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Nytårshilsen

lemmer. Det er et problem, som vi gerne vil
gøre noget ved i det kommende år.
I oktober 2016 havde vi den sorg at
miste et af vores bestyrelsesmedlemmer,
Hanne Birgitte Gam. Et af de øvrige bestyrelsesmedlemmmer og vores suppleant
fortsætter ikke efter generalforsamlingen.
Jeg opfordrer derfor medlemmerne til at
opstille til bestyrelsen eller som suppleant
på generalforsamlingen, så vi fortsat kan
udføre et godt arbejde til glæde for medlemmerne med arrangementer, blad og
hjemmeside.
På gensyn i Vartov i København den 25.
februar til generalforsamling og årsmøde.

Hans Erik Christensen, formand
Kære medlem. Jeg ønsker dig hermed et
rigtigt godt nytår med tak for din støtte til
foreningen.
Når jeg ser tilbage efter mit første år som
formand for Ripensersamfundet, må jeg
desværre konstatere, at medlemstallet er
faldet lidt. Antallet af nye medlemmer har
ikke helt kunnet opveje afgangen. Og der
er kun ét nyt medlem blandt de fem yngste årgange, og det er en dimittend. Blandt
disse årgange har foreningen kun 9 med-

Årsmøde 2017 med efterfølgende bespisning
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret en kop kaffe, og derefter er der ca. kl. 16 årsmøde, hvor sociolog, professor emeritus Erik
Jørgen Hansen vil holde foredrag med titlen: Et livsforløb i 1900-tallet. Fra Bramming over Ribe Katedralskole til København K.
Efter årsmødet inviterer Ripensersamfundet medlemmer og eventuelle ledsagere til en buffet og hyggeligt samvær. Der bydes på et glas
vin, en øl eller en vand.
Tilmelding til årsmøde og buffet sker via hjemmesiden www.ripensersamfundet.dk, pr. mail til adressen: webmaster@ripensersamfundet.dk eller telefonisk til Ole Kroman Hansen 40 62 31 90.
Erik Jørgen Hansen.

Tilmelding skal ske senest fredag den 17. februar 2017

Erik Jørgen Hansen er en højt respekteret samfundsforsker og forfatter. Han er uddannet økonom, men
først og fremmest kendt som sociolog.
Han er født i 1935 i Bramming, og blev i 1954 student fra Ribe Katedralskole og cand.polit. fra Københavns Universitet i 1963. Samme år blev han ansat ved Socialforskningsinstituttet, hvor han i 1971 blev
forskningsleder. Her beskæftigede han sig især med social mobilitet og uddannelsessociologi.
Siden var han professor på Danmarks Pædagogiske Universitet, hvorfra han blev pensioneret i 2005. Han
modtog i 1998 Columbus-prisen, der tildeles en person eller institution, der i den offentlige debat holder
fast i idéerne om demokrati, ægte politisk engagement og betydningen af saglige argumenter.
Erik Jørgen Hansen har ud over sine forskningsmæssige bidrag skrevet forskellige debatbøger om social
ulighed og beslægtede emner, bl.a. bogen Den maskererede klassekamp (1990) og Konflikter og uligheder i
det moderne samfund (2002) samt erindringsbogen Mit 1900-tal (2006). I førstnævnte bog beskrev han de
forskellige danske samfundsklasser med udgangspunkt i ejerskab af økonomisk, bureaukratisk og kundskabsmæssig kapital.
Erindringsbogen Mit 1900-tal blev omtalt i Ripenserbladet juni 2006. Den giver en spændende beskrivelse af forfatterens liv helt fra barndommen. Der er i bogen en ret omfattende skildring af Erik Jørgen
Hansens oplevelser i mellemskole og gymnasium på Katedralskolen.
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Indkaldelse

Der afholdes ordinær generalforsamling i
Ripensersamfundet
lørdag den 25. februar 2017 kl. 14.00
i Store Sal, Vartov, Farvergade 27, 1463 København K.
Dagsorden
a) Valg af dirigent og referent.
b) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
c) Forelæggelse af det reviderede regnskab for foreningen og for
Dimittendfondet til godkendelse.
Forelæggelse og vedtagelse af budget for det kommende år.
Forelæggelse af forslag til medlemskontingent.
d) Honorering af bestyrelsesmedlemmer.
e) Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
f ) Valg af revisor og revisorsuppleant.
g) Eventuelt.
Ad pkt. c:
Forslaget til budget og regnskaberne kan rekvireres hos formanden.
Ad pkt. d:
Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens stillingtagen til, om et bestyrelsesmedlem kan modtage honorar for visse opgaver, vedkommende udfører for foreningen. Der vil være et oplæg fra
bestyrelsen.
Ad pkt. e:
Formand Hans Erik Christensen (S.65) er på valg.
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Helle Spange Mortensen (S.69), Ole Kromann Hansen (S.64) og Elly Skjødt (R.61) er på valg.
Ole Kromann Hansen ønsker ikke genvalg.
Suppleanter på valg:
Jens Gade (S.74) ønsker ikke genvalg. Elly Skjødt indtrådte i bestyrelsen efter Hanne Birgit
Gams død.
Bestyrelsen opfordrer kraftigt til, at man opstiller til bestyrelsesarbejdet.
Ad pkt. f:
Merete Lindqvist (S.76) er på valg som revisor.
Kirsten Hingeberg Larsen (R.65) er på valg som revisorsuppleant.
Efter generalforsamlingen er der årsmøde, hvor sociolog, professor emeritus Erik Jørgen
Hansen taler. Dernæst er Ripensersamfundet vært ved en buffet.
Læs mere om årsmødet på forrige side.
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Katedralskolens juleafslutning 2016
Ved redaktøren

Julen synges ind.

Tirsdag den 20. december holdt skolen sin
juleafslutning i Ribe Domkirke. Redaktøren begav sig afsted og kom til en kirke fyldt
af skolens ca. 700 elever og deres lærere.
Man kunne næsten fornemme lettelsen for
1. års holdene, nu var der valgt retning og
for afgangsholdene var det glæden over at
nu var deres store opgaver afleveret!
Vi indledte med i fællesskab at synge julesalmen: Et barn er født i Betlehem og derefter sang 2.r MUA en julesang arrangeret
af Simon & Garfunkel.
Derefter holdt domprovst Jens Torkild
Bak sin juletale til forsamlingen, som vi har
fået lov til at bringe:
»Sidste del af julebudskabet, som vi skal
høre det fortalt i Lukasevangeliets udgave
juleaften og, hvis man ellers kan komme op
til det, igen juledag, indeholder en dobbelthed, som indskriver sig i dagens debat med
sin egen højst særegne aktualitet.
Englen forkynder for hyrderne på marken en glæde, der skal være for hele folket –
og straks tænker man jo, en del af os i hvert

fald på sit eget folk. Men umiddelbart efter bryder en himmelsk hærskare ud i sang
med ordene: Ære være Gud i det højeste og
på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Hvor perspektivet i budskabet uden
nogen overgang pludselig ikke er nationalt,
men universelt, globalt. Og det er sådan set
dér, vi står lige nu.
Vi ved ikke længere, om vi skal orientere os globalt eller snarere nationalt. Efter
at det i årevis har været forkyndt for hver
eneste 5. klasse i landet, at vi lever i en globaliseret verden, er det som om, den retorik
har tabt en smule højde på det seneste.
Der tales nu om, at den elite, der har
sit på det tørre og kan få vellønnede jobs
overalt i verden, glemmer almindelige menneskers anderledes liv og vilkår. Og der sås
tvivl om, hvor vidt de universelle værdier,
herunder vedrørende demokrati og menneskerettigheder, nu også er så universelle
endda, eller om de snarere er vestlige, og
kravet om deres udbredelse et ekko af en
gammel kristen missionstænkning.
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Sådan melder flere kritiske spørgsmål
sig: Vi vil gerne handle med hele verden og
kunne rejse over det hele. Men vil vi også
– ikke bare med vore penge, men med os
selv, fysisk – være dér, hvor det gør ondt i
verden, og dele ikke bare internettet, men
liv og skæbne med dem, det gør ondt på?
I Aleppo, Syrien, Irak og Afghanistan og i
diverse flygtningelejre? Og endelig: I hvor
høj grad har vi med vores uanfægtede globale selveksponering bidraget til at vække
de tyranner til live, som nu kører rundt
med os?
Der er så de lykkelige, der ikke mener,
at det kan betale sig at tænke så meget
over fremtiden – med den begrundelse, at
udviklingen driver sig selv. Forleden uge
kunne man på forsiden af Weekendavisen
læse en stort opsat artikel under overskriften »Portræt af en religion«. Den handlede
om Google, der med en markedsværdi på
3800 milliarder kroner formentlig er verdens mest værdifulde virksomhed, hvis
voksende domæne strækker sig langt ind
i privatlivet hos en stor del af klodens befolkning.
Jeg citerer fra artiklen: Ledere i den digitale økonomi taler om internettet, robotter og
kunstig intelligens, som var de naturkræfter.
Noget, man hverken kan eller bør stille sig i
vejen for. Et vigtigt ord er disruption – forstyrrelser – som blandt andet bruges om de
tabte arbejdspladser og konkursboer, som den
teknologiske udvikling [beklageligt, men
naturligt, efterlader sig på sin vej til det
magiske punkt] hvor kunstig intelligens vil
blive klogere end mennesker, og computere
vil begynde at bygge deres egne maskiner… I
øjeblikket handler det eksempelvis om at lave
en slags personlig assistent, som er koblet på
nettet og kan aktiveres med stemmen. Man
skal forestille sig, at det er en ven, som har al
baggrundsviden i verden. Som forstår og kender hele internettet, har læst alle dine mails og
set alle dine fotos og kender alle de steder, du
har været. Med tiden skal den lære os så godt
at kende, at vi slet ikke behøver at bede den
om noget… Eller som udtrykt af en tidligere

Google-direktør: Vi ved, hvor du er. Vi ved,
hvor du har været. Vi kan mere eller mindre
vide, hvad du tænker på.
Dette portræt af udviklingen minder
om en helt anden tekst: Herre, du ransager
mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står, på lang afstand er du klar over min
tanke; du har rede på, om jeg går eller ligger,
alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet
bliver til på min tunge, kender du det fuldt
ud, Herre. Sådan læser vi i indledningen til
salme 90 i Det Gamle Testamente. Hvis
Det Gamle Testamente er en religiøs bog,
er Google ved at komme i mål med sit religiøse selvportræt!
Ansigt til ansigt med Aleppo og verdens
øvrige smertesteder, senest Berlin i aftes; og
under indtryk af de universelle menneskerettigheder som et til dels fejlslagent politisk projekt, der end ikke har kunnet sikre
de mest sårbare grupper den forjættede fred
eller beskyttelse på jorden samt meget andet, der forekommer uoverskueligt i dag
– er det en stor fristelse i en blanding af
afmagt og fascination at hengive sig til troen på, at fremtiden bestemmes af en række
anonyme kræfter (det være sig af teknologisk eller økonomisk art), som vi ikke kan
stille noget op imod.
En stor fristelse. Men så er det bare ikke
et menneskeligt samfund længere, hvad
enten vi tænker samfundet nationalt eller
globalt.
Til det at være menneske hører ideen om
– ikke et slaveliv under anonyme kræfters
magt, men – personlig frihed og myndighed – det vender vi tilbage til under det

Jens Thorkild Bak.
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kommende års reformationsjubilæum –
med tilhørende ansvarlighed og pligtfølelse,
herunder forpligtelsen over for medmennesket. Det sidste er ikke noget, der kan
vælges til eller fra. Det udgør simpelthen
forskellen på menneske og umenneske i
denne verden. Det sætter også en grænse
for, hvor meget man kan lukke øjnene for
verden omkring sig.
Men det er klart, at ansvarligheden og
pligtfølelsen bliver hjemløs i ens tilværelse,
hvis der ikke er noget, man for alvor er glad
for og derfor parat til at bruge sit liv på. Og
det er måske især det, juleglæden handler
om. I dag.
Julebudskabet skal erindre om glædens
nødvendighed i det hele taget. Man kan
sagtens tale elendigheden, tomheden, ondskaben og afmagten op, for den slags har
sin egen overbevisende logik. Men over alt,
hvor livet skal have en chance – i vores eget
land og uden for – er forudsætningen, at vi
selv er til stede i det; og at der er noget, vi
er så glade for, og kan se så meget værdi i,
at vi vil værne om det og give det en chance
sammen med vort medmenneske.
Med disse ord ønsker jeg Katedralskolens lærere og elever en glædelig jul og et
godt nytår«.

Kære elever, lærere. Det er dejligt at vi
kan samles og ønske hinanden glædelig jul
her i domkirken. Når gamle elever og pensionerede lærere (og en enkelt pensioneret
rektor) også finder vej til vores afslutning,
så må det være bevis på at det fællesskab
der er omkring skolen er et fællesskab for
livet.
Når vi kan holde afslutning her i Domkirkens rammer, så er det fordi kirken og
Katedralskolen har en lang historie sammen. Helt frem til 1807 var det kirken der
ejede skolen og styrede den økonomisk. Nu
kommer pengene til skolens drift fra staten,
men det gode samarbejde mellem kirke og
skole består, og vi glæder os over at Katedralskolen bliver en aktiv medspiller i det
kommende års fejring af reformationsjubilæet.
Til jer der startede i 1g og 1hf for et halvt
år siden vil jeg sige, at jeg håber I er blevet
en del af Ribe Katedralskoles fællesskab,
med alt hvad det fører med sig af traditioner og historiebevidsthed.
For eksempel går Heimdals historie tilbage til 1865 og jeg har ved selvsyn konstateret, at I har knækket koden i forhold til at
være en del af dette fællesskab.
En skole med en lang historie og traditioner har også en lang række legater. Vi har
her i starten af december kunnet uddele rejselegater til 5 tidligere elever fra skolen.

Herefter spillede en trio bestående af
Røskva, Louise og Tracy en sats kaldet: »En
sød og liflig klang«, og hele forsamlingen
sang: »Mit hjerte altid vanker«.
Så holdt rektor Kristian Bennike en
tale, og uddelte legater.

Af Ripensersamfundets Jubilæumslegat er
der uddelt portioner til følgende tre:
Laura Kley-Jakobsen, legat på 14.000 kr.
Student fra 2012, der læser Antropologi.
Hun er aktiv skuespiller, og skal til Berkley,
Californien for at studere: Performance i
forhold til sociale grupper.
Signe Bruun Viuff, legat på 14.000 kr.
Student fra 2013, der læser Medicin. Hun
skal til University of Otago, New Zealand,
hvor hun skal læse mikrobiologi, immunologi og farmakologi. Hun ser frem til at
studiet i New Zealand byder på mange flere
laboratorietimer.

Rektor delte julelegater ud i den godt fyldte
kirke.
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Anders Olsen, legat på 5.000 kr.
Student fra 2010, der læser til Civilingeniør, og ønsker at deltage i et kursus i Barcelona, om renovering af historiske bygninger.

modtager hvis man er en dygtig elev, er betænksom over for sine kammerater og har
ydet en indsats for skolen.
Følgende legater er til uddeling:
P. Schmitz og hustrus legat
1. Jens Vindelbo, 1o
2. Nathalie Maud Enoch Fröchte, 3r

Af Lauridsens legat er der uddelt portioner
til følgende to:
Peter G. Nielsen, legat på 14.000 kr.
Student fra 2014, der læser Fysik og skal
til ETH Zürich, der er et meget velrenommeret universitet, hvor han skal studere højenergifysik
Christine Jensen, legat på 10.000 kr.
Student fra 2012, der går på Journalisthøjskolen og skal på et 3 mdr. praktikophold
på et af verdens bedste reklamebureauer i
New Zealand.

Lektor C. Amorsens legat
1. Røskva Rosa Grønager Thulin, 2r
2. Christian Arnfeldt Terp Andersen, 2z
Øllgårds legat
1. Anne-Marie Finnemann, 1k
Nis Nissen’s legat
1. Inga Amalie Christoffersen, 3z
2. Anne-Sofie Møller, 1e
3. Camilla Kulmback Jacobsen, 2p

Husk skolens store legater, når I selv engang
er blevet studerende og gerne vil til udlandet, så ser vi meget gerne en ansøgning fra
jer.
Nu nærmer en velfortjent juleferie sig,
men inden vi holder ferie vil jeg løfte sløret for hvem af jer der skal modtage årets
julelegater. Jeg ville ønske vi havde uanede
midler, for rigtig mange af jer har fortjent
at modtage en påskønnelse for jeres virke
her i efteråret.
Lærerne har indstillet hvem der skulle
modtage legaterne og vi kan i dag uddele
11 legater á 500 kr. Det er et legat man

Stipendiefonden
1. Thor Eric Dueholm, 2x
2. Anne Dorthea S. Knappe, 1b
Bregentveds Legat
1. Tomas Hjortshøj, 2o
Derefter sang 2.r MUA meget smukt John
Lennons, »And So This Is Christmas«, og vi
sluttede som fællessang af med »Dejlig er
jorden«.

Nu er der juleferie.
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Rektor Kristian Bennike har givet os lov til at bringe denne artikel fra skolens årsskrift 2016

At flytte til Ribe og begynde som rektor på
Ribe Katedralskole
Kristian Bennike

Mandag den 30. november begav jeg mig
tværs igennem landet fra Virum til Ribe.
Dagen før havde stormen »Gorm« hærget
det ganske land, og det rykkede godt i den
lille bil på vej over Storebæltsbroen. Flyttekasserne blev pakket ud, og jeg ventede i
spænding på den første arbejdsdag.
Forud var gået nogle hektiske måneder
med flere besøg i Ribe. Overalt blev jeg
mødt med lige dele hjælpsomhed og nysgerrighed, og der gik ikke mange dage før
gode mennesker i Sortebrødregade tilbød
mig et logi for det første halve år, indtil resten af familien flyttede til Ribe.
Tirsdag morgen, den 1. december var
første arbejdsdag, og jeg gik gennem byen
20 minutter før, klokken ringede ind. Folk
på min vej nikkede høfligt godmorgen, og

en enkelt midaldrende herre cyklede forbi
mig og råbte »Hej Kristian«. Da jeg nåede frem til skolegården, blev jeg mødt af
elevrådet. De stod i skolegården ikke for at
byde velkommen til den nye rektor, men
fordi det var 1. december, og der skulle deles pebernødder ud til alle. Jeg nåede frem
til mit kontor og mødte heldigvis pedellen,
der kunne låse døren op. Jeg havde på forhånd frygtet, at jeg det første stykke tid ville
sidde helt alene på et stort kontor og kigge
ud i luften. Det var absolut ikke tilfældet!
Fra den første dag var der en sand trafik
ind og ud ad døren. Vigtige beskeder fra
personalet, en sjov historie, elever, der ville
spørge om noget, og folk fra byen, der ville
hilse på. I løbet af de første dage dukkede
adskillige pensionerede lærere også op. Har
10

beskåret. Men jeg erfarede hurtigt, at man
på skolen godt kan værne om traditionerne
og samtidig orientere sig mod fremtiden,
ikke mindst ved at deltage i mange spændende projekter, der rækker uden for skolens mure. Som det havde vist sig allerede
den første arbejdsdag, er Ribe en by, hvor
mange kender hinanden, og jeg vænnede
mig hurtigt til, at folk hilser på mig, når
jeg er på café eller på indkøb. Det rygtedes også hurtigt blandt lærerne, at den nye
rektor hellere måtte inviteres på middag,
da eleverne, der havde arbejde i Kvickly,
kunne fortælle om store mængder indkøb
af færdigretter.
Vintermånederne gik med at lede efter et
hus i Ribe med plads til hele familien. Det
lykkedes, og i sommerferien kunne vi rykke
ind på Tangevej, min kone kunne begynde
sit nye arbejde, og børnene starte i deres
nye skoler.
At flytte fra hovedstaden til Ribe kan
absolut anbefales! Det er en charmerende
by med et rigt kulturliv. Byen har et fuldt
bemandet big band, hvor der godt kunne
blive en plads til mig. Min familie og jeg er
blevet mødt med betænksomhed og gæstfrihed, ikke kun fra skolens personale, men
også fra mange andre mennesker i byen. I
skrivende stund er det første arbejdsår som
rektor ved at være gået, og jeg kan med ro
i sindet sige, at jeg ikke et øjeblik har fortrudt rejsen til Ribe. Tværtimod: Vi glæder
os til mange gode år i byen!

man én gang arbejdet på Katedralskolen, er
man stadig en del af familien og er naturligvis nysgerrig efter at hilse på den nye
rektor.
Utallige gange fik jeg spørgsmålet: »Er
det ikke et stort kulturchok at rykke fra et
stort gymnasium i Københavns centrum til
Ribe Katedralskole?«
Svaret er ikke entydigt, der er rigtig
mange lighedspunkter mellem de to skoler,
og det er selvfølgelig en tryghed for mig at
kunne trække på erfaringerne fra København. Selv på landets ældste skole vokser
træerne ikke ind i himlen; der er økonomiske udfordringer, der skal håndteres således,
at kerneydelsen lider mindst muligt under
disse vilkår, og der skal til stadighed være
fokus på at sikre elevtilgangen til skolen.
Det er vilkår, som gælder alle landets gymnasier i disse år. Men hvori består så forskellen, eller man kunne også spørge: Hvad er
Ribe Katedralskoles særlige kendetegn? Der
er mange, men det første, man bemærker
som udefrakommende, er skolens bygninger, som absolut må høre til blandt landets
smukkeste, og som er ualmindelig velholdte. Dernæst skal man ikke opholde sig ret
længe på skolen, før det står klart, at her
er et lærerkollegium, der brænder for deres
fag, og elever, der brænder for at lære noget. Det er en skole med mange traditioner,
hvor man kender og vedkender sig sin fortid. At få lov til at holde juleafslutning og
sende lærere og elever på juleferie fra byens
domkirke er ikke mange af landets rektorer
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Vi har fået lov til at bringe denne artikel fra skolens årsskrift 2016. Henning har gennem alle
årene været meget imødekommende over for Ripensersamfundet ved jubilarreceptioner og generalforsamlinger m.v.

Henning forlader sit revir
Jesper Bunk
med andre ord en »rigtig« ripenser – i modsætning til næsten alle på lærerværelset og i
ledelsen, som er tilflyttere fra hele kongeriget. (Hvad Henning tænker om os I private
stunder, er ikke godt at vide. Forhåbentlig
falder vi ikke helt igennem).
Da Henning kom til skolen i januar
1993, havde han en lang tømrerkarriere
bag sig. I 23 år havde han rejst landet rundt
med makkeren Freddy og sin værktøjskasse
på jagt efter akkordarbejde. Han har arbejdet på mange store og vidt forskellige
byggepladser, for eksempel havnevagten og
fiskerivagten i Esbjerg og Rønnebærparken
i Ribe.
Han har også været i Norge, hvor han
var med til at opføre børneinstitutioner
for Oslo Kommune. Det var et spændende
arbejde; der skulle leveres kvalitet, og det
var ikke altid lige let. Så var der en klippe i
vejen – BUM, væk med den – og så skulle
der laves trapper og balkoner. Lønnen for
dette arbejde var dog også pæn… lød det
på vestjysk.
Så kom muligheden i Ribe, og Henning
tænkte: Det skal da prøves. En ny udfordring, mindre støv, mindre larm og mere
stabilitet. Henning og hans bedre halvdel,
Anne Dorte, blev enige om, at selv om det
jo var en lidt speciel stilling med tilhørende
tjenestebolig lige ved skolen, så skulle det
have en chance.
Det fik det – og parret har holdt fast i
Ribe Katedralskole indtil i år, hvor pedelboligen bliver skiftet ud med et nyt domicil
på Seminarievej.

Efter godt og vel 24 års tjeneste på Ribe
Katedralskole går pedel Henning Skov
Nielsen på pension. Det sker i april
2017. Vi har talt med ham om stort, småt
og livet på skolen i den anledning.
Det er værd at markere, at Henning skifter jagtmarker, også selv om han ikke er et
menneske, der af natur trives i rampelysets
skarpe skær. Det mærkedes tydeligt, da jeg
mødte Henning på hans kontor i ugen inden efterårsferien til en snak om årene på
Katedralskolen. Han var faktisk ikke meget
for det, det der med at lade sig interviewe.
Kunne man ikke bare trykke interviewet
med Leif Steiness, hans forgænger, der blev
bragt i årsskriftet 1993, i stedet? Snedigt
forsøg, men den gik selvfølgelig ikke.
Det indledende forbehold fik dog ikke
Henning til at trække stikket – faktisk
slet ikke. Han gik til interviewet med den
samme stilfærdigt-solide og vestjyske grundighed, som er hans kendemærke fra hverdagen.
Livet før Ribe Katedralskole
Henning er født og opvokset i Ribe. Barndomshjemmet stod på Holmevej. Han er

Masser af modernisering
Henning kom til skolen i en tid, hvor behovet for reparationer var stigende – herunder

De første studenter hejser flaget 2016.
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behovet for traditionelt tømrerarbejde. Det
varede dog ikke længe, før jobbet begyndte
at ændre sig, idet en stadigt stigende del af
hverdagen blev fyldt med administrative
opgaver. Udviklingen skete i takt med, at
mere og mere blev automatiseret, og i dag
er det kommet så vidt, at stort set alt fra
temperaturen i laboratorierne til skolens
dørlåse bliver reguleret fra Hennings kontor – et lille, styrehusagtigt glasbur under
Villaen.
Et eksempel på, hvor meget der er sket
på skolen i de 24 år, Henning har været
ansat, er øgningen i antallet af ventilationsanlæg. I 1993 var der to, et i Rundgangen
og et i hallen, og i dag er der hele 23 anlæg.
Nogle af dem er store som busser og ligner
noget, der kunne flyve til Mars, hvis Henning bad dem om det.
Et andet eksempel er væksten i skolens
alarmsystemer. Der er kommet alarmer til
gennem hele Hennings ansættelsesperiode,
og i dag har alle bygninger deres egen sikring. Alarmerne er ikke kun vokset i antal –
de er også blevet stadigt mere avancerede…
og avancerede alarmer stiller krav til deres
omgivelser: De henvender sig til Henning,
når de har eller opdager et problem.
Det skete for eksempel i ugen før interviewet, hvor der indløb en fejlmelding fra
en trådløs brandalarm i Sangsalen via sms
kl. 04:09 om morgenen og via telefon kl.
07:15. Den manglede strøm. Over på skolen med Henning, så alarmen kunne blive
nulstillet, og så hjem igen og videre til barnedåb. I perioder er der meget af den slags,
og det kan da godt komme på tværs af andre gøremål, men der er også rolige stræk.

Henning i »styrehuset«. Herfra reguleres
temperaturen i alle skolens lokaler.

årene, men Henning har også spillet en vigtig rolle i den proces. Han har haft masser
af samarbejde med de forskellige håndværkerfirmaer, der vandt licitationerne og udførte arbejdet på skolen. Ikke mindst har
han løbende været den, der kontrollerede,
om arbejdet nu også var udført tilfredsstillende, når resultaterne var blevet afleveret.
Henning har også haft mulighed for
at give sin mening til kende på de mange
byggemøder, der er blevet afholdt gennem
årene, og ofte har han fået medhold i sine
synspunkter. Det har været en spændende
proces, udtaler han.
Stormen i ’99
Hvad er det værste, du har oplevet i dine
år på RK?, spurgte jeg pedellen. Så skal vi
tilbage til stormen fredag den 3. december
i 1999, lød svaret. Det var på dagen for Store Heimdal, det gik løs. Elever fra nær og
fjern pyntede sig til den store guldmedalje,
som man jo gør på den dag, men da aftenen kom, var det ikke mange af dem, der
nåede frem til skolen – og dem, der gjorde,
var ude på en farefuld færd. Flyvende teglsten og andet løsøre prægede gadebilledet
i Ribe.
Henning fortalte, at telefonen ringede
konstant. Bliver det til noget, eller bliver
festen aflyst, ville folk vide. Til sidst blev
der taget den beslutning, at festen måtte
lukkes ned, og eleverne blev sendt hjem.
Annemarie og Stinna fra Annemaries Diner Transportable meldte om ingen strøm
og dermed ingen mad; det kan jo lægge en
dæmper på en hvilken som helst fest.

Bygninger
Der er også sket meget med skolens bygningsmasse i de seneste årtier. Mange vil
sikkert tænke, at skolen dårligt nok ligner
sig selv, hvis de besøgte den efter 10-20 års
uddannelse og arbejdsliv i andre egne af
landet. Dette skyldes ikke mindst forhenværende rektor Bent Karsdal, som har stået
i spidsen for mange byggeprojekter gennem
13

Det samme kan siges om væltende træer.
Selv de store træer i bybilledet var nu begyndt at lægge sig ned. Det gjaldt blandt
andet elmetræerne i Puggårdsgade og et mirabelletræ i Gravsgade, der lukkede skolens
nabo, Rudi Post inde, indtil Henning fik
skåret ham fri.
Pedellen måtte tage affære, og han forsøgte efter bedste evne at få løst de mest
presserende opgaver – bl.a. med hjælp fra
en resolut lektor Dorthe Stig Madsen, der
var med til at flytte computere væk fra det
udsatte datalokale H23 øverst i hovedbygningen. Her manglede det meste af taget,
og selv om der var undertag, var vandet begyndt at trænge ind.
Der var også fare for oversvømmelse i
skolens kælder, da der ikke var strøm til
den grundvandspumpe, som skulle holde
kælderen tør. Det lykkedes dog at skaffe
strøm igen kl. 16.30 om lørdagen – ved
hjælp af »noget fiksfakseri«, som Henning
kaldte det: Med hjælp fra en elektriker blev
der lagt kabel gennem ventilationsskakten
fra Sviegade til fyrkælderen.
Så skolen blev stående og kunne åbne
igen mandag morgen, dog med undtagelse
af H23.

mangeårige samarbejde med rektor Bent
Karsdal, der får pæne ord med på vejen.
Der har været mange spændende opgaver,
gode muligheder for indflydelse, styr på
tingene og en god relation mellem pedellen
og rektoren.
Blandt lærerne fremhæver Henning den
karismatiske biologi- og geografilærer Torkil Funder, der stadig dukker op på skolen
indimellem, selv om han været på pension
i en årrække. Torkil har udvidet min horisont såvel på det kunstneriske som det naturvidenskabelige område, fortæller Henning. Han er tit kommet ned i værkstedet
og har fået sig en snak med pedellen, og en
snak med TF kan komme vidt omkring –
være en lille rejse i sig selv.
Torkil er en snushane, både i faglig og
i skolehistorisk forstand. Når pedellen for
eksempel har skullet tømme hemmelige
loftsrum, og man har skullet tage stilling til,
hvad der skulle kasseres, og hvad der burde
finde en anden plads – på en skole, hvor
der ikke er meget plads i overskud – trådte
Torkil umærkeligt ud af murværket med en
masse synspunkter og gode argumenter for
bevarelsen af dette og hint.
Om det er Henning eller Torkil Funder,
der ved mest om skolens krinkelkroge, indenfor såvel som udenfor, ved jeg ikke. En
ting ved jeg dog: Kun en tåbe fascineres
ikke af Funder.

Ledelse og lærere
Henning har haft masser af samarbejde
med både ledelse og lærere gennem årene.
Hvad husker han bedst? Ikke mindst det

Elever – voksne eller ej
Henning har også haft et godt samarbejde
med elevorganisationen Heimdal, caféudvalget og elevrådet, der arrangerer fester
og cafeer på skolen. Der er masser aftaler,
der skal være på plads, når der skal afvikles
en skolefest – aftaler om vagter, om varme,
alarmer og oprydning. Her spiller pedellen
selvsagt en hovedrolle; også selv om han de
senere år har fået sværere og sværere ved at
følge med i kommunikationen om arrangementerne, fordi så meget af den er flyttet
ud på internettet. Henning er ikke digital
indfødt, som skolens elever er det.
Han husker mange gode episoder med

Hovedbygningen efter stormen i 99. Der er
ikke mange teglsten tilbage over H23, datalokalet på øverste etage.
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I 1954 plantede biologi- og geografilærer Lennart Edelberg et valnøddetræ i skolens have. Træet
stod til 1999, hvor det som så mange andre af byens træer blev offer for decemberstormen. I
2000 blev der plantet nyt valnøddetræ, og i efteråret 2016 leverede det en imponerende høst.

eleverne, og det er svært at fremhæve noget frem for noget andet. Dog vil Henning
gerne fortælle om en hændelse, der kunne
have udviklet sig rigtig uheldigt, men som i
stedet endte med at trække i smilebåndene.
Efter en fest var der en elev, der manglede
– ingen kunne finde hende. Eftersøgningen endte med at lede Henning til skolens
krybekælder, som var lukket, men gennem
døren hørtes der en ringende mobiltelefon
kombineret med intense snorkelyde. Det
var – ja – den forsvundne og mere end almindeligt berusede elev.
Henning har også selv været lærer i sin
tid på Katedralskolen. Eleven, eller rettere: vokseneleven, hedder Aljo Kekic og er
kommet til Danmark fra det tidligere Jugoslavien. Aljo er i færd med at uddanne
sig til bygningsservicetekniker, og Henning
er mester. Det har været lidt af en rejse for
dem begge – de kommer jo fra vidt forskellige verdener, og det har indimellem ført til
sjove oplevelser, for eksempel med lim og
rockwool.

om det vigtigste: golf og jagt. Pedellens to
store passioner.
Henning spiller golf ved AMU-centeret
øst for Ribe. Drømmen er – som vel for
mange golfere – en hole-in-one. Dette er
ikke lykkedes endnu, selv om det har været
meget tæt på. Hennings golfbold har fløjet
150 meter, landet på green og rullet forbi
hul 2 i en afstand af 4 cm. Når man kan
sige det så præcist, skyldes det, at der var
blevet spredt strandsand ud på greenen, og
bolden lavede fine spor i sandet.
Hvordan var den følelse så, spurgte jeg
– inspireret af de mange sportsjournalister, der gennem årene har stillet golfere og
andre sportsudøvere det samme utålelige
spørgsmål: Hvordan føltes det at misse den

Pedellen og golfen
Henning lyser op, da jeg langt inde i samtalen proklamerer, at vi også skal nå at tale
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store gevinst? Hvordan var det at stå der på
greenen og se sin bolds spor styre lige forbi
hullet?
Der løb en trækning hen over Hennings
ansigt, og han tøvede lidt. Hvorfor kunne
den ikke være gået i!? sagde han så, smilende, men med en undertone af dyb ærgrelse.

bud på, hvad han især vil mindes i årene,
der kommer.
Det hele har ikke været lyserødt, indleder
han på jysk, men det har været godt, følger
han op med eftertryk. Han er rigtig glad for
årene på Ribe Katedralskole. De store byggerier og indflydelsen, han fik i den sammenhæng, og det at være en del af skolens
store begivenheder som Store Heimdal og
translokationen – det er oplevelser, Henning tænker tilbage på med glæde. Han
taler varmt om eleverne og deres imponerende indsats med at gøre Store Heimdal
til noget særligt, nu også med ankomst i
limousiner, traktorer og trillebøre. Hvad
bliver mon det næste?
Og hvad med os, der fortsætter på skolen – hvilket billede af pedel Henning Skov
Nielsen vil vi stå tilbage med, når han forlader skolen i 2017? Langt hen ad vejen det
billede, han selv skitserer, da vi sidder på
hans kontor. Han har holdt fast i mange
af de idealer, hans forgænger Steiness stod
for: stabilitet, pålidelighed, omhu og styr
på tingene. Skolen skal altid være i orden,
når elever, lærere og ledelse møder ind om
morgenen, siger Henning og manden, han
afløste i en helt anden tid, som med én
stemme. (Læs interviewet med Leif Steiness
i årsskriftet fra 93, hvis I tvivler).
For os andre på skolen gælder det, at
Henning er blevet en slags naturlov. Han
er der altid; sådan er det bare, og sådan vil
det altid være…? Ligesom lektor Funder er
Henning gået i ét med murværket. Vi håber, det ikke slår revner i de kommende år.

Jægeren og
naturmennesket Henning
Henning er også jæger og naturmenneske
om en hals. Han vidste allerede tidligt,
hvordan det var fat, og da han var 16 år
gammel, gik han til faren med ønsket om at
købe en haglbøsse. Det skal du i hvert fald
ikke, lød svaret. Jo, det skal jeg, parerede
Henning, og sådan blev det. Henning lånte
de nødvendige 425 kr. og fik en afdragsordning hos sin far. Passionen for jagt er altså
hverken nedarvet eller et resultat af indoktrinering i barndommen – den er Hennings
helt egen. Et naturligt instinkt.
Hvad er det, du går på jagt efter, spurgte
jeg. Det er råvildt, og især forårets råbukke, lyder svaret. Bukkejagten har været den
røde tråd i Hennings jægerliv, både hjemme
på reviret i Hedegård, og når han har været på jagt i andre egne af Danmark og i
udlandet. Ikke noget med at skeje ud med
vildsvin, elge og andre eksotiske skabninger; Henning holder sig til råvildtet. Han
er purist. Han søger den rene, ultimative
jagtoplevelse inden for en klassisk ramme,
som er i harmoni med hans vestjyske forankring.
Samtidig er pedellen en særdeles erfaren jæger, og med de mange jagtture, der
gennem årene har mættet trofætørsten, er
behovet for at skyde dalende. Det handler
i højere grad om selve naturoplevelsen nu.
Om det overhovedet at være ude. Og skulle
der komme en gammel harebasse forbi, så
kan den godt få lov til at hoppe uskadt videre.
Hvad står tilbage?
Jeg beder Henning om at give en samlet
vurdering af tiden på Katedralskolen og et

Pedellen holder øje – translokation 2011.

16

Fra Marie Amstrup Jensen har skolen modtaget denne beretning om studieophold I Australien
med støtte fra Ripensersamfundets Jubilæumslegat. Den er lånt fra skolens årsskrift 2016.

Jura ved University of New South Wales
Marie Amstrup Jensen
Under min gymnasietid på Ribe Katedralskole blev jeg optaget som udvekslingsstudent gennem Rotary Club. Dette gav mig
muligheden for at studere et år i Brasilien.
Opholdet åbnede mine øjne for, hvad man
kan lære af at rejse væk fra Danmark – både
fagligt og personligt. Rejselysten og længslen efter udlandet havde slået rod, og jeg
vidste, at jeg måtte slå til, næste gang jeg
fik muligheden for at sætte Danmark lidt
i perspektiv.
De tre år på Ribe Katedralskole fløj
hurtigt afsted, ligeledes gjorde de efterfølgende to bekymringsfrie og oplevelsesrige
sabbatår, inden jeg igen satte mig på skolebænken for at læse jura ved Københavns
Universitet.
Da jeg manglede et års studie før min
kandidatuddannelse var færdiggjort, gik
det op for mig, at hvis jeg skulle nå endnu
en længere udlandsoplevelse inden voksenlivet for alvor sætter ind, så skulle det
være nu. Planlægningen gik i gang, og
fire måneder senere stod jeg i Sydney lufthavn og fik tjekket mit visum til et
»G’day, how ya goin?«
De første uger boede jeg på hostel, indtil jeg fandt en lejlighed ved Bondi Beach,
som jeg skulle dele med to italienere. De
to piger gjorde, som så mange af de andre
udlændinge i Australien alt for at strække

visumreglerne for at kunne blive i Australien så længe som muligt. Jeg mindes mange
gode oplevelser i deres selskab; ikke mindst
de, der blev skabt på grund af sproglige misforståelser. Så selvom jeg udviklede mit engelske sprog, når jeg gik i skole, så var det
uundgåeligt ikke at tillægge sig udtale, som
Brad Pitt i Inglorious bastards, når han med
en tyk engelsk accent siger »buongiorno«
og »arrivederci«.
Stort Campus og krævende
undervisning
Det juridiske fakultet ved Københavns
Universitet er ikke placeret sammen med
andre fakulteter. Undervisningslokaler,
bibliotek og auditorier ligger derfor spredt
rundt i indre København. Det var derfor
en kæmpe forandring at ankomme til University of New South Wales, hvor hele universitetet ligger samlet på et stort campus.
50.000 studerende, 38 hektar, ja, man er
vel landmandsdatter. Universitetet er så
stort, at der på selve campus lå to banker,
lægehus, tandlæge, apotek, posthus, op til
flere restauranter og så videre. Det er ikke
så sært, at skolen havde udviklet en app a
la google maps, så de nye studerende kunne
finde rundt på campus.
Ikke bare størrelsen på universitetet var
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uvant, men også undervisningsformen. Det
var ikke nok bare at møde op og lytte med,
der forventedes at man deltog aktivt i alle
timerne, lavede præsentationer samt løbende afleveringer. Dette skyldes især, at undervisningsdeltagelse udgjorde en del af ens
samlede karakter. Om end det var med til at
højne undervisningen, var det bestemt også
krævende at møde forberedt til hver undervisningsgang, uden en fornemmelse af om
man levede op til underviserens forventninger. Læsesalen blev derfor flittigt brugt,
og selvom det blev til mange lange dage, så
husker jeg det som værende ret hyggeligt,
da pauserne blev brugt på at drikke kaffe
og være sammen med de mange andre udvekslingsstudenter. Og så hjalp det helt sikkert også, at udsigten fra læsesalen var ret
fantastisk.
Det var dog ikke kun lærerne, der forventede meget af eleverne, men det var også
tydeligt, at eleverne – nok fordi de selv betaler for at gå på universitetet – forventede
meget af undervisningen. Dette oplevede
man blandt andet ved løbende evalueringer af lærerne samt den service, der forventedes af administrationen.

havde derfor en periode, hvor jeg to gange
i ugen måtte forlade dynen klokken fem
om morgenen for at nå roklubben inden
undervisningen på uni gik i gang. Det var
en vild oplevelse at rigge bådene til i lyset
af pandelygterne, stikke årerne i vandet på
det ellers helt stille vand og finde rytmen i
robåden, imens solen begyndte at kaste lys
over Sydney.
Et semester på UNSW er helt klart noget, jeg kan anbefale, selvom undervisningen, faciliteterne og de andre studerende
ikke var som et afsnit i Beverly Hils, så
var det en oplevelse langt bedre, end hvad
jeg kunne have forestillet mig. Så kan det
godt ske, at der en dag kom en advarsel om
en pistoltrussel fra en elev, men eftersom
vi alle slap med skrækken, så udgjorde det
ikke en større rids i lakken.
Fra den ene oplevelse til den anden
Ud over studiet var der heldigvis også tid til
at opleve Australien. Så når jeg sidder her,
en oktober dag i København, hvor gråtoneskalaen har lagt sig over byen, så skal jeg
heldigvis kun lukke øjnene for at mindes
de dage, der var lidt ud over det sædvanlige med morgensurf ved Bondi Beach, en
god snak over en kop flat white, lange gåture ved kysten, hvor man ofte lige måtte
nive sig selv lidt i armen for at holde jordforbindelsen samt solnedgange så smukke,
at jeg kunne have sagt ja til ethvert frieri fra
en tilfældig forbipasserende.
Min rejselyst blev ikke mættet med et
halvt år i Australien, tværtimod, så skulle
der ikke mere end en overspringshandling
og impulsiv ide til at planlægge endnu et
halvt år i udlandet. Med mine sproglige kvalifikationer fra Brasilien og min nytillærte viden, samt engelskkundskaber fra
udvekslingsopholdet i Sydney, lykkedes det
mig straks efter Australien at få en praktiskplads på den danske Ambassade i Lissabon,
hvor jeg har opholdt mig det sidste halve
år. Jeg takker derfor for den økonomiske
støtte, som har været en stor hjælp under
mit studieophold i Australien.

Et semester abroad er andet
end bare undervisning
Universitetet faciliterede også en del communities, som blandt andet gjorde det
muligt at deltage i diverse sportsgrene, udflugter mv. En af grupperne fangede især
min interesse, og jeg meldte mig derfor
ind i skolens roklub. Trods min ikke eksisterende erfaring inden for dette sportsfelt,
så ville jeg ikke lade muligheden for at ro
på Sydney Harbour gå min næse forbi. Jeg
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Fra Anne Marie Dixen Burgdorf har skolen modtaget denne beretning om studier i Norge med
støtte fra Frode Schöns Legat. Den er lånt fra skolens årsskrift 2016

Folkesundhed i Oslo
Anne Marie Dixen Burgdorf
I foråret 2015 modtog jeg et legat fra Ribe
Katedralskole. Jeg ansøgte om pengene, da
jeg i forbindelse med min kandidat-uddannelse i Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet var blevet optaget på
Oslo Universitet, Norge i et 6 måneders udvekslingsophold. Udvekslingsopholdet løb
i perioden 1. februar 2015 til 1. august
2015.
Jeg oplevede både at få et stort fagligt
og socialt udbytte ud af opholdet ved Oslo
Universitet.
Fagligt var det muligt for mig at tilvælge
valgfag, som ikke i samme grad udbydes
ved Københavns Universitet. Her var det
særligt fag med organisatorisk fokus, der
havde min særlige interesse. Foruden de
nye og anderledes fag oplevede jeg ligeledes, at undervisning og eksamen var anderledes ved Universitetet i Oslo, selvom
de to Oslos og Københavns Universiteter i
høj grad minder om hinanden. For det første var alle undervisningshold små, hvilket
betød, at der var rig mulighed for at have
en givende dialog i undervisningen. Derudover var kandidatuddannelsen præget af at
være international, hvorfor der i klasserne
indgik personer fra hele verden. Derfor var
al undervisning og eksamen ligeledes på engelsk, hvilket gav mig en god træning i forhold til både at skrive, læse og tale engelsk.
I forbindelse med eksamen fik jeg mig en
mindre overraskelse, da det gik op for mig,
at man endnu ikke bruger computer ved de
skriftlige eksamener ved Oslo Universitet.
Derfor foregik de 4-timers skriftlige eksaminer i hånden. Dette gav anledning til en
del skrivekrampe, når man som mig er helt
ude af træning med at skrive i hånden. Det
lykkedes mig dog at få skriblet det hele ned
og bestå mine eksamener.

ERASMUS organisationen, som stod
bag de praktiske omstændigheder omkring
mit ophold, gjorde et stort stykke arbejde
for at arrangere sociale arrangementer for
de udenlandske studerende. Her var det
muligt at deltage i kulturelle arrangementer
med rundvisninger, museumsbesøg samt
en længere bådtur. Jeg benyttede mig af
disse muligheder, hvor det både var muligt
at lære om Norge og den norske kultur, ligesom det var muligt at få et fællesskab med
de andre udvekslingsstuderende.
Derudover tog jeg på nogle ture rundt
i Norge for at se landet udover Oslo. Her
besøgte jeg blandt andet Bergen, som er en
ganske charmerende by på Norges vestkyst.
Her var jeg utroligt heldig, idet vejret viste
sig fra sin bedste side med dejlig påskesol.
Derfor var det også muligt at tage på en
længere vandretur rundt om Bergen. Un19

der mit ophold i Norge lærte jeg nemlig, i
hvor høj grad nordmændene er afhængige
af naturen og bruger denne flittigt. Gennem de seks måneder lærte jeg at sætte pris
på vandreture og det smukke i at leve primitivt i naturen. Her fik jeg nogle unikke
oplevelser, som jeg aldrig vil glemme.
Derudover oplevede jeg, at jeg blev taget godt i mod af det norske folk. De fleste
syntes, at det var ganske morsomt, at jeg var
dansker, og derfor talte anderledes. Det gav
anledning til mange godmodige drillerier.
Mit ophold i Norge gav mig ud over
nye faglige kvalifikationer ligeledes en stor
indsigt i Norge og det norske folk, ligesom
jeg lærte meget om mig selv under de seks
måneder. Her oplevede jeg at skulle håndtere situationer på en ny måde, ligesom jeg
oplevede, hvad det vil sige at skulle opbygge

et nyt netværk i en fremmed by – en by som
nu i høj grad føles som min egen.
Ved hjælp af de penge, jeg modtog gennem legatet fra Ribe Katedralskole, var det
muligt at deltage i de forskellige kulturelle
arrangementer gennem de seks måneder, ligesom jeg også brugte nogle af pengene til
at købe de nye studiebøger, jeg skulle bruge
under opholdet. Tak!
København 25.08.2016

Vi mødes i
Seminarievej 1 - 6760 Ribe - Tlf. 75 42 11 00
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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
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Kort nyt fra Ribe
Ved redaktøren
kredsens beslutning om vejføring haft foretræde for Transportudvalget, og fremført
sin argumentation. Gruppen bad derfor
om nyt foretræde, hvis forligskredsen overvejede at ændre sin beslutning.
Det så det ikke ud til, for flere medlemmer havde talt for at fastholde beslutningen, men Transportudvalget ville alligevel
gerne have besøg af gruppen. Det har den
så været, og det blev klart tilkendegivet, at
der ikke sker nogen ændring. Der vil altså
ske en udbygning af den nuværende A11
ved Ribe! Hvornår kan man aldrig vide,
men de første projektpenge er bevilget.

Omfartsvej ved Ribe
I forrige Ripenserblad var der en beskrivelse
af hvad der så ud til at blive det endelige
resultat af mange års diskussioner. Beskrivelsen endte dog med et gæt på at det hele
måske faldt til jorden, idet store Esbjergvirksomheder og kommunen mente, at det
er helt forkert at gøre noget ved A11.
Siden har en delegation af erhvervsfolk
med borgmester Søtrup i spidsen været hos
transportministeren for at fremføre, at de
ønsker udbygningen af den nuværende A11
opgivet med den konsekvens, at der ikke
skulle ske noget før trafikken omkring Ribe
engang er vokset så meget, at det for alle er
helt klart, at der kun er løsningen med en
vej ud gennem marsken vest for Ribe – A
løsningen.
Det var ikke, som Søtrup havde regnet
med, Hans Chr. Schmidt der tog imod.
Regeringen var i mellemtiden blevet til en
tre-parti regering og transportministeren
var nu Ole Birk Olesen, og fra et andet
parti end Søtrups. Det anfægtede nu ikke
delegationen, og den vendte hjem med
budskabet: »at nu var den ged barberet«, og
udbygningsprojektet opgivet. Ministeren
skulle have givet udtryk for at han var enig
med delegationen i at der ikke skulle ske
nogen ændringer på A11 omkring Ribe.
En uges tid før Søtrups delegation tog
afsted, havde en gruppe beboere langs
Plantagevej (A11) været hos den nye minister med en underskrifts indsamling mod
udbygning af A11. Gruppen for de ca. 50
lodsejere langs vejen havde indsamlet mere
end 2000 underskrifter! Alt dette skete lige
op til jul, og der var rigtigt røre i alle damme i Ribe!
En A-linje modstandsgruppe, som omfatter Ribe Handelsstandsforening, Landboforeningen, Danmarks Naturfredningsforening og en stor Facebook gruppe: »Nej
til ny omfartsvej« havde forud for forligs-

Ribe Kunstmuseum
har fået mulighed for at indkøbe to værker af J. Th. Lundbye, som vil supplere og
komplettere museets fine samling af guldaldermalerier. Det ene er et maleri af folkeliv
ved en fontæne i Firenze, hvor det berømte
bronze-vildsvin står centralt. Det andet er
en tegning også fra Lundbyes italiensrejse i
1845 til 47. Værkerne viser at Lundbye har
malet andet end danske landskaber.
Museet har også lige åbnet en særudstilling om Jacob A. Riis. Det er en del af den
udstilling, der for ca. et år siden blev åbnet i
New York. Udstillingen har siden været vist
i Washington og København. Den slutter af
i Ribe og er åben indtil midt i maj, så læg

Fontænen i Florens.
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forårsturen om ad Ribe, hvis du vil nå at
blive opdateret på byens berømte søn.
Museets direktør Dagmar Warming har i
øvrigt i sin årsberetning foreslået, at der arbejdes på at få Ribe optaget på UNESCOs
kulturelle verdensarvliste. Det har byrådet
taget til sig, og gjort til kommunens projekt.
Der er dog enkelte tvivlere, som ikke mener
Ribe har de helt særlige kvaliteter, som gør
den så unik. En af dem er direktøren for
Sydvestjyske Museer, Flemming Just og det
har han fået på hattepulden for! Men der
arbejdes videre med sagen, og rigtig mange
støtter op.
Samme Flemming Just har tilkendegivet, at man har udsat renoveringen af hele
karreen med Quedens Gård og Toldboden
på ubestemt tid, da det ikke er lykkedes at
få fondsmidler til det. Nu nøjes man med
at gå videre med Heksemuseet og Jacob A.
Riis museet i hans barndomshjem. Disse to
opgaver har fået så tilstrækkelig støtte fra
fonde, at de har kunnet sættes i gang.

Ove med en af stamkunderne.

senere til den nu nedrevne bygning mellem Det gamle Rådhus og Arresten. Derfra
flyttede han til hjørnet af Lindegården i en
del af Isenkram butikken. Her var han til
Lindegårdens brand 2. juledag 2000, hvorefter han flyttede kortvarigt til den nedlagte
Termansens Boghandel, for derfra at flytte
til Dagmarsgade, hvor han nu har lukket
sin forretning.
I Oves kiosk har man næsten kunnet
købe alt hvad man kunne forestille sig af
kioskvarer, men det var jævnligt kun Ove,
der kunne finde varerne. Hans kiosk var
nemlig ofte meget rodet, men der må have
været et system i rodet! Ove forlader nok i
løbet af året Ribe. Han har solgt sit hus i
Tangekvarteret og flytter til Sjælland, hvor
hans børn bor.

Quedens Gård Café
har på baggrund af udsættelsen besluttet at
modernisere caféen og skabe bedre plads.
Det sker ved at nedlægge salgsarealet i indgangen og skabe nye siddepladser, så der
ikke behøver at være så trangt i trappelokalet. Desuden skal der ske opdatering af
køkken og toiletfaciliteterne. Det bliver en
fin markering af at Lise Frederiksen og Poul
Anker Nielsen nu i 25 år har drevet den
succesfulde café.

Købmand Poul Nygaard
er også stoppet her ved indgangen til 2017.
Han kom i 1978 til Ribe, hvor han overtog Favør i Saltgade. Han drev butikken
meget flot og tog så springet til det planlagte butiksområde i Nørremarken, hvor
han i 1982 åbnede sin Favør butik, der senere blev til Super Best. Den voksede sig stor
sammen med bagerbutik, radioforretning
og senest en Aldi butik. Omkring 2005
var kommunen så uforsigtig at udlægge et
butiksområde ude ved den nye rundkørsel ved Koldingvej. Her kom der snart en
Fakta og en Rema 1000, som har trukket
meget af handelen bort fra det gamle Nørremarkcenter. Det medførte at Poul Ny-

Kiosk Ove
eller rettere Ove Madsen, der har drevet
Centrum Kiosken i mange år, har besluttet
at stoppe ved udgangen af 2016. Det blev
taget til efterretning af hans mange stamkunder, men med vemod. Lise Frederiksen
arrangerede i søgnejulen til Oves overraskelse en stor afskedsreception i Brorsonsminde, hvor der mødte mange frem for at
tage afsked med ham. Ove har drevet sin
virksomhed forskellige steder i centrum.
Han begyndte i Grydergade og flyttede
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gaard i 2011-2012 valgte at lukke sin butik. Han fik senere arbejde som vinekspert
i Kvickly, der hidtil havde været hans store
konkurrent. Nu er der kun Aldi tilbage i
centerområdet. Poul Nygaard fik fem gode
år i Kvickly og der kom rigtig mange af
hans stamkunder helt fra dagene i Saltgade
og hilste af med ham ved en reception lige
efter nytår.
Ribes Handelsgymnasium
og Katedralskolen
er klemte af de store, lignende institutioner i Esbjerg samt de evindelige reformer
af ungdomsuddannelserne. Der må hele
tiden tænkes nyt og omstruktureres. Handelsgymnasiet har valgt at gå i samarbejde
med Rybners Tekniske Skole i Esbjerg med
tilbud om grundforløb inden for byggeri og
anlæg. Det betyder at unge der vil gå den
vej ikke behøver at tage helt til Esbjerg det
første år af uddannelsen.
På Katedralskolen vil man tilbyde en hf
linje med kombination af teori og praksis
inden for sundhed, IT, social, iværksætteri
og kultur. Skolen har som tidligere også et
samarbejde med landbrugsskolen på Kærgård – en såkaldt grøn linje.
Det er nu ellers ikke fordi der mangler
aktive unge på de to uddannelsessteder. På
Katedralskolen solgte Elevrådets aktivitetsudvalg før jul honninghjerter til elever og
ansatte. Hjerterne var doneret af bageren i
Kvickly og overskuddet på godt 4000 kr.
gik ubeskåret til Hjerteforeningen.
Fem piger i 3.g har netop i Odense afsluttet et to årigt forløb på Akademiet for
Talentfulde Unge, hvor de har brugt en del
af deres fritid til at følge akademiets arrangementer der er en slags studievejledning
på højt niveau i forhold til videregående
uddannelser.

De garvede vandrere.

gamle landegrænse 1864-1920. Den gik fra
Villebøl øst og syd om Ribe og til kysten lidt
syd for Vester Vedsted. En gruppe garvede
vandrere fra Ribe fik lyst til at arbejde for
at der kom en sti langs den rigtige grænse i
dette område. Dette arbejde er nu så langt,
at en række muligheder er undersøgt og
kommunen er gået med i at få udarbejdet
et skitseprojekt, der kan forelægges fonde
med ansøgning om støtte. Kommunen ser
projektet i forbindelse med fejring af 100
året for Genforeningen i 2020.
Jeg har tidligere skrevet om et par cykelrickshaws, der er indkøbt til kørsel med
plejehjemsbeboere. Det er de også blevet
brugt til, men det har knebet lidt med frivillige piloter. Der er nu blevet tilknyttet to
syriske flygtninge, som på den måde ønsker
at hjælpe og komme ud blandt danskere.
Det bliver spændende at følge.
Den lokale modetøjsbutik Raahauge,
der er lokaliseret i Kolvig bygningen, hvor
isenkræmmer Nyborg havde butik, har nu
meddelt, at den lukker i løbet af foråret. Et
stort ophørsudsalg er sat i gang. Restaurant Kolvig i kælderen trives udmærket og
øverst i fløjen er tegnestuen Arkitektladen
i fuld aktivitet på tiende år.

Forskelligt
For nogle år siden blev en vandresti
langs den gamle Konge Å grænse åbnet.
Den følger Kongeåen helt ud til havdiget.
Men fra Villebøl til havet er åen ikke den
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Det gamle andelsmejeri i Jernved er nu
i 25 år drevet som privat ostemejeri. Ole
Jørn Frederiksen begyndte ene mand, mens
hans kone Laila passede hus og børn samt
butik med begrænset åbningstid. Omsætningen er steget støt og der er bygget om
og til. Der udvikles specialoste, der kærnes
smør, og der er opbygget et solidt marked.
Laila og Ole samt 7 medarbejdere er nu
beskæftiget i mejeriet. Der blev 6. januar
afholdt jubilæumsreception, hvor rigtig
mange kunder mødte op og havde en hyggelig eftermiddag.

Forhåbentlig bliver de gamle, store bygninger op til de fredede enge så revet ned!

I slutningen af juli sidste år brændte hele
tagetagen på det gamle Klubbens Hotel,
som efter lukningen for en del år siden er
indrettet til boliger og restaurant. Mange
troede at det var Domkirken eller måske
Kannikegården, der brændte, men det var
det heldigvis ikke. Nu er den store bygning
indhyllet i stilladser og presenninger, og
den er under genopbygning stort set over
det hele.

Weis Stue har i en årrække været drevet
af Leif Petersen, som nu har forpagtet den
ud til et par, der i de seneste år har været
ansatte i restauranten. Leif Petersen var indtil han for 14 år siden overtog Weis, ejer
af og direktør for Hotel Dagmar. Leif Petersen overtog omkring 1980 det daværende Hotel Munken, som efter nogle år blev
nedlagt som hotel, og solgt til indretning
som ejerlejligheder.

Ribe Vandrehjems forpagter gennem
over 30 år, Jens Phillipsen er stoppet ved
årsskiftet. I hans sted er Claus Pedersen
blevet ansat. Han er Ribe-dreng og er 45
år. Han har de seneste år været event chef
i Legoland og har samtidig været medindehaver af café Strygejernet her i Ribe. Det
har han afviklet og er nu klar til at videreudvikle Vandrehjemmet, som egentlig hedder Danhostel Ribe.

Ribe Jernindustri har for nyligt løftet
sløret for storstilede planer. Virksomheden
har sikret sig et stort erhvervsareal i Nørremarken, formentlig ved østsiden af A11 efter den nordligste rundkørsel. Hertil agter
man inden for de kommende fem til ti år,
at udflytte produktionen fra Saltgade, hvor
de store bygningsarealer ikke kan udnyttes optimalt. Fabrikshallerne vil formentlig
stort set skulle rives ned, og på den måde
bliver et meget stort område frit til anden
anvendelse. Der tales om centerfunktioner
både med hensyn til boliger og erhverv.
LIDL er en af de virksomheder, der er
nævnt. Den har jeg tidligere skrevet om og
nu dukker den så op igen. Man må håbe at
Vandrehjemmet indtænkes i planerne. Der
har man et udvidelsesprojekt på bedding.
Måske åbner der sin helt nye muligheder
for denne for Ribe meget vigtige virksomhed. Jernindustrien vil fortsat bruge de oprindelige bygninger fra 1848 ved Saltgade
på en eller anden måde.

Klubbens indhyllede bygning set fra skolen.

Kannikegården er i øvrigt blevet nomineret til den fornemme internationale arkitekturpris, Mies van der Rohe. Det er en
hel del andre europæiske bygværker også.
Men alene nomineringen er fornemt!
Frem sodavandsfabrikken er i efteråret
solgt til Fuglsang Bryghus i Haderslev. Det
store lager på Nørremarken opretholdes
permanent, mens produktionen ved siden
af Vittenberg- skolen kører videre nogle år,
men den agtes flyttet til Haderslev senere.
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Adresseændringer mv.
R.42 b

Anna Grethe Sixhøj Pedersen S.80 y
Gemmavej 4
8270 Højbjerg

Kristian Bendix Drejer
Nr. Voldgade 84
7000 Fredericia

S.07 z

Ragnhild Kjær
Gyvelvej 81
6621 Gesten

R.52

Lis Kittelmann Bjerring
Kirsebærvænget 41, Skovby
8464 Galten

S.81 a

Birgitte Viborg Christensen
Marienlystvej 11
7800 Skive

S.08 x

Anne Hedegaard Leth
Gl. Åvej 11
6760 Ribe

R.53

Kirsten Jepsen
Sejersgården 38
6690 Gørding

S.86 x

Marianne Hansen
Jasminparken 111
6760 Ribe

S.08 y

R.54

Ingelise Reimar-Larsen
Kirstinelundsvej 12
2750 Ballerup

S.92 a

Jens Jakob Hartmann
Søllerød Park 11
2840 Holte

Søren Victor
Hommelhoff Brink
Falstersgade 48, 4tv
8000 Aarhus

S.09 x

R.55 b

Gudrun Marie Larsen
Indre Ringvej 8
5560 Årup

S.95 c

Kirstine Yde Thomsen
Marslevvej 13, 1th
5700 Svendborg

Anders Bramming
Sønderportsgade 1
6760 Ribe

S.09 x

S.65 ma

Lis Janstrup
Bispebjerg Bakke 18 K, 1.th
2400 København NV

S.95 y

Jens Jacob Beck
Ringgade 76, 1 th
6400 Sønderborg

Peter Skalborg Jensen
Vestre Ringgade 66 st.th.
8000 Århus C

S.10 v

S.68 b

Else Margrete Hjerrild
Rymarksvej 103, 1th
2900 Hellerup

S.96 x

Mai-Britt Heinsvig Hemme
Nørregade 45
6740 Bramming

Lise Vammen Brinkmann
Nordre Skovvej 11
9520 Skørping

S.15 z

S.69 mfy Gunnar Grue-Sørensen
Drejerskovvej 15
4760 Vordingborg

S.96 x

Rune Bai Nielsen
Glentevænget 57
6760 Ribe

Lasse Jacobsen
Ceresbyen 9
8000 Århus C

S.49

S.72 mb

Inger Margrethe Andersen
Erantisvej 48
8700 Horsens

S.97 x

S.74 c

Birgit W. Sivertsen
Blomstergangen 11
6771 Gredstedbro

Hanne Kückelhahn
Rosenkvist
Kongens Vænge 85
3400 Hillerød

Jytte Schultz Vemming
Klokkedybet 52
3300 Frederiksværk

S.98 x

S.78 b

Helle Graves Christensen
Nøragervej 3, Gelstrup
9240 Nibe

Christina Grann Myrdal
Troldhasselvej 6
9230 Svenstrup

S.99 x

S.80 a

Karin Høeg
Bennetsen Kruchov
Hvesager 88
7300 Jelling

S.80 a

Pia Hvilsted Sperling
Rentemestervej 7
2400 København NV

S.01 z

Dagny Kristina Rosengård
Grønnegade 2a
6740 Bramming

Ole Kværnø
Gurrevej 401
3490 Kvistgård

S.06 b

Ida Johanne Sander
Hesteengen28
8800 Viborg

S.80 b

Dorte Marie Lunn Haubro
Frederikssundsvej 70, 1th
2400 København NV

S.06 x

Jens Krabbe Frandsen
Utterslevvej 9, 03
2400 København NV

S.80 x

Grete Høyer
Ho Bugt Vej 9 E
6852 Billum

S.07 y

Gitte Øllgaard Larsen
Stationsvej 19, 2
7300 Jelling
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Uden år

Tove Elise Madsen
Grønbotoften 35
7120 Vejle Øst
				

Nye medlemmer
S.60 k

Ingeborg Klubien
Ny Adelgade 2
1104 København K

S.06 c

Anne Cæcilie
Gjørup Eskildsen
Skt. Pauls Kirkeplads 6, 1.tv
8000 Aarhus C

S.08 x

Kasper Trans Møller
Vestergade 72,4,03
8000 Århus

Døde
S.45 mn
S.48
S.50
S.51 mn
R.54

Erik Hansen
Olav C. Lindegaard
Elsebeth Jensen
Niels Jørn Jensen
Gunnar Kjerrumgaard
Johansen

Innovative radiatorer produceret i Danmark

RIOpanel Plan

Hudevad Consilio

Ribe Jernindustri A/S
Saltgade 11
DK-6760 Ribe
www.rio.dk
www.hudevad.dk

Identify. Invent. Inspire.
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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.
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 kontaktpersoner for årets jubilarer
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 samt i gruppen Ripensersamfundet på Facebook.
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.

