førte til deres dyrkelse lokalt i form af oprettelsen af et museum og udstillingen af de
gamle arkivalier på rådhuset. I anden omgang betød det, at deres betydning voksede
Ribe over hovedet: Genstande og arkivalier
fra Ribe er ikke blot Ribes historie, men

danmarkshistorie. Den turde det tyvende
århundrede ikke efterlade i de lærde amatørers hænder.
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Kort nyt fra Ribe
ved redaktøren
komme til at arbejde under trygge rammer i en periode. De unge har i høj grad
bidraget til udvikling og drift af centret,
og mange unge har fået et grundlag for at
komme videre i deres udvikling.
Centret begyndte med en kopi af markedspladsen, der blev fundet ved Sct. Nikolaj Gade i midten af 1970’erne. Det ældste
Ribe, som man fik dateret til omkring år
710. Som nævnt i forrige blad er der i år en
stor udgravning i gang på en hidtil urørt del
af markedspladsen.
Gennem de mange år er centret udbygget med kopier af huse fra Ribe og oplandet
opført som man mener de har set ud baseret på de fund der er gjort. Der er således
en gruppe der skal vise hvordan Ribe-huse
så ud i 8-900 årene og et stort langhus er
kopi af hovedhuset på en storgård, der lå
vest for Hviding Kirke, og som dateres til
1000 årene.
I det seneste par år har man med fondsstøtte etableret en havn som den kan have
været ved markedspladsen og på havnens
modsatte bred er der blevet bygget en trækirke; måske som Ansgars kirke i Ribe så ud
efter år 865.
Det formodes, at Ansgars kirke har ligget hvor Domkirken står i dag, men der er
ikke fundet noget spor af den. Men man
er ret sikre på at den har været der, for der
er fundet kristne grave fra midten af 800
årene under Kannikegården lige syd for
Domkirken.
Kirken i Vikingecentret skal hedde Ansgar Kirken og dens grundform er taget fra
et fund nær Hamborg, hvor man har en
næsten uforstyrret tomt af en 15 m lang
trækirke ca. fra Ansgars tid. Han og hans
hjælpere kan have haft den som forlæg til
den første kirke i Ribe.
Kirken er bygget i egetræ fra Bregentved
skovene og fra skove nær Lübeck; plantet i
den danske tid der! Kun kirkeklokken og

Vikingecentret ved Ribe
ligger som bekendt i Lustrup ved den fine
lille ”herregård”, Lustrupholm.
Gården ligger hvor Ribe bispen i middelalderen havde en af sine store gårde, og der
er fundet markante rester af hans bygninger
under de nuværende bygninger.

Lustrupholm af i dag set fra vest

Vikingecentret har holdt 25 års jubilæum og har i alle årene været i udvikling og
havde sidste år rekord-mange besøgende.
Der holdes hvert forår et vikingetræf, som
varer en hel uge, ja nok lidt mere. Her kommer der deltagere fra det meste af Europa
og nok også nogle fra andre kontinenter.
En del er faste deltagere fra år til år. Viden
om centret spredes ud med de mange faste
besøgende, og det resulterer i stigende besøgstal for hele åbningssæsonen.
Vikingecentret har fra begyndelsen været
organiseret som en produktionsskole, hvor
unge med forskellige vanskeligheder kan
42

som Ribe Byferie melder om stigende belægning i en tid hvor hotelbranchen i Vestjylland ellers melder om tilbagegang.

Ansgars Kirke under færdiggørelse

hængslerne til kirkens tre tunge egetræsdøre er af metal. Måske kommer der også metal på de tre trækors, der skal sidde på taget,
idet man overvejer om de skal forgyldes!
Kirken er udført med tolv store bærende
stolper, der er gravet næsten en meter ned i
undergrunden. Den del der sidder i jorden
er imprægneret ved smøring med tjære og
brænding. Stolperne er prydet med fantasifulde udskæringer og det samme er rammerne omkring døre og de ret små vinduer.
Der har været et større antal navere beskæftiget med byggeriet sammen med centrets faste personale og produktionsskolens
elever. Kirken skal være færdig til Vikingecentrets åbning i april og den officielle indvielse skal ske den 3. maj.
Glæd jer til at komme og se det imponerende bygværk til sommer når I besøger Ribe!

Stod en dag ved det store hav

Men der er basis for forventninger om
udvikling som følge af de store aktørers
tiltrækningskraft. Vadehavet som nationalpark og Verdens naturarv er markeringer
der tiltrækker besøgende fra fjerne egne.
Tænk hvis Svend Auken havde oplevet det!
Vester Vedsted
ruster sig til at tage imod de mange besøgende. I det små har man ryddet krat vækst
omkring en lille skovsø nær spejderhuset
”Degnetoften” men det er nu primært for
at skabe gode rammer for Den lille vandsalamander, som tidligere holdt til i søen.
For turisterne udvikler man et omfattende
stisystem og primitiv overnatning ved ”Digehytten” tæt ved havdiget syd for Mandø
Rampe. Det passer fint sammen med bestræbelserne for at vise forløbet af den gamle landegrænse 1864-1920 syd for Vester
Vedsted. Her står igen grænsesten nr.1 ved
Vadehavet og langs den gamle grænse stod
der i alt 128 grænsesten. Sten nr.128 stod
ved Lillebælt i Hejlsminde.

Vadehavet tiltrækker købestærke
turister
skrev JydskeVestkysten forleden. Om det
er en konstatering eller et ønskemål melder
historien ikke noget om. Men et faktum
er det, at Tirpitz i Blåvand, Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg og Vadehavscentret i
Vester Vedsted har haft 327.000 besøgende
i 2017.
Der er nok også mange købestærke imellem, for sådan noget som ”Sort Sol ture”
er der tusinder der søger forår og eftersommer. Mange overnatter i Ribe og Tønder og
tilfører egnen omsætning. En virksomhed

Mandø
er jo også en del af Nationalparken, og uanset at den faste befolkning svinder, er men
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fuld af ideer og planer. Noget af det seneste
er et 12 m langt amfibie-køretøj, som man
har fået tilskud til at udvikle som projekt,
og som man håber på at kunne få fondsstøtte til bygge senere. Man forstiller sig at
et sådant fartøj kan sejle/køre i Vadehavet
og måske bringe passagerer fra ø til ø. Man
kalder det ø-hop i Vadehavet.

Vinterbillede fra Konge Å slusen

Gennem de seneste år har der været en
del dårlige år og man taler om klimaforandringer og stigende havspejl.
Der er nok ikke tvivl om at der er sket
forandringer, men om det kan forklare så
meget er tvivlsomt.
Vi har haft heftigere storme og regnperioder med lukning af sluser og oversvømmelser af marker. Samtidig har man
vedtaget at vedligeholde vandløbene mere
naturvenligt.
Det er landmændene i Vilslev engene
ikke tilfredse med. De har i 2017 haft meget hyppige oversvømmelser af deres marker og kritiserer kommune og stat for at
misrøgte deres opgaver. Samtidig har man
sløjfet Jedsted Stemmeværk og lavet et flot
stryg som giver vildfiskene bedre opgangsmulighed.
Det har givet summen i ministerkontorer
med undersøgelser og (bort)forklaringer!

Amfibiefartøj til Mandø

Gad vide om det vil kunne forenes med
beskyttelseshensyn på vaderne? Der en del
restriktioner for færdsel, sejlads, fiskeri og
jagt i Vadehavet. Får det ikke lov til at sejle/
køre på vaderne kunne det måske sejle/køre
på Vesteråen fra Ribe til Kammerslusen.
Det ligner næsten det hedengangne fartøj
”Riberhus”!
Langs Kongeåen
nord for Ribe mellem Gredstedbro og
Vilslev til Vadehavet er man nok noget forbeholden over for Nationalparken. Her var
der i tidligere tider vidtstrakte marsk enge
med græssende kreaturer og god høbjergning. Der var et rigt fugleliv og storken
kunne finde føde.
Efter anlægget af havdigerne for godt
100 år siden, har man gennem de seneste
mange årtier op pløjet mange af engene
og dyrket korn og senest majs i stigende
mængder. I alle årene har denne driftsform været noget risikabel. Nogle år var
det for fugtigt til at så eller høste og så fik
man ikke ret store udbytter. Hvis der var
godt vejr både ved såning og høst kunne
man derimod få nogle meget høje udbytter, som måske kunne modvirke tab i et
dårligt år.

Det nye stryg ved Jedsted Mølle
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Realiteten er måske, at en del kan forklares med klimaforandringer, havstigning og
måske sætninger i marskengene som følge
af afbrænding af humus i forbindelse med
korndyrkningen. Det sidste skete i stor stil
i Skjern Å engene!
Men de væsentligste årsager skyldes udbygningen af vore bysamfund, opdyrkning
af lavbundsområder og uddybning og udretning af alle vore vandløb. Det medfører
at regnvand kommer til de store vandløb
langt hurtigere end før, og de bringer store
mængder sandmaterialer med sig, fordi
strømhastigheden er forøget. Sandmaterialerne aflejrer sig når vandhastigheden går
ned, og det gør den i de flade marskenge
ved Vilslev!
En erfaren vandløbsekspert, Bent Lauge
Madsen har på det seneste givet sit besyv
med og konkluderer, at man må overveje
om det på langt sigt er realistisk at dyrke de
lave marskarealer. Måske får vi igen blomstrende græsningsenge i store dele af marsken? Måske vender storken tilbage?

I Ribe
findes der et jernbaneselskab; det er Ribe
Historiske Model Jernbaneselskab. Det består af seks herrer der gennem de seneste
27 år har arbejdet med at skabe en model
af Ribe Banegård og baneterræn som det så
ud i 1928-29.
I et kælderlokale under det gamle sygehus har de anlagt spor og sporskifter med
træsveller og skinner med pinlig nøjagtighed. De har lokomotiver og bygget vogne,
der ned til mindste detalje svarer til den
valgte tid.
Sporlegeme og rullende materiel er der en
hel del af og det skyldes nok at de tre mest
aktive holder meget af at arrangere togstammer og situationer som passer til en ganske
bestemt dag et af de valgte år. Man har nemlig fundet en hel del materiale, som beskriver
hvad der de enkelte dage skete på Ribe banegård. En sådan opstilling kan de tre få megen
tid til at gå med at drøfte og vurdere.
Om det måske er de præferencer, der
har medført at der ikke er bygget så mange

Anders Lehnsted, Jens Bruun og Claus Riber er de tre mest aktive (fra Ribe Ugeavis)
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bygninger endnu, ved jeg ikke, men der er
god plads til flere bygninger. Man er dog
kommet langt med Remisen og Godsbygningen, hvor der nu er genbrugsbutik! Og
selve banegården er ved at være i rejsehøjde.
Desuden er der bygget flere markante huse
på tilstødende arealer.
Anlægget er ikke åbent for almindeligt
besøg, men kan arrangeres. Selskabet er
ikke lukket, men eventuelle interesserede
nye medlemmer vil blive nøje vurderet før
indtræden, forklarer en af de tre.

mulighed for i de kommende år at genopføre signifikante værker fra tidligere år, som
Parsifal, Antikrist og Sfærernes Musik. Der
bliver mulighed for spændende aktiviteter.
Festivalen begynder i år den 28. august og
slutter den 2. september.
Toldboden
ved Frislusen og Quedens Gård er af Gammelt Præg blevet solgt tilbage til Sydvestjyske Museer. Museerne har fået fondsstøtte hertil. Toldboden blev for en del år
siden købt af Gammelt Præg idet museerne
manglede penge. Gammelt Præg ville så
renovere bygningen så den blev bevaret i
Quedens Gård karreen. Det er ikke lykkedes, blandt andet fordi der ikke kunne
ydes byfornyelsesstøtte. Nu går bygningen
så tilbage til museerne og kan igen indgå i
deres planer, men renoveringen skal fortsat
finansieres. Vi håber det lykkes!

Rued Langgaard Festivalen
er nu så grundfæstet, at en stor fond som
Augustinusfonden støtter den med et betydeligt beløb, mere end to mil kr. De skal
blandt andet bruges til udbrede kendskabet
til Langgaards musik blandt nye generationer, idet man vil styrke forbindelsen til
områdets gymnasier. Desuden bliver der

Skibbroen med Toldboden i baggrunden
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der lå nogle gamle garager. Det åbnede lokalplanen for ejendommen mulighed for,
men naboerne var meget utilfredse med
den skygge, de nye boliger ville kaste ind
over deres huse og haver. Projektet blev derfor reduceret til en bolig med udnyttet tagetage. Arne planlagde byggeriet, men nåede
ikke at opleve fuldførelsen.
Arne Johansen var et særdeles aktivt menneske og havde altid gang i forskellige projekter. Han var også sammen med sine søstre
stabile medlemmer af Ripensersamfundet.

I Kolvigs
Gård er et meget omdiskuteret byggeri gået
i gang. Arne Johansen R.52, som døde sidste sommer, har betydet meget for bevaring
af gamle Ribe huse. Han købte for mange
år siden Kastrups Lædervarefabrik på Nederdammen, og renoverede den til bolig for
sig og familien samt to forretninger i stueetagen. I huset fandt man bindingsværk fra
1400 årene – noget af det ældste i Ribe.
Arne var i det hele taget en succesfuld forretningsmand og han brugte mange af sine
midler på at udvikle Ribe. Han var med til
at få opsat en buste af Jacob A. Riis og han
støttede bestræbelserne for at udvikle ”Ribe
Havn” herunder en klapbro i den udbyggede omfartsvej.
Han renoverede Kolvigs Gård og skabte
den nu velkendte restaurant Kolvig med
facade mod Skibbroen. Gennem de seneste år arbejdede Arne med at få bygget flere
boliger i Kolvig-bygningens gårdrum, hvor

Offentlige toiletter i Ribe
Det gamle underjordiske ved Skibbroen er
revet ned og et moderne toilet er tidligere
bygget ovre ved Vandrehjemmet. Ved den
store parkeringsplads mellem Kvickly og Føtex er der sidste sommer bygget et nyt toilet.
På det seneste er man så gået i gang med at
renovere toilettet ved Domkirken mellem
hans Tavsens hus og Processionsgangen.

Arne Johansens hus på vej op
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Det blev bygget i 1930’erne da man anlagde rutebilstationen ved Skolegade. Bygningen er opført i munkesten og endda i
munkeforband - to løbere og en binder.
Bygningen er solid, men var indvendigt
nedslidt. Nu bliver den forsynet med handicap toilet med indgang fra den lille parkeringsplads på den tidligere rutebilstations
areal. Handicappede skal så fra Torvet rundt
om Hans Tavsens hus for at komme ind.
Selve parkeringspladsen bliver også renoveret, og får måske et par handicap pladser.

forretningen og den blev mere og mere
engross præget.
Ib Laursen og hans kone Tove fik mange ideer om nye ting og sager, som måtte
kunne sælges. De kom ind på selv at få
dem produceret i Fjernøsten og det udviklede sig næsten eksplosivt. Nu foregår det
på den måde, at der tages bestik af hvad
man tror der kan sælges, og så bliver der
udviklet prototyper, som bliver sendt til de
fjernøstlige producenter. Det er gennem
årene blevet til mange tusinde varenumre,
der i en lind strøm bliver leveret til firmaadressen i Øster Vedsted. Derfra fordeles
de ud til kunder over hele Europa.
Virksomheden er blevet et millionforetagende og den har gennem årene haft
udvidelses rejsegilde 18 gange. Der er nu
igangsat et byggeri af to haller på i alt 5000
m2 som vil medføre det 19. rejsegilde. De
nye haller skal rumme hele virksomhedens
aktive lager samt pakkeri for de forskellige

Firmaet Ib Laursen
der blev grundlagt i 1971 som en forretning med møbelsalg – især stilmøbler
udviklede sig snart til at være en forretning med brugskunst i bred forstand. Man
kunne hos Ib Laursen få mange forskellige
ting til udsmykning af hjemmene. Stilmøblerne forsvandt dog ret hurtigt ud af
sortimentet. I løbet af 1980’ernevoksede

Ib og Tove Laursen ved det første spadestik til den store udvidelse. Direktør Peter Sørensen S.90
fører gravemaskinen (fra Ribe Ugeavis)
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leverancer. Alle de gamle haller på i alt ca.
4000 m2 skal herefter være fjernlager.
Et pudsigt forhold er, at virksomheden
har et særligt containertømningshold. Containerne med de mange varer kommer til
Øster Vedsted tidsmæssigt noget spredt og
de skal tømmes hurtigst muligt. Her træder
det særlige tømningshold i aktion, så virksomheden faste personale ikke skal afbryde
deres normale gøremål. Tømningsholdet
består af 8-10 pensionerede personer fra
Ribe området, som her har fundet en god
måde at bruge tiden på og samtidig være et
socialt fællesskab. Man har meget forskellig
baggrund, der er en politimand, en præst,
en lærer og en direktør blandt medlemmerne. De hygger sig og virksomheden hygger
om dem.
Alt taget i betragtning er det hele en nyttig virksomhed, men det er tankevækkende
at det er muligt at skabe en så stor virksomhed, der handler med ting og sager, som de
fleste egentlig godt kan undvære!

med de officielle stempler og andre formalia fra Undervisningsministeriet. Det har
rektor Kristian Bennike meddelt med stor
tilfredshed.
Han er endnu mere tilfreds med at kunne
oplyse om ansøgertallene til de fusionerede
uddannelser. De ligger således at 90 unge
har søgt ind på hhx. Det er ca. 50 % mere
end sidste år, hvor ansøgertallet var 63. Til
det almene gymnasium stx er der 154 ansøgere, hvilket er en mere end sidste år. Til hf
er der på nuværende tidspunkt 41 ansøgere,
hvilket er 12 flere end sidste år.
Til erhvervsuddannelserne eud/eux er der
12 ansøgere, hvilket giver tro på at der kan
oprettes hold i Ribe i modsætning til sidste
år, da der kun var 5 ansøgere.
Rektor tolker tallene således, at det viser at
de unge har taget det samlede uddannelsestilbud i Ribe Katedralskole til sig. Fusionen
er kommet godt i søen og har lagt fra land!
John Olsens værker
Der er lige åbnet en stor udstilling med
John Olsens værker i anledning af hans
80 års fødselsdag i år. den er åben på Ribe
Kunstmusum til udgangen af maj.

Katedralskolen
har nu modtaget den endelige godkendelse
af fusioneringen med Handelsgymnasiet

John Olsens mammut på Odins Plads
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Adresseændringer mv.
S.57 ns

Bente Ploug (Bjersing)
Himmelev Skovvej 61
4000 Roskilde
		
S.73 x
Paul Birch Nielsen
Nygade 28A
9600 Års
		
S.76 y
Erik Toft Jensen
Unaaq 19-101
3905 Nussuaq
Grønland
		
S.82 b
Mette Voigt (Ingvordsen)
Damvej 2,1.th
6760 Ribe
		
S.84 z
Pernille Kæstel
Schottenfeldgasse 3/22
1070 Wien
Østrig
		
S.88 b
Birgitte Christiane Kjærsgaard
Fruenshøj 34
8541 Skødstrup
		
S.91 b
Helle Munksgaard Petersen (Munksgaard)
Korsbrødregade 20
6760 Ribe
		
S.95 y
Stefan Struck Kronborg
Mejeritoften 27
6400 Sønderborg
S.03 z

Christian Aagaard Thuesen
Dirch Passers Alle 11,1th
2000 Frederiksberg
		
S.09 r
Malene Mastrup
Ådalshaven 12
6710 Esbjerg
		
S.15 r
Mathilda Ebsen Rom
Hyrup Skovvej 1
6520 Toftlund
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Nye medlemmer
S.53

Dorte Fris Lund
Høsterkøbvej 38
2970 Hørsholm
		
S.63
Jørgen Ledet Christiansen
Kanehaven 75
8240 Risskov		
		
S.70
Steen Hvass Ingwersen
Struenseegade 26,1.
2200 København N
		
S.72
Anette Aagaard Andersen
Korsbrødregade 5
6760 Ribe
		
S.81
Mads Dahl Andersen
Karlebyvej 14
4070 Kirke Hyllinge
		
S.89
Allan Munch Mortensen
Enghaven 10
4000 Roskilde
		

Døde

S.40
S.46 mn
S.61 mn

Hans Thygesen Kristensen
Anders Møller
Ejnar Gram-Madsen

Innovative radiatorer produceret i Danmark
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Hudevad Consilio

Ribe Jernindustri A/S
Saltgade 11
DK-6760 Ribe
www.rio.dk
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Afsender:
Ripensersamfundet v/Helle Spange Mortensen
Elleparken 10 · 8520 Lystrup

Ripensersamfundet
er en forening af tidligere elever fra Ribe Katedralskole
samt for skolens nuværende og tidligere lærere og ansatte.
Foreningen arrangerer en reception for årets dimittender og jubilarer. Den afholdes i forbindelse med translokationen på Katedralskolen i juni.
Foreningens medlemsblad, Ripenserbladet, udkommer
tre gange pr. år. I februar-nummeret indkaldes der til
generalforsamling og årsmøde, april-nummeret indeholder en liste over de medlemmer som er jubilarer det
år, og oktober-nummeret indeholder billeder fra årets
jubilararrangementer. Bladet er udkommet siden 1916.
Der udsendes normalt 2-3 nyhedsbreve til de medlemmer, som har oplyst deres mailadresse.
Eftertryk af artikler er kun tilladt efter aftale med
redaktionen.
Oplysninger om foreningen kan findes på hjemmesiden:
www.ripensersamfundet.dk.
Medlemskab og adresseændring tegnes/meddeles enten
ved en e-mail til: ripensersamfundet@ripensersamfundet.dk, på hjemmesiden eller ved at kontakte sekretæren.
Reklamationer over ikke modtaget blad meddeles til sekretæren eller anmeldes via hjemmesiden.

