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Kære medlemmer
Godt nytår, og tak for jeres opbakning til 
Ripensersamfundet i det forgangne år.  

Det har været et svært år for os alle: unge 
og gamle, erhvervsliv, skoler og foreninger. 
Covid-19 pandemien har vist os, hvor sår-
bart vort moderne samfund er. Men året 
har også vist, at vi kan finde løsninger ved 
at samarbejde. Vi beskytter hinanden og 
os selv med hygiejne forholdsregler, som 
vi har lært at leve med, selv om de godt 
kan være besværlige i dagligdagen, og 
forskning og industri har i rekordtempo 
udviklet vacciner, som nu ved årsskiftet er 
taget i brug. 

Så der er et lys her midt i mørket, men vi 
må nok indstille os på, at 2021 også bliver 
et år med store udfordringer. Det vil tage 
tid at få vaccineret tilstrækkelig mange til 
at opnå flokimmunitet, som gør alle sociale 
restriktioner overflødige. Så vi må holde ud 
en tid endnu. Vi skal formentlig langt hen 
på året, inden vi kan give de første kys og 
kram til andre end vores allernærmeste.

For Ripensersamfundet vil 2021 også 
give udfordringer. Den første hurdle bliver 
at få afviklet generalforsamlingen på en or-
dentlig måde. Det vil ske over mødeplat-
formen ZOOM, sådan som det fremgår af 
mødeindkaldelsen andetsteds her i bladet. 
På hjemmesiden og på Facebook vil vi ori-
entere detaljeret om, hvordan I gør rent 
praktisk.

Desværre har vi så været nødt til at af-
lyse det efterfølgende årsmøde med socialt 
samvær og foredrag af Holger K. Nielsen. 
Det er rigtig ærgerligt, men heldigvis har 
Holger givet tilsagn om at holde foredraget 
på årsmøde 2022, så det kan vi allerede nu 
glæde os til.

Det bliver således endnu et udfordrende 
år, som vi nu har taget hul på. Ud over 
generalforsamlingen er det også uafklaret, 
hvordan translokation og jubilarreception 
vil blive afviklet. Heldigvis kan en del nå 
at ændre sig over det næste halve år, så vi 
krydser fingre.

Foreløbig koncentrerer vi os om at få 
afviklet generalforsamlingen over ZOOM. 
Det har vi ikke prøvet før, så der bliver 
sikkert nogle bump på vejen, men i be-
styrelsen vil vi øve os intenst, og med en 
kyndig mødeledelse skal det nok gå. Det 
er under alle omstændigheder spændende 
at lære noget nyt. 

Vel mødt til generalforsamling på ZOOM 
lørdag den 27. februar kl. 14.00!

Nytårshilsen
Hans Jørn Kolmos, formand
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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. 3:  Se side 6, 7, 8 og 9.

Ad pkt. 4: Der er ikke indkommet forslag.

Ad pkt. 5: Se side 10.
Bestyrelsen foreslår 200 kr. for almindelige medlemmer (uændret), og 0 kr. for de 
yngste fem årgange (uændret).

Ad pkt. 6:
Formand: Hans Jørn Kolmos (S.67) er på valg og villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår 
genvalg.
Bestyrelsesmedlemmer på valg: Mathilda Rom, Elly Skjødt og Helle Spange Morten-
sen er på valg. Helle er villig til genvalg, mens Mathilda og Elly ikke ønsker genvalg. 
Bestyrelsen foreslår, at Helle genvælges.
Til de ledige poster foreslår bestyrelsen: Niels Korsgaard (R.71, S.74) og Chresten 
Hedegaard (S.81).

Ad pkt. 7:
Revisor Peter Finnerup (S.70) er villig til genvalg. 
Revisorsuppleant Kirsten Hingeberg Larsen (R.65) er villig til genvalg. 

Da generalforsamlingen foregår over ZOOM, er årsmødet med foredrag af Holger K. 
Nielsen aflyst.

Indkaldelse

Der afholdes ordinær generalforsamling i
Ripensersamfundet

lørdag den 27. februar 2021 kl. 14.00
virtuelt over ZOOM.

Link udsendes til de medlemmer vi har mailadresse for, 
og lægges på hjemmesiden.
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Bilag vedr. regnskaber

Ripensersamfundet 

Ripensersamfundet, Regnskab for 2020 

Budget Faktisk Note 

223.040,00 262.575,00 
221.000,00 259.800,00 

510,00 
225,00 

2.040,00 2.040,00 

÷ 144.500,00    ÷ 136.059,02 
÷ 80.000,00 ÷ 71.437,50 
÷ 60.000,00 ÷ 39.979,60 1 
÷ 5.500,00 ÷ 5.899,00 2 
÷ 2.000,00 ÷ 1.030,13 

3.000,00 3.750,00 
÷ 21.462,79 3 

÷ 55.000,00 ÷ 19.999,00 
÷ 10.000,00 ÷ 14.999,00 
÷ 30.000,00 0,00 4 
÷ 5.000,00 ÷ 5.000,00 

÷ 10.000,00 0,00 5 

÷ 50.000,00  ÷ 29.877.51 
÷ 30.000,00 ÷ 10.829,10 6 

 ÷ 10.000,00 ÷ 8.982,66 7 
÷ 10.000,00 ÷ 10.065,75 8 

÷ 500,00 ÷ 535,00 9 
÷ 500,00 ÷ 1.035,00 

500,00 

÷ 600,00 ÷ 1.351,73 
÷ 600,00 ÷ 600,00 

÷ 751,73 

Resultatopgørelse 2020 

Kontingenter 
1.299 medlemmer á kr. 200,00 
3 medlemmer à kr. 170,00 
3 medlemmer à kr. 75,00 
Forudbetalinger 12 á  kr. 170,00 

Medier 
Trykning af blad 
Distribution af blad 
Redaktion 
Hjemmeside 
Annoncer 
Datasikkerhed, internet m.v. 

Arrangementer 
Generalforsamling og årsmøde 
Jubilarreception 
100 års jubilæumslegat 
Stafet for Livet 

Administration 
Intern administration 
Kontingentopkrævning  
Ekstern foreningsadministration 

Øvrige udgifter/indtægter: 
Udgifter 
Indtægter 

Finansiering 
Gebyr bankkonto 
Negativ rente 

Resultat ÷ 27.560,00 74.752,74 
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Status pr. 31. december 2020 
 
Aktiver   
 
Indestående Frøs Sparekasse  340.684,91   
Tilgodehavende annoncer  1.200,00   
 
Aktiver i alt  341.884,91   
 
 
Passiver 
 
Diverse kreditorer  692,50 10 
Forudbetalte kontingenter  1.820,00 11  
   
Egenkapital primo 264.619,67 
Årets resultat  74.752,74 339.372,41  
 
Passiver i alt  341.884,91 
 
 
 
Godkendt af bestyrelsen den  
 
 
 
Hans Jørn Kolmos 
Formand 
 
 
Noter til regnskab 2020 
 

1. Distribution af blad – 2 blade har i indkomståret været mindre end sædvanlig 
2. Avishold 
3. Datasikkerhed – konsulentudgift til ComplyCloud 
4. Jubilarreception – aflyst 
5. Stafet for Livet - aflyst 
6. Bestyrelsesmøder incl. rejse og kontorhold 
7. Nets – PBS – Mobile Pay 
8. Foreningscentalen 
9. Gaver og blomster ud over arrangementerne/gave fra Tove og Ove Asbo Jørgensen 
10. Periodisering Foreningscentralen 
11. Forudbetalinger: 

           2021 –   2 à kr. 170,00 
           2021 -    6 á kr. 200,00 
           2022 –   2 à kr. 170,00 
           2022 -    5 á kr. 200,00 
           2023 -    2 à kr. 170,00 
           2023 -    5 á kr. 200,00 
 

 
Noter til regnskab 2020 
 

1. Distribution blad –  2 blade har i indkomståret været mindre end sædvanlig 
2. Avishold 
3. Datasikkerhed – konsulentudgift til ComplyCloud 
4. Jubilarreception – aflyst 
5. Stafet for Livet - aflyst 
6. Bestyrelsesmøder incl. rejse og kontorhold. Aflyst Jubilarreception og 

bestyrelsesmøder på Zoom har givet mindre rejseaktivitet 
7. Nets – PBS – Mobile Pay 
8. Foreningscentalen 
9. Gaver og blomster ud over arrangementerne/gave fra Tove og Ove Asbo Jørgensen 
10. Periodisering Foreningscentralen 
11. Forudbetalinger: 

2021 –   2 à kr. 170,00 
2021 -    2 á kr. 200,00 
2022 –   2 à kr. 170,00 
2022 -    1 á kr. 200,00 
2023 -    2 à kr. 170,00 
2023 -    1 á kr. 200,00 
 
 

 
Noter til regnskab 2020 
 

1. Distribution blad –  2 blade har i indkomståret været mindre end sædvanlig 
2. Avishold 
3. Datasikkerhed – konsulentudgift til ComplyCloud 
4. Jubilarreception – aflyst 
5. Stafet for Livet - aflyst 
6. Bestyrelsesmøder incl. rejse og kontorhold. Aflyst Jubilarreception og 

bestyrelsesmøder på Zoom har givet mindre rejseaktivitet 
7. Nets – PBS – Mobile Pay 
8. Foreningscentalen 
9. Gaver og blomster ud over arrangementerne/gave fra Tove og Ove Asbo Jørgensen 
10. Periodisering Foreningscentralen 
11. Forudbetalinger: 

2021 –   2 à kr. 170,00 
2021 -    2 á kr. 200,00 
2022 –   2 à kr. 170,00 
2022 -    1 á kr. 200,00 
2023 -    2 à kr. 170,00 
2023 -    1 á kr. 200,00 
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Revisionspåtegning 
 
Foranstående regnskab, som jeg har revideret, er i overensstemmelse med foreningens 
bogføring og vedtægter. 
 
Som led i revisionen har jeg: 

– afstemt kasse-, bank og værdipapirbeholdning 
– sammenholdt udgifterne med foreliggende dokumentation 

 
 
Ribe, den 
 
 
Peter Finnerup 
 
 

  
Revisionspåtegning 
 
Foranstående regnskab, som jeg har revideret, er i overensstemmelse med foreningens 
bogføring og vedtægter. 
 
Som led i revisionen har jeg: 

– afstemt kasse-, bank og værdipapirbeholdning 
– sammenholdt udgifterne med foreliggende dokumentation 

 
 
Ribe, den 
 
 
Peter Finnerup 
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Ripensersamfundets Dimittendfond 
 
Resultatopgørelse 2020 
 Budget  Faktisk  
  
Renteindtægter i alt 3.000,00 1.956,94 
Kursgevinst/tab ÷5.000,00 31.238,50  
Uddelt legat ÷ 7.000,00 ÷ 7.000,00 
Gebyrer ÷ 300,00 ÷ 332,50 
 
Resultat ÷ 9.300,00 25.862,94 
 
Status pr. 31. december 2020 
 
Aktiver 
 
Indestående Frøs Sparekasse: 
Driftskonto  8.725,01 
Depotplejekonto  228,40 
 
Værdipapirbeholdning; 
Åbent depot 66.917,52 
Depotpleje – frie midler 126.593,87 193.511,39 
 
Aktiver i alt  202.464,80 
 
Passiver 
 
Egenkapital primo  176.601,86 
Årets resultat  25.862,94  
 
Passiver i alt  202.464,80 
 
Godkendt af bestyrelsen den  
 
 
Hans Jørn Kolmos 
Formand 
 
Revisionspåtegning 
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Ripensersamfundet 
 
Bestyrelsens forslag til budget for 2021 
 
Kontingenter m.v. 260.740,00  
Kontingent 1.300 medlemmer á kr. 200,00 260.000,00  
Forudbetalinger  740,00 
 
Medier ÷ 145.000,00  
Trykning af blad ÷ 80.000,00 
Distribution af blad ÷ 50.000,00  
Redaktion ÷ 6.000,00 
Hjemmeside ÷ 2.000,00 
Annoncer 3.000,00 
Datasikkerhed ÷ 10.000,00 
 
Arrangementer ÷ 50.000,00 
Generalforsamling og årsmøde 0,00 
Jubilarreception ÷ 30.000,00 
100 års Jubilæumslegat ÷ 5.000,00 
Stafet for Livet ÷ 15.000,00 
 
Administration ÷ 40.000,00 
Intern administration ÷ 20.000,00 
Kontingentopkrævning ÷ 10,000,00 
Ekstern foreningsadministratiion ÷ 10.000,00 
 
Øvrige udgifter ÷ 500,00 
Øvrige udgifter ÷ 500,00 
 
Financiering 
Gebyrer ÷ 1.500,00  
 
Forventet resultat 2021 23.740,00  
 
  
Ripensersamfundets Dimittendfond 
 
Bestyrelsens forslag til budget for 2021 
 
Renteindtægter 1.500,00 
Kursgevinst/tab 4.000,00 
Uddeling af legat ÷ 7.000,00 
Gebyrer ÷ 300,00 
 
Forventet resultat 2021 ÷ 1.800,00 
 
 
Note: 
Den budgetterede kursgevinst skal ses med baggrund i, at den samlede gevinst for  
indkomstårene 2019 og 2020, vedrørende det åbne depot, har været på kr. 548,30. 
Vedrørende Depotpleje – frie midler, som er ny, har der i indkomståret 2020 været en 
gevinst på kr. 3.822,27. 

Bilag vedr. budgetter
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Artikel af Hans Christian Vester i Ribe Katedralskoles Årsskrift 2020

Nogle RK-studenters modstandsarbejde under 
2. verdenskrig

Ved 7-tiden om morgenen den 9. april 
1940 blev der nedkastet flyveblade fra ty-
ske flyvemaskiner over Ribe. Et par timer 
senere nåede de første soldater byen i biler 
og på motorcykler. Midt på formiddagen 
ankom et tog med besættelsestropper. Ka-
tedralskolens rektor siden 1920, Aage Jo-
hannes Willumsen, der var 
blevet borgmester for Ribe 
Købstadskommune i 1939, 
lagde sig på linje med Kong 
Christian d. 10. og rege-
ringens samarbejdspolitik, 
idet han formanede til ro 
og besindighed. Borgme-
steren sagde til ”Ribe Stift 
Tidende.” ”Der er ikke an-
det at gøre end at forholde 
sig i ro og afvente, hvad der 
videre sker. Jeg føler mig 
også sikker på, at alt vil 
foregå i ro, når vi afventer 
nærmere og i øvrigt passer 
vor daglige gerning som vi 
plejer.”

Hverdagen var foran-
dret. Det civile beredskab 
opgraderedes med en række 
hensigtsmæssige funktioner, 
som kunne være nødven-

dige i tilfælde af, at krigshandlinger ramte 
civilbefolkningen: brandberedskab, sanitets-
tjeneste, patruljetjeneste samt et gasafvask-
ningshold, der skulle afvaske og rense per-
soner, som måtte være ramt af sennepsgas. 
Med det sidste tiltag ser vi, at forberedelserne 
til krig ofte baserer sig på erfaringer fra den 
forrige krig. Kommandocentralen lå i Pors-
borgs hvælvede kælder på Torvet. Det blev 
tider med mørklægning og vareknaphed. 
Forløbet af besættelsesårene i Ribe har en 
kronologisk og strukturel lighed med det 
øvrige Danmark; men de geografiske og mi-
litærstrategiske forhold udgjorde en forskel. 
Tyskerne ønskede med Atlantvolden at sikre 
det europæiske kontinents vestkyst, hvilket 
forklarer, hvorfor der ligger bunkers i Vester 
Vedsted. Endvidere forløb den ene af de to 
jernbanelinjer sønden ud af Jylland via Ribe-

Tyske soldater har passeret Domkirken
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Tønder, og endelig gik en stor del af de al-
lieredes natlige bombetogter til Tyskland i 
en bue ind over Jylland. Derfor er der på en 
række kirkegårde i det jyske gravsteder for 
allierede krigsflyvere, der er omkommet, da 
deres fly er blevet skudt ned. I Vester Vedsted 
blev der for få år siden rejst en mindesten 
for de syv englændere, der omkom, da deres 
Lancaster bombemaskine styrtede ned dér.

Den 29. august 1943 indførte den tyske 
værnemagt undtagelsestilstand i Danmark. 
Forud var der gået en række forhandlinger, 
hvor slutresultatet blev, at den danske re-
gering valgte at gå af, da den ikke kunne 
medvirke til de radikale stramninger, be-
sættelsesmagten ønskede. Borgmester Wil-
lumsen i Ribe valgte at sætte sit navn på den 
særlige forordning, som den tyske Haupt-
mann Thedens udstedte samme dag. Og 
igen opfordrede Willumsen til ”at bevare Ro 
og Orden”.

Fra chikane til sabotage
Natten til den 13. marts 1943 genlød Ribe 
af store eksplosioner, idet et stort fabriksan-
læg nær banegården var blevet ødelagt gen-
nem en sabotageaktion. Før dette tidspunkt 
havde protesten mod tyskerne været af mere 
sporadisk karakter i form af boykot af tyske 
film, rudeknusning, sukker i benzintanken 
på tyske biler, klippede telefonledninger og 
lignende. Samarbejdspolitikkens sammen-
brud og tyskernes nederlag i Nordafrika og 
på Østfronten motiverede til yderligere og 
mere markant modstand. I 1944-45 var der 

mange sprængninger af jernbanelinjen mel-
lem Ribe og Hviding. Dette skulle forsinke 
tyskernes transport af materiel og soldater til 
Normandiet, hvor de allierede var gået i land 
på D-dagen i juni 1944.

På en af Ripensersamfundets mindetav-
ler i skolegården står navnene på 13 tidli-
gere elever, der mistede livet som en følge 
af 2. verdenskrig. Hovedparten døde i årene 
1943-45, hvilket vidner om det forøgede 
modstandsarbejde. Tavlens to yngste, Jens 
Thue Jensen og Helge Brock Iversen, blev 
henrettet i foråret 1945 i Ryvangen, fordi 
de havde været meget aktive i jernbanesa-
botage i Bramming, Esbjerg og Varde. To 
andre skydes ved clearingsmord, som var 
tyskernes terror mod civilbefolkningen. 
Ofrene var typisk offentligt kendte perso-
ner med en antitysk holdning. Flere tages 
af tyskerne som en følge af medvirken til 
sabotage eller efterretningsvirksomhed. Via 
danske fængsler og Frøslevlejren mødte de 
døden i Buchenwald eller Neuengamme. 
Én dør efter krigen nedbrudt på sjæl og 
legeme af ophold i en tysk koncentrati-
onslejr. Andre igen dør under tragiske om-
stændigheder under bombardement eller 
minesprængning. To af navnene går igen på 
mindestenen på Skt. Catharinæ Plads over 
ripensere, der mistede livet i forbindelse 
med 2. verdenskrig. Det er Peter Andersen 
Riber og Svend Jakob Stockholm Kjær.

Forståeligt nok måtte rektor Willumsen 
på Katedralskolen være på linje med borg-
mesteren af samme navn: der blev også 
manet til ro og orden på Katedralskolen. 
Imidlertid ønskede en gruppe elever og 
lærere at demonstrere deres uvilje mod ty-
skerne. Mange elever involverede sig på for-
skellig vis. I den forbindelse skal man ikke 
underkende den betydning, det havde for 
elevernes gensidige kontakt med hinanden, 
at mange elever fra oplandet på dette tids-
punkt boede på værelser og pensionater i 
byen. Endvidere havde en del af eleverne jo 
også gået i mellemskolen sammen på Ribe 
Katedralskole. Det nære kendskab kunne 
danne basis for fortrolige samtaler med hin-

Sabotage i Ribe i marts 1943
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anden om besættelsen, og måske opstod der 
ideer om, hvordan man kunne påvirke eller 
ændre situationen. Det har Johannes Jen-
sen, der begyndte i 1.g i 1944, skrevet om i 
en artikel trykt i ”Ripenserbladet” i 50-året 
for Danmarks befrielse. Johannes Jensen 
blev født på gården Lebeck ved Toftlund.

Johannes Jensen fortæller, at en gruppe 
mellemskoleelever fra Katedralskolen i en 
kritik af Scavenius og samarbejdspolitikken 
sidst på året 1942 producerede en række 
plakater med smædeord om Scavenius. Pla-
katerne blev hængt op på lygtepæle i byen; 
men da hændelsen ikke som sådan var ret-
tet mod besættelsesmagten, blev det en sag 
for kriminalpolitiet, der måske også mest 
betragtede forløbet som drengestreger. En 
ikke uvæsentlig del af Ribe-studenternes 
modstandsarbejde bestod i bladvirksom-
hed, hvor formålet var at tegne et andet bil-
lede af krigens forløb, end det der blev givet 
i de tyskkontrollerede medier. 

Fra 1942 var Johannes Jensen storebror, 
Hans Peter Jensen (HP), der ligeledes var 
elev på Katedralskolen, kommet med i en 
bladgruppe. Fra København modtog man 
det illegale blad ”Studenternes Efterret-
ningstjeneste”, der blev kopieret og fordelt i 
Ribe. Fra maj 1944 producerede bladgrup-
pen eget blad, der med titlen ”Frem Bon-
demand” havde landbobefolkningen som 
målgruppe, hvorfor oplaget på et par hun-

drede også fordeltes rundt på gårde i Ribes 
omegn. Fra 1944 kom Johannes Jensen 
med i bladgruppen. Et par af bladgruppens 
medlemmer deltog i øvrigt i den tidligere 
omtalte store sabotageaktion natten mel-
lem den 12. og 13. marts i Ribe, hvor eks-
positionen blev skabt ved hjælp af benzin, 
idet det var vanskeligt at skaffe sprængstof. 
Senere organiserede man sprængstof fra et 
tysk lager i Toftlund. Et andet aspekt af den 
illegale aktivitet var kortlægning af befæst-
ningsanlæg på egnen.

Op mod en fjerdedel af Katedralskolens 
gymnasieelever var på forskellig vis og i for-
skellig grad involveret i modstandsarbejde, 
skriver Johannes Jensen. Det er ganske 
mange, og så skal tallet ses i lyset af den offi-
cielle henstilling om ikke at deltage i illegalt 
arbejde. En del lærere støttede med penge 
og praktisk arbejde. Især bladvirksomheden 
var ret bekostelig i indkøb af papir, tryk-
sværte, kuverter med videre. En lokal bog-
handler og ”Ribe Stift Tidende” leverede de 
eftertragtede varer med store rabatter.

Drengene fra Lebeck ved Toftlund
Hele fem drenge voksede op på gården Le-
beck: Hans Peter (HP), Johannes, Anker, 
Marius og Nis. Faderen var udskrevet som 
tysk soldat under Første Verdenskrig, hvor 
han deltog i hårde kampe i Frankrig. Han 
blev såret og mistede et øje. Familien Jen-
sen var udpræget dansksindet og med til at 
stemme Sønderjylland tilbage til Danmark 
i 1920. Det var blandt andet den boglige 
tradition i familien, der motiverede HP og 
Johannes til at komme på Ribe Katedral-
skole, hvor de startede i 1.g i henholdsvis 
1942 og 1944. Og som det ovenfor er 
fortalt, engagerede de sig begge med ud-
gangspunkt i Ribe i illegalt arbejde. To 
yngre brødre forvaltede et våbendepot, der 
lå gemt flere steder på gården i Toftlund. 
Derfor kan man tale om Lebeck-gruppen.

Den 10. oktober 1944 tages HP af ty-
skerne, hvilket han har fortalt om i en in-
terview-artikel i ”Toftlund og Omegns Fol-
keblad” i september 1945. HP fortæller, at 

Frøslevlejren
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Ribefolkene var med i en landsomfattende 
jernbanesabotage: efter ordren fra England 
skulle den 21. tyske panserdivision, der 
skulle flyttes til Frankrig, forsinkes om mu-
ligt i to dage. Den blev forsinket i 16 dage.

For HP gik det galt en oktoberaften, 
hvor han med to kammerater havde været 
på cykel til Rejsby for at sprænge en stor 
gravemaskine i luften; men som en følge af 
et tysk vagtmandskab lod det sig ikke gøre. 
Man kan mene, det var letsindigt i krigs-
årene at cykle i natmørket med en kasse 
sprængstof på bagagebæreren; vi er imidler-
tid nødt til at betænke, hvor vanskeligt det 
var at skaffe sprængstof. Udenfor Ribe gik 
det galt, idet de blev stoppet af seks mand 
fra det tyske feltgendarmeri. Helge Brock 
Iversen, den ene af HP’s kammerater, slap 
væk, men HP og den anden kammerat blev 
ført til Hotel Klubben, hvor tyskerne holdt 
til. Der blev sendt bud efter Gestapo fra Es-
bjerg. Nu fulgte skrappe forhør suppleret 
med spark og hårde slag fra politiknipler. 
Den efterfølgende dag blev de to sabotø-
rer kørt til Domhuset i Kolding, hvor der 
fulgte forhør med tre-fire dages mellemrum 
over en måned. På Domhuset sad HP un-
der usle forhold i en enmandscelle sammen 
med tre andre. Senere overførtes han til 
Staldgården, tyskernes hovedkvarter i Kol-

ding. Efter domsfældelsen 
flyttedes HP til tyskernes 
interneringslejr Frøslev nær 
Padborg, hvor han opholdt 
sig til krigens afslutning. 
HP fortæller at forholdene 
var acceptable, og at kam-
meratskabet blandt de in-
ternerede var til stor hjælp. 

Brødrene HP og Johan-
nes boede på Valdemar 
Sejrs Alle i Ribe i et hus, der 
tilhørte deres moster. I hu-
set boede også Helge Brock 
Iversen. Johannes skulle 
have været med på aktionen 
i Rejsby, men måtte blive 
hjemme, da han skulle afle-

vere stil den efterfølgende dag. Da HP og 
en kammerat tages af tyskerne, slipper Helge 
Brock Iversen væk. Sidst på aftenen ankom-
mer Helge til huset på Valdemar Sejrs Alle, 
hvor han beordrer Johannes til at gå under 
jorden. De fjernede skyndsomt en række ef-
fekter, der kunne have tyskernes interesse. 
Johannes Jensen skriver: ”Helge kørte mod øst 
ad Drost Peders vej og jeg ad Valdemar Sejrs 
Alle til Seminarievej. Kort efter kom tyskerne 
om hjørnet Tangevej-Valdemar Sejrs Alle. Det 
var på et hængende hår, vi slap væk. Samme 
nat gik HS og HV fra III G ns, der også var 
bladfolk, under jorden.”

I et par uger logerede Johannes forskel-
lige steder i omegnen af Ribe, hvorpå han 
hjælpes til et mere permanent skjulested på 
en gård i Fjellerup på Djurslands nordkyst. 
Her hjalp Johannes til med produktion af 
illegale blade, og han holdt øje med tyske 
patruljers bevægelser, når nedkastede våben 
skulle transporteres væk fra en nærliggende 
modtageplads. På det falske legitimations-
kort stod der navnet Erik Kristensen.

Kort før jul 1944 fik Johannes kontakt 
med rektor Erik Lund på Fredericia Gym-
nasium. Erik Lund, der havde været lærer 
på Ribe Katedralskole i årene 1927-1944, 
og som havde kontakt med modstandsbe-
vægelsen, var ikke bleg for på Fredericia 

Lebeck-gruppen: Øverst: Johannes; midt fra venstre: Anker, 
Hans Peter og Marius; nederst: Nis Th. Jensen
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Gymnasium at optage ri-
pensere, der var gået un-
der jorden. Med stor støtte 
og velvilje fra lærerne på 
gymnasiet kunne Johan-
nes fortsætte sin skolegang, 
men med en formaning om 
at holde lav profil, da Fre-
dericia havde en stor tysk 
garnison og en Hipo-kaser-
ne. Nils-Ole Lund, søn af 
rektor Erik Lund, skriver 
i en erindringstekst om 
faderens dristighed: ”Gym-
nasieelever der blev eftersøgt 
af tyskerne på grund af de-
res indsats som jernbanesa-
botører blev flyttet fra Ribe 
til Fredericia. En enkelt fik 
logi i vores kælder, som han 
delte med tolv tyske soldater, 
der var sat til at bevogte den 
tilstødende jernbanelinie. 
Det lokale Hipo-korps gjorde 
også sit til at skabe en kon-
stant frygt for repressalier. 
Min far lagde jo ikke skjul 
på sine holdninger, blandt andet holdt han 
en hyldesttale til Roosevelt, da denne døde i 
krigens slutfase.” Som medlem af ’Ringen’, 
der var en antinazistisk gruppering, som i 
udgangspunktet udfoldede informations-
virksomhed, stod Erik Lund som forsvarer 
for humanisme og demokrati. 

Både HP og Johannes fortæller om de 
konfliktmuligheder, der lå i at bo i Toft-
lund, hvor det tysktalende mindretal med 
besættelsen øjnede en mulighed for, at Søn-
derjylland atter kunne blive tysk. Traf en 
dreng fra en dansksindet familie en gruppe 
hjemmetyske skoledrenge kunne det give 
klø. For Johannes var kommunikation med 
hjemmet vanskelig i den periode, hvor han 
var gået under jorden. En af de ledende på 
postkontoret i Toftlund var nazist, og fordi 
telefoncentralen var på posthuset, kunne 
man let blive aflyttet. Det kunne gå med at 
udveksle breve via en mellemmand.

HP har skrevet en fin tekst om et særligt 
forhold på gården i Toftlund i de måneder, 
Johannes var gået under jorden. Det kom 
til at være tydeligt, at hunden om aftenen 
blev mere urolig og søgte mod døren med 
anspændt opmærksomhed. Faderen gik en 
aften bagom bygningerne til bunden af ha-
ven, hvorpå hunden blev sluppet fri oppe 
ved stuehuset. Snart gøede hunden, og det 
viste det sig, at en mand opholdt sig skjult i 
haven. Faderen genkendte ham: det var en 
hjemmetysker, der spionerede for at få mu-
lighed for stikke Johannes, hvis han kom 
hjem. Flere aftener markerede hunden, at 
der var en ubuden gæst i haven. Johannes 
fik ad omveje besked på, at han ikke måtte 
komme hjem.

Den omtalte hjemmetysker drev en form 
for virksomhed, hvor man kunne købe for-
skellige tjenesteydelser. I årene efter krigen 
insisterede HP’s og Johannes’ far på at købe 

Fødselsdagshilsen fra kammeraterne i barakken
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ydelser af denne mand, når der var et behov 
for det; men faderen nævnte aldrig, at han 
vidste, at det var ham, der havde stået i ha-
ven. Hunden Snap og drengenes mor viste 
derimod tydelige aversioner. HP fortæller: 
”I sommeren 1951 blev Johannes gift, og far 
bestilte igen vor mærkelige fjende. (…) Det 
var en strålende munter og glad dag. (…) Da 
der skulle brydes op, stod vi i den lyse sommer-
nat foran indgangsdøren, og vor skjulte fjende 
kom. (…) og da faldt fars gengældelse som et 
hammerslag: ”Ja, vi har haft en god dag. Vi 
har alle været samlet, og så kom det: Men det 
er ikke din skyld, at der ikke mangler en 
af drengene.” Mere var der ikke, mere kom 
der ikke.” 

Johannes Jensen blev uddannet officer 
ved Ingeniørtropperne, hvor han avancere-
de til major. I sine sidste arbejdsår var han 
ved Civilforsvarsstyrelsen med atombered-
skab som ansvarsområde. Johannes Jensen 
døde i 2013.

Befrielsen
På lokalsiden ”Ribe og Omegn” stod der i 
avisen ”Vestkysten” den 5. maj 1945 føl-
gende under overskriften ”Dagen i Dag”: 
”Ribe vaagnede op til Fest i Dag. Kl. 8 pr. 
gled det store Flag til Tops paa Domkirkens 
Taarn og rundt omkring Hus ved Hus hej-
ste man ogsaa Flagene. Samtidig begyndte 

Domkirkens og Sct. Catharinæ Kirkes Klok-
ker at kime. Trods det tidlige Tidspunkt var 
der allerede mange Mennesker paa Gaden. 
Mange bar smaa Flag, atter i Dag lyste rødt 
og hvidt over Ribe By. // Kl. 8 samledes Ribe 
Katedralskoles Elever, der for Tiden anvender 
Raadhuset som Skole, i Raadhussalen. Rektor 
Willumsen mindede i smukke Ord om Da-
gens Betydning, idet han mindede om, at det 
gjaldt om at vise korrekt Optræden. Derefter 
sang man ”Kong Christian” og ”Der er et 
yndigt Land”, hvorefter der blev givet fri for 
Resten af Dagen.”

Umiddelbart efter befrielsen meldte HP 
sig som kontrollant ved grænsen for at hjæl-
pe med at anholde Gestapofolk og danske 
overløbere, der forsøgte at komme over 
grænsen. HP fik sin studentereksamen ved 
en sygeeksamen afholdt i september 1945. 
Herpå fulgte en ansættelse i Handelsban-
ken i Toftlund. 

For Johannes gik turen den 5. maj på 
cykel de 75 km til Ribe og som oftest med 
en frisk vind fra sydvest. Efter 207 dage un-
der jorden kunne han nu frit færdes i Ribe, 
hvor det var skønt at møde nogle af kam-
meraterne fra klassen dér. Herpå fortsatte 
turen på cykel til gensyn med familien på 
gården ved Toftlund. Johannes afsluttede 
1.g i Fredericia og vendte herpå tilbage til 
Ribe Katedralskole, hvor han engagerede 
sig i et nyt elevblad. 

Få uger senere, den 13. juni 1945, kunne 
Ribe Katedralskole fejre sit 800-års jubilæ-
um. Af gode grunde valgte man at udskyde 
de mange festligheder til den 13. august. 
De sidste måneder af krigen havde der væ-
ret indkvarteret tyskere på Katedralskolen. 
På skolen og i byen skulle sporene efter be-
sættelsen slettes, så vidt det lod sig gøre.

Fra februar 1945 til april 1946 udgav en 
række engagerede elever på Katedralsko-
len et skoleblad, der hed ”L. E. A., litteris 
et artibus”. I nummeret for juni 1945 kan 
redaktionen oplyse, at undervisningsmini-
ster A. M. Hansen har sendt skolebladet en 
lykønskning til skolens 800 års jubilæum. 
Ministerens tekst slutter således: ”Naar vi Tyske soldater på vej hjem via Saltgade
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i Dag hylder den 800-aarige Ribe Katedral-
skole som en af de ældste i Rækken af vore ær-
værdige Skoler, mindes og ærer vi i den tillige 
vor egen Fortid, føler Sammenhængen i vor 
egen Historie og erkender dens Forbindelse 
med andre Landes, og tager denne Skole, i 
det Ydre beskeden, som et levende Symbol paa 
vort inderlige Ønske om, at vi i de Tider, der 
kommer, maa faa Lykke til at bære det bedste, 
vi ejer, over i den nye Tid.”

Historie er ikke bare noget, der har fun-
det sted på et tidspunkt. Det er det så også. 
Men det vigtige er, at det, der har fundet 
sted, har virkning også i dag. I år, hvor sko-
len er blevet 875 år, kan der også være lej-
lighed til med stor respekt at erindre om de 
mennesker, der tog kampen op mod nazis-
mens barbari. Gå en tur på gangen på 1. sal 
i hovedbygningen og se studenterbillederne 
fra krigens tid og årene umiddelbart efter. 
Så får du sat ungdomsbilleder på Johan-
nes, Jens og Helge. Find studenterbilledet 
fra 1916, hvor du til venstre ser klassekam-
meraterne Elise Dybdal og Peter Schiør-
ring Thyssen sidde ved siden af hinanden. 
Elise Dybdal blev cand.mag. og lærer på 
Duborgskolen i Flensborg. Hun giftede sig 
til efternavnet Jessen. Elise Jessen omkom, 
da de allierede bombede værftsområdet i 
Flensborg. Peter Schiørring Thyssen, der 
drev selvstændig advokatvirksomhed i Kø-

benhavn, blev sammen med sin kone myr-
det af den berygtede terrorgruppe ”Loren-
zen-gruppen” i deres hjem på Frederiksberg 
to uger før befrielsen. De to RK-studenters 
navne står på Ripensersamfundets minde-
tavle i skolegården. Jens Thue Jensen og 
Helge Brock Iversen ønskede begge, at de-
res livsforsikringer skulle gå til et legat på 
Ribe Katedralskole. Hver sommer er der en 
elev, der tildeles dette legat.   

Hans Christian Vester

Materiale:                                                                                                  
H. P. Jensen: ”I min fars hus”, TLFA
Johannes Jensen: ”Katedralskolens ele-
ver og modstandsarbejde under Anden 
Verdenskrig”, i: ”Ripenserbladet”, 1995
Johannes Jensen: ”Et fristed i Fjelle-
rup”, 1994, TLFA
Johannes Jensen: ”207 dage under 
jorden”, TLFA
Nils-Ole Lund: ”Så er By som Borger. 
Min fødeby Ribe”, i: M. Zerlang og F. 
Stjernfelt: ”Barndomsbyer”, 1998
Dorthe Petersen: ”Thue og hans tid”, 
Esbjerg Byhistoriske Arkiv, 1992
Skoleblad: ”L. E. A. litteris et artibus”, 
1945-46, Ribe Katedralskole
Sparekassen Sydjylland (udg.): ”Ribe 
1940-45”, 1978
P. Tolderlund-Hansen: ”Ingen fortrød 
at de var med…!!!”, i: ”Toftlund og 
Omegns Folkeblad”, sept. 1945, TLFA

Der skal lyde en stor tak til Toftlund Lo-
kalhistoriske Forening og Arkiv (TLFA), 
hvor Anne-Grethe Petersen med stor hjælp-
somhed og venlighed har fundet og leveret 
spændende materiale om Lebeck-gruppen. 
Tak!

Endelig skal der også lyde en stor tak til 
Nis Th. Jensen, den yngste af de fem brødre 
fra ”Lebeck-gruppen”, for med stor gene-
røsitet at give mig frie hænder i forhold til 
materialet af og om de to ældste brødre. 
Tak!

De engelske soldater bydes velkommen ved 
Damvej/Holmevej
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Vi har fra forfatteren fået denne beretning

Mit semester i Australien

Da jeg startede som førsteårsstuderende på 
biologi ved Aarhus Universitet, var en af 
de ting, jeg var sikker på min uddannelse 
skulle indeholde, et halvt år på udveksling. 
Den drøm har Ambassadør Frode Schön 
og hustru Valborg, født Windfeld’s Fond 
hjulpet mig med at realisere, og jeg har ved 
udgangen af 2019 færdiggjort mit semester 
ved James Cook University (JCU) i Towns-
ville, Queensland i Australien. 

I den forbindelse har jeg fået mange 
oplevelser og lært en masse, som jeg har 
taget med mig hjem til Danmark, og som 
sandsynligvis vil være med til at definere 
mig resten af mit liv. I denne artikel vil jeg 
gerne dele nogle af de vigtigste oplevelser 
og erkendelser, jeg har gjort mig i det store 
udland. 

Det faglige
På JCU tog jeg både kurser, der spillede di-
rekte sammen med min uddannelse i Dan-
mark, såsom ”marin naturbeskyttelse” og 
”feltbiologens faglige værktøjskasse”, men 
også kurser der var mere eksotisk betonet, 

såsom ”koralrevets økologi” og ”mangro-
ve-, estuarie- og kystøkologi”. 

Alt i alt har denne kursussammensætning 
givet mig et bredere perspektiv på naturbe-
varelse, og jeg har lært en masse indenfor 
international klima- og miljøpolitik, og 
fundet ud af, at de ting, vi ser som en selv-
følge i Danmark, ikke nødvendigvis er det i 
resten af verden. Omvendt, har jeg også fået 
en større indsigt i nogle af de virkemidler, 
et stort land som Australien benytter sig af, 
for at nå deres mål i forhold til klima- og 
miljøspørgsmål. 

I Australien har jeg mødt en anden ar-
bejdsstil end den, jeg er vant til hjemme 
fra Danmark. Her findes en filosofi om, 
at jo flere og jo mere forskelligartede afle-
veringsopgaver, den studerende skriver, jo 
mere nuanceret bliver billedet af den stu-
derendes evner. 

For mig betød det, at jeg mange gan-
ge var nødt til at tænkte i helt nye baner 
end jeg er vant til. For eksempel var jeg 
på en feltekskursion til en flodudmunding 
med mangroveskov. Her bestod opgaven 
i at indsamle data, der skulle gøre mig i 
stand til at vurdere, hvorvidt området ville 
egne sig til bebyggelse af en havnefront 
med plads til minimum 100 lystbåde med 
tilknyttede boligbyggerier til minimum 
5.000 mennesker. 

Det var en kæmpe udfordring! For det 
første, fordi jeg ingen erfaring havde med, 
hvad man skal tænke på i forhold til at op-
føre et byggeri. For det andet, fordi jeg som 
udvekslingsstuderende heller ikke havde 
særlig meget kendskab til hvad problema-
tikkerne i forhold til natur versus urbanise-
ring var i den pågældende naturtype. 

Til mit held er der ikke direkte over-
ensstemmelse mellem det danske og det 
australske karaktersystem, hvilket betyder, 
at jeg i dag bare har fået et brev med hjem, 

Julie Balslev Pristed
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hvor der står at jeg har bestået mit seme-
ster. Det vil sige, at jeg lidt mere frit kunne 
kæmpe med disse store opgaver uden at 
være ked af, hvis jeg ikke fik 10 eller 12. 
Det var rigtig tiltrængt i en verden, hvor 
man så ofte bliver målt og vejet på sine 
karakterer, og jeg synes i virkeligheden, at 
der er så meget andet, der er mere vigtigt. 
Det tror jeg mange studerende nogle gange 
trænger til at mærke lidt.

Da jeg kom til Australien, havde jeg 
ingen faglig omgangskreds, så den har jeg 
skullet opbygge forfra, og jeg havde derfor 
ikke lige så mange faglige sparringspartne-
re, som jeg normalt har på Aarhus Universi-
tet. Det betød, at jeg i langt større grad end 
tidligere har stået alene med mine faglige 
opgaver, og det tror jeg har bidraget til min 
selvstændighed og min tillid til mine egne 
kompetencer. 

Jeg tror de fleste når et punkt i løbet af 
deres uddannelse, hvor de har stor nok vi-
den indenfor deres felt til at indse, at der er 
så uendeligt mange ting, de ikke ved. Det 
kan være en nedtrykkende erkendelse, og 
jeg tror at man får et nyt syn på sine egne 
evner, når man bliver stillet i situationer, 
hvor man står helt alene, og det viser sig, at 
man godt kan alligevel. Dette gælder fagligt 
såvel som personligt. 

Det personlige
Mødet med den australske kultur har givet 
mange nye indtryk. Først og fremmest er 
Australien – eller i hvert fald North Queen-
sland, hvor jeg studerede – et varmt land. 
Det har været en kæmpe oplevelse at bo i 
et tørt, tropisk land hvor fuglene i haven 
er papegøjer i stedet for musvitter, og hvor 
der bor ugler og pungrotter i træerne foran 
ens hus, og hvor flokke af kænguruer kom-
mer frem fra krattet, når dagen går på held. 
Dyrelivet er noget, australierne sætter stor 
pris på, og der er mange unge mennesker – 
måske særligt biologistuderende – der er til-
knyttet et af de mange wildlife care centre. 

Det var tilfældet med min veninde, der 
opfostrede forældreløse flyvende hunde. 

Og på biologi er det helt i orden at have 
en baby flyvende hund med til forelæsning.  
Åbenbart      
På JCU gør de rigtig meget for at facilitere 
et internationalt miljø med fokus på so-
cialt samvær. I orienteringsugen fik vi en 
introduktion til Townsvilles historie og de 

Min venindes baby flyvende hund med sin sut

Om lidt kommer foråret.
Det er skønne dage og aftener 

i kælderen, på Torvet og 
Domkirkepladsen med os.

Vi ses snart.

Porsborgs Gastro Bar
Torvet 3 - 6760 Ribe - porsborgs.dk
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traditionelle ejere af jorden, Bindal og Wul-
gurukaba Folket. De var også representeret, 
og der bliver gjort et stort nummer ud af at 
udvise respekt. Hertil kom også kulturelle 
arrangementer med traditionel aboriginal 
dans og kropsmaling. 

Billedet (ovenfor) er taget i orienterings-
ugen, i en del af et større arrangement for 
de nye, internationale studerende. Her var 
der naturligvis mad og musik, og så kunne 
man lære at danse som en ægte aboriginal 
kriger.

For de studerende er der international 
café hver tirsdag, hvor der bliver spillet 
musik, holdt quizzer og lavet mad fra hele 
verden. Det er noget af det, jeg virkelig har 
nydt, og jeg har mødt så mange spændende 
mennesker fra forskellige kulture. Særligt 
står et arrangement med afrikansk tromme-
spil ud i min hukommelse. Her fik vi hver 
en stor gulvtromme, og så sad vi i en rund-
kreds og spillede efter instrukser fra Alex, 
der leder Townsville Drum Circle, og som 
er god til nærmest alt. Det var en vildt fed 
oplevelse, fordi vi var så mange forskellige 

unge mennesker, der mødtes i musikken og 
det skabte en energi, som jeg kommer til at 
huske længe. 

Helt naturligt følger det, at i mødet med 
en ny kultur, må man sige farvel – eller i 
hvert fald på gensyn – til den gamle, med 
alt hvad det indebærer af vante rammer, 
venner, familie, kæreste osv. For mig betød 
det, at jeg de første par måneder var helt 
utroligt ensom. Det betød, at jeg fik over-
vejet nogle af de store eksistentielle spørgs-
mål, som man normalt ikke bekymrer sig 
om, såsom ”hvem vil jeg egentlig gerne 
være”, og ”gør jeg de ting, jeg gør for MIN 
skyld?”.  

Herefter begyndte jeg at ændre mine 
prioriteter, og vælge de arrangementer, jeg 
reelt gerne ville med til, hvor jeg tidligere 
ville have taget med til dem alle for ikke 
at komme udenfor. Det betød også, at jeg 
begyndte at sætte meget mere pris på mit 
eget selskab og at være alene, fordi jeg selv 
havde valgt det, hvor jeg tidligere ville have 
været alene som en konsekvens af, at andre 
havde valgt mig fra. 
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Det tænker jeg i dag som en kæmpe 
styrke, og det har skabt rigtig meget ro i 
mit liv. Jeg er ikke sikker på, at jeg var kom-
met frem til den konklusion, hvis ikke jeg 
havde rykket mit liv op med rødderne for 
et stykke tid. 

De nye perspektiver
I dag er jeg tilbage i mine vante rammer I 
Danmark, om end det meste af mit studie i 
øjeblikket foregår via en online mødeportal 
fra min spisestue. Men det er med et helt 
nyt sindelag. Mit semester i Australien har 
mentalt ageret milepæl i min uddannelse, 
og nu tænker jeg meget mere i karriere-
baner end jeg tidligere har gjort. Samtidig 
prøver jeg at holde fast i nogle af mine gode 
vaner fra Australien, såsom fx at få dyrket 
noget mere motion, hvor jeg tidligere i mit 
studie prioriterede fester og sociale aktivi-
teter højere end at gøre noget godt for mig 
selv – kun for min egen skyld. 

Desuden har jeg en stor faglig indsigt 
med mig ind i de nye kurser, jeg tager her 
på sidste halvdel af min kandidatuddan-
nelse. Det gælder særligt for emner som 
klimaforandringer og naturbevarelse, og 
jeg får nu muligheden for at stille de ting, 
jeg har lært i troperne, op mod de samme 

temaer forankret i vores tempererede, dan-
ske natur.  

Det gælder flere vand- og havmiljø-ori-
enterede kurser, jeg har valgt, men i sær-
deleshed et naturgenopretningsprojekt ved 
Naturstyrelsen i Vestjylland, som jeg har 
fået lov til at blive en del af i forbindelse 
med mit speciale. 

Jeg har tænkt rigtig meget over de for-
ventninger, jeg havde inden jeg tog til 
Australien, og om de forventninger er ble-
vet indfriet. Det tror jeg på sin vis ikke, de 
er, for jeg tog nok i virkeligheden afsted 
med et glansbillede malet af andre ud-
vekslingsstuderende, hvilket jeg har måttet 
sande for mit eget vedkommende ikke har 
været helt nuanceret nok. 

Jeg har lært en masse – både om verden, 
den natur, vi lever i og de udfordringer, vi 
står overfor, men også om mig selv. Jeg tror 
at jeg er kommet hjem som et mere voksent, 
selvstændigt og indsigtsfuldt menneske. 

Og som min gode veninde hjemmefra 
har sagt til mig: ”Der er ikke sket en fed 
skid i Aarhus”. Så måske skal man ikke være 
så bange for at gå glip af noget, og gøre det, 
man gerne vil. 

Julie Balslev Pristed, student 2014
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Nyt fra Katedralskolen 
og museerne

Ribe Katedralskole i en pandemitid
Året 2020 blev her i Ribe endnu engang 
afrundet med et meget mildt vejr, hvor 
sneen udeblev og temperaturerne sjældent 
har sneget sig længere ned end lige over fry-
sepunktet. Gaderne omkring de gamle sko-
lebygninger har i december måned været 
tågede, og givet bykernen et udseende som 
var det hentet direkte ud af Middelalderen. 

Kalenderåret 2020 har overordnet set væ-
ret en prøvelse for skolen, på lige fod med 
resten af det danske samfund. Da vi alle blev 
introduceret til Covid-19 virusset i løbet af 
januar måned, virkede det som noget fjernt 
der ikke vedrørte os. Et år senere er vi ble-
vet grundigt belært om globaliseringens 
uundgåelighed. Regeringens nedlukning af 
samfundet i marts sendte al undervisning på 
Katedralskolen over på Internettet, hvor vi 
lærere fik et lynkursus i brugen af Microsofts 
konferenceprogram Teams og ellers måtte 
kaste os ud i vilde pædagogiske eksperimen-
ter for at skabe et acceptabelt alternativ til 
hverdagen undervisning. Ikke al fjernunder-
visning er gået godt, men noget er lykkedes. 
I Idræt har man genopfundet faget som en 
krydsning mellem spejderbevægelsen og jog-
gingentusiasterne, og hele året har man kun-
net se skolens elever løbe rundt i oplandet, 
ret ofte med en affaldssæk og en gribeklo til 
indsamling af det affald bilister har henka-
stet ved vejsiden. De har surfet, kravlet, løbet 
og roet. Til gengæld har den store idrætshal 
ofte stået ubrugt hen. De fleste af eleverne 
har formodentlig aldrig været i en bedre fy-
sisk form end nu. I historietimerne har mine 
elever fremstillet film, hvori de berettede om 
livet under nedlukningen, på en måde hvor 
kilderne kunne være relevante for fremtidige 
elever og historikere. Eleverne morede sig og 
arkivarerne på Rigsarkivet og det Kongelige 
Bibliotek var også begejstrede for disse før-
stehåndsberetninger, der nu er lagret i arki-
verne i Odense og København.

Skolens elever og lærere er, i skrivende 
stund, sluppet meget nådigt gennem pan-
demien. De fleste elever og lærere er blevet 
testet en del gange, men kun en meget lille 
håndfuld elever er blevet testet positive for 
Covid-19. De ramte elever havde milde 
sygdomsforløb og vendte hurtigt tilbage til 
skolen. Lærergruppen er indtil videre gået fri 
af smitten. At skolen indtil videre er slup-
pet forholdsvis let gennem pandemien kan 
sandsynligvis forklares ved de omfattende 
restriktioner der blev indført fra starten af 
nedlukningen i 2020, og som justeredes 
efterhånden som direktiver udgik fra Un-
dervisningsministeriet. Derudover er Ribes 
landlige beliggenhed nok også en stor del af 
forklaringen. Efterhånden som fritidsaktivi-
teter, cafeer og andre muligheder for adspre-
delse lukkede ned, begyndte både elever og 
lærere at søge ud i naturen omkring byen for 
adspredelse. Nu, i midten af januar 2021, 
afventer vi alle spændt hvordan foråret skal 
forløbe. Ifølge nyhederne skulle det næste 
pressemøde i Statsministeriet blive afholdt 
om få dage, hvorefter vi måske har overblik 
over forårets fortsatte undervisning og eksa-
mensperioden der venter forude.

Bortset fra ovennævnte begivenheder, 
har livet i nedlukningen dog også budt på 
flere positive overraskelser. Efter flere års 
konstante statslige nedskæringer af skolens 
budgetter blev Folketinget på årets Finans-
lov, enige om at stoppe disse. På RK havde 
vi tydeligt mærket konsekvenserne af ned-
skæringerne. Pengene var blevet færre og 
færre, og i sidste ende var gode kolleger 
blevet afskediget. Der var derfor en beher-
sket lettelse og glæde over udsigten til at 
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taksametersystemet er ved at blive genfor-
handlet, samt at skolen igen modtager de 
nødvendige tilskud til vedligehold af byg-
ningerne. Nu afventer vi spændt hvordan 
det nye taksametersystem føres ud i praksis, 
og ankomsten af tilskuddene.  Jyske Vest-
kysten bragte den 28. december, en artikel 
om de glædelige begivenheder, under over-
skriften ”Ribe Katedralskole får én million 
kroner mere i tilskud på Finansloven”. 

Af andre glade nyheder, kom også an-
sættelsen af en ny lærer. Vi andre lærere fik 
nyheden via de første ugentlige meddelelser 
over Teams. Den nye kollega skal undervise 
i faget Teknologi, på HTX, RKs nyeste ud-
dannelse. Det har dermed bragt RKs buket 
op på 6 forskellige uddannelser: Stx, Hhx, 
Htx, Hf, Eud og Eux. Derudover er det 
også lykkedes både elever og lærere at lave 
indslag i hverdagen som kunne muntre alle 
op, trods håndsprit, mundbind og afstand. 
For eksempel blev årets konkurrence om 
bedste udsmykning af klasselokalerne, som 
eleverne laver hvert år i december, ført ud i 
livet med en sjældent set dedikation fra ele-
vernes side. Mange af resultaterne kan ses 
på skolens Facebook side. 

Henrik Tjørnelund

Fra Sydvestjyske Museer
Ny bog præsenterer den nyeste viden om 
Ribe i vikingetiden
Sydvestjyske Museer har en ambition om at 
have en internationalt anerkendt vikingetids-
forskning. Med overinspektør Morten Søvsø 
i spidsen er det i høj grad realiseret. Med 
Morten i spidsen udgives der nu tre bøger om 
Ribe i vikingetiden og middelalderen. Den 
første af bøgerne, som Morten er forfatter til, 
udkom lige før jul og handler om Ribe i vi-
kingetiden fra cirka år 700 til 1050.

Ribe er noget helt særligt i nordeuro-
pæisk sammenhæng, når det handler om 
tidlig bydannelse. Derfor er det vigtigt, at 
resultaterne bliver præsenteret for et inter-
nationalt publikum. Så bøgerne er engelsk-
sprogede og udgives af Jysk Arkæologisk 
Selskab i Aarhus. 

Det er en stor bevilling fra Aage og Jo-
hanne Louis-Hansens Fond og Dronning 
Margrethe II’s Arkæologiske Fond, der har 
gjort det muligt at udgive de meget flot ud-
styrede bøger.

Bogen kan købes via Sydvestjyske Mu-
seer, på Museet Ribes Vikinger eller hos 
boghandleren i Ribe

Morten Søvsø, Ribe 700-1050. From 
Emporium to Civitas in Southern Scandina-
via. Jysk Arkæologisk Selskab, Aarhus, 284 
sider, 350 kr.
Se og lyt til digitale historier
Endnu en gang er museerne – som så meget 
andet – ramt af corona-nedlukning. Men 
selv om det ikke er muligt at besøge udstil-
lingsstederne, kan man alligevel fornøje sig 
med spændende historier. Med museums-
inspektør Mikkel Kirkedahl Nielsen i spid-
sen har Sydvestjyske Museer produceret 15 
mindre youtube-film om spændende em-
ner fra Ribe, Bramming, Esbjerg og Fanø. 
Se dem her: https://www.youtube.com/
user/SydvestjyskeMuseer

Mikkel har også produceret tre podcasts 
om hekse. De er hver af en times varig-
hed og giver rigtig spændende viden om 
heksekunst og hekseforfølgelser. Det sker 
gennem interviews med historiker Louise 
Lindgaard, som har været med til at opbyg-
ge heksemuseet. Man kan fornøje sig med 
podcastene via heksemuseets hjemmeside: 
https://hexmuseum.dk/podcast/

Flemming Just
Fra Ribe Kunstmuseum
Kommende udstillinger
2021 byder både på mellemkrigstid, guld-
alder og samtidskunst og vi håber på at det 
snart igen bliver muligt at besøge museet!
6.2.-6.6.2021: Billedbyggeren. Georg Ja-
cobsen og den konstruktive kunst 
Billedbyggeren. Georg Jacobsen og den 
konstruktive kunst er et forskningsbaseret 
udstillingsprojekt, hvor Ribe Kunstmu-
seum, Fuglsang Kunstmuseum og Trond-
heim Kunstmuseum lægger ramme til en 
tematisk fortælling om kunstneren Georg 
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Jacobsen, om kunstnerfællesskaber i Paris, 
om billedopbygning og om at præge en ny 
generation af kunstnere.

Georg Jacobsen (1887-1976) blev ud-
dannet fra det danske kunstakademi, hvor-
efter han tog til Paris og blev inspireret af 
Paul Cézannes måde at opbygge billeder på. 
Her mødte han ligesindede og blev boende 
i ca. 10 år, hvorefter han blev headhuntet 
til Statens Kunstakademi i Oslo til at un-
dervise nordiske kunststuderende i ’billed-
bygning’. Efterfølgende udsmykkede han 
en del bygninger i Danmark og fungerede 
som professor, komitéformand og rådgiver.

Mange af udstillingens værker har ikke før 
været udstillet i Danmark. Til udstillingen 
udgives en rigt illustreret bog på 200 sider. 

26.6 - 5.9. 2021: Wilhelm Marstrand. 
Den store fortæller
Wilhelm Marstrand blev betragtet som en af 
sin tids helt store talenter, som bl.a. var uover-
truffen til at male bevægelse og følelser. Hans 
skildringer af fest, dans, teater og menneskets 
behov for nærvær og samvær, kan vi (især) i 
dag let genkende og identificere os med.

Udstillingen præsenterer 75 højdepunk-
ter i kunstnerens virke. Motiverne spænder 
fra skarpsynede og humoristiske hverdags-
scener i København, sprudlende og folkeri-
ge optrin fra Italien til Holbergscener, Don 
Quixotefortællinger og intense portrætter. 
Der vises desuden eksempler på Marstrands 

ikoniske historiemaleri og sjældne landska-
ber. Udstillingen kradser også i overfladen 
af Marstrands tilsyneladende muntre og liv-
lige billedstrøm for at se nærmere på bl.a. 
sociale forhold, nationalromantiske strøm-
ninger og billedkunstens hierarkier.

Udstillingen arrangeres i samarbejde 
med Nivaagaards Malerisamling, Fuglsang 
Kunstmuseum og Skovgaard Museet.

25.9. 2021 – 9.1.2022: ”Her-var-jeg. 
Skriftbilleder af Ulla Diedrichsen”
Projektet tager udgangspunkt i Ribes inte-
ressante, århundredgamle monumenter og 
historiske spor og omsætter disse til sam-
tidskunst i medierne fotografi, print og 
frottage. Multimediekunstneren Ulla Die-
drichsen har længe arbejdet med at afgnide 
spor i kirkerne og i byen og er nu i færd 
med at omsætte disse til samtidskunst, som 
præsenteres i en totalinstallation på muse-
ets øverste etage til efteråret. 

Josephine Nielsen-Bergquist

Nature Morte, Ribe Kunstmuseum

Dans i det frie, Ribe Kunstmuseum

Ulla Diedrichsen i Domkirken
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Kort nyt fra Ribe
v/redaktøren

Corona’en er naturligvis ikke gået helt 
anderledes end alle andre steder, og jeg har 
ikke kendskab til større samlede smitteud-
brud i Ribe området. Men alle restriktioner 
og indskrænkninger har vi jo også mærket 
her. Vaccinationerne er også her gået i gang 
og alle ser vi hen til foråret.

Forår, sommer og efterår 2020 med de 
mere begrænsede restriktioner blev en ret 
forrygende tid for Ribe. Juni, juli og august 
var der rigtig mange besøgende og byens 
turistorienterede virksomheder nåede næ-
sten op på normal indtjening for en som-
mersæson.

Det medførte at det til tider var lidt træls 
at være almindelig ripenser. Der var parke-
rede biler alle steder, og parkeringsvagterne 
havde kronede dage når de var i Ribe. De 
fastboende kunne ikke regne med deres 
sædvanlige parkeringspladser, og til tider 
var gader nærmest spærrede af store mobil-
homes som dristede sig ind i byen.

Det har medført at der er kommet for-
nyet fokus på en trafikplan for middelalder-
byen. For nogle år siden spillede kommu-
nens planlæggere ud med nogle forslag som 
blandt andet medførte at der skulle kunne 
lukkes for kørsel gennem bymidten. Man 
forestillede sig et system af pullerter ved 
indkørslerne til Torvet som kunne hæves 
når der var behov for regulering. Det kunne 
være daglige perioder i turisthøjsæsonen el-
ler ved byfester. Det gav kraftige reaktioner 
fra erhvervslivet i centrum, men også fra 
mange beboere. 

Broen over Ribe Å ved Dagmarsgade 
var for nogle år siden lukket for bilkørsel 
næsten hele sommeren. Det gav naturlig-
vis vanskeligheder, men man levede med 
det og vænnede sig til at skulle ud på A 11 
når man i bil skulle fra middelalderbyen til 
Tange og Nørremarksdelene af Ribe – eller 
omvendt.

Sommerens voldsomme trængsel i by-
midten har fået Bykernens Beboerforening 

Sommerbillede fra Torvet
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Vinderprojektet for jernstøberigrunden

til at tage spørgsmålet op. Nu er de fire 
store parkeringspladser med elektronisk 
styring i fuld funktion så det bør ikke være 
noget problem for byens besøgende turister 
at finde parkering nær bymidten.

Der vil så komme spørgsmål om forsy-
ningskørsel til virksomheder og beboernes 
kørsels- og parkeringsbehov.

Burde man undlade at have parkering i 
byens brolagte gader? 

Det er jo ikke en borgerret at kunne par-
kere sin(e) bil(er) ved sin bolig uanset hvor 
man bor!

Sommeren 2020 har Ribe haft besøg af 
mange danske og udenlandske journalister 
samt TV-hold. Et spansk hold lavede opta-
gelser i Ribe og omegn og Vadehavet med 
Vadehavscentret fik meget opmærksom-
hed. Vadehavscentret havde i den åbne del 
af sommeren rigtig fint besøg og dets bidrag 

til de besøgende journalister er af stor be-
tydning for hele egnen.

Der har også været tyske TV-hold som 
har optaget i byen. Således var byen eller 
dele af den i eftersommeren tidvis afspærret 
i perioder for udendørs optagelser til en kri-
miserie til den tyske fjernsynsstation ARD. 
Det overraskede en del morgenduelige at de 
ikke kunne komme ad deres vanlige ruter 
ind gennem byen.

Esbjerg Kommunes samlede indbyg-
gertal er over de seneste 5 år svagt faldende, 
mens det er markant stigende i Ribe. Det 
undrer ikke byens ejendomsmæglere som 
har haft rigtig travlt i de seneste par år, og det 
er vanskeligt at opdrive en ledig byggegrund. 
I byens ugeavis var der ved nytårstide flere 
helsider med markeringer af solgte boliger.

Kommunen er klar over problemet og 
forbereder udvidelse af boligbebyggelsen i 

LIDL
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Klostermarken på nordsiden af Obbekærvej 
ud mod Tved. Det vil kræve nedlæggelse el-
ler flytning af en middelstor kvægbedrift, 
men det burde heller ikke være noget pro-
blem hvis prisen er rigtig!

Borgmesteren har i sin nytårsudtalelse 
om Ribe gjort sig til talsmand for frem-
skyndelse af det store boligprojekt for Jern-
støberigrunden. Den sidste produktion 
stoppede i efteråret og bygningerne er tømt 
for anvendeligt produktionsudstyr og lagre, 
som er flyttet til Koldingområdet.

På det nordøstlige hjørne er Lidl forret-
ningen færdiggjort og den ser ud til at træk-
ke kunder til sig til gavn for hele Saltgade. 
Den er klar til at være nærbutik for de nye 
boliger i bydelen, Jernstøberiet.

En nogen anderledes bolighandel er 
foregået i efteråret. Det er at Obbekjærfon-
den har solgt sine 132 lejeboliger beliggen-
de dels på det tidligere Sct. Jørgens Skole 
området nord for Obbekærvej og dels på 
Bøge Allé i Ribelund området. Det er en 
fynsk ejendomsinvestor som har købt dem, 
og det understreges at der ikke er planer om 
at ændre noget på, at det er seniorboliger 
til udleje.

Måske lidt bemærkelsesværdigt at Obbe-
kjærfonden, som har sit udspring af Ribe 
Jernstøberi nu helt har sluppet sin fysiske 
tilknytning til Ribe.

Hovedvej A 11 blev lige før jul taget i 
brug i sin nye firesporede form fra rund-
kørslen ved Føtex gennem Plantagen til 
Industrivej krydset. Det lettede mange og 
det bliver spændende at se om den medføl-
gende stiunderføring ved Farupvej krydset 
vil lette sommertrafikken mærkbart. Det 
vil vare en del år før skovbrynene bliver 
gendannet. Nyholms bænk står igen på 
sin plads og venter på at 40-års jubilarerne 
pudser mindepladen til sommer, hvis der 
bliver mulighed for at samles i Ribe. 
(Se side 3).

A P Jørgensen er en anden kendt Ribe 
virksomhed, som i det kommende år har 

125-års jubilæum. Den begyndte som al-
mindelig beslagsmed i Nygade. Efter 2. 
verdenskrig flyttede den ud til Plantagevej 
hvor den stadig ligger. Ved siden af lå Ribe 
Mejeri, som var flyttet ud fra Sct. Peders 
Gade på samme tid. Mejeriet blev langt se-
nere nedlagt af ARLA som solgte grunden 
til opførelse af Føtex.

A P Jørgensen smedevirksomheden ud-
viklede sig til en blomstrende landbrugs-
maskinhandel. Den var familieejet og i 
1960’erne blev den suppleret med Ribe 
Maskinfabrik, som voksede op som en af 
de første virksomheder i industriområdet 
langs vestsiden af hovedvej A11.

For 10 år siden blev Ribe Maskinfabrik 
efter vellykkede investeringer i virksom-
heder i udlandet, herunder Kina solgt for 
næsten 300 millioner kroner. Fjerde gene-
ration ved Ole Jørgensen driver herefter 
investeringsvirksomhed med hovedsæde i 
vandtårnet ved Hundegade.

A P Jørgensen virksomheden er senere 
solgt til en større landbrugsmaskinhandel, 
men drives videre under det oprindelige 
navn, som er kendt og velanset af landbru-
gere i hele Sydjylland.

Ole Jørgensen har fra vandtårnet fore-
taget mange større eller mindre investerin-
ger i Ribe og omegn, men har ikke sluppet 
udlandet af syne. Han er på det seneste 
sammen med andre gået i gang med et 
meget stort projekt i Kina. Det det første 
landbaserede anlæg til opdræt af laks, som 
er en eftertragtet spise i Kina. Det er pla-
nen at anlægget skal drives som en almin-
delig ”fabrik” med fuld genanvendelse af 
det nødvendige vandvolumen. Hvis det 
går så godt som man tror og håber er der 
et meget stort marked. I dag køber Kina 
det meste af sit lakseforbrug fra Norge og 
Island. Det bevirker et stort energitungt 
transportarbejde, som forhåbentlig kan 
spares hvis ….!

En stor udfordring er pt vanskelighe-
derne ved at komme ind og ud af Kina på 
grund af corona.



28

Karen Nørgaard og Bjarne Clement 
har efter 28 års samarbejde om Ribe Vi-
kingeCenter i Lustrup valgt at stoppe som 
lederteam. Det kan de gøre med god sam-
vittighed, for de har sammen med mange 
andre skabt et imponerende anlæg som er 
til glæde for de mange besøgende og de 
mange hundrede frivillige. Der er meget at 
bygge videre på for deres efterfølgere, som 
i god tid er blevet gjort parate til at tage 
over.

Kirsten og Otto Olsen har fejret dia-
mantbryllup og Otto 90-års fødselsdag. 
Corona hindrede dem i at holde den store 
fest de havde planlagt. Det blev i stedet til 
et kroophold med børn og børnebørn i en 
forlænget weekend. Af de sparede udgifter 
til festen, har de foræret 100.000 kr. til de-
ling mellem fire foreninger i Ribe, som har 
betydet meget for dem i de 60 år de har 
været i byen. Otto udviklede Kvickly gen-
nem de 35 år han var uddeler.

Flemming Rasmussen som afløste Otto 
Olsen som direktør, har nu i 25 år været 
en næsten lige så markant person i Ribe, 
og han har med succes ført Kvickly virk-
somheden videre. Men der er mange om 
tilbuddene til kunderne nu om dage, så det 
gælder om at se og udnytte alle muligheder, 
og det har Flemming kunnet.

Jens Jørgensen driver sin fotoforretning 
fra de snævre lokaler i det lille gule hus i 
Mellemdammen overfor boghandelen (en-
gang Bentzons). Han har gennem årene 
udviklet forretningen og har som den me-
get dygtige fotograf han er, optaget mange 
fine billeder som han sælger i mange sam-
menhænge. For at kunne præsentere sine 
motiver på en bedre måde har han åbnet et 
galleri i store lokaler i Grydergade. 

Birgitte Ebert domorganist i Ribe gen-
nem 20 år har lige haft 60-års fødselsdag. 
Hun kom til et godt musikliv omkring 
Domkirken, har fortsat det, og udviklet 

det til noget der lægges mærke til i vide 
kredse. Hun har evnet at tiltrække gode 
kolleger og har været drivende kraft i ud-
viklingen af Langgaard Festivalen, som det 
endog lykkedes at gennemføre i rimeligt 
omfang i corona året. Det er en stor glæde 
at få lov til at opleve hende ved søndags-
højmessen, og ikke mindst hendes orgel-
koncerter.

Martin Bunk er Birgittes seneste loven-
de kollega. Han er fra 1. juli 2020 ansat 
som kantor ved Ribe Domkirke. Han skal 
også virke som organist ved Domkirken og 
Seem Kirke. Han er helt ung og nyuddan-
net fra Det jyske Musikkonservatorium, 
men han har i sin uddannelsestid været 
meget engageret i forskellige kor og har 
taget kurser i korledelse i udlandet. Han 
begyndte som10 årig i det kendte Herning 
Kirkes Drengekor. Han kommer med en 
fornem eksamen og ansættelsesudvalget var 
ikke i tvivl!

Claus Pedersen der for nogle år siden 
kom arbejdsmæssigt tilbage til Ribe som 
forpagter af Danhostel Ribe som vandrer-
hjemmet hedder nu om dage. Det har været 
et hårdt corona år med mange afbud fra de 
mange lejrskoler som plejer at bruge stedet 
som base. Claus er meget aktiv i Handels-
stand foreningen og i den egenskab har han 
været med til at skabe en række reklame-
film for Ribe og omegn. Han fører i bed-
ste Brygmann stil tilskueren rundt i Ribe. 
Filmene har været vist i TV og kan findes 
på Facebook og YouTube hvor de er set af 
rigtig mange.

Jørgen Baungaard Hansen har i næsten 
40 år undervist på Katedralskolen i sit fag 
biologi. Det er derfor ikke mærkeligt at han 
går under navnet Bio-Jørgen. Jeg er sikker 
på at alle de elever han har undervist gen-
nem årene husker ham som en god lærer. 
Han har også været aktiv i mange sammen-
hænge i Ribe, ikke mindst i frivillig kredsen 
omkring Quedens Gård. 
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Tidl. Studieelektor ved Ribe Katedral-
skole Jens Vind er død, 86 år gammel.

Jens Vind elskede Latinskolen lige fra 
første dag, da han i august 1946 kom til 
den for at begynde i mellemskolen – selv 
om han knapt kunne nå op til håndtaget 
på hoveddøren. Han blev student i 1953, 
og da han som nyuddannet klassisk filolog 
blev ansat på skolen i 1964, var det ligesom 
at komme hjem. Efter 37 års ansættelse gik 
han på pension i 2001.

Han underviste i græsk, latin, oldtids-
kundskab og religion, men hans viden 
rakte langt ud over disse fag, for han læste 
alt, nyt som gammelt, dansk som uden-
landsk, humanvidenskabeligt som natur-
videnskabeligt. Han var et omvandrende 
leksikon.

I mange år var han studielektor, hvilket 
bl.a. indebar, at han var vejleder og til-
synsførende for mange kommende gym-
nasielærere, både på hans egen skole og 
på gymnasier landet over. Her mødte han 
nybegynderne med stor forståelse for deres 
usikkerhed. Desuden delte han ud af sine 
erfaringer på diverse efteruddannelseskur-
ser for lærere i de klassiske fag. Han var 
også i mange år medlem af opgavekom-
missionen i faget latin, hvilket vil sige, at 
han var med til at konstruere de skriftlige 
studentereksamensopgaver i latin. Her så 
han det som sin opgave at bidrage til at 
fastholde det faglige niveau. Det samme 
formål tjente udgivelsen af hans ”Græsk 
syntaks med græsk litteraturhistorie”. I 

kraft af alle disse vidtfavnende faglige ak-
tiviteter blev det med tiden naturligt at 
opfatte Jens Vind som de klassiske fags 
Nestor – eller Mr. Classic.

Som kollega var han hjælpsomheden 
selv. Han trængte sig ikke på, men bad man 
ham om noget, fik man det straks.

Med sin kærlighed til bøger var det 
naturligt, at han passede skolens store og 
kulturhistorisk meget betydningsfulde bib-
liotek i mange år. Især flytningen af de ca. 
40.000 bøger fra lokalet over sangsalen og 
opstillingen af dem i drengenes gymnastik-
sal var et kæmpe arbejde. Men også andre 
former for formidlingsarbejde kastede han 
sig over. 

Han var blandt initiativtagerne til for-
ældreaftner på skolen, hvor lærerne under-
viste forældrene i skolens fag for at åbne 
skolen over for det omgivende samfund, 
hvilket var et politisk ønske i 90-erne. Født 
og opvokset på egnen (Riber Kærgaard og 

Jens Vind 
1934-2020

Mindeord

Jens Vind med sit klassikerhold 2001 foran 
kollegerne Anne Granum og Simon Laursen
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Darum), kom Jens Vind til at kende Ribe 
egnens historie og byens kulturpersonlig-
heder gennem tiderne som ingen anden. 
Derfor var det ham en glæde at kunne 
udbrede denne viden i adskillige artikler i 
skolens årsskrift om dens historie, set i ly-
set af skiftende ideologiske strømninger. På 
et mere praktisk plan var han aktiv i byens 
kulturliv, f.eks. som formand for FOF og 
medlem af Ribe Kunstmuseums bestyrelse 
i en årrække. 

For Jens Vind var det livet om at gøre 
at åbne egne og andres øjne for en ny og 
forunderlig verden, som man kan møde i 
bøger, på lejrskole, i foredrag, på museer 
osv. Derfor havde han det svært med elever, 
som ikke ville åbne øjnene, men bar over 
med dem, som ikke kunne. 

Mange af dette blads læsere husker sik-
kert Jens Vind som en omsorgsfuld, men 
blufærdig faderfigur. Hvem vil tro, at denne 
rare mand i sin ungdom stak af fra en kost-
skole i Cannes efter et halvt års ophold og 

tomlede hele vejen hjem, bare fordi han 
ikke kunne døje disciplinen i det franske 
skolesystem – og så havde han endda fået et 
helt års ophold som en helt ekstraordinær 
flidspræmie!

Jens Vind var mønsterbryder, længe før 
det begreb fandtes. Skønt født ind i land-
bruget fik han lov til at komme på Latin-
skolen – godt hjulpet af en ældre søsters 
argumentation om, at uddannelse er vejen 
frem. Hans uddannelse omfattede bl.a. et 
stipendieophold på Det Danske Institut i 
Rom med adgangskort til Vatikanbibliote-
kerne. Større lykke kan vist ikke times en 
bognørd.

Æret være Jens Vinds minde. 

Bent Mortensen,
tidl. lektor ved Ribe Katedralskole  
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Vi mødes i

RESTAURANT

STEDET HVOR MAN SPISER GODT

MØDE- OG SELSKABSLOKALER
OP TIL 65 PERS.

GRYDERGADE 12 · 6760 RIBE 
TLF. 75 42 11 01

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

GRYDERGADE 12 - 6760 RIBE - TLF. 75 42 11 01



30 31

S.59 ns Esther Gamborg 
 Kjærsgaard (Holm)  
 Vikærsvej 42, 5.th  
 8240 Risskov  
   
S.68 a Agnete Elmose
 Hundegade 14, st
 6760 Ribe    
    
S.68 x Knud Hilmar Christensen
 Frederiks Plads 26.1,1
 8000 Aarhus   
  
S.69 mfy Helga Hansen (Nielsen)
 Mallingparken 35, 1
 8340 Malling

R.69 Kirsten Marie Aarhus
 (Pedersen)   
 Vesterbyvej 5B, Tobøl  
 6683 Føvling  
   
S.73 b Mette Marie Bolding  
 Holmevej 6   
 6760 Ribe    
 
S.80 b Kirsten Busch Nielsen  
 Høbjergkrogen 5  
 3460 Birkerød  
     
S.81 x Preben Husted  
 Ågerupvej 135  
 4140 Borup    
 
S.81 y Bodil Aresteen Højberg
 Christensen (Madsen)
 Dronningens Vænge 7, st.th
 2800 Lyngby  
   
S.84 a Birgitte Skovmand Bruun 
 Langelinie 150
 5230 Odense M  
   
S.85 b Birgitte Ellegaard Randeris
 Forhøj 1   
 2690 Karlslunde  
   

S.87 a Inge Bjerrum Hansen  
 Sdr. Farup Hedevej 7  
 6760 Ribe 

S.90 a Anne-Sofie Pii (Pedersen) 
 Nordskovvej 20  
 5230 Odense M
  
S.92 y Frank Ingerslev Jørgensen 
 Astoftevej 3, Astofte  
 6683 Føvling  
   
S.96 z Bertel Dons Christensen 
 Engdraget 51  
 2500 Valby  
  
S.01 a Lotte Ilsøe  
 Vedelsvej 4   
 6760 Ribe    
 
S.08 i Karen Christina Walker  
 Giesegårdsvej 7  
 2650 Hvidovre  
     
S.19 y Anne Dorthea Knappe
 Gøteborg Allé 14A, 
 st. vær. 36   
 8200 Aarhus N

 

S.19 z Sigrid Selma Kerrigan
 Frederiksberg Bredegade
  13B,403
 2000 Frederiksberg  
   
HF.19 o Natascha Sascha Nielsen  
 Gravsgade 51  
 6760 Ribe 

U år Hanne Lise Rechnagel
 Bispegade 5
 6760 Ribe
    
Nye medlemmer
S.69 mfy Lisbeth Callø (Schmidt)
 Bevtoftgårdsvej 2
 6541 Bevtoft

S.96 y Otto Hesselberg Frandsen
 Ryesgade 112 A, st. th
 2100 København Ø

S17 s Hjalte Thomsen Purreskov
 Falen 33, 1.6 
 5000 Odense

Døde
S.53 mn Thomas Kallesen  
S.53 ks Jens Vind   
S.54 Inger Knudsen (Nielsen) 
S.59 Mette Top

Adresseændringer mv.

Ved udgangen af året var medlemstallet på 1377. Heraf 
75 af de 5 yngste årgange. Det er næsten helt det samme 
som sidste år.
Der er i årets løb indmeldt 45 nye medlemmer, mens 19 
er døde og 25 har udmeldt sig.
Af vore medlemmer bor 40 i udlandet. Vi har 11 annon-
cører og 14 institutioner modtager Ripenserbladet, her-
under de biblioteker vi er pligtige at sende til.
Det fysiske blad er fravalgt af 176 af vore medlemmer, 
heraf bor 6 i udlandet.
Ripensersamfundet har tre nulevende æresmedlemmer.

Lidt statistik



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 translokatio-
nen på Katedralskolen i juni.

Foreningens medlemsblad, Ripenserbladet, udkommer 
tre gange pr. år. I februar-nummeret indkaldes der til ge-
neralforsamling og årsmøde, april-nummeret indeholder 
en liste over de medlemmer som er jubilarer det år, og 
oktober-nummeret indeholder billeder fra årets jubilarar-
rangementer. Bladet er udkommet siden 1916.

Der udsendes meddelelse om nyt og nyheder på hjem-
mesiden 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 se-
kretæren eller anmeldes via hjemmesiden.

Husk at meddele adresseændringer til foreningen, 
både for bolig og mail.

Afsender:
Ripensersamfundet v/Elisabeth Kjær Sydenham
Grundtvigsvej 3A, 1. sal, 1864 Frederiksberg C


