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Det har været et lidt turbulent år for os alle 
med corona op- og nedture. Vi lagde ud 
midt i nedlukningstiden med at holde gene-
ralforsamling over zoom, og vi måtte und-
være årsmødet og Holger K. Nielsens med 
spænding imødesete foredrag og det efter-
følgende sociale samvær på Vartov. Vi måtte 
også undvære jubilarreceptionen i sommer 
i forbindelse med translokationen på Kate-
dralskolen, som blev holdt i to omgange. Til 
gengæld blev der festet godt igennem på Ri-
bes mange beværtninger af de jubilarårgan-
ge, der trods restriktioner alligevel valgte at 
mødes ude i byen. Vi fik også en fin rund-
visning på skolen efter de to translokationer. 
Begivenhederne blev dækket af bestyrelsens 
travle reportere og er overdådigt illustreret i 
november nummeret af Ripenserbladet. Tag 
bladet frem igen her i vintermørket glæd jer 
over de festlige og sommerlyse billeder fra 
Ribe. Det varmer i en kold tid med corona.

Vaccinerne beskytter måske ikke helt så 
godt mod smitte som forudset, men de ser 
heldigvis ud til at yde god beskyttelse mod 
alvorlig sygdom, og det er jo i virkeligheden 
det afgørende. Når det er sagt, er der fak-
tisk også noget opløftende ved situationen. 
Pandemien har for alvor lært os værdien af 
fællesskaber. Ripensersamfundet er vores 
fællesskab. En af vores vigtige opgaver er at 

bringe jubilarårgangene sammen. Det sker 
gennem jubilarservice, som bringes hvert 
år i aprilnummeret af Ripenserbladet. På 
trods af corona lykkedes det i 2021, om end 
i reduceret form. I 2022 satser vi på at være 
tilbage i fuldt omfang. Det tror vi på, og det 
ser vi alle frem til.

Inden vi når så langt, skal vi have afholdt 
vores generalforsamling og årsmøde i februar 
i København. Vi satser på, at den kan gen-
nemføres på Vartov som planlagt, og specielt 
ser vi frem til at høre Holgers foredrag om 
dansk politik, som vi gik glip af sidste år.

Nytårshilsen
Hans Jørn Kolmos, formand

Årsmøde 2022 med efterfølgende buffet
Efter generalforsamlingen vil der være en kop kaffe, og derefter er der ca. 

kl. 16 årsmøde, hvor Holger K. Nielsen vil holde et foredrag ud fra titlen: 
”Dansk politik før og nu”

Efter årsmødet inviterer Ripensersamfundet medlemmer og eventuelle ledsagere 
til en buffet og hyggeligt samvær. Der bydes på vin, øl og vand.

Tilmelding til buffeten senest den 12. februar på hjemmesiden 
www.ripensersamfundet.dk eller til redaktør Henrik Præstholm på 40 45 17 28
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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 regnskaberne side 6-10.

Ad pkt. 4: Der er ikke indkommet forslag.

Ad pkt. 5: Bestyrelsen foreslår 200 kr. for almindelige medlemmer (uændret), og 0 kr. 
  for de yngste fem årgange (uændret). Se budgetforslaget side 11.

Ad pkt. 6: Formand: Hans Jørn Kolmos (S.67) er på valg og villig til genvalg. 
  Bestyrelsen foreslår genvalg.
  Bestyrelsesmedlemmer på valg: Hans Erik Christensen, Henrik Præstholm,
  Elisabeth Sydenham & Ulla Kayser er på valg. Alle er villige til genvalg.  
  Bestyrelsen foreslår, at alle genvælges. 

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

Efter generalforsamling er der årsmøde med foredrag ved Holger K. Nielsen (S.69). 
Holger vil tale ud fra titlen, ”Dansk politik før og nu”.

Holger K. Nielsen har haft en lang og flot karriere i dansk politik som folketings-
medlem for SF. Han var udenrigsminister og skatteminister i Helle Thornings rege-
ring fra 2012 til 2014 og formand for SF fra 1991 til 2005. Holger er student fra 
Ribe Katedralskole, medlem af Ripensersamfundet og aktuel med bogen, ”Det var det 
værd”, som udkom i september 2021. Anmeldelser af bogen kan ses påside 21-22 og 
på Ripensersamfundets hjemmeside, https://www.ripensersamfundet.dk. 

Indkaldelse

Der afholdes ordinær generalforsamling i
Ripensersamfundet

lørdag den 26. februar 2022 kl. 14.00
på Vartov i København K



6

Bilag vedr. regnskaber

Seminarievej 1 - 6760 Ribe - Tlf. 75 42 11 00

Vi mødes i
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Weis Stue
HOTEL
RESTAURANT
TORVET
6760 RIBE
TLF. 75 42 07 00

 

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



8 9



10



10 11

Ripensersamfundet 
Bestyrelsens forslag til budget for 2022 

Kontingenter mv.  261.740,00 
1.300 medlemmer á 200,00 260.000,00 
Forudbetalinger 1.740,00 
  
Medier -141.400,00 
Trykning af blad -80.000,00 
Distribution af blad -45.000,00 
Redaktion -8.000,00 
Hjemmeside -1.000,00 
Annoncer 3.600,00 
Datasikkerhed, internet m.v. -11.000,00 
  
Arrangementer -70.000,00 
Generalforsamling og årsmøde -25.000,00 
Jubilarreception -30.000,00 
100 års Jubilæumslegat 
Heimdal Event 

-5.000,00 
-10.000,00 

  
Administration -42.000,00 
Intern administration -20.000,00 
Kontingentopkrævning -12.000,00 
Ekstern foreningsadministration -10.000,00 
  
Øvrige udgifter -1.000,00 
Øvrige udgifter -1.000,00 
  
Financiering -2.000,00 
Gebyrer/negative renter -2.000,00 
  
Forventet resultat 5.340,00 

 

Ripensersamfundets Dimittendfond 

Bestyrelsens forslag til budget for 2022 

Renteindtægter/udlodning 3.000,00 
Kursgevinst/tab 5.000,00 
Uddeling af legat -7.000,00 
Gebyrer -500,00 
  
Forventet resultat 2022 500,00 
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Skolegang i 1830’erne
Det var en noget anden tid, da Sophus var 
elev på Ribe Katedralskole. Sophus blev 
født i Rødding præstegård i 1822. Da fa-
deren døde, flyttede moderen med de tre 
børn til Ribe, hvor Sophus efter at have 
modtaget privat undervisning kom på Ribe 
Katedralskole. Sophus havde en tre år ældre 
bror, der også gik på skolen. I 1839 dimit-
terede skolen kun én anden elev ud over 
Sophus. Før 1850 dimitterede latinskolerne 
til Københavns Universitet, hvor eksamen 
skulle aflægges for stedets professorer. Her-
på kunne man blive student.

I flere århundreder havde skolen lig-
get overfor Domkirkens hovedindgang på 
hjørnet af Grydergade og Skolegade. En 
hvid marmortavle fortæller i dag, at her lå 
Ribe Domskole. Peter Nicolai Thorup var 
en betydelig og god rektor for skolen i pe-
rioden 1814-1845. Thorup var selv elev fra 
skolen og havde været vicerektor, før han 
blev rektor. Rektor Thorup havde embeds-
bolig i Puggaard, som i dag er den ældste 
bygning i skolens nuværende kompleks. 

Det var bestemt en anden tid! Vi skal 
borttænke alle moderne bekvemmeligheder 
i form af elektricitet, vandskyllende toilet-

ter og automatisk ventilation. Lokalerne 
kunne dog opvarmes ved hjælp af kakkel-
ovne. Pultene må have haft et bræt, elever-
ne kunne sætte fødderne op på, da gulvene 
givetvis var uisolerede og lagt på den bare 
jord. Det var imidlertid vilkår skolen delte 
med de fleste i byen.

En uge havde på dette tidspunkt seks 
skoledage, der alle begyndte kl. 8. Fra kl. 
12 til 14 var der middagspause, hvor ele-
verne og lærerne gik til deres hjem eller 
pensionat typisk for at spise varm mad. 
Måske et par af lærerne også fik sig en lille 
lur, før de vendte tilbage til skoledagens 
anden halvdel fra kl. 14 til 18. Undervis-
ningen foregik i klassen, det vil sige, at der 
ikke var tilvalgshold på tværs af stamklas-
serne. Fjerde og øverste klasse tog tre år, de 
foregående tre klasser tog hvert to år. Det 
samlede forløb var beregnet til ni år; men 
hvis man havde de fornødne forkundska-
ber, specielt i latin, kunne man springe 1. 
klasse over. En god håndfuld lærere kla-
rede undervisningen. De klassiske sprog 
havde en særdeles fremtrædende stilling. 
Der blev læst latin i alle ni år, græsk i syv 
år og hebraisk i fem år. Af moderne frem-
medsprog blev der undervist i tysk og 

Sophus skriver stil om stormen i 1839
Artikel af Hans Christian Vester fra Ribe Katedralskoles Årsskrift 2021

Den gamle skolebygning foran Domkirken ca. 1850. Bemærk den smukke facade med en port i 
midten og taktfast placering af vinduerne
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fransk. Af andre fag kan nævnes: dansk, 
religion, gymnastik, naturhistorie samt 
nogle matematiske discipliner.

Fra Sophus’ sidste år på skolen findes 
der et blåt stilehæfte med forskelligartede 
opgaver: fristile, oversættelser og genfortæl-
linger. En af opgaver knytter an til en lokal 
og særdeles dramatisk begivenhed. Opgave-
formuleringen har som emne ”Vandfloden 
i Ribe den 7de og 8de Jan. 1839”. Eleverne 
havde fri fra skolen d. 8. januar, idet rektor 
Thorup ikke kunne komme fra sin bolig til 
skolen som en følge af oversvømmelse; men 
var eleverne mødt ind, havde de måske sid-
det med fødderne i vand. Besvarelsen er i 
brevform rettet til en adjunkt Hansen, pt. 
Skagen, og dateret d. 19. februar 1839. Nu 
følger Sophus’ stil i datiden sprogdragt, der 
ikke skulle volde problemer, når blot man 
er lidt opmærksom, lyttende og bruger sin 
forestillingsevne. 

Storm og stil
Høistærede Herr Hansen! 
Ifølge Deres Anmodning, vil jeg søge saa 
godt jeg formaaer at beskrive den Storm-
flod, som i sidste Maaned rasede saa hæf-
tigt paa hele Vestkysten af vort lille Land og 
saaledes ogsaa efterlod sørgelige Følger her i 
Byen. Alt i November Maaned var der, som 
De veed, en Flod, der næsten var lige saa 
høi, som den i Aaret 1825. Men den blev 
dog overgaaet af den, der indtraf i Begyn-
delsen af dette Aar. Den 7de Januar reiste 
der sig nemlig en frygtelig Storm, som hen-
imod Aftenen hævede Vandet til en uhyre 
Høide. Dog sank det igjen længere ud paa 
Aftenen; men steg atter imod Morgenstun-
den. Det gik atter noget tilbage, da Dagen 
brød frem, hvorpaa det forblev i den sam-
me Stilling omtrent til Kl.12; da begyndte 
det at stige, dog ikke betydeligt. Men Kl. 4 
hævede det sig med en Hurtighed og Kraft, 

Relief på Sct. Catharinæ brønden fra 1929. Stenhuggerarbejdet viser havets kræfter som en 
mytisk kvindefigur, der vil ødelægge byen symboliseret ved Domkirken
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som Man hidtil ei havde seet Mage til. — 
Da det desuden medførte en stor Mængde 
Drivis, blev det saa meget farligere; hvorfor 
Man med Skræk saae hver Time imøde; thi 
Kl.9 skulde det ifølge Almanakken først 
synke, og Klokken var kun 6, da det alt 
havde naaet Stormflodens Høide i 1825. 
Men lidt over Kl. 6 lød Glædesbudskabet 
overalt: »Nu synker det«. Efterhaanden 
lagde Stormen sig ogsaa, og Dagen derefter 
var Vandet sunket tilbage i den Grad, at det 
knapt kunde maale sig med en af de almin-
delige Floder, der saa hyppigen hjemsøge 
denne Stad. 

Dette er omtrent Beskrivelsen af begge 
disse store Floder; men ogsaa deres Følger 
maa jeg korteligen gjøre Dem bekjendt 
med; thi hver for sig at beskrive dem ud-
førligen formaaer jeg ikke, da Man, hvad 
Husene angaaer, paa flere Steder allerede 
havde søgt at raade Bod paa Ulykken, idet 
mindste udvendigt, førend jeg fik Tid til 
at see, hvad der var skeet. — Jeg vil da 
begynde med Byen og gaae frem fra Nør-
rePort. Ydre-Møllen har lidt betydeligt 
og maaskee meest af alle Bygninger, for-
nemmeligt Mølleværket, saa at det ikke 
vil kunne bruges i Vinter. Dernæst have 
flere Huse paa den vestlige Side af Nør-
reportsgade mistet Baghusene med alt, 
hvad deri fandtes, for ikke at tale om det 
store Tab Farver Utzon har lidt, ligesom 
ogsaa Brændevinsbrænder Hansens Enke. 
—  Begge Broerne have ogsaa taget stor 
Skade, da der ved den ene er gaaet næ-
sten det halve af Stenbroen bort foruden 
Rækkeværket paa den ene Side; ved den 
anden Bro, nemlig den ved Skibbroen, er 
alt Rækkeværket gaaet tabt. Paa Skibbroen 
gik Bølgerne ind i Husene, saa Folkene 
maatte flytte alt Tøiet op i anden Etage og 
et Par Huse ere blevne rømmede for i Vin-
ter. Uagtet Vandet sprøitede høit op paa 
Toldboden har denne Bygning dog Intet 
lidt. — Imidlertid kom Floden dog ikke 
høiere end til Apotheket, udenfor hvilket 
en stor Planke af Rækkeværket ved Skib-
broen var dreven op.   

Ved SønderPort havde Vandet ogsaa for en 
stor Deel ruineret StampeMølIen, men den 
er dog atter kommen i Gang. I SygeHu-
set blev et Par Fag af Muren slaaede ind, 
saa at de Syge maatte flytte bort. Men paa 
Markerne omkring Byen var Skaden endnu 
større. Flere Veie vare gjorte ubrugbare og 
ere det tildeels endnu. Broerne vare bort-
skyllede og store Huller borede ned i Gru-
set, hvori Vandet stod lang Tid efter. Over-
alt saae Man Iisstykker af en i disse Egne 
usædvanlig Størrelse, ja Markerne vare saa 
at sige gjødede med dem; men desværre 
vil det nok snart vise sig, hvor umaadelig 
stor Skade denne Slags Gødning har gjort, 
hvilket er saa meget mere at beklage, som 
sagkyndige Mænd have paastaaet, at først 
for faae Aar siden ere Følgerne af Vandflo-
den 1825 forsvundne. — Hvorledes det vil 
gaae Plantagen er endnu ikke vist. Maaskee 
alle Træer eller idetmindste en stor Deel af 
dem gaae ud, da Barken er bleven skrabet af 
dem ved den Iis, som Vandet slyngede mod 
dem med sin overordentlige Kraft. — Fle-
re Grantræer vare endog rykkede op med 
Rode, og kastede om, efterat flere Grene 
ganske vare blevne deres Blade berøvede. 
Kort, Skaden har været overmaade stor, 
uagtet den vistnok andre Steder har været 
endnu større. Dog ere, Gud være lovet, In-
gen af Digerne gjennembrudte i Marsken, 
hvilket Man her formodede, da Vandet 
sank saa pludseligt og det 3 Timer før det 
egentlig blev EbbeTid. Hvor rædselsfuldt 
det end var at see Bølgerne strømme over 
de Steder, hvor Man ellers pleiede at gaae, 
uden engang at kunne øine Vandet, ja hvor 
sørgeligt    det end var at være Vidne til 
de Ulykker, som indtraf, var det ikke desto-
mindre dog, paa den anden Side betragtet, 
meget interessant at skue Havets frygtelige 
Magt, især for os, der vare uvante til et saa-
dant Syn. 

De, der boe saagodtsom i Havet, vilde 
formodentligt ikke finde det i den Grad gy-
seligt, da De jo hver Dag er Vidne til, hvorle-
des det skyller Bølge paa Bølge paa brusende 
Strand, som Homer udtrykker sig; men see 
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det skylle Bølgerne paa, imellem og maaskee 
ogsaa igjennem Menneskenes Boliger, er dog 
et Syn, der ikke falder i Alles Lod. Efter saa-
ledes at have fremsat, ifølge deres Ønske, det 
vigtigste af hvad, der har tildraget sig under 
sidste Stormflod staaer ikkun tilbage at un-
dertegne mig med Høiagtelse Deres — 

ærbødige Tjener / Sophus Høxbroe. 
Ribe den 19. Februar 1839.  

S.T. Herr Adjunct Hansen p/t o Skagen. 

Vi kender stilens forfatter som den So-
phus Høgsbro, der hænger et portræt af på 
skolen på trappen op til H23/H24. Ved 
siden af skolen mødte Sophus Høgsbro i 
Ribe en mere nordisk og folkelig dannelse, 
der lagde grunden til hans videre virke. 
Han læste teologi i København; men søgte 
ikke embede i kirken. I december 1839 var 
han blandt de studenter, der bad den ny 
konge, Christian d. 8., om at give landet 
en fri forfatning. Sophus Høgsbro mødte 
i København N. F. S. Grundtvig og blev 
bekendt med dennes stats-, kirke- og høj-
skoletanker. I efteråret 1850 blev Sophus 

Høgsbro udnævnt til forstander på Rød-
ding Højskole, der genåbnede efter Den 
første slesvigske Krig, 1848-50. Høgs-
bro var aktiv i de liberale bevægelser, der 
var centrale i forfatningskampen og som 
ledte frem til dannelsen af partiet Venstre. 
Fra mange sider nød Høgsbro tillid i for-
bindelse med sit politiske arbejde, hvilket 
ledte frem til, at han i årene 1887-94 og 
igen 1895-1901 var Folketingets formand. 
Han døde i 1902. Der står en mindesten 
for ham og hustruen i Skibelund Krat nær 
Askov Højskole.

Stilen som fiktion og fakta
I den unge mands stil ser vi, at Sophus iagt-
tager den fornødne etikette i brevets åbning 
og afslutning. Og vi kan se, at Sophus be-
retter på baggrund af en opfordring. Den 
kommunikative ramme er fiktion; men 
den dramatiske begivenhed var en reali-
tet. Fremstillingen er overvejende saglig og 
faktuel, så vi tør godt fæste lid til den. Nu 
afslutter Sophus sit brev godt seks uger ef-
ter den voldsomme stormflod, hvilket gør 

Med dette foto af stormfloden i 1911 kan man lettere forestille sig vandhøjden ved de ældre tiders 
voldsommere stormfloder
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det nødvendigt for ham at påpege, at en del 
skader på blandt andet huse er blevet ud-
bedret. Vi tør imidlertid godt bruge Sophus 
som troværdigt øjenvidne, idet han af na-
turlig nysgerrighed må have haft interesse 
for ødelæggelsernes vederstyggelighed og 
opsøgt disse, da vandet trak sig tilbage og 
i det glædesløse morgenlys blottede de om-
fattende skader. 

Stormen og bølgerne forårsagede fysi-
ske skader på huse, gader og broer. Hertil 
kommer fugtskaderne, der gjorde husene 
sundhedsfarlige. Vi skal endvidere bemær-
ke, at Sophus flere steder nævner ”en stor 
Mængde Drivis”, og at man ”Overalt saae 
(…) Iisstykker af en i disse Egne usædvanlig 
Størrelse”. Isskosserne har hamret som ram-
bukke på husene og ødelagt broer og sluser, 
stemmeværker og møller. I plantagen nord 
for byen har træerne lidt voldsom skade, 
idet isen har væltet mange træer og skub-
bet barken af endnu flere. Skaderne på veje 
og marker i oplandet vurderer Sophus, idet 
han støtter sig til ”sagkyndige mænd”, til 
at være voldsommere end skaderne i byen.

Sophus omtaler et par gange stormflo-
den i 1825, idet han bruger den som refe-
rencepunkt. Få linjer inde i brevet omtaler 
Sophus en storm, der ramte egnen og byen 
i november året før, det vil sige 1838. Den-
ne vandflod vurderes til at være næsten lige 
så høj som den i 1825. Mellem den 7. og 
8. januar 1839 rammes byen af endnu en 
stormflod, der, når det gælder højden over 
daglig vande, når niveauet fra 1825. Men 
denne gang har der været tale om en øde-
læggende isflod, som det hedder.

De store havdiger, vi kender i dag fra 
kysten ved Vadehavet – altså det dige, hvor 
Ribe Å ledes ud i havet gennem kammer-
slusen – eksisterede ikke, da Sophus skrev 
sin beretning. Når han alligevel skriver 
”Dog ere, Gud være lovet, Ingen af Di-
gerne gjennembrudte i Marsken”, er der 
blandt andet tale om ådiger og sommer-
diger. De første skal sikre, at åerne ikke 
utilsigtet oversvømmer landbrugsarealer, 
de sidste skal kunne klare en af sommerens 

normalvis mindre stormfloder og beskytte 
markens afgrøde og dyr. Der har natur-
ligvis også været diger vendt mod havet; 
men de har ikke været meget bevendt, når 
vind- og vandtrykket blev for voldsomt. 
Og det er naturligvis vigtigt, at disse di-
ger ikke ødelægges af en af vinterhalvårets 
voldsommere stormfloder. Så vidt Sophus’ 
danske stil i denne omgang. 

Stormfulde højder
Der står henved femten stormflodssøjler 
fra Janderup midtvejs mellem Varde og Ho 
Bugt til St. Peter-Ording, der ligger sydvest 
for Husum. Når der står en stormflodssøjle 

Stormflodssøjlen en grå og regndiset novem-
berdag
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ved Varde Å flere kilometer inde i landet, 
hænger det sammen med, at der ikke er et 
dige og en sluse, hvor Varde Å løber ud i 
Ho Bugt. Ådalen og engene oversvømmes 
ind mod Varde by. Stormflodssøjlerne er 
erindringssteder, som viser vandstands-
højder. Disse er naturligvis specifikke for 
den pågældende lokalitet. Nogle storm-
floder har en større geografisk udbredelse 
end andre, hvorfor en række årstal går 
igen på mange af stormflodssøjlerne. Når 
stormflodssøjlerne viser levevilkår tæt på 
naturens store kræfter, kan de fint fungere 
som markører for et aspekt af en kulturel 
identitet af lokal eller regional karakter.

Stormflodssøjlen i Ribe, der er sat op 
først i 1920’erne, har med sin mønstrede 
og mangefarvede top inspiration fra det 
østlige Middelhav: søjlens udformning er 
inspireret af fortøjningspæle til gondoler i 
Venedig, mens dekorationen øverst er ko-
pieret fra en græsk søjle ca. 1300 før vor 
tidsregning. Stormflodssøjlen rammer bro-
belægningen i kote 2,78 meter, hvilket er 
højden over DNN, dansk normal nul. Søj-
len har fem ringe, hvoraf to har to årstal, 
det vil sige, der er samlet markeret for syv 
stormfloder. De tre nederste ringe, 1904, 
1909 og 1911, viser vandstandshøjder mel-
lem 3,98 og 4,41 meter over DNN. Ribe-
diget med Kammerslusen bygges umiddel-
bart efter stormfloden i 1911, det vil sige, 
at ringene viser de stormfloder, der kan be-
tragtes som motiverende for dige byggeriet. 

På de godt seks centimeter brede ringe 
markeres selve vandstandshøjden på ringen 
med nogle små rektangulære forhøjninger. 
Ringen for stormfloden i 1911 har årstal-
let 1852 på den side, som vender mod åen. 
Ved at sammenligne placeringen af forhøj-
ningerne på de to sider af ringen kan man 
se, at vandet i 1911 stod et par centimeter 
højere end i 1852.

De to sidste ringe markerer stormflo-
derne i 1825/1839 og 1634, hvor vandet 
stod 5,33 meter og 6,10 meter over DNN. 
Efter forholdene i dag ville vandet i 1634 
have stået 3,32 meter over brobelægnin-

gen. Mange mennesker i de laveste dele af 
byen må have søgt beskyttelse højere oppe 
i deres huse, eventuelt på loftet, eller have 
søgt husly andre steder i byen. Stormfloden 
i 1634 er markeret med 6,16 meter over 
dansk normal nul på en pille i Domkirken, 
hvilket kan få det til at gyse i enhver turist 
og enhver anden. Markeringen i Domkir-
ken er godt 1,7 meter over det nuværende 
gulv. Dog skal vi lige huske, at Domkirken 
ligger vel små 1,5 meter lavere end de om-
kringliggende huse. 

Stormfloden natten mellem den 3. og 
4. februar 1825 ramte ikke blot Vadeha-
vet, men strakte sig i sin voldsomhed langt 
op langs den jyske vestkyst. Store dele af 
Nordvestjylland er i dag positivt præget af 
følgerne af denne stormflod. Frem til 1825 
var Limfjorden lukket mod vest, det vil 
sige, den havde ikke en åbning ud til Ve-
sterhavet, som den har i dag ved Thyborøn. 
Stormfloden i 1825 slog ganske enkelt hul i 
Agger Tange, så ikke blot Vesterhavets salte 
vande, men også fragtskibe og fiskere nu 
kunne komme ind i og ud af Limfjorden 
ved dens vestlige ende. Dette resulterede på 

Bronzedør i Domkirkens nordre korsarm. 
Nederst har vi stiliseret havets tunge bølger, 
herpå følger et vanddyr, et landdyr og endelig 
markens stående, fuldmodne korn
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sigt i en stor samfundsmæssig opblomstring 
i de vestlige Limfjordsegne, hvor specielt 
havnebyerne fik vokseværk. Omtrent 800 
mennesker mistede livet under den vold-
somme stormflod, hovedparten dog syd for 
den nuværende dansk-tyske grænse. 

I sommeren 1825 besøgte Frederik d. 
6. de Frisiske Øer for at besigtige skaderne 
og vise royal deltagelse med de nødlidte. 
På tilbagevejen fra øerne kom han også 
til Højer, hvor en mindesten endnu erin-
drer om det kongelige besøg med følgende 
indskrift oversat fra tysk: »Landingsplads 
for kong Frederik VI den 6. juli 1825 på 
tilbagevejen fra en rejse til de øer og hal-
liger, som var blevet ramt af stormfloden 
den 3. og 4. februar samme år. Højer anno 
1825«. Stormflodssøjlen på Föhr har to 
ringe for 1825: februar 1825 er øverst og 

lidt under har vi december 1825. Sønderho 
på Fanø har ligeledes markeret 3. og 4. fe-
bruar samt 27. november 1825. Noget taler 
for, at Ribe også må have været ramt af en 
stormflod sent i efteråret 1825. Folkemin-
deforskeren H. F. Feilberg, student fra Ribe 
Katedralskole, fortæller i forbindelse med 
denne stormflod om en kone, der vågner 
ved at høre vandets skvulpen og vækker 
manden med råbet: ”Jøsses, tappen er gået 
af øltønden!” Han springer ud, står i vand 
til knæene og siger sindigt: ”Æ tænker el-
lers, her er mere øl end vort eget.”

H. E. Sørensen anfører i sin bog ”Vade-
havet”, at man med dato har registreret 115 
stormfloder i årene 1400 til 1800. Hertil 
kommer 22 stormfloder, som man ikke har 
dato på. Optællingen baserer sig på kirke-
bøger samt præsters og andres beretninger. 

To årstal på samme ring på Stormflodssøjlen. På de rektangulære forhøjninger kan man netop se, 
at stormfloden i 1839 nåede lidt højere end den i 1825. Vi ser væk fra usikkerheden i målingerne
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Stormflodssøjlen på Skibbroen i Ribe for-
tæller naturligvis ikke hele historien om 
stormfloderne. Storm- og isfloden, som 
Sophus skrev om i sin stil, er markeret på 
Stormflodssøjlen, idet 1825 og 1839 de-
les om den samme ring. Sammenligner vi 
ringens forhøjninger for vandstandshøjden 
ved de to stormfloder, ser vi, at 1839 var 
en anelse højere end 1825. Vandstands-
højden er et vigtigt aspekt ved en storm-
flod, men stormflodens karakter i øvrigt 
oplyser stormflodssøjlen ikke noget om. 
Stormfloden i 1839 slog et nyt, stort hul 
i Agger Tange. Stormflodssøjlen i Sønder-
ho på Fanø har 1839 højest med 5,33 m 
over DNN; 1634 er dog ikke taget med på 
denne søjle.

Skibbroen i Ribe har endnu er registre-
ring af højvande ved stormflod, idet der til 
venstre for døren til Skibbroen nr. 19 sid-
der et bræt med små messingplader påmon-
teret. Nederst har vi en stormflod i 1881. 
Herpå følger de syv stormfloder, vi ser på 
stormflodssøjlen længere henne af Skibbro-
en. Og igen er 1839 placeret et par centi-
meter højere end 1825. Det giver et ganske 
andet indtryk af dramatikken at stå ved et 
hus, hvor vi kan se vandets højde markeret 
op ad husets mur.

Ribe Stifts-Tidende skrev d. 9. januar 
1839 således: ”Den stærke sydveststorm i 
mandags bevirkede denne flod, der var bety-
delig højere end den, vi oplevede den 29. ok-
tober sidste år. Fra middagen til om aftenen 
kl. 8 steg vandet, især i de sidste timer, med 
en utrolig hurtighed. Om natten blev stormen 
orkanagtig, hvorved vandet hindredes i at 
komme ud, så det stod endnu omtrent 3,45 
m over sædvanlig højde i går eftermiddag kl. 
2, da det atter begyndte at stige. Stormen med 
sne og haglbyger rådede lige heftig, og med 
rædsel så man aftenen i møde, da vandet efter 
kalenderen fortsat skulle vedblive at stige til 
kl. 9, men, Gud være lovet: Mellem kl. 5 og 6 
begyndte det til alles forundring og glæde atter 
at falde, efter dog at have nået samme højde 
som stormfloden 1825, 5,33 m over sædvanlig 
stand.”

Borgmester Tranberg udstedte d. 11. ja-
nuar en bekendtgørelse, der blev offentlig-
gjort i Ribe Stifts-Tidende fire dage senere. 
Han skrev: ”Ved de floder, der i de sidste dage 
har raset her ved Ribe, er flere veje blevet ufar-
bare, således er hovedlandevejen fra Lustrup 
her ind til byen, over den såkaldte Dam, af-
vist ved pæle og rækværk, og vejen er lagt gen-
nem Lustrup by. Landevejen til Kolding fra 
Hvidebro til plantagen vil også i nogle dage, 
indtil de herpå henkastede isstykker kan bort-
kastes, være upassérlig, men en hjælpevej ind 
over markerne og vesten om plantagen ud til 
den gamle landevej vil i morgen blive udlagt. 
Endelig er den sædvanlige vej igennem Tved 
til Obbekær upassérlig, indtil den afbrudte 
bro kan sættes i stand.”

Vi ser her, at skaderne har været ganske 
betydelige. Vi ser også, at der er et sam-
menfald mellem beskrivelserne i Sophus’ 
stil med såvel beskrivelsen i den lokale avis, 
som med indholdet i borgmesterens beskri-
velse. Vi kan naturligvis ikke vide, om So-
phus har haft øjnene i de udgaver af avisen, 
der kom i dagene efter isfloden; men det 
kan være, at Sophus’ omtale af ”sagkyndige 
mænd” er en reference. Imidlertid har han 
formået at give stilen et præg af latinskolens 
sproglige og litterære lærdom, idet han for-
mulerer et par elegante metaforer samt re-
fererer til Homer. Det har sikkert gjort den 
fiktive Herr Adjunct Hansen, p.t. Skagen, 
ganske fornøjet eller måske ligefrem såre 
veltilpas.

Til sidst, helt for sig selv og samtidig 
med os i vor tid har vi stormflodssøjlen 
ved Mandø Ebbevej. Da den halvdrabe-
lige pæl eller mast er jordfæstet i en lav 
kote, giver den med sin højde et manifest 
indtryk. Med Ribediget fra 1912 skulle 
det gerne være slut med store stormflo-
der i Ribe. Stormflodssøjlen på Skibbroen 
turde have sit på det tørre. Stormflodssøj-
len ved Mandø Ebbevej er et levende og 
aktivt erindringssted, da der hér markeres 
vandstandshøjder uden for diget. Og det 
er ikke uinteressant. På denne søjle er føl-
gende år markeret oplistet med de laveste 
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vandstandshøjder først: 1923, 1938/2005, 
1936/1928, 1991/1968, 1911, 1990, 
1976, 1981, 1999, 1825, 1634. Vi ser, at 
tre ringe har to årstal, at tre stormfloder, 
fra før diget blev bygget, er taget med og 
at 1839 ikke er taget med. Stormfloden 
i 1999 er kun godt 20 cm under 1825. 
Øverst på pælen er digekronen marke-
ret med en ring godt 80 centimeter over 
mærket for 1634. Vil vi komme til at se 
klimaforandringerne sætte flere ringe på 
stormflodssøjlen ved Mandø Ebbevej?
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Inge Adriansen m.fl.: ”Sønderjyl-
land A-Å”, 2011 

S. A. Høgsbro Østergaard: ”Vand-
floden i Ribe”, i: ”Fra Ribe Amt”, 
1938

Mogens Juhl: ”Stormflodsminder i 
Ribe”, i: ”By, marsk og geest”, 2000
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Stormflodssøjlen ved Mandø Ebbevej. Storm-
floden i 1923 kom i august måned og krævede 
19 dødsofre blandt de mænd, der byggede dige 
i Rejsby. Stormfloden i 1999 indtraf ved ebbe. 
Var stormfloden kulmineret ved flod, kunne 
vandet have været højere oppe end i 1634
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I september 2021 udkom Det var det værd 
(365 sider, Forlaget Momenta) af Holger K. 
Nielsen (S.69). 

Forlaget skriver om bogen:
Enestående indblik i dansk politik. Som SF-
formand, minister og mangeårig folketings-
politiker har Holger K. Nielsen gennem flere 
årtier spillet en central rolle i dansk politik. 
Han giver i ”Det var det værd” et enestå-
ende indblik i det maskinrum, hvor mag-
ten udøves og idealer udmønter sig i konkret 
politik. 

Han fortæller ærligt om egne sejre og ne-
derlag, og lægger ikke fingrene imellem når 
omkostningerne har været høje og tilliden 
bliver brudt. Holger K. Nielsen stiller skarpt 
på idealer og dilemmaer, på sejre og på den 
magt, der er nødvendig for at opnå dem. 
Under SF’s deltagelse i Thorning-regeringen 
2011-2014 vandt magten over idealerne, 
og partiet blev – helt berettiget, selv om der 
selvfølgelig er nuancer – straffet hårdt af væl-
gerne.  

I Altinget anmelder chefredaktør 
Jakob Nielsen bogen
Det er Holger K. Nielsen selv, der skriver 
det: SF står for ”en venlig dansk venstre-
orientering” og en ”sympatisk socialisme”. 
Altså modsat de dogmatiske kommunister 
og de mere magtorienterede socialdemokra-
ter. Han var også manden, der med et langt 
sejt træk som formand banede vejen for, at 
SF i 2011 med Villy Søvndal i spidsen blev 
parat til at gå med i en regering for første 
gang. Og han var dén, der trådte ind og tog 
ansvar, da projektet efter kort tid begyndte 
at kuldsejle.

Nu har han forladt Folketinget og skrevet 
en bog, hvor han nøgternt og oprigtigt forsøger 

at forstå og forklare sin egen tid og de forløb, 
han var en del af. Mange af dem ender helt 
anderledes, end han selv havde håbet, og Hol-
ger K. Nielsen lægger ikke skjul på, at der blev 
begået fejl undervejs. Masser af fejl.

Og hvis det lyder lidt kedsommeligt, så lad 
mig slå fast: det er det ikke! Bogen er langt 
mere velskrevet, langt mere humoristisk og 
langt mere tankevækkende end de fleste poli-
tiske bøger. Og den tager sig selv alvorligt nok 
til at have et navneregister, man kan slå op 
i, herligt! 

Han er en folkesocialist, der – uanset 
om man er enig med ham eller ej – for-
mår at reflektere over både sine egne og 
samfundets dogmer. Derfor kan man trygt 
bruge hans egne ord om den nye bog: Det 
var det værd.

Hans Mortensen anmelder bogen i 
Weekend Avisen
Der findes groft sagt to slags politiske selvbio-
grafier. En, hvor hovedpersonen udmaler sine 
utallige sejre og fortrin. Hvor vedkommende 
træffer store personligheder og gavmildt refe-
rerer egne spidsfindige replikker i den anled-
ning. Her er fejlene få og små og som regel for-
anlediget af andres uformåenhed. Til gengæld 

Uddrag af anmeldelser af 
Holger K. Nielsens bog
"Det var det værd"
Redigeret af Povl Dons Christensen (S.65)
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kommer man ofte vidt omkring i barndom-
men af skiftende relevans.
Så er der dem, hvor hovedpersonen ærligt og 
redeligt forsøger at reflektere over egne styrker, 
svagheder, sejre og nederlag. Hvor der er po-
litisk analyse og indsigt, men til gengæld en 
nogenlunde blufærdig omgang med det pri-
vate. Den første slags flyder i en lind strøm fra 
forlagene. Den anden er sjældnere, men desto 
mere befriende at læse.

Holger K. Nielsens erindringer hører til 
den sidste kategori. Det hænger godt sammen 
med forfatterens helt afgørende svaghed som 
toppolitiker. Han har aldrig rigtig brudt sig 
om rampelyset. Det er klædeligt, men ikke 
karrierebefordrende.

»Det politiske svendestykke«, 
skriver David Trads blandt andet i 
Jyllands-Posten
Det er en fremragende erindringsbog, som Hol-
ger K. Nielsen nu udgiver, fordi den ud over 
saftig politisk gossip – som, tro mig, bestemt 
er med i bogen- udmærker sig som et stærkt 
samfundsportræt af de tanker, der dominerede 
rød blok, især SF, i de forløbne årtier.

Holger K. Nielsen beskriver, hvordan 
partiet fra midten af 1980’erne indleder 
den kurs, der i 2011 førte til, at partiet 
kom i regering. Han gør overbevisende op 
med tanken om, at SF indtil slut-00’erne 
»hang i hængekøjen«, ved at beskrive cen-
trale forløb, hvor partiet tog ansvar. For-
muleringer af hovedsporene i »det nationale 
kompromis«, som efter nej’ et til Maastricht-
traktaten i 1992 førte til, at Danmark med 
de fire forbehold i 1993 forblev medlem af 
EU, er måske Holger K. Nielsens svende-
stykke.

I sine refleksioner over tiden i regering 
er Holger K. Nielsen overbevist om, at SF 
fortsat skal forsøge at gå efter magten. Det 
er der, skriver han, at indflydelsen er størst 
– også selv om der skal indgås kompromiser: 
»Hvis et parti ikke evner at gribe magten, 
når muligheden opstår, kan det ikke kalde 
sig et parti. Så bliver det en studiekreds eller 
en bevægelse«.

Bogen er desuden anmeldt i Politi-
ken af Marcus Rubin
Dansk politik er en brutal branche, en lille 
verden, hvor alle kender alle, og knivene altid 
ligger løst i hånden. 

Det gælder ikke mindst på venstrefløjen, 
der i årtier var plaget af de indædte magtkam-
pe og kæmpende fraktioner, som nu plager blå 
blok. Det kræver sin mand og sin integritet 
at komme gennem sådan en intrigefyldt hvep-
serede med et image som en grundlæggende 
sympatisk og velmenende person.

At det er lykkedes SF’s mangeårige leder 
Holger K. Nielsen, er en bedrift, og i hans bog 
om sit politiske virke får man det positive ind-
tryk grundlæggende bekræftet. Holger K. vir-
ker som en pragmatisk idealist, en mand, der 
uden ret mange skjulte dagsordner kæmper for 
de svage og for en mere retfærdig verdensor-
den. Som han skriver i indledningen, har han 
været i Folketinget i 34 år og aktiv i politik 
i fire årtier.

Sprængstoffet – for det findes naturligvis 
– ligger især begravet i raseriet og traumerne 
fra Helle Thorning-tiden og SF’s uværdige 
exit fra hendes regering. Her mærker man 
blodet bruse, og at raseriet stadig florerer 
hos den gamle SF-mand, ikke så meget mod 
Helle Thorning-Schmidt selv som mod den 
radikale leder Margrethe Vestager og tidli-
gere finansminister Bjarne Corydon, der står 
som onde ånder. 

Jeg selv har med interesse og stor fornøjel-
se læst bogen. Det er altid spændende med 
samtidshistorie, og som anmelderne også 
skriver, er det interessant at komme med 
i maskinrummet. Det er ikke en ny histo-
rie, men der dukker spændende facetter og 
tolkninger frem. Ungdomstiden fylder ikke 
meget. Der er dog beskrivelse af opvæk-
sten i Bramming og gymnasietiden i Ribe, 
som ikke just fyldte Holger K. med glæde. 
Men vi kan glæde os til et rigt tilbageblik på 
Generalforsamlingen den 26. februar 2022. 
Povl Dons Christensen (S.65)
pdc@privat.dk
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Nyt fra Ribe 
Kunstmuseum 
v/ Josephine Nielsen-Bergqvist, 
museumsinspektør

Museumsleder fra Viborg bliver ny 
direktør for Ribe Kunstmuseum

Bestyrelsen for Ribe Kunstmuseum kan nu 
sætte navn på, hvem der fremover kommer 
til at lede Ribe Kunstmuseum. Den nye di-
rektør bliver den 48-årige Anne-Mette Vil-
lumsen. Anne-Mette Villumsen har siden 
2010 været museumsleder for Skovgaard 
Museet i Viborg. Den nye direktør starter 
1. januar 2022.

Ud af et felt på flere kvalificerede kan-
didater har bestyrelsen valgt Anne-Mette 
Villumsen. Villumsen er mag.art. i kunst-
historie og har de sidste 11 år på dygtig 
vis ledet og udviklet Skovgaard Museet 
i Viborg til i dag at være et meget synligt 
museum, ikke blot i Viborg men også na-
tionalt.  Ribe Kunstmuseum og Skovgaard 
Museet har gennem årene samarbejdet om 
flere udstillinger, senest den store udstilling 
om guldaldermaleren Wilhelm Marstrand, 
som blev vist på Ribe Kunstmuseum hen 
over sommeren.

Bestyrelsen er meget glad for, at Anne-
Mette Villumsen har sagt ja til at blive di-
rektør for Ribe Kunstmuseum og løfte arven 
efter Dagmar Warming, der har valgt at gå 
på pension efter at have været en succesfuld 
direktør for Ribe Kunstmuseum siden 2007. 

Bestyrelsesformand Jens Henriksen ud-
taler, ”Anne-Mette Villumsen er en sær-
deles kvalificeret og kompetent person, 
og bestyrelsen ser frem til det kommende 
samarbejde, hvor opgaven er at lede det 
fortsætte udviklingsarbejde, der lokalt, na-
tionalt og internationalt skal styrke Ribe 
Kunstmuseums rolle som et væsentligt og 
meget anerkendt kunstmuseum”. 

Anne-Mette Villumsen udtaler, ”Jeg ser 
frem til at fortsætte Dagmar Warmings for-

billedlige indsats for Ribe Kunstmuseum 
og sikre, at museet fortsætter den positive 
udvikling. Jeg planlægger at flytte til Ribe 
og glæder mig til at lære Danmarks ældste 
by bedre at kende.”

Kommende udstilling: 
19.3.-6.6.2022: Anne Marie Carl-Nielsen

Foto: Thorkild Jensen

AMCN og hendes assistent billedhugger Hans 
Peder Pedersen-Dan med originalmodellen til 
monumentet over Dronning Dagmar, 1913. 
© Carl Nielsen Museet. Ukendt fotograf 
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Udstillingen præsenterer den største so-
loudstilling med den danske billedhugger-
verdensstjerne i 75 år. På udstillingen invi-
teres du ind i kunstnerens værksted og kan 
stifte bekendtskab med den kompromisløse 
kvinde, der både var eftertragtet og aner-
kendt i sin samtid, men siden er blevet skre-
vet ud af historien.

Anne Marie Carl-Nielsen var den første 
kvindelige billedhugger i verden, der fik 
bestilling på at opføre en rytterstatue af en 
konge og bronzeporte til en domkirke; to af 
fagets mest prestigefyldte opgaver. Selvom 
mange har stiftet bekendtskab med ryttersta-
tuen af Christian IX på Christiansborg Ride-
bane eller gået ind ad bronzeportene i Ribe 
Domkirke, er det de færreste, der kender 
Anne Marie Carl-Nielsen i dag. Men i sin 
samtid var hun en eftertragtet og succesfuld 
kunstner, der udstillede og blev præmieret 
på store udstillinger i ind- og udland.

Kunstens ligestilling                       
– ligestillingens kunst
Anne Marie Carl-Nielsen var en moderne 
kvinde. Hun var gift med komponist Carl 
Nielsen, der både var hendes muse og mod-
gang. Livet igennem forsøgte hun at balan-
cere kunst og kærlighed. Hun var ikke bare 
progressiv på egne vegne, men kæmpede 
også for sit køns ret til akademisk uddan-
nelse. Sammen med datidens store kvinde-
lige kunstnere som bl.a. Anna Ancher stif-
tede hun Kvindelige Kunstneres Samfund 
og arbejdede aktivt for kvinders adgang til 
Kunstakademiet og deres ret til at udstille 
i en tid domineret af mandlige kunstnere.

På trods af Anne Marie Carl-Nielsens rolle 
som en af vores vigtigste og mest succes-
fulde billedhuggere og som et kunstnerisk 
forbillede i sin egen tid, fik den danske 
billedhugger aldrig efterfølgende den an-
erkendelse og berettigelse i kunsthistorien, 
hun fortjener.

Bag om Anne Marie Carl-Nielsen
Anne Marie Carl-Nielsen levede i perioden 
1863 – 1945. Hun var gift med komponist 
Carl Nielsen og sammen havde de tre børn. 
Hun blev født og voksede op i Kolding, 
men flyttede tidligt til København og op-
holdt sig i udlandet i lange perioder. For-
uden rytterstatuen af Christian IX og Ribe 
Domkirkes bronzeporte er hendes mest 
kendte værker blandt andre Havfruen ved 
Det Kongelige Bibliotek og monumentet 
over sin mand, Musikkens Genius, med den 
unge fløjtespiller, der står på Grønningen 
begge i København.

Udover sit engagement i Kvindelige 
Kunstneres Samfund var hun også medstif-
ter af kunstnersammenslutningen Den Frie 
Udstilling.

Særudstillingen er finansieret af Carl 
Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens 
Legat. Udstillingskonceptet er skabt af 
Ny Carlsberg Glyptotek og vises der i 
perioden 7.10.21-27.2.22. Efter vis-
ningen i Ribe rejser udstillingen videre 
til Fuglsang Kunstmuseum. I forbin-
delse med udstillingen er der udgivet 
en større publikation.
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Færdselsstyrelsen er blevet tilført yderli-
gere opgaver således, at den ikke kan være i 
den gamle amtsgård, hvor den havde kon-
torer sammen med Skattestyrelsen og Re-
gion Syd.

Der er derfor indgået lejeaftale med Es-
bjerg Kommune om en del af Rådhuset på 
Giørtz Plads. Der har efter kommunesam-
menlægningen været arbejdspladser for dele 
af kommunens socialforvaltning og andre 
mindre kontorer, herunder Borgerservice, 
som det er lykkedes at bevare i Ribe.

Udvidelsen af Færdselsstyrelsen i Ribe 
medfører, at der bliver ca. 70 nye statslige 
arbejdspladser.

De Første Kristne hedder et nyt museum 
i Ribe. Det er etableret i Kannikegården, 
som for nogle år siden blev opført på den 
grund, hvor man havde fundet Ansgars kir-
kegård. Ansgar, Nordens Apostel, havde i ca. 
855 af kong Horik fået lov til at bygge kirke 
i Hedeby og Ribe, som på den tid var de 
vigtigste byer i det danske område. Kirken i 
Ribe ligger formentlig under den nuværende 
domkirke. Ved udgravningen fandt man vi-
kingetidens kirkegård, som tilmed var større 
end det nuværende torv, som nogenlunde 
svarer til middelalderens kirkegård. Der blev 
udgravet 82 grave, hvoraf en del kunne da-
teres til 800- og 900-tallet. Det var ca. 4 m 
under det nuværende terræn.

De fundne ældste graves omrids er af-
mærket på gulvet i udstillingen.

Gravene er stort set uden gravgaver og 
orienterede øst-vest som kristne grave altid 
er. Der er således tale om, at der godt 100 
år før Jellinge stenenes udsagn om daner-
nes kristning, fandtes en kristen menighed, 
som var anerkendt selv om den nok var 
et mindretal. Der blev gjort talrige andre 
fund, som er vist dels på plancher og dels 
på store skærme, hvor man kan få en række 
supplerende oplysninger.

Det er imidlertid ikke kirkegården, der 
dominerer rummet. Det er en omfattende 
ruin af et kloster fra midten af 1100-årene. 
Det er kannikernes kloster, som man har 
skriftlige vidnesbyrd om blev bygget fra 
1145. Det er et af de ældste teglstensbyg-
gerier i Danmark og vel også i Norden.

Museet er åbent i samme tidsrum som 
domkirken og adgangen er gratis.

Guldfund i Ribe området er ikke hver-
dagskost. Museumsinspektør Claus Feveile 
fik sig en god oplevelse. På en mark ved Ve-
sterbæk syd for Ribe fandt han en arabisk 
guldmønt fra ca. år 1000.

Det var en såkaldt dobbelt-dinar, som er 
ændret til et smykke. Den har en flot ind-

Kort nyt fra Ribe
v/redaktøren

Morten Søvsø som ledede udgravningerne, 
er glad for at de nu vises frem, ovenikøbet på 
stedet hvor de blev fundet

Guldmønten
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skrift med arabiske tegn indeholdt i et kva-
drat, men den er ikke forstået af den per-
son, som ændrede den til smykke, for den 
er næsten vendt på hovedet, så den danner 
en rombeformet udsmykning.

Der er kun fundet fem lignende mønter 
i hele Danmark. En af de andre blev fundet 
på en mark ved Gørding for tre år siden. 
Den var fra den nordlige del af Spanien og 
dateret til omkring 1180.

Det største guldfund ved Ribe i år er 
imidlertid en stor halsring i meget fint til-
virket guld i den såkaldte Jellinge stil. Den 
vejer ca. 500 g i forhold til mønternes ca. 5 
g! Den blev vist frem her i Ribe lige før jul, 
men kun een dag, da museet blev lukket 
som følge af corona. Den skulle sendes til 
Nationalmuseet den 23. dec.

Astronomi er et voksende valgfag på 
Ribe Katedralskole. Det som i fordums tid 
var redskabsrum for drengenes gymnastik-
sal og som i al fald i redaktørens tid var en 
vej til at få friske øl ind til Store Heimdal, 
fik helt andre opgaver da gymnastiksalen 

skulle omdannes til bibliotek. Det skulle 
være flugtvej og skulle derfor forhøjes så 
det også kunne danne flugtvej for øverste 
etage.

Dette arbejde benyttede lektor Morten 
Højrup, som er meget astronomiinteresse-
ret, sig af. Han søgte Realkredit Danmark 
om støtte til såkaldt, kloge kvadratmeter og 
fik tilsagn om 100.000 kr. Rektor Karsdal 
fandt så udvej for, at skolen kunne dække 
resten af udgiften til den ekstra etage, 
der skulle føjes til for at gøre det til et 
stjerneobservatorium.

Det har nu i 10 år været muligt at have 
praktiske øvelser i astronomi og søgningen 
til valgfaget er stigende. Det har de seneste 
tre år været muligt at oprette hold med valg-
fag i astronomi og det tror Morten Højrup 
er en permanent mulighed. Det hænger 
måske sammen med, at Esbjerg Kommune 
arbejder med projektet om Dark Sky på 
Mandø. Det har øget interessen for at vide 
noget om stjernerne.

Klimalandbrug gøres der forsøg med i 
Farup området. Det blev vist frem for mil-
jøminister Lea Wermelin i efteråret 2021. 
Det var et led i ministerens tur rundt i lan-
det, hvor hun besøgte de mange kommu-
ner, som har tilmeldt sig programmet ”Vild 
med Vilje”. Esbjergs borgmester deltog i 
besigtigelsen, og viste en lang række pro-
jekter frem. Deriblandt det af DN Esbjerg 
delvis betalte såning af vilde blomster, som 
er sket mange steder i kommunen. I alt er 
der sået 10 km ca. 5 m brede striber i for-
skellige hidtidige græsarealer, som har været 
holdt med plejet græs.

Men, det var Klimalandbrug ministeren 
også skulle se. Her har Anders Flensburg 
opkøbt foreløbig tre landbrug i Nr. Farup 
med i alt 580 ha. De drives nu efter helt 
særlige metoder med hensyn til jordbe-
handling og gødskning. Der udføres også 
forsøg med avlsarbejde, foder og staldsy-
stemer. Alt i samarbejde med forskere ved 
Aarhus og Odense Universiteter. Det er 
således hensigten, at drive jorden, som er 

Stjerneobservatoriet
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overvejende lavbundsjord, med græsnings-
drift uden ret megen jordbehandling.

Anders Flensburg er gammel Ribedreng, 
som efter succes i andet erhverv, har inve-
steret i forsøget på at udvikle et bæredygtigt 
landbrug.

Vild men Vilje projekt har kommunen 
også et andet sted i Ribe, nemlig i den største 
park på mere end 20 ha. Det er Ribelund 
området. Her er der store græsarealer, der 
bliver passet af klienterne. De får indhold i 
dagene, og er noget usikre på at tingene nu 
skal gøres anderledes. Man har tænkt sig at 
lade græsset gro frit i noget af parken. Det 
kunne måske være arealerne omkring det 
gamle vandtårn. Her er der ikke nogen, der 
vil blive generet af et vildtvoksende græstæp-
pe. Det blomstrer fint om foråret blandet 
gult og hvidt, men det varer kun kort. Snart 
dukker en klient, som er god til at køre en 
stor plæneklipper op og går i gang med at 
klippe. Det gør han en gang om ugen, når 
blomsterne så småt dukker frem, så der bli-
ver aldrig mere end få cm langt græs tilbage. 
Sådan er der mange arealer, hvor man kunne 
lade græsset gro frit.

Det nye kirkeår blev også markeret i 
Vikingecentrets lille kirke. Den blev opført 
for nogle år siden som et forsøg med at op-
føre Ansgars kirke i den kopi af hele Ribe, 
som vikingecentret tilstræber.

Der blev første søndag i advent holdt en 
gudstjeneste i forkortet form med Signe von 
Oettingen fra Domkirken og koret fra Sct. 

Catharinæ kirke. Efter den afkortede højti-
delighed blev der fortalt om udsmykningen 
af kirkerummet, som er under udførelse af 
den lokale billedkunstner Trine Theut. Den 
ventes at være helt færdig i 2023, hvor det 
væsentlige i bibelhistorien vil være gengivet 
på væggene, som man også mener, de var 
det i de tidlige kristne kirker.

Termansens Boghandel ophørte med at 
være boghandel for mere end tyve år siden og 
der har siden været forskelligt i bygningen. 
For nogle år siden blev den købt af Martin 
Schack som bolig og spillested. Martin er 
selv en ret så kendt jazzpianist og er meget 
aktiv i Jazz’in Ribe, som er Ribes jazz club. 
Han var godt i gang med forskellige arrange-
menter, men coronaen har de seneste år gjort 
det vanskeligt for ham som så mange andre. 
Han har været vedholdende og stædigt ud-
nyttet alle muligheder. Han har fået dannet 
en støttegruppe af frivillige, der hjælper med 
det praktiske, og han har også fået støtte fra 
forskellige fonde, så han ser optimistisk på 
fremtiden. 

Spillestedets program for det kommende 
år rummer 35 koncerter med danske og in-
ternationale kunstnere. Martin Schack er 
desuden på plakaten for Hausgaards koncer-
ter, så hvis de bliver afholdt som annonceret, 
er der nok at tage sig til for Martin.

Vilde blomster i Ribe

Ansgars Kirke i Vikingecentret
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Byrådsvalget var godt for Ribe, idet der 
blev valgt ni fra den gamle Ribe kommune. 
Det var en forøgelse på to således, at det nu 
er næsten en tredjedel af byrådet, der har 
rødder i Ribe. De er fra forskellige partier, 
så det er ikke en samlet gruppe de danner, 
men byens borgere vil gøre alt for, at de skal 
forsvare byens interesser.

Det bliver der formentlig brug for, når 
der skal være møde med Lokalrådet for 
Ribe Midt. Der er mangel på byggegrunde, 
selv om kommunen er i gang med bygge-
modning langs Obbekærvej, hvor man la-
der endnu en gård indgår i boligområdet, 
som nu når helt ud til Tved. Lokalrådet vil 
foreslå områder i Damhus og Lustrup som 
en alternativ muligheder.

Ribe Kunstmuseum har købt sit flygel. 
Siden renoveringen af museet har der stået 
et fint Steinway flygel i det store midterste 
udstillingsrum. Det var ikke museets, men 
tilhørte en person, som ikke havde plads 

til det i sit hjem. Nu ville vedkommende 
gerne sælge det, og museet fik det tilbudt. 
Som en af sine sidste handlinger som di-
rektør, gik Dagmar Warming i gang med at 
søge fonde til anskaffelsen. Det lykkedes at 
få tilskud fra Augustinusfonden til anskaf-
felsen. Det er ikke offentliggjort, hvad pri-
sen var og heller ikke tilskuddets størrelse, 

men flygelet er nu museets ejendom, så pris 
og tilskud må have passet sammen!

Ribe Musikforening, som er en meget 
gammel forening stiftet for mere end hun-
drede år siden, er vældig glad for købet, 
idet foreningen ofte holder deres koncerter 
i museet.

Lise Frederiksen har 30-års jubilæum 
som indehaver af Quedens Gård cafeen. 
Det skulle have været fejret med en stor 
fest, men Lise havde besluttet at vente til 
bedre tider på grund af corona og hel-
bredsproblemer med ryggen. Men det 
syntes den meget store gruppe af frivillige 
hjælpere ikke var passende, så den mødte 
på jubilæumsdagen mandstærkt op og 
lavede en god markering af dagen til Lises 
store overraskelse.  

Quedens Gård er meget mere end en 
Café. Den har i mange år sørget for, at 
Hausgaard kom til Ribe som en af de første 
koncerter i en serie, og det er gennem de 30 
år mange andre arrangementer, der er løbet 
af stablen. Jo, Lise Frederiksen er en der gør 
Ribe større. 

 
Sten Børsting er død i efteråret. Sten var 

læreruddannet fra Silkeborg Seminarium 
og blev ansat på Vittenbergskolen, som 
den gang var næsten ny. Hans kone Tove 
Bjørn, der også er lærer, blev samtidig an-
sat på Valdemarskolen. Sten var en virkelig 
god og nærværende lærer. Han underviste 

Formand Bo Gunge afprøver flygelet

Sten Børsting
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kun sine elever til syvende årgang, men han 
fulgte mange af dem senere, når de havde 
forladt skolen. Han var især meget omhyg-
gelig med de praktiske fag som sløjd og bil-
ledkunst.

Han underviste også i ungdomsskolen 
og aftenskolen, hvor han i mange år havde 
kurser i kælderen under Bispegades skole. 
Her tog han også ofte sine elever med ned 
ved juletid, og fik dem til at lave julega-
ver i ler. For Sten var også en dygtig ke-
ramiker. Det udviklede han hele sit liv og 
allerede som 60-årig gik han på pension 
fra lærerjobbet og blev heltids-keramiker. 
Han havde udstillinger og kunstmarkeder 
i ind- og udland. Han var meget interes-
seret i japansk kunst og gjorde flere rejser 
derover. Han lærte den specielle japanske 
raku-brænding som har mestrede rigtig 
godt. Hans værker står i mange Ribe hjem, 
men også over hele verden, de steder han 
besøgte, hos samlere og på museer. Hvem 
kender ikke Stens tårne og hans små og 
store ”tæske-æsker.” Han nåede at glæde 
sig over at blive nævnt i den nye udgave 
af Trap Danmark. Mange i Ribe vil savne, 
at kunne gå hen i Gravsgade og købe hans 
ting og julegaver og andre gaver i hans 
hyggelige værksted.

Parmo er død i en alder af 85 år. Han var 
en af Ribes mest kendte originaler, som der 
desværre bliver færre og færre af. Han var 
en trofast annoncør i Ripenserbladet og be-
talte for sin annonce ved at modregne i for-
eningens årlige indkøb af gaver i forbindel-
se med jubilarreceptionen. Så var der ingen 
kontanter involveret som udgifter. Der var 
ingen moderne indretninger som betalings-
kort og mobilepay, der kunne bruges hos 
ham. Han overtog forretningen efter sin far 
i 1971, så han havde 50-års jubilæum som 
købmand.

Han var god at gæste, for han havde 
altid tid til en god snak om de daglige 
forhold i Ribe, og med et smil på læben 
havde han gode bemærkninger om det 
ene og det andet, især når der var noget 

han ikke syntes om. Da Ribe blev en del 
af Esbjerg Kommune, begyndte Parmo 
at forsyne sin populære Ribevin med by-
ens gamle byvåben påsat flasken. Det var 
hans lille protest.

Når Parmo ikke var i sin butik, kunne 
man se ham gå sin runde omkring Slots-
banken, men også finde ham på bænken 
for enden af Skibbroen filosoferende over 
livets gang i Ribe, ofte sammen med andre 
af byens originaler.      

Parmo som 70-årig i 2006



Inger Marie Dahl, 1933 – 2021
Inger Marie Dahl var ansat på Ribe Katedralskole i fagene engelsk og 
religion 1969-2003 med få afbrydelser. Mange er de kolleger og elever, 
der husker Inger Marie, ikke blot som lærer, men som menneske. Hun 
var en institution.
Fagligt var Inger Marie meget stærk. Og man gik aldrig forgæves til hen-
de, hvis man havde brug for en tekst, et emne eller bare et godt råd. Hun 
delte gerne sin store viden med os andre.  
På skolen var hun en meget stor del af det sociale liv. Hvor har vi ofte siddet i sofaen på lærerværelset og og 
haft grine-flip over én af Inger Maries historier, som hun selv var ved at kvæles i latter over.
Og hvem husker ikke skolekomedierne? 
Her var Inger Marie i sit es, når hun instruerede – og der blev syet kostumer og fabrikeret rekvisitter til den 
pågældende opførelse, f.eks.”Insektliv”, ”Spillet om enhver”, ”Valhalla” med mange flere.
Og efter at have øvet og prøvet med elever og lærere hele eftermiddagen og aftenen – ofte i weekenderne – 
var den sidste bus til Arnum, Fole og Gram selvfølgelig kørt for længst.
Så hvem andre end Inger Marie kørte eleverne hjem?
Også på lejrskoler og studieture var Inger Marie meget aktiv, både som cyklist på lejrskolerne og som 
hurtiggænger på studieturene. Der var så meget, hun gerne ville vise eleverne, så der var ingen tid at spilde. 
Flere af eleverne, sågar nogle lærere, måtte melde pas, når hun skridtede ud. Fra de bagerste geledder hørtes 
kommentarer som ” Hun er sørme sej!”
I mange år var Inger Marie vores hus-poet. Med den karakteristiske skrifttype på sin skrivemaskine har 
hun fremtryllet de sjoveste, mest underfundige sange, som vidnede om hendes sans for sproget, hendes 
musikalitet og hendes humor. Inger Marie hadede bureaukrati, og da det blev pålagt os at evaluere vores un-
dervisning, valg af emner mm. skrev hun en ”Evaluerings-vise ” på melodien Tipperary. Den slutter sådan:
 ”Goodbye, spørgeskema, farewell -rend og hop!
Kære skema, du gik glip af livet. Et sted er der STOP.”
Mest elsket blev dog den sang, som Inger Marie skrev til 3. g´ernes sidste skoledag, frit efter Jens Smærup 
Sørensens ”Jeg ejer både mark og eng ”.

Først skriver hun om elevernes holdning til at gå i skole:
”Når det er koldt og mørkt og trist, får man det let lidt skidt -
og her i Jylland er det faktisk vinter meget tit -
så sidder man og keder sig i alle sine fag
og ønsker sig et andet liv end såd´n en skoledag!
Alligevel er det snak og sjov med venner, som er varme,
og Ribe Skole selv, en gammel én med charme,
som har holdt mig i live – og fået mig til at blive”

Og hun slutter med at skrive om lærernes liv:
”En lærers liv er også svært. Det er en velkendt sag.
Man trasker ind og ud af klasser dag for dag for dag.
Man brænder varmt for faget – joh – men timen gik af led,
for klassen har en dårlig dag – ku´ ikke være med -
Alligevel var man oftest glad, for I har nemlig charme,
og Ribe Skoles liv, med sang og fest og varme -
det holder os i live og får os til at blive!”

Sådan var Inger Maries skoletid – til tider besværlig, men en udfordring, hun tog op, fordi hun havde så 
meget på hjerte og trivedes i samspil med elever og kolleger.

Hun var os en god kollega og mig en kær veninde.
Æret være Inger Maries minde.

På vegne af kolleger fra Ribe Katedralskole 
Kirsten Beck
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U.år Hanne Lise Rechnagel
 Grønnegade 23A, st.
 6760 Ribe

R.58 a Leif Richardt Vork
 Blåbyvej 12
 5700 Svendborg

S.63 ns Elin Hanne Watts
 Møllegade 4
 6623 Vorbasse

S.68 x Knud Hilmar Christensen
 Saltholmsgade 22, 4.3.
 8000 Aarhus C

S.69 a Helen Haxbøl
 Nordre Strandvej 2F,
 lejlighed.510
 3000 Helsingør

S.72 mb Conja Jensen
 Højskolelunden 3H
 6630 Rødding

S.75 x Allan Sandholt
 Torpvej 24
 6720 Fanø

S.85 b Pia Warming Fischer
 Mejlbyvej 20
 3360 Liseleje

S.90 y Gitte Uhd Sørensen
 Hjortøvej 13
 6100 Haderslev

S.97 a Alice Falk Sidelmann
 Østerbakken 24
 4030 Tune

S.08 x Kasper Trans Møller
 Otto Ruds Gade 38, 3. tv
 8200 Aarhus N

S.14 x Jens Christian
 Fabricius Jørgensen
 Sluseholmen 20, 4. th
 2450 København SV

S.19 t Terese Thygesen
 Svanemøllevej 50
 2100 København Ø

S.19 x Tea Skjøth Poulsen
 Palnatokesvej 31
 5000 Odense

Nye medlemmer
U.år Susanne Stender
 Østerfenner 9
 6760 Ribe

S.74 b Lene Klindt Sølbeck
 Vestergade 30
 6771 Gredstedbro

S.92 z Mette Grøndahl 
 Rosenstand
 Jupitervej 62
 8723 Løsning

S.96 x Helle Skovdal
 Mosevej 5
 7100 Vejle 

S.97 u Klaus Østergaard Nissen
 P.G. Ramms Alle 61, 1.th
 2000 Frederiksberg

S.97 c Mette Schultz Sørensen
 Hermelintoften 3
 6760 Ribe

S.18 x Lars Sehested Hansen
 Rabarber 12, 2.8.2
 2400 København NV

HF.21 p Ida Arndal
 Hjallesevej 47, 404
 5000 Odense C

Døde
R.42 a Poul Noer   
R.42 Grethe Holm (Mahler)
S.46 ns Ingrid A.M.Høy Hansen
S.49 Jytte Schultz Vemming 
 (Havemose)
S.55 ns Kai Schultz-Nielsen
S 63 k Eske Kaufmann Mathiesen
S.76 x Nora Damm

Adresseændringer mv.
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Statistik ved udgangen af 2021
1373 medlemmer i alt, heraf 84 i gruppen 5 yngste årgange.
Der er 3 æresmedlemmer.
38 medlemmer har bopæl i udlandet.
185 medlemmer har fravalgt fysisk blad, heraf 8 med bopæl i udlandet.
Foreningen har 11 annoncører. 14 institutioner modtager bladet.
 
28 nye medlemmer blev indmeldt i løbet af 2021, heraf 8 fra gruppen 
5 yngste årgange.
10 blev udmeldt i løbet af 2021, af disse 2 pga restance.
23 medlemmer døde i løbet af året



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


