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Generalforsamlingen blev, på forman-
dens opfordring, indledt med, at deltagerne 
rejste sig og holdt ½ minuts stilhed til mar-
kering af begivenhederne i Ukraine…

Igen i år havde mange af vores medlem-
mer fundet vej til Vartov i det indre Kø-
benhavn. Det var glædeligt at konstatere, at 
52 medlemmer og 12 ledsagere havde valgt 
at bruge denne smukke vintereftermiddag i 
Ripensersamfundets selskab, og bestyrelsen 
tillader sig at tage det som udtryk for, at der 
fortsat er stor interesse for og opbakning til 
selskabets virke.

Efter formandens velkomst blev Povl 
Dons Christensen (S.65) valgt som dirigent 
og Elisabeth Sydenham (S.69) som referent. 
Dirigenten takkede for valget og kunne 
konstatere, at generalforsamlingen var lov-
ligt indvarslet og beslutningsdygtig med an-

noncering i Ripenserbladet, november 2021 
og med offentliggørelse af dagsordenen pub-
liceret i Ripenserbladet februar 2022, samt 
ved opslag på foreningens hjemmeside.

Dirigenten indledte med at ønske Ri-
pensersamfundet tillykke med dets 110-års 
jubilæum. 

Dernæst konstaterede han, at general-
forsamlingen almindeligvis afholdes i Ribe 
på de lige år og i København på de ulige 
år. Dette blev pga. coronaepidemien for-
rykket sidste år, hvor generalforsamlingen 
blev afviklet virtuelt. Han kunne imidlertid 
også konstatere, at det ikke volder lovmæs-
sige problemer, at stedet på denne måde er 
ændret, idet stedet for afholdelse af general-
forsamlingen ikke er nævnt i Ripensersam-
fundets vedtægter.

Formandens beretning
Herefter gav dirigenten ordet til formanden, 
Hans Jørn Kolmos (S.67), som forelagde 
sin beretning om foreningens virksomhed 
siden foregående generalforsamling. For-
mandens beretning er resumeret på side 9 
i dette nummer af Ripenserbladet.

Debat og kommentarer til forman-
dens beretning

Efter den mundtlige beretning åbnede diri-
genten for debat og kommentarer.

Conni Pedersen (S.84) spurgte til legater 
til den fusionerede skole og gav udtryk for, 
at de nye elevgrupper også skulle kunne få 
del i legatportionerne. Heri var formanden 
enig og fremhævede, at Ripensersamfundet 
er for alle elevtyper fra Ribe Katedralskole. 
Dirigenten supplerede ved at læse det afsnit 
op fra vedtægterne, hvoraf det fremgår, at 
Ripensersamfundet er en forening for alle 
tidligere elever fra Ribe Katedralskole.
Anders Klingenberg (S.69) foreslog at 

Ripensersamfundets ordinære general-
forsamling 26. februar 2022
v/Niels Korsgaard

Povl Dons Christensen
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foreningen tildeler alle dimittender gratis 
medlemskab det første år. Desuden tilrå-
dede han at foretage en behovsanalyse. For-
manden kunne hertil svare, at foreningen 
ifølge lovgivningen ikke må tilmelde alle pr. 
automatik. Kommende medlemmer skal 
selv aktivt melde sig ind, men at medlem-
skabet til gengæld herefter er gratis de første 
5 år efter eksamen.

Lars Krag Møller (S.73) foreslog også en 
behovsanalyse for at undersøge kommende 
medlemmers ønsker. Hvad ønsker de af for-
eningen? Han foreslog en 2 minutters tale, 
hvor man prøver at overbevise om grunde 
til medlemskab. Formanden fandt forslaget 
godt og konstaterede, at det ligger tæt op 
ad noget, foreningen selv havde overvejet, 
inspireret af nogle små elevproducerede vi-
deoer. Vi kunne måske liste os ind i disse 
med en 2 minutters tale med historisk vin-
kel, hvor vi kigger bagud. I givet fald skulle 
det laves i samarbejde med elevråd og/eller 
elevforening. Formanden fastslog, at vi i 
bestyrelsen vil arbejde videre med ideen om 
behovsanalyser.

Steen Ingwersen (S.70) fandt, at spon-
sorerede elevrettede events på Ribe Kate-
dralskole kunne give god mening og skaffe 
flere medlemmer. Desuden fandt han, at 
”GDPR-reglerne har fanden skabt”, og 
at det var svært at forstå, at man hvert år 
skal betale et konsulentfirma for at sikre, 
at reglerne bliver overholdt. De kr. 10.000 
det årligt koster til konsulentfirmaet kunne 
man med fordel lægge over til elevrettede 
arrangementer.

Næstformand og webmaster, Hans Erik 
Christensen (S.65), redegjorde kort for, 
hvorfor vi ikke umiddelbart kan fjerne de 
kr. 10.000 fra budgettet. Det er et stort 
administrativt arbejde at opfylde GDPR-
reglerne. Udover at oprette de nødvendige 
dokumenter, skal der ske en løbende vur-
dering af datasikkerheden og efterfølgende 
opdatering af dokumenterne. Bestyrelsen 
har valgt ikke at gøre dette arbejde selv, så 
vi kan bruge tiden til foreningens kerne-
opgaver i stedet for administration. Derfor 

er det nødvendigt med hjælp udefra. Når 
kontrakten med ComplyCloud, der er 
det konsulentfirma, vi anvender, udløber i 
2023, kan foreningen overveje andre mu-
ligheder. Dette havde formanden også væ-
ret inde på i sin beretning, hvor han som 
en mulighed kunne se, at vi måske kunne 
finde en data- og jurakyndig person i med-
lemskredsen, som vil tage sig af opgaven i 
samarbejde med bestyrelsen. Herefter luk-
kede formanden den del af diskussionen.

Til den første del af Steen Ingwersens 
kommentarer tilføjede formanden, at vi 
gerne ville mere ind på skolen, men at der 
er også en kultur at tage hensyn til. Vi skal 
gå ind på skolens domæne med diplomati 
og ikke blande os i skolens daglige drift. 
Det er vi bevidste om. Det er bedst, hvis 
elever og lærere selv kommer med forslag. 
Vi vil ikke have ry for at være en forening, 
der blander sig.

Lars Hansen (S.18) spurgte, om for-
eningen uddelte tilmeldingsblanketter ved 
translokationen. Formanden svarede, at det 
gør vi ved jubilarreceptionen. Vi skal være 
aktive på det tidspunkt, men måske skal vi 
være mere aktive tidligere. Man kan måske 
forestille sig, at også elever på Katedralsko-
len kunne være medlemmer af Ripenser-
samfundet?

Lars Hansen (S.18) foreslog endvidere, 
at man kunne skabe et legat, målrettet 

Der var mange deltagere
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personlig udvikling, måske inden man be-
gyndte at studere. Et legat til brug i et sab-
batår eller til en uddannelsesrejse. Et legat, 
der signalerede: ”I kan få noget ud af det 
her”. Hvis det eksklusivt var for medlem-
mer, ville det virke ansporende for at blive 
medlem. Hertil svarede formanden, at han 
gerne ville ideudvikle med Lars Hansen og 
foreslog, at de i fællesskab skulle udarbejde 
et muligt koncept. 

Conni Pedersen (S.84) fremhævede, at 
der fandtes legater efter eksamen, men kun-
ne man ikke lave nogen små sjove legater 
til dimittenderne? Formanden svarede, at 
det var noget, man kunne overlade til elev-
råd og Heimdal. Det var en beslutning, der 
skulle tages, mens de var der. Det var en 
god ide og kunne være god PR.

Anders Klingenberg (S.69) foreslog, at 
man lod eleverne uddele legaterne.

Dirigenten spurgte, om der var flere 
kommentarer eller bemærkninger. Det var 
der ikke, men dirigenten tilføjede, at det 
var lang tid siden, han havde oplevet så 
positiv og aktiv debat og spørgelyst! Dette 
punkt på dagsordenen blev herefter lukket 
med en konstatering af, at forsamlingen 
havde taget beretning og udviklingsplanen 
til efterretning.

Regnskaber
Foreningens kasserer, Ulla Prip Kayser 
(S.75), indledte fremlæggelsen af de to 
regnskaber med en kort præsentation af sig 
selv, sit kendskab til finanssektoren og sin 
regnskabsmæssige baggrund. 

Hun gennemgik derefter de forskellige 
poster i foreningens regnskab og fremhæ-
vede, hvor der forekom mindre forskydnin-
ger. Vi har bl.a. mistet to annoncører, og vi 
må påregne en 10% forhøjelse af trykning, 
hvilket vil komme til at påvirke omkostnin-
gerne ved udgivelsen af bladet.

Ulla Kayser understregede, at foreningen 
havde et stort overskud i år pga. coronasi-
tuationen med de besparelser til bl.a. jubi-
larreception, den havde medført. Forenin-
gen havde til gengæld hensat kr. 20.000 til 

skolen til elevrettede aktiviteter og også eks-
traordinært uddelt to såkaldte COVID-19 
legater, på hver kr. 5.000.

I øjeblikket er der kr. 416.000 indestå-
ende på kontoen plus de kommende kon-
tingenter. Foreningen planlægger at følge 
revisorens råd om at købe investeringsbevi-
ser for at undgå negativ rente.

Det reviderede regnskab kan i øvrigt stu-
deres i februarnummeret af Ripenserbladet 
og på Ripensersamfundets hjemmeside.

Dirigenten åbnede herefter for drøftelse 
og bemærkninger til regnskabet.

Asbjørn Rønn-Simonsen (S.59) pointe-
rede, at der var mange penge på kontoen. 
Ulla Kayser erklærede sig helt enig. Hun til-
føjede, at vi ikke skal puge penge sammen, 
men lave legater, events etc. Vi er en social 
forening. Det store overskud skyldes, vi har 
haft to coronaår, hvor vi ikke har kunnet 
afholde de arrangementer, vi plejer.

Der var ikke yderligere bemærkninger til 
foreningens regnskab, hvorfor dirigenten 
erklærede regnskabet for godkendt.

Kassereren forelagde regnskabet
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Ulla Kayser gennemgik derefter regn-
skabet for Dimittendfonden. Også dette 
regnskab kan ses i det tidligere nummer 
af Ripenserbladet og på samfundets hjem-
meside.

Der var ikke yderligere spørgsmål og 
dirigenten konstaterede herefter, at regn-
skabet for Dimittendfonden også kunne 
godkendes.

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til drøf-
telse på generalforsamlingen.

Kontingent og budgetter
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent 
på kr. 200 for almindelige medlemmer og 
et uændret kontingent på kr. 0 for de fem 
yngste årgange. Hertil var der ingen kom-
mentarer, og forslaget blev derfor vedtaget.

Budgettet blev gennemgået af Ulla Kay-
ser som fremhævede små forventede for-
skydninger. Foreningen har mistet indtægt 
fra to annoncører, og trykning af bladet 
er sat til kr. 80.000, men kan forventes at 
blive lidt dyrere. 

Det forventede resultat for 2022 er ca. kr. 
5.000 i overskud. Ret beskedent, men nor-
malt i forhold til årene før vi blev ramt af 
Covid-19 infektionen og dets restriktioner.

Det foreslåede budget kan også ses i det 
seneste nummer af Ripenserbladet og på 
Ripensersamfundets hjemmeside.

Dirigenten åbnede herefter for en drøftelse 
af budgettet.

Anders Klingenberg (S.69) spurgte til 
de forskellige måder, hvorpå man admi-
nistrerer opkrævning af kontingentet og 
omkostningerne forbundet hermed. Ulla 
Kayser svarede, at foreningen udsender 
indbetalingskort via Foreningscentralen, 
der administrerer kontingentopkrævning 
for foreningen. Nogle medlemmer betaler 
ved bankoverførsel eller via Mobilepay. De 
to sidste måder især ved tilmelding eller ved 
for sen betaling.

Dirigenten spurgte, om der var flere 
spørgsmål eller kommentarer, hvilket der 
ikke var fra salen. Dirigenten havde deri-
mod selv et forslag. Han foreslog, at for-
eningen skulle afsætte ca. kr. 80.000 til en 
opfølgning på bogen, der blev udgivet ved 
foreningens 100-års Jubilæum. Denne op-
følgning skulle kunne ses som et særnum-
mer af Ripenserbladet, som tryksag og på 
hjemmesiden og i anledning af foreningens 
110-års Jubilæum. Han foreslog at med-
lemmer kunne inviteres/opfordres til at 
skrive et indlæg på minimum 500 ord, ger-
ne med illustrationer, om deres tid og op-
levelser på skolen. Fristen for indlæg skulle 
være 1. januar 2023. Budgettet kunne ef-
ter dirigentens forslag være ca. 2/3 af det 
normale årlige bladbudget samt muligvis 
præmier (på fx kr. 5.000 + 3.000) for de 
mest spændende indlæg udvalgt af læserne. 
I alt ca. kr. 80.000. Og ved behov for evt. 
udefrakommende hjælp, kunne man sætte 
en margen på kr. 100.000.

Dirigenten satte herefter sit forslag til de-
bat i forsamlingen. Forslaget gav anledning 
til en længere debat, hvor flere medlemmer 
fandt det interessant og kreativt og godt 
kunne støtte ideen, mens Asbjørn Rønn-
Simonsen (S.59) fandt at forslaget, uan-
set, hvor interessant det end ville være, var 
lovstridigt og at det ikke ville kunne god-
kendes på denne generalforsamling. Diri-
genten svarede, at han så det som et forslag 
til budgetændring, hvortil Asbjørn Rønn-
Simonsen fremførte, at forslaget burde have Der var stor spørgelyst
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været fremsat inden generalforsamlingen. 
Formanden fandt forslaget interessant og 
afsluttede debatten ved at tilføje, at besty-
relsen ville drøfte forslaget og finde ud af, 
hvordan det evt. ville kunne gennemføres. 
Han kunne godt se ideen med en forlæn-
gelse af 100-års bogen.

Dirigenten afsluttede dette punkt og 
spurgte om forsamlingen kunne godkende 
kontingentforslaget og de to budgetter. 
Punktet blev godkendt med applaus.

Valg af formand, bestyrelsesmed-
lemmer og suppleanter

Formand Hans Jørn Kolmos (S.67) var på 
valg og var villig til genvalg. Bestyrelsen 
foreslog genvalg. Hans Jørn Kolmos blev 
valgt uden modkandidat og med akklama-
tion. 

Bestyrelsesmedlemmerne Hans Erik 
Christensen (S.65), Ulla Kayser (S.75), 
Henrik Præstholm (S.60) og Elisabeth Kjær 
Sydenham (S.69) var på valg. De var alle 
villige til genvalg. Bestyrelsen foreslog, at 
de alle blev genvalgt. Der kom ikke forslag 
om andre bestyrelsesmedlemmer. De blev 
derfor alle genvalgt med applaus.

Suppleanterne Helle Munksgaard Pe-
tersen (S.91) og Søren Schrøder (S.19) var 
villige til genvalg. Bestyrelsen foreslog gen-
valg. Der var ingen nye suppleantkandida-
ter, hvorfor de nuværende to fortsætter.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Peter Finnerup (S.70) og revisor-
suppleant Kirsten Hingeberg Larsen (R.65) 
var begge villige til genvalg. De blev begge 
genvalgt.

Afslutning
Som afslutning på generalforsamlingen 
spurgte dirigenten efter at have forvisset 
sig om, at der ikke var fremkommet noget 
under punktet eventuelt, om der var andre, 
der ønskede at sige noget. Det var der ikke. 
Herefter nedlagde dirigenten sit hverv med 
endnu en ros til Henrik Præstholm for at 
have ”kørt bladet” i så mange år.

Formanden takkede afslutningsvis diri-
genten for god mødeledelse og forsamlin-
gen for god ro og orden og erklærede heref-
ter generalforsamlingen for afsluttet.

Pga. den livlige debat og spørgelyst blev 
der kun kort tid til at fylde kaffekopperne 
og tage et stykke kage inden dagens taler, 
Holger K. Nielsen (S.69), indtog scenen. 
Desuden blev tilhørerskaren i pausen sup-
pleret med yderligere 8 personer. Et resume 
af Holger K. Nielsens foredrag kan findes 
på side 13.

Bestyrelsen har efter valget 
konstitueret sig således:
Formand: 
Hans Jørn Kolmos
Næstformand: 
Hans Erik Christensen
Kasserer: 
Ulla Prip Kayser
Sekretær: 
Elisabeth Sydenham
Redaktør: 
Henrik Præstholm
Webmaster: 
Hans Erik Christensen
Bestyrelsesmedlem: 
Niels Korsgaard
Bestyrelsesmedlem: 
Chresten Hedegaard

Man hyggede sig
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Formandens beretning

Formandens beretning
Om Ripensersamfundets virksomhed 28.02.2021 - 26.02.2022

Generalforsamling og årsmøde 2021
Den ordinære generalforsamling blev af-
holdt lørdag den 27. februar 2021 kl. 14. 
Den var oprindeligt planlagt til at finde 
sted på Vartov i København, men måtte 
pga. corona-restriktioner afvikles elektro-
nisk over zoom. I generalforsamlingen 
deltog 28 medlemmer, som var logget på 
zoom. Det fungerede, trods den lidt uvante 
situation, rimelig godt.

Det efterfølgende årsmøde med fælles-
spisning og det planlagte foredrag af Holger 
K. Nielsen om dansk politik før og nu var, 
som forud annonceret, aflyst. 

Bestyrelsesmøder og møder i      
legatudvalg

Bestyrelsen holdt et kort konstituerings-
møde efter generalforsamlingen og har her-
udover afholdt 4 bestyrelsesmøder, i april, 
september, og november 2021, og i januar 
2022. Aprilmødet blev holdt over zoom, 
mens novembermødet blev holdt fysisk på 
Sælhunden i Ribe med efterfølgende jule-
frokost. September- og januarmøderne blev 
holdt i København som fysiske møder med 
samtidig opkobling på zoom for dem, der 
ikke kunne være fysisk til stede. Udviklin-
gen har vist, at denne hybrid-mødeform er 
praktisk især for bestyrelsesmedlemmer med 

lang transportvej. Et planlagt møde 24. juni 
som optakt til translokationen 25. juni blev 
aflyst pga. aflysningen af jubilarreceptionen. 

Formanden er medlem af skolens legat-
udvalg og har i det forløbne år deltaget i to 
legatuddelingsmøder på Katedralskolen: i 
juni forud for translokationen, og i decem-
ber før juleafslutningen. Ved translokatio-
nen uddeltes 2 portioner af Frode Schöns 
legat på i alt kr. 25.000 og ved juleafslut-
ningen 3 legatportioner på i alt kr. 28.000 
fra Lauridsens Legat og Ripensersamfun-
dets Jubilæumslegat.

Translokation og jubilar-              
arrangementer

Translokationen fandt sted 25. juni i strå-
lende sommervejr, men også i år satte coro-
napandemien sit præg på tingene. Forsam-
lingsloftet indebar, at vi maksimalt måtte 
samles 500 personer. Det betød, at trans-
lokationen måtte afvikles i to seancer, den 
ene om formiddagen fra 10-11.30, og den 
anden fra 12.30-14. Det betød desværre 
også, at jubilarerne ikke kunne deltage i 
selve translokationen, og at jubilarreceptio-
nen også i år måtte aflyses. 

Ripensersamfundet uddelte de to tradi-
tionelle legater, nemlig Dimittendlegatet 
på kr. 7.000, som gik til Mathias Gis-
semann Hansen, 3x, og 100 års jubilæ-
umslegatet på kr. 5.000, som gik til Ce-
cilia Kildemand Hansen, 3r. Herudover 
uddelte vi som noget ekstraordinært to 
COVID-19 legater på hver kr. 5.000, som 
gik til Lasse Smedegaard Westphal, 3r og 
Asbjørn Jensen, 3m.

Motiveringen af legater og legatmodta-
gere er udførligt beskrevet i novembernum-
meret af Ripenserbladet.

Det var naturligvis et savn, at jubilarerne 
ikke kunne deltage i selve translokationen, 
og at jubilarreceptionen måtte aflyses. Hel-
digvis var der alligevel mange jubilarer, som 
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kom til Ribe for at fejre dagen ved arran-
gementer ude i byen. Det gjaldt både årets 
jubilarer og jubilarer fra 2020.

Ripensersamfundet kvitterede ved at give 
en omgang til alle, der var mødt op ude i 
byen, og som en ekstra gestus stillede rek-
tor Kristian Bennike op til en rundvisning 
på skolen for jubilarer efter den sidste trans-
lokationsrunde. Detaljerne fremgår af for-
mandens videohilsen til jubilarerne forud 
for translokationen, som kan ses og høres 
på Ripensersamfundets hjemmeside, og af 
de mange festlige billeder i novembernum-
meret af Ripenserbladet og på hjemmesiden. 

Kommunikation med medlemmerne 
Ripenserbladet er fortsat foreningens pri-
mære medie. Der er udkommet tre numre 
siden sidste generalforsamling: I april og 
november 2021, og senest her i februar 
2022. 
• April-nummeret indeholdt Jubilarser-
 vice med listen over jubilerende med-
 lemmer, og et referat af generalforsam-
 lingen og årsmødet, 
• November-nummeret indeholdt som 
 omtalt reportager fra translokationen og 
 jubilarreceptionen, og 
• Februar-nummeret har oplysninger om 
 generalforsamlingen og årsmødet. 

Numrene er udkommet i fint papirfor-
mat, men findes også på vores hjemmeside, 
hvor de kun er tilgængelige for medlemmer 
af Ripensersamfundet. Det er en stramning 
i forhold til tidligere, hvor alle årgange af 
Ripenserbladet (undtagen de to nyeste) har 
været frit tilgængelige for alle, men da bla-
dene indeholder personoplysninger i form 
af lister over adresseændringer hos med-
lemmerne, oplysning om nye medlemmer, 
dødsfald, samt lister over jubilarer, vil en 
fortsat åben adgang stride mod lovgivnin-
gen om persondata.

I henhold til denne lovgivning, specielt 
EU’s persondataforordning (GDPR), må 
sådanne oplysninger ikke videregives til an-
dre end Ripensersamfundets medlemmer 

uden samtykke fra hver enkelt. Da dette i 
sagens natur er en næsten umulig opgave, 
har bestyrelsen besluttet, at alle tidligere 
numre af Ripenserbladet på hjemmesiden 
indtil videre alene er tilgængelige for for-
eningens medlemmer. Der er formentlig en 
aldersfrist på, hvornår man må offentlig-
gøre personoplysninger, og når en afklaring 
heraf er på plads, vil de ældste numre af 
bladet muligvis igen blive gjort tilgængelige 
for offentligheden.

Medlemmer af Ripensersamfundet kan 
få tilsendt link til bladene ved at sende en 
mail til webmaster@ripensersamfundet.dk.

Udgivelsen af Ripenserbladet har hidtil 
hvilet solidt i hænderne på Henrik Præst-
holm, som har varetaget redaktøropgaven 
ene mand.  Det er en arbejdskrævende op-
gave, og der er brug for flere hænder. Vi er 
derfor meget glade for, at Niels Korsgaard 
har indvilget i at indtræde i redaktionen.  

Ud over de trykte blade kommunikerer vi 
også via hjemmesiden og Facebook. Medlem-
merne får samtidig en nyhedsmail om nye 
opslag eller artikler.  Det forudsætter, at med-
lemmerne har oplyst deres e-mailadresse. 
Hjemmesiden er det løbende kommuni-
kationsmedie mellem bladene, og jeg vil 
gerne henlede opmærksomheden på denne 
mulighed. Eksempelvis er der ofte stor 
omtale af de praktiske forhold omkring 
translokationen og receptionen forud for, 
at de to begivenheder finder sted, og hjem-
mesiden udfylder også det ”tomrum”, der 
er mellem Ripenserbladets aprilnummer og 
novembernummer. 

Det er vigtigt, at vi har opdaterede post 
og e-mailadresser, og jeg skal opfordre med-
lemmerne til at holde os opdateret om æn-
dringer af post- og e-mailadresser, da vi får 
mange blade og e-mails retur.

Medlemstal
Ripensersamfundet havde ved udgangen af 
året 1.373 medlemmer. Det er næsten helt 
det samme som sidste år. 84 af vores med-
lemmer tilhører de fem yngste årgange. Der 
er i årets løb indmeldt 28 nye medlemmer, 
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mens 23 er døde og 10 har meldt sig ud. Af 
vore medlemmer bor 38 i udlandet. Vi har 
11 annoncører, og 14 institutioner modta-
ger Ripenserbladet, herunder de biblioteker 
vi er pligtige at sende til. 

Det fysiske blad er fravalgt af 185 af vore 
medlemmer, heraf bor 8 i udlandet. 

Ripensersamfundet har tre nulevende 
æresmedlemmer. 

Udviklingsplanen
Udviklingsplanen, som vi vedtog i 2019, er 
nu i store træk ved at være gennemført, og 
vi er så småt gået i gang med at udarbejde 
en version 2.0, som vi kan arbejde efter de 
næste par år.

Et hovedpunkt i den hidtidige plan var 
at styrke forbindelsen til skolen og sikre 
tilgang af nye medlemmer. Vi har med 
Henrik Tjørnelund fået en god kontakt i 
lærerkollegiet, og med Henriks hjælp har 
vi fået etableret et netværk af elevambassa-
dører, som sammen med Henrik orienterer 
om Ripensersamfundet i afgangsklasserne. 
Vi har gjort det attraktivt for de unge at 

melde sig ind ved at gøre de første 5 år 
kontingentfri. Det har ført til mange nye 
indmeldelser, men det er også helt klart, at 
corona-pandemien har hæmmet rekrutte-
ringen af nye medlemmer, fordi vi ikke har 
haft nærkontakten med dimittenderne ved 
jubilarreceptionerne.

Man kan diskutere, om det i virkelighe-
den er for sent at etablere kontakt i afgangs-
klasserne, og om man ikke skulle etablere 
elevkontakt på et langt tidligere tidspunkt 
ved at samarbejde med Heimdal og elev-
rådet. Fundamentet er allerede lagt i og 
med, at der har udviklet sig en praksis med 
formændene for Heimdal og elevrådet også 
fungerer som elevambassadører. 

Vi skrev også i Udviklingsplanen, at vi 
ville arbejde videre på at udbygge vores 
samarbejde med kulturinstitutionerne i 
Ribe. Som vi skrev sidste år, har vi et sam-
arbejde med museumsdirektør Flemming 
Just fra Sydvestjyske Museer om at lave 
nogle mindre udstillinger om naturforskere 
fra Ribe i museets lokaler i det gamle råd-
hus. Det arbejde er også blevet hæmmet 
af coronapandemien, men planerne er in-
takte. Vi arbejder også med Flemming Just 
om at få nogle museumsrelaterede tilbud 
målrettet foreningens medlemmer.

Vi vil naturligvis også fortsætte med at 
formidle kulturbegivenheder og nyt fra 
Ribe og omegn, sådan som vi kender det 
fra Ripenserbladet. Herudover vil vi nok 
også i højere grad gøre brug af hjemmesi-
den, som kan tilgås af et bredere publikum 
end Ripensersamfundet. Et nyligt eksempel 
er vores anmeldelser af Holger K. Nielsens 
bog og bogen om Lennart Edelberg og 
Nuristan-forskningen.  

Som sagt er vi så småt i gang med dis-
kussionen om udviklingsplanens version 
2.0. Her er det vigtigt, at alle medlemmer 
tænker med. Nye ideer er altid velkomne, 
så skriv eller ring, hvis I har en god idé.

Økonomi
Som det fremgår af regnskabet, har vi en 
sund økonomi. Vi har haft et stort overskud 
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i 2021, hvilket der ikke var budgetteret 
med. De primære årsager er, at vi ikke har 
kunnet afholde jubilarreceptionen, og at vi 
ikke havde udgifter til afvikling af ”Stafet 
for Livet”. Herudover har vi holdt general-
forsamlingen og flere af bestyrelsesmøderne 
virtuelt og dermed ikke haft udgifter til 
mad og lokaleleje og til rejseudgifter. 

Vi mener på den baggrund, at det er for-
svarligt også at uddele 100-års jubilæumsle-
gatet i år. Derudover vil der være råderum 
til at igangsætte initiativer, der stiler mod 
yderligere at øge synligheden på skolen og 
sikre medlemstilgangen. Vi har i 2021 be-
vilget kr. 20.000 til skolen til et arrange-
ment, som kan komme eleverne til gavn. 
Beløbet er hensat og afventer skolens be-
slutning. Endelig har vi som tidligere nævnt 
kontakt med formændene for Heimdal og 
elevrådet mhp. et nærmere samarbejde og 
foreslår, at der foreløbig afsættes et beløb på 
kr. 10.000 til dette.

Vi har en betydelig udgift til konsulent-
bistand fra ComplyCloud i forbindelse 
med administration af GDPR-reglerne i 
persondatalovgivningen. Vi har betalt os 
fra det for ikke at gro til i administrativt 
arbejde, men spørgsmålet er om, det kunne 
gøres billigere. En vej frem kunne være at 
finde en data- og jurakyndig person i med-
lemskredsen, som vil tage sig af opgaven i 
samarbejde med bestyrelsen. Hvis nogen 
har lyst til at binde an med opgaven, hø-
rer vi gerne derom. Aftalen med Comply-
Cloud udløber i efteråret 2023.  

Vi opfordrer fortsat medlemmerne til at 
tilmelde sig Betalingsservice, så foreningen 
sparer penge til udsendelse af papirindbe-
talingskort. 

Tak
Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at 
takke bestyrelsen for fint samarbejde og for 
det store arbejde, som hver især har lagt i 
Ripensersamfundet i det forløbne år. Jeg 
vil også gerne sige tak til Henrik Tjørne-
lund og vores elevambassadører og til Ribe 
Katedralskole for forbilledligt samarbejde, 

trods alle de mange vanskeligheder, som vi 
har været igennem her under coronapande-
mien.

Liste over afdøde medlemmer 
Vi har fået underretning om, at flg. med-
lemmer er afgået ved døden i perioden fra 
sidste generalforsamling og frem til februar 
i år. På generalforsamlingen rejste forsam-
lingen sig op mens navnene blev læst op. 

Navnene følger her:
R.40 Ove Friis Jensen
R.42 Grethe Holm
R.42 Poul Noer
S.45 Grethe Christensen 
  (f. Juhl)
S.46 Ingrid A. M. Høy Hansen
R.47 Jacob Frausing
S.47 Karen Lund 
  (f. Thygesen-Kristensen)
S.49 Jytte Schultz Vemming 
  (f. Havemose)
R.50 Kirsten Vejrup Knudsen 
  (f. Danielsen)
S.51 Hans Chr. Rosenberg
R.52 Ingrid Olesen Jensen 
  (f. Vind)
R.52 Inga Madsen Schultze
S.52 Knud Esmann
S.52 Hans Ejnar Frisk
S.53 Peter Bjerrum
R.54 Niels Brink Christensen
S.54 Sigvard Bennetzen
S.55 Asmus Lorenzen Schmidt
S.55 Kai Schultz-Nielsen
S.55 Mary Søgaard Madsen
R.56 Birthe Langhorn Frederiksen
S.60 Chresten K. Chrestensen
S.63 Eske Kaufmann Mathiesen
S.66 Hans Sølbeck
S.69 Kirsten Fog
S.76 Nora Damm

Æret være deres minde.
Tak 

Hans Jørn Kolmos 
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Årsmøde efter generalforsamlingen
Dansk politik før og nu. Et causeri af Holger K. Nielsen
v/Niels Korsgaard

Formanden gav ordet til Holger K.

Efter den korte pause samlede deltagerne 
sig igen i salen, hvor formanden bød vel-
kommen til dagens foredragsholder, som 
var tidligere folketingsmedlem Holger K. 
Nielsen (S.69). Holger er bogaktuel med 
sin anmelderroste biografi ”Det var det 
værd”. I det følgende gives et uddrag af 
foredraget på baggrund af Holgers manu-
skript, som vi i samarbejde med Holger i et 
mere omfattende format senere vil lægge ud 
på Ripensersamfundets hjemmeside.

Holger indledte sit foredrag med et reto-
risk spørgsmål, om vi vidste, hvad deltagelse 

i pensionistgymnastik kunne føre til? Det 
kunne føre til, at man en dag stod og holdt 
foredrag i Ripensersamfundet! Han havde på 
et gymnastikhold mødt Povl Dons Christen-
sen (S.65), som havde spurgt, om Holger 

ikke kunne have lyst til at holde foredrag på 
Ripensersamfundets årlige generalforsam-
ling. Povl havde foreslået, at Holger kunne 
causere over titlen: ”Hvordan kan man blive 
socialist, når man har gået på Ribe Katedral-
skole?”. Sjovt nok var det ikke en titel, som 
umiddelbart faldt i Holgers smag. Så i stedet 
havde Holger givet sit foredrag titlen ”Dansk 
politik før og nu”. Det blev til et reflekte-
rende foredrag med både vid og humor, som 
også gav tilhørerne et sjældent indblik bag 
kulisserne i magtens maskinrum.

Opvækst, uddannelse og politisk 
udvikling

Holger er født i 1950 og opvokset på en 
grundtvigiansk efterskole ved Bramming, 
hvor arbejderbevægelse og venstrefløj i bed-
ste fald var eksotiske størrelser. På den måde 
lå det ikke i kortene, at han skulle tilbringe 
det meste af sit voksenliv på venstrefløjen 
i dansk politik. Han var modsat mange af 
sine senere politiske venner ikke født ind i 
SF og de der kan huske ham fra gymnasi-
etiden på Ribe Katedralskole, hvor han blev 
student i 1969, har sikkert undret sig over 
hans politiske udvikling. Men den blev 
sandsynligvis grundlagt i skoletiden, hvor 
han oplevede, at det nok ikke var tilfældig-
heder, der gjorde, at det var kammeraterne 
fra de dårligst stillede kår, som i folkeskolen 
fik de fleste af de lussinger, der blev uddelt 
som pædagogisk virkemiddel sidst i 50’erne 
og i starten af 60’erne. Det var heller ikke 
de kammerater, der kom i gymnasiet og 
de få, der alligevel gjorde, havde det svært. 
Der skulle ikke kradses meget i overfladen, 
før ulighederne dukkede frem. Han opbyg-
gede på den baggrund gennem skoleårene 
en stærk retfærdighedsfølelse.

Med denne indsigt begyndte Holger at 
interessere sig for samfundslitteratur og 
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efterhånden blev hans interesse for Marx 
og marxisme vakt. Han begyndte at læse 
statskundskab på Århus Universitet i 1970. 
Det var en tid med stærk venstreorientering 
og de fleste af hans studiekammerater var 
venstresocialister, enkelte var kommuni-
ster, hvorimod Socialistisk Folkeparti (SF) 
stort set var fraværende. Det var derfor ret 
usædvanligt, da han i 1972 meldte sig ind 
i partiet. SF var ikke rigtig revolutionært. 
Det var heller ikke reformistisk som So-
cialdemokratiet. Det var lidt både og, hvil-
ket ikke solgte mange billetter i starten af 
70’erne. Men det passede Holger udmær-
ket, for han har altid haft en aversion imod 
fanatisme og kompromisløshed og den 
yderste venstrefløj var meget kompromisløs 
og intolerante overfor anderledestænkende.

SF var anderledes! Partiet havde en fol-
kelig fundering og en appel, der strakte sig 
videre end til de i forvejen frelste. Der var 
ingen tvivl om partiets demokratiske sinde-
lag og der var ingen revolutionsromantik. 
Samfundet skulle forandres, men der skulle 
være et parlamentarisk flertal bag alle for-
andringer. Holdninger, som man åbenlyst 
fandt hos den daværende formand, Gert 
Petersen, som påvirkede Holger meget.

Gert havde et noget diabolsk udseende 
og han ville i dag være enhver spin-doktors 
skræk at sende i fjernsynet. Holger dannede 
sammen med andre fra SF en ”forening til 
Gert Petersens forskønnelse”, hvor de for-
søgte at shine ham op, hvis det skulle være 
nødvendigt. Men det var en anden tid og 
en politiker kunne godt slå igennem på 

autenticitet og retorisk skarphed uden at 
have gennemgået dyre mediekurser.

Holger blev efterhånden mere aktiv i SF. 
Han havde været formand for SFU, kom 
med i partiets Hovedbestyrelse og siden 
forretningsudvalget. Han blev involveret i 
meget programarbejde, bl.a. omkring det 
principprogram, som blev endeligt vedta-
get i 1980.

Holger supplerede sin 1. dels uddannelse 
i statskundskab fra Århus Universitet og blev 

Holger K. Nielsen
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cand.mag. i samfundsfag og dansk fra Kø-
benhavns Universitet i 1979. Med den ud-
dannelse i bagagen satsede han på at blive 
gymnasielærer. Han tog pædagogikum på 
Nørresundby gymnasium, hvad han faktisk 
var glad for. Han ville godt skrue lidt ned for 
det politiske arbejde og søgte også en stilling 
på skolen. Den fik han desværre ikke.

Holger og konen siger nej til unionen
Men politikken ville ikke slippe ham og 
igen kom tilfældighederne ind. I 1979 
blev der afholdt det første direkte valg til 
Europaparlamentet og SF fik valgt Bodil 
Boserup. Hun manglede en politisk med-
arbejder og Holger blev spurgt, om det 
var en stilling, han kunne tænke sig. Det 
var svært, for han ville stadig hellere være 
gymnasielærer og EF var ikke et emne, han 
havde beskæftiget sig særlig meget med. På 
den anden side lød det også spændende så 
han sagde ja.

Holger blev ansat i ”gruppen af kommu-
nister og beslægtede”. Den bestod af de ita-
lienske kommunister, de franske kommu-
nister og så SF som de beslægtede. Selvom 
SF kun stillede med en enkelt politiker, var 
de attraktive at få med i gruppen. Det gav 
ekstra penge, når der kom et nyt land og 
et nyt sprog. Det var på et tidspunkt med 
den såkaldte eurokommunisme, hvor en 
række vesteuropæiske kommunistpartier 
frigjorde sig fra Moskva og mere entydigt 
bekendte sig til et demokratisk grundlag. 
I både Italien og Frankrig var der tale om 
store massepartier med pæn indflydelse. De 
italienske kommunister havde opnået 34% 
af stemmerne ved et parlamentsvalg i 1976.

Det interessante var, at især de italienske 
kommunister var stærke tilhængere af EF. 
Det var helt modsat Danmark, hvor ven-
strefløjen var imod og højrefløjen for. De 
italienske kommunister anskuede EF på 
en helt anden måde. Hvor vi så på suve-
ræniteten, så de på det politiske indhold 
i samarbejdet. I mange tilfælde var det en 
fordel for deres vælgere, at EF blandede 
sig så meget som muligt. Det havde bl.a. 

baggrund i, at den italienske stat var dys-
funktionel, nærmest korrupt efter mange år 
med de kristelige demokrater ved magten. 
Heri lå selvsagt en forskel til den danske 
velfærdsstat, som var bygget op nedefra af 
ikke mindst arbejderbevægelsen. Så de itali-
enske erfaringer kunne ikke bruges direkte, 
men gav alligevel Holger et nyt syn på EF. 
Alt var måske ikke så dårligt, som vi gik og 
påstod. Og under alle omstændigheder, at 
vi ikke kunne forblive i en gold modsæt-
ning mellem ja- og nejsigere. Vi måtte tage 
politisk stilling.

Men Holger var stadig imod de meget 
vidtløftige planer om en union, hvis en-
depunkt skulle være en forbundsstat. Den 
model var – og er – ikke velegnet for Euro-
pa med alle de politiske, økonomiske og 
kulturelle forskelligheder. Nationalstaterne 
skal stadig være grundlaget for samarbejdet.

Der blev udskrevet folkeafstemning 
om Maastricht-traktaten d. 2. juni 1992. 
Traktaten skulle være EU’s svar på det nye 
Europa efter Murens fald i 1989, men i 
virkeligheden var det gammel vin på nye 
flasker med mere politisk integration og et 
ønske om at EU skulle bevæge sig imod et 
Europas forenede Stater. Holger var ikke 
i tvivl om, at SF skulle sige nej og på et 
tidligt tidspunkt begyndte SF at varme op 
til folkeafstemningen. Der skete så det, at 
Venstre foreslog at Uffe Ellemann og Hol-
ger skulle tage en række debatmøder med 
hinanden og indspille en video, som skulle 
tilbydes skoler og uddannelsessteder.

Holger havde ikke et specielt godt for-
hold til Uffe Ellemann. Holger havde kørt 
hårdt på Ellemann i Folketinget og opfat-
tede ham som ret arrogant. Men det skulle 
vise sig, at han tog jeg helt fejl. Uffe viste sig 
at være meget generøs og da han samtidig 
var en formidabel debattør, lærte Holger en 
masse af ham. Men det var unægtelig David 
mod Goliath. Ikke mindst fordi Uffe var på 
sit højeste. Han var enormt populær og 
blev mange steder nærmest modtaget som 
en Messias med sin EU-begejstring. Men 
hvad han og andre ikke helt havde opfat-
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tet var, at der under overfladen var en langt 
større EU-skepsis end antaget.

Det blev man klar over i SF i løbet af 
foråret, hvor meningsmålinger begyndte 
at vise, at det faktisk godt kunne blive et 
nej ved folkeafstemningen. Holger troede 
ikke rigtig på dem, men de blev alligevel 
klar over, at de måtte sætte dampen op og 
forberede sig på, at det faktisk godt kunne 
blive et nej. Det var her, SF lancerede det 
berømte slogan, ”Holger og konen siger 
nej til unionen”. Det er siden blevet iko-
nisk og folk spørger stadig, hvor konen er? 
Mange har troet, at det blev lavet af et dyrt 
og smart reklamebureau, men det er ikke 
tilfældet.

Hvert år holdt SF en såkaldt organisa-
torisk konference, hvor de, der tager det 
daglig slæb i partiforeningerne mødtes for 
at udveksle erfaringer og diskutere orga-
nisatoriske initiativer. I 1992 kom den 
naturligt nok til at handle om folkeaf-
stemningen og da der i SF er mange sko-
lelærere og pædagoger, var der naturligvis 

også gruppearbejde, hvor grupperne bl.a. 
skulle diskutere forskellige slogans. Forsla-
gene skulle skrives ned på et stykke papir 
og så hænges på en tavle. Og pludselig 
stod sloganet om Holger og konen på tav-
len. Holger var ikke begejstret! Han fandt 
ikke, at der var megen indhold i det. Men 
hans reaktion viste bare, at markedsføring 
aldrig har været hans stærke side. For det 
fængede.

Kompromisets Holger
I SF begyndte man samtidig at diskutere, 
hvad de skulle gøre, hvis det mod forvent-
ning skulle blive et nej. Sagen var jo, at en 
del af traktaten var ganske udmærket. Pro-
blemet var de mere langsigtede målsætnin-
ger. Her var SF specielt bange for ideerne 
om en fælles mønt, fælles forsvar, fælles 
retspolitik og et unionsborgerskab, som 
skulle erstatte de nationale statsborgerska-
ber. De vidste godt, at man ikke kunne for-
hindre andre lande i at gå videre, men hvis 
Danmark kunne stå udenfor disse områder, 
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kunne vi få et resultat, der var tilfredsstil-
lende.

Helt uafhængigt af SF var Folkebevægel-
sen mod EF kommet frem til den samme 
konklusion. Parterne var også enige om, at 
de skulle udvise moderation, hvis de skulle 
opnå et nej. Først og fremmest var det vig-
tigt at understrege, at det ikke var en folke-
afstemning om selve medlemskabet af EF. 
Man kunne trygt stemme nej uden, at det 
fik konsekvenser for vort medlemskab af EF.

Holger udarbejdede i april 1992 de før-
ste udkast til det, som senere blev det så-
kaldte ”11. maj papir”, hvor kravet om de 
fire danske undtagelser blev formuleret og 
hvor han understregede, at formålet ikke 
var at forhindre de andre lande i at gå vi-
dere, hvis de ønskede det.

På afstemningsdagen den 2. juni 1992 
viste en exit-poll, at afstemningen ville ende 
med et snævert ja. Imidlertid endte det en-
delige resultat med det modsatte - et snæ-
vert nej. Stemningen på nej-siden var eufo-
risk og i den lyse sommernat drog Holger 
med vennerne ud i byen. Da de ankom til 
Café Rust, var der en fyr som smed skjorten 
og råbte: ”Nu bliver vi sgu også europame-
stre i fodbold”. Det grinede de meget af – 
det var alligevel for usandsynligt! Jo, juni 
måned i 1992 var på mange måder magisk.

Holger var efterfølgende helt klar over, 
at de også havde en forpligtelse til at gå ind 
og sikre en aftale, så Danmark ikke risike-
rede at glide ud af EF. Det havde han lovet 
vælgerne og havde klart sagt, at det hand-
lede om de danske undtagelser. Det havde 
Folkebevægelsen også og Jens Peter Bonde 
holdt en tale i Europa-Parlamentet, hvor 
han understregede det samme.

Men det var jo ikke nemt, for folk havde 
stemt nej af forskellige grunde. Nogle hav-
de stemt nej, fordi de ville ud af EF. An-
dre var utilfredse med at EF blandede sig i 
for meget. Andre var sure på regeringen og 
ville give den en begmand. SF havde klart 
sagt, at de ved et nej skulle have danske 
undtagelser, men det var alle nejsigere ikke 
nødvendigvis enige i. Holger mente dog, at 

han var på sikker grund, fordi SF så klart 
før folkeafstemningen havde signaleret, at 
de skulle have undtagelser og at EF-med-
lemskabet ikke ville komme i fare. Kun få 
tusinde stemmer adskilte ja og nej. Hvis de 
ikke have udvist moderation, var nejet al-
drig kommet i hus.

Den tætte afstemning gjorde også, at det 
for Holger var nødvendigt at skabe et kom-
promis mellem ja- og nej-siden. Han lan-
cerede derfor i oktober måned udtrykket et 
”nationalt kompromis”. Det var uholdbart, 
at ja- og nejsigere stod i hver sit hjørne og 
råbte ad hinanden, som de havde gjort si-
den 2. oktober 1972. Det skulle ikke bare 
være et parlamentarisk kompromis, men 
også et folkeligt kompromis.

Forhandlingerne om et nationalt kom-
promis mellem Socialdemokratiet, SF og 
Det radikale Venstre gik trægt og med en 
del kriser. Det lykkedes dog til sidst at blive 
enige om en tekst. Det var et nybrud, at det 
var oppositionen og ikke regeringen, som 
lancerede udspillet. Men regeringen havde 
ikke andre muligheder end at tage det til 
sig og forhandle en aftale hjem på et EF-
topmøde i Edinburgh i december.

Det var nødvendigt at sende resultatet 
til en ny folkeafstemning og her kom SF 
i konflikt med deres tidligere samarbejds-
partnere blandt EF-modstanderne. De på-
stod, at undtagelserne ville blive ophævet 
hurtigst muligt, men nu 28 år senere står 
de stadig ved magt. Og de har siden spillet 
en stor rolle i den danske Europadebat.

Holger selv kom i modvind op til fol-
keafstemningen. Mange havde forventet 
et andet resultat end de fire undtagelser og 
d. 1. maj 1993 blev Holger mødt med en 
pibekoncert og stenkast. Men han har al-
drig været i tvivl om, at vi i Danmark havde 
gjort det rigtige. Det kaos, vi har set om-
kring Brexit i Storbritannien, har vist, at vi 
fik en fornuftig aftale.

Holger i regeringen
Politik handler ikke kun om politiske ideer. 
Det handler også om magten til at virkelig-
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gøre dem og medmindre man har flertallet 
alene, er man i et demokrati nødt til at lave 
kompromisser med andre, hvilket jo også 
betyder, at man kommer til at gå på kom-
promis med nogle af sine egne ideer. Men 
hvor meget skal man gå på kompromis for 
at få del i magten? Den diskussion har man 
haft i SF siden partiets start. 

Regeringsdeltagelse blev en reel mulig-
hed i midten af 0-erne. Det skyldtes hoved-
sagelig to ting. Den nye socialdemokratiske 
formand, Helle Thorning Schmidt, var 
ikke så håndsky overfor at sidde i regering 
med SF som hendes forgængere. Hendes 
forgængere ville godt samarbejde med SF, 
men en fælles regering var totalt udeluk-
ket. Det ligger dybt i den socialdemokra-
tiske sjæl, at de er det naturlige magtparti. 
Andre kan godt få indflydelse, så længe de 
ikke udfordrer socialdemokraternes magt-
monopol.

Det lykkedes på det tidspunkt Villy Søvn-
dal, som ny SF-formand, at få SF til at 
stige voldsomt i meningsmålingerne. I flere 
kredse var SF endda større end Socialdemo-
kratiet. Det var ikke fordi socialdemokra-
terne elskede SF, men de så, ligesom SF, en 
politisk fordel i at komme i infight om at 
danne en fælles regering.

Efter folketingsvalget i 2007 blev samar-
bejdet intensiveret og der blev udarbejdet 
fælles udspil på en række områder, ikke 
mindst på udlændinge- og det økonomiske 
område. I udlændingepolitikken gik SF med 
til at acceptere den såkaldte 24-års regel. 

I den økonomiske politik blev der lavet 
et udspil der hed ”Fair forandring”, hvor 
slagnummeret var, at alle skulle arbejde 12 
minutter mere om dagen. Det, sammen 
med en øget beskatning af de rigeste, skul-
le sikre en udbygning af velfærdssamfun-
det uden forringelse af efterlønnen, som 
Lars Løkke havde lanceret i sin nytårstale. 
Der blev i programmet fremlagt en lang 
række løfter, som en ny regering ville gen-
nemføre.

Holger kom med i regeringen efter 
et mellemspil, hvor Villy Søvndal havde 
trukket sig som formand og Annette Vil-
helmsen, i et kampvalg med Astrid Krag, 
var blevet valgt som hans efterfølger. An-
nette havde ikke megen folketingserfaring 
og bad Holger om at træde ind i regeringen. 
Annette havde ikke tillid til Thor Møger, 
så Holger skulle ind i stedet for ham. Ole 
Sohn havde meddelt, at han ville trække sig 
som erhvervsminister, så det passede bedst, 
at Annette kunne overtage det ministerium 
og at Holger blev i 2012 skatteminister.

Det var ikke de bedste forudsætninger 
Annette Vilhelmsen og Holger gik ind i 
regeringen på. I SF’s bagland var der var 
store forventninger til, at nu skulle der nye 
boller på suppen, men sandheden var, at 
det var uhyre svært at ændre ret meget. De 
var bundet af et regeringsgrundlag og hvad 
værre var, så havde magtbalancen internt i 
regeringen forrykket sig. Før valget i 2011 
var der skabt en stærk S-SF-alliance, mens 

Holger K. Nielsen
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det efter valget var Socialdemokratiet 
og de radikale, som havde knyttet sig til 
hinanden. Det betød, at SF konstant var 
i mindretal i de interne kampe og da de 
radikale – og til dels socialdemokraterne 
– mente, at det var naturstridigt, at SF 
skulle sidde i regering, var det fra starten 
op ad bakke.

Det gjorde heller ikke sagen bedre, at 
regeringen var dysfunktionel. Der mang-
lede en simpel forståelse for det fælles pro-
jekt. Hvis et samarbejde mellem tre partier 
skal fungere, er det nødvendigt med en 
vis generøsitet, hvilket betyder, at man ta-
ger hensyn til hinanden og har blik for, at 
alle skal kunne udfolde sig. Det manglede 
fuldstændig. Det kan også have forbindelse 
med, at der manglede politisk erfaring i 
regeringstoppen. Da regeringen blev dan-
net, var det kun Villy Søvndal og Margrete 
Vestager, som havde siddet i Folketinget i 
længere tid. De øvrige havde enten været 
embedsmænd, eller som Helle Thorning 
blevet partiformand ganske få måneder ef-
ter, at hun kom i Folketinget.

Historien har ikke været nådig ved hver-
ken Thorning-regeringen eller SF’s del-
tagelse i den. Men som ved alt andet, har 
også denne sag flere sider. Regeringen fik 
faktisk efter finanskrisen stabiliseret dansk 
økonomi og Holger fik som skatteminister 
gennemført en skærpelse af Nordsø-beskat-
ningen, hvilket gav mulighed for en kraftig 
styrkelse af den kollektive trafik.

Efter en mindre ministerrokade i decem-
ber 2013, hvor Villy Søvndal af helbreds-
mæssige årsager trak sig som udenrigsmini-
ster, overtog Holger denne post. SF valgte 
året efter at træde ud af regeringen, hvilket 
betød, at Holger kun nåede at være uden-
rigsminister i 52 dage, men for eftertiden 
lyder det bedre, at han sad som udenrigs-
minister i perioden 2013-14.

For SF blev banesåret som regerings-
partner salget af DONG-aktier til den 
amerikanske investeringsbank Goldman-
Sachs. Holger var dybt betænkelig ved at 
sælge til Goldman-Sachs, som havde et 

dårligt ry efter finanskrisen. Han blev der-
for opmuntret, da Finansministeriet havde 
strikket en aftale sammen med ATP, som 
matchede tilbuddet fra Goldman-Sachs. 
Men desværre blev den kompromisløs-
ning vippet ned af de andre partier. Argu-
mentet var, at det ville svække statens for-
handlingskapacitet, hvis man trak sig fra 
Goldman-Sachs på så sent et tidspunkt. 
Disse regeringsbeslutninger gjorde at SF, 
efter et kaotisk møde i DGI-byen, trak sig 
ud af regeringen.

Dansk politik før og nu
Dansk politik har forandret sig meget i de 
mange år, Holger har været med. Han ad-
varede dog mod at tro, at alting var meget 
bedre før i tiden. I dag tales meget om po-
litikerlede, desværre også af og til af politi-

kerne selv. Men, der har altid været vrede 
over politikerne. Det ligger i demokratiets 
natur, at der træffes beslutninger, som går 
én imod og som man finder helt uretfær-
dige. Og det har altid været sådan, at for-
tidens politikere var bedre end nutidens. 

En anden vigtig årsag til et ændret syn 
på politik og politikere er et fuldstændigt 
ændret mediebillede. Da Holger kom i Fol-

Formanden og to politiske runkedorer



20

Tak for foredraget

ketinget, var der groft sagt kun de trykte 
aviser og Danmarks Radio. Ens lykke var 
gjort, hvis man kom i TV-avisen, som stort 
set hele befolkningen så. Det var meget 
svært at komme med i TV. Holger var i sin 
første periode i Folketinget ikke i fjernsynet 
én eneste gang. Den første gang var i 1988. 
Han husker det stadigvæk, som om det var 
i går, for der var øjeblikkelige reaktioner fra 
både naboer og folk i bussen.

Det begrænsede mediebillede betød også 
at partiernes presseafdelinger var ret små 
– og slet ikke havde den størrelse, de har 
i dag. SF ansatte på et tidspunkt en pres-
sesekretær og hans primære opgave bestod 
alene i at klippe artikler ud af aviserne, som 
han fotokopierede og sendte rundt til grup-
pen til deres orientering.

I dag er det billede fuldstændig for-
andret. Tv-nyhederne kører i døgndrift, 
aviserne opdaterer hele tiden deres 
nyhedssites og ikke mindst har sociale 
medier fået en rolle, som man for få år si-
den ikke kunne forestille sig. Nutidens po-
litikere bruger oceaner af tid på Facebook, 
Twitter og hvad det nu hedder. Det kan 
for en person som Holger, der ikke bru-
ger mulighederne ret meget, være svært at 
følge med. Men han føler nu heller ikke, at 
han går glip af ret meget.  Det er sjældent 
den store eftertænksomhed, der præger de 
hurtige kommentarer.

Det nye mediebillede betyder langt 
større hastighed i politikken. Der er ble-
vet mindre tid til eftertanke før man ud-
taler sig. Der er større konkurrence om at 
komme først. Det har der altid været, men 
det er blevet langt mere udpræget. Der er 
færre nuancer, også selvom de fleste sager 
har flere sider. Det er dog ikke mere en-
kelt end, at vi har fået i hobetal af politi-
ske kommentatorer, som udlægger teksten 
i Besserwisserne, Mogensen og Kristiansen 
og hvad de nu hedder. Politik betragtes i 
dag ofte som en boksekamp, hvor man 
enten har vundet eller tabt. Det kommer 
sjældent frem, at det smukke ved politik 
er, når alle vinder.

Udviklingen giver også rum for større 
populisme. Kommunikationen bliver vig-
tigere end substansen. Kommunikation 
var ikke ligegyldig før i tiden, men man 
tog udgangspunkt i en sag, som man fandt 
vigtig.  Når man så havde lavet et forslag, 
gik man i gang med at se på, hvordan det 
bedst kunne kommunikeres. I dag er det 
vendt om. Man udvælger ikke sagerne ef-
ter, om de er vigtige, men efter om de kan 
kommunikeres. Til det formål laves der 
vælgerundersøgelser og hvis det viser sig, 
at vælgerne ikke bryder sig om det, man 
finder vigtigt, bliver sagen skrottet. Der 
ansættes medierådgivere og spindoktorer, 
som kan påvirke medierne og vinkle sa-

gerne, som de gerne vil have det.
Som konsekvens er det store problem 

ved moderne politik, at det har et meget 
kortsigtet perspektiv. Ofte tænkes blot på 
næste meningsmåling og i bedste fald på 
næste valg. Holger tror ikke, at det na-
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Der var god servering

Spisedeltagere

tionale kompromis kunne være indgået i 
dagens politiske miljø. Og han påpegede, 
at adskillige problemer kræver meget lang-
sigtede løsninger. Det gælder ikke mindst 
klimaproblemerne. Vi ved, at den globale 
opvarmning er menneskeskabt, og at den 
kan give uoverskuelige konsekvenser for li-
vet på jorden. Selvom vi er tætte på kanten, 
kan vi stadig gøre noget ved det, men det 
kræver netop langsigtede, internationale 
løsninger, som vil have store økonomiske 
konsekvenser for os alle!

Desværre var der efter Holgers indlæg 
ikke tid til spørgsmål, men jeg er sikker på, 
at han med sit indsigtsfulde og velformu-
lerede foredrag hos tilhørerne havde givet 
anledning til refleksion og overvejelser om, 
hvordan man skal forholde sig til den kom-
mende folkeafstemning til juni i år.

Efter foredraget gik deltagerne til den 
hyggelige spisning af et let måltid mad. Kl. 
ca. 19 forlod de sidste deltagere Vartov.

Mange deltog i spisningen

Det var lækker mad
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Kære medlemmer
Tak for en meget fin generalforsamling på 
Vartov i København. Den blev noget af et 
tilløbsstykke, ikke mindst fordi mange også 
kom for at høre Holger K. Nielsens fore-
drag om dansk politik før og nu. 

Efter sidste års aflysning, så vi alle med 
stor forventning frem til Holgers foredrag, 
og vi blev bestemt ikke skuffet. Rammen 
om foredraget var hans meget anmel-
derroste erindringsbog, som han havde 
udgivet i mellemtiden, og den tragiske krig 
i Ukraine gjorde det aktuelt på en måde, 
som ingen havde forestillet sig blot få dage 
forinden. Stor tak til Holger for dette me-
get reflekterede og tankevækkende fore-
drag, som tog os med ind i magtens cirkler 
og gjorde os alle klogere.

På generalforsamlingen var der en livlig 
debat med mange gode ideer og forslag, 
som giver os inspiration til det kommende 
års arbejde. Vi fik gode input til en ny ver-
sion af vores udviklingsplan, som vi vil ar-
bejde videre med i det kommende år. Vi fik 
også et interessant idéoplæg fra Povl Dons 
Christensen til en publikation, hvor med-
lemmerne kan komme til orde og skrive om 
oplevelser fra deres skoletid. Den vil kunne 
udgøre et fint supplement til 100 års jubi-
læumsbogen fra 2012. Det er to vigtige op-
gaver, som illustrerer kernen i vores arbejde: 
tradition og fornyelse.

Vi havde ingen udskiftninger i bestyrel-
sen i år, og alle fortsætter på deres poster. 
Det giver arbejdsro og sikrer kontinuite-
ten i arbejdet.  Med de skitserede opgaver 
ovenfor tegner det til at blive et arbejdsomt 
år. Der bliver nok at tage fat på, men sam-
arbejdet i bestyrelsen fungerer fint. Vi kan 
lide at arbejde sammen, og samtidig bliver 
det godt at få en dialog med Ripensersam-
fundets medlemmer - gamle såvel som unge 
– om erindringsbilleder fra skoletiden og 
om foreningens fremtidige liv.

Det har været et par trælse år med co-
ronarestriktioner og nedlukninger, men det 
er heldigvis ved at være fortid nu. Vinteren 
er overstået, og forude venter en sommer 
med translokation og jubilararrangemen-
ter, sådan som vi kender det fra tidligere år. 
Vi har tilsagn fra skolen om, at det bliver 
”business as usual”, hvad enten det bliver 
i solskin i skolegården, eller i regnvejr i 
Domkirken. Uanset hvad, ser vi frem til en 
fin dag. 

Dette nummer af Ripenserbladet rum-
mer traditionen tro vores jubilarservice, 
som skaber kontakten mellem medlem-
merne i jubilarårgangene. Vi håber at se 
rigtig mange af jer til translokation og jubi-
larreception i Ribe den 24. juni. Vi regner 
med, at der også i år bliver mulighed for 
rundvisning på skolen efter receptionen. 
Det hører I nærmere om.

Forårshilsen
Hans Jørn Kolmos, formand
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Praktiske oplysninger

Der er i dette blad kun adresse-oplysninger 
for de medlemmer, som har jubilæum fra 
1942 og hvert femte år frem til og med 
2012.

Hvis I har gemt jeres april blad fra 2007 
vil alle navne og adresser for de dengang 
levende jubilarer frem til og med år 1997 
findes deri. Hvis I ikke har det, vil det være 
muligt fra sekretæren eller redaktøren - pr. 
mail - at få sendt en digital kopi af bladet 
fra april 2007.

Der er vel også mange af jer yngre med-
lemmer, som har kontakter med hinanden 
via de sociale medier, som Facebook og 
Twitter mv.

Jubilarreceptionen
Hertil indbydes alle jubilarer, årets dimit-
tender og Katedralskolens nuværende og 
tidligere personale og lærere. Den finder 
sted umiddelbart efter translokationen i 
Salen, som skolen velvilligt stiller til vores 
rådighed. Receptionen begynder normalt 
ca. kl. 12.15 og slutter ca. kl. 14.00.

Pladsreservation
Salen og Førstesalen kan rumme os alle, 
men der er nok ikke borde og stole til alle. 
Vi har en bordreservationsordning i stue-
plan for de ældste årgange, dvs. fra og med 
50 års jubilarerne. 

Vi har også mulighed for til translo-
kationen at reservere plads på de forreste 
rækker til de allerældste årgange, dvs. fra 
og med 65 års jubilarer + eventuelle led-
sagere.

Reservationer skal senest den 21. juni af-
tales med redaktøren, Henrik Præstholm på 
tlf. 40 45 17 28.

Overnatningsmuligheder
Der er rigtig mange forskellige overnat-
ningsmuligheder i Ribe. 

Information herom kan findes på hjem-
mesiden vadehavskysten.dk.

Legater
Ripensersamfundet bringer hvert år en 
hilsen og tak til skolen i form af et legat 
til en dimittend. Legatet ydes af Ripenser-
samfundets Dimittendfond efter indstil-
ling fra Katedralskolen. Legatet er på kr. 
7.000. 

Vi vil gerne kunne gøre fonden endnu 
større på længere sigt. Derfor vil det være 
velkomment, hvis I vil betænke fonden 
med en gave – stor eller lille – som kan ind-
sættes på Dimittendfondens bankkonto, 
9738-0001961144, mærket ”RD-bidrag”.

Vi har desuden fra jubilæumsåret 2012 
til og med 2021 hvert år af Ripensersam-
fundets midler uddelt et særligt 100 års ju-
bilæumslegat på kr. 5000. Det er besluttet 
også at gøre det i 2022.

Billeder
Bestyrelsen forsøger at tage billeder til bla-
det fra translokationen, receptionen og 
de forskellige jubilararrangementer vi får 
kendskab til. Men hvis I selv tager billeder 
ved jeres arrangementer, som I gerne vil 
have bragt nogle af i bladet, er I velkomne 
til at sende dem til redaktørens mail med 
oplysning om tid, sted og navne.

Billedmateriale kan sendes til redaktø-
ren, Henrik Præstholm på mail: redakto-
er@ripensersamfundet.dk.

De reserverede pladser tæt på de unge
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Kære jubilarer. I år er der 273 jubilerende 
medlemmer. Fra en 80 års jubilar, fire 75 
års jubilarer og tredive 60 års jubilarer til 
kun tre 10 års jubilarer. Vi håber der kom-
mer rigtig mange af jer til jubilarreceptio-
nen, men meget gerne også mange af jeres 
kammerater, som ikke er medlemmer. Så 
kan de måske finde ud af hvor meget man 
kan få ud af et medlemskab af Ripenser-
samfundet!

Vi har som nævnt lavet lister over alle ju-
bilarer fra hver årgang. De er lagt på hjem-
mesiden og kan måske hjælpe til at finde 
navne. Redaktøren eller sekretæren kan 
eventuelt også hjælpe jer med en kopi af 
aprilbladet for 2010, hvor vi havde oplys-
ninger om alle det års jubilarer, som den-
gang var i live. Det betyder, at vi desværre 
ikke kan hjælpe med komplette adresseli-
ster for 10 og 15 års jubilarer.

80-års jubilarer
Studenter 1942
Holger Kabel 
Solgave Alle 16, st. d. 54
7100 Vejle
75272311

   
75-års jubilarer

Realister 1947
Bertha Ullerichs
(Høy Kristensen) 
Krogstens Alle 47 
2650 Hvidovre 
36783088  

Studenter 1947 
Nanna Kuld Jensen 
Søengen 8, lejlighed 1 
2840 Holte 
45421990
ane@kuldjensen.dk (Hansen) 

Ulla Brink Hansen
(Henriksen)
Søndergade 6, 1.tv. 
6650 Brørup 
75383692
ulla.brink.hansen@dukamail.dk 

Boy Frederik Rosenberg 
Ordrupvej 147,2.tv 
2920 Charlottenlund
45852157
b.b.rosenberg@mail.dk 

 

70-års jubilarer
Realister 1952
Agnete Riis Christensen
(Pedersen)
Karinevej 40 
6800 Varde 
75224915      
   
Anse Skou (Steenberg)
Tueager 55 
7120 Vejle Øst 
75815195 
   
Kirsten Pedersen (Thomsen) 
Gravsgade 12 
6760 Ribe 
75421773   
hepkp@stofanet.dk  
    
Niels Grønbæk
Middelbovej 3
8960 Randers SØ
86428081  
groenbeck@mail.tele.dk  
 
K.E.Thygesen
Nørrelundparken 9 A
6760 Ribe    
ketull@stofanet.dk   
    
Rita Hald (Lauridsen)
Gabelsparken 47
6740 Bramming
75174215  - 23343104 
rita-hald@dlgmail.dk
    

Ruth Elming Hansen (Elming)
Langgade 77, 1. tv.
8920 Randers NV
86417988 - 26938064 
ruth.elming@gmail.com

Studenter 1952
Karen Johanne Bonde
Bækgade 5, Blans
6400 Sønderborg
74461238  
kajobo@post.tele.dk   

Marie Hjerrild
Højdedraget 8, Boeslum
8400 Ebeltoft
86340730 - 20478151
m.hjerrild@icloud.com  
 
Hans Jørgen Jørgensen
Sybergsvej 8
7000 Fredericia
75915626      
 
Sonja Schouboe (Schmidt 
Sørensen)
Havdrupvej 121
2720 Vanløse
38747528  - 21770274
sonja.schouboe@gmail.com

Ulla Lomholt (Steenberg)
Marselis Boulevard 36, 10. th.
8000 Århus C
86272577  - 20204577
ullalomholt@gmail.com
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65-års jubilarer
Realister 1957 
Hans Christiansen
Blokhusvej 3A
2791 Dragør
32531105
hcoa@sol.dk    
 
Hans Peter Hansen
Jels Vestergade 12 A
6630 Rødding
20498124 
Grethe.hp@jels.dk    
 
Knud Jensen
Blommehaven 18
5560 Årup
23712040
benteogknudjensen@gmail.
com
   
Helge Kristensen
Jedsted Klostervej 26
6771 Gredstedbro
75431213 
egely@live.dk    
 
Gerda Lagoni (Mortensen)
Haderslevvej 120
6760 Ribe
75441192
gerdalagoni@mail.tele.dk  
 
Gerda Olesen (Pedersen)
Høgevænget 5
6760 Ribe
75423816
golesen@stofanet.dk 

Studenter 1957  
Leif Riddermand Vilandt
Dyrehavevej 48
2930 Klampenborg
39639378
l.vilandt@mail.dk    
 
Ragna Fischer (Jensen)
Gøngehusvej 81
2950 Vedbæk
45892758 
storeclaus@nielsen.mail.dk
  

Hanne Bertelsen (Jørgensen)
Holger Drachmannsvej 3
9900 Frederikshavn 
98423787
loveolehanne@gmail.com  
 
Claus Nielsen
Gøngehusvej 81
2950 Vedbæk
45892758
storeclaus@nielsen.mail.dk   
 
Hans Ishøy
Præstegårdsvej 12
8320 Mårslet
86290497
hans@ishoy.dk    
 
Peter Krogh Stigsen
Nordvænget 41
3450 Allerød
61106275 
peterstigsen@hotmail.com   
 
Margrete Skov (Andreasen) 
Mariagervej 49, 2., 0013
8920 Randers NV
86408420 
margreteskov@icloud.com

Bente Ploug (Bjersing)
Himmelev Skovvej 61
4000 Roskilde
46358441
bjploug@mail.dk  

Karen Junker Christensen
Kroagervej 10
6823 Ansager
75297002      
 
Aage Jørgensen
Bakkelodden 2
8320 Mårslet
21390806
aagejorg@gmail.com    
 
Karen Margrethe Pihlkjær
Egilsvej 92
5210 Odense Nv
66159292
kmp@saxonet.dk

Henning Skovmose
Bjergvej 1, Stauning
6900 Skjern  
henning.skovmose@hotmail.com

60-års jubilarer
Realister 1962
Knud Erik Brøckmann
St. Lundgård Vej 12, Tjørring
7400 Herning
97268425      
    
Andreas Christensen
Marslevvej 59, 2.tv.
5700 Svendborg
62223672
ac@ollerupel.dk    

Inger-Marie Thøstesen (Foss)
Gyvelparken 42
6760 Ribe
75421643   

Svend Erik Groule
Adolphsvej 59, 2.th.
2820 Gentofte
39751211
groule@mail.dk    

Dagny Andersen (Jensen)
Thormodsvej 15
7760 Hurup, Thy
40322375
ravnsbaek@mail.tele.dk

Ella Julius (Jessen)
Gravsgade 38
6760 Ribe
30425171
ekj45@icloud.com

Else Rettmer
Søbakkevej 11, Slukefter
5210 Odense NV
65942011
elpo@kalnet.dk    

Per Sleimann Petersen
Bredeslippe 1-3
6760 Ribe
24213330 
per@sleimann.dk    
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Erik Sørensen
Sønderjyllands Alle 41
9900 Frederikshavn
98438098 
erso@outlook.dk    

Inger Marie Schjerning 
(Sørensen)
Jacob A. Riis Vej 11
6760 Ribe
75425565
ingerschjerning@stofanet.dk

Studenter 1962
Inge Krause (Henriksen)
Bjørnemosen 5
5260 Odense S
66128455  

Karen Albert (Jørgensen)
Skovgårdsalle 161
3500 Værløse
20303742
karenalbert@post.tele.dk 

Grethe Bang (Christiansen)
Hyrdeengen 245
2625 Vallensbæk
43621213 
gbang@mail.dk 

Bodil Bruun Hansen  (Dahl)
Marupvej 39
6900 Skjern
97351151
bjarne.hansen@skjern-net.dk

Karin Andersen (Hansen)
Østre Alle 49
9800 Hjørring
98920641
karin@silberbauer.dk 

Kirsten Gadeberg Larsen 
(Hansen)
Hestehavevej 6, Bursø
4930 Maribo
54782777  

Marinus Lauritzen Hartmann
Østergade 25, st th
6600 Vejen
24255322
marinus82@hotmail.com  
  

Birte Falconer (Jensen)
3872 50th 
Avenue NE
Seattle WA 98105
USA
+1-206-522-1076
birte.falconer@comcast.net

Karen Krog
Klerkegade 25C, st.
1308 København K
40824817
karen8@mail.dk    

Knud Have
Syrenvej 6 
8500 Grenå
21233339
k.have@stofanet.dk

Birgitte Haarder (Præstholm)
A.L. Drewsensvej 6
2100 København Ø
30234680 
birgitte@haarder.dk  

Inga Bech Marselis
Boulevard 73, 1tv
8000 Århus C
20610055
inga.bech@gmail.com  
  
Laust Fredslund
Amhøjvej 8
7300 Jelling
75871791
laustfredslund@gmail.com  
  
Karen Margrethe Have
(Grue-Sørensen) 
Syrenvej 6
8500 Grenå
86325858
k.have@stofanet.dk

Hanne Kongsdal Jensen
Clara Frijsvej 10
4600 Køge
56658334
hakoje@gmail.com    

Henning Steen Heide-
Jørgensen
Gadevang 32
2800 Lyngby
45883265
hhj@viscum.dk    

Aase Kvistgaard Apppelquist 
Kallehave 
(Jacobsen) 
Jarlsmindevej 144
8260 Viby J
50918240
aase.kallehave@gmail.com

Fredi Von Essen Müller
Blitsevangen22,
Udsholt Strand
3230 Græsted
35382878
vonessenmuller@gmail.com  
  
Paul Vig Nissen
Præstegårdvej 44
7451 Sunds
40582288 
p-nissen@post7.tele.dk  
  
Lisbeth Bæk (Olesen)
Mølleparkvej 7, Gjesing
6715 Esbjerg N.
75454711
lisbethbaek@icloud.com

     
55-års jubilarer

Realister 1967    
Ole Beck
Trængstrupvej 99
9541 Suldrup
98653230  
ole@becks.dk   

Hans N. Brunsgård
Varmingvej 17, Varming 
6760 Ribe
75441272   
haise1950@gmail.com
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Studenter 1967    
Karen Margr. Bjerg Ladefoged
(Bjerg)
Christinedalsvej 3
5700 Svendborg     

Ellen Marie Jørgensen 
Skovvej 2 A
3100 Hornbæk
49701476  
emj@stofanet.dk   

Birgitte Kromann Hansen 
Krimpendam 8
7500 Holstebro
20465108  
gitte.kromann.hansen@gmail.
com   

Betty Fievè (Knudsen)
Skovvej 1
6520 Toftlund
20417673  
fievebetty@gmail.com  

Hans Jørn Jepsen Kolmos 
Weidekampsgade 53, 2. tv 
2300 København S
40754626  
h.j.kolmos@dadlnet.dk  

Gunda Irena Boysen (Pedersen)
Parkovsvej 38
2820 Gentofte
39654027  
gb@hlgroup.dk  

Inger Balslev Clausen 
(Edelberg)
Nivåvænge 116
2990 Nivå
35264428 - 40412541   

Lars Zeuthen Engraf 
Barsøvej 126, Løjt Kirkeby 
6200 Åbenrå
21687178 
lars@engraf.dk

Christian Hansen
Mågevænget 42
2791 Dragør
48415183  - 30299883
christian.hansen@webspeed.dk  

Bjarne Kjems (Jakobsen)
Fredensvej 16
4180 Sorø
22820357 
bjarnekjems@gmail.com

Christian Kaasen
Højgårdstoften 302
2630 Tåstrup
30136476 
christian@kaasen.dk   

Kurt Mehlsen
Tværmarksvej 46
2860 Søborg
40386493 
kurt.mehlsen@post.tele.dk  

Niels Woetmann Nielsen 
Hegnsvej 73
2850 Nærum
39294024  - 30574490
nime@c.dk   

Kjeld Jørgen Petersen 
Cedervangen 60
3450 Allerød
21767427 

  
50-års jubilarer  

Realister 1972
Jytte Olesen
Sortebrødregade 12, st. 
6760 Ribe
75421217
jholesen@stofanet.dk

Studenter 1972  
Astrid Fribo
Sommerbyen 51
5800 Nyborg
2190443
astridfribo@gmail.com  

Gerda Gadegaard Melchiorsen
(Jensen)
Bankelvej 16, Halk
6100 Haderslev
21695885 
gerdagmelchiorsen@gmail.com  

Stig Lembrecht Madsen 
Frederiksbergvej 31
4180 Sorø
61776477
lembrecht@gmail.com  

Marianne Nørby Nielsen
(Pedersen)  
Strandvej 82
5700 Svendborg
29271953
marianne.lars.nielsen@gmail.
com    

Birgitte Cathrine Schmidt
Rylen 54
6270 Tønder
29806270 
birgitte_schmidt@hotmail.com  
 
Annalise Larsen (Søndergaard)
Sundgade 56B st.th.
6400 Sønderborg
29417499 
annalise.larsen4@gmail.com  

Lisbeth Warming
Læborg Kirkevej 11 
6600 Vejen
40738171 l
warming@pc.dk    

Anette Aagaard Andersen 
Korsbrødregade 5
6760 Ribe
72663043 
anetteaaa28@outlook.dk  

Inga Knudsen Lausen
(Hathaway)
Reuterweide 16
24808 Jevenstedt
Tyskland 
+494337538
ingalausen@gmx.de  
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Tove Michaelsen
Nymarksvej 20M
8320 Mårslet
53864540 
tovemic@outlook.dk    

Bent Lauridsen
Kærmarksvej 25, Kærmark 
6780 Skærbæk
30235745 
bentlauridsen@bbsyd.dk

Ove Obeling
Vester Bjergvej 8,
Vester Vedsted 
6760 Ribe 
75445940
obeling@gmail.com    

Henning Hygum Schmidt 
Randerup 35 
6261 Bredebro
74716540 
hhschmidt@dukamail.dk  

Hans Otto Sørensen
Gårdkrogsvej 10, Barsbøl 
6780 Skærbæk
21902224      

Børge Birk
Hans Jensens Vej 25
6771 Gredstedbro
23420930
enebjerg5@gmail.com  

Inger Margrethe Bomberg
(Bomberg)
Erantisvej 48
8700 Horsens
23824372
Ingse.bomberg@gmail.com  

Werner Burgwald
Fuglebakkevej 14
6100 Haderslev
74531899
wb@hhs.dk    

Carsten Colfach
Kongebakken 20, 1. tv. 
4000 Roskilde
40262073
carstencolfach@outlook.dk  

Bent Gyldenhof
Engsig 10 
6200 Åbenrå
74629385
gyldenhof@dadlnet.dk  

Hanne Damgaard Poulsen
(Hansen)
Strandparken 27, st. tv 
8000 Aarhus
22161386
hadapo@gmail.com   

Leif Block Jacobsen
Kastanjegade 5
8200 Århus N
86163856
kuskogblock@gmail.com  

Conja Jensen
Højskolelunden 3H
6630 Rødding
23363568
conja@rnet.dk

Anders Jørgensen
Kløvermarken 6
6683 Føvling
71725908
Klover06@outlook.dk  

Karin Laut Grün
Præstegade 27
6760 Ribe
29473343
karinlautgryn@gmail.com  

Preben Hardy Nielsen 
Nørretoft 8
6760 Ribe     

Lorentz Korsgaard (Petersen) 
Amselweg 9
24376 Kappeln
Tyskland
+49 9838009
lorentz@korsgaard.de  

Peter Seeberg
Krøyer Kielbergs Vej 7 b, st.th 
8660 Skanderborg
2141 7954
pse@fruit.dk    

Søren Seeberg Sørensen 
Telemarken 4
8200 Århus N
28582960
ingefred@privat.dk    

Peter Vad
Sct Clemens Gade 6
6760 Ribe   
epvad@yahoo.dk

45-års jubilarer
Studenter 1977
Minna Christine Tornøe 
Forchhammer 
Virupvej 46E
8530 Hjortshøj
6146863
minnaforchhammer@gmail.
com
 
Christian Howard-Jessen
Dalgas Boulevard 7, 1 th
2000 Frederiksberg 
53765859
christianhowardjessen@gmail.
com
   
Lisa Falk
Kyshøj 27, Høruphav
6470 Sydals
23462202
lisa.falk@hotmail.com   
 
Søren Peter Foldberg 
Stationsvej 34 A, 
Holme-Olstrup
4684 Holmegaard
51235682
foldbirk@gmail.com    
  
Anna Magrethe Jakobsen
Ellegårdsvænge 16
2820 Gentofte
27293445
anmaja@fasttvnet.dk 
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Kirstine Frank Jensen
Hans Jacobs Vej 55
6760 Ribe
20621758
k.f.j@mail.dk    
  
Bente Lukassen (Lorensen)
Jasminparken 23
6760 Ribe
75424238
lukassen1349@outlook.dk
 
Lene Jacobsen (Petersen) 
Bakkegårdsparken 60
6630 Rødding
74842047
leneblock@hotmail.com

Dinna Jørgensen (Rasmussen)
Kongensgade 69 E, 2. tv
5000 Odense C
20270419 
dinnajoergensen@gmail.com  
 
Gitte Sand Nicolajsen
Kjærmarken 101
6771 Gredstedbro
23469464 
gilaisen@stofanet.dk (Sand)  
 
Peter Kjær Schmidt
Strandvejen 7
4733 Tappernøje
26845946 
peter.k.schmidt@gmail.com

Karin Følster Slothuus (Følster)
Bakkevænget 35
6520 Toftlund
22370942 
Karin.s@toftlund.net  

Monika Hoeck Petersen (Hoeck)
Nedergaden 4, Mjang
6470 Sydals
51294368 
petersen.per@get2net.dk  

Ulla Helnæs Jakobsen
Præsteløkke 9
6630 Rødding
23809341
uj@ecco.com    
 

Ellen Tryk 
Solbakken 19
6100 Haderslev
30614988 
ellentryk@gmail.com   
    
Karl Johan Bendorff
Jedsted Møllevej 8
6771 Gredstedbro
41315262
thrane-bendorff@mail.tele.dk   
 
Anette Bruun
Kunneruphøj 34, Kolt
8361 Hasselager
51575194
ac@ac-annoncer.dk    
 
Bo Bjerre Jakobsen
Vorrevej 37
8541 Skødstrup
86993808 
bo.bjerre.jakobsen@post.tele.dk 
  
Henrik Mørk
Thuresensgade 28, 2. MF
5000 Odense C
63210115
henrik@dellefryd.dk    
 
Lone Skriver Klenø (Skriver)
Edisonsvej 12, 2.th
1856 Frederiksberg C
40796163 
klenoe@mail.tdcadsl.dk  
 
Inga Terkelsen
Trøjborgvej 60, 5.th
8200 Århus N
86983326      
 
Hans Pitters
Koldingvej 162 B
7100 Vejle
20832656
hanspitters@gmail.com

Lone Herbst Nørgaard 
(Hansen) 
Grønvangen 11
7000 Fredericia
28569830 
loneherbst@gmail.com  
 

Mai-Britt Holdt Keller
Knorborgvej 3
6630 Rødding
23962620
m.o.keller@stofanet.dk   

Ole Nordahl Jensen
Præstemarken 1
8752 Østbirk
75780329      

Torben Schultz
Klostervænget 1
8700 Horsens
23302369 
schultz007@live.dk    

Karen Skjødt
Vesterled 5
7080 Børkop
61665484
Karenskjoedt@hotmail.com   

Helle Brodersen (Skriver)
Spikergade 5
6270 Tønder
21434773
helle.brodersen@mail.dk  

Christian Juhl Thyssen
Lyngholmpark 71
3520 Farum
44990348      

Søren Peter Villadsen
Højløkkevej 46, Linnet
7100 Vejle
40194771
villadsen@mail.mira.dk

 
40-års jubilarer

Studenter 1982
Ann Fenger Benwell
Galionsvej 12, st. tv.
1437 København K
32953560
ann.benwell@gmail.com   

Martin Anker Wiedemann
(Hansen)
Kongshøj Alle 12
5300 Kerteminde
30305536
maw@wi-wi.dk   
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Sanne Fromberg Kiehn (Nielsen)
Barsøvej 5 
7000 Fredericia 
75933672 s
afki@dongenergy.dk   

Lene Floor Kousgaard
(Pedersen) 
Fennevej 5
6270 Tønder
28920349
lenekousgaard@yahoo.dk  

Hans Holm
Østre Stationsvej 3, Ollerup 
5762 Vester Skerninge 
62243903 
dolmerholm@yahoo.dk   

Mette Voigt (Ingvordsen) 
Jacob A. Riis vej 13
6760 Ribe
20836288 
mettevoigt@hotmail.com  
 
Hanne Lassen
Bordingsvej 9
6760 Ribe
28436198      

John Kromann
Søndermarken 11
5580 Nørre Aaby
64481256      

Anne Rømer Lund (Nissen)
Gammeltoftsgade 16, 1.tv. 
1355 København K
33131243 
annemerlund@gmail.com

Birthe Tranberg
Finsensvej 17
6760 Ribe
75410358
btra@ucsyd.dk    

Per Bundgaard Thellersen 
(Andersen)
Aakjærs Alle 26
2860 Søborg
40416303
per.thellersen@privat.dk   
 

Svend Anker Fogh
Dalgårdsvej 143
6600 Vejen
25729514
svend.anker.fogh@get2net.dk   
 
Erik Qvirin Hansen
Byløkken 18
8240 Risskov
20927920
q@it.dk     
 
Kim Toft Hansen
Købstedvej 28, Tornby
9850 Hirtshals
30289779 
kim_t_hansen@yahoo.dk   
 
Carl Helnæs Jakobsen
Guldborgvej 35,4 th
2000 Frederiksberg
23671260 
carlJakobsen@hotmail.com   
 
Gert Hedegaard (Jensen)
Nyvej 8, Overlund
8800 Viborg
30635614 
gerthj@gmail.com   
 
Maj-Britt Faddersbøll (Pedersen)
Haderslevvej 103
6760 Ribe
60927610 
maniped2001@yahoo.dk  

Bodil Bruun
Thorsgade 20 
5000 Odense C 
22838733 
bodil.bruun@icloud.com   

Willy Ringsted Fløe
Dambakken 49
3460 Birkerød
45822064
wrf@kruger.dk    

Jakob Toft  Sønder (Jensen)
Tranders Parken 16
9260 Gistrup
98322001
jtoft2001@yahoo.dk   
 

Axel Ohrt Johansen
Dyrehaven 16, Brejning
7080 Børkop
75831228
ohrt.johansen@gmail.com

Ole Juul Jørgensen
Dagmarsgade 17
6760 Ribe
75421942
oj@rmgh.dk    
 
Helle Storgaard
Fugldalen 32
8680 Ry
61792254
helles.ry@gmail.com    
 
Peter Straadt
Julius Bechgårds Vej 6
8000 Århus C
86144141      
 
Esther Vase
Kromai 47, Løjt Kirkeby
6200 Åbenrå
61746204
esthervase@gmail.com   
 
Elin Forum Hansen (Forum)
Mejerivej 3, Gredsted
6771 Gredstedbro
51334575
elinogpalle@bbsyd.dk  
 
Inger Brorsen Hebsgaard
(Hansen) 
Ferslev Byvej 38
9230 Svenstrup J
26730928 - 98380928
inger@ferslev-el.dk   

Kirsten Holst
Røhrt Skovvej 14, Neder 
Randlev
8300 Odder 
86560733  - 20930965
holstkirsten0@gmail.com   
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Flemming O.E. Jensen
Jakob Paludans vej 5
9200 Aalborg
20772047 
foej@gvdnet.dk    
 
Hanne Van Kints (Jepsen)
Bellishaven 36
2625 Vallensbæk
30795243 
hanne.van.kints@gmail.com  
 
Malene Lerche
Saxogade 60, 3.tv
1662 København V
4081922
jannikmalene@gmail.com

John Ravn
Grydagervej 1, Estrup Mark
6600 Vejen
40335630 
jr@johnravn.dk   

Irene Sandholdt
Skovklinten 19
4220 Korsør
20157033 
irene.sandholdt@hotmail.com

   
35-års jubilarer

Studenter 1987    
Sofie Jørgensen
Åbakkevej 53, 2. tv
2720 Vanløse
31618655
ripensersamfund@ts-tolk.dk  

Inge Bjerrum Hansen
Sdr. Farup Hedevej 7
6760 Ribe
76884187 
ingebjerrum@gmail.com   

Anna Mette Lund (Sørensen)
Hyltebjerg Alle 72D, 2.th.
2720 Vanløse    

Karin Yde Waidtløw 
(Willumsen)
Rosenvængets Alle 2, 1. th
2100 København Ø
20827480 
tilkarin@yahoo.dk   
  
Jens Jacob B. Munksgaard
Tranebanken 15
4681 Herfølge
71784545
jjbmunksgaard@gmail.com   
 
Nicolai Andersen
Sorgenfrivænget 41
2830 Virum
28940882
nicolai@snaft.dk     
   
Jan Birck
9 Holland Gardens
Brentford TW8 0BE
Storbritannien
+44 7720814375
jan@birck.me  
 
Jane Landergren
Lykkegård 14
6440 Augustenborg
30580843 
jane@landergren.dk     
  
Eva Brigitte Lau
Moldaugade 9, 1.th
2300 København S
32971887
eva.lau@get2net.dk     
   
Susan Rosenberg
Tudskærvej 42
2720 Vanløse
22812083
s.scholten@dadlnet.dk   
    
Preben Vinkler Lindgaard 
(Andersen)
Larsensvej 28
2950 Vedbæk
61204744
preben.lindgaard@gmail.com 

     

Anders Hahn Kristensen
Terosevej 11G
8541 Skødstrup
86126980 
chand@mail.dk

Christian Dons Christensen
Skovbogårds Allé 12
2500 Valby
20116500
c.donschristensen@gmail.com   

Birgitta Bruun Bojesen (Jepsen)
Broager 11, Ø. Vedsted
6760 Ribe
30529637 5
xbojesenb@stofanet.dk   
  
Charlotte Lykke
Kabbelejevej 7
3390 Hundested
53631339 
Charlotte.lykke1@gmail.com
 
Claus Prien Tobiasen
Bjerreskovparken 66
6760 Ribe
27741087 
tobiasen@ju-jitsu.dk    

30-års jubilarer
Studenter 1992  
Jacob Vind
Daltoftevej 67
2860 Søborg
30266200  
jacob@vind.to    
 
Mette Grøndahl Rosenstand
Jupitervej 62
8723 Løsning
28516284  
Mrosenstand@gmail.com   
 
Mette Marie Dons Christensen
Sønderlundsvej 22
4000 Roskilde
25336284  
mmdons@hotmail.com
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Jens Jakob Hjort-Hartmann 
(Hartmann)
Richard Mortensens Vej 10A, 7.th
2300 København
jensjakobhartmann@hotmail.
com
  
Malene Refshauge Beck (Beck)
Skolebakken 2B
5800 Nyborg
38349434 - 22954795
mrb@ostfynsmuseer.dk  
 
Kirsten Bruhn Andreasen 
(Bruhn)
Kongeåvej 134
6660 Lintrup
74855700    
 
Rikke Wind Gram Milland
Skærlund Skolevej 1
7330 Brande
75344404  - 26815866
milland@mail.tele.dk   
 
Karen Hansgaard Degenkolw
Enghave Plads 20,1.th
1670 København V
20958416  
karenhansgaard@gmail.com   
 
Lene Hostrup Ib (Hostrup)
Møllevænget 19, Lindved
7100 Vejle
61274773 
lene.h.ib@gmail.com

Christina Klingenberg
Emilsvej 10
3650 Ølstykke
29935142 - 41892750 
christina.klingenberg@gmail.
com
   
Jette La Cour Landergren
Rylevej 4
6500 Vojens
73591112  
lacour100@gmail.com

   

Christine Serup Ditlevsen 
(Nielsen)
Tranevej 101
8721 Daugård
22260393 
Christine.ditlevsen@gmail.com  
 
Rikke Rohrsted
Smalleslippe 4
6760 Ribe
40446919
Rr@rohrsted.dk    
 
Michael Grisell
Tvedvej 133, 2, 203, 
6000 Kolding
31490842 
michael.grisell@gmail.com   
 
Frank Ingerslev Jørgensen
Astoftevej 3, Astofte
6683 Føvling
20231794 
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TILBUD TIL ALLE 
JUBILARER 2022

Rundvisning på skolen den 24. juni.
Tidspunkt og antal mv. kommer på hjemmesiden.

Tur på Jacob A Riis museet, fredag den 24. juni
Kl. 15.30 - I mødes inde i museumsgården ved Jacob A. Riis, 

hvor der vil være en introduktion til temaet og til museet.
Her vil der også være mulighed for at komme ind 

og se og købe i butikken.

Der vil blive sat småkager, kaffe og te frem i et lokale, som man 
kan forpleje sig med (inkl. mælk, sukker mm.).

Og så starter de første gæster på museet, hvor der løbende 
bliver lukket flere og flere ind i takt med at de kommer længere 

ind i museet. 

 Dette foregår i 1 time og 30 min., så alle gerne skulle have set 
museet, butikken og haft tid til en kop kaffe. Har man ekstra tid 
til overs, kan man også besøge nogle af butikkerne i gågaden, der 

ligger ganske få meter fra museet. 

 Kl. 17.00 – Nu starter 1 times ”I Jacob A. Riis’ fodspor” ude 
foran Quedens Gaard Caféen. 

Gåturen forventes slut kl. 18.00.

Dette tilbud er til max. 30 deltagere. Men det kan eventuelt 
dubleres så max 60 kan deltage.

Tilmelding og pris mv. kommer på hjemmesiden.
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I det gamle geografilokale på Ribe Kate-
dralskole står et stort hvidt vitrineskab med 
eksotiske ting, som blev indsamlet af lek-
tor Lennart Edelberg (1915-1981) på hans 
ekspeditioner til den afghanske provins, 
Nuristan. Det er manden og ekspeditioner-
ne, som denne bog handler om, og lad det 
være sagt med det samme: det er en utroligt 
spændende bog.

Bogen samler en række foredrag, som 
blev holdt ved et internationalt symposium 
på Moesgaard i 2016, hvor man gjorde 
status over den danske Nuristan forskning 
med fokus på Edelbergs indsats. Symposiet 
har tidligere været omtalt på Ripensersam-
fundets hjemmeside.

Edelberg var lærer på Ribe Katedral-
skole fra 1950 til sin død i 1981. De af 
os, som gik på skolen i den periode, hu-
sker ham som en original personlighed og 

en lærer, som vi holdt af og respekterede, 
men uden at vi dengang nok helt forstod 
hans virkelige format. Det har denne bog 
med årtiers forsinkelse rettet op på, og 
godt for det.

Edelberg var botaniker af uddannelse og 
kom i 1947, nærmest ved et tilfælde, med 
på den 3. Danske Ekspedition til Central-
asien ledet af Henning Haslund-Christen-
sen med hovedkvarter i Kabul.  En af eks-
peditionens opgaver var at drive feltstudier 
i den nærliggende Nuristan provins, som 
grænser ind til det nordvestlige hjørne af 
Pakistan. Her i nogle afsides dalstrøg på 
sydsiden af Hindukush bjergmassivet le-
vede en række klansamfund med en sær-
egen kultur, som man antog havde rødder 
tilbage til den gamle fælles indoeuropæiske 
kultur, og som trods islamisering stadig bar 
på rester af en ældgammel naturreligion. 

Edelberg lagde ud med at kortlægge om-
rådets botanik, men blev hurtigt engageret 
i etnografiske studier. Han havde ingen 
egentlig uddannelse i etnografi og antro-
pologi, men lærte sig fagets metoder ved 
praktisk feltarbejde. Frem til 1970 foretog 
han fire ekspeditioner til området, hvor han 
i samarbejde med en række fageksperter 

Boganmeldelse
Ulrik Høj Johnsen, Schuyler Jones, Tork-
il Funder & Taj Khan Kalash (eds): To-
ward the horizon. Lennart Edelberg and 
the Danish Hindukush research. Aarhus, 
Moesgaard Museum, 2021

Af Hans Jørn Kolmos, Ripensersamfundet

Vitrineskabet på Ribe Katedralskole 
– illustration fra bogen
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dokumenterede klansamfundenes levevis, 
sprog, musik, bygningskultur og hvad der 
var tilbage af deres oprindelige religion. Ef-
terfølgende opbyggede man på Moesgaard 
en stor etnografisk studiesamling baseret på 
materiale fra ekspeditionerne. Her spillede 
Edelberg også en central rolle.

Bogen giver et fint indblik i alt dette. 
I en række interessante kapitler skrevet af 
Edelbergs tidligere samarbejdspartnere be-
lyses de mange fagvidenskabelige aspekter 
af Nuristan-forskningen, samtidig med 
at vi får fine beskrivelser af Edelberg som 
menneske og samarbejdspartner.

Sine steder er bogen åndeløst spænden-
de, som fx Svend Castenfeldts kapitel om 
kafirernes forsvundne soltempel i Parun da-
len. Det rummer alle spændingselementer-
ne til en Indiana Jones film, blot med den 
afgørende forskel, at dette ikke er kulørt 
Hollywood fiktion, men den skinbarlige vi-
denskabelige virkelighed. Jeg skal ikke røbe 
detaljerne her, men blot give et par stikord, 
som kan stimulere læselysten:

En britisk opdagelsesrejsende og efterret-
ningsofficer på rejse i 1800 tallets Afghani-
stan bevæbnet med den tids fotoudstyr; et 
æsel som styrter i afgrunden; en tysk nazi 
ekspedition på spiontogt og på jagt efter det 
oprindelige korn; Edelberg på feltarbejde i 
bjergene bevæbnet med en båndoptager 
og opmålingsudstyr hjemme fra marsken; 
et møde med en tysker som ender galt; og 
til sidst et genfundet dokumentarmateriale 
tilvejebragt med diplomatisk snilde, som 
gør at man i 1980erne på Moesgaard kan 
samle puslespillet og på papiret rekonstru-
ere soltemplet. – Kom ikke og sig at seriøs 
videnskab er kedelig.

Bogen rummer flere andre velskrevne 
kapitler om sprog, musik, bygningskultur, 
myter, religion og hverdagsliv i Nuristan. 
Kapitlerne er skrevet af forskere, som Edel-
berg havde et nært samarbejde med. De 
beskriver ikke bare ekspeditionerne med 
dokumentation og materialeindsamling på 
stedet, men også den efterfølgende opbyg-
ning af studiematerialet på Mosgaard. Det 

sidste er – på en tragisk baggrund – i dag en 
afgørende brik til dokumentation og forstå-
else af den særegne kultur, fordi meget er 
gået tabt i Nuristan efter årtiers krig og uro.

Ud over indsatsen i Nuristan-forsk-
ningen, giver bogen også et interessant 
indblik i Edelbergs aktiviteter hjemme i 
Ribe. Henrik Thrane beretter således om 
Edelbergs indsats for byens museumsvæ-
sen og bygningsbevaring. Han var gennem 
en årrække formand for Den Antikvariske 
Samling i Ribe og drivkraften i erhver-
velsen af Quedens Gård til museumsfor-
mål. Mens han var formand, ansatte han 
Thrane i en kort periode som den første 
professionelle museumsmand på Den An-
tikvariske Samling.

Han tog til gengæld Edelberg med som 
etnograf på Nationalmuseets ekspedition 
til den iranske provins, Luristan få år efter. 
Her i Thranes kapitel hører vi første gang 
om det legendariske sorte nomadetelt, som 
Edelberg købte med hjem til Moesgaard, 
og som han stillede op i sin have i Ribe i 
foråret 1965. Her kunne alle komme på 
besøg og helt i Edelbergs ånd lære ved selv 
at se, mærke på og lugte til tingene.

I et andet kapitel giver Torkil Funder, 
tidligere lektor ved Ribe Katedralskole, en 
fin beskrivelse af Edelberg som pædagog, 
tutor og ven. Det sker i en række essays, 
som illustrerer spændvidden i hans arbejde. 
Vi bliver taget med på lejrskoleophold på 
Hallig Hooge i Vadehavet, som gennem 
flere år var hans pædagogiske varemærke, 
og vi inddrages i rekonstruktionen af en 
ladebygning fra Nuristan ved familiens fe-
riebolig i Sydsjælland. Det illustrerer fint 
Edelbergs videnskabelige metode: at man 
lærer og forstår ved at arbejde praktisk med 
tingene.

Funder fortæller også om den etnogra-
fiske studiesamling i det hvide vitrineskab 
på Ribe Katedralskole, som mange elever i 
årenes løb har haft i hænderne. Vi får hi-
storien bag erhvervelsen af det drabelige 
forlader gevær, som mange af os studsede 
over under vores skolegang. Og så dukker 



36 37

det sorte nomadetelt på engen bag hans hus 
minsandten op igen i form af et fint billede 
af Edelberg iført den karakteristiske fær-
øsweater i færd med at stramme barduner 
i den stride jyske blæst. Funder afslører, at 
dette billede blev starten på hans engage-
ment i Ribe. Det er i sig selv en eventyrlig 
historie, der tager sin begyndelse på en tur 
med Grenå-Hundested færgen i maj 1965. 
Læs selv detaljerne i bogen.

Det går igen gennem hele bogen, at Edel-
berg gjorde indtryk på alle med sin person-
lighed og sit format. Ikke ved at han stillede 
sig selv frem i forreste række, men ved at 
han skabte netværk på kryds og tværs og 
venskaber, som knyttede folk sammen. Det 
gjaldt også i lokalbefolkningen i Nuristan, 
som han respekterede dybt. Han sørgede 

for, at hans afghanske bedsteven, Abdullah 
Wakil, kom til Danmark for at medvirke til 
at opbygge Nuristan udstillingen på Moes-
gaard i 1970, og at han blev dekoreret med 
Ridderkorset af Kong Frederik IX. Det var 
en dansk gestus med stor symbolsk betyd-
ning i Nuristan. Bogens redaktører er på 
fornem vis fortsat i dette spor ved at bede 
hans barnebarn, Kakail Nuristani, om at 
skrive et kapitel i bogen, som giver et klart 
indblik i den vanskelige situation i nutidens 
Nuristan (2016).   

Den korteste og mest præcise karakteri-
stik af Edelberg gives af hans nære ven og 
samarbejdspartner, Oxford professoren, 
Schuyler Jones. Han beskriver ham som ”a 
Renaissance man: a scientist, teacher, inves-
tigator, explorer; always enquiring, always 
seeking to learn”. De fleste i Edelbergs om-
gangskreds vil nikke genkendende til denne 
karakteristik. Det gælder også os, der i vores 
unge år mødte ham som lærer på Ribe Ka-
tedralskole. 

Stor tak til forfatterne og Moesgaard for 
denne spændende bog, som er både under-
holdende og lærd. Man føler sig i godt sel-
skab, mens man læser den, men man føler 
også et stik i hjertet ved tanken om de ud-
fordringer, som befolkningen i Afghanistan 
står med lige nu.

Bogen kan læses med udbytte ikke bare 
af en snæver fagkreds, men også af et bre-
dere publikum, der kan lide at læse om 
ildsjæle bag ekspeditioner til verdener, som 
forsvandt, men som i glimt kan genople-
ves gennem deres indsats. Den er hermed 
varmt anbefalet. 

Edelberg strammer barduner 
– illustration fra bogen
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Går vi ind ad skolens hovedindgang, kom-
mer vi ind i hovedbygningen fra 1856. Føl-
ger vi gangen til højre, kan vi blandt andet 
dreje ind i Salen eller tage trappen op mod 
de overliggende etager. Vi tager trappen, 
da vort mål er reposen midt i trappens 
to forløb op til første sal. På væggen dér 
hænger nitten portrætter i brune træram-
mer på en grøn baggrund. Billederne i de 
tre rækker er alle portrætter af mænd, og 
de er tydeligvis ikke fra vort århundrede. 
Det er fælles for de portrætterede, at de alle 
dels har været elever på Ribe Katedralskole, 
dels har præsteret ekstraordinært på dét, 
der blev deres virkefelt. I dag kunne vi sige, 
at de skabte sig en fornem karriere. Nogle 
har en plads i den brede Danmarkshisto-
rie, andre når ikke ud over en mere snæver 
videnskabshistorie. Disse sidste kan så være 
kendt langt ud over landets grænser.

På væggen ved rektors kontor hænger 
rektortavlen fra 1909. Den vidner om en 
interesse for skolens historie, da den blev 

fremstillet. Og den fortæller, at der er styr på 
kronologi og rektorer siden reformationen. 
Skolen har ligeledes ganske godt styr på, 
hvilke elever der har gået på skolen i de sidste 
fem hundrede år. Det har således alene været 
et spørgsmål gennem et par selektionsrun-
der at udvælge de personligheder, der skulle 
ophænges portrætter af, da galleriet blev 
etableret. I 1913 ophængtes ni billeder, der 
kom syv til i 1919, og de sidste kom senere. 
I årtier har billederne hængt adskilt øverst 
i trapperummene til H21/H22 samt H23/
H24; men nu har de gamle drenge fået en 
mere samlet og synlig placering. 

Men før vi ser på, hvem der blev valgt til 
at få et portræt op at hænge på deres gamle 
skole, skal vi gøre os det klart, at med en 
selektion har vi nogle mere eller mindre ud-
talte kriterier for udvælgelsen. Deraf følger 
en række fravalg. ”Hvad er højest: Runde-
tårn eller et tordenskrald?”, viser problem-
stillingen. Vi har med svært sammenligne-
lige størrelser at gøre, idet der skal vægtes 

Gamle drenge i nye omgivelser
Artikel af Hans Christian Vester fra Ribe Katedralskoles Årsskrift 2021
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mellem naturvidenskabelig og humanistisk 
frontforskning, kunstnerisk udfoldelse 
samt organisatorisk arbejde af politisk, kul-
turel og kirkelig karakter. I udvælgelsen må 
der være tale om skøn, men det er i sig selv 
ikke et problem, når blot det sker på et for-
domsfrit og sagligt grundlag. 

Der er imidlertid nogle vanskeligheder 
eller bindinger forbundet med etablering af 
et billedgalleri af denne karakter. Det vil for 
det første være lige så urimeligt kun at skul-
le udvælge tre tidligere elever, som det vil 
være uhåndterbart at skulle udvælge og op-
hænge fyrre portrætter. For det andet kræ-
ver en ophængning, at der faktisk foreligger 
et billede af en given person, hvilket det i 
et par tilfælde kniber med for de ældste ti-
der. Der findes et billede af Peder Sørensen, 
1540/42-1602, der i lærde kredse opnåede 
stor berømmelse i Europa, da han i 1571 
udgav en stor filosofisk analyse af grundla-
get for datidens lægevidenskab - naturligvis 
på latin! Senere blev han livlæge for Fr. d. 2. 
og Chr. d. 4. Han er ganske interessant set i 
samtiden, men han har ikke nogen synder-
lig virkningshistorie. Derfor er han sikkert 
valgt fra. Hans Thomissøn, 1532-1573, 
elev fra og senere rektor på den gamle skole 
i årene 1557-61, fik i 1569 som provst i 
København udgivet en salmebog, der blev 
den første autoriserede, protestantiske sal-
mebog i Danmark. Her har vi en særdeles 
tydelig virkningshistorie, idet folkekirkens 
salmebøger efterfølgende har været stærkt 
inspireret af strukturen eller opbygningen 
af Thomissøns salmebog. Så man kan mene, 
at Hans Thomissøn burde have været med 
blandt de ophængte portrætter, men der 
findes tilsyneladende ikke et billede af ham. 
Det kan hænge sammen med, at han døde 
relativ ung. Andre kvalificerede kandidater 
fra det 16. århundrede findes der ikke heller 
et portræt af. I de tre bokse kan man læse 
summariske præsentationer af de tidligere 
elever, der slap igennem nåleøjet.

Mændene fra de fire hundrede år afspej-
ler den kultur- og samfundshistoriske ud-
vikling, når det gælder forandringerne i de 

bærende tilværelsessyn. Kirken leverer i det 
første par århundreder en kristen helheds-
forståelse. Denne får modspil op gennem 
oplysningstiden, hvor individet ideelt set 
tilføres mere myndighed og bliver selvbe-
roende. Romantikkens periode med fokus 
på rationalitetskritik og folkelighed i en 
grundtvigsk forståelse er ligeledes repræsen-
teret. Med det moderne gennembrud vin-
der en naturvidenskabelig betragtningsmå-
de stærkt frem. Alle opfattelser ser vi også i 
dag – undertiden i modstrid, undertiden i 
samspil. Historie er ikke fortid, men en del 
af nutiden. Tallet ti har tallene ni, otte, syv 
……. to og et i sig. Årstallet 2021 har alle 
tidligere årstal i sig.

Portrætterne udgør et mindre kursus i 
æstetikhistorie. De kunstneriske teknikker, 
der er brugt til afbildning af personerne, 
skifter fra kobberstik over tegning til foto-
grafi. Et enkelt, Anders Bording, er et affo-
tograferet oliemaleri. Og de lidt alvorsfulde 
og selvbevidste mænd vidner med deres fri-
sure, tøj og hovedbeklædning om deres tid, 
kald og stand. Nogle af de portrætterede 
ser direkte ud på os, de fleste sidder lidt på 
sned og et par stykker er afbilledet fra si-
den. Mændene er i en moden alder, hvilket 
hænger sammen med, at man skulle nå en 
betydelig anerkendelse på sit virkefelt, før 
der blev fremstillet et kunstnerisk portræt 
ved hjælp af en langsom teknik i form af 
stik og maleri. Dette gælder specielt de tid-
ligst portrætterede. Med fotografiapparatets 
fremkomst sker der en demokratisering af 
mulighederne for portrættering; men der 
er grund til at tro, at de fotograferede fra 
nyere tid har brugt en professionel portræt-
fotograf. De sidste syv af de nitten mænd 
var alle professorer i humanvidenskab eller 
naturvidenskab ved Københavns Universi-
tet – en enkelt, Holger Pedersen, var tillige 
rektor samme sted i en periode. I sådanne 
stillinger må det være en selvfølge, at man 
har et portrætfotografi af høj kvalitet til of-
ficiel brug. Mon ikke det er materiale af 
den karakter, der er tilsendt skolen? Endelig 
er den brune og lidt simple, men solide træ-
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I øverste række fra venstre hænger: Peder Palladius, 1503-1560, studier hos Luther og Me-
lanchthon, den første biskop på Sjælland efter reformationen, professor i teologi ved Køben-
havns Universitet, hans skrifter er af stor kultur-, kirke- og sproghistorisk betydning. Anders 
Sørensen Vedel, 1542-1616, Kgl. Historiograf, oversætter Saxos latinske Danmarkshistorie fra 
omkring år 1200 til dansk, udgiver af den første trykte samling folkeviser, nær ven med Tycho 
Brahe, flere erindringssteder i Ribe. Anders Bording, 1619-1677, betydelig produktion af lej-
lighedsdigte, første udgiver af en redigeret, dansk avis ”Den Danske Mercurius”, mindetavle 
på det gamle rådhus ved V. Støckens Plads. Ole Borch, 1626-1690, berømt videnskabsmand i 
en mere spekulativ tradition: kemiker og filolog. For hans efterladte formue etableredes 1691 
Borchs Kollegium i København. I fundatsen står der, at der altid skal bo to på kollegiet fra 
Ribe katedralskole – og sådan har det været gennem årene! Hans Adolf Brorson, 1694-1764, 
alumne på Borchs kollegiet under teologistudiet, biskop i Ribe og dermed skolens foresatte, 
særdeles betydelig salmedigter i pietistisk tradition, mindetavle på Tårnborg i Puggaardsgade 
og statue ved Domkirken. Otto Frederik Müller, 1730-1784, naturforsker og førende i brug 
af mikroskop, specialist i mosser, alger og børsteorme, nød og nyder i indland og udland stor 
anerkendelse for sine evner til iagttagelse og systematik, har redigeret nogle af bindene i Flora 
Danica, det store bogværk om Danmarks blomster.

I midterste række fra venstre hænger: Peter Thun Foersom, 1777-1817, skuespiller ved Det 
kgl. Teater, oversætter og kendt Shakespearefortolker, der som den første dansker både over-
satte Shakespeare til dansk og spillede Hamlet. Jacob Christian Lindberg, 1797-1857, begavet 
grundtvigsk teolog og politiker, der var aktiv i de strømninger, som førte frem til grundloven 
i 1849, skrev artikler om det det hebraiske sprog og foretog en nyoversættelse af biblen, 
international anerkendelse som møntsamler, mindesten i Skibelund Krat. Peter G. Thorsen, 
1811-1883, historiker, runeforsker, chef for Det kgl. Bibliotek, professor og æresdoktor ved 
Københavns Universitet, medlem af Videnskabernes Selskab. Sofus Høgsbro, 1822-1902, 
højskoleforstander for den nyåbnede Rødding Højskole 1850, politiker for Venstre, i 14 år 
formand for Folketinget, mindesten i Skibelund Krat. Henning Frederik Feilberg, 1831-1921, 
sognepræst flere steder i Slesvig og Sydvestjylland, et stort folkloristisk forfatterskab, udar-
bejdede som dialektforsker det fire bind store værk ”Bidrag til en Ordbog over jyske Almue-
mål”, nød international anerkendelse, mindesten i Darum. Ludvig F. Wimmer, 1839-1920, 
sprogforsker i nordiske sprog, udgav ”De danske Runeminder” i fire store bind, professor og 
medlem af Videnskabernes Selskab. Eugen Warming, 1841-1914, professor og verdensberømt 
botaniker, idet han var en hovedskikkelse i grundlæggelsen af disciplinen økologi, direktør for 
Botanisk Have i København, medlem af Videnskabernes Selskab.

I nederste række fra venstre hænger: Jannik Bjerrum, 1850-1920, internationalt anerkendt 
forsker i øjensygdomme, opfinder af stadig brugt metode til undersøgelse af synsfeltet, skrev 
som professor et væld af lærebøger. Karl Frederik Kinch, 1863-1921, klassisk arkæolog og 
filolog, store udgravninger i Grækenland, fandt sammen med Christian Blinkenberg ”Den 
lindiske Tempelkrønike”. Christian Sørensen Blinkenberg, 1863-1948, klassisk arkæolog, gra-
vede sammen med Kinch i Grækenland, tog initiativ til oprettelse af klassisk arkæologi som 
studieområde ved Københavns Universitet. Holger Pedersen, 1867-1953, internationalt aner-
kendt sprogforsker ved Københavns Universitet, i en periode universitetets rektor. Hans Brix, 
1870-1961, betydelig litteraturforsker af en overvejende biografisk skole, litteraturanmelder 
med en skarp, ironisk pen. Peter Boysen Jensen, 1883-1959, studier i plantefysiologi i udlan-
det, professor ved Københavns Universitet i 1917, videreførte Warmings økologiske studier.
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ramme udtryk for samtidens æstetik. Her 
har vi soliditet og tyngde. Med den grønne 
baggrundsfarve, der blev valgt i forbindelse 
med flytningen af billederne, udtrykkes en 
vis eksklusivitet. Dette er Ribe Katedral-
skoles ”Hall of Fame”. Ophængningen er 
et skoleeksempel!

Udvælgelsen og ophængningen af de nit-
ten portrætter af mænd er en historisk frem-
stilling foretaget af mænd. Det er en praksis, 
man har hørt om før. Og det kan være en 
tvivlsom praksis. I denne situation har det 
ikke været muligt at tage kvinder med ind i 
rækken af portrætterede, idet skolens første 
kvindelige elev, Kirstine Margrethe Styrup, 
først startede på skolen 1. august 1893. Hun 
var netop fyldt 20 år og var således 3-4 år 
ældre end drengene. I 1895 blev Ribe Kate-
dralskole den første af landets lærde skoler, 
som dimitterede en kvindelig student. Dette 
sidste kan vi fint være lidt stolte over, men 
det ændrer ikke ved, at det tidsmæssigt ikke 
havde været mulig for kvindelige studenter 

at have skabt sig et ekstraordinært karriere-
forløb, da skolen valgte at ophænge de nit-
ten portrætter af tidligere elever, hvorfor alle 
måtte være mænd. 

I 1899 tages initiativet til at stifte Ribe 
Turistforening, der bliver ”grundlaget for 
byens bevarings-og restaureringsarbejde”, 
som der står på en af byens hvide marmor-
tavler. De 23 tavler, der sidder placeret på 
bygninger forskellige steder i bymidten, 
udspringer af dette initiativ. På disse tavler 
er der hædrende omtale af ganske mange 
mænd. Kun to kvinder omtales: Maren 
Splid, der blev brændt for trolddom i 1641, 
og billedhuggeren Astrid Noack, hvis føde-
hjem er markeret i Grønnegade. Katedral-
skolens ophængning af de 19 portrætter 
samt etableringen af rektortavlen kan fint 
ses i samklang med den voksende interesse 
for byens historie, der viser sig i opsætning 
af marmortavlerne. Der er i øvrigt det fæl-
lespræg, at der er fokus på det enkelte, hi-
storieskabende individ. 

Kobberstik af Anders Sørensen Vedel, stukket af mesteren Melchior Lorck. Originalen findes i 
Albertina-samlingen i Wien. Otto Frederich Müller portrætteret af Cornelius Høyer, der var højt 
respekteret for sin træfsikkerhed, når det gjaldt portrætlighed.
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Fra 1903 optages piger på lige vilkår med 
drengene i gymnasiet. Grundloven fra 
1849 får en tiltrængt justering i 1915, hvor 
kvinder får stemmeret og bliver valgbare. I 
det lys kan de nitten portrætter ses som pa-
triarkatets svanesang. Det er et tilbagesku-
ende projekt, der samler op på et tidsspand, 
mens der gives plads til en ny og mere mo-
derne tid. Sådan kan initiativet fortolkes 
med afstandens indsigt.

Der har givet været flere begrundelser for 
at ophænge portrætterne. Der kunne være 
grund til at hædre de udvalgte personer for 
deres fornemme indsats. Så gjorde det vel 
heller ikke noget, hvis lidt stjernestøv drys-
sede ned på den gamle skole i Ribe. Et an-
det motiv kunne være, at koryfæerne skulle 
inspirere til efterlevelse, det vil sige give lyst 
til videre uddannelse efter afsluttet eksa-
men. Endelig kunne billedrækken vel være 
med til at udvikle historisk bevidsthed, som 
en del af den almene dannelse. Måske kun-
ne der hos nogle elever udvikles en historisk 
identitetsbevidsthed: hvem og hvad er jeg i 
forhold til den historie, jeg er en del af? Vi 
skal næppe forestille os, at mændene i bil-
ledgalleriet i dag kan fungere som idoler for 
de unge mennesker, som passerer forbi på 
trappen. Men har man kendskab til histo-
rien bag det enkelte portræt, kan det natur-
ligvis aftvinge respekt.

Der findes ikke nogen psykologi, der vil 
hævde, at identitet og hukommelse ikke 
har noget med hinanden at gøre. Hukom-
melsen er med til at sikre, at vi selv og andre 
kan genkende vore reaktionsmåder, vore 
tanke- og adfærdsmønstre. Postmoderne 
teori taler om identitet som et refleksivt 
projekt, det vil sige, vi kontinuerligt ny-
fortolker os i forhold til vores livshistorie 
og vore omgivelser; men det betyder dog 
ikke, at vi ikke kan tale om en kerneiden-
titet. En skole har også hukommelse og 
identitet. Lectio er vores arbejdshukom-
melse af den mere rationelle, adfærdsan-
visende slags. Skolens hjemmeside er den 
sociale, udadvendte identitet, hvor vi fin-
der skolens selvfremstilling. Hjemmesiden 

er mere emotionel end lectio, da vi er langt 
tættere på det levede liv. Og det er her, vi 
finder skolens identitet som et refleksivt 
projekt i form af storytelling. Den lange 
gang på første salen i hovedbygningen er 
skolens korttidshukommelse, idet vi her 
finder studenterbilleder fra de seneste godt 
150 år. Med skolens mere end 875 år går 
det nok an at give korttidshukommelsen 
en sådan længde! De 19 portrætter, der er 
emnet for denne artikel, kan vi sammen 
med rektortavlen passende mene er en del 
af skolens langtidshukommelse. De gamle 
drenge, der var her før os, er med til at give 
skolen en historisk identitetsbevidsthed.

Ribe katedralskole skal ikke være et mu-
seum eller have præg af museum; men det 
er vigtigt, at vi har en historisk identitets-
bevidsthed. Dele af skolens lange historie 
må meget gerne være en tonalitet i hver-
dagen. Skolen har nogle charmerende, en-
kelte steder næsten sjælfyldte rammer. Det 
er jo ikke udtryk for en statisk skole, at vi 
har et lokale som ’sangsalen’, der med sit 
interiør viser forbindelsen til det klassiske 
Grækenland og dermed igen et aspekt af 
en kulturel identitet. Det er ej heller ud-
tryk for stagnation, at vi har enkelte skabe 
med gamle, smukke fysikinstrumenter. 
Generelt kan vi sige, at det er en kvalitet, 
at vi i den kontinuerlige forandringsproces 
har en streng, der forandres langsommere 
og måske en lille tråd, som slet ikke foran-
dres. Dette sidste er jo med til at sikre den 
historiske tonalitet, der fortæller os hvem, 
vi er, og hvor vi kommer fra. Det sikrer en 
fortrolighed og en genkendelighed. Hvis 
alt forandres, evt. blot for at blive foran-
dret, så opstår rodløsheden. Tilhør fordrer 
genkendelighed.

En virksomhed, en skole og måske også 
en kultur kan have såvel for lidt som for 
meget historie. Har man for meget historie, 
kan man være fortidsbundet, hvilket kan 
hæmme en måske nødvendig udvikling; 
man kan sidde fast i traditionerne. Har 
man for lidt historie, kan man blive ori-
enteringsløs og mangle forankring, så har 
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man selvsagt ingen historisk identitetsbe-
vidsthed. 

Skolen har valgt at respektere den hi-
storie, der ligger i ophængningen af de 19 
portrætter, bl.a. fordi det er et afsluttet og 
retrospektivt projekt, og fordi at det som 
sådan giver en troværdig fremstilling af 
den historiske udviklingsgang.  I dag ville 
vi måske skubbe en enkelt eller to ud, for-
di vi ser anderledes på deres indsats. Godt 
nok har de portrætterede tænkt og gjort 
nyt – det er jo derfor, de hænger på væg-
gen – men de har, så vidt det vides, levet et 
ordentligt liv inden for de normer og ram-
mer, der gjorde sig gældende, da de levede. 
Det er vist ikke en historie, skolen behøver 
lave om på eller gøre op med. Der er ikke 
nogle af de portrætterede, som har vist 
ildhu i forbindelse med hekseprocesserne. 
Vi skal nok ikke forestille os, at ”Hall af 
Fame” vil have en tilgang af portrætter af 
tidligere elever fra det seneste århundrede. 
Men i givet fald ville der være kvinder med 
i billedrækken.

Skolen har også valgt at give portræt-
terne en mere fremtrædende plads. Dette 
hænger sammen med, at billederne skal 
formidles, så den historie, der gemmer sig 
bag hvert enkelt billede, bliver lettere at 
komme i nærheden af. Dette vil ske ved, at 
der ved hvert billede på væggen placeres en 
QR-kode, som man kan scanne med sin 
mobiltelefon. På den måde kommer man i 
forbindelse med en lille fortælling om den 
person, hvis QR-kode man har scannet. 
Dette materiale er under udarbejdelse.

Pensioneret lektor Torkil Funder skrev 
for tyve år siden til årsskriftet 2001 en arti-
kel om de nitten portrætter. Denne artikel 
kan anbefales, blandt andet fordi den brin-
ger spændende kildemateriale, der knytter 
sig til udvælgelsen af portrætterne. Artiklen 
kan findes på skolens hjemmeside under 
’publikationer’. Denne nye artikel står med 
hensyn til enkelte informationer i gæld til 
forgængeren.

Sophus Høgsbro og H. F. Feilberg var begge inspireret af Grundtvig. På hovedet bærer de en for 
samtiden typisk præstekalot.
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Studier på Norwegian University of 
Science and Technology i Trond-
heim

Tusind tak til Ribe Katedralskole for den øko-
nomiske støtte til mit studieophold i Norge

Jeg er nu ved at have fået mit studieop-
hold i Norge lidt på afstand. Jeg studerede 
på Norwegian University of Science and 
Technology (NTNU) i Trondheim dette 
forårssemester 2021. Normalt studerer jeg 
på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), 
hvor jeg har læst min bachelor i Teknisk 
Biomedicin. Nu er jeg startet på min kan-
didat i Bioteknologi. 

Jeg rejste til Trondheim den 2. januar 
2021, hvor jeg først måtte i ti dages ka-
rantæne på Comfort Hotel Park pga. da-
værende coronarestriktioner. Det var en 
udfordrende oplevelse. I begyndelsen af 
mit ophold var der ikke nogen arrangerede 
begivenheder, og det var også begrænset i 
løbet af semestret. Det gjorde det natur-
ligvis svært at møde nye mennesker, men 
igennem forskellige WhatsApp-grupper fik 
jeg alligevel kontakt til andre udvekslings-
studerende, og jeg endte med at få mig 
nogle fantastiske venner. Billede 1 er fra en 
af mine første hikes i Bymarka, som er et 
meget smukt naturområde omkring Trond-
heim.

Jeg havde fire meget lærerige kurser på 
NTNU: Functional Genomics, Virology, 
Nanomedicine og Python for Program-
mers. Undervisningen foregik hovedsage-
ligt online, hvilket gjorde det svært at få 
kontakt til medstuderende. Alligevel endte 
jeg med at blive en del af en god studiegrup-
pe. Vi kunne mødes og bruge universitets 
faciliteter til at studere det meste af tiden. 
Det var udfordrende og lærerigt at vænne 
sig til strukturen af kurserne. Jeg skulle 
finde ud af, hvordan jeg bedst studerede til 
hvert enkelt kursus. I Functional Genomics 
lærte jeg om sekventeringsmetoder, mas-
sespektrometri, biologisk billededannelse, 
dyremodeller og cellulære netværk. Dette 
kursus inkluderede også en smule laborato-
riearbejde. Jeg havde også Virology, hvilket 
var meget relevant i forhold til COVID-19 
pandemien. Dette kursus har givet mig en 
rigtig god grundviden om virus, og hvor-
dan vores immunforsvar reagerer på dem, 
samt antivirale lægemidler og vacciner. Na-
nomedicine kurset handlede om brugen af 
stamceller til opbygning af væv og organer, 
samt hvordan man kan bruge forskellige 
nanopartikler til at levere medikamenter. 
Det var eksempelvis meget relevant at se 
på, hvordan man har brugt liposomer til 
mRNA vaccinerne mod COVID-19. Sidst 
men ikke mindst er jeg blevet markant bed-
re til at programmere, og jeg har også lært 
mere om software generelt. Jeg har uden 

Vi bringer et par legatberetninger fra Ribe Katedralskoles Årsskrift 2021 

Ripensersamfundets Jubilæumslegat
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Et anderledes forår
Dette forår var jeg i praktik hos den Dan-
ske Ambassade i Lissabon. Det blev et ophold 
fyldt med oplevelser.

En sen aften ankom jeg til et land, som var 
helt lukket ned. På vej ud af taxaen spurgte 
jeg chaufføren, om han kunne anbefale mig 
et godt sted i nærheden, hvor jeg kunne få en 
bid aftensmad. Han grinede af mig og sagde, 
at jeg nok skulle have spist i lufthavnen. Alt 
var lukket ned på grund af Corona.

Jeg vågnede op tidligt i min nye, hvide 
seng og trak gardinerne fra. Udenfor i 
Baixa-kvarteret var dagen allerede i fuld 

gang. Baixa betyder lav, hvilket giver me-
ning for resten af Lissabon myldrer med 
stejle brostensbelagte gader og smøger. Det 
er en by for gode knæ. I Baixa er husene 
høje og gaderne smalle. Jeg kunne næsten 
høre samtalen mellem et ældre søskende-
par, som boede på den anden side af gaden. 
Hver morgen bankede de klude og mopper 
ud ad lejlighedens vinduer. Det må have 
været byens reneste lejlighed.

Inden jeg rejste, havde jeg købt en blazer 
og et par fine lædersko. På min kandidat 
i skovbrugsvidenskab er Fjällräven-bukser 
og gummistøvler mere cool end fine sko og 
blazer, så noget måtte jeg gøre. Jeg drøm-

tvivl fået meget viden, som jeg kan tage 
med mig videre.

Det har været en fantastisk oplevelse at 
studere i udlandet. Jeg er meget glad for, 
at jeg gjorde det, selvom coronapandemien 
besværliggjorde oplevelsen. Jeg har fået et 
stort fagligt udbytte, forbedret mit engelsk, 
og jeg har fået venner og oplevelser for livet. 
Derudover har jeg lært at overleve i naturen. 
Jeg afsluttede mit ophold i Norge med et to 
ugers roadtrip fra Trondheim til Stavanger 

og tilbage. Min sidste store hike var Gald-
høpiggen på en fantastisk flot solskinsdag 
med venner fra hele Europa (se billede 2). 

Jeg vil gerne takke Ribe Katedralskole 
mange gange for den økonomiske støtte til 
mit studieophold. Derudover vil jeg gerne 
påpege min taknemmelighed for alt, hvad 
jeg lærte på Ribe Katedralskole, mens jeg 
gik der fra 2015-2018. 

Caroline Thyssen Petersen

I foråret 2021 havde Portugal EU-formandskabet
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mer om at arbejde med klimaet og naturen 
i Danmark, og hvem ved, måske i Portugal. 
Det kræver både en habil naturfaglighed, 
men også forståelse for, hvordan man begår 
sig i den politiske og erhvervsfaglige ver-
den. Det sidste var netop, hvad jeg fik med 
fra opholdet på Ambassaden i Lissabon.

Mine hæle klikkede over brostenene 
gennem Baixa, hele vejen op ad Avenida da 
Liberdade til Principe Real, hvor Ambassa-
den ligger. Jeg kom en halv time for tidligt 
og måtte vandre op og ned ad den stejle 
gade for ikke at komme alt for tidligt – her 
kunne jeg godt have brugt et par praktiske 
sko i stedet.

En stilet, mørk træelevator førte mig op 
til kontorerne. Her blev jeg mødt af sous-
chefen, som viste mig rundt i lokalerne og 
til sidst mit skrivebord. Der var rene linjer og 
styr på sagerne. Jeg fik et program over, hvad 
der skulle ske de kommende dage. Møder 
med handelsrådgiveren, om sociale medier, 
praktikanterne på de andre ambassader og 
fællesmøde på kontoret. Der var rigeligt at 
lave. Min vigtigste opgave var at danne mig 
et overblik over, hvad der var sket i det por-
tugisiske samfund siden dagen forinden.

Hver morgen læste jeg mig gennem tre 
til fire portugisiske aviser. Aviser med titler 
som Diário de Notícias, Expresso, Público 
og O Jornal Económico. Der skulle være et 
nyhedsoverblik til ambassadøren og resten 
af kontoret hver morgen. Og det var min 
opgave. Med mit spanske sprog, der skulle 
varmes op efter nogle år i gemmerne, som 
mit bedste redskab, var nyhedsoverblikket 
først lidt af en mundfuld. Men jeg kom ef-
ter det, og i dag læser jeg portugisisk takket 
være den opgave. Nogle gange kan det være 
en god udfordring bare at blive kastet ud i 
noget, som man slet ikke kan. Jeg blev klar 
over, at en af mine vigtigste evner er, at jeg 
er hurtig til at lære og samle op på nye em-
ner og stofområder.

Corona gjorde mit ophold lidt anderle-
des, end det nok ellers ville have været. Da 
jeg ankom til Portugal, havde landet verdens 
højeste infektionsrate. Alt var lukket ned, og 

der var udgangsforbud. Man måtte ikke gå 
på arbejde, medmindre man havde en for-
mular fra de portugisiske myndigheder. Jeg 
var på kontoret nogle gange om ugen og kun 
med én anden medarbejder. De fancy mid-
dage, mennesker og canapeer i ambassadens 
residens var skiftet ud med zoom, mikrofo-
ner og tekniske fejl. Til gengæld oplevede jeg 
at være i et land, imens en storpolitisk krise 
finder sted. Det tror jeg kan være guld i for-
hold til et senere arbejdsliv. 

Når verden ikke er, som den plejer, må 
man prøve at finde nogle fordele i den aktu-
elle situation. For eksempel havde jeg ekstra 
tid til at øve det portugisiske sprog. Der var 
mindre stress og jag, end der måske ellers 
ville have været. Jeg tror, at jeg havde bedre 
tid til at lære mine opgaver at kende end 
under mere almindelige omstændigheder.

Imens jeg var i praktik, havde Portugal 
EU-formandskabet. Det betød, at regerin-
gen afholdt en del storpolitiske seminarer 
og møder. Jeg var med til nogle af disse og 
fik en fornemmelse af, hvordan internatio-
nal politik skabes. Disse er jo netop bag-
grunden for alle de love, bekendtgørelser 
og retningslinjer, helt ned på dansk kom-
munalt niveau, som jeg på mit studie og 
studiejob sidder og forholder mig til. Det 
var ret særligt for mig at opleve.

Nu er jeg tilbage i mine Fjällräven og 
gummirøjserne. Men jeg har gemt det fine 
tøj, og måske en dag jeg finder mig et job, 
hvor jeg både får behov for de erfaringer, 
jeg har fået med mig fra et kontorland-
skab i Lissabon, og mine evner ude fra den 
danske natur. Hvis ikke jeg forstod, hvad 
meningen var med gymnasiets AT-under-
visning og tværfaglige SRP-opgaver, da jeg 
var gymnasieelev, så giver det i hvert fald 
mening for mig nu. Jeg vil gerne sige tak 
til Ripensersamfundets Jubilæumslegat for 
at gøre mit ophold på Den danske Ambas-
sade i Lissabon muligt. Det ophold har gi-
vet mig livserfaringer, som jeg er sikker på, 
har givet mig noget særligt i forhold til mit 
fremtidige arbejdsliv.

Maria Voigt Sonnichsen
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Ribe som bil-by er ikke noget nyt. For i 
tilslutning til rundkørslerne nord for byen 
har der i en del år ligget mange bilforret-
ninger. Det var måske nok til mere end det 
lokale behov, men ikke meget.

Det er der i al fald ændret på nu, for Tesla 
åbner et stort center i Ribe. Det skal be-
tjene hele Sydjylland med levering af nye og 
brugte biler af det kendte el-bilmærke. Der 
skal også være service og eftersyn af kunder-
nes biler i Ribe afdelingen.

Firmaet etablerer ikke et nyt anlæg i 
Ribe, men køber et af de største firmaer ved 
den nordlige rundkørsel på hovedvej A11. 
Dets ejer fik - efter forudgående omhyg-
gelige undersøgelser fra Tesla folkene – et 
tilbud, som han ikke kunne sige nej til. 

Det er også et ret stort anlæg i to etager, 
hvor der kan stå mange biler på 1. sal med 
en lang facade ud mod hovedvejen, hvor 
salg og demonstration kan foregå. I stue-
etagen er der rigelig plads til værksteder for 
reparation og service. Det skønnes, at der er 
basis for ca. 30 nye arbejdspladser.

Ribe Jernindustri er lukket med hensyn 
til produktion og alle anlæg og arealer er af-
hændet til Esbjerg Kommune. Tilbage var 
en imponerende samling af virksomhedens 
produktion gennem næsten 175 år. Den 
samling ville man gerne have bevaret i Ribe, 
men det var ikke muligt at finde egnede lo-
kaler. Man havde derfor fundet frem til at 
der i tilslutning til Gram Slot skulle være et  
industri- og landbrugsmuseum. Man var ef-
ter langvarige forhandlinger blevet enige om 
at flytte den betydelige samling til Gram.

Men nogle tyve ville det anderledes. De 
brød en nat ind gennem de gamle fabriks-
bygninger til de rum, hvor museumsgen-
standene befandt sig og fjernede dele af 
næsten hver eneste. Det betyder, at museet 
ikke er noget værd og tyvene har heller ikke 
megen gavn af de stjålne dele. Man håber 

tyvene erkender dette og leverer delene til-
bage. Ellers er resten bare til at smide bort.

Det er tre – fire gamle medarbejdere, der 
har samlet og passet og plejet det hele hid-
til, og de er naturligt nok meget kede af det.

Elmoses hus hedder det eneste hus i gå-
gaden, som ikke er forsynet med en butik i 
stueetagen. Det er med andre ord udeluk-
kende bolig. Det er meget gammelt, stam-
mer måske helt fra slutningen af 1500 åre-
ne, da Ribe blev ramt af den store bybrand 
i 1580. Det har tidligere rummet forskellig 
virksomhed som f.eks. et farveri.

I 1975 erhvervede stadsingeniør Elmo-
se ejendommen som bolig og satte den i 
stand. Det gjorde han særdeles grundigt og 
fagligt forsvarligt. Han var kommet til byen 
i begyndelsen af 1960’erne og havde en stor 
andel i hele byens bevaringsindsats. 

Kort nyt fra Ribe
v/redaktøren

Fra Ribe Jernindustris museum

Elmoses hus
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Efter Elmose boede hans datter og svi-
gersøn i huset, og de fortsatte faderens 
bevaringsarbejde, idet de fik gennemført 
et stort renoveringsarbejde omkring bag-
huset, hvorved der kom styr på en omfat-
tende grundforurening fra den tidligere 
farver.

I 2019 satte de huset til salg, da de efter-
hånden fandt det for stort og besværligt at 
bo i. Det er jo i flere etager og udnyttet op i 
tagetagen. Det var ikke et af byens billigste 
huse, og så var det fredet både udvendigt 
og indvendigt. Det blev derfor ikke solgt 
hurtigt. Det gik næsten et år, men så havde 
køberne også fået solgt deres hidtidige bolig 
og nåede at erhverve huset i gågaden, som 
de havde drømt om i flere år.

Det var nemlig to arkæologer med spe-
ciale i middelalder- og renæssancearkæologi, 
som var køberne. De er begge ansat på Syd-
vestjyske Museer og kunne ikke forestille 
sig en bedre bolig. De vil givet fortsætte 
bevaringsarbejdet, og er begyndt med at 
male det meste af huset, der var den eneste 
mangel på nuværende tidspunkt. Det bliver 
gjort efter alle kunstens regler med linolie-
baseret maling i de rigtige farver.

Liljebjerget hedder det hus, der ligger 
på Linde Allé nr. 6. Det er bygget i 1907 af 
den velkendte ripensiske tømrermester Ja-
cob Daugaard Peters. Han byggede mange 
andre huse i Ribe, herunder de fleste af vil-
laerne på Kurveholmen. Huset er prydet 
med navnet ”Liljebjerget” og det blev byg-
get til en garver, som måske flyttede fra sin 
bolig i Skolegade, hvor Anders Sørensen 
Vedel boede i slutningen af 1500’årene, og 
hvor han havde sit trykkeri, Liljebjerget.

Huset er nu beboet af Benny Thorup og 
hans kone Sanne. Benny har altid haft et 
godt øje til huset og da det kom til salg i 
år 2000 købte de det. Det er højt, to eta-
ger med udnyttet tagetage. Benny er nu på 
efterløn og Sanne er hjemmesygeplejerske. 
Deres fem børn har alle efterhånden boet i 
tagetagen og der har været holdt adskillige 
ungdomsfester gennem årene deroppe. Nu 

bor de alene to i huset, og de ønsker at blive 
der, så længe de kan gå på husets mange 
trapper og passe den store have.

Søren Møller bor i det lille hus der lig-
ger helt ud til Ribe Å i læ af haven ved Ribe 
Kunstmuseum. Det blev bygget i 1956 af 
”den amerikanske dame”, som vi kaldte 
hende, når vi i fritimer sejlede på åen i 
både, som vi lejede for en to-krone pr time 
i det lille runde hus i museumshaven.

Det var en tidligere Gredstedbroborger, 
som var udvandret til Amerika i sin ung-
dom, og som vendte tilbage til sin hjemegn 
som enke. Hun vurderede nøje, hvor hun 
ønskede at bo i sin enkestand og fandt ste-
det ved åen, hvor man dengang kunne få 
lov til at bygge!

Hun skal have været ret så aktiv i byens 
liv, og ifølge Søren Møller, havde hun en 
lille bar i baghuset, hvor Ribes bedre bor-
gerskab hver søndag blev budt på en drink!

Da redaktøren kom tilbage til Ribe i 
1970 var ”den amerikanske dame” død og 
Bodil Børgesen, datter af tidligere borgme-
ster L.C. Nielsen, boede i huset. Hun bo-
ede der indtil hun i slutningen af 1980’erne 
flyttede til Ribe Kloster. Hun solgte huset 
til Birch Nielsen, som havde været en stor 
entreprenør i Ribe. Han og hans kone, Li-
lian Husted Nielsen satte huset i stand og 

Huset på Linde Allé nr. 6
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forbedrede meget ved det. Da hun blev ale-
ne, solgte hun i 2000 huset til Søren Møller, 
der havde tandlægepraksis på Munketorvet, 
så han kom til at bo nær sit arbejdssted. 

Ølboden på Torvet er ved at blive et 
problem. Kontrakten mellem Hotel Dag-
mar og Esbjerg Kommune skal fornyes. 
Nogle Ribe-borgere har endnu engang 
dømt den ude. Den er ellers blevet en del af 
bybilledet, som mange må have vænnet sig 
til. Den blev jo i sin tid forsynet med noget 
vedbend, som blev kaldt borgmester-grønt, 
hvilket ikke var positivt ment. Det er vokset 
pænt til med årene og har sløret boden, så 
den nu indgår i bybilledet på Torvet. Jeg 
tror, de fleste vil savne den, hvis de mod-
stræbende får ret. Den udgør om somme-
ren et slags ankersted for hele møblementet 
på den del af det store torv.

Kulturhavn Ribe er et begreb, som er 
under udvikling. Kommunen vil igang-
sætte et planlægningsarbejde, som skal 
munde ud i et forslag til en helhedsplan for 
det meste af det centrale Ribe med den nye 
bydel på Jernstøberiets grund. Skibbroen, 
Slotsbanken og Hovedengen er med i pla-
nen. Der er sat en lille halv million kr. af til 
projektet, som alle er meget spændte på at 
se et resultat af. 

Kulturhavnen eller Skibbroen er egentlig 
det, som var det oprindelige projektområde, 
men det blev udvidet til hele den centrale 
by bortset fra selve middelalderbyen. Men 
havnens betydning som havn er afhængig 

af Ringvejsbroen på omfartsvejen. Den var 
vedtaget som en oplukkelig bro, men da 
det viste sig, at den ville blive dyrere end 
forventet, blev den opgivet og Vejdirekto-
ratet ville gennemføre end forstærkning af 
den eksisterende bro. Det var egentlig en 
udvikling, som var efter manges ønske, 
idet meget få i Ribe kunne se nytten af en 
oplukkelig bro, set i forhold til de få både, 
som ikke kunne komme ind til Skibbroen, 
hvis de overhovedet kunne sejle på åen.

Men nu er nogle politikere med borg-
mesteren i spidsen vågnet op og har råbt så 
meget op at Vejdirektoratets minister, Trine 
Bramsen, har lovet at se nærmere på sagen!

Lars Roed er en af byens fotografer som 
endnu engang har udmærket sig. Han har 
taget et billede af Mælkevejen ved diget 
ude langs Vadehavet. Det er blevet udpe-
get som det bedste i kategorien: Best of 
Nation ved World Photographic Cup. Det 
er anden gang inden for få år, Lars Roed 
vinder. Dengang var det også et billede fra 
Vadehavsområdet, et solnedgangsbillede af 
en pige, der red sin hest ud ad Ebbevejen.

 

Ølboden på torvet

Mælkevejen ved diget



Mindeord om Herluf Forchhammer – 
gammelsproglig student fra Ribe Kate-
dralskole i 1974

Den 8. december 2021 døde cand.mag. 
& mag.art. Herluf Forchhammer i sit hjem 
i Vallekilde. Herluf blev 66 og nåede kun at 
være pensionist i kort tid efter at være gået 
på pension i eftersommeren 2021. Inden da 
var han i 27 år lektor i historie, religion og 
oldtidskundskab ved Odsherreds Gymnasi-
um, og har i de fleste år taget med eleverne 
på studieture rundt i Europa.

I hele sit liv var Herluf politisk, sam-
fundsmæssigt og historisk interesseret. Som 
udtryk for det sad Herluf i en periode i 
først Dragsholm Kommunalbestyrelse, og 
efter kommunalreformen i Odsherred by-
råd, var han formand for socialudvalget. I 
en periode var Herluf også bestyrelsesfor-
mand for Vallekilde Højskole. Interessen 

for historien overskyggede nok interessen 
for det politiske. Det var især antikkens hi-
storie og Byzans, som optog Herluf. Som 
rejseleder for ”Klassikernes Rejseforening”, 
med ture til klassiske destinationer, har 
Herluf utvivlsom været i sit rette element. I 
sit otium planlagde Herluf at skrive en bog 
om Konstantin den Store.  

Herlufs arbejde, (fritids-) interesser og 
liv hang fint sammen. Både som lektor og i 
det private liv udgjorde optagetheden af hi-
storie, kultur, religion, kunst og korsang et 
smukt hele. Der kan skrives meget om Her-
lufs glæde ved kunst og kultur. I sin studie-
tid i København dansede Herluf f.eks. mo-
dern dance på højt niveau bl.a. med ”kæft, 
trin og retning” på Gråbrødre scenen i 84, 
og i Teater Tangos ”Zebra Hvisken” om 
Anne Frank på Aveny Teatret i 88. 

For ikke at nævne klassisk korsang. Her-
luf sang i 7 koncertkor i efteråret 2021, og 
koncerterne i Rom her i marts 2022 med 
Vestsjællands Kammerkor blev uden Herluf.

 
Med sit vid, sin humor og milde væsen 

var Herluf meget afholdt af kolleger og ele-
ver på Odsherreds Gymnasium. Det undrer 
derfor ikke, at Herluf af gymnasieeleverne, 
blev udnævnt til “Årets lærer “ i 2021. 

Selvom Herluf flyttede fra Ribe efter stu-
dentereksamen, bevarede han gennem alle 
årene en stærk tilknytning til Ribe. Han be-
søgte jævnligt familie, venner i by og om-
egn og gik gader og stræder tyndt og kom-
menterede på forandringer og forbedringer.

 
Sammen med sin hustru Neel boede 

Herluf i Andreas Bentsens ”Håndværker-
skole” i Vallekilde; i det dynamiske miljø 
omkring Vallekilde Højskole. 

Ud over Neel efterlader Herluf døtrene 
Sidsel og Anna og tre børnebørn.  

v/Martin Lundsgaard-Leth
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S.61 ns Anna Margrethe 
 Tjørnelund (Lund)
 Tværgade 27 B
 5750 Ringe

S.72 ma Inge Abildtrup
 Toppen 155, Himmelev
 4000 Roskilde

S.72 mb Børge Birk
 Hans Jensens Vej 25
 6771 Gredstedbro

S.73 a Ejvind Beck Nielsen
 Skolegade 12, 2. tv
 7200 Grindsted

S.82 z Inger Brorsen Hebsgaard
 (Hansen)
 Ferslev Byvej 38
 9230 Svenstrup J

S.85 a Lene Mannerup Roll 
 Madsen (Madsen)
 Carl Baggers Alle 5, Dalum
 5250 Odense SV

S.93 z Svend Pedersen
 Torvegade 63
 6800 Varde

S. 96 z Henrik Stub
 Havneholmen 12 C
 2450 København SV

S.05 c Natasja Moestrup
 Poul Anker Bechs Vej 267
 9200 Aalborg

S.08 h Søren Bøllingtoft Knudsen
 Sundvænget 42
 2900 Hellerup

S.19 t Asger Sander Spenner
 Basgangen 20
 4000 Roskilde

S.19 z Mickie Bruun
 Tolderlundsvej 48, 1. 0003
 5000 Odense C

S19 z Ane Kerstine Ingvartsen 
 Ludvigsen
 Ribevej 24 a
 6780 Skærbæk

S.19 v Mads Aqqalu Roager
 Utterslevvej 13 E
 2400 København NV

Nye medlemmer
S.87 a Sofie Jørgensen
 Åbakkevej 53, 2.tv
 2720 Vanløse  

S.02 a Anne-Mette Steinmeier
 Glaciset 12 B
 2800 Kongens Lyngby

S.12 m Nina Kjar
 Snorregade 4, 1.th
 2300 København S

S.18 r Rasmus Damgaard 
 Simonsen
 Nørrealle 88, st
 8000 Aarhus C

Døde

Adresseændringer mv.

S.52 Hans Ejnar Frisk
R.53 Jørgen Jørgensen
S.55 k+mn Asmus Lorenzen 
 Schmidt
S.64 ma Jens Christian 
 Lautrup-Nielsen
S.74 c Herluf Forchhammer



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


