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Nytårshilsen

så i den kommende
tid at få den færdigudviklet og iværksat, så vi
forhåbentlig kan se resultater af indsatserne
i løbet af året 2019.
På den kommende
generalforsamling i København den 16.
februar bliver der god mulighed for at
drøfte vores initiativ og komme frem med
kommentarer og forbedringsforslag. Der
bliver også som sædvanligt rig lejlighed til
socialt samvær og drøftelser ved det efterfølgende årsmøde med buffet. Jeg håber at
rigtig mange af jer vil møde op og deltage i
diskussionen. I kan læse mere om generalforsamling og årsmøde nedenfor og på de
næste sider i bladet.
– Vel mødt i Vartov.

Hans Jørn Kolmos, formand
Kære medlemmer.
Godt nytår til Jer alle, og tak for opbakningen til Ripensersamfundet. En særlig tak til
de af Jer, som deltog i årsmødet og jubilarreceptionen og bidrog til at gøre begge
begivenheder til en succes.
Ripensersamfundet har i de senere år været udfordret af faldende medlemstal, som
især skyldes, at de unge ikke melder sig ind
i foreningen. Det blev allerede på den forrige generalforsamling besluttet at vi skulle
forsøge at gøre noget ved det. Bestyrelsen
har derfor i det forløbne år lavet et en udviklingsplan, som bl.a. sigter på at rekruttere nye unge medlemmer, endnu mens de
er elever på skolen (se side 6). Opgaven er

Årsmøde 2019 med efterfølgende buffet
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret en kop kaffe, og derefter er der ca. kl. 16 årsmøde, hvor Jens
Arne Enemark, S 1969 vil holde et foredrag med titlen:
”Fra wasteland til Verdensarv.
Om Vadehavet og det dansk-tysk-hollandske samarbejde om beskyttelsen af Vadehavet”
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, eller til adressen:
webmaster@ripensersamfundet.dk eller telefonisk til Hans Erik Christensen, 50 50 84 95.
Tilmelding skal ske senest fredag den 8. februar 2019!
Jens Arne Enemark har givet følgende oplysninger om sig selv og sit foredrag:
Jeg er klassisk-sproglig student fra 1969, har læst historie og statskundskab på Århus
Universitet og ”landede” lidt tilfældigt i Vadehavet.
I 1987 blev jeg udnævnt til sekretær for det dansk-tysk-hollandske regeringssamarbejde
omkring beskyttelsen af Vadehavet og leder af det netop oprettede fælles sekretariat
(Common Wadden Sea Secretariat), som er placeret i Wilhelmshaven i Tyskland, en
funktion, jeg udøvede indtil jeg som 65-årig gik på pension i 2014.
Det dansk-tyske-hollandske Vadehav er verdens største sammenhængende vadehavsområde med en betydning for biodiversitet, der rækker langt ud over dets grænser. For
nogle år siden blev det optaget på UNESCOs Verdensarvliste, listen over verdens mest
ikoniske monumenter, landskaber og naturområder, som en anerkendelse også af den
indsats landene, organisationer og den lokale befolkning har gjort for at bevare området.
De tre lande har siden 1978 arbejdet sammen for at beskytte og forvalte Vadehavet som et sammenhængende
område. Det fælles Vadehavssekretariat har til opgave at koordinere landenes indsats, drive samarbejdet fremad,
og forberede de tre-/fire-årlige ministerkonferencer med deltagelse af landenes miljøministre, hvor de politiske
beslutninger bliver taget omkring områdets fælles beskyttelse og forvaltning.
Jeg vil med udgangspunkt i en kort rejse gennem Vadehavet fortælle om og skildre, hvorfor det er sådan et
vigtigt område. Jeg vil derefter give et indblik i hvordan et internationalt miljøsamarbejde fungerer, hvorfor det
er vigtigt og hvilke udfordringer man bliver stillet overfor, ikke blot af teknisk men også af social og kulturel art.
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Indkaldelse

Der afholdes ordinær generalforsamling i
Ripensersamfundet
lørdag den 16. februar 2019 kl. 14.00
i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K
Dagsorden
1) Valg af dirigent og referent.
2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for foreningen og for Dimittendfonden
til godkendelse.
4) Indkomne forslag.
5) Forelæggelse og vedtagelse af budget for det kommende år og forelæggelse af
forslag til medlemskontingent.
6) Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt eventuelt suppleanter for disse sidste.
7) Valg af revisor og revisorsuppleant.
8) Eventuelt.
Ad pkt. 4:
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
Ad pkt. 5:
Bestyrelsen foreslår 170 kr. for almindelige medlemmer (uændret), og 0 kr. for de
yngste fem årgange.
Ad pkt. 6:
Formand: Hans Jørn Kolmos (S.67) er på valg og villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.
Bestyrelsesmedlemmer på valg: Elly Skjødt (R.61), Helle Spange Mortensen (S.69) og
Mathilda Rom (S.15) er på valg. Alle tre er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår
genvalg.
Ad pkt. 7:
Revisor Peter Finnerup (S.70) er villig til genvalg.
Revisorsuppleant Kirsten Hingeberg Larsen (R.65) er villig til genvalg.
Efter generalforsamlingen er der årsmøde med
foredrag og efterfølgende buffet som nærmere beskrevet på modstående side.

Vartov set fra V. Voldgade
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Udviklingsplan for Ripensersamfundet
heden med skolen gør, at Ribe i dag er vores
helt naturlige omdrejningspunkt.
Det er her vi har vores styrkeposition. En
medlemsstatistik fra 19. november 2018 viser, at 914 af foreningens 1.301 medlemmer bor vest for Storebælt, heraf 500 i Sydog Sønderjylland.
Vi vil derfor som de første skridt udbygge kontakten til Katedralskolen og styrke
bestyrelsens tilstedeværelse i Ribe.

Baggrund
Ripensersamfundet blev skabt i 1912 for
at bevare og udvikle sammenholdet mellem tidligere elever fra Ribe Katedralskole.
Dengang var København den eneste universitetsby, og studenterne havde brug for
et netværk, som kunne støtte op om dem
og hjælpe dem i deres nye omgivelser. I dag
er der meget kortere til universitetsbyerne
og andre uddannelsesbyer, både mentalt og
i tid. Unge mennesker netværker gennem
sociale medier og oplever ikke samme behov for støtte som dengang.
Nutidens studerende kan derfor med berettigelse sætte spørgsmålstegn ved relevansen af Ripensersamfundet i den skikkelse,
foreningen har i dag. Ud over at uddele
legater, er Ripensersamfundets vigtigste
funktion i dag at være samlingspunkt for
de ældre årgange og knytte forbindelser
tilbage til Ribe og Ribe Katedralskole. Det
er i sig selv udmærket, og absolut værd at
fortsætte med, men bare ikke tilstrækkeligt
til at holde medlemstallet oppe og skabe interesse for yngre årgange.
I overensstemmelse med ønskerne på
den seneste generalforsamling har bestyrelsen lavet nedenstående plan, som har
til formål at vende udviklingen i Ripensersamfundet og dermed sikre foreningens
eksistensgrundlag.

Beslutninger
Udbygning af kontakten med Ribe Katedralskole. Vi har afholdt møde med Ribe
Katedralskole og i fællesskab besluttet flg.:
Skolen udpeger en kontaktperson i lærerkollegiet, som varetager forbindelserne til
Ripensersamfundet, i første række redaktøren af Ripenserbladet. Kontaktpersonen skaber netværk i lærerkollegiet, som medvirker
til yderligere at udbygge samarbejdet.
Kontaktpersonen modtager referater af
vores bestyrelsesmøder til orientering.
Katedralskolen vil orientere om Ripensersamfundet i afgangsklasserne og cirkulere lister, hvor eleverne kan melde sig ind.
Vi vil tilbyde gratis medlemskab de første 5 år.
Vi vil udarbejde et introduktionsbrev
m.m., som målrettes til afgangsklasserne.
Vores målgrupper er alle uddannelser på
Ribe Katedralskole.
Vi fortsætter med at uddele Dimittendlegat og Jubilæumslegat. Efter ønske fra
Katedralskolen vil vi opdele de to legater
i mindre legatportioner, så at flere elever
i alle uddannelsesretninger kan tilgodeses.
Det konkrete antal og beløbsstørrelser aftales nærmere.
Vi vil arbejde på at skabe et netværk af
”ambassadører” blandt Ripensersamfundets medlemmer. Form og indhold aftales
nærmere.
Initiativer rettet specielt mod de unge:
Som anført vil vi starte rekrutteringen til
Ripensersamfundet allerede i afgangsklas-

Overordnet strategi: Vi skal styrke
vores position i Ribe
I 1912 var København i fokus for Ripensersamfundets arbejde, her lå landets eneste
universitet. Den forbindelse har vi traditionelt bevaret, bl.a. ved at halvdelen af generalforsamlingerne stadig holdes der. Dette
til trods for, at et mindretal af dimittenderne
fra skolen i dag indskrives ved KU og andre
institutioner i hovedstadsområdet. Dette
sammenholdt med reception og legatuddeling ved translokationen og udgivelsen
af Ripenserbladet med nyhedsdækning fra
Ribe og omegn og ikke mindst samhørig6

serne. Med afsæt heri vil vi undersøge mulighederne for at etablere en ”ungdomsbrugergruppe”, som kan arbejde på de sociale
medier med kommunikationsformer, som i
særlig grad henvender sig til de unge. Form
og indhold undersøges nærmere.
Styrke bestyrelsesarbejdet i Ribe: Udgivelsen af Ripenserbladet er en meget vigtig
del af Ripensersamfundets image. Redaktionsarbejdet er en stor arbejdspost. For
at understøtte dette arbejde vil vi søge at

udbygge samarbejdet med medlemmer i
lokalområdet.
Udbygge kontakt med kulturinstitutioner og erhvervsvirksomheder i lokalområdet: Dette er endnu på et sonderende plan.
Form og indhold skal drøftes nærmere.
Hvad gør andre gamle elevforeninger
for at sikre medlemstilgangen? Dette undersøger vi med udgangspunkt i Hans Erik
Christensens artikel i Ripensersamfundets
Jubilæumsskrift 2012.

RESTAURANT

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

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

MØDE- OG SELSKABSLOKALER
OP TIL 65 PERS.
GRYDERGADE 12 · 6760 RIBE
TLF. 75 42 11 01

7

Katedralskolens juleafslutning 2018
Fredag den 21. december samledes elever
og lærere som vanligt i Domkirken for at
synge julen ind sammen. Det var så sidste
gang man var samlet inden Handelsgymnasiets ca. 200 elever var flyttet til bymidten.
Vi sang en salme af hver af de tre salmedigtere, Grundtvig, Brorson og Ingemann og
musikklassen 2t MUA sang forskellige carols m.v. og en instrumentgruppe gav Kim
Larsens ”Julemand”

verden sig her år efter år i en forventning,
et eventyr, en tro på, at ting kan ændre sig.
Kort sagt: Et håb!
Det er meget mærkeligt, hvis det er rigtigt
(og her kan meget jo komme an på temperamentet), at det er i en spejling af tilværelsen,
når den er allermest simpel eller fattig, at håbet eller følelsen af mening skal findes.
Vi lever i en tid, hvor vi selv i Danmark
- som jo på så vældigt mange områder er et
slaraffenland, der år efter år indtager en topplacering i internationale sammenligninger
af både det ene og det andet, eksempelvis
erhvervsvenlighed og det trods de evindelige
klager over størrelsen af skatterne og den offentlige sektor! - at vi selv i dette land har
brug for håb. Der er en stigende træthed
over politiske løsninger, der mest synes at
skyde problemerne til hjørne for ikke at udfordre vigtige økonomiske og institutionelle
interesser. Hvordan forandre noget radikalt
i virkelighedens verden? Er det bare en naiv
drøm, og juleevangeliets scene naiv?
Når Donald Trump vandt det amerikanske præsidentvalg, var det i sidste ende ikke på
grund af russisk intervention, men fordi han
gav oversete grupper i samfundet et håb, hvad
markedsliberalisterne og eliten har forsømt,
hævder de to svenske journalister Åsa Linderborg og Göran Greider provokerende i bogen
”Det populistiske manifest”. Uden i øvrigt at
have nogen som helst sympati for manden.
Der er intet menneske, der kan leve uden
håb, og ethvert land går i opløsning uden.
Spørgsmålet er alene, hvor man skal vende
sig hen for at finde næring til det.
I sin nye bog ”Skærmens magi. At træne
modstandskraften i en digital tid” advarer
CBS-professoren Bent Meier Sørensen –
ikke imod at håbe, men – imod at dyrke
falske håb. Håb, der ikke er andet end naive
og kortsynede fix. Flere af jer kan risikere at
møde ham, hvis I planlægger en fremtid,
der går over CBS. Jeg siger det bare.
At vi, skriver han, har overgivet os til teknologien i den grad, som vi har, ikke kun

Der var god tilslutning

Domprovst Jens Torkild Bak holdt juletale, som vi har fået lov til at bringe i sin
helhed. Rektor Kristian Bennike omtalte,
undskyldte og forklarede det omfattende
byggerod, der havde hersket hele efteråret,
og at det ikke var helt ovre endnu. Han
takkede alle for den udviste tålmodighed.
Han uddelte også skolens julelegater og beklagede, at der ikke var så mange som der
er dygtige elever til. Rektor ønskede alle
en glædelig jul og håbede at starten efter
nytår ville forløbe rimeligt med modtagelse
af de mange nye elever. Han fremdrog et
gammelt bonmot fra en dør, hvor der stod:
”Hold ud og stå fast”
Domprovstens juletale:
I det kristne juleevangelium er tilværelsen
skåret ned til sin ultimative enkelhed, uden
overflødige rekvisitter af nogen art: Et barn,
lidt tøj til at vikle om det, en stald, en krybbe, et forældrepar, nogle dyr måske også.
Ikke andet. Og dog spejler hele den kristne
8

kedsomheden som et overgreb på deres integritet. Citat slut.
Men det er det ikke. Et overgreb. Tværtimod. Kedsomhed er en nødvendig læring i
at gå vejen tilbage til det, som et menneske
er i sig selv, når det ikke har en masse tingeltangel ved hånden at adsprede sig med
og flygte ind i. (Hvis man så både er socialdemokrat og kirkegænger, er der åbenbart tale om dobbeltlæring, eller, ja, jeg ved
det ikke). Kedsomhed er således en basal
træning i menneskelighed: Den tvinger i
manglen af forstyrrende elementer nemlig
det frem, som ethvert menneske selv kan
bidrage med, og netop i det alment menneskelige skal vi sammen finde håbet for
verden frem for i den nærmest religiøse
tiltro til teknologi-guruernes budskaber og
formåen. Hævder Meier Sørensen.
Meier Sørensen er ikke maskinstormer,
men han frygter en fremtid, hvor mennesket i stigende grad underlægger sig et
maskinelt diktatur, hvor det mister sin
værdighed eller fornemhed, som han kalder det; hvor det personlige møde mellem
mennesker ikke længere betyder noget, og
hvor det personlige ansvar skydes til hjørne
under henvisning til det utopiske eller religiøse technologiske fix, der vil klare alt.
I den kristne grundfortælling om Gud,
der blev menneske, ligger der – selv i en ny
kontekst – en udfordrende påstand om, at
det er i menneskeligheden, at håbet og det
forpligtende ansvar for fremtiden findes.
Måske er det i virkeligheden ikke så svært,
hvis vi som mennesker tør tage problemerne,
f.eks. klimaproblemerne og migrationsproblemerne, up-front i stedet for at blive ved
med at skyde dem til hjørne i håbet om
fremtidens teknologier og endnu flere ubeboede øer, hvortil de kan transporteres. Men
det er selvfølgelig ligesom i familier, hvor det
kan være svært at tale om det, der virkelig
brænder på. En dag skal det dog gøres, og da
kan det være en virkelig befrielse.
Med disse ord ønsker jeg Katedralskolens elever og lærere en glædelig jul og et
godt nytår!

Domprovst Bak på prædikestolen

hvad angår vores forhold til skærme, men
også vores tiltro til, hvad teknologi kan gøre
for os, er i sig selv et krisetegn. Tanken om
det såkaldte ”teknologiske fix”, som ikke findes endnu, men som mange håber vil løse
klimakrise, migrantkrise og de andre kriser,
vi gennemlever nu, afspejler denne stærke
tro på teknologi. Den såkaldte ”fjerde industrielle revolution”, der er drevet af højteknologi, siges at ville forandre vores liv, arbejdsmarked og verdensorden fundamentalt, men
den synes at bringe en lang række problemer
med sig, som i sig selv ikke kan løses via
mere eller bedre teknologi. Citat slut.
I stedet for at sætte al vores lid til teknologien, skal vi satse mere på mennesket
selv, på hvad vi som mennesker kan bidrage
med, mener Meier Sørensen. Men at komme derhen, hvor vi er i stand til det, såvel i
erkendelse som i praksis, er ikke så lige til.
Det kræver øvelse, og den øvelse, siger han,
og nu citerer jeg bare! jeg citerer bare, hvad
han skriver – den øvelse går blandt andet
gennem en genopdagelse af værdien af at
kede sig.
En smartphone, skriver han ordret, svækker vores evne til at tåle gentagelsen og til
at tåle kedsomhed. Men også kedsomhed
kan man træne i at udholde; det er god og
helende træning. For at overleve at være socialdemokrat i velfærdsstatens barneår har
man, ganske som når man som jeg har overlevet at gå i kirke, skullet kunne sidde! igennem ganske lange perioder af gentagelse og
kedsomhed foranlediget af endeløse taler og
prædikener, ofte uden at kunne kende den
ene slags fra den anden. I dag er kedsomhed
tabu. Vi bliver forlegne, når vores børn siger,
de keder sig; det virker, som om de oplever
9

Vi har af forfatteren fået lov til at bringe denne artikel fra Katedralskolens årsskrift 2018

Ribe Katedralskoles årsskrifter
Det årsskrift, som du sidder med i hånden
nu, lægger sig i rækken af en over 200-årig
tradition på Ribe Katedralskole for at gøre
status for det forgangne år med et årsskrift,
der beskriver årets begivenheder. Årsskrifterne startede i begyndelsen af 1800-tallet,
som indbydelser til den årlige eksamen.
Eksamen var en offentlig begivenhed1,
hvorfor en indbydelse med tidspunkter for
eksamen, var på sin plads. Nogen må have
ment, at det var for lidt blot at sende et
enkelt blad ud med en oversigt over eksamenstidspunkter, så der var sammen med
indbydelsen en lærd artikel2. I de første år
var de skrevet af Adjunkt H. J. Hansen og
Vice-ConRector (og senere rektor) P. N.
Thorup, sidenhen bidrog flere af skolens
lærere med artikler. Artiklernes emner
spændte vidt, for eksempel: ”Noget om
Meteorstene” (1811), ”Henrik den fjerdes
Plan til evig Fred og Forbund mellem Europas civiliserede Nationer” (1813), ”Udkast
til en Theorie om de harmoniske Progressioner” (1814) og ”Nogle af Horatses Oder,
metrisk oversatte. Et forsög” (1816).
I 1823 ser det første egentlige årsskrift
dagens lys, da H. J. Hansen vælger at skrive
en artikel, ”Blandede Efterretninger angaa-

ende Ribe Cathedralskole”, der samler op
på årets (og de foregående års) begivenheder. Artiklen indledes:
”I dette indbydelsesskrift meddeles saaledes
beretning om de Forandringer, Skolens Bygninger have været underkastede; tillige følger
en Liste paa de Candidater, der fra 1814 til
1821 ere dimitterede herfra samt deres Characterer ved de academiske Examina, for at
bøde paa det savn, Man ved Standsningen af
Universitets og Skole-Annalernes Udgivelse i
overnævnte Tidsrum i saa henseende har følt.”
I de følgende år følger flere ”blandede efterretninger”, men det er ikke hvert år, de
skrives. Nogle år veksles med andre emner
eller lærde artikler. Efterhånden kommer
hvert indbydelsesskrift til fast at indeholde
en beretning om årets gang, blandt andet
med de skriftlige eksamensopgaver, studieordning3, pensum inklusiv anvendte lærebøger, optegnelser over dimitterede studenter,
samt sågar studenternes eksamenskarakterer.
Indtil 1938 hed skriftet stadigvæk ”Indbydelsesskrift til eksamen”, men i 1938 skiftes
navn til det mere retvisende ”Beretninger
om Ribe Katedralskole i skoleåret 1937-38”.
Efter nogle få år i midten af 1980’erne uden
et egentligt årsskrift, ser et årsskrift som det,
du sidder med nu, dagens lys i 1989. Både
hvad angår format og titel er ”Ribe Katedralskole Årsskrift 1988-89” næsten helt magen
til nutidens årsskrifter.
De sidste knap 20 års årsskrifter, samt
enkelte af de aller ældste indbydelsesskrifter, kan findes på skolens hjemmeside, under publikationer. Det er planen ad åre at
få alle tidligere årsskrifter på hjemmesiden.
Morten Høyrup

Selve eksamensindbydelsen, 1811

1 Eksamen er faktisk stadigvæk en offentlig begivenhed. Overværelse af eksaminer er dog ikke noget, der i dag praktiseres særligt hyppigt.
I de fleste tilfælde er der tale om elever, der er inde at høre én af deres kammeraters eksamen eller årsprøve.
2 Der findes i arkiverne et enkelt ark med indbydelse til eksamen, fra 1810, året før de første indbydelser med tilhørende artikler begynder.
3 Indbydelsesskrifterne er fantastiske kilder, hvis man vil kende udviklingen i gymnasiets fagrække, samt udviklingen i pensum i de enkelte fag.
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Vi har fået forfatterens tilladelse til at bringe denne artikel fra Katedralskolens årsskrift 2018

Overlæreren og matematikeren H. J. Hansen
Hans Jacob Hansen (1786-1850), født på
Fyn og dimitteret fra Odense Skole, blev
ansat som adjunkt på Ribe Katedralskole
i 1806, som blot 20-årig, og var ansat på
skolen til sin pensionering i 1845. H. J.
Hansens ansættelse skete i kølvandet på
en større skolereform, der erstattede den
Lutherske præsteskole, ”latinskolen”, med
den såkaldt ”lærde skole”, der var mere i
tråd med de internationale pædagogiske og
intellektuelle strømninger fra specielt Tyskland, den såkaldte nyhumanisme.
Som noget nyt erstattedes blandt andet
de hidtidige klasselærere (”hørerne”), der
underviste eleverne i alle fag, med faglærere, hvorfor den mangeårige rektor Lorens
Hansen så sig nødsaget til at fyre hele sin
lærerstab på fire lærere og erstatte dem med
tre nye lærere, der ud over H. J. Hansen
blandt andet også talte den navnkundige
P. N. Thorup1. De tre nyansatte lærere
havde alle, som noget nyt, en pædagogisk
uddannelse på det nyoprettede Pædagogiske Seminarium i København, der var den
første egentlige pædagogiske uddannelse af
gymnasielærere i Danmark. H. J. Hansen
havde gået i det Pædagogiske Seminariums
”fysisk-mathematiske klasse”.
Som nævnt i en artikel om årsskrifternes
historie, var adjunkt Hansen (og fra 1818
overlærer Hansen) en flittig leverandør af
artikler til skolens årsskrifter, eller indbydelser til eksamen. Andetsteds vil vi se nærmere
på indholdet af én af disse artikler (”Noget
om Meteorstene”), men man kan få en idé
om kvaliteten og niveauet af de af Hansens
artikler, der handlede om matematik, ved
at læse, hvad den fremtrædende matematiker, Professor H. G. Zeuthen, skriver i sin

Bind 1 af Bodes ”Sternkunde” med H. J. Hansens signatur

artikel om H. J. Hansen i Dansk Biografisk
Lexikon næsten 50 år efter hans død:
”De Arbejder, som han Tid efter anden
publicerede i Ribe Skoles Programmer eller
særskilt, ere vel af ringe Omfang, men de vise,
at han var en indsigtsfuld Mathematiker, som
i sin isolerede Stilling og med ringe Adgang
til Litteraturen fulgte med paa forskjellige
Omraader af sit Fag. Et af disse Arbejder er
i 1887 gjenoptrykt i ”Tidsskrift for Mathematik” som den bedste danske Fremstilling af
”Gräffes Opløsning af numeriske Ligninger”.2
At H. J. Hansen kompenserede for den
oven for nævnte manglende direkte adgang til et forskningsbibliotek, ved selv
at indkøbe udvalgte værker af, specielt
tysksproget, matematisk og fysisk litteratur, vidner skolebibliotekets afsnit for
matematik, fysik og astronomi stadig om.
Der er i dag stadig en lang række bind fra
første halvdel af 1800-tallet, der bærer H.
J. Hansens signatur, som skolen må have
arvet efter hans død.

1 P. N. Thorup blev ansat som ”Vice-Conrector” og blev allerede i 1814 rektor og han var rektor indtil 1845, i det, som Kornerup i sin
skolehistorie, kalder Ribe Katedralskoles ”tredie guldalder”.
2 Dansk Biografisk Lexikon, VI. Bind, Kjøbenhavn (1892).
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H. J. Hansens betydelige evner inden for
matematik ses også af det vidnesbyrd, som
den anerkendte matematiker, Jørgen Petersen Gram3, der var én af redaktørerne for
Tidsskrift for Mathematik, giver i sin indledning til ovennævnte artikel i tidsskriftet,
om Gräffes løsning:
”… vil det formentlig have Interesse for
Tidsskriftets Læsere at blive bekjendt med
Overlærer Hansens velskrevne, udførlige
Fremstilling, saa meget mere som Forfatteren
maa regnes for en af Landets dygtigste Mathematikere fra Aarhundredets begyndelse.” 4
Meget flotte ord fra Jørgen Petersen
Gram, der selv regnes som en af 1800-tallets aller dygtigste danske matematikere, af
internationalt omdømme.
H. J. Hansens akademiske kvaliteter til
trods var der mere delte meninger om hans
evner som underviser. Man kan for eksempel hos skolehistorikeren Kornerup læse, at
”Overlærer H. J. Hansen […] sad vel selv
inde med store matematiske Kundskaber,
men var ikke skikket til at meddele andre
dem og forstod slet ikke at vække interesse
for Matematik.”5 Måske var problemet en
kombination af en temmelig excentrisk
lærer og elever af en noget anden støbning
end dem, som i hvert fald denne artikels
forfatter er bekendt med i nutidens gymnasium:
”Han [H. J. Hansen] var ikke gjort af det
Stof, der er nødvendigt for at tumle vilde Krabater, og naar Disciplenes Postyr blev alt for
stærkt – f.eks. Ved at fylde Krudt i Tællelysene
–, saa den arme Mand ingen anden Udvej
end at flygte ud af Klassen.” 6
Det kan undre en moderne læser, at
man i en tid med udpræget brug af fysisk

afstraffelse i skolesystemet, kunne iagttage
så voldsomme disciplinære problemer. Men
i disse år, var der på Ribe Katedralskole en
kultur, hvor volden havde forplantet sig fra
ikke bare at være noget, der blev udøvet af
lærerne over for eleverne, men til også at
foregå mellem elever, så de ældre elever i
udpræget grad dominerede de yngre – med
vold.7 Måske er det ét argument (blandt
flere!) imod anvendelsen af vold som pædagogisk redskab: Trykket skal lettes ét eller
andet sted, og det vil så ske i timerne hos
de lærere, der ikke i samme grad som andre,
benytter sig af fysisk afstraffelse.
H. J. Hansen, der levede ugift, boede,
som de fleste af sine kolleger i de tjenesteboliger, der fandtes i tilknytning til de
gamle skolebygninger ved domkirken, i
Skolegade8, hvilket betyder at han har boet
i det centrale Ribe og på den måde nok
også været regnet som én af den lille købstads originaler:
”Hver Aften Kl. 7 forlod H. J. Hansen med
strengeste Præcition sin Bolig for at gå hen i
Gæstgivergaarden9 og drikke sin Toddy. Mest
sad han her som en taus Tilhører ved de andres Samtale, men kunde nu og da lade en
jovial Bemærkning falde. […] Også i sin, iøvrigt zirlige og propre, Klædedragt virkede H.
J. Hansen afstikkende. Endnu i 1840’erne gik
han altid ens klædt Aaret rundt: ”den lange,
blaa Frakke, med Kraven højt i Nakken, den
lange, stribede Vest, med Urkæden dinglende
på Maven […] og Kravestøvlerne uden paa de
svævre Benklæder” – Haarpisken havde han
dog nu aflagt.” 10
Billedet af den lærde særling, med dårligt styr på eleverne og uden de bedste
pædagogiske evner, er måske nok noget

3 IJ. P. Gram var selv student fra Ribe Katedralskole, men da han fødtes i H. J. Hansens dødsår, 1850, har de to ikke mødt hinanden. Det
er dog nok meget sandsynligt, at Gram er stødt på historier om den sære matematiklærer, da han selv gik på skolen i 1860’erne.
4 Tidsskrift for Mathematik, Femte Række, 5, p. 169 (1887).
5 Bjørn Kornerup, Ribe Katedralskoles Historie, bind II, Gyldendal, København (1952), p. 326.
6 Kornerup p. 333-334.
7 F.eks Kornerup p. 339
8 Bl.a. kan Hansen stedfæstes til Skolegade vha. landsfolkeltællingen i februar 1845.
9 Det nuværende Hotel Dagmar.
10 Kornerup p. 334
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Vi har af forfatteren og skolen fået lov til at bringe denne artikel fra Katedralskolens årsskrift 2018

Et 30-års jubilæum i biologilokalet
Kolben, med de kogte tungestykker, er i
sin tid fremstillet af lektor emeritus Torkil
Funder. Den er tænkt som en illustration af
det berømte og afgørende ”svanehals-eksperiment”, den berømte franske mikrobiolog
Louis Pasteur udførte i 1859. Indtil da, var
mange overbevist om, at liv opstod spontant. I hvert fald mikrobielt liv. Mange var
gået bort fra tanken om, at ål opstod af mudder, at mus opstod spontant hvis bare der var
lidt beskidt tøj og brødkrummer til stede og
at maddiker opstod spontant på grund af et
”aktivt princip” i luften.
På Pasteurs tid, opfattede de fleste kemikere gæringsprocessen som en rent kemisk
proces. Pasteur opstillede derimod den kontroversielle hypotese, at gæringen var en biologisk proces, der udelukkende fortages af
specifikke mikroorganismer. Pasteur mente
på den måde, at omdannelsen af for eksempel sukker til alkohol eller eddike afhang af,
hvilke mikroorganismer, der var årsag til
gæringen, hvorimod kemikerne mente at
mikroorganismerne opstod spontant som
følge af den kemiske gæringsreaktion. En helt
klassisk diskussion om forholdet mellem årsag og virkning!
I det ikoniske svanehalseksperiment
kogte Pasteur nogle kødstykker i en væske
i en kolbe, hvis hals derefter blev varmet op
og trukket ud i en tynd hals, af form som
en svanes hals. Kolbens indhold viste sig at
kunne forblive uændret, hvis der ikke blev
gjort noget. Hvis glashalsen derimod blev
knækket af eller hvis kolben blev vippet på
en måde, så indholdet kom i kontakt med
partikler, der fra luften var afsat i det yderste
af den krumme glashals, begyndte væsken
lynhurtigt at blive fordærvet. På den måde
blev eksperimentet afgørende for aflivningen
af troen på, at liv bare sådan kunne opstå
spontant. Mus, møl og maddiker kommer
ikke bare ud af det blå – men fremkommer

Når jeg har et undervisningsforløb om livets
oprindelse og udvikling, tager jeg en 250
mL’s Erlenmeyerkolbe ned fra hylden i biologilokalet og viser eleverne den helt klare,
brunlige væske med et par kødstykker i. Der
er ingen tegn på mikrobiel vækst eller ilde
lugt. Det hele er helt sterilt. Måske ikke så
mærkeligt umiddelbart, når man ser, at der
er en prop i kolben.

Men når eleverne bliver gjort opmærksom
på, at der sidder en lang gummislange igennem proppen, hvorigennem der er fri adgang for den omgivende luft i klasseværelset
til væsken i kolben, bliver det lidt mere tankevækkende. Når jeg så læser op fra den påhæftede seddel: Tunge, kogt i 5 min. d. 5/4
– kl. 1500, bliver mange overraskede over, at
der, efter flere måneder (afhængig af hvornår
på året vi befinder os), ikke bare er det mindste tegn forrådnelse i kødet og suppen. Og
når jeg så trumfer med at læse årstallet op:
1988 – er overraskelsen total.
Væsken er altså i skrivende stund på 30.
år stadig steril og klar, selvom der har været
adgang for luft fra biologilokalet – en luft,
som mange af vores elever ved, indeholder
store mængder ”kim” der, når de falder ned
i åbne petriskåle, giver anledning til vækst
af bakteriekolonier. Det har eleverne selv
undersøgt eksperimentelt. ”Kimene” er allerede eksisterende bakterier, der er hvirvlet
op i luften under den aktivitet, der i løbet af
dagen er i lokalet.
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ved formering af allerede eksisterende individer. Og det samme med mikroorganismer – og Pasteurs eksperiment var med til
at tydeliggøre, at mikroorganismer var årsag
til fordærvelsesprocesser i fødevarer og, ikke
mindst, til visse sygdomme – nemlig infektionssygdommene. Varmebehandling af visse
fødevarer, for at fjerne skadelige mikroorganismer, kaldes som bekendt pasteurisering
efter Pasteur. Fødevareindustrien, bioteknologien og ikke mindst lægevidenskaben har
meget at takke Pasteur for.
Og kolben i biologilokalet vil forhåbentlig give anledning til undren og erkendelse
mange år fremover!
Lektor Jørgen Baungaard Hansen
Beretning om et samarbejde mellem Katedralskolen og Rued Langgaard Festivalen, lånt fra
Katedralskolens Årsskrift 2018 med forfatterens tilladelse.

Musikelever i spændende pilotprojekt:
”Man skal ikke være en ignoramus”
Musikelever i 2.g og 3.g og deres musiklærere har med stor entusiasme deltaget i
et innovativt samarbejde med Rued Langgaard Festival i Ribe om projektet Festival
Student. I projektet blev eleverne kastet ud
på dybt vand med det mål at producere
digitale produkter til festivalens oﬃcielle
hjemmeside – en angrebsvinkel, der var
med til at åbne for engagement, kreativitet
og læring.

bejdet med årets festivalemne: Ofret - set
gennem komponisterne Debussy, Bach,
Messiaen og Langgaard.
Og eleverne tog godt imod projektet:
”De frie rammer gjorde det interessant for
os”, siger Gustav.
Idéen var, at eleverne gennem frembringelsen af egne produkter samt gennem oplevelsen af andres skulle opleve ejerskab og
engagement i relation til årets Langgaardemne. Derudover skulle de føle sig bedre
klædt på til at opleve festivalens hovedværk
- opførelsen af Debussy’s mysteriespil ”Le
Martyre de Saint Sébastien”.
Det handler om musik, som nogle ikke
er vant til at beskæftige sig med, og det kan
kræve meget ekstra af den enkelte at åbne
sig og fordybe sig i det, men så er udbyttet
også værdifuldt.
”Vi lytter ikke så meget til klassisk musik, så vi lagde en anden vinkel på det med
lidt humor inde i billedet også”, siger Gu-

Forestil dig, at du får opgaven: Lav et
digitalt produkt til Rued Langgaard Festivalens hjemmeside! Og du har i øvrigt helt
frie hænder til at bestemme hvad, hvor og
hvordan! Den situation stod 2.g- og 3.gmusikeleverne i, da de blev kastet ud i ar15

2.g og 3.g musikholdene med deres lærere Lis A. Gjørup og Camilla D. Bunk september 2018

stav, hvis gruppe fik den idé at lave en voxpop med interviews af folk på gaden i Ribe.
”Og det er virkelig sjovt”, tilføjer Tomas,
der også var med i voxpop-gruppen: ”Det
er fedt, at Langgaard er så eksperimenterende og nytænkende”.
Eleverne kastede sig ud i projektet med
krum hals, og deres idéer var vidt forskellige: Der blev lavet en dramatisk spillefilm
om et offer, en interviewfilm med domorganist Birgitte Ebert, en film, hvor Langgaards musik inspirerer til et spontant maleri, et voxpop interview ude i byen med
forskellige personer, en 1 time lang podcast

om unges forhold til klassisk musik, en tegneserie om Rued Langgaard som offer i sit
eget liv samt et essay om offerbegrebet i religionshistorisk perspektiv.
Projektarbejdet afsluttedes med en
præsentation, hvor eleverne og repræsentanter fra Langgaardselskabet oplevede de
produkter, der var kommet ud af arbejdet. Til sidst blev eleverne inviteret ind i
Domkirken for at opleve festivalens hovedkoncert ”Le Martyre de Saint Sébastien”, og det vakte stor glæde, da de opdagede, at de havde fået de bedste pladser
tæt på scenen.

Fakta om

De digitale produkter fra pilotprojektet Festival Student kan ses på Rued Langgaard
Festivals hjemmeside www.langgaardfestival.dk
Temaet i 2018 var Ofret med hovedværket Le Martyre de Saint Sébastien med musik
af Claude Debussy. Derudover bød 2018 festivalen på masser af musik af Messiaen,
Bach og selvfølgelig Rued Langgaard.
Pilotprojektet støttes af Augustinus-fonden og fortsætter ved Langgaardfestivalen i
2019.
Temaet for Rued Langgaard Festival 2019 er natur med musik af Edvard Grieg og
Rued Langgaard og der lægges op til at flere fag kan inddrages.
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Som lærer bag projektet kan man glæde sig
over flere aspekter: Først og fremmest er der
elevernes udbytte i almendannelse – de har
lært om Rued Langgaard og Debussy, om
symfoniorkesteret og klassisk musik, om
religion, Ribe Domkirke og byens historie
generelt.
Desuden har eleverne arbejdet innovativt og kreativt på egne præmisser, hvilket
ifølge eleverne selv har øget deres engagement betydeligt.
Sidst, men ikke mindst er det en glæde
at opleve de forskelligartede og sjove produkter, som eleverne har hittet på. ”Det var
virkelig sjovt at få de unge involveret, og
det blev nogle herlige resultater”, udtaler
Esben Tange, som er Rued Langgaard Festivals kunstneriske leder.
Som for eksempel Firas og Mads, der
valgte at lave en podcast om unge og klassisk musik: ”Det handler rigtig meget om,
at unge ikke hører ret meget klassisk musik”, siger Mads, der også fortæller, at han

selv er vokset op med at lytte til klassisk.
”Men så startede vi med Star Wars og anden klassisk musik, som folk kender uden
rigtig at vide det”. I podcasten kan man i
en afslappet stemning høre Firas og Mads
demonstrere musikstykker for hinanden,
mens de filosoferer over al slags musik, og
hvad det gør ved os. En pointe i samtalen
falder spontant, da Firas udtaler: ”Man skal
ikke være en ignoramus”.
Lektor Camilla Darling Bunk
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Tale ved vores 60-års jubilæum i 2013
Af Bent Rosendal (Mogensen), student 1953
I 1995 udkom et jubilæumsskrift i anledning af skolens 850 år. Interessantest
for os i dag er artiklen ”Træk af elevernes
historie”. Den begynder med reformationstiden og anfører, at skolen efter reformationen er ”det almindelige uddannelsessted for alle i Ribe stift, der ønskede
at studere”.
Navnet ”Katedralskole” peger på skolens kirkelige tilhørsforhold, og dens virke
sigtede mod uddannelse af præster og lærere (”hørere” som de kaldtes). Skole og
kirke hørte sammen i det kristne danske
kongerige (min farfar var som østjysk
provst 1905-12 tilsynsførende med provstiets skoler), og teologistudiet var en slags
grunduddannelse, der førte mange steder
hen. I dag udgør teologerne kun en meget lille del af de universitetsstuderende.
Men for blot 100 år siden var det anderledes. Fx havde universitetet i Greifswald i
Nordtyskland o.1900 ca. 1500 studenter,
hvoraf 300 teologer.
Efter reformationen var der ikke mere
en rig kirke til at tage sig af skoledriften,
og derfor blev det bestemt, at lærere (hørere) og disciple skulle have deres underhold
i klosteret ved Sct. Catharinæ kirke., hvor
de fik en god og kraftig kost med øl til. Til
gengæld skulle de overholde en streng husorden. Drukkenskab straffes med bøde, og
udeblivelse fra theologitimen ligeledes.
Strengt nok, men man skal huske, at der
heller ikke i samfundet udenfor var religionsfrihed.
Men efter 1800 ændrer skolen karakter.
Artiklens forfatter siger, at den udvikler sig
til ”Borgerskabets dannelsesskole”. Den er
ikke mere ensidigt rettet mod præsteuddannelsen, men ændres i mere almenkulturel retning. Til græsk og latin føjes
der undervisning i de levende sprog tyske
og fransk – men ikke engelsk!! Desuden
dansk, historie, geografi, matematik.

Nogle ordensregler fra 1848 er ganske
underholdende læsning. Eleverne skal
møde 5 minutter før klokken 8 og opføre
sig ”anstændigt og værdigt”. Det gælder
også uden for skolen. De må ikke gå med
spadserestok, ikke ryge offentligt og ikke
gå på værtshus.
Vi springer et hundrede år – frem til en
bidragyder, der er født i 1914 og har gået
i gymnasiet i årene 1930-33. Den 81-årige
teologiprofessor kalder sin artikel ”Et forsømt forår?” – med et spørgsmålstegn, der
indicerer, at det synes han ikke. En fælles bekendt har vi: adjunkt frk. Emmy
Willemoes, som han omtaler med hengivenhed som venlig, imødekommende og
energisk – i nogen modsætning til andre
vidnesbyrd. Endvidere den hyggelige og
gemytlige adjunkt Krebs og en lidt ældre,
rar og venlig, ret uengageret lærer, som
vi, der har gået i mellemskolen, husker.
Et farverigt træk er, at et møde i Heimdal
blev afbrudt med larm og spektakel af en
gruppe venstreorienterede gymnasielever.
Man tror sig årtier længere fremme!
Hvad svarer han så på spørgsmålet ”forsømt forår”? – Han indrømmer, at det nok
kunne være lidt kedeligt – ud fra nutidsmålestok. Undervisningen var ikke problemorienteret eller elevcentreret. Fagene
havde deres tradition og lærerne deres
autoritet. Der herskede det, han venligt
kalder ”oplyst enevælde”. Lærerne mente
vel, siger han forsonligt, at man først kunne øve kritik, når man havde en basisviden
om fagets indhold og metode.
Til slut fortæller han om sit barnebarn
(vel en halv snes år yngre end vores børn).
Den 17-årige kommer med en stak fotokopier, filosofiske tekster om dødens problem fra Sokrates til Sartre. Den gamle
herre undrer sig over, at man tillægger en
17-årig evne til at behandle vanskelige filosofiske problemer. Lidt ondskabsfuldt
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taget hos en dansklærer i København. De
svarer meget nøje til hans notater fra Rektor Jørgensens timer. De to læreres fælles kilde – helt ned til anekdoterne – er
professor Vilhelm Andersens litteraturhistorie. Ellers siger han alt for lidt. Hans
omtale af de andre lærere er stort set et
skuffende navneopråb. Jeg ved ikke hvad
han mener med, at Thomas Alvad ”havde sin soldatertid i frisk erindring”. Han
burde have mere at sige om denne usædvanlige lærerbegavelse. Han var mere interessant end bibliotekets gamle særling, fhv.
adjunkt, cand.theol.& mag. R.P.Madsen,
der får adskillige linjer. Så har forfatteren
spillet skolekomedie, instrueret af lektor
Johansen, som han ganske træffende karakteriserer som ”en statelig mand med
en let ironisk, nikkende attitude over for
eleverne”. Og at der var ”meget teater” i
lektor Johansen, stemmer.
Her ved denne lejlighed er det på sin
plads at nævne forfatterens taknemlige
omtale af et par gæstfri Ribe-hjem. Det
ene var Mies barndomshjem på Valdemar
Sejrs Allé.
Lidt underlødigt i forhold til forgængerne er et bidrag med titlen ”Mine glade
60’ere”. Forfatterindens gymnasieår går
fra 1966-69. Med en enkelt undtagelse
eller to kritiseres lærerne en bloc for deres
manglende forbindelse med ”tiden, der
var til omstilling og nytænkning på flere
niveauer”. Med samme overfladiske generalisering siger hun: ”vi blev overhørt
mere end egentlig undervist og blev på
mange måder behandlet som 12-årige”.
Den ”overhøring”, som hun angriber,
kan være uinspirerende og gold. Men den
kan også være den dygtige lærers frugtbare samtale med eleverne. Men hvad er
de andet end 12-årige, når hun frejdigt
taler om ”at småpjække” fra timerne.
Morgensang var tvungen, siger hun indigneret. Jamen herregud da! Og jeg kan
ikke tro, at Alvad har tvunget elever til at
være med i kor. Sådan var han i hvert fald
ikke i vores tid!

Bent Rosendal og to af holdets piger, Margrethe Caspersen og Dorte Lund

anfører han, at der i de udleverede fotokopier er en amerikansk kronik, der oplyser,
at intelligenskvotienten siden 30erne er
steget med 35 %. ”Nu forstod jeg bedre
situationen”, siger han med uvenlig ironi.
Datidens undervisning bildte ikke eleverne ind, at de kunne arbejde selvstændigt med store livs- og samfundsspørgsmål, men gav dem en basisviden og basale
færdigheder på grundlag af hævdvundne
lærebøger. Man må være receptiv før man
kan blive kreativ. Der er sket pædagogiske
fremskridt, men vores tid står ikke tilbage
for nutiden!
Nærmere vores tid kommer vi med en
artikel, der omhandler årene 1947-1950
(Niels Grue-Sørensen). Ham har vi et par
lærere fælles med, men han er ikke meget
meddelsom, desværre. Rektor Jørgensen
var almindelig anset og afholdt som en inspirerende lærer i dansk. Han havde dog
ikke så original og personlig en tilgang til
stoffet, som man kunne formode. Forfatterens søster har overladt ham sine noter,
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Man kan komme til at tænke over, om
ikke en del nutidig skolekritik bunder i et
uudtalt ønske om øget underholdningsværdi, ”tivolisering” af undervisningen.
Børn og unge er ikke gode til at kede sig!
Ja, der standsede så skolehistorien. Jeg
vil slutte med at vende tilbage til det minde, som forfatterinden af det første bidrag
har sat over skolens første kvindelige student. Hun hed Kirstine Margrethe Styrup
og søgte i 1892 om optagelse på skolen.
Rektor og skolens lærere (alle mænd) var
ikke meget for at imødekomme ønsket,
men var presset af, at piger faktisk allerede
i 1875 havde fået adgang til studentereksamen og universitetsstudium. Men den
stakkels pige underlægges nogle begrænsninger. Hun må ikke være sammen med
drengene i frikvartererne, og i valg af pensum i latin og græsk skal der tages hensyn,
så hun ikke kommer til at læse Aristofanes’
saftige komedier og Ovids elskovskunst.
Det usædvanlige i situationen medfører,
at Rektor skriver en indberetning til ministeriet. Hun er ikke særlig begavet, er
flittig og skikker sig vel. Videre hedder
det: ”Hun er livlig og indladende over for
jævnaldrende af begge løn, men ikke særlig fristende over for erotiske tilbøjeligheder (hun er noget deform i ryggen)” Den
sidste sætning er et ubehageligt vidnesbyrd
om den sex-fiksering, der ofte går i spand
med puritansk livsstil. – Det er efter Rektors opfattelse en selvfølge, at Kirstine
Margrethe i frikvartererne skal opholde
sig i rektorboligen. – Den ifølge Rektors
vurdering ikke særlig begavede pige var i
øvrigt ikke dummere end at hun blev speciallæge i øre- næse-halssygdomme.
Tiden omkring 1900 var kvindesagens
klassiske periode. Den berømte Emma
Gad var en klog og frisindet kvinde, men
ret konservativ i synet på hustruens stilling i det store værk Vort Hjem, som hun
redigerede. Hendes afsnit om ”Husherren
og Husfruen” slutter med følgende hyldest
til kvinden:
”… den Kunst at skabe et virkeligt Hjem,

den beror på Kvinden alene. En Mand kan
lige saa lidt skabe et Hjem, som en Dreng
kan lave en Bikube. Han kan bygge et Palads, men han kan ikke gøre det til et Hjem.
Det kan kun en Kvinde”. Ud fra et nutidssynspunkt er det let nok at kritisere denne
lovsang. Men man skal gøre sig klart, hvem
hun taler til i det herrens år 1903. Hun taler til kvinder, der ikke har andre værdige
livsmuligheder end at blive hustruer. Til
dem taler hun i den gode og kærlige hensigt
at øge deres selvværd.
Anderledes taler kvindesagskvinden Ida
Falbe-Hansen i samme værk. Hendes særdeles velskrevne og velovervejede bidrag
hedder kort og godt ”Pigeskolen”. Piger
skal have adgang til den højeste skoleuddannelse, det vil sige studentereksamen.
Man kan på det tidspunkt kun vælge
mellem klassisk-sproglig og matematisknaturvidenskabelig studentereksamen, og
de er mest for drenge.
Men den klassisk-sproglige er der så
meget kultur i, at den kan være god for
en pige. Set med vore øjne er hendes fordomsfrihed begrænset, og hun venter sig
meget af den nysproglige linie, der er undervejs på det tidspunkt. Men hun er herligt langt fra det bornerte Ribe, når hun
om piger på universitetet siger, at ”Kammeratlivet med de mandlige Studenter er
opdragende, og den frygt man i sin Tid
nærede for, at Kvinder, der blev Studenter,
aldrig ville blive gifte, har ingenlunde vist
sig begrundet. Tværtimod!” Det kan ikke
undre, at Ida Falbe-Hansen er en varm tilhænger af fællesskolen.
Kvindernes kamp er vundet – er den
ikke? I den højere uddannelse har kvinderne fået en solid plads. Visse universitetsstudier har et markant kvindeflertal.
Undertiden siger jeg, når man spørger mig
hvad jeg har lavet, at jeg har været lærer på
en pigeskole.
Denne sidste del er tænkt som en hilsen
til vores piger – med dyb beklagelse af, at
vi har så få af dem at glæde os sammen
med i aften.
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Dannebrog i 800 år
I 2019 fylder Dannebrog 800 år. Men ikke mange ved, at det første Dannebrog blev vævet i Ribe!
Af Povl Dons Christensen
I år 1219 boede Valdemar Sejr i Ribe på
Riberhus på Slotsbanken i den nordvestlige
del af byen, hvor man i dag kan se en statue
af hans dronning Dagmar.
Ikke langt derfra i det der i dag hedder
Korsbrødregade, havde Johanniter-munkeordenen bygget et firelænget kloster, Korsbrødregård. Tre af fløjene er i dag væk.
Ud mod Korsbrødregade ligger nu en
statelig ejendom, som Feltherre og Stiftsbefalingsmand Hans Schack havde købt i
1662, og som i dag fungerer som bispegård.
Men den fjerde fløj med de tykke mure
ligger der stadig, sammenbygget med den
nyere bygning.
I den ene ende af bygningen lå et lille
væveri, og da Valdemar Sejr en forårsdag i
1219 var på visit på klosteret for at hverve
deltagere til korstoget til Estland, valgte en
ung korsridder at drage med iført en nyvævet korsridderkåbe – rød med et hvidt kors.
Under de heftige kampe ved Lydanise
ved Tallinn kastede vor unge ripenser den
15. juni sin kåbe op i luften i kådhed for
at heppe på sejr, og den faldt ned på Valde-

mars lanse. Det resulterede i, at Valdemar
vandt og i taknemmelighed valgte at bruge
kåben som sit flag, Dannebrog
Altså stammer Dannebrog fra klosteret i
Ribe og var vævet i det rum, som 738 år
senere, da min far blev biskop i Ribe, blev
mit barneværelse. (Og som senere endte
som handikaptoilet. Ak ja).
Fodnote:
Redaktøren: Er du nu sikker på, at det er en
sand historie?
Forfatteren: Der er ingen del af historien,
som ikke kunne være sand!
Povl Dons Christensen – som havde sin
barndom i Dannebrogs vugge –
gik på Ribe Katedralskole i mellemskolen
1957-61 og i gymnasiet 1962-65.
Redaktøren:
Povl var i mange år medlem af bestyrelsen for
Ripensersamfundet og sluttede som formand
i 2016

Foto af bispegårdens have fra ca. 1960. Den hvide fløj er del af det oprindelige kloster med tykke
mure. Den røde cirkel markerer mit værelse. Korsbrødregade ligger til højre.
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Kort nyt fra Ribe
v/redaktøren
Hovedvej A11 blev for nogle år siden besluttet udbygget i den bestående linje. Det betød også beslutning om at broen over Ribe Å
skal kunne åbnes, så både med høj mast kan
passere. Det bliver en klapbro som Knippels
bro eller en drejebro som broen over kanalen
til Næstved havn. Det har vist sig at være et
temmelig vanskeligt vejprojekt, som først nu
er ved at blive synligt i landskabet.
Broen over åen skal bygges hvor den
nuværende ligger. Derfor må der etableres
en midlertidig bro lidt vest for den eksisterende. Det kræver en midlertidig vej over
engen, og den er man nu i fuld gang med at
anlægge. Der er kørt mange læs grus og sten
ud og den ser færdig ud, men det er den
ikke. Vejdæmningen anlægges jo på den
bløde marskoverflade, og den skal sætte sig
hen over det kommende halvår. Det vil sige,
at den tunge vejdæmning synker lidt ned i
underlaget, hvoraf en del så bliver skubbet
ud til siderne. Den proces fremmes ved at
der køres med tunge køretøjer på dæmningen og der fyldes efter der hvor den synker.
Man regner med at den er tilstrækkelig stabil til efteråret og på det tidspunkt skal en
midlertidig bro være etableret.

og kortvarig brug. Her ved Ribe skal de over
et vandløb af en rimelig stor bredde, idet der
er godt 40 m mellem de to bredder.
Der har også været andre lidt vanskelige problemer. Det gælder ”Skovgrillen”
der ligger nogenlunde der hvor ”Puggaardsminde” lå i gamle dage. I det område
skal der være to kørebaner i hver retning
og det har givet vanskeligheder med til og
frakørsel til virksomheden og hertil kommer, at boligerne langs vejen hen til baneoverskæringen ikke mere kan have direkte
udkørsel til hovedvejen. Der laves derfor en
ny kørevej foran husene, som skal føres bag
om Skovgrillen og rundt om grillens parkeringsplads. Det har krævet mange dispensationer fra gældende bestemmelser. Det forlyder tillige, at man vil nedlægge indkørslen
fra A11 til Den gamle Skovpavillon, som
blev brudt ned i 1970’erne. Det overlever
vi nok; man kan i stedet køre ind fra Obbekær vej og nyde den lille runde plads, hvor
pavillonen lå. I foråret er her vildt mange
hvide anemoner!
Der er nok mange i Ribe der ikke glæder
sig til anlægsperioden, hvor der uvægerligt vil blive kødannelser. Det vil medføre
at mange søger alternative ruter gennem
Ribe, og dem har vi jo kun få af. Nørremarksvejen vil sikkert blive meget belastet.
Der er også mange i Ribe som har svært
ved at se behovet for at højmastede både
skal kunne sejle ind til Ribe. Men måske vil
den forventelige generelle havstigning også
medføre højere vandstand i Ribe Å?

Vejarbejdet set fra Borgertårnet

Sydvestjyske Museer er næsten en fast
rubrik! Det er ikke så mærkeligt, for der sker
virkelig meget på og i forbindelse med museerne. Restaureringsarbejderne på Quedens
karreen er i fuld gang og Cafeen er lukket
i nogle måneder her fra nytår. De igangværende projekter har i øvrigt fået en stor gave
fra det engelske firma, som overtog en del

Det vil ske med en transportabel bro som
Forsvaret stiller til rådighed. Det giver ingeniørtropperne lejlighed til at afprøve deres
mobile broer over en længere periode og
opsamle erfaringer med broerne i brug til
virkelig trafik. De har jo ellers kun erfaringer
fra øvelser med opstillinger i øvelsesområder
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af Ribe Jernindustri. Firmaet har sponsoreret
særligt designede radiatorer af mærket ”Hudevad” til Heksemuseet og Jacob A Riis museet for et beløb på små 300.000 kr. Esbjerg
delen af Sydvestjyske Museer har de senere
år været gennem en omfattende moderniseringsproces. Det har blandt meget andet
resulteret i en udstilling om Esbjerg under
besættelsen, som er rigtig spændende.
Der er fundet en meget stor møntskat ved Lustrup. Detektorfolk gjorde en
række møntfund på en mark og ret hurtigt blev det besluttet at gennemføre en
egentlig udgravning. Den resulterede i
fund af 256 mønter af en slags, som man
hidtil kun havde fundet 10-12 stykker af
spredt over det meste af Skandinavien
og Nordtyskland. Der er det særlige ved
fundet fra Lustrup, at næsten alle mønterne
er nye eller meget lidt brugte. De blev fundet i et ret begrænset område og er sikket
blevet gemt samlet, måske som et offer til
guderne. Det er så på et tidspunkt ramt af
ploven og er så blevet spredt ved pløjning af
marken gennem mange år. Mønterne stammer fra begyndelsen af 800 årene! Man har

hidtil været i tvivl om Ribe var en by, hvor
der blevet slået mønt først i 800-tallet. Men
det er man nok ikke mere.
Billedet viser fire af de fundne mønter.
De 252 er af samme type med et ansigt på
den ene side og en hjort på den anden side.
Fire af mønterne har et skib i stedet for et
ansigt. Foreløbig analyse viser, at der ved
fremstillingen er anvendt mange forskellige
stempler med samme hovedmotiver, ansigt
og hjort og kun i fire tilfælde et skib. I venstre side af billedet ses fordelingen af fundstederne. Det er på et ca. 55x17 meter stort
areal. Den viste målestok er 20 m.
Det bliver spændende hvilke slutninger
der i øvrigt kan drages ud af det store fund.
Der blev forrige år gjort et meget stort
guldfund i Fæsted øst for Ribe. Det er formentlig kendt af mange for der blev skrevet rigtig meget om det. Det var et fund,
der kan måle sig med fundene ved Tissø
på Sjælland. I det samme område er der i
2018 gjort store fund af deponerede materialer i et lille område. Det er fund som
kan dateres gennem hele perioden fra ca.
år 0 til ca. år 500. Det er våben eller dele
af våben, men også smykker og andet personligt udstyr. Det er foreløbig tolket som
et offersted med en eller anden form for
kultbygning. Det bliver også spændende
at høre nærmere om.
Endelig er der i Ribe i forbindelse med restaureringen af bygningerne til Jacob A Riis
museet fundet tydelige spor af vejen til et
stort latrin- og toilet område i og langs Kølholts Slippe, der fører fra Sortebrødregade
ned til åen lige bag Quedens Gårds karreen.
Man har længe haft viden fra skriftlige kilder
om at det var her byen – på en stor konstruktion ud over åen - havde sine offentlige
toiletter og vaskepladser. Nu er der syn for
sagn! Det er et fund der af Nationalmuseet
er kåret blandt de ti vigtigste i år.
Det er nærliggende her at nævne, at området mellem Banegodsbygningen og Seminarievej vest for jernbanen, som blev gennemgravet af arkæolog-studerende fra Aarhus
Universitet for tre-fire år siden, nu er blevet

4 af de fundne mønter
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anlagt som højklasset parkeringsplads med
asfalt, kantsten og beplantning. Virkelig fint
anlæg! Det var godt at man nåede at udgrave
det i tide, så de meget vigtige fund, der blev
gjort i det område, ikke forblev skjulte.

mens man ventede på bus eller tog hjem.
I 1959 flyttede biblioteket til Saltgade
18, hvor det lå indtil 1984. Det var i den
bygning som i 1880’erne blev opført af
tømmerhandler Jørgen Lauritzen som bolig og administrationsbygning for den store
tømmerhandel der lå på de arealer, hvor der
nu er parkeringspladser. Der var i sin tid
jernbanespor ført frem til tømmerpladsen.
Det er her Lauritzens Rederier har rødder,
idet deres stifter Ditlev Lauritzen, søn af
Jørgen Lauritzen via aktiviteter i det opvoksende Esbjerg udvidede firmaet videre
til København og grundlagde rederierne.
I 1984 flyttedes biblioteket til Giørtz
Plads, hvor det lå indtil det i 2012 blev
flyttet til seminarieHuset, som det nedlagte
seminariums bygninger nu hedder. Bygningen på Giørtz Plads var indtil 1984 Politistation, men blev oprindeligt bygget som
administrationsbygning for Giørtz Bomuldspinderier, der i 1860’erne var flyttet ud
fra Lindegården ved Domkirken, der hvor
nu Kannikegården er opført.
Biblioteket er nu en del af Esbjerg kommunes biblioteker og fungerer fint i det system. Der var i 2015 omkring 85.000 besøgende og et udlån på næsten 90.000 bøger
mv. Der har siden Dagny Mortensens lange
funktionstid kun været to ledende bibliotekarer, nemlig Mogens Jacobsen fra 1968 til
1999 og siden har Hanne Poulsen bestredet posten. Det er således en stilling man
vælger til, og det har måske at gøre med at
Ribe er en by hvor det er godt at bo!

Parkeringspladser er i øvrigt fortsat et
problem i Ribe – ikke kun i midtbyen og
Torvet omkring Domkirken – men også på
Damvej og Holmevej. Det skyldes at elever
og ansatte fra Katedralskolen parkerer på de
to veje, hvor der ikke er tidsbegrænsning.
Det giver beboerne en hel del vanskeligheder, og disse bliver givet ikke mindre af at der
nu er blevet ca. 200 flere elever på skolen fra
nytår, hvor den fulde sammenlægning med
Handelsgymnasiet er blevet gennemført.
Kommunen har set på spørgsmålet og der
tales om to-timers begrænsning som i den
indre by. Det vil medføre at de elever, der
dagligt kører i bil til og fra skolen, må finde
parkering på de store pladser. Ved Banegården vil der kunne etableres mange flere parkeringspladser. De bilkørende elever vil så
have samme afstand til skolen som dem der
kommer med tog og bus.
Ribe Bibliotek har nu eksisteret i 120
år. I 1898 blev det oprettet i den store røde
bygning på hjørnet af Dagmarsgade og
Kurveholmen, hvor der allerede var teknisk
skole og seminarium. Startgrundlaget var
en gave fra en af byens borgere, boghandler
Schouboe, som skænkede 3000 bøger til
projektet. I 1906 var der 7.300 udlån til
162 lånere, der betalte 2 kr. årligt for adgangen til at låne bøger.
I 1912 flyttede biblioteket til Borgerskolen i Bispegade. I 1923 blev den første bibliotekar ansat. Det var Dagny Mortensen,
som bestred posten som ledende bibliotekar indtil 1968! Vi er vist mange der husker
hende med de store hatte!
I 1924 flyttede biblioteket til Puggårdsgade, hvor det lå i den bygning som nu er
erhvervet af Katedralskolen. Vi er vist stadig en del fra oplandet som kan huske det
og som har benyttet læsesalen til ophold

BIG BAND RIBE lever I bedste velgående. Orkestret giver hvert år en gratis sommerkoncert på arealet ved å-broerne bag Bostons Gård. Det har også nogle somre været
i Museumshaven, men det har hvert år været
et godt arrangement for byen.
Orkestret har også tradition for udlandsrejser. Det har efterhånden besøgt de fleste
kontinenter og i efteråret gik turen til Kina,
hvor bandet var inviteret til Esbjerg Kommunes venskabsby, Suzhou, der egentlig
ikke er en by, men en region med over 7
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millioner indbyggere. Bigbandet blev taget
rigtig godt imod og blev indkvarteret på de
bedste hoteller.
Det blev en forrygende uge for de 19 deltagende bandmedlemmer, hvor i blandt var
pensioneret lektor Steen Hansen og rektor
Kristian Bennike fra Katedralskolen. Rektor
Bennike skal siden have udtalt, at den tur var
hans bedste oplevelse i 2018!

Karen af Mandø på vej til værftet i Egersund

Karen af Mandø huskes nok af mange
ripensere. Det var en evert, det vil sige en
bådtype der er fladbundet og velegnet til
sejlads i Vadehavet. Den blev bygget i 1924
i Esbjerg og sejlede varer til og fra Mandø
indtil 1960’erne.
I begyndelsen af 1970’erne blev den erhvervet af en borgergruppe i Ribe og den blev
sat i stand så den kunne sejle med passagerer
på Ribe Å og Vadehavet. Den aktivitet ebbede
ud i løbet af 1980’erne og siden har skibet
haft en kummerlig tilværelse. Senest har det
ligget på Mandø og ventet på redning.
I 2015 tog en gruppe der kalder sig Ribe
Træskibslaug initiativ til sikring af båden. De
fik den overdraget og har siden arbejdet med
sagen og har nu fået Skibsbevaringsfonden
med på en restaurering af everten. Fonden,
der ellers tidligere havde sagt fra har bevilliget 500.000 kr. og et lignende beløb er ydet
af Claus Sørensens Fond og Velux Fonden.
Den sidstnævnte fond har jo dybe rødder på
Mandø! Endelig har Kulturministeriet ydet
500.000 kr. til Skibsbevaringsfonden som er
besluttet anvendt til Karen af Mandø.
Så nu lysner det for den gamle skude der
er ført til et bådebyggeri i Egernsund. Man
har gode erfaringer med det i forhold til
vedligeholdelse af museumseverten Johanne
Dan, der ligger fast ved Skibbroen i Ribe.
Den blev jo i 1972 skænket af Lauritzen Rederierne som en gave til hjembyen.
Ribe Træskibslaug er som nævnt en gruppe i Ribe, der arbejder for bevaring af gamle
træskibe. Den har et værksted eller ”værft” i
industriområdet på Nørremarken, hvor der
restaureres både samt bygges nye efter gamle
tegninger eller opmålinger af vrag. Gruppen

vil dog gerne kunne etablere sig på nogenlunde det samme sted som der var skibsværft
i Ribe. Det var tæt på Slotsbanken, vel nok
der hvor der efter 2. verdenskrig blev bygget
boliger langs åen ved Erik Menvedsvej. Træskibslauget har kik på kolonihaverne mellem
Ribe Roklub og boligerne, men det støder
an mod hensyn til Slotsbanken, der er fredet
som et af Ribes vigtige fortidsminder og dermed turistmål. Gruppen håber derfor på at
kunne indgå en aftale med Ribe Sejlklub om
fælles brug af arealer ved Sejlklubbens hus på
den anden side af Roklubben.
Giftelystne udlændinge er de seneste år
strømmet til Ribe for at blive viet. I 2015
var det 199 par, i 2016 var det 344 par, i
2017 var det 844 par og i 2018 var der indtil
udgangen af november viet 1343 par. Nu vil
antallet formentlig falde, for der er kommet
nye regler, der medfører at alle udlændinge
der ønsker at blive gift i Danmark skal henvende sig til et centralt kontor for hele landet. Det nødvendige papirarbejde har hidtil
foregået i den enkelte kommune, men centraliseres nu for at undgå proformaægteskaber med henblik på ophold i Danmark. Det
medfører frygt for langsommelig behandling
og bortfald af en lukrativ aktivitet i de kommuner der har haft mange vielser af udlændinge.
Det er ud over Ribe i vores område Tønder og Fanø. På Ærø har man også haft mange vielser af den art. Ja måske undgår man
enkelte tilflyttere, men man skader nok mere
i de ”udkantsbyer” hvor der har været stor
aktivitet. Ribes mange duer vil komme til at
mangle ris kornene ved Det gamle Rådhus!
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gere rektor i Ribe Johannes Jørgensen til at
overtage formandsposten. Den karismatiske
rektors holdninger og støtte skulle senere
vise sig at være af uvurderlig betydning for
Ripensersamfundets genrejsning.
Efter organisatoriske fornyelser gennemførtes flere ambitiøse hvervekampagner med
sigte på samtlige dimittender fra Ribe i alle
årgange helt tilbage til år 1900!
Ejvind påtog sig som sekretær dette meget
tidskrævende arbejde. Det bør erindres, at
man på den tid hverken havde Google eller
Krak, endsige kopimaskine eller computer.
Ejvind fortalte selv, at han benyttede sine
døgnvagter i Forsvarsministeriet til at støve
telefonbøger igennem i sin jagt på gamle studenters og realisters adresser.
Det viste sig, at næsten alle gamle elever
følte et latent behov for at få genskabt kontakt med skolekammeraterne. En aktiv forening var det rette sociale medie i rette tid.
Resultatet var, at medlemstallet de følgende
år undergik meget store stigninger (1961:
206; 1963: 720;1965: 889; 1983: 1444).
Disse imponerende medlemstal ville næppe være opnået uden sekretærens utrættelige
lederindsats.
Jeg vil mindes Ejvind som sekretæren, der
altid holdt nøjagtigt styr på alle medlemmerne ved hjælp af datidens primitive kortkartoteker.
Jeg vil mindes Ejvind som den loyale ven,
der altid bakkede mig op ved møder og stundom har reddet mig i en konfliktsituation.
Jeg vil mindes Ejvind som det korrekte,
ordentlige menneske med ubrydelige principper og vaner og med militære præcisionskrav (som man måske enkelte gange kunne
smile lidt ad).
Jeg vil mindes Ejvind som det gode selskabsmenneske, der altid medvirkede med
et positivt bidrag ved ethvert arrangement.

Ejvind Morten Veisig
1932 - 2018

I min have har jeg set et stort,
smukt træ falde for stormen
– det gør ondt.
Vi var studenter fra Ribe 1951. Ejvind valgte
Forsvaret. Gik den lige vej opad i karrieren
- blev udnævnt til oberst - tjenstgørende på
høje poster: chef for Fynske Livregiment og
sluttede som Københavns Kommandant.
Ejvind Morten Veisig var æresmedlem af
Ripensersamfundet
Det nære venskab fra gymnasiet strakte
sig over hele livet og forstærkedes i et mangeårigt, perfekt samarbejde i Ripensersamfundets bestyrelse. Det nåede sit højdepunkt i en
periode omkring 1960-1963, da foreningen
gennemgik en udvikling, der senere er blevet
kaldt ”Ripensersamfundets renæssance”.
Foreningens liv var stærkt truet på grund
af svigtende medlemstal og dårlig økonomi.
Ejvind og jeg dannede en aktivgruppe i bestyrelsen med formålet at forbedre økonomien ved at øge medlemstallet. Forinden var
det dog lykkedes os at overtale vores tidli-

Ejvind var medlem af Ripensersamfundets bestyrelse i 22 år fra 1959 til 1981.
Æret være Ejvinds minde!
Carl Rise Damkjær
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Sven Tygesen døde kort før jul. Han var
student fra katedralskolen i 1951, den årgang, som har betydet så meget for vores
forening. Han var et meget trofast medlem af Ripensersamfundet gennem alle
årene og deltog i mange af sit holds jubilæumsarrangementer, hvortil han også bidrog med festlige indlæg. Han skrev også
bidrag til Ripenserbladet gennem årene.
Sven Tygesen beskæftigede sig meget med
lokalhistorie og skrev en række artikler og
bøger om lokale forhold i fortid og nutid,
herunder også en bog om sin store familie, der har rødder i marskegnen sydvest
for Ribe.

Sven Tygesen
1932 - 2018

Sven Tygesen var læreruddannet fra Tønder Seminarium. I 1959 kom han sammen
med sin kone til Vorbasse, hvor de begge
blev ansat på skolen. Han blev senere leder af skolen og i 1983 blev han direktør
for skolevæsnet i hele den hurtigt voksende
Billund Kommune.

Adresseændringer mv.
S.45 mn Bent Høgild Ottosen
Ryetvej 20, lejl. 0014
3500 Værløse
R.47 a

Bertha Ullerichs
(Høy Kristensen)
Plejehjemmet Krogstenshave
2650 Hvidovre

S.65 ma Lis Janstrup
Bispebjerg Bakke 18 L, 1.th
2400 København NV
S.73 x

S.76 y

Paul Birch Nielsen
Tvebjergvej 76
9600 Års
Erik Toft Jensen
Unaaq 19-101
3905 Nussuaq
Grønland

S.84 z

Pernille Kæstel
Schottenfeldgasse 3/22
1070 Wien
Østrig

S.96 z

Bertel Dons Christensen
Weinheimer Strasse 27
14199 Berlin
Tyskland

S.05 x

Kræn Vodder Busk
Amager Boulevard 110, 4 tv
2300 København S

S.07 y

Søren Chrestensen
Bredevad Byvej 11
6372 Bylderup-Bov

S.11 x

Jesper Larsen
Søren Frichsvej 57 C5.1
8230 Åbyhøj
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S.15 r

Mathilda Ebsen Rom
Rigensgade 21,2.,208
1316 Kbh. K

Nye medlemmer
S.78 x

Inga Seeberg
Hjortebakken 16
8500 Grenå

Døde
R.42 b
R.46 b
S.51 mn
S.51 ns
S.57 ns
R.59
R.60 b
S.66 x
S.66 y
S.77 y

Anna Grethe Sixhøj Pedersen
Jytte Bramming Møller (Madsen)
Ejvind Morten Veisig
Sven Tygesen
Ulla Ishøy
Niels J. Heide Petersen
Poul Erik Hansen
Vivi Iversen (Christensen)
Ole Krog Thomsen
Preben Marius Knudsen

Afsender:
Ripensersamfundet v/Helle Spange Mortensen
Elleparken 10 · 8520 Lystrup

Ripensersamfundet

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

