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Ordinær generalforsamling og årsmøde
i Ripensersamfundet
Lørdag den 25. februar 2017 kl. 14.00
på Vartov i København
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. januar 2017, jfr. vedtægternes §9
Generalforsamlingen efterfølges af årsmøde,
hvor der vil blive holdt et foredrag.
Efter årsmødet vil der være mulighed for hyggeligt samvær
og indtagelse af en let anretning.
Nærmere detaljer om arrangementet kan læses i næste Ripenserblad.
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Katedralskolens juleafslutning 2016
i Domkirken den 20. december kl. 13.30
Generalforsamling og årsmøde
Lørdag den 25. februar 2017 kl. 14.00 i København
Jubilarreception i 2017
Fredag den 23. juni fra ca. kl. 12.00 efter translokationen
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Fra Ripensersamfundets bestyrelse
Herudover er der 3 bestyrelsesmedlemmer
og 1 suppleant på valg. Bestyrelsen kan bestå af op til 7 medlemmer udover formanden og p.t. er bestyrelsen fuldtallig. Der
er ingen regler om antallet af suppleanter,
men typisk er der 2.
Suppleanterne bliver altid inviteret til at
deltage i bestyrelsesmøderne, så det er en
god måde at blive introduceret til bestyrelsesarbejdet på. Bestyrelsen er velfungerende, men flere har været med længe, så en
vis udskiftning må forventes at blive nødvendig på sigt og da det er vigtigt, at der er
kontinuitet i bestyrelsesarbejdet, opfordres
alle til at melde sig som kandidater til suppleantposterne.
Der kan være noget arbejde som formand, redaktør, kasserer og sekretær, men
derudover er bestyrelsesarbejdet ikke voldsomt krævende. Så vidt muligt giver alle i
bestyrelsen en hånd med ved Jubilarreceptionen.
Der er bestyrelsesmøder i januar, maj,
november og i relation til generalforsamlingen samt aftenen inden Jubilarreceptionen.
Ind imellem kan der efter behov indkaldes
til et ekstraordinært møde eller to.

Jubilarreceptionen
Igen i år oplevede vi fuldt hus til receptionen. Således havde den ændrede Jubilarservice, hvor vi ikke længere angiver adresser
på ikke-medlemmer, ingen negativ indflydelse på deltagerantallet. Omtale af jubilarreceptionen og billeder findes andetsteds i
bladet.
Nyhedsbreve
Siden seneste trykte Ripenserblad har vi
udgivet to elektroniske nyhedsbreve med
seneste nyt fra foreningen, skolen og Ribe.
Cirka 1100 af vores ca. 1450 medlemmer
(ca. 75%) har oplyst deres e-mailadresse til
os og dermed fået nyhedsbrevet. Så vi vil
igen opfordre til, at endnu flere registrerer
deres e-mailadresse på hjemmesiden www.
ripensersamfundet.dk, så I også kan få glæde af nyhedsbrevet. Hvis I har aftalt med
det offentlige, at I ikke modtager digital
post kan I dog få nyhedsbrevet sendt med
almindelig post. Henvendelse herom kan
ske til formanden på telefon 5050 8495.
Nyt bestyrelsesmedlem
Efter Hanne Birgitte Elmelund Gams død
(se mindeord andetsteds i bladet), indtræder suppleant Elly Skjødt i bestyrelsen.

Medlemsstatus
Siden redaktionens slutning for november
nummeret sidste år og dette nummer (medio oktober) er medlemstallet gået tilbage
til 1446 inklusive fire æresmedlemmer og
en dimittend. I samme periode er 9 afgået
ved døden, 16 har udmeldt sig og 36 er blevet slettet på grund af manglende kontingentbetaling. Til gengæld har vi modtaget
18 indmeldelser, mange af dem ved jubilarreceptionen og frokosterne bagefter.
Af de 1446 medlemmer er 1378 almindelige betalende medlemmer bosiddende i
Danmark, 55 almindeligt betalende medlemmer bosiddende i udlandet, 8 blandt de
fem yngste årgange på nedsat kontingent,
som alle er bosiddende i Danmark, 1 dimit-

Generalforsamling
og årsmøde 2017
Som det er angivet andet sted i Ripenserbladet afholdes ordinær generalforsamling
lørdag den 25. februar i København. Efter
generalforsamlingen afholder vi årsmøde,
hvor der vil blive inviteret en foredragsholder. Efter foredraget vil der være mulighed
for at fortsætte i hyggeligt samvær med lidt
at spise og drikke.
Bestyrelsesvalg,
herunder formandsvalg
Formanden er på valg – det er formanden
hvert år.
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tend, som er gratis medlem i år, og så de 4
æresmedlemmer.

det«. Specielt de yngre årgange har taget
godt imod denne måde at interagere på.
Gruppen havde pr. 15. oktober 2016
610 medlemmer mod 576 for et år siden.

Facebook
Vi vil også opfordre til, at man melder sig
ind i facebookgruppen »Ripensersamfun-

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde på Kolvig Sct. Hans aften.
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Mindeord

mør og en stor ukuelighed. Hun var altid
velformuleret og førte an i at finde gode løsninger, når bestyrelsen skulle tage stilling til
komplicerede problemstillinger.

Hanne Birgit Elmelund Gam
24.11.1949 - 7.10.2016

At Hanne var meget engageret i Ripensersamfundet og i Ribe Katedralskoles forhold
blev senest i sommer demonstreret ved, at
hun donerede et større beløb til Ripensersamfundets Dimittendfond, hvorved der
kunne uddeles et ekstra legat til en student
fra Ribe Katedralskole.
Hanne er vokset op i Holsted og blev student fra Ribe Katedralskole i 1969. Hanne
blev cand.phil. i dansk med nordisk sprog
og litteratur som bifag i 1981 og tog tillægsfag i bl.a. udviklingsstudier fra University of California i Los Angeles (MA).
Hanne var siden 1990 ministerråd i Udenrigsministeriet. Først som uddannelseskoordinator og leder af uddannelsesenheden.
Hun tog orlov i 1997-1999, hvor hun var
ansat som Human Ressource rådgiver ved
sundhedssektorprogrammet i Uganda.

Hanne Gam ved jubilarreceptionen
i 2015.

Derefter kom Hanne tilbage til Udenrigsministeriet, hvor hun fra 2003, indtil sin
pensionering i 2012, havde ansvaret for
Det Internationale Humanitære Beredskab
(IHB), nu Freds- og Stabiliseringsberedskabet, FSB. Efter sin pensionering har Hanne
fortsat sit store samfundsengagement og har
lagt energi og kræfter i en række forskellige
projekter – herunder som valgobservatør
flere steder i verden, senest i Mongoliet.

Det er med stor sorg, at vi i Ripensersamfundet har modtaget meddelelse om, at
medlem af Ripensersamfundets bestyrelse
Hanne Gam er afgået ved døden efter længere tids sygdom.

Hanne boede i København sammen med
sin mand, men elskede at tilbringe megen
tid i parrets hus på Langeland og på ture i
de norske fjelde.

Hanne var foreningens sekretær fra 2013 til
i år, hvorefter hun indtil sin død var redaktør for foreningens hjemmeside. Hun varetog sit hverv som bestyrelsesmedlem med
stort engagement og kompetence. Hun
medvirkede altid til en god stemning ved
bestyrelsesmøderne og ved forberedelserne
til årets jubilæumsreception. På trods af sin
sygdom formåede hun at bevare et godt hu-

Vi vil savne Hanne i bestyrelsen.
Æret være Hannes minde.
Hans Erik Christensen
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Translokation og Jubilarreception 2016
v/redaktøren
kl. 8.30 var opstilling af musik og lydanlæg
i fuld gang. Der var allerede sat pladser af
til de 193 studenter og skolens ledelse. Så
kunne redaktøren sætte reservationer på
bænkene lige ovenfor prædikestolen til de
ældste jubilarer – fra 65 år og opefter.
Klokken 10 kunne rektor Kristian Bennike byde alle velkommen, og Den signede
dag blev sunget smukt i det store kirkerum.
Rektor indledte med sin beretning om
årets gang på skolen, hvori han også tog
afsked med en enkelt lærer, som efter tre
år ved Katedralskolen havde fået stilling i
Kolding.
Der blev i øvrigt holdt alle de sædvanlige taler. De kan læses i deres helhed i det
følgende.
I år var det mere end fem år siden den
fornyede kantate blev taget i brug, men der
var nok nogle jubilarer, som ikke har været med før, og derfor hørte den for første
gang. Der er sat rytme på de gamle melodier til de fleste sange og et par er skiftet
ud med nye, både med hensyn til melodi
og tekst. I det uddelte program var de nye
tekster til »De ti linde« og »Skolens sang«
trykt. »De fem brødre« er intakte men med
lidt flere vers og de synges nu af både piger
Studenterne fyldte godt op i midterskibet.

Dagens forløb
I år var der tvivl om at translokationen
kunne foregå i skolegården, og rektor Bennike havde fra sin forgænger arvet de gode
relationer til vejrprofeterne på flyvestation
Skrydstrup. Derfra meddelte man at der
sandsynligvis ville komme regn ved 11 tiden. Det turde rektor ikke overhøre selv om
det fra morgenstunden egentlig ikke så så
dårligt ud. Men der skal jo træffes en beslutning, og det blev translokation i Domkirken. Da redaktøren nåede ind til kirken

En af de fem brødre med koret.
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den fremtidige størrelse, idet der blev spist
op i modsætning til forrige år!
Jubilarreceptionen er Ripensersamfundets hovedaktivitet og bestyrelsen og mange
af vore bedre halvdele søger at gøre alt for at
det skal blive en god oplevelse. Vi håber at
vore røde forklæder også i år bidrog til den
gode stemning!
I det følgende bringes de forskellige taler
samt billeder fra dagens begivenheder og
jubilarernes arrangementer i det omfang vi
i bestyrelsen fik kendskab til dem, og derfor kunne komme og fotografere. Nogle
hold har selv sendt billeder med tilhørende
navne til redaktøren og det er meget velkomment.
Bestyrelsen takker for godt samvirke
med skolen og alle deltagere.

S.51 holdet i Domkirken.

og drenge. En del jubilarer syntes måske
nok at den gamle kantate var at foretrække,
men der er nu rigtig god rytme i den moderniserede udgave.
Ripensersamfundets formand kunne uddele det store dimittend legat med 7000 kr.
og han kunne også uddele et særligt jubilæumslegat på 5000 kr. i anledning af Ripensersamfundets stiftelse i 1912. Men i år var
der to yderligere legater til uddeling givet af
en student og en realist fra skolen.
Efter legatuddelingen kom rektor med
en række praktiske oplysninger, herunder
hvornår skolen begyndte efter sommerferien. Til slut sang man som fællessang: Hvor
smiler fager den danske kyst, så det gibbede
i alle os jubilarer.
Der var i år deltagelse af ni 65 års jubilarer, som de ældste repræsenterede. Det var
studenterholdet fra 1951. Det var studenter
fra det hold, som i 1950’erne og 1960’erne
var drivende kræfter i genrejsningen af Ripensersamfundet efter anden verdenskrig.
Det er imponerende, at I stadig klarer at
møde frem.
Jubilarreceptionen var som vanligt et tilløbsstykke. Vi skønner at ca. 500 har deltaget. Alene de nye studenter udgjorde jo
193, så der var travlt ved ølhanerne! Øllet
slog også til i år, og alle fik vist, hvad de
havde lyst til. Vi har i nogle år forsøgt med
nye former for og lidt større snitter til receptionen, men i år gik vi tilbage til de tidligere ret små snitter. Det tror vi skal være

Der var pyntet med flag ved jubilarbordene.
Her for S.66.

Øl til unge og gamle.
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Rektors beretning
Kristian Bennike
ser. Ikke siden 2010 har så mange ansøgere
valgt at starte i 1g på Ribe Katedralskole.
Det er dejligt, for det giver mulighed for
at opretholde de mange tilbud til eleverne
på skolen. Tilbud der støtter og udfordrer
vores elever på alle niveauer.
På denne tid for et år siden stod Puggaard pakket ind i stilladser. Nu er istandsættelsen af Puggaard afsluttet og bygningen står meget flot med nyt tag og renoverede vinduer. Med den store bygningsmasse
skolen har, er der er altid noget at vedligeholde, i dette forår er pedelboligen blevet
renoveret og i løbet af sommerferien vil hovedbygningens facade mod Sviegade få en
tiltrængt istandsættelse, alt sammen under
kyndig overvågning af Kulturstyrelsen.
I det forløbne skoleår har rigtig mange
elever deltaget i talentarbejde på forskellig
vis. En af vores elever, Jakob Godsk Nielsen, vandt 1.prisen i en landsdækkende latinkonkurrence og 6 af vores elever nåede
til semifinalen i ’Unge forskere’, heraf gik
de 3 videre til finalen i Forum i København.
To piger deltog i Vismandsspillet og opnåede fine resultater. Året har blandt andet

Kristian Bennike.

I år dimitterer vi 146 stx’ere og 47 hf ’ere,
med et fornemt resultat. På STX er jeres
samlede gennemsnit højere end studenterne fra sidste år. Hos Hf ’erne er der grund
til begejstring. Gennemsnittet af jeres eksamensresultater er næsten en hel karakter
højere end hf ’erne fra sidste år. Det er meget imponerende.
Når vi slår dørene op efter sommerferien
bliver det for 7 nye 1g klasser og 2 hf klas-

Boggaver til de dygtige elever.

10

budt på Ol i kemi, i geografi og i robotteknologi, og næste år vil skolen være nået så
langt at det er »Nao«, som er en lille robot,
og ikke rektor, der byder velkommen til
forældremøderne.
I sprogfagene har det heller ikke skortet
på projekter. Vi har haft besøg fra Spanien
og Tyskland, vi har sendt elever og lærere på
genbesøg. Endelig har vi henover året haft
et tæt samarbejde med Friederich Paulsen
Schule. Dette samarbejde har været en del
af projektet ’Tysk som Karrierevej’ støttet af
Region Syddanmark.
Jeg vil gerne se de elever som har deltaget
i talentprogrammerne heroppe, vi har nemlig en lille boggave til jer.
En gymnasiereform har været meget længe undervejs; skulle man have 2, 4 eller 7 i
gennemsnit for at kunne begynde i gymnasiet. En forholdsvis kedelig diskussion som
endte med en ret indviklet løsning som jeg
ikke vil trætte jer med her, blot nævne at
hvis man kan forklare reglerne, inklusive
alle undtagelsesbestemmelserne så bør man
uden slinger i valsen kunne optages i gymnasiet.
På indholdssiden har vi med spænding
fulgt forhandlingerne. Vi synes selv at vi
gør mange ting rigtig godt her på skolen,
bl.a. er vi glade for vores grundforløb. Vil
det nu blive besværliggjort af andre rammer? En reduktion i antallet af studieretninger kunne måske også få betydning for
os, men vi har allerede gode fokuserede studieretninger med den rette tyngde i forhold
til videre studier, så her vil vi kun skulle
foretage små ændringer i forhold til den
hverdag vi kender i dag. Alt i alt vil reformen kun i nogen grad ændre den måde vi
driver skole på.
I år har vi haft to lærerkandidater, der
har gennemført deres pædagogiske uddannelse på Ribe Katedralskole, Anna Mohr
Larsen og Lea Drescher Sørensen. Tillykke
til jer med jeres pædagogikum, I har begge
gjort det godt. Tak til jeres vejledere og kursusledere for at have ført jer trygt igennem
denne pædagogiske skærsild.

Tak til Karsdal.

Ved dette skoleårs slutning er der en enkelt lærer der forlader os. Det er Christian
Horup Pedersen som har undervist på skolen i 3 år. Jeg vil ønske dig held og lykke
med din nye gerning på Kolding Gymnasium.
Den 1. december skiftede skolen rektor.
Rektor Karsdal blev pensioneret efter 28
års fornemt virke på skolen. Han blev ved
sin fratræden fejret på behørig vis og jeg er
overbevist om at dagen i dag er lidt speciel
for Karsdal. Jeg kan afsløre at Karsdal og jeg
har haft nogle gode møder, hvor han har øst
af sin store viden om Ribe Katedralskole i
særdeleshed og livet som rektor i almindelighed.
Jeg vil gerne som skolens nye rektor benytte også denne lejlighed til at sige tak til
alle ansatte og elever for den fine modtagelse jeg har fået her på stedet. En helt særlig
tak til skolens ledelsesgruppe og sekretærer
for deres uvurderlige støtte i min første tid
på skolen. Jeg vil tillade mig at citere skolens revisor: »På Ribe Katedralskole er der
altid orden i penalhuset«.
Så vil jeg afslutte min beretning med at
rette en tak til alle skolens medarbejdere for
jeres indsats i dette skoleår, til det tekniske
personale for jeres arbejde med at passe
på vores skole, så det er en daglig glæde at
komme her, og til lærerne for jeres høje faglighed og aldrig vigende entusiasme i mødet med vores elever.
Så sang koret første del af Kantaten.
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Rektors tale til studenterne
Kristian Bennike
erhverv skal jeg vælge? Det er skræmmende
så mange valg der ligger foran jer, der sidder her og lige nu og formentlig mest af alt
er fyldt af en kæmpe oplevelse af, at det er
friheden der begynder nu.
Jeg håber, at de 2 eller 3 år I har haft på
Ribe Katedralskole, har givet jer et grundlag for at træffe nogle af de mange valg.
Ikke, at det betyder at jeres vej er fastlagt,
eller at I ikke vil opdage at I undervejs er røget på vildspor, men jeres vækstpotentiale,
det er stort.
Jeg vil vove påstanden, at I har fået en
stor dosis åndelige væksthormoner i jeres
tid på Ribe Katedralskole. For eksempel er
jeg sikker på, at I alle på et tidspunkt har
mødt en lærer, der har betydet noget særligt
for jer, eller gjort et særligt indtryk på jer.
Lad os et øjeblik skrue tiden tilbage til
året 1913. Salmedigteren K.L. Aastrup var
startet i 1g her på skolen. I sine erindringer skriver han om de forskellige lærere, der
havde gjort indtryk på ham. Overlærer Secher underviste i Græsk, (han havde faktisk
været rektor på et tidspunkt, men hans karriere stoppede brat, da han desværre kom til
at rive øret af en elev!). Den unge Aastrup
var fascineret af Sechers evne til at levendegøre stoffet. En dag var der en elev, der
ikke var sikker i Grækenlands geografi og
derfor kludrede i afstanden fra et bestemt
punkt og til Delfi. Secher rettede eleven og

Rektor til studenterne.

Kære studenter. I har den sidste måneds tid
siddet med næsen i bøgerne og har derfor
sikkert slet ikke opdaget den historie, nyhederne bragte for et par uger siden: Mange
forældre bekymrer sig om, hvor høj eller lav
deres barn bliver som voksen, og et stigende antal forældre henvender sig på hospitalernes børneafdelinger; de vil gerne have
sprøjtet væksthormoner ind i deres barn.
Nu er det faktisk sådan, at aldrig har danske
børn været højere, end de er i dag, men alligevel vil forældrene gerne optimere deres
børns muligheder i voksenlivet. Forældrene
må oftest gå slukørede hjem, med beskeden
om at naturen nok skal gå sin gang.
Succes, fremgang og vækst kommer ikke
ved medicinsk behandling. Det kræver arbejde, indsigt og nysgerrighed.
I har arbejdet hårdt med jeres skolegang.
Mange skriftlige afleveringer, store opgaver
og eksaminer har ligget som perler på en
snor og udfordret jer gennem skoletiden.
Det kan til tider være svært at se meningen
med tingene her i livet, og i den forbindelse
er skolearbejde ingen undtagelse.
Hvad er det så, I kan tage med jer, der
vil give mening i jeres liv? Det ved I næppe
allerede. I står overfor en lang række valg:
Hvilken uddannelse skal jeg tage? Hvor
skal jeg bo? Skal jeg stifte familie? Hvilket

Der blev lyttet på bænkene.
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Den store forsamling i Domkirkens hovedskib.

tilføjede »Jeg ved det, for jeg har selv redet
turen – på et æsel«.
I har muligvis ikke haft lærere, der har
baseret deres undervisning på erfaringer,
de har gjort sig på æselryg, men I har haft
lærere, der har åbnet døre til kunst, litteratur, videnskab og sprog. Det er helt sikkert,
at I har tilegnet jer kundskaber, der umiddelbart synes at række videre end arbejdsmarkedets aktuelle behov. Husk det, når I
bevæger jer ud i en verden, hvor dannelsesbegrebet er til debat, og hvor I vil blive
mødt med krav om at kunne mestre en
bred vifte af kompetencer.
I den kommende gymnasiereform taler man om globale kompetencer, digitale
kompetencer, innovative kompetencer og

karrierekompetencer. Det med karrieren er
der megen fokus på for tiden. Der er forventninger om, at I hurtigt foretager det
rigtige match, når det gælder uddannelsesvalg og efterfølgende arbejde.
I nogle situationer kan det hurtige valg
være en god ting, og I skal bruge jeres eksamen mens den er frisk! men mit råd er
’træk lige vejret’ et øjeblik. Den noget provokerende psykolog Svend Brinkmann siger ligefrem »dvæl ved fortiden, den har det
med at blive lysere og lysere, jo længere væk
vi kommer fra den«. Det skal ikke forstås
sådan, at I nu skal sætte jer ned og aldrig
komme videre og at alting var bedre i gamle
dage. Nej, hans pointe er, at vi, I alt hvad vi
bedriver, i vores arbejdsliv og som ansvarlige medborgere bygger på det fundament,
vi har med os i form af dannelse og bred
faglig viden. En faglig viden, der naturligvis
skal være opdateret og tilpasset den tid, vi
lever i. På den måde kommer tradition og
fornyelse til at gå hånd i hånd. Med andre
ord, det er svært at tænke ud af boksen, hvis
man ikke har lært, hvordan boksen ser ud.
Innovation er et af de begreber, der er
kommet særligt i vælten, og innovative
kompetencer er i høj kurs. Nogle af jer har
stiftet bekendtskab med innovation, enten
fordi I har haft det som et fag, eller fordi I
har arbejdet med det i almen studieforbe-

Forældre og jubilarer stod bagved, og i sideskibene sad man tæt.
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redelse. Innovation handler om kreativitet,
handlekraft, formidling, at skabe værdi for
andre og ikke mindst, at kunne samarbejde,
men innovation er også at turde fejle og
ikke altid gå den slagne vej.
De store firmaer efterspørger dygtige
medarbejdere, der kan arbejde i fællesskab
og i kraft af hver deres specialviden skabe
innovative løsninger. Det er dog en balancegang. En direktør for et stort dansk medicinalfirma sagde på et tidspunkt: »Vi vil
helst ikke have de største fagnørder, vi vil
hellere have medarbejdere med brede kompetencer og samarbejdsevner, så skal vi nok
lære dem det de mangler«.
Derfor er der brug for, at I går ud og
dygtiggør jer inden for et bestemt område,
men samtidig bevarer en sund nysgerrighed
overfor, og bred interesse for det samfund i
er en del af, og den historie, I er udsprunget af.
Grundtvig skriver i salmen De levendes
land, i et ikke så kendt vers, om hvordan vi
kan »vorde kæmper i dværgegestalt«, altså,
at skønt vi hver for sig er ringe af vækst bliver vi i fællesskab til kæmper. Grundtvig
havde ikke hørt om væksthormoner, hans
hovedpointe er, at vi vokser i fællesskab.
Det handler populært sagt ikke om at
rage op over de andre, men at række ud
mod de andre. Når vi i fællesskab vokser i
højden bliver livet stort og rigt, i bredden.
Det er lige præcis den almene dannelse.
Jeg er sikker på, at det fællesskab I har
været en del af i to eller tre år her på skolen,

det vil I bære med jer ud i livet og skønne
på.
Som et synligt bevis på dette betydende
fællesskab sidder her i midten af forsamlingen vores jubilarer, der trofast vender tilbage til deres gamle skole. Jeg håber også at se
jer studenter igen til mange translokationer
i årene, der kommer. Jeg ønsker jer held og
lykke på jeres vej. Hermed dimitterer jeg
årgang 2016 fra Ribe Katedralskole.
Herefter uddelte rektor eksamensbeviser til
de 193 studenter, hvorefter han gav ordet til
studenterne ved Venus Athena Vangsgaard Fabricius, 3s, og Sanne Pedersen, 2p.
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STX Studenternes tale
Venus Athena Vangsgaard Fabricius
»Kammerater, venner, medstuderende, vi
står her i dag med et formål...«. Sådan startede min tale, da jeg stillede op til elevrådet
for snart lang tid siden.
Jeg har længe gået og tænkt på, hvordan
denne tale skulle skrives. For hvordan skulle den lyde, hvad ville jeg sige og hvordan?
For det var jo bare en tale... Eller... Ord.
Ord der ikke bare sagde noget om det her,
om os, nej også om mig… skulle den være
sjov? Belærende? Prætentiøs? Selvpromoverende?
Er jeg egentlig noget af alt det? Det fik
mig til at overveje, hvem er jeg? Og hvad vil
jeg egentlig? Jeg kan lægge utroligt mange
planer og strategier for fremtiden, for at nå
et sted hen, et sted jeg tror jeg gerne vil til,
men en sikkerhed i, hvem jeg er som menneske, ja det er svært at planlægge, og det er
måske derfor, denne tale har været så svær
at skrive.
At jeg på trods af, at jeg egentlig har
planlagt hvad jeg vil, måske ikke er helt
sikker på, hvem jeg gerne vil være. Det er
en evig proces, som vi alle skal igennem,
og som kun de færreste, hvis overhovedet
nogen, følger til ende – for er der egentlig
en ende? Kan man nå i mål her i livet og så
bare være... fuldkommen?

Det at udvikle sig og gennemgå en identitetsdannelse handler også om en almen
dannelse, viden, nysgerrighed, redskaber
– noget jeg tror vores uddannelsessystem,
som vi har mødt her på Ribe Katedralskole,
er med til at skabe. At give os et springbræt
og en viden til at reflektere, associere, differentiere... Over verden, samfund, kultur,
identitet og adfærd. At vi er i stand til at
forholde os kritisk og overvejende til problemstillinger.
Jeg står derfor overfor jer, med en studenterhue på og eksamensbeviset i hånden,
ikke fordi min rejse er slut, eller jeg nu er
et fuldgyldigt og absolut individ, ej heller
fordi jeg har en endegyldig viden eller perfekte redskaber, men fordi vi fejrer, at vi nu
har taget endnu et skridt på vores rejse. Om
det er i den rigtige retning er ikke til at vide,
men selvom vi ofte får andet at vide, og politikerne gør alt for at undgå det, så er det
vigtigt at fejle, for det at turde tage chancer
og være villige til at tage fejl, ja se det tror
jeg er det vigtigste og modigste man kan.
Især i en tid, hvor vi må kæmpe mod reformer og forventninger, og hvor modet til at
turde tage chancer bliver forsøgt bremset af
behovet for at præstere på en talskala.
Jeg har i min tid her måttet erkende flere
ting. Først, at vi må give plads og slippe lidt
på os selv, hvis det skal være plads til alle.
Da jeg først startede her, lavede jeg til hver
en aflevering forsider, kreativt, dybdegående arbejde, der udtrykte noget om mig,
opgaven og faget... Jeg måtte dog erkende
til sidst, at det var der ikke plads til på gymnasiet. ikke at jeg ikke kunne være kreativ
og udtrykke mig, men at vi dog alligevel
havde nogle rammer for hvad vi skulle. At
sprænge rammer og gøre ting til mit eget,
har altid fyldt meget for mig, og jeg har da
heller ikke sluppet det helt, men jeg kan
mærke en forskel.
At jeg er blevet slebet og proppet i kas-

Venus Athena Vangsgaard Fabricius.
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Jubilarer under prædikestolen.

ser er nok lige at stramme den, for sådan
er jeg ikke som person, men jeg har dog
lært at vælge mine kampe mere med omhu.
»Kill your darlings«, har jeg før fået at vide
i dansk, og selvom jeg godt kan følge det
noget af vejen, er jeg ikke helt enig. »Du
skal vælge det du synes er spændende«, har
jeg så også stik modsat fået at vide. Og også
her har jeg måtte erkende, at det nok ikke
er min stærke side at begrænse mig, ja det
er jeg ikke så god til: Jeg vil jo gerne det
hele!
Det handler alt sammen om balance, og
når jeg går herfra, kan jeg både tage med
mig at jeg har lært, at ikke alle opgaver kan
følge mit hjerte fuldstændigt, for der er meget der skal nås. Men på den anden side
er der bestemt mulighed for at udvide og
bøje rammerne for det man virkelig vil - det
handler bare om at vælge.
Det andet jeg i høj grad har lært, og som
jeg nok stadig har til gode helt at erkende
er forskelle, for hvor er I – vi vist forskellige, lærere som studerende, og afhængigt
af humør. Jeg ved at mange mener, at et
fag bare er et fag, og det blot handler om
indstilling til at kunne lære noget. Men det
er jeg blot blevet bekræftet i, ikke er tilfældet. For hvor har det været forskelligt,
hvilke fag de forskellige har haft flair for,
ikke på grund af faglige kompetencer, men
på grund af menneskelige relationer, sociale
sammenhænge – og nej ikke alle kan konnekte, desværre. Men det understreger blot

vigtigheden af at vi hæfter os ved hinanden,
bliver hinandens styrker, for ingen kan alt,
mange kan lidt, og det lidt vi kan, bliver
til meget, når det står sammen med andre.
Og lærerne betyder noget. Derfor har det
for mig også været en læring såvel som en
motivation at møde mennesker, som brænder for deres fag, vil fagligheden, udviklingen, refleksionerne der er omkring et emne,
og som jeg kan lide at tro, er mennesker
som også har taget noget med sig fra de
timer, vi som studerende har tilbragt med
dem. For hvor er I som vi forskellige, men
hvor er det også godt!
Vi må alle prøve at være hinandens støtter og favne forskelligheden med alle dens
perspektiver og variationer, som er altafgørende og kendetegnede for os mennesker.
Så når vi går herfra i dag så husk dette
»det er lysten der driver værket«, men med
lyst følger fejl, og lad os alle have modet til
at tage chancer.
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Hf studenternes tale
Sanne Pedersen, 2p
ligheder og plads til at man hver især kan
udvikle sig. Skolen har dens traditioner,
men der er stadig plads til fornyelse. Vi vil
dermed gerne sige tak til den gamle skole,
for at hjælpe os med vores dannelsesrejse.
Vi startede som små blomster, men har
vokset os store og har udfoldet os. Vores gode undervisning har givet os mange
kompetencer og været med til at danne os.
Nu står vi for enden af linen, og er kommet
ud på den anden side. Vi vil dermed gerne sige tak til Benni Johanson og Katrine
Lund Jørgensen, for at være vores teamledere, og for at støtte os, når det har knebet
med balancen. Tak til vores lærere, som har
formået at vise os, at undervisning kan være
spændende, og tak til vores medstuderende
for et fantastisk fællesskab.
Nu skal vi ud og være selvstændige individer i den store verden. Vi skal alle ud
og finde en vej i livet, og for alvor danne
vores fremtid. I teksten »Linedanser« af Per
Krøis Kjærsgaard står der: »Uanset om du
nu tror det, så ved jeg at lyset brænder for dig!
Og kigger du op, er der nok en vej«. Vores lys
er blevet tændt, og det brænder for os alle.
På samme måde som vi har fundet balancekunsten her på Ribe Katedralskole, skal
vi nu ud i verden og finde balancen. Med
disse ord ønsker jeg alle mine medstuderende held og lykke i fremtiden.

Sanne Pedersen.

Kære medstuderende, lærere, ledelse, jubilarer og familier.
Vi er samlet her for sammen at hylde
denne store dag. Det er nu to år siden vi
startede vores rejse. Det har været en lang,
men uforglemmelig rejse, hvor vi har fået
muligheden for at udvikle os fagligt, socialt
men også personligt. Vi har gået på en line,
hvor vi har skullet lære at finde balancen.
Til dette har vi haft vores medstuderende,
teamledere og lærere til at støtte os og hjælpe os på vej.
Der er mange minder fra disse to skoleår,
men særligt vores Berlintur og Københavnertur har været med til at give os en særlig kulturforståelse, samt at skabe et godt
fællesskab. I Berlin boede begge HF-klasser
på samme hotel, hvilket var med til at give
et godt og solidt sammenhold på tværs af
klasserne. Københavner-turen huskes især,
da den egentlig skulle have været afskaffet.
Dette viser også hvor meget skolen gør for
at opfylde elevernes ønsker, hvilket vi er
meget taknemmelige for.
Ribe Katedralskole er en skole med stor
rummelighed, der giver plads til forskel-

Efter studenternes taler var det tid for at høre
Kantatens anden del.

Kantatens anden del.
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Katedralskolens legater 2016
Kristian Bennike
Ribe Katedralskoles Legater består af Ambassadør Frode Schöns Fond, Ripensersamfundets Jubilæumslegat, Lauridsens legat
samt en række andre legater. Legatkapitalen
er lidt over 3,6 mill. kr. Renter og udbytte
herfra tildeles for de store legaters vedkommende efter ansøgning – nogle til jul, andre
her til sommer. De gives typisk til studerende, der er godt i gang med deres uddannelse, og som har et godt projekt. Der er
typisk et studieophold ved et udenlandsk
universitet eller et praktikophold ved en
udenlandsk institution. Ribe Katedralskole
har netop uddelt 6 portioner á 11.000 kr.
til studenter fra skolen. De 6 portioner er
gået til:

i studiet moderne kultur og kulturformidling.

1. Niels Møller Gram, student 2013. Niels
læser medicin, bruger legatet til et semester
på The University of Sydney.

6. Lauge Platz Bertelsen, student 2013.
Lauge læser fysik og nanoteknologi og skal
læse et semester i USA.

2. Sara Prahl Larsen, student 2008. Hendes legatportion bruges til studieophold ved
Université Denis Diderot i Paris, som led

Legaterne går således til at gøre 6 studenters
uddannelse mere international. Det er også
inspiration til ansøgninger fra jer, når I nu
er kommet godt i gang med studierne.

3. Camilla Stender Atzen, student 2013.
Hun læser psykologi og skal bruge pengene
til en studieplads på Arizona State University i USA.
4. Line Roager, student 2013, læser til civilingeniør i bioteknologi. Hun skal et semester til University of Maryland, College
Park i USA.
5. Mette Schou, student 2012. Hun får
støtte til et ophold i Australien. Hun læser
antropologi.

Sommerlegaterne 2016
Thorsens Legat
Mikkel Zacharias B. Holst-Hansen, 3x . .  3.000
Kirstine Bruun Viuf, 3x . . . . . . . . . . . . .  3.000

Frøs Sparekasses Legat
Karna Roager, 3t  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.250
Sanne Pedersen, 2p . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.250

Brock Iversen og Jens Thue Jensens Legat
Helene Jefsen, 2o . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000

Danske Banks Legat
Signe Jenrich Larsen, 3z . . . . . . . . . . . . .  1.000
Malene Mackeprang Dinesen, 2p . . . . . .  1.000

Sechers Legat
Camilla Dahm Jepsen, 3z . . . . . . . . . . . .  1.000

Nordeas Legat
Heidi Vindfeld Nielsen, 3r . . . . . . . . . . .  1.000

Greisens Mindelegat
Gry Løvvang Baggesgaard, 3r . . . . . . . . .  1.000
Asbjørn Guldhammer Riis, 3y . . . . . . . .  1.000

Skjern Banks Legat
Charlotte Skjold Qvist Christensen, 3x  .  1.000

Jens Chr. Petersens Legat
Halfdan Ekins, 3s . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000
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Ripensersamfundets legatuddeling
Ved Ripensersamfundets formand, Hans Erik Christensen
dels gennem foreningens blad, Ripenserbladet, som i år er fyldt 100 år, dels gennem
diverse festlige arrangementer, lige fra datidens gallafester i ekslusive selskabslokaler i
København, over gensynsfester i juleferien i
Ribe i 70’erne, til nutidens årlige reception
for jubilarer og studenter, årlige generalforsamling og årsmøde. I dag har vi også elektroniske nyhedsbreve og en hjemmeside,
som iøvrigt er under modernisering.
Studenterne kan læse mere om foreningen i det materiale, I har fået udleveret.

Kære dimittender, kære rektor, lærere,
jubilarer og øvrige fremmødte.
Ripensersamfundet ønsker tillykke til årets
studenter fra gymnasiet og hf.
I er i dag 146 studenter fra stx og 47 fra
hf, i alt 193. Det er et stort antal. I hvert
fald, hvis man sammenligner med det antal
der var tilbage i 1951, hvoraf nogle er her i
dag for at fejre 65-års jubilæum. Dengang
var der 35 studenter og 19 med realeksamen.
Ripensersamfundet er en forening med
1450 medlemmer, som blev oprettet i 1912
og hvis vigtigste formål er – og jeg citerer
vedtægterne: »At bevare og udvikle sammenholdet mellem tidligere elever fra Ribe
Katedralskole samt lærere, der er eller har
været knyttet til denne skole«, samt, og jeg
citerer igen: »At samle medlemmerne til
sammenkomster og lignende, hvortil også
gæster efter bestyrelsens bestemmelse kan
få adgang«.
Lidt antikveret udtrykt, men et klart
budskab: Være bindeled mellem klassekammeraterne og skolen gennem diverse medier og lave fester. Det er gennem tiden sket,

Kære studenter
Vi er opmærksomme på, at foreningen kan
virke lidt støvet. Det er jo heller ikke yngste
generation, der taler her som formand for
foreningen! Og de fleste af medlemmerne
er af den ældre generation. Men jeg tror, at
foreningen også kan appellere til de yngre
årgange. Enhver forening er jo det, som
medlemmerne gør den til. Hvordan kan
Ripensersamfundet opfylde et behov hos
de yngre årgange? Kom og vær med til at
give svaret!
En anden vigtig opgave for foreningen er
sammen med skolen at være med til at uddele legater, som foreningens medlemmer
gennem årene har testamenteret til dimittender fra Ribe Katedralskole.
Blandt de gode legatstiftere med rødder i Ripensersamfundet kan nævnes Ejnar
Thorsen, Frode Schön, Erik Hansen og
Niels Lauridsen. Deres legater uddeles efter
ansøgning ved to årlige uddelinger.
Men Ripensersamfundet uddeler også
selv legater ved translokationen. Der uddeles hvert år et fast legat fra Ripensersamfundets Dimittendfond, nemlig dimittendlegatet på 7.000 kr. Herudover uddeles der
lejlighedsvis andre legater. I anledning af
foreningens 100-års jubilæum i 2012, kan
vi også i år supplere med et helt specielt
100-års jubilæumslegat på 5.000 kr.

Hans Erik Christensen.
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Desuden donerer medlemmer af foreningen lejlighedsvis legater. I år har jeg
fornøjelsen at annoncere to sådanne legater:
Et fra Hanne Birgit Elmelund Gam, der er
student fra 1969. Hun har doneret 10.000
kr. til Ripensersamfundets Dimittendfond,
hvoraf de 7.000 kr. gives som et ekstra dimittendlegat. Der er således i år to dimittendlegater.
Og et andet fra Per Sleimann Petersen,
der har realeksamen fra 1962. Dette legat
gives i anledning af Ripenserbladets 100 års
jubilæum i år og er på 5.000 kr. Hermed en
stor tak til de to givere!
Jeg vil da lige tilføje, at i anledning af
Ripenserbladets 100 års jubilæum har foreningen fået indscannet samtlige numre
af Ripenserbladet fra det første nummer i
1916 og til og med novembernummeret fra
2015. De er tilgængelige på vores hjemmeside – indtil videre for alle, senere kun for
medlemmer af Ripensersamfundet.
Efter disse ord vil jeg gå over til at uddele
de fire legater. Indstillingen af legatmodtagerne er foretaget af skolen. Ved indstillingen har Ripensersamfundet bedt skolen
følge følgende kriterier:

Den elev, der indstilles, skal have opfyldt
nogle af disse kriterier.
Det første legat, jeg vil uddele, er det faste legat fra Dimittendfonden:
Modtageren af Ripensersamfundets Dimittendlegat 2016 er bredt fagligt interesseret,
hvilket betød at flere studieretninger var i
spil, da der skulle vælges en.
Årets legatmodtager har fra starten vist
sin sociale interesse for sine kammerater og
blev helt naturligt klassens elevrådsrepræsentant.
Det sociale og faglige engagement resulterede også i, at hun gik ind i planlægningen af ekskursionen til København med
sin klasse, hvor hun også fik brug for sin
politiske interesse, som hun også har luftet
flittigt i samfundsfagstimerne.
Selvfølgelig blev hun også skolens elevrådsformand og i dag har hun holdt tale på
studenternes vegne. Modtager af Ripensersamfundets Dimittendlegat på 7.000 kr. er:
Venus Athena Vangsgaard Fabricius, 3.s.
Dernæst det ekstra dimittendlegat doneret af Hanne Birgit Elmelund Gam:
Modtageren af legatet er et energisk menneske, der tilsyneladende har besluttet sig
for at få det absolut optimale ud af sine tre
år på Ribe Katedralskole såvel fagligt som
socialt: Han har kastet sit store engagement
ind i skolelivet med alt, hvad det indebærer
af daglige lektier og afleveringer, men også
skolearrangementer ud over det snævert
faglige og ikke mindst skolens fester.
Der er tale om en kendt person: Hans
lærere beskriver ham som en engageret, aktiv og dygtig elev med en positiv indstilling.
Ledelsen kender ham for det gode samarbejde, hvor han altid har ’ja’-hatten på og
tager tingene på sig.
Eleverne kender ham for hans organisationstalent og store arbejdsevne i forbindelse
med skolefester.
Som formand for Heimdal har han gjort
sig bemærket som en seriøs og ansvarlig leder.

Legatet skal gå til en elev, der har bidraget
til sammenholdet på skolen
• taget initiativ til gavn og glæde for skolens og byens unge på tværs af uddannelser
• bidraget til sammenholdet på tværs af
skolens to ungdomsuddannelser
• optrådt ansvarsbevidst og dygtigt i dagligdagen og i forbindelse med arrangementer på skolen
• engageret sig i kammeraternes hverdag på
skolen, både socialt og fagligt
• engageret sig i at fremme elevernes trivsel og deres udbytte af undervisningen
• udvist overblik og talent for at organisere
og styre arrangementer for skolens elever,
eller
• optrådt med smittende godt humør og
vist mod på nye initiativer
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måske burde. Hun meldte sig således som
tutor, da de nye Hf-elever startede – desuden har hun gennem hele skoleåret været
med studievejlederne rundt på folkeskoler
og private skoler, hvor hun meget engageret og grundigt har fortalt om Hf-uddannelsen. Det behøvede hun ikke – men hun
gjorde det, fordi hun er den hun er.
Legatet i anledning af Ripenserbladets
100-års jubilæum på 5.000 kr. går til:
Emma Brodersen, 2.p.
Og her – nu til slut – skal der lyde en stor
tak fra Ripensersamfundet for det gode
samarbejde vi har med skolen. Uden dette
kunne vi ikke holde jubilarreceptionen her
om lidt. Jeg ser frem til at det fortsætter og
ikke mindst til samarbejdet med dig, Kristian Bennike, som jo tiltrådte som ny rektor for ca. et halvt år siden.
Til allersidst vil jeg gerne igen lykønske
alle studenter med eksamensbeviset og invitere jer, lærere og jubilarer til Ripensersamfundets reception, som finder sted på
skolen i Salen her umiddelbart efter translokationen. Tak.

Tillykke Emma.

Modtageren af det ekstra Dimittendlegat
på 7.000 kr. er: Kristian Egstrand Andersen 3.x.
Så vil jeg gå over til 100-års jubilæumslegatet:
Modtageren af 100-års jubilæumslegatet er
kendt for sit gode humør og sit store engagement i alle aspekter af skolens liv – både
de faglige og de sociale. Fagligt er legatmodtageren nysgerrig, flittig og særdeles dygtig,
og som person er hun kreativ, selvstændig
og har stort overskud.
Skolen har nydt godt af disse egenskaber på mange måder – ikke mindst når der
skal arrangeres en god fest. Modtageren af
Ripensersamfundets 100-års jubilæumslegat på 5.000 kr. er: Dagmar Titti Kjems
Sarainen, 3.t.
Til sidst, men ikke mindst, legatet i anledning af Ripenserbladets 100-års jubilæum, doneret af Per Sleimann Petersen:
Modtageren af legatet er en sund pige med
fødderne solidt plantet i den jyske muld!
Hun kan køre traktor og skovle komøg;
passe en søskendeflok og være gymnastikinstruktør – men det er ikke derfor, at hun får
legatet. Det gør hun, fordi hun slider sig til
resultaterne – også når enkelte fag kan føles
sværere end andre, og hvor det nemmeste
ville være at nøjes med mindre. Hun sparer
derfor ikke sig selv – hvor hun indimellem

Formanden med Legatmodtagerne. Fv. Emma
Brodersen, Venus Athena Vangsgaard Fabricius, Kristian Egstrand Andersen og Dagmar
Titti Kjems Sarainen.
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Billeder fra Jubilarreceptionen
og studenternes afgang til vogns

Hjælperne er klar til receptionen.

S 66 hygger sig i skolegården.

Formanden byder velkommen.

Hygge på Første Salen.

Studenterne var også sultne.

R.56 i Salen. Birthe Frederiksen med skrårem.

Øllet skænkes med omhu.

S.1944 Jens Laursen hilser på rektor Bennike.
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Vejret artede sig vel til holdkørsel.

Fald nu ikke af.
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Jubilarernes frokostarrangementer m.v.

S.51 Fv. Ejvind Veisig, Vagn Grue Sørensen, H.C. Rosenberg og Carl Rise Damkjær i Salen.

S.51 Fv. Sven Tygesen, Inger Marie Nissen og Agnes Rise Damkjær i Salen.
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S.51 Fv. Agnes Rise Damkjær, Rita Rosenberg, Anker Jensen, Jytta Dalgas Laursen, Inger Marie
Nissen og Jens Laursen i Quedens gård.

S.51 Fv. Inger Grue-Sørensen, Vagn Grue-Sørensen, Ejvind Veisig, Sven Tygesen, Carl Rise
Damkjær og Hans Christian Rosenberg i Quedens gård.
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S.56 Fv. Erik Dalsgaard, Thorkild S. Nissen og Thorkild Kristiansen.

S.56 Fv. Ole Kongsdal Jensen, Kathrine Hamann og Karen Volf Jessen.

S.56 Fv. Thorkild Kristiansen, Dagmar Dalsgaard og Jørn Kjær.
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R.56 Fem på række i Domkirkens sideskib.

R.56 Frokost.
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R.56 Fv. Erik Nygaard, Henrik Præstholm, Lis Lauridsen, Inge Christiansen, Knud Kjær Nielsen, Christine Frederiksen, Lotte Gellert, Knuds kone,
Ruth Eriksen Madsen, Arne Bæck, Ellen Rasmussen, Johanne Marie Lauridsen, Inge M. Madsen og Niels Peder Kiholm Andersen.

S.61 Fv. Leif Rasmussen, Alice Bonnen og Lis Plummer.

S.61 Fv. Hans Peter Lillelund, Lizzi Feldes, Flemming Boysen, Niels Aage Schmidt.
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S.61 Ella Mikkelsen og Ivan Bøgild.

S.61 Fv. Else Rosendahl, Anna Margrethe Tjørnelund og Birthe Aarup Nissen.

S.61 Fv. Poul Martin Hejlesen og Claus Seeberg Friis.
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R.61 Fv. Inger Gamborg Andersen, Ernst Hansen og Jørgen Lind.

R.61 Fv. Aase Ganshorn, Verner Tønder og Peter Jørgensen.
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R.61 Fv. Kurt Aakjær, Jørgen Lind, Elly Skjødt, Aase Ganshorn, Ernst Hansen, Ingrid Grundahl, Peter Jørgensen, Verner Tønder, Søren Sørensen,
Finn Balle Kjeldsen og Ole Kromann.

S.66 Fv. Gunver Bollerup, Per Weber og Lisbeth Jakobsen.

S.66 Fv. Iver Thysen, Karen Thysen og Anders Hjuler.

S.66 Fv. Kirsten Ewers Andersen, Niels Brusgaard, Ulla Sørensen og Mogens Fink.
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S.66 Fv. Niels M. Kristiansen, Lisbeth Jakobsen, Birgitte Kure Stadler, Kirsten Andersen og
Anders Hjuler på kastanjebænken igen.

S.66 på Kolvig. Fv. Iver Thysen, Karen Thysen, Anders Hjuler, Mette Have, Birthe Lambert
Andersen, Niels Ebbesen, Ingeman Jensen, Kirsten Winther Johannsen og Knud Sander.
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S.66a Fv. Gudrun Poulsen, Birthe Lambert Andersen, Kirsten Ewers Andersen og
Birgitte Kure Stadler.

S.66b og y Fv. Karen Ledet Kristoffersen, Lisbeth Jakobsen og Ilse Haugaard.
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S.66x Fv. Per Weber, Hans Sølbeck, Niels Brunsgaard, Aase Iversen, Vivi Iversen, Frede Kragh,
Edith Seeberg og Mogens Fink i Quedens gårds have.

S.66y Fv. Ole Krog Thomsen, Ilse Haugård, Knud Sander, Flemming Christensen,
Ingemann Jensen, Gunvor Bollerup, Ulla Sørensen og Dorte Dinesen.
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S.71 Fv. Niels Pindborg, Knud Gregersen, Nefer Andrup, Marianne Keldorf og Karin Grünewald.

S.76 Fv. Bjarne J. Jensen, Lars Nielsen og Jens Ejler Madsen.
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S.76 Fv. Nora Damm og Kirsten Thyssen.

S.76 Fv. Theodor Vodder og Hans Peter Boisen.
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S 76 a Fv. Hanne R. Thomsen, Lars Nielsen, Susanne H. Petersen, Ingrid Christiansen, Conny Rom Petersen, Mona Petersen, Pia Kristoffersen,
Jette M. Petersen, Inge Carlé, Bjarne J. Jensen og Bodil Sixhøj Hyldahl.
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S.76a Fv. Mona Petersen, Bjarne J. Jensen, Jette Marianne Petersen, Conny Rom Petersen, Hanne Ragnhild Thomsen, Ingrid Christiansen,
Bodil Sixhøj Hyldahl, Susanne Hedegaard Petersen, Lars Bom Nielsen, Inge Carlé og Pia Kristoffersen.

S.76x Fv. Jens Ejler Madsen, Hans Peter Boisen, Theodor Vodder, Niels Hansen, Kirsten Thyssen
og Nora Damm.

S.76y Fv. Anette Bjerrum Jørgensen, Svend Tage Kristoffersen, Per Schultz-Knudsen,
Kirsten Anette Damgaard, Leif Bjerrum Jørgensen, Ejvind Nielsen, Hanne Pedersen,
Hans Peter Abrahamsen, skjult bag: Karin Sandholt og Bent Feddersen.
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S.81a, b og c Fv. Anne-Katrine Hansen, Tove Tranberg Christiansen, Hanne Klinge,
Sidse Rindom, Grethe Løhde Nielsen og Merete Sønderup Hansen.

S.81x i Salen. Fv. Lene Nielsen, Kirsten Harbo, Renè Lorentzen, Peter Andersen, Bente Grøn,
Chresten Hedegaard, Niels Askov og Erik Bjerre.
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S.81x på Sælhunden. Fv. Chresten Hedegaard, René Lorentzen, Erik Bjerre, Niels Askov,
Peter Andersen, Lene Nielsen, Kirsten Harbo og Bente Grøn.

S.86 hygger sig i skolegården.
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3.rk.fv. Kim Paasch, Malene Carstensen Jensen og Jørgen Aagaard.

2.rk.f.v. Niels Thomas Christensen, Jesper Johansen, Heidi Jensen, Søren Nørr Olsen, Laila Mærsk Schmidt, Janne Danielsen,
Bitten Honore Steensen og Laila Stenderup.

S.86
1.rk.f.v. Anders Aarhus, Henrik Græsdal, Hanne Pakleppa, John Trane Nielsen, Dorte Frees, Vagn Rømer Nissen, Bente Krag Ingvardsen,
Iben Knudsen og Troels Bank.
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S.91 Liste over deltagere på Brorsonsminde.
Christine Hyldahl Jensen, Susan Madsen, Helen Sylvestersen, Liza Schmidt, Ulla Poulsen, Claus Heide Petersen, Tina Sundorf Kristensen,
Janus Helmin Blomfrø (Welling), Helle Munksgaard Petersen, Lone Schramm, Henriette Ganderup, Me Svejstrup Laurberg, Tina Werborg,
Beate Schrøder Madsen, Lisbeth Hassing-Hansen, Elsebeth Bloch Nielsen, Michael Grønhøj Clausen, Susanne Petersen Christensen,
Ditte Poulsen, Tanja Olsen, Hanne Ribergaard, Jens Sherman Christensen, Margrethe Erbou Andersen, Marie Skødt Johansen, Pia Bjerrum,
Iben Fuglebjerg Løhndorf, Berit Aagard Thuesen, Charlotte Jespersen, Anders Eriksen, Anders Kværnø , Morten Boas Petersen,
Tina Marie Bach Aaen, Casper Dich Dyssel, Anne Klepp, Hanne Midtgaard Rasmussen, Anne Reinholdt, Mogens Agerbæk, Thomas Kristiansen,
Lene Lodberg Michaelsen, Vibeke Kamp Jensen, Tine Skov Larsen, Bente Alberg, Louise Westphal Andersen, Hanne Metha Popp,
Mette Holm Sørensen og Jesper Hansen Bonde. Desuden deltog 9 af holdets lærere i frokosten. Find dem på det store billede!

S.91 Claus Heide og Helene Sylvestersen.

S.91b Fv. Lis Gjørup (lærer), Helle Munksgaard
Petersen, Beathe Schrøder Madsen.

S.91 Ditte Poulsen og Morten Boas Petersen.

S.91b Fv. Henriette Ganderup og Tina Werborg.

S.91 Lulu Hjarnø og Anne Junker Klepp.

S.91 i Salen.

S.91 Helle Munksgaard Petersen,
organisatoren.

S.91 i Brorsonsmindes sal.
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S.96x F.v. Maren Heuer Syberg, Helle Skovdal, Rune Bai Nielsen, Frank Rejnholt,
Mai-Britt Heinsvig Hemme, Christel Lau og Rikke Mejborn Lund.

S.96y Fv. Marc Nicholas Thygesen, Rikke Wollesen, Rasmus Have, Inger Tranberg Thomsen,
Ann Holm Julius, Hans Henrik Gad, Britt Vestergaard Volder, Teddy Lauritsen, Maj-Britt Lund,
Otto Frandsen, Pia Beyer Knudsen og Anders Hvass.
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Vi har af forfatteren fået lov til at bringe denne artikel, som er fra skolens årsskrift 2015.

Rektor og heksedoktor
Hans Christian Vester
Den 9. november 1641 vippedes stigen,
hvortil Maren Spliid var bundet, ind i bålet, der var tændt på galgebakken nord for
Ribe. På ryggen havde hun som en nådeshandling fået bundet en lille pose med
krudt, så hun hurtigere kunne dø; men
krudtladningen ville også have en dramatiserende, forskrækkende og dermed præventiv effekt på tilskuerne. Efter flere
måneder med pinligt forhør, det vil sige
tortur, i Blåtårn i København var Maren
Spliid brudt sammen og havde sagt ’ja’ til
anklagen om, at hun var en heks. Maren
Spliid var den sidste såkaldte heks, der blev
brændt i Ribe. Latinskolens elever havde
fri for at kunne deltage i den folkelige begivenhed, som en heksebrænding var. Det
var en art fællesarrangement, må vi forstå.
Hekseforfølgelsens heftigste periode var fra
ca. 1575 og hen ved firs år frem. Når vi i
dag har et godt kendskab til tolv af hekseprocesserne i Ribe i denne periode, skyldes
det David Grønlund, der i 1737 blev præst
ved St. Catrine kirken. Han granskede de
håndskrevne papirer i byens og kirkernes
arkiver og udgav i 1780 bogen »Historiske
Efterretninger om de i Ribe Bye for hekseri
forfulgte og brændte Mennesker«. Grønlund redede en masse oplysninger for eftertiden. I Grønlunds bog kan man bl.a. læse,

at mester, det vil sige magister, Jacob Madsen deltog i mindst ét forhør af en kvinde,
der var udlagt som heks. Hans medvirken
knyttede sig til, at han var sognepræst ved
Domkirken i perioden 1567-1588, og kirken havde en vigtig opgave i bekæmpelsen
af det såkaldte onde. Jacob Madsen havde
været rektor på latinskolen i Ribe i årene
1565-1567. Længere fremme i samfundshistorien og den lokale skolehistorie har
vores skole en rektor, der på ganske anden
vis var involveret i en lille del af en stor hekseproces et andet sted i landet.
»Hver by har sin heks« – eller flere
Hekseprocesserne hørte til i en periode
præget af håndfast luthersk ortodoksi eller
rettroenhed. Det metafysisk onde var en
klart defineret kategori, og djævleriet skulle
bekæmpes med bibelen og med et tillæg
fra år 1400 til Jyske Lov fra 1241. Der var
nok at tage fat på: den teologiske professor i Basel, Martin Burrhaus (død 1504),
opgav antallet af djævle til svimlende 2 665
866 746 664. Det er jo kvantitativ metode
nyttiggjort med stor præcision i en teologisk kontekst. Man gik i fare, hvor man gik.
Den sidste retslige heksebrænding i Danmark fandt sted i 1693. Hekseprocesserne
ophørte langsomt af flere grunde: ændring
i de generelle livsvilkår, ændret lovgivning,
ændrede magtforhold i de uddannede klasser samt ændret religiøst klima. I Europa
bredte der sig en vis sekularisering med oplysningstankerne, det vil sige, at nogle samfunds- og naturforhold nu skulle vurderes
under en ikke-religiøs synsvinkel. Der kom
en ny naturopfattelse, hvor kernen var, at
naturen kunne erkendes og beherskes. Man
kan sige, at man kunne finde naturlige, immanente forklaringer på en række forhold,
man tidligere forklarede som udtryk for

Kvinde på stige styrtes i flammerne.
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transcendente kræfter i form af for eksempel hekseri eller trolddom. Der blev givet
plads til årsagsforklaringer og tilfældigheder. I Christian d. V’s Danske Lov fra 1683
stod der nu i kapitel XX i 1. bog, at »Ingen
skal pinligen forhøris, uden han tilforn er
dømt til Døde for nogen Ugierning (…) «.
Man måtte altså ikke længere fremtvinge
en tilståelse ved brug af tortur; man måtte
først torturere, hvis der forelå en dødsdom,
idet torturen så var en del af straffen. Men
nu til den næste ripensiske rektor i denne
artikel.
Jørgen Nielsen Seerup 1660-1701 dimitteredes fra latinskolen i Ribe til Københavns Universitet i år 1676. Han studerede
åndsvidenskab samt naturvidenskab inklusiv medicin. Tyve år gammel blev han lærer
eller »hører«, som det hed, på sin gamle
skole i Ribe. Fra 1686 var han magister
samt rektor ved latinskolen i Fredericia.
Syv år senere vendte han tilbage til Ribe,
hvor han nød anerkendelse som rektor på
latinskolen og som læge. Under Christian
d. V’s sygdom hentedes han i 1698 til København for at hjælpe med behandlingen. I
1699 blev han professor ved det filosofiske
fakultet samtidig med, at han holdt medicinske forelæsninger. Han kunne kalde sig
dr. med. fra år 1700. Han døde året efter.
Han var eksponent for en ny tids lærde.
Det er ham, der er heksedoktoren i denne
artikel: ikke fordi han bedrev heksekunst,
men fordi han med dygtighed kurerede
hekse! Han diagnosticerede i medicinske
kategorier og ikke i teologiske. Han hævede
en kategorifejl, hvorved problemet ændrede
ontologisk status. Nu var der ikke længere
en heks, men en patient. Keine Hexerei nur
Behändigkeit.

Tavlen over Maren Spliid i Sønderportsgade.

var en yngre kvinde, henvendte sig til ham
for at blive helbredt. Forgængeren i embedet, magister Anders Hebo (student fra
latinskolen i Ribe 1638 og en tid rektor
i Varde), havde, da han så Marens aparte
kropssprog, ment, at hun var besat af djævelen, som præsten nu uden resultat havde
forsøgt at uddrive med sang og bøn. I 1696
erklærede Oluf Bjørn, den nye præst, offentlig Maren Spillemand legemlig besat af
djævelen. Omtrent samtidig henvendte en
far sig med sin niårige datter til Oluf Bjørn.
I første omgang mente præsten, at pigen
havde »den faldende syge«, det vi i dag betegner som epilepsi. Men da den niårige
begyndte at efterligne Maren Spillemands
adfærd med besynderlige fagter samt råb og
skrig, og da den niårige også beskyldte Ane
Kirstensdatter, en gammel kone fra oplandet, for at være den troldkvinde, der havde
manet djævelen i hende, stod det klart for
Oluf Bjørn, at pigen var besat. Fra prædikestolen udtalte præsten, at den eneste
forløsning eller udvej for de to piger var,
at »de af dennem påberåbt blev grebne og
brændt«. Herpå beskyldte Ane Jensdatter
Oluf Fiskers kone for at have manet hele
to djævle i hende. Der blev nu rejst tiltale
mod Oluf Fiskers kone og andre kvinder.
Nu voksede beskyldningerne hurtigt i antal, og de bredte sig ind i de højere sociale
lag. Den ene angav den anden. De kvinder,
der var beskyldt for hekseri, blev dømt til
at brændes levende. Imidlertid havde et lidt
mere moderne syn på heksevæsenet sat sig
igennem, idet det allerede i 1576 var bestemt, at domme i heksesager skulle løftes

Besættelsen i Thisted
I årene 1696-98 havde vi den såkaldte »besættelse i Thisted«, hvor nogle gejstlige og
borgere havde den opfattelse, at djævelen
havde besat en række kvinder på egnen.
Magister Oluf Bjørn var ny i embedet som
præst i Thisted, da Maren Spillemand, som
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op i landstinget, før de eksekveredes. De
slap alle for bålet; men besatte var de. Nu
måtte kirken forstærke sin indsats.
Besættelsen nærmest smittede, og man
nåede op på hele fjorten besatte yngre kvinder overvejende af almuen. Biskop Bircherod i Ålborg bad Oluf Bjørn om en redegørelse. Efter at have læst redegørelsen var
biskoppen overbevist om tingene og føjede
præsten i dennes ønske om hjælp fra flere
præster på egnen. Der blev nu for alvor
bedt, prædiket og sunget for de besatte, der
deltog i de kirkelige handlinger. Da Oluf
Bjørn atter bad om hjælp hos sin foresatte
og skrev, »at han ikke troede, at der var sket
større Tegn eller Undere siden Apostlenes
Dage, end der nu skete i Thisted«, fandt
biskoppen det nødvendigt at praktisere
selvsyn, hvorfor han mødte op med en lægekyndig præst. Her fulgte biskoppen Kirkeritualen fra 1685, hvor det bliver slået
fast, at medicinere skal være med til at undersøge det menneske, der menes besat. Efter at have undersøgt to af kvinderne havde
biskoppen det svært med at anerkende, at
der var tale om besættelse. Da Maren Spillemand senere udspurgtes af biskoppen i
bispegården i Ålborg, indrømmede hun, at
det var noget hun havde bildt folk ind. Sognepræsten i Thisted mente selvfølgelig, at
denne tilståelse måtte skyldes djævelen – én
eller flere af dem.
Folkemindeforskeren Anders Bæksted
har skrevet et værk på hele 800 sider med
titlen »Besættelsen i Tisted 1696-98«,

1959-60. Han har vendt hvert et dokument
i det lange forløb, så dér får man grundig
besked. Og hvordan ender hele misseren?
Sognepræsten i Thisted skrev til kongen,
som nedsatte en kommission, der skulle
undersøge sagen. Oluf Bjørn var ikke just
samarbejdsvillig, og han rejste til København med et skudsmål om sin lærdom og
evner udfærdiget af en del af byens borgere.
Her gjorde han regning uden vært: nogle af
de besatte fik det bedre, mens præsten var
bortrejst. Ups! Efter påfølgende kongelig
befaling skulle de besatte fjernes fra miljøet i Thisted. Søstrene Gertrud og Anne
Andersdatter blev sendt til behandling hos
magister Jørgen Nielsen Seerup, rektor og
læge i Ribe.
Den ripensiske heksedoktor
I ovennævnte værk af Anders Bæksted finder vi citater fra fire breve af Jørgen Nielsen
Seerup, der korresponderede med en svoger
og tidligere borgmester i Thisted. Svogeren,
hvem vi må forstå havde en anden opfattelse end sognepræsten i Thisted, skriver et
brev, som Seerup modtager d. 17. aug. 1696
samtidig med de to pigers ankomst. Seerup
svarer dagen efter. I brevet peger han på, at
den nødvendige medicin til behandlingen
er forbundet med udgifter, hvortil kommer en særlig diæt. Seerup undlader ikke
at nævne, at han med et godt resultat har
kureret en ung kvinde: »hun var i Westphalen både af en del jesuiter og af de barfode
munke antagen som en besat og lagt på et
altare to timer hver dag udi et kapel, kaldes
St. Rasmussens kapel, for derved at gøre et
mirakel med hende, men som hun i så måde
på 7 år ved exorcismos og messer intet forbedrede sig, blev hun hen til Ribe bragt til
mig og endelig, næst Guds bistand, restitueret«. Det katolske mirakel udebliver; men
den reformerte, lutherske kirkes gud bistår
medicinen i helbredelsen. Han skriver videre om pigerne fra Thisted: »Den ældste af
dennem havde sin paroxysmus (ophidselse)
i aftes, og jeg så ingen Satans kogleri hos
hende, men alting naturligt og langt mil-

»Kvinden er værre end djævelen«.
Folkeligt træsnit fra 1600 tallet.
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dere end andre. (…) Forbliver i det øvrige,
næst flittig og huldeste hilsen til Dennem
samtlig, højærede hr. svogers tjenstberedvilligste J. Seerup«. En uge senere skriver
Seerup sin næste bulletin, hvori han blandt
andet skriver »mig siunes deres svaghed må
være kommen af en alteration over det, de
så og hørte i Tisted, og af en indbilding,
at de, som ved denne alteration havde fået
en naturlig moderconvulsion, skulde være
besåtte af satan, som de sig om de andre
havde indbildet, hvilket muligt haver gjort
deres tilfælde des forskrækkeligere. Thi der
er intet at sige, hvad indbilding kan gøre i
svaghederne, særdeles i de svagheder, som
griber hjernen og senerne an« .
Seerup mener pigerne helbredte i sit
tredje brev: »Kan de på nogle uger forblive
her i byen, da og med ordentlig medicin
skal vorde forfaret og muligt tjeneste af min
kæreste og mig gøres«. Den 18. september 1696 svarer Seerup svogeren på dennes forespørgsel om patienternes tilstand:
»kan forsikre, at der hos dennem er intet
andet end en naturlig svaghed og aldeles
ingen legemlig besættelse. Svagheden er en
convulsio hysterica, så vidt jeg af Gertrud
Andersdåtters paroxysmos haver eragtet,
og haver hun, siden hun begyndte at bruge
(medicin), ikke haft allerringeste anstød
deraf, ikke heller hendes yngste søster uden
en ganske ringe mindelse, som ikke er værd
at skrive om. Min tanke er, at en alteration
over det, de haver hørt og set i Tisted, haver været årsag til svagheden, som ved en
fattet indbildning om besættelse haver taget overhånd og så meget græsseligere ytret
sig«. Seerup slutter af med en forestilling
om, at sognepræsten i Thisted burde kunne
komme på andre tanker, hvis han konsulterede en mediciner.
I maj 1697 faldt den af kongen nedsatte
kommissions kendelse: nogle skulle miste
deres liv, andre skulle udvises af landet og
andre igen miste deres ejendom. Præsten
Oluf Bjørn mistede sit embede, han skulle
åbent angre i Thisted Kirke, han mistede
sin ejendom og han måtte ingensinde mere

Hekseafbrænding.

opholde sig i Jylland. Ikke mindst det sidste var en hård straf! Oluf Bjørn ankede
til Højesteret, der afsagde endelig dom d.
26. feb. 1698. Dommene blev mildere: de
dødsdømte fastholdt hovedet på kroppen,
andre frikendtes. Oluf Bjørn skulle i fængsel på livstid, men blev efter et år benådet
mod at forlade landet.
Den, der ler sidst
I 1723 skrev Ludvig Holberg komedien
»Hexerie eller Blind Allarm«. Komedien
blev først trykt i 1731 og opførtes første
gang i 1750. Titlens »Blind Allarm« skal vi
forstå som falsk alarm, det vil sige en sag
uden substans. Komedien tematiserer effekten af indbildning, rygtespredning og en
kædereaktion af misforståelser båret frem
af dumhed og nyfigenhed. Sagen i Thisted
kan bestemt betragtes som tragisk for de
involverede; men for en rationalist som
Holberg, der grinede af de mennesker, som
var faret vild i egen indbildning og havde
tabt den sunde fornuft, var der her godt
stof til en komedie. Og da han skrev, var
der jo gået henved 25 år siden tildragelserne i Thy. I 5. akt., 1. scene lyder en replik:
»Ach, ach, ach, vort kiære Thisted«, hvilket
er Holbergs signal om, hvor han har sin
inspiration, for det er det, der er tale om:
Holberg forholder sig ganske frit til besættelsen i Thisted. Allerede i 1699 blev der af
Arni Magnússon udgivet en bog om sagen
i Thisted, så Holberg har let kunnet skaffe
51

sig informationer. Men Holberg havde også
adgang til en primærkilde, idet Niels Ebbesen Aagaard, der var rektor på latinskolen i
Thisted i 1690’erne, flyttede til København
i 1702 for at studere videre. Aagaard fik
bolig på Borchs Kollegium, hvor han efter
nogle år blev inspektør. På samme tid boede Ludvig Holberg på kollegiet, og det er
da ikke utænkeligt, at de har talt om besættelsen i Thisted, hvor Aagaard havde været
indkaldt som vidne, idet han havde overværet et tilfælde af hysteri hos en af de såkaldte
besatte.
I afvigte år er der i Ribe observeret flere
heksekoste i birketræer i vestbyen, og der
blev året før igen fundet en heksering i
græsplænen ved det gamle Ribe Kloster.
Byens præster står afmægtige og selveste
biskoppen med, når heksehylene i dagene
mellem juleaften og Hellig tre Konger lader
sig høre i gårde og porte, slipper og stræder,
mens frostens fingre skriver deres hemmelige skrift på folks ruder. For et par år siden
blev et par af byens gode borgere ramt af
hekseskud. Får dette tøjeri dog aldrig en
ende? Eller ender det hele mon i en heksekedel? Keine Behändigkeit nur Hexerei.

Plakat for en opsætning af Holbergs »Hekseri
eller blind alarm«.
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Kort nyt fra Ribe
Ved redaktøren
Omfartsvej ved Ribe
Spændingen er udløst. Der er truffet beslutning om at der ikke skal bygges en ny
omfartsvej ved Ribe længere ude i marsken
vest for Ribe. Afgørelsen kom i slutningen af august og blev modtaget med stor
tilfredshed i Ribe, medens kommunen var
skuffet over afgørelsen. Transportudvalgets
beslutning indebærer en udbygning i den
eksisterende vejlinje, men der var sat en
lille krølle på afgørelsen, idet det fremlagte
projektforslag er suppleret med en ny bro
over Ribe Å, som skal kunne bære fremtidens tungere trafik. Men der er tillige regnet med at den nye bro skal udføres som
en klapbro, som vil gøre det muligt for
vadehavssejlere at komme helt ind til Ribe
uden at skulle lægge master ned. Det er et
ønske og forslag fra »Det maritime Ribe«
som er en af Ribes mange ildsjæle grupper.
Gruppen ønsker at Ribe igen skal blive en
levende havn med vadehavsskibe ved Skibbroen. Ønsket om klapbro er gennem årene
støttet af mange i Ribe, hvoraf en del nok
anså det for noget vidtløftigt. Men nu er
den klapbro altså på vej!
Der var en del som fik morgenkrydderen
galt i halsen den lørdag morgen da nyheden kunne læses i JydskeVestkysten, og det
tog et par dage før mange genvandt fatningen. Borgmesteren i Esbjerg var skuffet
og stærkt undrende i forhold til klapbroen.
Det blev dog hurtigt gravet frem, at han
selv for nogle år siden var gået varmt ind
for en klapbro, så nu er alle glade, bortset
fra beboere langs vejen i Nørremarksområdet!
Ribe Sejlklub har holdt stort inspirationsmøde for at kunne finde muligheder for
at forbedre sejladsforholdene på Ribe Å, så
der bliver bedre muligheder for at få gavn
af klapbroen. Det er nemlig ikke hver dag
i sommerhalvåret, der er vand nok i åen til
sikker sejlads med skibe svarende til muse-

Plantagekrydset lørdag den 15. oktober 2016!

ums-everten Johanne Dan, der ligger ud for
Sælhunden.
Måske er der morgenluft for sejlads på
Ribe, for andre ildsjæle arbejder for genåbning af den store å-slynge vest for Ribe. Det
er en del af tanker om naturgenopretning i
marsken vest for Ribe med mere græsningsdrift og højere grundvandstand. Måske kan
det resultere i genindvandring af den hvide
stork, hvis dens fødemuligheder gendannes
i marsken. Det vil nok kræve store omlægninger i landbrugsdriften og det er ikke
nogen enkel sag. Men her er kommunen
aktivt med, så måske sker der noget med
tiden.
Men tilbage til omfartsvejsagen. Handelsstandsforeningen og Ribes turistorienterede erhverv er glade for at hovedvejstrafikken ikke flyttes bort fra sin nære
placering ved Ribe. Nu venter man spændt
på hvordan projektet kommer til at se ud.
Mange her i Ribe synes ikke, at det er her i
vores del af landet, vi har de største trafikproblemer!
På det allersidste er der dog kommet uro
om sagen. Erhvervslivet i Esbjerg har fået
borgmesteren med på at gå imod udbygningen i bestående vejlinje, og forsøge at få
A linjen ude i marsken ind i billedet igen.
Det har fået mange i Ribe op af stolene, og
Esbjergs aktion resulterer måske i at der i
sidste ende slet ikke kommer nogen vejud53

bygning i de kommende mange år. Regeringen har nok mange andre steder at bruge
pengene!

Generelt er der alt for megen plads på
landets kirkegårde. De ændrede gravskikke med urnegrave og aske udstrøning har
reduceret arealbehovene. Det har mange
steder bevirket at sløjfede gravsteder ikke
bliver genanvendt. Der bliver spredte gravsteder tilbage med store mellemliggende
arealer, som kræver vedligeholdelse. Det
har mange steder ført til, at man laver langsigtede planer for, hvorledes de frie arealer
skal bruges. Det er som nævnt også ved at
ske her i Ribe.
Den nye kirkegård ved Tangevej er allerede væsentligt ændret og begynder mere
at være en park med forskellige felter med
begravelser. Der er endda solgt et stykke af
kirkegården fra til bebyggelse med boliger
på den østligste del, hvor der aldrig har været begravelser. Det er et areal der grænser
direkte til Nipsvej, så det er nogenlunde enkelt at bygge en række boliger langs vejen.
Mange af kirkegårdens gamle træer er fra
dens oprettelse en del år før 2. Verdenskrig.
De er nu udlevede, og er næsten alle blevet
fældet. Nye er plantet og der er skabt sammenhænge mellem kirkegårdens delområder. For enden af kirkegårdens midterakse
fra hovedindgangen ved Tangevej er der
ved at blive opstillet et værk af Ribe-kunstneren Ole Videbæk. Der er også på kirkegården opstillet et antal bistader og man vil
nok med tiden kunne købe en særlig Ribehonning!
Den gamle kirkegård bag Gravsgade
er også under forandring. Den blev taget
i brug i år 1800 efter det blev forbudt at
begrave på kirkegårdene omkring byens to
kirker. Dengang var det uden for byen, og
det var svært gå med til, at de døde skulle
helt derud. Den daværende stiftamtmand
Moltke besluttede derfor at flytte sin kones
gravsted derud som et af det første, for at
markere, at det var et godt sted. Det kan
man læse om på hendes gravsten, som står
der endnu nær hovedindgangen.
De fleste gravsteder sløjfes, når fredningstiden udløber og de efterlevende ikke
ønsker at betale for gravstedets bevarelse.

Ribes kirkegårde
var nok ikke steder, der optog os specielt
i vores tid på Katedralskolen. Den gamle
kirkegård bag Gravsgade vidste vi hvor var,
for den skulle vi jo forbi på vej til og fra
sportspladsen i sommerhalvåret. Nutidens
elever skal forbi den hele året, for hal og
sportsbaner ligger nu ved Damvej. Det var
nok ikke mange af os der besøgte selve kirkegården.
Men det kan der være god grund til at
gøre i de kommende år, når I kommer til
Ribe for at se de gamle kendte steder. I vil
i så fald ikke finde det samme præg, som
tidligere. Der er nemlig kommet en ny kirkegårdsleder, Hanne Gerken, som over de
senere år har fået kirkegårdsbestyrelsen og
menighedsrådene med på at nytænke udformningen af kirkegårdene.

Kunstværket på den nye kirkegård.

Bistaderne.
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Men en del gravsteder fredes permanent.
Det er oftest grave for kendte personer, der
har betydet noget for by og egn, men det
kan også være særligt udformede gravminder af tidsmæssig betydning. En del støbejernskors, fremstillet på Ribe Jernstøberi er
således fredede.
I en del tilfælde sløjfes gravstederne, men
selve gravstenene samles et eller flere steder
på kirkegården i såkaldte »lapidarier« (lapis
betyder sten på latin). Det er meningen at
gøre mere ud af oplysning om de personer,
hvis grave eller gravsten er bevarede. Det er
desuden under overvejelse at åbne kirkegårdsområdet mod en del af Stampemølle
Å, der løber langs sydsiden af kirkegården.
Kirkegårdene skal gerne blive et sted, hvor
det er rart at færdes og et sted, der giver fred
og ro til at tænke over livet og døden.

forskellene mellem katolicisme og protestantisme, med andre ord ændringerne ved
reformationen. Det er tanken at uddybe
denne fortælling i forbindelse med reformationsfejringerne i det kommende år, hvor
det er 500 år siden Martin Luther opslog
sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg.
Der bliver øget valuta for den beskedne entré der betales for adgang til tårnet. Til selve
kirken er der fri adgang.
Musiklivet
trives i Ribe. Sønderjyllands Symfoniorkester har igen Domkirken som et af sine faste
spillesteder og Langgaard festivalen vokser
sig til. I kirkerne er der mange orgel- og
korkoncerter i årets løb, og der er kor tilknyttet de to kirker ud over de faste gudstjeneste kor. Organisten ved Sct. Katharine
Kirke har oprettet et drengekor og ved
Domkirken er der kammerkor med voksne
sangere, og pigekor som ungdomskor og
børnekor. Ribe Musikforening og JazzinRibe er flittige arrangører og der er også
ofte musikoptræden på Brorsonsminde
og Hotel Ribe, (tidligere Hotel Sønderjylland). Kannikegården har vist sig velegnet
til koncerter, og der har allerede været flere
arrangementer. Ja det kommer til at knibe
at nå med til det hele, når man også gerne
vil følge foredrag og møderækker.

Domkirketårnet
er et meget besøgt mål i Ribe. Der kommer ca. 200.000 i kirken om året og næsten halvdelen går en tur op i tårnet ad de
248 trappetrin. Der har hidtil ikke været
mange informationer om tårnets seværdigheder, men det er der ved at blive rådet bod
på. Menighedsrådet har fået udarbejdet en
række oplysende tekster om det man ser på
vejen op og ned. Det er for eksempel oplysninger om tårnur og klokkespil, om de
store klokker og fortællingen på toppen om
den svenske kanonskydning fra Riberhus
mod tårnet, hvorfra danskerne forsvarede
sig i 1640’erne.
På vejen op i tårnet passerer man Domkirkemuseet på Søndre Galleri. Der fortælles der om kirkens bygningshistorie og om

Ribelund
er ikke mere det, mange af os ældre kendte
som Åndssvageanstalten. Dengang var der
trange kår for de ca. 700 klienter. De bedst
fungerende er for længst flyttet ud i bofællesskaber i hjemkommunerne, og der er nu
måske godt og vel 100 meget handicappede
tilbage. De får efterhånden alle deres egen
lejlighed, hvor personale kan hjælpe den
enkelte. Forleden var der rejsegilde på en
stor nybygning i tilslutning til en af de ældre bygninger, hvor 18 multihandicappede
klienter får rigtig gode vilkår, og personalet
gode hjælpemidler.
Det er Esbjerg Kommune, der nu driver
specialinstitutionen, som også har klienter
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havsområdet, og det skal være til rådighed
ved forskning og undervisning, hvor det vil
være af betydning at kunne sejle ud i vadehavsområdet. Der er plads til 12 passagerer
på skibet, som har en fast skibsfører med
stor sejlerfaring. Man regner med at skibet
for alvor tages i brug til foråret 2017.
Skibet vil ved passende vandstand kunne
sejle ind til Skibbroen i Ribe, også uden en
klapbro i Ringvejen!

Den gamle forstanderbolig.

fra en række andre kommuner. En del bygninger er blevet til overs, og der er frasolgt
flere af dem. Den store hvide villa ud mod
Tangevej er således solgt til bolig, og den
oprindelige forstanderbolig med administrationslokaler ved indkørslen til området
er også solgt, og er ved at blive ombygget til
fire lejligheder.

Vadehavscentret
i Vester Vedsted er ikke blevet færdigt endnu. Det var meningen at det skulle have
været indviet her i efteråret, men nu bliver
det først til foråret 2017. Der er vokset et
imponerende kompleks op derude og det
bliver meget spændende at besøge det alene
for udformningen. Det er et kæmpe stort
hus, hvor både tag og vægge er tækket med
strå.
I den efterhånden lange byggeperiode
har der alligevel været mange aktiviteter
fra centret. I sommerens løb har der været mange ture til vadehavet og Mandø. I
vinterhalvåret arrangeres der østersture og
forår og efterår er der rigtig mange deltagere i ture til »Sort Sol«. Det nyder byens
overnatningssteder godt af.

Nationalpark Vadehavet
er under udvikling som en organisation
med en vis indflydelse. For nogen tid siden
blev et nationalparkskib endelig færdigt og
præsenteret for offentligheden. Det foregik
ved Ribe Kammersluse, hvor skibet også
fik navn. Meget originalt hedder det »Vadehavet«. Det er udformet med forbillede
i den fladbundede hollandske kuf, som er
velegnet til sejlads i et tidevandsområde
som vores vadehav. Skibet skal om sommeren have hjemsted ved Kammerslusen,
men om vinteren skal det formentlig ligge i Ribe, hvis man ellers kan blive enige
om det. En nødvendig oprensning er det
ikke så enkelt at få lov til i et beskyttet
vandløb.
Skibet skal kunne repræsentere Nationalparken ved arrangementer i og om vade-

Forskelligt
Ret skal være ret. Esbjerg Kommune tilfører også Ribeområdet en række goder. I
det kommende år vil der blive anlagt cykelstier forskellige steder. Cykelstien langs
Obbekærvej skal forlænges ud til Vesterengevej, så cyklister til og fra Obbekær kan
bruge Gammel Mosevej. Så bliver man fri
for at skulle cykle ad den ret smalle, men

Nationalparkskibet Vadehavet.

Det nye Vadehavscenter.
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vands. Der færdes mange ad broerne mellem byens indre dele. Det er nok næsten 50
år siden gangbroerne blev genoprettet!
Mange af jer har måske set de to TV
udsendelser med »Guld fra Ribe« og har
glædet jer over gensynet med kendte steder.
Byens turisterhverv er meget begejstrede for
udsendelserne, som de forventer vil bringe
mange nye turister til byen fra det øvrige
Danmark. Vi har mange gode fortællere i
Ribe.

Fru Mathies i Saltgade.

stærkt trafikerede landevej. Hviding-Egebæk får en cykelsti langs Enderupvej. Det
vil være godt for skolebørnene fra området
sydvest for byområdet.

Byens handlende ser frem til julemåneden efter en vist nok meget god sommerhandelssæson. Det snart sædvanlige »Peters
Jul« koncept bliver rullet ud igen med optog, juletræ og musik og teater i gaden. Det
forlyder at der skal være endnu flere handelshytter på Domkirketorvet og hvis vejret
arter sig bliver der nok også god stemning
og handel. Men det er svært at leve op til de
tyske forbilleder!

Fortidens »Beiers Kaffegård« i Saltgade
er solgt til Ribe Jernindustri. Stedet har i
de seneste mange år heddet »Fru Mathies«
og har fungeret som et mindre hotel med
4-6 værelser på 1. sal og værtshus i stuen.
Værtshuset har et ret stort, trofast stampublikum og har jævnligt levende musik! Det
er ikke hensigten at Jernindustrien vil nedlægge værtshuset, men virksomheden ejer
alle tilgrænsende ejendomme, og vil sikre
sig handlefrihed, hvis der engang skal ske
udvidelser af aktiviteterne.
Bageriet »Pompei« tidligere »Bager Nielsen« i Saltgade har åbenbart noget af det
bedste brød i Ribe. Der er næsten hver
morgen kø af morgenbrødskøbere og lørdag-søndag er der særlig lange køer. Det er
ikke bare i Ribe der sættes pris på brødet
fra Pompei. I de seneste 10 år har bageriet
markeret sig fornemt i DM Brød, som i år
blev afholdt på Rådhuspladsen i København. Det blev til fire medaljer, hvoraf en
var af guld til en af bageriets bagerlærlinge i
talentkonkurrencen.

Den nye Frisluse.

Frislusen er blevet renoveret og snart
bliver den åbnet, så vinterens større vandmængder kan passere. Der er også næste år
midler til renovering af forholdene på »Andeøen« og omgivelser. Der er de seneste årtier sket en kraftig tilgroning i området, og
der ses frem til en meget nødvendig udtynding af bevoksningerne både til lands og til

Tilgroning ved museumshaven.
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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.

