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RtPENSER SAMFUNDETS STtFTELSE 
OG FØRSTE ÅR

Den foreliggende beskedne 
artikel, der bringes i anledning 
af Ripenser Samfundets 75 års 
jubilæum d. 26.marts 1986, er 
skrevet af den nuværende formand 
for foreningen og redaktør af 
Ripenser Bladet. Naturligvis 
kunne det være gjort langt bedre 
af en faghistoriker, men det kan 
så blive aktuelt igen om 25 år, 
når Ripenser Samfundet fylder 
100 år. Måske er der til den tid 
blandt medlemmerne en 
historiker, der kunne finde 
opgaven interessant og 
tiltrækkende. Indtil da må dette 
stå som en amatørs velmente 
forsøg.
Der skal rettes en varm tak 

til Ribe Jernstøberi (Obbekjær 
Fonden), der har ydet tilskud 
til artiklens trykning., og som 
gennem mange år har støttet 
foreningen ved annoncering i 
Ripenser Bladet.

Ripenser Samfundets 
tilblivelse.

Ripenser Samfundet er stiftet 
i 1912 på foranledning af stud. 
med. Knud Fogh. Han kom i de 
følgende mange år (død 1976) til 
*at spille en ledende rolle som 
bestyrelsesmedlem i foreningen, 
hvor han beklædte posten som 
sekretær "med courage", som det 
hedder i en festsang.

Han var en meget omhyggelig 
sekretær, og vil man grave i 
Ripenser Samfundets historie fra 
dets første år, må man gå til 
Fogh's egne detaljerede og 
velskrevne fremstillinger, 
således som de findes i den 
gamle "Generalforsamlings- Møde 
og Forhandlingsprotokol" med 
Knud Fogh's flotte og 
karakterfulde håndskrift. Mange 
oplysninger findes selvsagt også 
i Ripenser Bladet, hvis første 
nummer kom i 1914 , specielt i 
artikler af Knud Fogh selv og af 
den velskrivende Ribejournalist 
Kai Rosenstand.
Hvad angår foreningens første 

år er det for en stor del Fogh's 
egne referater, der indgår i 
denne fremstilling. Fra 1925 har 
forfatteren selv fulgt 
foreningen som medlem, fra 1967 
som formand og fra 1972 tillige 
som redaktør af Ripenser Bladet.
Knud Fogh havde erfaring i det 

praktiske og engagerede 
foreningsliv dels fra "Hejmdal" 
og dels fra sin deltagelse i en 
ny- skandinavisk bevægelse, der 
dukkede op blandt gymnasieelever 
og studenter omkring 1911 - 
længe efter skandinavismens 
nedtur efter 1864. Den havde i 
nogen grad sit udgangspunkt i 
Ribe, som man kan læse om det i 
Knud Fogh's bog:"Hejmdal gennem 
et kvart århundrede".

bt t/i (Mi /a/L
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Knud Fogh skriver om 
baggrunden for foreningens 
dannelse:

Midt i de travle ungdoms- og 
studieår gik tankerne tilbage 
til Ribe med skoleår og Hejmdal 
og med barndomsårene i den gamle 
historiske by. Der var mange 
minder, man ikke kunne slippe, 
og det var da naturligt, at man 
med gamle skolekammerater blev 
enig om nu og da at mødes.

I løbet af 1911 talte 
stud.med. Fogh fra Ribe med 
adskillige kammerater om 
muligheden for at stifte en 
forening omfattende tidligere 
elever og lærere ved 
Katedralskolen i lighed med de 
sammenslutninger, som allerede 
bestod for Sorø Akademi, 
Herlufsholm og andre gamle,

traditionsrige skoler. Tanken 
vakte almindelig tilslutning 
navnlig fra en kreds af 
fremtrædende mænd i København, 
hvoraf kan nævnes professor i 
Botanik, Eugen Warming, der på 
dette tidspunkt var ved at 
overgå til emeritus, og som 
derfor havde tid og lyst til 
aktivt at støtte sagen. I 
forening med Knud Fogh 
udarbejdedes et "cirkulære", der 
sendtes ud til de studenter fra 
Ribe, hvis adresser man kunne få 
kendskab til.
Nedenfor gengives 

rundskrivelsen efterfulgt af 
navnene på dem, der var de 
første til at give tilslutning 
til dannelsen af Ripenser 
Samfundet.

Dr. phil. Eugen Warming 1912
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Ripensersamfund.

D  a vi længe har savnet e t Ripensersamfnnd i Lighed med de af tidligere Etever fra mange 
andre Sheier aiierede stiftede, og der i den nærmeste Tid tænkes oprettet et saadant, opfordres De her
ved ti) at stette Sagen ved s tra k s  a t  tndm efde Dem som  Medlem.

Sofn/undeis Formaal g âf tttBre.-
I Atf scfsAnAtrfsg og nåden 1 ^  nf ntfyfAlr og hevnrr in/nnænhnfdef meffem ddigrrr ffever /  f{fhe- 

/fhfedmfskofe snnrf Lærere og fmhedemænd, der er effier Anr væref Anpffef fif denne /nsfrfnffon.

II /tf .yde snavef æfdre som yngre ffdffgere ffever f ^¿ie-A^nfedm&Aofe, der er < 7rnng, Sfeffe oed 
Gnver eder renf^fh Lnnn.

Kontingentet vi] antage)ig ligesom for de andre Samfnnd Hive 2 Kr. aartig, 
indmetdeise, der grundet paa Ønske om snartig Oprettelse af Samfundet bedes foretaget saa 

hurtigt, det er Dem muligt, finder Sted ved skriftlig eller personlig Henvendelse til

Stud. m ed. K. Fogh, Nordre Frihavnsgade )7,
(Træffetid 4—5 Efterm ) København 0.

Meddelelse til Medlemmerne angaaende den konstituerende Generalforsamling udsendes, naar 
et tilstrækkeligt Antal er indtegnede.

Xedcnstaaende Medlemmer anbefaler pas det bedste Oprettelsen af et Ripensersamfund med

C. Dybdal
Ovtdtcffr, Ribt.

C. Amorsen, 
Ovfdacrfr, Ribf.

J. Nielsen, J.M  Secher,
Rfktor, Ribf. Ovfrtarrcr, Ribf

V BIoch. K. Knudsen, J Lange, A W. Høst.
Adjunkt Ribt. Adjunkt, Ribt Adjunkt. Ribt. Adjunkt, Ribt

L. Christiansen, Th. Nørregaard, Stokholm-Simonsen, 
Adjunkt, Ribt Adjunkt, Ribt. Gymnastiklærer, Ribt

F J Pedersen. C, Rosenstand. H. Wlndfeld-Hansen. P. P. Jørgensen

D Wulsten,

H Reineke,
Adjunkt, Ribt

H Lassen,
fbv. Adjunkt, Ribt

Jacob A Riis,
Stiftsprovst, Ribt. Su'ftskasstrtr, Ribt. Banhdir. M. L . Ribt cand. thtoL, Ribt. '  Forfatter, Ntw-yJr'k

C, Ferslev, E. C Vlldenskov, Th. Brlnch, H F Fellberg
Toldfomtalttr, Esbltrg. Ovtrlttgt. Esbjrrg. D r.ph il.P asto rtm tr,A shov .

P. yibmk, H. Lund. Eug Warmlng. J. P. Bjerrum.
Præst. Taamby fhv. ^Ho)tsttrttsasstssor. Prof. Dr. pbil. Kbh Prof Dr. m td, Kbh

.  . ætt Chr. Ramsing. 1. Wlndfeld-Hansen.
Raadtfm Dr. phd. Kbb Prof. [ngtniør. Kbh. Btlysningsdirthtsr. Kbh.

J. F. Bartholln, A Lund Henrik Madsen
R td a k ,^ ,f .D „ b l,d m ..K b b . O btm t.K bb. M d i " ^ K b " '

r. ^t **°j}*̂  Lindbæk J. M Abrahamsen, H. V. Arntz.
Dr. phd, Kbb. Dr pbil, Kbb Lægt, Kbb fbv. Distriktslægt, Kbh.

1. Friis, Ax Friis, E. Bovien, K. Rasmussen,

ThSerensen,
Provst, Skandfrborg,

Holyer Pedersen,
Prof Dr phi!., Kbh.

Franz v. Jessen.
Redaktør a f.R ig e !', Kbh

ChrBHnkenberg, K
Dr. phi!., Kbh.

P N. Hansen
Provst, Kbh.Overkirurg, Dr.mt<L,Kbh. Korpslægt. Kbb. tand pharm .kbh. cand. m a g l s ^ iæ i t r ,  Kbb

A Skettrup, Chresten Skikklid, C. F. Christensen. E. StOrup v  P BøtræiM
B'Utdhuggrr. Kbb. Assisttut. Kbb cand jur, K?h A ^ s t ^ .  K ^  'Præst, Kbh.
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Disse 51 underskrivere må 
således anses for Ripenser 
Samfundets stiftere.

I spidsen stod Katedralskolens 
rektor, Julius Nielsen, med 12 
lærere, deriblandt en lærerinde, 
men ellers indeholdt listen mest 
medlemmer af en ripensisk klike 
i København, der talte mange 
professorer og andre højere 
akademiske embedsmænd. Det var 
da også denne gruppe, der kom 
til at danne den faste støtte 
for Ripenser Samfundet i de 
første år, og som kom til at stå 
som økonomiske garanter, og 
blandt hvilke man fortrinsvis 
valgte formænd og 
bestyrelsesmedlemmer.

"Cirkulæret" udsendtes i et 
antal af ca 300 eksemplarer, og 
der meldte sig i den følgende 
tid 177 medlemmer. Hermed var 
oprettelsen af Ripenser 
Samfundet sikret.

Den stiftende 
generalforsamling.

Der fulgte nu en travl tid for 
den unge Fogh. Forberedelserne 
til den konstituerende 
(stiftende) generalforsamling 
krævede mange overvejelser både 
med hensyn til love for 
foreningen, valg af bestyrelse 
og sidst - men ikke mindst - den 
rent praktiske tilrettelæggelse 
af mødet og mange, der gik ind 
for tanken, måtte da også give 
en hånd med.

Den stiftende
generalforsamling fandt sted i 
Studenterforeningen den 26. 
marts 1912. Knud Fogh bød 
velkommen til de 80 fremmødte 
damer og herrer, og han takkede 
medhjælperne for det store 
forberedende arbejde hen imod 
dannelsen af foreningen. 
Forsikringsrådets formand, 
dr.phil. J.P.Gram valgtes derpå 
til dirigent, og han 
præsenterede straks et fuldt 
udarbejdet forslag til love, der 
redegjorde for samfundets navn, 
dets formål, bestemmelser om

medlemsskab, bestyrelse, 
afholdelse af generalforsamling, 
og hvad der iøvrigt kræves af 
love og regler for at en 
forening skal kunne fungere. De 
enkelte punkter af forslaget 
blev nøje gennemdebatteret af de 
fremmødte. Blandt dem kan nævnes 
professor Eugen Warming, 
dr.phil. Kinch, redaktør Franz 
v.Jessen, skolebestyrer Noak, 
pastor P.Vibæk, kaptajn Schøler 
samt endvidere studenterne 
Stemann, Bjerge, Sturup og Fogh. 
Lovene blev vedtaget.
Under "valg af bestyrelse" 

blev til formand valgt professor 
Eugen Warming, der var en af de 
ivrigste fortalere for dannelsen 
af Ripenser Samfundet.Til de 
øvrige bestyrelsesposter 
valgtes: Overlærer C.Amorsen, 
Ribe, stud.mag. J.S.Bjerge, 
Kbhvn., stud.med. Knud Fogh, 
Kbhvn. og redaktør Franz 
v.Jessen, Kbhvn.

Kaj Rosenstand og Knud Fogh 
ned pedel Nielsen i midten.
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Den første ordinære 
generalforsamling

Et af foreningens formål var 
som nævnt at samle medlemmerne 
og deres nærmeste familie til 
selskabelige sammenkomster. Der 
var da også allerede planlagt en 
festlighed, der skulle løbe af 
stabelen d.15. maj. Men den 
måtte imidlertid aflyses på 
grund af Hans Majestæt Kong 
Frederik d. VIII's pludselige 
død i Hamborg natten forud.
Først et halvt år senere, nemlig 
d.15. oktober 1912 afholdtes 
festen i forbindelse med 
Ripenser Samfundets første 
ordinære generalforsamling, der 
fandt sted i Wiwels 
selskabslokaler ligeledes med ca 
80 deltagere. Ved 
generalforsamlingen var redaktør 
v.Jessen dirigent. Som et 
særligt punkt på dagsordenen var 
sat oprettelsen af 
understøttelsesfonden. Der var 
udarbejdet et forslag af et 
tomandsudvalg bestående af 
v.Jessen og Knud Fogh, og det 
"tilfaldt Knud Fogh den ære at 
forelægge resultatet", som det 
hedder i Fogh's referat.
Som forbillede og model havde 

man fortrinsvis benyttet 
Journalistforeningens, 
Herluvianer- og 
Soranerfamfundets 
understøttelsesfondes 
bestemmelser. Det var derfor på 
nogenlunde sikkert grundlag og 
med god samvittighed, at Knud 
Fogh kunne lægge arbejdet frem 
for forsamlingen. Han gjorde det 
med følgende indledning:

"At forelægge love — især når 
de er af så vigtig art som 
disse, er ellers en særdeles 
højtidelig sag", men så kommer 
Fogh pludselig (???) i tanker om 
en gammel studentervise, der 
begynder således:

"Da mihi nunc concilium
thi jeg er slemt i knibe,
min pung den er nu ganske tom.

og jeg har fået brev fra Ribe, 
hvori min fader skriver mig, 
at såsom jeg er liderlig, 
så får jeg ingen penge mer, 
før at han mig forbedret ser.

Nå! et spøg et andet alvor. De 
elever, der udgår fra Ribe 
Katedralskole, er - i hvert fald 
for størstedelens vedkommende - 
ikke velhavere, og mange af dem 
vil tit og ofte kunne trænge til 
en hjælpende hånd. Store summer 
har vi ikke, og store summer får 
vi næppe heller med det første, 
men vi skulle dog gerne i løbet 
af ikke alt for lang tid nå til 
at kunne yde i hvert fald en 
mindre hjælp til selvhjælp. Ude 
i provinsen, hvor vore medlemmer 
ikke er i stand til at nyde 
nogen direkte glæde af vore 
sammenkomster, er det ikke 
mindst tanken om dette 
understøttelsesfond, der har 
bidraget til, at de i så 
rigeligt tal har indtegnet sig 
på vor medlemsliste."
Efter en lang og livlig debat 

med mange vittige bemærkninger 
blev forslaget vedtaget - med 
kun få ændringer. Herefter 
fulgte så vedtagelsen af nogle 
ændringer til foreningens 
almindelige love, og dermed 
havde man fået orden på det 
samlede lovgrundlag for 
foreningens virke. Man gik så 
over til valg af ny bestyrelse, 
og her var det kun et enkelt 
medlem, som - efter eget ønske - 
blev udskiftet. Professor Holger 
Pedersen blev således afløst af 
assistent i Nationalbanken 
Chr.Christiansen.
Efter generalforsamlingens 

afslutning gik man så til bords 
sammen med de ventende damer. 
Under indtryk af den muntre 
stemning gik snakken på livet 
løs. Samtalen blev kun afbrudt 
af taler og sange. Redaktør 
v.Jessen og professor Eugen 
Warming priste Ribe både i prosa 
og i sang. Student Rosenstand



8

takkede på russernes vegne, og 
det endte med, at student Fogh 
måtte op at stå på en stol for 
at modtage forsamlingens 
højlydte og vedholdende hyldest.

De første års foreningsliv i 
København

Ripenser Samfundet havde 
således en festlig og lovende 
start, og der fulgte de følgende 
år en række strålende fester - 
arrangeret af Knud Fogh. Særligt 
må nævnes års- og rusfesten, der 
afholdtes hvert år i oktober 
måned. Arrangementerne holdtes i 
en udsøgt stil og foregik i 
Københavns bedste 
selskabslokaler med festklædte 
deltagere: damerne i lange 
kjoler og herrerne i kjole og 
hvidt. Hertil kom kunstnerisk og 
kulturel underholdning med 
kunstnere og foredragsholdere, 
der enten kunne stamme fra 
medlemskredsen eller kunne være 
indforskrevne til formålet. Der 
var fælles spisning med 
obligatoriske taler og "skåler" 
for Ribe,Ribe skole, for

Ripenser Samfundet, for damerne 
og for bestyrelsen. Til festerne 
var der forfattet 
lejlighedssange, og aftenerne 
sluttede med "Bal for Juniores" 
og "Kortspil for Seniores".

Foreningslivet havde således 
allerede i løbet af det første 
år udfoldet sig til stor 
tilfredshed for medlemmerne og 
med god tilslutning fra de 
"københavnere", der først og 
fremmest havde været med til at 
stifte Ripenser Samfundet. Men 
selv om festerne økonomisk 
hvilede i sig selv uden 
væsentlige tilskud fra 
foreningens kasse, idet 
deltagerne selv betalte deres 
andel, kunne tilfredsheden ikke 
deles af de medlemmer, der boede 
langt fra hovedstaden. Dette var 
man da også opmærksom på i 
bestyrelsen, og man overvejede, 
hvorledes denne mangel kunne 
afhjælpes. Der var forslag 
fremme om at danne 
lokalafdelinger ude omkring i 
landet med arrangement af lokale 
fester og anden selskabelig 
sammenkomst.
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Ripenser Bladets start
Det afgørende forslag kom 

imidlertid fra politifuldmægtig 
J.L.Buch, der ved den tredie 
ordinære generalforsamling 
d.20.oktober 1914 foreslog 
udgivelsen af et medlemsblad, 
der kunne knytte kontakt til 
alle medlemmer. Et medlemsblad 
for skoleforeninger var dengang 
noget helt nyt. Ikke desto 
mindre havde der fra Knud Fogh's 
hånd allerede været tilløb til 
et blad for Ripenser Samfundet i 
form af hans udsendelse af de 
såkaldte "Meddelelser". Han 
udsendte i 1915 to numre. Det 
første indeholdt to gamle 
elevers skoleminder fra den 
gamle skole ved Domkirken, samt 
en tale af Jakob A.Riis, og det 
andet omhandlede "Hejmdal" 
gennem et halvt århundrede. Nu 
foreslog J.L.Buch oprettelsen af

et regelmæssigt udkommende 
medlemsblad. Det vakte både 
protest og en livlig diskussion, 
der endte med, at man vedtog at 
lade sagen nærmere undersøge af 
et bladudvalg, der kom til at 
bestå af Buch og studenterne 
Chr.Dethlefsen og Kai 
Rosenstand.
Ved generalforsamlingen i 

oktober 1915 forelå en 
betænkning, der efter en 
indgående drøftelse førte til, 
at man vedtog af foreningens 
kasse at anvende 50 kr til 
forsøgsvis at udgive et blad i 
1916. Buch blev bladets redaktør 
med hjælp fra Kai Rosenstand, 
der blev redaktionssekretær, og 
det lykkedes de følgende mange 
år at gennemføre udgivelsen af 
Ripenser Bladet. Buch var 
redaktør i fire år, hvorefter 
eneredaktionen overgik til 
Rosenstand - støttet af Fogh.

Ripenser-Samfundet.
København, 14. Marts !928.
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Ripenser Bladet, 
Rosenstand og Fogh.

Bladredaktionen kom herved i 
de bedste hænder, dels på grund 
af Rosenstands fra barnsben 
grundfæstede viden om ripensiske 
forhold i fortid og nutid, dels 
på grund af hans journalistiske 
fremstillingsform, der egnede 
sig glimrende til bladets - i 
bedste forstand - nostalgiske 
natur som forbindelsesled mellem 
tidligere katadralskoleelever 
rundt i landet - og skolen og 
byen, som de var udgået fra.

Endvidere blev Rosenstand som 
journalist tilknyttet Ribe 
Stifttidende, hvor Ripenser 
Bladet i mange år blev opsat og 
trykt, og hvor redaktør 
Willemoes delte Rosenstands 
interesse for Ribes forhold. 
Bladet blev optaget i Samfundets 
love, og det tjente sit formål, 
nemlig at komme alle medlemmerne 
i møde samt give dem alle noget 
for deres kontingent.
Bladet blev Ripenser 

Samfundets ansigt udadtil og 
dets "facade" med de tre ovaler 
på forsiden var tegnet af 
arkitekt Peters. Ripenser Bladet 
blev herefter af alle regnet for 
den vigtigste og mest samlende 
og bevarende del af samfundets 
aktiviteter.
Knud Fogh oprettede Ripenser 

Samfundet, men Kai Rosenstand 
opretholdt det.

Rosenstand havde dog også et 
andet sigte med Ripenser Bladet. 
Han ønskede tillige at følge 
sporet af Ribes store historiske 
traditioner og - gennem gamle 
elevers og egne bidrag - at gøre 
bladet til en kilde for den 
historiske forskning. Bjørn 
Kornerup har da også brugt 
bladet under udarbejdelsen af 
sit store værk om Ribe 
Katedralskoles historie.

Fogh og Rosenstand var 
barndomsvenner, og havde begge 
gået i Ribe Katedralskole. De 
var studenter fra sommeren 1911,

Fogh fra Ribe og Rosenstand fra 
Esbjerg - fordi Ribe dengang 
ikke havde en nysproglig 
retning. Som studenter fandt de 
sammen i København i arbejdet 
for Ripenser Samfundet uden at 
studierne dog ganske svigtedes. 
Følgende strofe fra 1916 tyder i 
det mindste på, at eksamenstiden 
blev taget alvorligt:

Jeg blandt de mange savner dog 
vort samfunds stifter 

stud.med. Fogh
Han passe må sin bog med flid 
thi det er jo eksamenstid.

Fogh havde dog overskud nok 
til et stort foreningsarbejde - 
navnlig gennem hans 
festarrangementer, og det blev 
Fogh og Rosenstand, der kom til 
at bære foreningen gennem de 
første næsten 50 år.
De to supplerede hinanden på 

udmærket vis som to modsatte 
poler: Fogh som den festlige 
noget letbenede Københavner og 
Rosenstand som den grundige og 
lidt tunge vestjyde. Til og med 
var de ankret op i hver sin ende 
af landet: Fogh i samfundets 
hjemby, København, og Rosenstand 
i samfundets moderby, Ribe.
Af skildringerne i det 

foregående og af foreningens 
loves formålsparagraf fremgår 
Fogh's ideer om Ripenser 
Samfundets virke. Rosenstands 
intentioner kom frem ved en 
rustale, som han holdt ved den 
første ordinære 
generalforsamling i 1912:

"Når jeg tager ordet her i 
aften er det fordi jeg føler 
trang til at rette en tak til de 
mænd, ved hvis arbejde det er 
lykkedes at oprette denne 
forening og derved at afhjælpe 
et længe følt savn. Jeg taler 
her især som rus, fordi jeg 
tror, at Ripenser Samfundets 
stiftelse særligt hilses med 
jubel af årets russer. De unger 
mennesker, som fra en lille bys 
stille liv kommer over til 
storstaden, vil altid være glade
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for, i Ripenser Samfundet at 
kunne finde et sted, hvor de kan 
føle sig hjemme og ved hyggelige 
sammenkomster opfriske og bevare 
venskaber og kammeratskaber, der 
er indstiftet i skoleårene. De 
vil her midt i den fremmede bys 
travlhed finde en oase, hvor de 
kan øse af de gode minders 
uudtømmelige brønd. Lad os håbe, 
at Ripenser Samfundets medlemmer 
altid med pietetsfuldt sind vil 
bevare mindet om vor kære, gamle 
by, hvor vi har tilbragt vore 
måske lykkeligste dage"

Vanskeligheder og stagnation
Hvordan gik det med 

realiseringen af disse mænds 
intentioner, som de delte med 
resten af den stiftende 
forsamling?
Foreningen måtte i de 75 år, 

der er forløbet siden dens 
stiftelse, gennem de to 
verdenskrige med deraf følgende 
vanskeligheder. Den første 
begejstringsrus kunne ikke 
opretholdes. Den var blevet 
båret frem af en elite af ældre 
akademikere, der var studenter 
fra Ribe, og som følte sig som 
en familiekreds med Ribe 
Katedralskole som det fælles 
udgangspunkt.
De var de faste støtter og de 

trofaste mødedeltagere i 
Ripenser Samfundets første år, 
og det var fra denne elite, man 
hentede foreningens 
bestyrelsesmedlemmer og formænd.
Prof. E.Warming 1912 - 1914
Dr. phil. Kinch 1914 - 1918
Kaptajn B.Paulsen 1918 - 20
Ingeniør O.Blume 1920 - 1921
Kontorchef E.Bang 1921 - 1925
Overretssagfører Peter Paulsen 1925 - 1927.
Men denne pionerskare blev 

stadig mindre og efterlod deres 
nekrologer i Ripenser Bladet.
Det ikke alene mindskede 
medlemsantallet, men det 
bevirkede tillige hos de 
overlevende en mindre interesse 
for sammenkomsterne, hvor de

ikke længere kunne træffe sammer 
med deres jævnaldrende 
kammerater. Der var heller ikke 
tilstrækkelig tilgang af unge. 
Ganske vist drev næstformanden, 
overlærer Amorsen hvert år en 
stærk propagande blandt de 
vordende studenter, der 
fortsatte med deres studier i 
København, og som fandt sammen 
på Studiegårdens frokoststuer, i Kannibalen og i 
Studenterforeningen.
Trods stagnerende tilslutning 

arbejdede Fogh og Rosenstand 
ufortrødent videre som de 
tidligere havde gjort, men dog 
med visse indskrænkninger: færre 
blade og billigere fester, men 
man så supplerede man med andre 
aktiviteter. Man afholdt således 
i 1917 torskegilde med tombola, 
karneval og danseskole. Trods 
svigtende deltagelse i 
arrangementerne sneg 
medlemstallet sig alligevel i 
vejret, måske netop på grund af krigen.
Riponser Samfundet var et 

sted, hvor man hyggede sig i 
bevidstheden om et fælles 
tilhørsforhold til den kære 
lille by, der efter 1864 havde 
fået så trang en skæbne - 
spærret inde i en snæver lomme 
syd for Kongeåen. Nogle af 
medlemmerne havde oplevet 1864. 
Erindringen herom var levende og 
fostrede en stærk 
nationalfølelse, der var et 
kendetegn for Ripenser 
Samfundet. Krigen vakte håb om 
grænseliniens flytning, og da 
genforeningen blev virkelighed 
fulgte en begejstring, der 
blæste fornyet liv i Ripenser 
Samfundet og i dets aktiviteter.
Man deltog i en indsamling til 

et skolebanner, og man satte en 
mindeplade i skolens mur til 
højre for hovedindgangen til 
minde om dem, der var omkommet i 
krigen, og som havde været 
elever på skolen.
Man fandt sig imidlertid 

h^H-tigt til rette med den nye 
tingenes tilstand. Det blev til
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historie og det betød, at 
foreningslivet ikke havde den 
fornødne tiltrækning på 
medlemmerne. Efter en kort 
opblussen begyndte en ny 
stagnation, der var mere 
alvorlig end den, der havde 
rådet i foreningens første tid. 
Der var så meget, der skulle 
genoprettes eller forbedres. En 
væsentlig nyudvikling, der

skulle komme til at pege frem 
til i dag, var oprettelsen af 
højere uddannelsessteder udenfor 
København. Det betød, at Ribe 
studenterne tilskyndedes først 
til uddannelse og siden til 
bosættelse i Jylland og på Fyn. 
Og København var dermed ikke 
længere helt så naturligt et 
centrum for foreningen som, den 
havde været tidligere.
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Kaj Rosenstand 

Efterskrift
Med dette har Anton Karkov så 

ført os - læserne - tilbage til 
en tid, som praktisk talt ingen 
af os selv har oplevet. Til den 
tid, hvor videreuddannelsen af 
Katedralskolens elever næsten 
udelukkende foregik i København, 
hvor det at flytte fra Ribe til 
"storstaden" var en 
frygtindgydende forandring, og 
hvor damerne pænt ventede mens 
herrerne holdt 
generalforsamling.
Desværre er det mit indtryk, 

at artiklen på grund af Anton 
Kankovs helbredsmæssige 
situation måske ikke helt står 
mål med hans egne ambitioner om 
en meget omfangsrig og minutiøs 
redegørelse for Ripenser 
Samfundets aktiviteter og 
betingelser fra starten i 1912 
og til i dag. Når det gælder 
denne forening er det på den 
anden side få, der har viden og

Knud Fogh

engagement som netop foreningens 
nuværende og mangeårige formand. 
Hans nære tilknytning til byen 
Ribe-og egnen deromkring, hans 
varme og taknemlige forhold til 
skolen samt hans store arbejde 
for foreningen gør ham til en af 
de "store Ripensere".

For Ripenser Samfundet var 
årene op til anden verdenskrig 
meget stille, og krigen tvang i 
realiteten foreningens 
aktiviteter til standsning.
Skolens 800 års jubilæum i 

1945 skabte imidlertid en 
stemning, der muliggjorde en 
genetablering. Dette udnyttedes 
med flid og succes af Kai 
Rosenstand, medens rektor 
Jørgensens formandsskab betød et 
tættere forhold til skolen. Med 
en energisk indsats fulgte 
blandt andre Flemming Veisig og 
Carl Rise Damkjær disse 
tendenser op. Flittige 
hvervekampagner og en 
administrativ opstramning gjorde
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igen Ripenser Samfundet 
funktionsdygtigt. Hertil kom, at 
Damkjærs arbejde som kasserer 
ændrede foreningens økonomi 
afgørende idet et mindre 
underskud forvandledes til en 
solid kapital.

Festlige oplevelser af 
skoleminder afvekslende med 
lange perioder hvor de naturligt 
glider i baggrunden er 
almindeligt for medlemmerne, og 
opsving fulgt af stagnation har 
gennem årene udgjort et fast 
mønster for Ripenser Samfundet.

Interessen for de tidlige 
ungdomsoplevelser er - deres 
fornøjelighed og poesi til trods 
- ikke en konstant størrelse.
Og alligevel møder vi hvert år 

ved Ripenser Samfundets 
reception i Ribe mange, der med 
stor fornøjelse og udbytte 
mindes gymnasietiden sammen med 
deres kammerater fra dengang. 
Nogle af dem føler måske ved den 
lejlighed, at de helt ufortjent 
får lidt tabt ungdom foræret, og 
det kan vel også ske, at 
nakkehårene rejser sig lidt, når

koret synger: "Jeg er født i 
Ribe - ved den blanke å".

Skolen tager på 
translokationsdagen gæstfrit 
imod sine gamle elever, og 
Ripenser Samfundet kvitterer med 
en tale til studenterne og med 
uddelingen af sit dimittend 
legat på 3.000 kr til en af 
årets studenter. Sidste år kunne 
foreningen tilmed donere 15.000 

til skolens nye klaver - 
indsamlet blandt medlemmerne. 
Siden 1971 har vi administreret 
"Dir. N.P.Lauridsens og hustru's 
legat", i år er der uddelt kr.
56.000 til "fattige men 
flittige elever fra Ribe 
Katedralskole". Med andre ord, 
med sine ca 1.6oo medlemmer og 
sine traditioner er Ripenser 
Samfundet i dag en ærværdig men 
levende forening. Den har nu 
opnået at blive 75 år. Mon ikke 
den også skal kunne nå at runde 
de 100? Det afgør medlemmerne - 
de gamle og de nye!

Ole Marker

TRK
RIPENSER-SAMFUNDETs 75-års jubilæum i år markeres 
ved et tilbageblik over foreningens historie i 
RIPENSER-BLADET samt udsendelse til foreningens 
medlemmer af Poul Schierbeck og Alex Garff's 
kantate, der blev f#rsteopf#rt ved Katedralskolens 
8oo-års jubilæum i 1945.

Vi takker Ribe Katedralskole for tilladelse til 
genoptrykning af kantaten og direktør H. Obbekjær 
og hustru Marie Obbekjærs legat for økonomisk 
støtte.



15

FMPENSER-SAMFUNDETS
GENERALFORSAMUNG

RIPENSER-SAMFUNDETs generalforsam
ling afholdtes igen i år på Caroli- 
nevej 6 i Hellerup, hvor villaens 
store spisestue var omdannet til 
forsamlingslokale med stolerækker. 
De 3o fremmødte deltagere var for 
en stor dels vedkommende de samme, 
der møder år efter år, og som ef
terhånden er kommet til at danne 
en fast kreds. Risikoen ved evt. 
at blive valgt til bestyrelsesmed
lem opvejes i rigt mål af fru Kar- 
kovs efterfølgende kaffebord med 
dejligt bagværk i de tilstødende 
Ribe-prægede stuer. Formanden bød 
velkommen og mindedes de i årets 
løb afdøde medlemmer: pastor em. 
Valdemar Nørlund Christensen,
Irsf. H.K. Hjerrild, fhv. rektor 
Kristian Brudsig, gross. Aage Jør
gensen, fhv. dir. Kristen Rark Foss. 
Til dirigent valgtes ambassadør 
Frode Schøn. Formanden aflagde 
beretning, hvor han redegjorde for 
de traditionelle aktiviteter: ge
neralforsamling, jubilar-reception, 
udgivelse af bladet med 3 numre 
samt 1 nummer af Jubilar-Service. 
Yderligere har Ripenser-Samfundet 
med ca. 15.ooo kr. til et nyt kla
ver til skolen, indsamlet blandt 
foreningens medlemmer. Medlemstal
let er nu steget til 1 .668.
Efter beretningens godkendelse var
der forskellige meningstilkendegi
velser vedr. Ripenser-Samfundets 
75 års fødselsdag den 26. marts,

hvor bestyrelsen havde besluttet at 
markere dagen ved udsendelse af et 
jubilæumsskrift om foreningens hi
storie, som formanden var i færd 
med at skrive. Baggrunden for den
ne beslutning var, at der hverken 
var praktisk eller økonomisk mu
lighed for at arrangere stor fød
selsdagsfest, som flere medlemmer 
havde set frem til. Endvidere blev 
det gjort gældende, at en sådan 
fest kun ville blive for de få, 
medens et jubilæumsskrift ville 
na ud til alle medlemmerne.
Herefter fik kassereren ordet for 
aflæggelse af det reviderede regn
skab. Dette godkendtes uden be
mærkninger .
Formanden sluttede generalforsam
lingen med at takke de forskellige, 
der havde hjulpet og støttet fore
ningen: medlemsskaren, annoncører, 
bidragydere, kontaktpersoner for 
hjælp til adresseforskning samt 
medlemmer og ikke-medlemmer for 
indlæg til bladet. En særlig tak 
blev rettet til Katedralskolen 
for dens store velvilje over for 
Ripenser-Samfundet.
Herefter hengav man sig til det 
selskabelige samvær med firhændigt 
klaverspil af Marie Sophie Haar og 
Ruth Karkov indledt med Riberhus- 
march. Under kaffen takkede næst
formanden værtsparret for arrange
mentet, og der blev råbt et trefol 
digt hurra for disse.
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Anten Karkov Frode Schein Hans Jakob Wil lumsen

Ruth Karkov



1. Driftsregnskab for perioden 1/1-31/11.1986
Indtægter:
Kontingent grp. 1: 1223 å 5o,- 

" grp. 2: 213 å 3o,-
Kontingent ialt .............
Ekstrabidrag............. .
Renteindtægter, netto .......
Klaverfond ..................
Bidrag, jubilæum, Obbekjærfond

Udgifter:
Blad: red., tryk., distrib...................  5o.925,44
t annonceindtægter ..............................  7.25o,oo

43.675,44
Arrangementer ...................................  8.93o,9o
EDB-administration ..............................  2.188,82
Repræsentation, lykønskninger ...................  2o9,5o
Næstformand, bestyrelsesmøder ...................  4o6,6o
Jubilarkampagne .................................  5.4o7,28
Dimittendkampagne ...............................  o,oo
Sekretær ........................................  365,oo
Kasserer ........................................  211,75
Arkivar .........................................  1.262,4o
Kontingentindkassering ..........................  2.o74,88
Depotgebyr m.v...................................  284,oo
EDB-etablering ..................................  37,2o
Klaverfond (heraf R-S 5.ooo kr.).................  14.978,o9

Årets overskud

2. Status pr. 31/12.1986 
Aktiver:
Kassebeholdning .....................................
Indestående, girokonto 1 06 66 76 ...................
Indestående, Roskilde Bank konto 17 12 13-4 .........
Værdipap.: nom.57.ooo da.statsgid. 87-1 loX kurs 99,75 

nom.2o.ooo da.statsgid. 9o 9X kurs 93,75
Annoncedebitorer ....................................
Forudbetalte omkostninger ...........................
Orig. manualer .......... ............................

Passiver:
Kapitalkonto, saldo primo
+ årets overskud .......  11.549,27
t henl. jub.fond .......  5.ooo,oo
t kurstab ..............  1.97o,oo
t kred. (klaver)..........  loo,oo
Investeringsfond, saldo primo ....
Jub.fond, saldo primo ... lo.ooo,oo 
+ henlagt 1986 .........  5.ooo,oo

87.616,67

4.979,27

61 .15o.,oo
6,,39o,,oo

67,.54o.,oo
1 ..966,.83
8,.613,.15
78 .119..15

8 .461,.15
5.. OOO j,oo
91..581..13

8o.o31,86
11.549,27

39,o5
6.968.08 

29.965,23 
56.857,5o 
18.75o,oo

35o,oo
1.165.08 

_____1,00
114.095,94

92.o95,94
7.ooo,oo

15.000,00 

114.o95,94
Revideret, København den 14. februar 1987 
Merete Lindqvist 
Kirsten Hingeberg Larsen
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Nyt fra Den antikvariske Samting
Omkring den 1. december 1986 indledte 
Samlingen et meget spændende samarbej
de med Nationalmuseet, nemlig om en ud
gravning i Ribe Domkirke. Malerens Carl 
Henning Pedersens udsmykning af kirkens 
korparti var kommet så langt, at man 
skred til fjernelse af krikens sikkert 
bedst kendte stykke inventar fra nyere 
tid, det såkaldte ciboriealter. Da det
te var væk, skulle cementfladen derun
der rettes af, og herved gik der hul på 
loftet til en underliggende hvælving, 
der var st%bt i fundamentet til alteret. 
Menighedsrådet henvendte sig til muse
erne, og vi kunne straks se, at man var 
st^dt på den gravhvælving, hvor man ved 
kirkens sidste restaurering i 19ol hen
satte den sarkofag af sandsten, som 
traditionen siger har rummet kong Chri
stoffer den Fyrste. Kongen d%de 1259 i 
Ribe, og vi ved, at han blev begravet 
i midten af domkirkens kor. Det fortæl
les endvidere, at han blev mindet med 
en sortblå gravsten med pålagt messing
eller alabastdekoration^ Også en sten 
af denne type fandt man i 19ol, og den 
dukkede nu frem igen. Om den har været 
et minde over kongen, ved vi ikke sik
kert, men det er om den og om sarkofa
gen, at traditionen slynger sig siden 
15oo-årene.

Fyrste fase af vores udgravning kunne 
afsluttes med at tage gravstenen og 
sarkofagen op. Stenen skal konserveres, 
men begge dele kan indtil videre ses i 
domkirken, hvor de står i dennes nordre 
tværskib. Hvor de til sin tid skal an
bringes er ikke bestemt endnu, men al
le er på forhånd enige om, at vi har at 
g%re med monumenter af helt usædvanlig 
- man t#r næsten sige Danmarkshistorisk- 
interesse, og som er af stor betydning 
for den middelalderlige kirkebygnings 
historie.

Udgravningen er standste foreløbig af 
hensyn til de fortsatte arbejder med at 
rejse et nyt alter i kirken, men vi har 
aftalt med menighedsrådet, at vi kan 
starte igen til efteråret. Indtil da 
håber vi pa, at de prøver af knogler, 
som vi har taget op, kan bringes til

at fortælle noget om alderen på de 
gamle grave, der afsl^redes under ud
gravningen. Dette vil ske ved at anven 
de den såkaldte C-14 metode. Der vil 
således være mulighed for at få mange 
flere spændende ting at vide om Ribe 
domkirke.
Udgravningen er foretaget af museums
inspektorerne Knud J. Krogh fra Natio
nalmuseets 2. afdeling og Per Kristian 
Madsen fra Den antikvariske Samling.

Per Kristian Madsen 
museums i nsepktor.

NYT FRA
KATEDRALSKOLEN

Allerede er 2/3 af skoleåret forløbet 
y stille og roligt som vanligt, ind
imellem dog afbrudt af fællesarrangeme: 
ter, udflugter og fester, for som Demo 
krit siger:"Et liv uden fester er som 
en lang vej uden kroer". Udover de ob
ligate intro- og Heimdalfester prøvede 
vi sidste år noget nyt: at lærerne ar
rangerede en fest for eleverne. Det 
blev til "Festihal" (som navnet siger, 
en indvielse af hallen til dette for
mål) - et gevaldigt arrangement med 
middag, underholdning ved både lærere 
og elever samt et levende jazzorkester, 
som fandt sted sidst i november. En 
succes, som vi nok vil gentage med pas
sende mellemrum.

Flere klasser og hold har været på ex— 
cursioner og rejser til Færøerne, til 
Lapland, til Rusland, til København 
bl.a.. Af fællesarrangementer kan næv
nes filmen Silkwood", besøg af et 
danseteater, møde med filminstruktøren 
Niels Malmros (der er flyttet til Ribe) 
og møde med forfatteren Troels Kløvedal 
Skolekomedien var i år "Aprilsnarrene", 
som meget apropos havde premiere den 1. april.

JENS VIND
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LAURIDSENS LEGAT 8 6
RIPENSER-SAMFUNDETs legatudvalg har den 1. januar 1987 foretaget uddelingen 
af direktør cand. pharm. Niels Peder Lauridsen og hustrus leget til studen
ter fra Ribe Katedralskole.
Stud.polyt. Claus Pedersen, Søborg, stud.mag. Svend Falkner Sørensen, Århus, 
stud. Jan Andersen, Århus, stud. Lisbeth Holst, Viby J., stud.oecon. Erik 
Q. Hansen, Viby J., stud.oecon. Kjeld Bundgaard Olesen, Århus, stud.jur. 
Hanne Krag Ingvardsen, Århus, stud.polyt. Karl Ventzel Vejrup, Gentofte, 
stud. Jørgen Aagaard, Gredstedbro, stud.ing. Jørgen Schmidt Kristensen, 
Lyngby, stud.pharm. Jette Tjørnelund, København, stud. Grethe Løhde, Køben
havn, stud.oecon. Jesper Nielsen, Århus og stud.scient. Gert Hedegaard Jen
sen, Århus har hver modtaget kr. 4ooo.

Med dette nummer af RIPENSER-BLADET følger giroindbetalingskort til betaling 
af kontingent for 1987. Hurtig indbetaling sparer RIPENSER-SAMFUNDET for ud
gifter til rykning. Kontingentet udgør 5o kr. og for årgangene 1982-1986 
3o kr. Årets studenter er som hidtil kontingentfrie. Girokortet kan også 
bruges i Norge og Sverige. Medlemmer i andre lande bedes betale i chek og 
medsende girokortet. Ved betaling i fremmed valuta bedes man tage i be
tragtning, at RIPENSER-SAMFUNDET ved veksling skal erlægge et ikke ubety
deligt gebyr.

Girokortet kan kun benyttes til betaling af kontingent. Gaver til forenin
gen eller til Understøttelsesfonden sendes separat til kassereren, og adresse
ændringer sendes kun til sekretæren Poul Noer, Nordkildevej 15, 323o Græ
sted, o2 - 291443.

Kasserer: Kirsten Grünfeld, Rønne Allé 15 A, 345o Allerød, giro 1 06 66 76.
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NYT FRA RtBE OG OMEGN
Niels Bruun (st.38) udstillede sine 
nyeste billeder sidste efterår på 
MidtSønderjyllands Museum på Gram 
Slot samt hos Rubin & Magnussen i 
København.

Ribe Kunstmuseum havde i oktober en 
fotoudstilling med Ribe-billeder af 
Hugo Matthiessen og 6 nulevende Ribe- 
fotografer og i marts måned en retro
spektiv udstilling af tegninger og 
malerier af N.J. Steenholdt fra Gre- 
stedbro.

Sparekassen Sydjylland har udsendt to 
nye lokalhistoriske publikationer om 
Anders Bording (nr. 2o), der i 1966 
udgav landets første avis, Den danske 
Mercurius, endda skrevet på vers og om 
C. Willemoes (nr. 21), redaktør af Ribe 
Stiftstidende og æresborger i byen. 
Samtidig er der opsat en mindetavle 
for redaktør Willemoes på "Stiftens" 
bygning i vægtergade.

Jacob Riis er kommet på frimærker i

Spejderne i Ribe, 1. trop, har fejret 
7o ars jubilæum.

Den gamle logebygnins i Set. Laurentii 
Gade er købt af staten og vil med en 
nybygning blive forbundet med Bispe
gårdens gamle klosterfløj. Udvidelsen 
skyldes øget krav til administration 
og mødelokale.

Ribe-mønten 1986 viser Hans Tavsens Hus, 
landets ældste eksisterende bispegård.

Trevor Sampson. keramiker i Ribe, be
klager, at sprøjtning og brændnælde- 
lugning går ud over vor bestand af 
sommerfugle, som han i øvrigt selv av
ler og udsætter i Slotsbanke området. 
Om vinteren laver han sommerfugle i

Ribe-julemærket 1986. som FDF/FPF i 
Øster Vedsted star bag, blev tegnet af 
tidligere amtsarkitekt Jesper Terman- 
sen og forestiller hans hus i Fiskergade 3.

Ribe-platten 1986 er tegnet af 
Gustav Holgersen og viser den gamle 
apoteksbygning i Fiskergade.

Heksespillene. der blev opført på 
pladsen bag Tårnborg sidste sommer, 
blev en stor succes. Overskuddet på 
ca. loo.ooo kr. blev skænket til Det 
antikvariske Selskab i anledning af dets 
loo års jubilæum. Dette års historiske 
spil er "Da de fannikere snød de gode 
Ribe-købmænd". Der spilles 25. juni - 
o5. juli.

Carl-Henning Pedersen har afsluttet 
sit arbejde i Domkirken. Udsmykningen 
består af 3 dele - kalkmalerier i apsis 
hvælvingen, 5 glasmosaikker og 7 stift
mosaikker i apsisens vinduer og blind
arkader. Ciboriealteret er fjernet, og 
et nyt alter vil være opstillet til 
festgudstjenesten den 13. september. 
Postvæsenet har udgivet 3 frimærker 
med motiver fra udsmykningen.

Ved tre koncerter i marts måned, hvor
af den ene blev transmitteret af Dan
marks Radio, opførtes Brahms "Ein 
deutshes Requiem" af Katedralskolens 
kor sammen med andre syd- og sønder
jyske kor og Sønderjyllands Symfoni
orkester.

Rosenborgsamlingens direktør. Mogens 
Behcard, tidligere antikvar i Ribe 
har i Antikvarisk Selskab for en 
fuldt besat rådhusbal holdt et fængslen
de og humørfyldt foredrag om Christian 
den Fjerde og hans Rosenborg, ledsaget 
af 73 (sic!) lysbilleder.
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PERSONAUA
DØDE
Kristen Brudsig, fhv. rektor (st.19), 
Nyk. Mors, døde 26. sept. 1986, 85 år 
gammel.
Aage Jørgensen (st.25), døde 12. de
cember 1986, 79 år gammel.
Hartvig Ravn, læge (st.24), Jels, døde 
13. december 1986, 82 år gammel.
Einar Balslev, direktør (st.33), Virum, 
døde 25. december 1986, 72 år gammel.
Birgit Fuggaard Mind (st.81), Odense, 
døde 13. januar 1987, 25 år gammel.
Kristen Rask Foss (st.26), Tåstrup, 
døde 16. februar 1987, 79 år gammel.

RUNDE DAGE
Arne Nielsen, bankfuldmægtig (st.45), 
Ribe, 6o år ol. oktober 1986.
Poul Kiilerich, fhv. sognepræst (st.29) 
Skærbæk, 75 år lo. oktober 1986.
Johs. Jørgensen, fhv. rektor, Frede
rikshavn, 85 år ol. november 1986.
Sarah Helms, læge (st.29), Horsens,
75 år lo. november 1986.

Frits Lerche-Thomsen, træ-og finerhand- 
ler, 6o år 08. december 1986.
Kristian Eskildsen, fhv. sognepræst 
(st.24), Vester Vedsted, 8o år o9. de
cember 1986.
Erik Lund, fhv. rektor, Fredericia,
85 år 11. januar 1987.
Chr. Brogaard, tidl. malermester, Ribe, 
9o ar lo. februar 1987.
Aage Sandfeld, fhv. lektor, Ribe,
85 år 11. marts 1987.
L. Blendstrup, fhv. lektor, Ribe,
9o år, 25. maj 1987.
E. Willemoes, fhv. lektor, Ribe,
85 år 08. juli 1987.

VARIA
Jens Rasmussen, civiling. (st.44), le
der af Risøs informatikafd., er blevet 
udnævnt til landets første forsknings
rådsprofessor.
Jens Oksen (st.38), fratræder som direk
tør for EASV 3o. juni 1987 og går på 
pension.

NYE ADRESSER

S.24 Gudmund Boesen, chr. Mølstedsgade 10, 2791 Dragør
R.38 Gerda Kloby Nielsen, Fasanvej 4, 1th, 8800 Viborg
R. 43 Per Harboe, 9. Oceania Drive, Warana Beach, Australia 4575
S. 45 Jens Otto Gerken, Set.Hansgade 13/1, 4000 Roskilde
S.46 Peder Gammelg. Poulsen, Paradisvej 9, 76760 Bækmarksbro 
S.49 Anne M.Skov Nielsen, 653 8th str., North Hudson, Wisconsin 

54016 USA
R. 50 Jørgen Kruchov, Ahorngade 110, 6600 Vejen
S. 51 Børge Nielsen, Vangen 22, Tarp, 6715 Esbjerg N
R. 52 Anse Skov, Fredericiavej 29, 7100 Vejle
S. 53 Peder Bjerrum, Postbox 425, 3900 Godthåb
R.53 Palle Kjær Stephensen, Drejøgade 26B, 1, 2100 Kbh.Ø
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.57 Margrethe Skov, Solbærhaven 116, 8520 Lystrup 

.58 Christen Poulsen, Vestergade 11, 8850 Bjerringbro 
59 Hans Erik Gade, Rypevej 16, 2970 Hørsholm
59 Poul Voss, Nybrovej 2, Ravndrup, 8800 Viborg
60 Poul Erik Hansen, Mejlbyvej 4, 6660 Lintrup
61 Birthe Aarup, Grønlandsparken 182A, 6715 Esbjerg N
62 Lisbeth Bæk, Mølleparkvej 7, 6715 Esbjerg N
63 Jørn Gindeberg Schmidt, Vejgaard Kirkevej 9, 9000 Alborg
64 Lejf Runge Schmidt, Sylvestervej 56, 6710 Esbjerg V

Elise Aaskov, Silkeborgvej 190 Røgen, 8472 Sporup
65 Hans Peter Oulund Nielsen, Søgade 4, stv. 9900 Frederikshavn
67 Per Vejrup Hansen, Gersonsvej 22, 2900 Hellerup
68 Karsten Hansen, Damhus 19, Askov, 6600 Vejen 

Karen Hjerrild, Nyhavevej 02, Tostenæs, 4792 Askeby 
Carsten Rask Karkov, Ringgade 15, 6300 Gråsten

.69 Jørn Dam, Højkildegård, Helvigmaglevej 5, 4000 Roskilde 
Birgit Werge, Lodbrogsvej 14, Gram, 8660 Skanderborg 

.69 Dorthe Dahlgren, Havremarken 7, 6771 Gredstedbro 

.71 Benedicte B. Skjødt (Andresen), Kløvervænget 24, C22, 5000 Odense C
Inger Jorsal, Damhusvej 15, Ellum Mark, 6240 Løgumkloster 
Anny Johanne Karkov, Alsted Skovvej 5, 7160 Tørring 

.72 Lejf Block Jacobsen, Kastanjegade 5, 8200 Arhus N 
Birgit A. Nielsen, Læssøegade 93, 5230 Odense M 

.73 Meta Degn Andersen, A Heygnum, Mikla 8, Fr-100, Torshavn 
Klaus F.V.Gunnersen, Rolighedsvej 28, 6670 Holsted 
Flemming Kuhi, Kildekrogen 1, 6710 Esbjerg V 
Paul Birch Nielsen, Jyllandsgade 32, 9600 Ars 
Lene Rosenmay, Agersbækvej 24, Hee, 6950 Ringkøbing 
Poul Søndergaard, Bredeagerløkken 253, 5220 Odense SØ 
Palle Thomsen, Vestergade 71, 5560 Arup 
Bent Vase, Stengade 31C, 3000 Helsingør 

.74 Hans Kjær Jensen, Tunøvej 16, 6705 Esbjerg 0 

.75 Ruth Sareyka Rosenberg, Østervoldgade 8, 3700 Rønne 
Anders Raahauge, Manziusvej 17, 2900 Hellerup 
Thomas Skjødt, Kløvervænget 24C,22, 5000 Odense C 
Karis Seeberg Sørensen, Nygade 2, 8961 Allingåbro

76 Susanne Bejer, Enebærvej 11, 8240 Risskov
Ane Bitsch-Larsen, Konkordiastr.55, D-4000 Düsseldorf 1
Kirsten A Kjær Damgård, Finderupvej 8, 4270 Høng
Bent Feddersen, Ellesvinget 95, 295o Vedbæk
Grethe Erna Hansen, Himlingeøje Bygade 19, 4652 Hårlev
Annemette Højlund, Skovbovej 59, 5700 Svendborg
Karen M. Lundsgaard-Leth, Skydebanegade 46, 1tv, 1709 Kbh.V
Susanne Jensen, Søndervang 15, 6630 Rødding
Hanne Pedersen, Borgm. Godskesens Plads 3,27, 2000 Frederiksb. 
Lars Bom Nielsen, Møllegårdsvej 4, 6862 Tistrup 
Flemming Simested, Ellestrup 18, 6600 Vejen 
Hans Lindstrøm Svendsen, Skovbovej 51, 5700 Svendborg

77 Anette Bruun, Barthsgade 11, 8200 Arhus N
Ole Nordahl Jensen, Emiliehøj 14, 24, 8270 Højbjerg
Dinna Gravlund Jørgensen, Søndertoften 33, 2630 Tåstrup 
Torben Schultz, Kløvervænget 24B, 2tv, 5000 Odense C 

Tryk, Slagtergade 44, 6100 Haderslev
78 Birgitte Nicolajsen, Musvitvej 7 Kollund, 6340 Kruså

Birgitte Truelsen, Herluf Trollesvej 189, 5220 Odense SØ 
7 9 Hans Chr. Hoeck, Heden 14, 2, lej 1.10, 5000 Odense C
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Per Bjørn Føge Jensen, Digtervænget 15, 6800 Varde 
Lone Klemmensen, Algade 31, Frifelt, 6780 Skærbæk 
Anne Hillgaard Pedersen, Telemarksgade 25, 4tv, 2300 Kbh S 
Ulla Reimer, Tage Hansensgade 21, L.1022, 8000 Arhus C 
Anne Bodil Roager Jensen, Dagmargade 11, Itv, 5000 Odense C 
Lisa Margrethe Slot, Skriverdalsvej 3, 6683 Føvling

5.80 Bente Lund, Møgelmosevej 9, 6630 Rødding
Frederik Rasmussen, Ribevej 85, Sdr.Hygum, 6630 Rødding 
Birthe Matzen Pedersen, St. Kongensgade 97,1, 1264 Kbh.K

5.81 Sisse Rindum, Risagervej 2, 6690 Gørding 
Solvej Mohr, Korsbrødregade 20, 6760 Ribe
Svend Sørensen, Langelandsgade 124,1, 8000 Arhus C 
Anne Katrine Hansen, Gudrunsvej 54, 3th, 8220 Brabrand 
Kenneth Rask Myrnes, Rugtoften 92, Skodborg, 6600 Vejen 
Lene Vestermark, Kragemosen 72, 5250 Odense SV

5.82 Ingelise Mikkelsen, GI.Torv 4B th, 4880 Nysted 
Dorthe Gram Pedersen, Blomstermarken 16, 2860 Søborg
Ulla Lerche Thomsen, Marskvej 16, Øster Vedsted, 6760 Ribe
Claus Bonne Bohn, Agernvej 15, 8850 Bjerringbro
Connie Bonde Barsballe, udgårdstoften 20, 8600 Silkeborg
Torben Kulmbach, Gladsaxevej 31, sttv, 2860 Søborg
Kent Sørensen, Fyrkildevej 75, itv, 9220 Ålborg Øst
Bodil Bruun, Rugårdsvej 109,1, 5000 Odense C
Willy Fløe Ringsted, Pederstræde 3, 1tv, 9000 Ålborg
Ole Juul Jørgensen, Dr.Dagmarsvej i 6, 6760 Ribe
Bente Møller Andersen, Dianavænget 34,2, 5250 Odense SV
John Ravn, Dybbølvej 29, v.13+14, 8240 Risskov
Irene Sandholdt, Smallegade 22,1th, 2000 Frederiksberg

5.83 Ingrid Søchting, 3726 Watling Str. V.5JITG, Burnaby BC, Canada 
Ellen Dahl, Laurentiigade 4, 6760 Ribe

5.84 Birgitte Skovmand Bruun, Dalumvej 67, 525o Odense SV 
Karen Marie Bruun, Tiseholtvej 17, 5882 Vejstrup 
Henriette Quebec Madsen, Sp.Kirkevej 109,st.5. 6700 Esbjerg 
Gunvor Christensen, Sjællandsgade 32,1, 4th, 6700 Esbjerg 
Hanne Krag Ingvardsen, Koli.9, v.43o, Universitetsparken,
8000 Arhus C
Heidi Kummerfeldt, Væbnerhytten 127, 5220 Odense SØ
Vibeke Østeigaard, Oehlenschlågergade 20,3, 1663 Kbh.V
Jens Peter Hellmann, Rektorparken 1, vær. 207, 2450 Kbh.SV
Henriette Bech Møller, Ndr.Fasanvej 5, 2th, 2000 Frederiksberg
Karsten Poulsen, Silkeborgvej 676, 8220 Brabrand
Eike Stubsgaard, Snoldelev Bygade 12, 4621 Gadstrup
K. Østergaard-Nielsen, Solfaldsvej 16, st, lejl.3, 5000 Odense C
Niels Peder Hansen, Sjællandsgade 32,1 4th, 6700 Esbjerg
Anne Heilmann, Rektorparken !, 906, 2450 Kbh.SV
Jesper Vind Jensen, Livjægergade 17.2. 2100 Kbh 0
Pernille Kæstel, Idrætsvej 3, 2560 Hvidovre
Randi Tolbøll Mouritsen, Landlystvej 28, 8600 Silkeborg
Niels-Peter Skov, Daddelkrattet 14, sttv, 6705 Esbjerg 0

5.85 Mette Weise Andersen, Ane Katrinesvej 16,4 mftv, 2000 Fr.berg 
Marianne Heydt, Mølleparken 105, 7190 Billund
Lene Madsen, Klaregade 27, 3th, 5000 Odense C
H.C.Ohrt Johansen, Snogebæksvej 25-3, 8210 Århus V 
Ellen B. Rasmussen, Yrsavej 13, 3th, 2000 Frederiksberg 
Henrik Holstein Schmidt, Friedrichsstr. 13, D-6300 Giessen 
Berith Storm Winther, Tutzingerstr 2—6, D-8133 Am Starnberger 
See, Tyskland
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Gerd Eva Dahl, Tuborgvej 62,2th, 2900 Hellerup
Anette Spang Mortensen, Dalgas Avanue 10, v.5, 8000 Arhus C
Maja Skau-Olsen, Reginahøj 5, 2th, 8200 Arhus N
Frank Christiansen, Østerende 14, Ballum, 6261 Bredebro
Jette M. Christensen, Nørrehedevej 19, Gånsager, 6780 Skærbæk
Inger Gotthardsen, Mølleparken 24G, Jels, 6630 Rødding
Mette Klingenberg Andersen, Ringvejen 163, 7300 Jelling
Birgitte Hvingel Jensen, Runddyssen 85, 9230 Svenstrup
Bent Sydradal Lund, Tingvej 26,1, 6780 Skærbæk
Poul Skov-Petersen, Spobjergvej 107, v.10, 8220 Brabrand
Irene Westesen, Postbox 725, Kløvervænget 10, 5000 Odense C
Marianne Reikjær, Sdr.Tingvej 9, 6630 Rødding
Michael Kiholm Hansen, Drost Pedersvej 10, 6760 Ribe
Anders Stubbe Arndal, Rundhøj Alle 71,v.207, 8270 Højbjerg
Peder Johan Bruun, Hans Jacobsvej 6, 1tv, 6760 Ribe
Søren Lindholt Hansen, Bakkegårdsvej 28, F3, 9000 Alborg
Lene Petersen, Bøgely 6, 6740 Bramming
Lennart Tvede Rasmussen, Elemlundsvej 4, 1.2511, 5200 Odense V
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Gam le guder o g  m oderne kunst
Hans Edvard Nørregård-Nielsen

For et par måneder siden blev 
Carl-Henning Pedersens udsmyk
ning af Ribe Domkirke afsløret.
Med den er der sat et, ihvert- 
fald foreløbigt, punktum for en 
diskussion, som har strakt sig 
gennem det meste af århundredet. 
Den sidste omfattende restaure
ring af kirken var i alt* væsent
lig afsluttet i 1904, og det blev 
i sammenhængen fremført, at kir
ken burde udsmykkes. Bestræbel
serne var tæt på at blive ført ud 
i livet, da Joakim Skovgaard ud
arbejdede et projekt, der i årene 
1927-29 optrådte på finansloven. 
Kunstneren havde da en totalud
smykning af domkirken i Viborg 
bag sig og arbejdede i Lund med 
sin store mosaikudsmykning af ap
sis (1921-27).
Senere er adskillige andre projek
ter blevet fremført og forkastet, 
med større eller mindre engage
ment, men sagen er aldrig blevet 
hverken gemt eller glemt. Der er 
ingen grund til at skjule, at jeg 
med et udgangspunkt i Ribe har 
fulgt sagen på nærmeste hold de 
sidste tyve år. Min svigerfader, 
afdøde stiftamtmand Morten Edel- 
berg, arbejdede ihærdigt på at få 
gennemført en løsning, og jeg tæn
ker med forundring tilbage på den 
februardag i 1975, hvor han ved 
mit kandidatgilde sad og talte med 
Carl-Henning Pedersen. "Du hører 
med til dem, der tror på gamle gu
der", sagde kunstneren. Lidt ha
sarderet, men ubestrideligt rig
tigt, skønt gamle guder er et li
geså intetsigende begreb som mo
derne kunst.
For mig har kirkens udsmykning på 
flere planer været som at vedgå 
arv og gæld. Jeg anfører det med 
fuld bevidsthed om, at mit moral
ske medansvar for kirkens udsmyk
ning derved kan reduceres til et 
privatanliggende, som andre

strengt taget burde have været 
forskånet for.
Lad os nu se.
I perioden 1980-83 var jeg formand 
for de billedkunstneriske udvalg 
under Statens Kunstfond. Som en 
af de første sager fik tremands
udvalget forelagt ønsket om en ud
smykning af Ribe Domkirke, og vi 
aflagde besøg på stedet. Inde i 
kirken forekom opgaven uløselig.
På vej op gennem Jylland talte vi 
ikke mere om det, men blev til 
gengæld, under aftensmaden på Ho
tel Ringkjøbing, som med en mund 
enige om, at der kun kunne være 
tale om Carl-Henning Pedersen. Jeg 
tror aldrig vi har været så enige, 
bagefter følt os mindre i tvivl.
Derfra og til udsmykningen i dag 
er en realitet gik en omstændelig, 
men ikke besværlig vej. Kunstneren 
skulle kontaktes før der i for
hold til menighedsrådet var nogen 
grund til at optræde som Kirsten 
Giftekniv. Der skulle ikke bruges 
vold mod hverken kunstneren eller 
menighedsrådet; alle autoriteter 
på den videre kommandovej til
sluttede sig noget nær spontant.
Så langt blev beslutningen gjort 
til sommerens debatemne, i agurke- 
tiden gjorde aviserne sig umage 
for at trække nogle relevante ind
vendinger i langdrag med mere ir
relevant fyldstof. Personligt glæ
dede det mig, at de væsentligste 
ankepunkter på forhånd var gennem
drøftet af Statens Kunstfond og 
domkirkens menighedsråd.
Der var to indvendinger. Burde Ri
be Domkirke ikke betragtes og der
med behandles som et nationalt 
klenodie, der fik lov at henstå 
som mindestue? Og var Carl-Henning 
Pedersen en kunstner som med et 
kristent livssyn formåede at ar
bejde indenfor kirkens rammer?
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Lad mig kort rekapitulere Ribe 
Domkirkes bygningshistorie. De 
sidste års afdækning af det ældste 
Ribe har gjort det mere sandsyn
ligt, at den første kirke i Ribe 
omkring 860 rejstes på den nuvæ
rende domkirkes plads, syd for åen 
og havde en distance til handels
pladsen, der lå ved Set. Nikolai- 
gade. Biskop Thure skal have be
gyndt at bygge en kirke i sten før 
sin død i 1134. Bidraget indgår 
muligvis i den nuværende domkirke, 
som opførtes ca. 1175-1225. Byg
ningen er rejst på en solid gra
nitsokkel og murene er opført af 
vulkansk tuf fra Andernach ved 
Rhinen, af trachyt fra Drachen- 
fels samt rød sandsten fra Weser.
I 1300-tallet fik bygningsprofi
len tilføjet det dominerende borg
tårn og henved 100 år senere af
sluttedes der med de sideskibe i 
varmrød tegl, som mere end nyde
ligt er føjet til helheden.
Da kirken op mod 1904 blev restau
reret frem til sin nuværende skik
kelse, overvejedes det alvorligt, 
om ikke de røde, gotiske sideskibe 
skulle rives ned og erstattes med 
en rekonstruktion af den romanske 
katedrals langvægge. Planerne blev 
heldigvis opgivet og som bygning 
rummer Ribe Domkirke nu elementer 
fra alle stilperioder. Detalje for 
detalje er de vokset på plads i 
helheden, medens det de sidste par 
generationer har været anset som 
stærkt upassende, at lade også vo
res tid komme til udtryk i kirkerne
Viborg Domkirke blev revet ned til 
grunden og i stedet rejstes der en 
bygning, som især viser, hvordan 
arkitekter og historikere for 100 
år siden ønskede den romanske ka
tedral så ud. Kirkerestaureringer
ne er en materialisering af den 
middelalderbegejstring, der sidste 
halvdel af 1800-tallet prægede 
Danmark. Der blev taget fat på Bu- 
dolfi i Ålborg, Skt. Bendt i Ring
sted, Skt. Knud i Odense, kirker 
og klosteranlæg i Helsingør, ja 
selv prægnante landsbykirker som 
Skarpsalling.
Ribe Domkirke fik sig også en or
dentlig tur med raspen før kirkens

historiker og arkitekten, H.C.Am- 
berg, indsigtsfuldt og med pietet 
gav den fra sig. Vi mangler for
udsætninger for at gå i rette mec 
de, der for snart 100 år siden re 
staurerede. De tænkte ungt og dre 
te smukt, men deres indvendige bi 
lede af Danmarks romanske katedra 
ler og kirker kostede flere af 
bygningsværkerne livet. De bygnin 
er man nærmer sig med den største 
ærbødighed er i deres fremtræd- 
ningsform ligeså meget knyttet ti 
en restaurator som til den tid, 
der skabte dem.
Med Søren Kierkegaards ord: "Det 
er som naar en Hedning tilbeder 
den Gud, han selv har lavet - det 
er omtrent som at tilbede sig 
selv." At acceptere de danske kir 
ker for al fremtid skulle stå uan 
tastelige i den skikkelse, de for 
henved 100 år siden modtog! Jeg 
tror personligt, det er denne sa- 
krosankte, en gang for alle løs
ning, der har gjort kirken som 
sadan til en slags eremitkrebs, 
en lidt skrøbelig skabning bag 
en tyk skal.

Kirkerne blev restaurerede, detal- 
jerne og helheden er klinisk gen
nemgået, for at afspejle den op
rindelige katedral. Enhver tilføj
else skal ske i samme ånd. Derfor 
har man i de sidste 100 år set en 
kirkekunst, som kultiveret og af
dæmpet føjede sig til de balsame
rede kirkekroppe. Her er hverken 
plads eller grund til en nøjere 
drøftelse af, hvornår kirkekunster 
som sådan tabte sin saft og kraft. 
Thorvaldsen præsenterede sig styr
kefuldt med sin udsmykning i et 
samtidigt bygningsværk som Køben
havns Domkirke, medens hans samti
dige især var henvist til at male 
blegsotige scener fra bibelshisto
rien til eksisterende altertavler. 
Det er karakteristisk, at guldal
dermalerne var meget bedre til at 
male kirker end male til kirker. 
Hele den akademiske tradition 
gjorde sig gældende, kirkens iko
nografi var fastlagt, man kunne 
male dygtigt, men alligevel hver
ken nå Rafael eller venetianerne 
til sokkeholderne. "Den sidste



66

nadver", "Kristus i Getsemane" el
ler "Emmausvandringen", altsammen 
forholdt sig mere til en kunstne
risk tradition end til en person
ligt involveret fremstilling.
Kirken var engang kunstens bedste 
kunde og største opretholder. Helt 
op mod vores tid har kunstnere som 
f.eks. Vincent van Gogh og Emil 
Nolde arbejdet indenfor en kristen 
emnekreds, men begge mere præget 
af en religiøs følelse end en for
pligtigelse i forhold til en kri
sten ikonografi.
Man kan male en mor med sit nyfød
te barn eller et menneske på et 
kors. Begge motiver vil uden vide
re blive anerkendt som "Jesu fød
sel" eller "Kristi død" og på 
grund af emnerne uden videre be
tragtet som kristen kunst. Emner
ne legaliserer kunstnerens værker. 
Ved at vise at et menneske bliver 
født eller dør har han vist sin 
fortrolighed med den kristne bil- 
ledtradition.
Det er kirken selv, der har fore
trukket troskyldige variationer o- 
ver givne motiver, udvandede frem
stillinger som i stedet for at be
kræfte kirkens budskab, det gode 
budskab, direkte har modarbejdet 
det. Kirkens eget alternativ har 
været primitive kors af drivtømmer 
eller moseeg. Det er kønt tænkt.
Når Vorherre ser på viljen, må vi 
andre nødvendigvis også stille os 
tilfreds med den, men der en åben
lys afmagt i præsentationen af to 
stykker sammenklampet træ i et 
kultiveret rum.
Som medansvarlig vil jeg helst ik
ke give Carl-Henning Pedersens ud
smykning af Ribe Domkirke karakter, 
men jeg tror, at den bagom det me
re og mere lufttomme rum, kirken 
og dens udsmykning har bevæget sig 
op i, er beslægtet med de kræfter, 
der præger meget af den danske mid
delalders bedste kirkekunst. Det 
er mytens, det er folkets fortæl
lende kraft, som igen er lukket 
ind i en kirke.
For at besvare mit andet spørgs
mål tror jeg selv at Carl-Henning 
Pedersens udsmykning i langt høje

re grad er baseret på en religiøs 
følelse end et kristent livssyn. 
Men det er mere almindeligt end 
ualmindeligt i den bedste kirke
kunst. Hvad forstod middelalde
rens mennesker af præstens latin. 
Hoc est corpus filii, dette er 
sønnens legeme, hed det mystisk 
som optakt til indtagelsen af den 
hellige nadver. Kirkegængerne tog 
det til sig som en trylleformular, 
der overleveret stadig hedder Ho- 
kus pokus filihankat.
Nu har Ribe Domkirke fået sin ud
smykning, men vi lever i en så 
sølle tid, med så lidt tiltro til 
os selv, at der i selve udsmyk
ningen ligger indbygget, at den 
uden videre kan tages ned. Tidli
gere tiders kirkekunst blev udført 
til evig ihukommelse. Denne gene
rations mest centrale kirkeudsmyk
ning er kun en detalje i forhold 
til Ribe Domkirke, som der er ble
vet bygget på i henved 1000 år.
Det er stiftsbyens væsen på godt 
og ondt at korrigere mod det gen
nemsnitlige. Derved undgås fejl
tagelserne, men rigtignok også de 
skud, der rammer plet.
Jeg hører også med til dem, der 
tror på gamle guder. "Du gode Gud, 
Du gode Gud" kurrede tyrkerduerne 
i mit livs lykkelige morgener fra 
lindene i Puggårdsgade og ude på 
græsplænen gik storken for at sam
le en næbfuld visne grene til re
den .
Det var Ribe, det er arv og gæld 
og jeg vedgår den gerne. Tiden 
kan dømme. Det har altid været 
lettere at tage et kunstværk ned 
end at få det sat op.

/ / a n s  S d v a r d  / Vø r r eg å r c 7 - / V / e 7 s e n  
/ s .  6 5 / .  M a g i s t e r  i  k u n s t h i  s t o 
ring 1 9 7 5 .  / f u n s t / c r i t i k e r  v e d  I n 
f o r m a t i o n  og e a s t e r n  t e / c t o r  v e d  
A*ø6en/ iavns  t / n i ' v e r s i t e t .  197 7  
m u s e u m s i n s p e k t ø r  v e d  19y C a r l s 
b e r g  G l y p t o t e k . *^1980- 89  f o r 
mand  f o r  d e  b i l l e d k u n s t n e r i s k e  
u d v a l g  u n d e r  S t a t e n s  K u n s t f o n d .
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Translokation 1987

Der findes formentlig næppe noget 
dansk citat, der er så kendt og 
så ofte benyttet som det om vej
ret, som ingen gør noget ved, men 
som der tales sa meget desto mere om.
Op til Katedralskolens transloka
tionsdag kunne ellers nok Ripen
sere - om nogen - tænke sig at 
gøre noget ved det. Lærere såvel 
som elever, nye studenter og gam
le. Det ligger naturligvis i, at 
både erfaringen og kantaten siger 
os, at de store fælles oplevelser 
med skolen hører hjemme under ka
stanjen og de ti linde og med ud
sigt til kirkens tårne.
Naturligvis er det et privilegium 
at have et familiært og mere end 
800 år gammelt forhold til dom
kirken, der giver os husly, når 
de - vistnok - mere hedenske 
vejrguder gør det umuligt at fe
ste i skolegården. På den anden 
side synes stemningen her at pas
se langt bedre til gymnasieskolen, 
ikke mindst til dagens skole, men 
også til den af i går.
I år var de vejrmæssige spekula
tioner kun specielle derved, at 
formentlig ingen overhovedet tro
ede på muligheden af, at vi kunne 
være udendørs. Dertil havde såvel

vejr som udsigter været alt for 
enige om at byde på kølighed, 
rusk og regn. Fredagen den 19.6. 
1987 gjorde da også sit bedste i 
den retning. Kold luft, mørke 
skyer og drilagtige dryp, men så 
var det alligevel, som orkede den 
ikke mere efter en torsdag, hvor 
landet fra øst til vest var ble
vet gennemblødt af een lang byge, 
der varede fra morgen til hen un
der aften. Og så blev det alli
gevel igen i år til translokation 
i skolegarden - og efter protokollen .
Lidt før klokken ti var alt på 
plads. Årets studenter - en fryd 
for øjet - til højre for skolens 
dør, korpodiet til venstre, sto
lerækkerne besatte med forældre 
og andre pårørende, og nede bag
ved en mur af yngre jubilarer, 
der allerede var i fuld gang med 
at skrue tiden tilbage.
På slaget ti trådte konstitueret 
rektor Klaus Nielsen så frem for 
at byde velkommen. Det sus, der 
lød fra studenterne i det samme, 
mere end antydede både sympati og 
på samme tid glæde (overraskelse?) 
over, at han til dagen havde valgt 
det kjolesæt, der er blevet til
bage, medens mode og stil har æn
dret sig mange gange.
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Herefter istemte forsamlingen:
"Den signede dag med fryd vi ser", 
og en bedre måde at indlede høj
tideligheden på kan næppe tænkes.
Rektor indledte sin beretning med 
at oplæse en hilsen fra rektor 
Rasch, som har været sygemeldt 
det meste af forårssemestret. Af 
93 elever indstillet til eksamen 
har foreløbig 89 bestået. To er 
indstillet til sygeeksamen efter 
sommerferien. Sluttelig omtalte 
rektor den netop vedtagne nye 
gymnasiereform, som får virkning 
fra 1988, men forberedelser og 
planlægning vil præge det kommen
de skoleår.
Kantatens første del opførtes nu 
under ledelse af Gunnar Muhlmann 
og med Steen Hansen ved skolens 
nye klaver. Frejdigt og fryde
fuldt fyldte de kendte toner sko
legården. År efter år virker den
ne Katedralskolens musikalske e- 
jendom lige frisk og ungdommelig. 
Igen var vi med i "Ouverturens" 
brus og "De fem brødre"s kappe
strid på stemmepragt og humor.
Uddelingen af eksamensbeviser 
blev herefter foretaget af rektor 
Klaus Nielsen, som umiddelbart 
efter holdt en personlig tale til 
årets dimittender: om at sætte 
sig mål i tilværelsen og om at 
arbejde for at nå dem. Talen er 
gengivet nedenfor.
Ligeså feststemt og energisk før
ste del af kantaten begynder, li
geså blidt og stilfærdigt indle
des anden del: "Jeg er født i Ri
be ved den blanke å". Den efter
følges af "De ti Linde" og ka
stanjen - "Studentens træ". Og 
selvom det vel ikke præger vore 
daglige aktiviteter, så fornemmer 
nok mange af os i det øjeblik, 
hvor vi - ligesom skolegårdens 
berømmelige træer - har vore rød
der.
Den gamle talerstol blev nu igen 
centrum for begivenhederne. For 
studenterne talte Chr. Dons Chri
stensen, der særdeles velformule
ret så tilbage på skolegang og 
kammeratskab. For 40 års jubi

larerne talte dr.med. Jens Jensen 
Holm, og for dem, der blev stu
denter for 25 år siden talte dom
mer Knud Have. Alle tre taler 
gengives nedenfor.
Nu fulgte uddelingen af den lange 
række af større og mindre lega
ter. Den i sig selv nøgterne op
læsning af navne og beløb får et 
spontant og muntert forløb, når 
kammeraterne giver hver af legat
modtagerne en højlydt og velment 
lykønskning med på vejen. Udde
lingen af humørlegaterne er na
turligt nok et højdepunkt - og 
naturligt nok mest for de indvie
de. Den første modtager var An
ders Fromberg, som absolut syntes 
at være en værdig modtager af 
dette i virkeligheden meget smig
rende legat. Aage Kæstel modtog 
en pose vatkugler, som på en el
ler anden måde havde noget at 
gøre med hans bil. Forbindelsen 
var dog ikke indlysende for alle. 
Jens Maastbøl modtog et stk. næse 
med briller - vistnok en "næse" 
for hans provokerende facon.
Det næste punkt var Ripenser-Sam
fundets. Dr.med. Ole Marker tal
te til årets studenter om samar
bejde og forståelse mellem gene
rationerne og overrakte forenin
gens dimittendlegat. Også denne 
tale er gengivet nedenfor.
Rektor havde nu nogle praktiske 
bemærkninger til legatmodtagere 
og oprykkere, hvorefter translo
kationen sluttede med, at vi alle 
sang: "Hvor smiler fager...".
Gæster og værter begav sig nu til 
skolens rundgang, hvor sandwiches, 
snacks og hvidvin ventede. Efter 
to timer i den danske sommerkulde 
fandt de fleste det nok velgøren
de at komme indendørs, og recep
tionen var igen i år en solid 
succes. De gamle elever fik lej
lighed til at møde de nye studen
ter og - ikke mindst hinanden. %- 
følge nogle af jubilarerne selv 
var de gammelkendte omgivelser, 
den traditionelle iscenesættelse 
og et par glas vin på tom mave 
lige hvad der skulle til for at 
genskabe stemningen i "klassen"
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fra dengang. For jubilarerne 
tror vi, at receptionen er et gi
vende intermezzo mellem translo
kationen og den efterfølgende 
frokost.
Blandt gæsterne var blandt mange 
kendte Ribe skikkelser forhenvæ
rende rektor Jørgensen, lektor 
Blendstrup - netop fyldt 90 år - 
og oberstinde Misse Topp, der i 
ar kunne fejre 75 året for sin 
dimission fra Katedralskolen. For 
os, der står for arrangementet, 
var det en stor fornøjelse igen 
at konstatere, at de spinkle ram
mer, som Ripenser-Samfundets be
styrelsesmedlemmer til trods for 
arbejde og anden travlhed får 
stablet på benene, ivrigt udfyl
des af de mange gamle elever, der 
med fornøjelse benytter lejlighe
den til at ses i Ribe.
Mødet med Katedralskolens studen
ter 1987 var i sig selv opløften
de. Er de inderst inde skruet 
sammen lidt ligesom vi, så vil de 
efter nogle år vende tilbage til 
skolen og byen, more sig over en 
længst svunden gymnasietid og må
ske mindes translokationen i Ribe 1987.

Ole Marker

REKTORS TALE TIL STUDENTERNE

Kære studenter, jeg vil tale om 
målsætning. Dette, at vi sætter 
os mål i tilværelsen, også andre 
mål, end dem vi er udstyret med 
fra naturen, og vi tænker og 
handler som regel rationelt i vor 
stræben mod at nå dem.
Ordet livskvalitet omfatter jo 
bl.a. dette, at man når sine mål, 
både på kort - og på langt sigt.
På det korte sigt - fra dag til 
dag - kan målene typisk være en 
arbejdsdag, som opleves menings
fyldt og ikke mindst en daglig 
kontakt med andre, som giver gode 
oplevelser og hvor man bidrager 
til deres gode oplevelser.

Fungerende rektor Klaus IVielsen

Også på det længere sigt når vi 
ofte de mål, vi sætter os. For 
ca. 3 år siden satte I jer det 
mål at tage studentereksamen. I 
gik i gymnasiet og har i den for
løbne tid arbejdet mod målet. I 
har arbejdet individuelt og I har 
arbejdet i grupper, hvor I gensi
digt har inspireret hinanden og 
dermed opnået en dybere indsigt 
i de faglige problemer.
Målet er nu nået og festen i dag 
er for Jer. For mig er det væ
sentligt at I ikke undervejs har 
arbejdet mod hinanden, d.v.s. 
søgt at opnå noget på bekostning 
af andre.
For nogle få af Jer har gymnasiet 
ikke kun taget 3 år, men 4. Der 
er flere årsager. Nogle tager 
orlov fra skolen i et år for at 
rejse til udlandet. Et par af 
Jer opdagede ved slutningen af 2g 
at de nye matematikere pludselig 
fik mulighed for at blive musik
faglige, er mulighed, I ikke hav
de haft. I valgte da at bruge et 
år mere for at blive musikmatema
tikere .
Jeg nævner det som eksempler på, 
at man reviderer sine mål eller 
sætter nye delmål. Det er mit 
indtryk at I, før I traf beslut
ningen, grundigt vejede den kva
litet, I opnåede op mod dens pris 
og fandt at den var prisen værd.
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Det er også mit indtryk, at I ik
ke siden har fortrudt. Sammen
fattende vil jeg sige, at det er 
min erfaring, at det enkelte men
neske som regel er i stand til at 
forvalte sin tilværelse; sætte 
sig mål og vurdere målsætningen 
mod dens pris; både når tidshori- 
zonten er kort og når den er lang.
Ser man på de mål, vi i vort sam
fund har sat som overordnede; de 
mal, vi i fællesskab stræber mod, 
er der stort set enighed om dem.
De kan sammenfattes i ordet vel
færd, som bl.a. dækker over de 
fundamentale livsfornødenheder 
til alle, et vist minimum af ma
teriel velstand, individuel fri
hed til at stræbe mod egne mål, 
blot det ikke sker på bekostning 
af andres muligheder.
Det, den politiske debat drejer 
sig om, er jo ikke om disse mål 
er rigtige eller ej. Det er sna
rere ganske små facetter af, hvor
dan en velstand, som ligger langt 
over de grundlæggende behov, skal 
fordeles grupper i samfundet.
Men når vi diskuterer omkostning
erne ved vore fælles ak iviteter, 
er det jo ofte ikke de totale om
kostninger, men kun den del, som 
skal betales inden for en ret kort 
tid - måske et eller to år. Det 
står for mig som om vor evne, til 
i fællesskab at vurdere konsekven
serne af vort liv på Jorden, er 
underudviklet. Et par eksempler:
I 50-erne og i 60-erne brugte vi 
at grave kemisk industriaffald 
ned i jorden. Så var det usyn
ligt. Det kan næppe være undgået 
nogens opmærksomhed, at vi i 80- 
erne er begyndt at grave det op 
igen på grund af en følgende 
grundvandsforurening. Var man 
ikke dengang i stand til at for
udse konsekvensen af det man gjor
de? - Jo. Hvorfor gjorde man det 
så?
I dag er det vanskeligt at finde 
arealer i naturen, hvor man kan 
anbringe husholdnings- og indu
striaffald fra de større byer.
Prøv at forestille Jer hvordan 
Sjælland ser ud om f.eks. 1000 år

hvis en affaldsproduktion som den 
nuværende fra København skal de
poneres i naturen. Kan vi byde 
kommende generationer det? Eksemp
ler er der nok af. Den tropiske 
regnskov er på vej mod udryddelse. 
De såkaldte freongasser, som frem
stilles industrielt - de dannes 
ikke i naturen - vil måske med ti
den nedbryde atmosfærens indhold 
af ozon. Dermed er de en trussel 
mod livet på Jorden.
Dette skal være min udfordring 
til Jer; en etisk, økologisk ud
fordring; besvarelse på spørgsmå
lene: Hvilken tidshorizont skal 
vi bruge når vi vurderer konse
kvenserne af vort liv på Jorden? 
Hvilke vilkår skal vi byde kom
mende generationer?
Tillykke med eksamen og lykke 
fremover. Hermed dimitteres I fra 
Ribe Katedralskole.

1987-STUDBNTERNES TALE 
CHRISTIAN DONS CHRISTENSEN

Den 1. januar 1986 overgik vi fra 
statens til amtets administration, 
men det eneste, vi elever bemær
kede, var nok, at splitflaget 
blev erstattet med et almindeligt 
Dannebrog. For hverken centralad
ministrationen eller bygningerne 
har nemlig indflydelse på den at
mosfære, scm eksisterer her på 
skolen.
Det, der skaber atmosfæren, er di
alogen, inspirationen, ikke bare 
mellem elever og lærere, men også 
- og især - i det samvær vi ele
ver har haft både i og uden for 
skolen. Og den dialog med de man
ge forskellige synspunkter har da 
også ganske afgjort modnet os.
Men hvis man spørger os, som Piet 
Hein spørger professor O. Blubbe: 
"Hvad er livet?", så må vi med 
ham svare: "Jeg syns det er no'et 
jeg har læst om." For uanset, 
hvor meget dialog og teori om 
fremmedhed og splittethed, vi har 
fået her på stedet, så må man ind
rømme, at vi indtil nu har levet 
en meget beskyttet tilværelse.
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C h r i s t i a n  D o n s  C h r i s t e n s e n
Alligevel er vores glæde i dag o- 
ver at have studentereksamenen 
vel overstået - trods de mange 
nervøse stunder på toilettet - 
den glæde er også en glæde over 
friheden til at begynde på ens e- 
get og ubeskyttede liv uafhængig 
uf forældre og lektielæsning.
Men friheden er jo ikke et frit 
svævende og evigt dejligt begreb. 
Friheden er altid at forholde sig 
til noget.
Og ligesom vi gennem vores op
vækst har forholdt os til familie 
og hjem, så har samværet og dia
logen mellem menneskene her på 
skolen også givet os noget at for
holde os til.
Dialogen har naturligvis aldrig 
været perfekt og fyldt med den i- 
deelle tolerance, men vi har lært 
både af de gode og de dårlige si
der ved skolen. Og selv om gymna
siet med dets almendannende sigte 
og dets brede horisont af og til 
har givet splittede mennesker og 
ufuldstændige verdensbilleder, så 
har det også givet tolerance og 
afstandtagen fra det definitive.
Og det mener jeg er godt! - Det 
kan man håbe, vil præge fremti
dens samfund mere end det gør i 
dag, så vi ikke ender som de to 
mænd, der i en af Storm P.'s flu
er siger til hinanden: "Jeg gider 
ikke * " - "Hvad gider du ikke?"
- "Jeg gider ikke sige, hvad jeg 
ikke gider" — "Nå, det gør ikke 
noget, for jeg gider heller ikke 
høre det".

Det er tolerancen og også livs
glæden, som vi kan tage med os 
her fra skolen. For selv om dansk
timerne har været fyldte med frem
medgjorte mennesker og krakele
rede verdensbilleder, så har net
op samværet med de mennesker, der 
har været knyttet til skolen, både 
i og uden for skoletiden vist os, 
at livet også kan være værd at le
ve - hvis man gør det.
Når alt kommer til alt, er det 
bedste nok at gøre som manden, 
der faldt ned fra en 900 m stejl 
klippe. De første 300 m tænkte 
han: "Dette her går aldrig godt"; 
men de næste 400 m tænkte han: 
"Indtil nu er det jo gået meget 
godt!"
Vi studenter takker for tre ind
holdsrige år i gymnasiet, og til 
sidst vil jeg bede alle om sammen 
med mig at udbringe et trefoldigt 
leve for Ribe Katedralskole i hå
bet om, at den må få lige så me
gen fremtid, som den har haft for
tid.
Ribe Katedralskole længe leve!

25 ÅRS JUBILARERNES HILSEN 
KNUD HAVE

Ved translokationen for 25 år si
den var eksamensrusen også stor. 
Hvis en sproglig skulle omskrive 
det til en matematisk formel, kun
ne den lyde sådan her: En student, 
der i 1962 var nedsunken i væske, 
vil nu have taget lige så meget 
på i vægt, som den fortrængte 
væske vejede. En matematiker vil
le begynde med at slå ordet trans
lokation op. Min kone, som også 
er jubilar, har læst i en ordbog, 
at ordet translokation også bru
ges om en ændring i kromosomernes 
plads i en celle-kerne, hvilket 
kan medføre ændringer i organis
mens udvikling og funktion.
Det beskriver egentlig meget godt 
det, vi fejrer i dag: En ny år
gang skifter plads, og en del gam
le er vendt tilbage for sammen at 
genopleve deres tidligere place-
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ring. Da vi i 1962 forlod skolen, 
var organismen i rivende udvik
ling, og vi lod os rive med. Vi 
var så optaget af udviklingen, 
vor egen især, at vi kun flygtigt 
spekulerede på organismens funk
tion i det lange lob. Vi kunne 
nyde godt at vore forældres ind
sats i den materielle udvikling, 
og den kulturelle skulle vi nok 
selv tage os af. Normerne blev 
friere, og vi opfandt nye ord som: 
abeskøn, fodformet, happening, 
lårkort, papirløs og storfamilie. 
Vi trådte lige ind i den periode, 
som Paul Hammerich i sin Danmarks
krønike har kaldt "Kagen skæres", 
men de kulturpersoner, han nævner 
fra den periode, er ældre end vi 
og ungdomsoprørerne yngre. Vi kun
ne dengang nøjes med at spise af 
kagen. Nu må vi selv bage og give 
vore børn brød. Det kom bag på 
mig, at det var i en historiebog, 
jeg skulle finde noget om den tid.
Hvordan kan det være, at vi så 
mange år efter kommer her for at 
være med til at fejre et nyt hold 
af vordende jubilarer? De fleste 
af os kender ikke hinanden længe
re, og skolen er e.n anden i dag. 
Nostalgi, vil mange sige. Det er 
det også, men det kan ikke være 
hele svaret på, at så mange kom
mer ofte langvejs fra. Ribe er en 
dejlig by at besøge. Ja, det er

også en af grundene, men først og 
fremmest er det vel, fordi vi år
gang for årgang har nogle fælles 
oplevelser, og translokationen er 
en god anledning til at mødes. 
Samtidig er vi jo med til at dan
ne en levende - og rimelig køn - 
baggrund for jeres dimission og 
at anskueliggøre den som en del 
af et tidsforløb. I den sammen
hæng er I fra nu af selv histo
riske, og vi kan sammen hilse 
skolen som vort fællesskab.

40 ÅRS JUBILARERNES HILSEN 
JENS JENSEN-HOLM

Som repræsentant for de studenter 
der blev dimitteret for 40 år si
den vil jeg starte med at takke 
rektor for lejligheden til at si
ge nogle ord. Vi møder op med 19 
ud af 24 mat.nat/ns. De to klas
ser bedes præsentere sig ved for 
et øjeblik at rejse sig.
Der var fornylig nogle kritiske 
indlæg i bl.a. Politiken (senest 
6.5.87) vedr. forslag til en "Ny 
gymnasiereform" der bl.a. går ud 
på, at visse mindre fag skulle 
bortskæres eller i det mindste be
skæres, som f.eks. historie og bi
ologi. Hvad der herefter måtte re
stere skulle lægges under danskun
dervisningens regie. Forslaget er 
siden vedtaget. Der er dog intet 
til hinder for, at der kan komme 
ændringer, jeg kunne foreslå føl
gende:
I de gymnasier jeg har kendskab 
til er timetallene for de enkelte 
fag ret rigide. Starter et gymna
sieår med 1 time pr. uge i et be
stemt fag, giver det ca. 35 timer 
for det pågældende år. Er der 2 
timer pr. uge fås 70 timer pr.år 
etc. Mig bekendt er det småt med 
graderinger her imellem. Mit for
slag går derfor ud på, at det en
kelte gymnasieår opdeles i 4 blok
ke å 8-9 uger, evt. med indskudte 
pauser til evaluering og udfærdig
else af særopgaver.
Timetallene for de respektive 
blokke kunne så varieres for de 
enkelte fag, således at man førtes
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bort fra det stive system. Derved 
kunne flertallet af de traditionel
le fag bedre motiveres. Statistisk 
ville belastningen for den enkelte 
lærer jævne sig naturligt ud med 
så mange gymnasieklasser (12-15).
Om de skriftlige opgaver, som vi 
lærere ved de højere læreanstalter 
skal bedømme 4 gange Årligt vil jeg 
tilføje, at de studerende skriver 
og staver som en brækket arm - 
fraset, naturligvis, studenter fra 
Ribe!
Vi havde for 40 år siden i nogen 
grad indtryk af, at vi gik i "den 
sorte skole", så Seneca's udtryk 
"Non scholae sed vitae discimus" 
blev nærmest til: Det er ikke for 
livet, men for skolen vi lærer. Og 
med hensyn til "Litteris et arti- 
bus" så var disse elementer ikke 
fremtrædende i dagligdagen.
Vi havde morgensang (obligatorisk) 
hver eneste dag, 6 gange om ugen. 
Den daværende rektor Aa. Willumsen 
lod altid skoleåret starte med 
Weyses "Til vor lille gerning ud". 
Gerningen var nu ikke så lille 
endda, med skolegang 8-14 6 dage 
pr. uge. Ca. én gang om ugen sang 
vi Grundtvigs "Den signede dag..". 
Den tager knap 4 minutter, så man 
kunne godt nå overfladisk at læse 
over på et enkelt fag. Bortset fra 
dette var det sjældent, at det var 
en signet dag vi gik imøde.

Nu er det ikke meningen, at jeg 
skal stå her og fortælle anekdote 
men lige én til, den handler om v 
daværende meget afholdte gymnasti 
lærer, lektor Krebs, af enkelte 
kaldet de 6 K'er, skrivende sig f 
hans tidligere adresse, fra før a 
sætteisen ved Katedralskolen unde
1. verdenskrig, nemlig Kaj Knud 
Krebs, Kornetskolen, København K. 
Om sommeren gik vi til svømning v 
skolens daværende badehus nær Sta: 
pemølleåens begyndelse. Denne å v 
allerede dengang stærkt forurenet 
I "Luren" fremkom derfor et vers, 
hvori det hed:
"På Krebsés bud
trods vandts stank
vi bader i en septiktank".
Forfatteren siges at være Johs. J 
sens ældre bror, H.P.
Til slut vil jeg lykønske de mangi 
nye Studenter. Desuden vil jeg øn 
ske for alle jubilarer, at de må 
få en hyggelig dag.
(Af pladshensyn forkortet af J.J-]

RIPENSER-SAMFUNDETS TALE 
OLE MARKER

Kære studenter fra Ribe Katedral
skole 1987:
I forlader i dag en ærværdig sko
le. Engang for mange år siden var 
det os, der tog afsked med den, 
og for os er stedet her et ærvær
digt sted. Derfor skal jeg forsø
ge at sige noget ærværdigt til 
jer.
Når vi på denne særlige dag korn- 
tilbage til Ribe, bliver de mange 
år til et kort sekund, og allige
vel er vi i mellemtiden blevet 
til forældregenerationen. Derfor 
gør vi os også vore tanker om jer 
- og fremtiden.
Som I ved har forældregeneratio
nens tanker ofte karakter af be
kymringer: vil I begå de samme 
fejl, som vi har gjort. Som I og
så ved, bekymringerne er kun et 
udtryk for, at vi mener jer det 
godt.
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O ie Marker
Vi ønsker nemlig meget for jer, 
men vi ønsker os også meget af 
jer!
Det, vi ønsker for jer, er der 
sat mange ord pa, men det kan og
så udtrykkes helt kort: Vi ønsker 
jer et godt liv! Vi ved ikke præ
cist, hvad det vil sige, men det, 
vi mener, er nok et liv, hvor I 
kan se noget lykkes for jer, og 
hvor I - af og til - må opleve 
den helt store, varme lykkefølel
se, som ikke kan forveksles med 
noget andet.
Det er derimod ikke et liv uden 
skuffelser og modgang, for den 
slags hører nu engang med. Men 
forhåbentlig vil I kunne bearbej
de også disse oplevelser, således 
at de på længere sigt alligevel 
bliver til noget positivt i jeres 
personlige udvikling, og en bal
last, som I ikke nødvendigvis øn
sker, aldrig var kommet om bord.
Vi ønsker også noget af jer! Langt 
fra alt i det lokale og i det glo
bale samfund er ideelt! Det, vi 
ønsker af jer, er, at I vil sam
arbejde med os for at gøre ting

ene bedre og på trods af de for
skelle, der måtte være imellem os 
i opfattelsen af tingene.

Som den unge generation er I - 
blandt mange andre strålende for
trin - præget af ungdommens op- 
rørstrang. Som de ældre har vi må
ske svært ved at se berettigelsen 
af den meget udtalte skepsis, som 
I af og til lægger for dagen over
for os; og alligevel er der ingen 
tvivl om, at netop opgøret med de 
overleverede normer, ideer og op
fattelser er en nødvendig forud
sætning for forandring og frem
skridt. Det virker som en slags 
vedvarende psykologisk Darwinistisk 
udvikling. Sidste år sad der an
dre studenter her, hvor I sidder, 
og næste år vil der igen være et 
nyt hold. De nye kræfters overta
gelse af indflydelsen er en kon
tinuerlig proces, fordi samfundet 
ikke er noget færdigt, der blot 
kan overleveres til nye slægtled.
Samarbejdet mellem generationerne 
kan måske lettes, hvis både I og 
vi - uden at opgive vor positivt 
kritiske holdning - retter opmærk
somheden imod noget af det, der 
fungerer godt i vort samfund og 
nogle af de privilegier, som vi 
nyder:
Frihed og demokrati er ikke en 
selvfølgelig ramme om menneskeligt 
fællesskab. I ved det naturligvis 
godt, og da jeg for et halvt år 
siden var til et møde i Argentina, 
vidste jeg det også i forvejen.
Men når man står ansigt til an
sigt, taler med dem, der for kun 
tre - fire år siden levede i vel
begrundet frygt for militærregimet, 
får det alligevel en ny, skræmmen
de og meget personlig dimension.
Man har næsten villet gøre det 
til, at udviklingen er en torn i 
øjet på de ældre, og man kan til 
tider få det indtryk, at min ge
neration er nedbøjet og skamfuld 
over den teknologi, forurening og 
uretfærdighed, som vi giver vide
re til jer. Men det er mindre end 
en halv sandhed. Vi har gjort en 
lang række fremskridt, som skal 
udnyttes bedst muligt, men som og
så har vist at være forbundet med 
alvorlige ulemper, der skal rettes 
op på.
Derfor må generationerne arbejde
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sammen både under uddannelsen og 
i jobbet. Ikke på vore betingelser 
og ikke på jeres betingelser - men 
på fælles betingelser. Både for 
os og for jer vil jeg håbe, at det 
kan lykkes. En af de billetter, 
der kan hjælpe jer til en plads, 
når det store tog kører, er jeres 
studentereksamen - og den vil jeg 
gerne ønske jer til lykke med!
Som sagt, I har gået på en ærvær
dig skole. Og - tro det om I vil, 
nar jeg i mit arbejde møder stu
derende og andre unge, der lige
som jeg selv kommer fra skolen her 
- så opstår der en fornøjelig og 
rar fornemmelse af kammeratskab. 
Sådan må det have været længe, for 
Ripenser-Samfundet, der er en for
ening for tidligere elever fra 
Ribe Katedralskole, har i år be
stået i 75 år. Det er ikke den al- 
lerældste af slagsen, men det er 
en af de ældste og naturligvis den 
bedste. Vi prøver at holde sammen 
på de elever, der har forladt sko
len, og vi har hårdt brug for med
lemmer, der kan hjælpe os i dette 
arbejde. Via en betydelig fond, 
Lauridsens legat, har vi sidste 
år uddelt 56.000 kr. til - som 
fundatsen siger - "fattige men 
flittige" studenter fra Ribe Kate
dralskole. Der må åbenbart stadig 
findes nogen af slagsen, selvom 
jeg personligt vistnok aldrig har 
set dem.
Efter translokationen er Ripenser- 
Samfundet vært ved en reception, 
hvor vi håber at se både årets 
studenter og årets jubilarer, sko
lens ledelse samt nuværende og 
tidligere lærere og andre af sko
lens ansatte, som er til stede i 
dag. I denne forbindelse vil jeg 
gsrne bringe skolen en varm tak 
både for husly i dag og for den 
velvilje og hjælp, som skolen y- 
der foreningen året igennem.
Til slut skal jeg have fornøjelsen 
af at uddele et helt andet legat, 
end det, jeg omtalte før, nemlig 
Ripenser-Samfundets dimittendle
gat på kr. 3.000, som vi hvert år 
giver til en student, der gennem 
sin gymnasietid har haft overskud

LisbetA Sørensen
til at være noget for fællesskabet 
og kammeraterne. Af naturlige år
sager er det skolen, der indstil
ler til dette legat, og jeg skal 
nu læse indstillingen op:
Valget er i år faldet på Lisbeth 
Runge Sørensen. Lisbeth har med 
aldrig svigtende interesse delta
taget i skolens hele liv. Hun har 
som elevrådsformand og medlem af 
fællesudvalget deltaget engageret 
i den mere officielle del, lige
som hun på det uofficielle plan 
har været en særdeles aktiv elev 
og god kammerat. Hun har altid væ
ret en sikker støtte, også alle de 
steder, hvor det gjaldt om at sam
le eleverne om aktiviteter, der 
var andet end det daglige boglige 
slid. Selv så vanskelig en opgave 
at undervise lærerne i gymnastik, 
har hun kastet sig ud i med sit 
sædvanlige gåpåmod og gode humør.
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Bi!!edkava!kade
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B I L L E D T E K S T E R
1. Flaget oppe på Domkirken - 2. 1987 student - 3. En fyldt skole
gård, trods kulden - 4. Repræsentant for 2g uddeler Humørlegatet -
5. Modtageren af Humørlegatets 1. pris - 6. Et udsnit af årets 89 
studenter - 7. Fhv. rektor Johs. Jørgensen og frue - 8. Bente Svith 
og Jørgen P. Jørgensen (s.37) - 9. Magnus Højlund og Erik B. Møller 
(s.37) - 10. Peter Berke og Hans Henrik Petersen (s.77) - 11. Elin 
Beier, Susanne Jensen, Ellen Margrethe Tryk og Lone Svith (s.77) -
12. Anna Nørgård, Knud Erik Brøckmann og Per Sleimann Petersen (r.62)
- 13. Jytte Møller, New Zealand - 14. Anna-Lise Lund-Pedersen, Jør
gen Kellermann, Karen Lund, Johs. Jensen (s.47) og lektor Blendstrup
- 15. Erik Sørensen, Jette Bramsen Jensen, Ella Julius, Betty Olsen 
og Inger MarieSchjerning (r.62) - 16. Sonja Warborg og Hans Peder 
Hansen (r.57) - 17. Hans Bunde, Marie Lindeloff og Kurt Nyborg (r.37)
- 18. Gregers Bundesen og Grethe Valeur (r.37) - 19. Andreas Sølbæk, 
Reinhard Grøndahl, Hans E. Pedersen, Hans Bunde, Marie Lindeloff og 
Kurt Nyborg (r.37) - 20. Kaj Pilegaard (r.37) - 21. Peter Havemose 
(s.42) - 22. Jørgen P. Jørgensen, Bente Svith, Karen Margrethe og 
Erik B. Møller, Jens P. Rasmussen og Magnus Højlund (s.37) - 23.Carl- 
Johan Bendorff, Lars Luth Anderson og Bo Brabrand (s.77) - 24.Hertha 
Kirketerp-Møller (s.27) - 25. Karen Baggesen, Anna Margrethe Schmidt 
og Niels Lukman (s.27) - 26. Søren Peter Thomsen og Kirsten Toft 
(r.47) - 27. Arne Christensen og Emmy Dyhr (r.47) - 28. Poula Zeilau 
og Inge Lise Hedegaard (r.47) - 29. Bertha Ullerichs og Annemette 
Helle Jensen (r.47) - 30. Jacob Toft Jensen og Mona B..Jessen (s.82)
- 31. Hans Jørgen Bork og Niels Ole Brunsgård (s.82) - 32. Bjarke 
Sonnichsen og John Rattenborg (s.82) - 33.f.rk. Karen J. Lund, Anders 
B. Stamp, Anna-Lise Lund-Pedersen, Ulla Brink Hansen, Helle Nørgård 
og Nanna Hansen, m.rk. Bendiks Skov Petersen (s.48), Boy Rosenberg, 
Ellen Åstrup og Ann Bruno Good, b.rk. Johs. Jensen, Jørgen Keller
mann, Andreas Warming, Simon E. Thøgersen, Birte Holm, Jens Jensen- 
Holm og Martin Houmøller-Jørgensen (s.47) - 34. Hans Ebbesen, Ketty 
Vestergaard og Aase Elkjær Petersen (r.52) - 35. Ove Strange, Inga 
Schulze og Ruth Hansen (r.52) - 36. Jørgen Lundsgaard og Rita Hald 
(r.52) - 37. Inger Lise Jessen og Aase Ellerup Jensen (r.52) - 38. 
Erik Aude-Pedersen, Alice Balmana og Ingrid Olesen Jensen (r.52) -
39. Evald Bendixen og Grete Hauge Andersen (r.52) - 40. Johan Keller 
og Anne Grethe Sixhøj Pedersen (r.42) - 41. Knud A. Evald, Gerda 
Knudsen og Carl Christian Kjær (r.42) - 42. Poul Noer og Bent Milan 
(r.42) - 43. Inger Evald Simonsen og Aksel Jensen (r.42) - 44.f.rk. 
Kaj Pilegaard, Hans Bunde, Gerda Olling, Grethe Valeur, Marie Linde
loff og Gregers Bundesen, b.rk. Kurt Nyborg, Jens E. Jørgensen, 
Reinhard Grøndahl og Andreas Sølbæk (r.37) - 45. Marinus Hartman og 
Solveig Clausen - 46. Else Lind og Oluf Hansen - 47. Uffe Eskildsen 
og Elin Thomasson - 48. Henning Heide-Jørgensen og Lise Fausbøll -
49. Jørn og Karen Albert - 50. Karen Have og Herman Madsen - 51.
Dorte Kittelman Thomsen, Oskar Christensen og Hanne Kongsdal Jensen
- 52. Laust Fredslund - 53. Birte Falconer - 54. Birgitte Haarder, 
Karin Andersen og Kirsten Gadeberg Larsen - 55. Kirsten Grunfeld, 
Kristian Thygesen og Ulla Jørning - 56. Paul Vig Nissen (alle på 
billederne 45-56 er s.62'ere).

Tak for billeder o.a. til arkivet til: Emmy Dyhr (r.47), Aksel Jensen 
(s.43), Adolf Paulsen (s.52) og Egon Lind (r.42)
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Den garnie bænk

I 1947 var det skik, at studenter
ne under den traditionelle køre
tur til hjemmene opsøgte den gam
le bænk, der stod i kanten af 
plantagen nord for Ribe. Messing
pladen, der sad på bænkens ryglæn, 
skulle pudses af de nye studenter. 
Skikken har så vidt vides været 
ført videre af senere studenter
hold - men hvor længe?
Da 40-års jubilarerne i år under
søgte om skikken var holdt i live, 
sa det ud, som om noget var gået 
i glemmebogen. Bænken var der - 
omend af nyere dato. Pladen var 
der også, men den var slemt irret 
og det var svært at læse indskrif
ten.
Det besluttedes af et lille hold, 
der holdt ud til sent på aftenen 
på translokationsdagen, at noget 
matte gøres. Brasso og pudseklude 
blev fremskaffet og en skare på 
8 kvinder og mænd drog ud for at 
pudse pladen. Efter en halv times 
ihærdigt gruppearbejde var pladen 
blank påny. Den skinnede smukt i 
nattehimlens lys og teksten kunne 
læses igen.
Nu har Ribes nyudsprungne studen
ter vel ikke pligt til at tage gam

le skikke op - man har vel også 
skabt nye skikke, der passer bed
re til det meget større antal stu
denter, der udklækkes nu om stund
er. Men hvorfor skulle det ikke 
kunne blive en tradition, at jubi
larer af en eller anden årgang fo
retager pudsningen af Nikolaj Ny
holms plade? Forslaget er stillet 
IN MEMORIAM SCOLAE RIPENSIS.
J o b s .  J e n s e n ,  s . 1 9 4 7 .

-  Da d e t  e r  å r e t s  40  å r s  j u b i l a r e r  
d e r  b a r  ¿ r e n o p t a g e t  t r a d i t i o n e n ,  
f o r e s l å s  komme nde  40 å r s  j u b i l a r e r  
a t  f o r t s æ t t e  d e n .  De v i l  b l i v e  
m i n d e t  om d e t  i  J u b i l a r  S e r v i c e .
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ikke for fridagens skytd...
Ved 40-års studenternes jubilæums
frokost på Weis' Stue den 19. juni 
blev deltagerne præsenteret for en 
lille godbid, som andre med lidt 
Ribe-historisk interesse kan have 
glæde af at hore om.
Toastmasteren ved frokosten, An
dreas Warming, havde under ryd
ning af gamle gemmer fundet et 
stykke papir, gult og i det gamle 
folioformat og med håndskrevet 
tekst. Skrivelsen synes udfærdiget 
den 8. maj 1945 og indeholder en 
henstilling til rektor Willumsen 
om at give skolens elever og læ
rere fri den 8. maj fra kl. 12 og 
den 9. maj - for at fejre Europas 
frihed. Fridagen ønskedes ikke for 
fridagens skyld, men for fredens. 
Den kom jo netop til hele Europa 
denne dag, og man ønskede at fej
re dette sammen med resten af Eu
ropas befolkning.
Skrivelsen er underskrevet af de

elever, der gik i gymnasieklasser 
ne og de lærere, der underviste i 
gymnasieklasserne, da skrivelsen 
blev forfattet.
En del af de elever, der startede
il., 2. og 3 G i august 1944 er 
ikke medunderskrivere og der var 
flere grunde til dette. En del va] 
f.eks. medlemmer af frihedsbevæg
elsens organisationer og de har 
formodentlig været fraværende på 
grund af vagttjeneste. Nogle var 
blevet arresteret af tyskerne si
den skoleårets begyndelse og sad 
i koncentrationslejr og nogle var 
gået under jorden. Nogle har væ
ret fraværende på grund af sygdom.
Rektor gav tilladelse til at sko
len holdt fri den 9. maj.
7 oh s .  7 en s  e n ,  s .  7 9 4 7 .

-  T ak  t t  7 < 4 n d r e a s  W ar m i ng ,  d e r  ha .  
o v e r 7 a d t  s h r i v e 7 s e n  777 Æ i p e n s e r -  
S a m f u n c f e t s  a r A 7 v .

Mindeord

Kort tid før påske døde lektor
H.A. Johansen, 92 år gammel. Gen
nem næsten to generationer, fra 
1920 til sin afsked 1965, var han 
lærer i dansk og historie ved Ribe 
Katedralskole.

Lektor Johansen var født i Odense
4. august 1895. Efter skoleembeds
eksamen i 1920 kom han til Ribe, 
hvor han forblev trofast til sin 
død, også efter sit otium en kendt 
skikkelse i byen - på cykel, ef
terhånden langsommere og til sidst 
på en damecykel, men udholdende 
til det sidste. I sin lange lærer
gerning var han respekteret - og 
frygtet som gårdinspektor, navnlic 
i Mellemskolens tid, hvor hans 
pludselige raids mod drengetoilet
terne efter rygere forårsagede man 
ge hul-brændte lommer og - i til
fælde af pågribelse - rask og øje
blikkelig execution.
Respekteret var han for sin for
nemme og sikre stilfornemmelse, en 
egenskab der navnlig prægede dansk 
timerne og gjorde ham til en dyg
tig instruktør af skolekomedier 
gennem mange år. Samme sikre stil
fornemmelse og hans kærlighed til
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kunst gjorde ham til en meget dyg
tig indkøber af malerier til Ribe 
Kunstmuseum, hvis bestyrelse han 
var medlem af fra 1930 (fra 1954 
til højt op i sit otium formand og 
(ubetalt) daglig leder). En stor 
del af museets rige samling fra 
dette århundredes første halvdel, 
men også af dansk guldalderkunst, 
er anskaffet på lektor Johansens 
initiativ. Også skolen nød godt af 
lektor Johansens kunstkendskab i 
mange år.
Personligt var Johansen, om ikke 
sky, så dog yderst reserveret og

åndeligt blufærdig. Han holdt di
stance til sine elever, vel også 
af respekt for deres integritet, 
og gav kun yderst sjældent et glimt 
af, hvad han inderst inde tænkte 
og følte. Denne reserverthed, kom
bineret med stor beskedenhed, er 
baggrunden for at han ikke høstede 
så stor anerkendelse, som han kun
ne have fortjent, for sin lange og 
vigtige indsats for skolen og byen. 
Æret være hans minde!

V e n s  Mi n d ,  s . 1 9 5 3 .

NYT FRA KATEDRALSKOLEN
Siden sidst er skoleåret afslut
tet, og den lange sommerferie er 
nu til ende. Skolen er i det sid
ste halve år, under rektor Rasch's 
sygdom, blevet ledet af fungerende 
rektor Klaus Nielsen, som har få
et Jørgen Olaf Hansen ved sin si
de som inspektor. I skolens hver
dag har der i øvrigt været ingen, 
eller kun få, opsigtsvækkende hæn
delser. Af de 3.g'ere, som ind
stilledes til eksamen, bestod alle 
undtagen 2. Translokationen fore
gik, trods byger og kulde, som 
sædvanligt i skolegården, og herom 
kan der læses andetsteds i bladet.
Tilmeldingen af nye l.g'ere til 
næste år er gået over al forvent
ning denne gang. Til august star
tede tre nye l.g matematikere og 
to sproglige. Også skolens tradi
tionelle grene, klassiker- og mu
sik-grenen, foruden mat.-fys. og 
naturfaglig gren, videreføres til 
næste år. Det hold, som nu er be
gyndt i l.g, bliver det sidste ef
ter den "gamle" ordning. Fra næ
ste år skal der undervises efter 
den nye gymnasielov, og hvad det 
betyder for skolen er lærerne 
langsomt ved at finde ud af, omend 
de langsigtede virkninger vanske
ligt lader sig forudberegne. En 
undersøgelse blandt de nuværende
2.g'ere tyder på, at holdningen 
blandt elever overfor de nye valg
muligheder er forsigtig og lidt

konservativ. I øvrigt har vi alle
rede kunnet fastslå, at skolen med 
sin nuværende kapacitet vil være i 
stand til at tilfredsstille de 
allerfleste af de valgønsker, som 
den nye lov åbner mulighed for.
Skolen har måttet tage afsked med 
Birthe Lund Mortensen og Povl René 
Bertelsen, der har vikarieret for 
henholdsvis Dorte Madsen og Birgit 
Holmer, som nu vender tilbage til 
deres faste jobs. I øvrigt har 
der ikke været nogen ændringer i 
lærerkollegiet. På kontoret er 
Jytte Bertelsen stadigvæk på halv 
tid, og den anden halvdel af job
bet bestrides af Inger Gejl, der 
allerede er faldet godt til.
J e n s  Mi n d ,  s . i  9 5 9 .
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Nyt fra Den antikvariske Samling
UDGRAVNINGEN AF VIKINGETIDSGÅRDE 

VED GL. HVIDING OG VILSLEV

Ribes store betydning i vikingeti
den er en fast forankret viden hos 
alle med tilknytning til byen. 
Dette emne er da også til stadig
hed en aktuel del af Den antikva
riske Samlings arbejdsområde. I de 
seneste par år er vikingetidsbe
byggelsen uden for Ribe imidlertid 
også kommet i søgelyset - nemlig 
ved udgravninger i nærheden af de 
middelalderlige kirker i Hviding 
og Vilslev. Begge udgravninger 
startede i 1986 og fortsætter i år.
Vest for den ensomt beliggende 
kirke i Hviding - helt ude mod 
marskkanten - er en storgård fra 
vikingetiden under udgravning. 
Fundene viser, at der her har lig
get en anseelig gård fra en gang 
i 700-årene til 1100-årene. Går
den er naturligvis bygget om og 
flyttet lidt frem og tilbage man
ge gange gennem disse 400 år. Vi 
har udgravet ca. 6000 ni* på stedet 
og kan nu følge gårdens udvikling 
gennem 3 faser fra ca. 975 til ca. 
1100. Omkring 975 består gårdens 
hovedbygning af et 34 m langt og 
8 m bredt hus af samme type, som 
husene i Trelleborg. Denne bygning

afløses af en vinkelgård af nogen
lunde samme størrelse. Omkring 
1050 opfører man en ny hovedbyg
ning, som har været 36 m langt og 
10 m bredt. Det har været et fan
tastisk stort hus, som i bredden 
kun overgås af det Trelleborghus, 
der sidste år blev fundet ved 
Lejre.
Det yngste af husene i Hviding skæ
res af en brønd, som består af en 
udhulet træstamme, der er fældet 
i 1099. På dette tidspunkt må hu
set således være opgivet og er
stattet af en ny - endnu ikke ud
gravet - hovedbygning. I bunden af 
brønden fremkom årets fund - et 
bronzesmykke fremstillet i samme 
elegante stilart, som findes på 
den kendte stavkirke ved Urnes i 
Norge (se billedet).
Dette smykke er nøjagtig mage til 
det, der sidste år blev fundet i 
vikingetidslandsbyen ved Vilslev. 
Hermed er samtidigheden og for
bindelsen mellem bebyggelsen ved 
Hviding og Vilslev påvist på bed
ste måde.
Udgravningerne i Vilslev genopta
ges ligeledes i løbet af efteråret, 
og det er her planen at afdække 
hele vikingetidslandsbyen.
S t i g  J e n s e n ,  s . 7 9 6 9 .

De t o  b r o n z e s n y A A e r  f r a  h e n h o l d s v i s  V i l s l e v  og  H v i d i n g  i s t y k k e t  
t i i  h ø j r e i .  M o t i v e t  h e s t å r  a f  e t  h e s t e i i g n e n d e  d y r  i  hamp med en 
s l a n g e ,  d e r  d a n n e r  en r æ k k e  e l e g a n t e  s l y n g n i n g e r  o m k r i n g  d y r e t s  
k r o p .  S t y k k e r n e  e r  a n t a g e l i g  f r e m s t i l l e t  i  samme s t ø b e f o r m .
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NYT FRA RIBE OC3 OMEGN
Leif Steiness, Katedralskolens pe- 
del, er trådt ud af Ribe byråds 
socialdemokratiske gruppe, men 
forbliver i amtsrådet.
Knud Frederiksen (s.42) lukkede 1. 
august Skandinavisk Herremagasin, 
som blev startet lige efter århun
dredskiftet af hans farfar. Loka
lerne er overtaget af Ribe Høker
handel, der lå på hjørnet af Tor
vet og Grydergade.
Ribe lokalhistoriske Arkiv arran- 
gerede i juni måned på Folkebib- 
lioteket en udstilling i anledning 
af Ripenser-Samfundets 75 års ju
bilæum.
Dommerembedet i Ribe er blevet be
sat med Frida Liebach.
Dirigenten Morten Schuldt Jensen 
(s.76) og Sokkelund Sangkor har 
givet koncert i Set. Catharinæ 
Kirke.
Karen Marie Pøggild (s.86) blok
fløjte og Henning Pergmann, orgel, 
har opført værker af Frescobaldi 
og Handel i Set. Catharinæ Kirke.
Årets Ribe-mønt har Weiss Stue 
som motiv.

Ribe kommunes personaleforbrug 
var i 1986 5,6% af indbyggertal
let d.v.s. lo21 mennesker - til 
en samlet lønsum på 176 mio kr.
Hasse Tranholm (r.51). Sælhunden 
pa Skibbroen, arrangerede havne
fest i august med lysregatta på 
åen og underholdning af Vestre 
Jazzværk fra dækket af Johanne 
Dan.
Den antikvariske Samling har fore
stået 5 udgravninger i år, 3 stør
re i Hviding, Vilslev og Bispegår
den i Ribe og 2 mindre, den ene 
ved plejehjemmet "Ved Åen" (det 
gamle KFUM) og den anden på Kate
dralskolens gamle sportsplads.
Ribespillet 87 "Hva* Fan'Ø!" om 
da Ribe-købmændene ville købe Fa
nø, men blev taget ved næsen af 
fannikerne opførtes i sommer af 
Ribe-borgere på pladsen bag Tårn
borg .
Festgudstjenesten i Domkirken d.13. 
sept., hvor smølferne, som Carl- 
Henning Pedersens figurer i apsis- 
hvælvet er blevet døbt til i folke
munde, skulle indvies, er udsat 
til kirkens nye alter er færdigt.

Direktør cand.pharm. Nieis Peter 
Lauridsen og hustru Johanne Margrethe 

Lauridsen, f. Rubner-Wissings 
iegat for studenter fra Ribe Katedraiskoie
Ripenser-Samfundets legatudvalg disponerer for tildelingsåret 
1987 over ca. 36.000 kr., der uddeles i et antal portioner som 
støtte til videregående uddannelse af enhver art for "fattige 
men flittige" studenter fra Ribe Katedralskole. Ansøgningsskemaer 
rekvireres ved indsendelse af A-5 kuvert adresseret og frankeret 
med kr. 3,80. Ansøgninger skal være udvalget i hænde senest 1. no
vember 1987. Evt. tildeling meddeles pr. brev 2. januar 1988.
Legatudvalgets adresse: Peter Lungholt, Asylgade 12, 4000 Roskilde.
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PERSONAUA
Døde:
Johs. Larsen, civilingeniør (s.43), 
Brasilien, omkom i 1984 ved en fly
ulykke, 60 år gammel.
Hans Aage Johansen, fhv. lektor, 
Ribe, døde 14. april 1987, 91 år 
gammel.
Johs. Dybdal, fhv. departements
chef (s.14), Lyngby, døde 22. juni 
1987, 90 år gammel.
Bjarne Jensen, lærer (r.68), Høm, 
døde 29. juni 1987, 36 år gammel.
Frode Schøn, fhv. ambassadør (.25), 
København, døde 18. august 1987,
79 år gammel.
Per H. Andresen, arkitekt (s.44), 
Kokkedal, døde 31. august 1987,
60 år gammel.

Varia:
Knud Erik Tygesen (s.55), departe
mentschef i udenrigsministeriets 
udenrigsøkonomiske afdeling, lede] 
den danske delegation ved EF-råds- 
møderne i det halve år Danmark be
klæder formandsstolen.
Stig Jensen (s.69), leder af Den 
antikvariske Samling i Ribe har 
fået tildelt en pris på 6.000 kr. 
af Det kgl. Nordiske Oldskrifts- 
selskab.
Bent Julius (r.59), prokurist, er 
efter 28 ar i Sparekassen Sydjyl
land blevet byggesagkyndig i BRF 
for Ribe og Bramming.
Jørgen Erik Lynge Jørgensen, (r.62 
skoleinspektør i Odense, er ud
nævnt til skoledirektør i Ribe.

NYE MEDLEMMER -
R.37 H. Ellerup Pedersen, Godthåbsparken 18, 3740 Bramming 

Kaj Pilegaard, Østre Alle 11, 6650 Brøruo 
Erik Jørgensen, P.O.Box 84 Ontario Nlh GJG Canada 
Grethe Valeur, Sønderportsgade 20, 6760 Ribe 

R.42 Knud Andersen Evald, Tingvej 5B, Brøns, 6780 Skærbæk 
Verner Sinnbeck, Bellisvej 5, 8400 Ebeltoft

R. 46 Jytte Bramming Møller, Umotoi, RD1, Apiti, New Zealand
S. 47 Martin Houmøller-Jørgensen, Gl.Skagensvej 55C, 9900

Frederikshavn
R. 47 Inge Lise Hedegaard, Aastvej 12, 7190 Billund

Else Hyldahl, Poul Møllersvej 3, 2000 Frederiksberg
S. 57 Ragna Fischer, Gøngehusvej 81, 2950 Vedbæk

Claus Nielsen, Gøngehusvej 81, 295o Vedbæk
R. 57 Helge Kristensen, Jedsted Klostervej 26, 6771 Gredstedbro
S. 58 Kirsten Andersen, Fiskergade 1A, 6760 Ribe
S.62 Bodil Bruun Hansen, Marupvej 39, 6900 Skjern

Hanne Kongsdal Jensen, 52 Rue Stevin 1040 Bruxelles 
Fredi von Essen Muller, Tiliavej 1, 8462 Harlev

R. 62 Ella Julius, Violvej 52, 6650 Brørup
Inger Marie Schjerning, Toflundvej 146, Spandet, 676o Ribe

S. 77 Pia Christiansen, Polensgade 49, l.tv. 2300 Kbh.S
Susanne Jensen, Rytterfennen 54, 6780 Skærbæk
Lone Herbst Nørgaard, Storebæltsvænget 158, 5500 Middelfart



92

S.82 Linda Juul Jørgensen, Rewentlowsvej 73, 5000 Odense C 
Sanne Fromberg Nielsen, Læsøgade 190,1 5230 Odense M
Bjørke Sonnichsen, Vikingevej 11, 5000 Odense C 
Gitte Trøst Sørensen, Unsgårdsgade 20 st. 5000 Odense C 
Ann Fenger Benwell, Hveensvej 14,IIItv. 2300 Kbh S

S.86 Anne Maren Andersen, Nørrebrogade 8B,3tv. 2200 Kbh.V 
u.år Jørn H. Kjær, Svejagervej 38, 2900 Hellerup 

Grethe Skjødt, Stadionvej 13, 6760 Ribe 
Kitty Nissen, Mølleparkvej 1-32-8, 6715 Esbjerg

NYE ADRESSER
R. 17 Carl Chr. J. Westergaard, Skovvej 20, 8382 Hinnerup
S. 46 signe Pedersen, Wessels Have 42, 4300 Holbæk
R. 49 Børge Christiansen, 4352 Pickwick Circle, Huntington Beach

Cal 92649, USA
S. 58 Christen Poulsen, Kildevej 12, 8850 Bjerringbro
S.60 Ulla El Kløeker, Estrupvej 13, 6600 Vejen
S.64 Elin Post, Møgelmosevej 16, 8260 Viby J
R. 64 Troels Heide, Hejrebakken 39, 8220 Brabrand
S. 67 Per Vejrup Hansen, Sallingvej 55, 2720 Vanløse
5.68 Ib Gredal Kristiansen, Vestre Alle 20, 6780 Skærbæk
R. 68 Bjarne Glentved, Lyngtoft 2, Hviding, 6760 Ribe
5.69 Hans Otto Christiansen, Chr.Winthersvej 37, 8230 Åbyhøj 

Torben Timmerby, App.3310, Sandwighof 25, D-2392 Glucksburg
S. 71 Inger Jorsal, Hjortensgade 56,3 8000 Århus C

Benedicte Skjødt, Guldsmedevænget lo9, 5260 Odense S
5.72 Anette Aagaard Andersen, Blegindvej 2,2tv. 8362 Hørning 

Bent Gyldenhof, Engsig 10, 6200 Aabenraa
5.73 Valdemar Thomsen, Hømvej 22, 6760 Ribe 

Svend-Anker Worm, Ledøje Søndre Gade 1, 2765 Smørum
5.74 Per Clausen, Chr.Bergs Alle 20, 2500 Valby

Jakob Jørgensen, Hallandsgade 5, 4tv.2300 Kbh.S 
Ulla Skjærlund, Dalgas Avenue 23,2 8000 Århus C

5.75 Thomas Skjødt, Guldsmedevænget 109, 5260 Odense S
5.76 Jette M. Pedersen, Oksbølvej 20, Hyllerslev, 6851 Janderup 

Anne Mette Højlund, Skovvej 37, 5700 Svendborg
Hans Lindstrøm Svendsen, Skovvej 37, 5700 Svendborg

5.77 Lisa Falk, Mintebjergvej 11, 6470 Sydals
Lars Reno Jakobsen, Kemang Indah H16, Kemang Jakarta 
Indonesia
Inge Nissen, Sviegade 41, St.Darum, 6740 Bramming 
Lene Petersen, Haurumvej 3, 6630 Rødding

5.78 Merete Sandholdt, Ny adresse ukendt
5.79 Jens Axel Kruchov, Jernbanegade 50, 665o Brørup

Lars Luk Nielsen, Helgolandsgade 35,2 6400 Sønderborg
Marianne Volkert, Langelinje 60, Herskind, 8464 Galten 

S 80 Lene Nørgård Hansen, Charlotte Munksvej 7,sttv. 2400 Kbh NV 
Frederik Rasmussen, Søndertoften 33, 2630 Tåstrup 
Margit Christensen, Ribevej 30, 6500 Vojens 
Margit Jensen, Høgsbrovej 44, 6760 Ribe 
Lis Brun Hansen, Brunbjergvej 11, Maltbæk, 6650 Brørup 
Henrik Brabrand, Godthåbsvej 52, 2tv. 2000 Frederiksberg
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5.81 Birgitte Christensen, Klingseyvej 35,lth. 2720 Vanløse 
Birgit Wind, ny adresse ukendt
Karen Marie Brodersen, Systemvej 4A,4. 7190 Billund
Niels Askov, Odinsvej 8, 3400 Hillerød 
Erik Bjerre, Tingvej 42, 8210 Århus V 
Bodil Madsen, Skelhøjvej 25B,lth. 2800 Lyngby

5.82 Birthe Hansen, Hesselballevej 9, Tudvad, 7100 Vejle
Kim Toft Hansen, Himmerlandsgade 8,2tv. 9000 Ålborg 
Jens Peter Christensen, Dagmarsgade 16,1 6760 Ribe
Axel V.Ohrt Johansen, Fredtoftevej 15, 2980 Kokkedal 
John .Rattenborg, Allegade 9A, 6100 Haderslev

5.83 Inger Søchting, c/o Jaccard, 3726 Watling Str VSJIT 9 
Burnaby BC Canada
Grete Brunsgaard, Østervej 10, 6760 Ribe
Ingegerd J. Christensen, Sjællandsgade 32 I 4th. 6700 Esbjerg 
Annette Høholt, Peter Fabersvej 44 tv. 8210 Århus V 
Estrid Hasager, Rektorparken 24, 3tv. 2450 Kbh SV

5.84 Karen Marie Bruun, Højskolevej 59, 5882 Vejstrup 
Saska Andersen, Kærmarksvej 36, Birkelev, 6780 Skærbæk 
Bjarne Rom, Teglværksgade 22, 2tv. 8000 Århus C
Eike Stubsgaard, Ibsgården 176, 4000 Roskilde 
Kent Nybo Mølsted, Sp.Kirkevej 109.v.28 6700 Esbjerg
Lotte Beck, Vestervang 5, 8000 Odense C 
Jan-Henrik Wienke, Plutovej 11, 8270 Højbjerg

5.85 Mette Weise Andersen, Valby Langgade 222, Itv. 2500 Valby 
Ellen B. Rasmussen, Nybøllevej 26, 2765 Smørum
Gerd Eva Dahl, Nørre Alle 75, 363, 2100 Kbh 0
Ellen Kjær, Haraidsgade 7A, v.202, 6700 Esbjerg
Henning Schmidt Larsen, Sortebrødregade 7C, 1. 6760 Ribe
Kirsten Duborg, Alkærvej 1, Ålkær, 6500 Vojens
Lis Bruun, laboratoriet, Greenex A/S, 3963 Maarmorilik,Grønland
Søren Lindholt Hansen, Stolpedalsvej 61,v.43, 9000 Ålborg 
Niels Madsen, Lipkesgade 22, stth. 2100 Kbh NØ 
Claus Pedersen, Nørre Alle 75,v.841, 9000 Ålborg

5.86 Anne Maren Andersen, Nørrebrogade 108, 3tv. 2200 Kbh.N 
Benthe Veibel Iversen, Gabelsoarken 213, 6740 Bramming
H.Schmidt Christensen, Sp.Møllevej 62, D-5,6700 Esbjerg 
Flemming Lauridsen, Mulvadvej 19, 6740 Bramming
Britt Lindblad, Gormsgade 94, sttv. 6700 Esbjerg
Susanne Rode, Nylandsvej 8, 6280 Højer
Peter Danielsen, Valdemarsgade 23, l.th. 8000 Århus C

RIPENSER-BLADET udkommer 3 gange årligt og udgives af RIPENSER-SAMFUNDET, en 
forening for tidligere elever fra Ribe Katedralskole samt for skolens nuvæ- 
rende og tidligere lærere.
REDAKTION: Anton Karkov, ansv. INDMELDELSER/ADRESSEÆNDRINGER:
Kirstine Nørr, Dorte Lund og Poul Noer, Nordkildevej 15,
Mogens Juhl. 3230 Græsted. Tlf. 02-29.14.43.
REDAKTIONENS ADRESSE:
Mogens Juhl, Kongensgade 15, 
6760 Ribe. Tlf. 05-42.40.66.

KASSERER: Kirsten Grunfeld,
Rønne Allé 15 A, 3450 Allerød, 
Tlf. 02-27.63.08, Giro 1 06 66 76

Eftertryk af artikler må kun ske efter aftale med redaktionen.
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VESTERBROGADE H7 * 1MB KOBEMWAVM V
TLF. 01 31 45 82

Tryksager af enhver art, 
f.eks. brochurer i 4 farver, 
formutarer i endetøse 
baner, etter bare en æske 
visitkort.

W 4 r
ANNO 1581 

TORVET DK 6760 RIBE 

TELEFON 05 42 00 33

i t B E ' s

INDTIL NU HAR SPAREKASSEN UDGIVET 21 
HISTORISKE PUBLIKATIONER OM RIBE.
SPØRG

SydjyMand
SALTGADE 10-14 - 05 421333



R!0 panetradiator &
R!0 konvektor
Elegant design i smuk og rolig balance. 
6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555 
655 - 955 mm.
Prøvetryk 12 kp/crrF.
Leveres grundmalet eller faerdiglakeret 
ved 180° C.

RtO stå!net
Fremstilles som standardnet eller efter 
mål af koldtrukket, prpfileret stål med 
flydespænding min. 5200 kg/cm*. 
Brudspænding min. 5650 kg/cm*.
Jævnt fordelt forlængelse min. 3%. 
Forankringsfaktor over 0.6.
Opfylder boligministeriets krav for type
godkendelse af betonelementer.

A K T IE S E L S K A B E T  R !B E  J E R N tN D U S T R !
Grundtagt 1648 . Te!egram -adr.: R ibegods Danm ark.Tetex 50560 Hf (05)42 02 55 Giro 18307



n n P . E H S E R - B t A W E T

MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET
SIDEN 1916

Fra en skoleskovtur i begyndelsen af 30'erne
Fra venstre: rektor Willumsen, adjunkt Askgaard, adjunkt Jør
gensen, lektor Nørregård, lektor frk. Mortensen, adjunkt frk. 
Refslund, lektor Nielsen, frk. Munck, frk. Veldbæk, lektor Jen
sen, adjunkt Lund, adjunkt Johansen og lektor Blendstrup.

Indeholder indeks til bind 9
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Derer meget, 
De kan spare

O [Arnold Nyborg
R t l l t n r 4 .< r e r p l ]  6 7 6 0  H rh  Itltlrrrr 1051 4 2 0 0 6 0

)  I s e n k r a m  . k o k k e n u d s t y r  p o r c e l æ n  j

3É
-tal med Bankrådgiveren 

PRIVATbanken

Ribe Afdeling
von Støckens Plads 2.6760 Ribe 
Telefon 05 42 11 11

ALTING I EL-TING
JENS PEDERSEN ApS

Ydermotten . Tetefon 05 42 32 32 
Sonderportsgade 3 . Tetefon 05 42 08 25 

6760 Ribe . Giro 9 Ot 90 t4 
Bitttf. 04 96 68 25

Ydermotten 
6760 Ribe 
Ttf. (05) 420983

tÆLLEMOAMMEN 14
6760R)BE 05420226

SCHJØUN TRYK 
RADMANDSGADE 60 
2200 K06ENHA/N N 

TTF (01) 83 94 01
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WEGTERGANGEN FÅ RiBE DOMKIRKE
Johan Lange

I gamle synsforretninger, regn
skabsnotater og lignende arkiva
lier om Ribe Domkirke træffes gen
tagne gange ordet vægtergang; sær
lig hyppigt er det i 1600-tallet, 
da vægtergangene på kirkens skib, 
kor, korsarme og apsis (?) synes 
at volde kirken og dens myndighe
der særlig mange kvaler på grund 
af vandskader.
Selvom ordet vægtergang forklarer 
sig selv, vil vi her indlednings
vis kontrollere ordets betydning, 
særlig i ældre tid, ved opslag i 
diverse ordbøger. Kalkars Ordbog 
til det ældre danske Sprog skriver 
i bd IV s 890: gang langs murens 
overkant (på en borg til udkig og 
forsvar). Ordbog over det danske 
Sprog anfører i bd 28 under betyd
ning 1: forsvarsindretning på bor
ge og befæstede herregårde i form 
af en gang bag eller på murkronen 
med skydeskår. Vor Tids Konversa
tionsleksikon skriver noget helt 
tilsvarende til dels med samme 
ordvalg og uddyber betydningen y- 
derligere, ligesom der afbildes 
en vægtergang på herregården Ør- 
bæklunde med både skydeskår og 
skoldehuller, altså en fagmæssigt 
avanceret vægtergang der tilmed 
var overdækket, ligesom andre her
regårdes .
På Ribe Domkirkes romanske mur
krone var vægtergangen åben opad- 
til, men naturligvis forsynet med 
et muret brystværn. Skønt ingen 
beskrivelse foreligger i de gamle 
notater, kan vi af regningsposter
nes ordvalg slutte os til meget, 
mens kun lidt må forblive gætte
rier, fx vægtergangenes opbyg
ningstidspunkt. Intet beviser at 
de først er kommet til efter 
branden i 1402. I udlandet er de 
i hv f på talrige kirkelige byg
ninger indrettet umiddelbart ef
ter murenes opbygning. Vi læser 
i Ribe-arkivalierne imidlertid 
først om dem efter 1402.

r

og  t v æ r s k i b ,  / / v i s  a p s i d e - v æ g t e r -  
g a n g e n  h a r  e k s i s i e r e f ,  h v a d  e r  
t v i v l s o m t ,  h a n  a d g a n g e n  t i /  d e n  
v æ r e  f o r e g å e t  e n t e n  g e n n e m  f o r 
s v u n d n e  k v i s t e  e / Z e r  f r a  d e n  k o r t e  
k o r - v æ g t e r g a n g , -  i  d e t  m i n d s t e  e r  
d e r  h e r  i k k e  t e g n e t  k v i s t  p å  a p s i -  
d e - t a g e t .  Be mær k a Z a r m k / o k k e t å r n e t  
p å  n o r d - k o r s a r m e n s  ø s t s i d e .  B f t e r  
D a n m a r k s  k i r k e r ,  Z?ibe a mt  s Z54.

Vægtergangen eller -gangene (for 
det har ikke været én sammenhæn
gende gang) har vistnok strakt sig 
over praktisk taget alle vandret
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forløbende murkroner på skib, kors
arme, det yderst korte kor og ap
sis (?). Afbrydelserne har været 
dannet af skibs-vestforlængelsens 
og korsarmenes store trekant-tag- 
gavle, ligesom der er usikkerhed 
om hvorvidt der har været vægter
gang på vestforlængelsens to si
der vest for de to tårne, og som 
antydet apsiden.
Regner man denne fra, bliver det 
et vægtergangsforløb på ca 135 m, 
en ganske anselig strækning der 
altså har kunnet besættes med li
ge så mange krigere (eller med en 
enkelt brandvagt eller to i roli
ge perioder). At planlæggerne har 
lagt stor vægt på at linjerne kun
ne besættes hurtigt efter alarm- 
blæsning viser de mange tagkviste 
(hver med en ret bred dør), vel 
jævnt fordelt på skib og korsarme 
umiddelbart bag vægtergangene. Det 
konkrete antal kendes ikke, men 
der var efter Stallknechts forslag 
nok ca 10 ialt, eller én for hver 
12 meter, og det store fælles 
"bagland" for vagtholdet var lof
tet på skib og tværskibe, hvortil 
trapperne i de to tårne førte op. 
Hvorvidt disse vægtergange nogen
sinde er blevet anvendt efter de
res hensigt, sadan som tårnet ind 
til flere gange faktisk er, vides 
ikke. Men navnet vægtergang lader 
sig ikke bortforklare.
Hvad murkronevægtergange på andre 
kirker angår, kendes de den dag i 
dag til overflod fra udlandet; den 
nærmeste(?) træffes i Lübeck,her- 
hjemmefra mærkelig nok vistnok kun 
fra Viborg Domkirke (måske kun a- 
rene 1501 - 1726, snarere fra star
ten), hvor den kaldes "løbekran- 
sen" .
På Ribe Domkirkes mure var lofts
bjælkerne før ca år 1740 trukket 
så langt tilbage mod murindersi
derne at der direkte på resten af 
murkronen kunne opbygges først et 
ege-lægteskelet belagt med brædder 
der i midten udformedes som en 
bred rende; derefter blev dette 
bræddeunderlag overtrukket med 
blyplader der med mellemrum gennem 
(runde?) huller åbnede sig ned i 
"tuderender" 3: afløbsror der var

B e k o n s f r u k t i ' o n  a f  v æ g t e r g a n g  f f  
s n i t j  p å  D o m k i r k e n s  m u r k ro ne ,*  d e n 
n e  k r y d s s k r a v e r e t .  B r y s t v æ r n e t  s e s  
f s k r å s k r a v e r e t j  t i i  v e n s t r e .  M e f -  
f em d e t t e  og  d e n  y n g r e  t a g b æ r e n d e  
m u r k r o n e  s e s  d e n  b f y d æ k k e d e  f ø b e -  
g a n g  med a f f ø b e t  f s p y g a f ,  " t u d e 
r e n d e ' ^ .  E f t e r  D a n m a r k s  f f f r k e r ,  
f ? i b e  a mt  s  B7B.

ført gennem brystværnets nederste 
del skråt udad-nedad. De meget 
store tagflader samlede ved stærke 
regnskyl og i voldsomme tøbruds
perioder så store mængder vand at 
systemet nok har haft svært ved at 
svare til kravene. Og efter få 
års forløb har yderligere brøst- 
fældigheder meldt sig. Og dem hø
rer vi meget om. Ikke mærkeligt 
at der gang på gang forvoldtes 
store vandskader på muren og inde 
i kirken.
Til sidst, dvs ca 1740 blev man 
ked af det og sagde farvel til 
vægtergangene, der til hovedopga
ve så sandelig ikke kan have haft 
bortledning af vand (som det er 
blevet anført); for man kan van
skeligt forestille sig et dårli
gere system til dét. Der har været 
andre og mere tvingende grunde til 
at holde på de åbne vægtergange i 
mindst 340 år med ustandselige 
vandskader som følge. Alle andre 
huse i kongeriget lod regnvandet 
dryppe eller styrte direkte fra 
tagskægget ned på jorden eller 
væggen; men kirkebygninger har som 
bekendt tjent til (tilflugt og) 
forsvar; og i Ribe byggede man
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altså vægtergange, og gav dem til
med et let forståeligt og entydigt 
navn. Alle andre huse her i landet 
har også klaret problemet med 
håndværkere på taget (hvilket og
så er blevet anført som en grund 
nr 2 til vægtergangene på Domkir
ken) uden at lade en murkrone hele 
vejen rundt stå åben og udækket; 
så hvorfor skulle Ribe Domkirke 
danne en undtagelse. Der var andre 
og efter ripensernes mening mere 
tvingende grunde end det med hånd
værkernes bekvemmelighed. Men hvis

håndværkerne har haft glæde af de 
smukt banede stier deroppe i høj
den, er det jo kun godt.

7 o h a n  L a n g e  i s . , 2 9 J  
p r o f e s s o r ,  d r . p h i i . ,  d e n d r o f o g  
og  h a v e b r u g s b o i a n i k e r .  / f a r  i  d e  
s e n e r e  å r  b e s k æ f t i g e t  s i g  med 
v o r e  k i r k e r s  f o r s v a r s n æ s s i g e  b e -  
t y d n i n g  ; s æ r  ; m i d d e i a i d e r e n  og 

^ u d g i v e t  bogen.* Værn og  v å 
b e n  i  k i r k e r  og  k i o s t r e .

GENERALFORSAMUNG

Tirsdag d.23.februar 1988 kl. 19.30 på Carolinevej 6, Hellerup

D A G S O R D E N
a) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
b) Forelæggelse af revideret regnskab for foreningen og for understøt

telsesfonden til godkendelse. Forelæggelse og vedtagelse af budget 
for det kommende år og forslag til medlemskontingent.

c) Behandling af indkomne forslag, som må være bestyrelsen i hænde in
den 1.februar.

d) Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og 1. og 2. suppleant til be
styrelsen .

e) Valg af to revisorer og een revisorsuppleant.
f) Eventuelt.
Efter generalforsamlingen er deltagerne inviteret til kaffebord med 
hyggesnak. Hvis nogen vil bidrage med underholdning, er det velkomment. 
Min kone og jeg er parate til at modtage mange gæster - også medlem
mernes partnere er velkomne. Man bedes dog af hensyn til pladsdisposi
tionen melde sig inden den 16. februar på telefon 01-62.86.38 eller 
skriftligt til A. Karkov, Carolinevej 6, 2900 Hellerup.

Med venlig hilsen 
formanden
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EREMtTKREBSEN
Bjarke Sonnichsen (s.82)

i  a n l e d n i n g  a f  l i a n s  E d v a r d  i Vør -  
r e g å r d - Z V i e i s e n s  a r t i k e l  "Gamle  
g u d e r  o g  m o d e r n e  k u n s t "  i  b l a 
d e t s  s i d s t e  n umme r  A a r  v i  m o d 
t a g e t  f ø l g e n d e ;

Nu er det da på tide at melde sig 
ind i Ripenser-Samfundet. Allere
de mere end 5 år siden jeg gik på 
den gamle skole. Gad vide hvorfor 
man forst bliver interesseret et 
stykke tid efter at være dimitte
ret? Nostalgi - tjah, hvorfor ikke.
Se nu er det jo så klart at mit 
første Ripenser-Blad åbnes med 
spænding. Hvad mon der gemmer sig? 
Er det mon bare nostalgi, eller 
er det mon noget "højkulturelt", 
måske morsomt eller måske lige
fremt noget vedkommende? Lad se. 
Lad se. Altså, septembernummeret. 
Hvad står der dog? "Gamle guder 
og moderne kunst". Hvad mon det 
er? Nåh, det er om billederne i 
Domkirken. Ja, se det er jo da 
aktuelt. Derom skriver i øjeblik
ket alle landets blade. Ribe er i 
centrum sådan rent "kulturelt".
Det bliver spændende at se hvad 
der står i en gammel Ribe fore
nings blad om dette.
Et sagkyndigt indlæg fra en magi
ster i kunsthistorie og se lige
frem kunstkritiker. Og over i kø
bet en magister der tror på gamle 
guder! Men hov. Gamle guder? Hvad 
er det for nogen? Selv efter at 
have gransket min hjerne for re
ligionshistorie er det ikke lyk
kedes mig at finde ud af hvad gam
le guder er. Da det åbenbart ikke 
lige ligger hr. magisteren på sin
de at specificere hvad han mener, 
må det jo være overladt til læse
ren at finde ud af hvor de hører 
hjemme, disse gamle guder.
Aha, nu dæmrer det. Det er Carl- 
Henning Pedersens gamle guder. Så 
er hr. magisteren altså ikke ene 
om at bekende sig til dem. Det 
kaster jo straks lidt lys over

det hele, for det er nogle guder 
som hører hjemme i en religiøs 
følelse i modsætning til et kri
stent livssyn. For det er vel i 
grunden det hr. magisteren mener 
méd sit kryptiske svar på sit e- 
get spørgsmål? Det vil med andre 
mere jævne ord sige at Carl-Hen
ning Pedersens billeder repræsen
terer det modsatte af hvad kirken 
står for. For kirken og et kri
stent livssyn hører nu engang sam 
men. Kirken og gamle guder? Nej, 
undskyld mig hr. magister, den er 
ganske enkelt for langt ude. Men 
det er måske forkert af mig at gå 
i rette med ekspertisen? For hr. 
magisteren vil jo kirken det godt 
Han vil have den til at holde op 
med at være eremitkrebs. Til det
te agtværdige formål skal Carl- 
Henning Pedersens billeder bruges 
Mig forekommer det mærkeligt at 
billeder der er i direkte opposi
tion til den kristne kirke, skal 
hjælpe den samme kirke til ikke 
at være eremitkrebs. Tillad mig 
at mene at det da vist nærmere er 
Carl-Henning Pedersens billeder 
der er en eremitkrebs. En lidt 
skrøbelig skabning, der opholder 
sig et sted hvor den ikke natur
ligt hører hjemme. Et sted hvor 
den har mast sig ind. Tillad mig 
tillige at omformulere hr. magi
sterens slutbemærkning: Det har 
vist også altid været lettere at 
komme med udflugter frem for at 
indrømme en fejltagelse.
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R!BE GUMT FRA 20' OG 30'ERNE
l.del

Birte Marie Hovard

Da jeg kom til Ribe, var radio ved 
at holde sit indtog i de små og 
store hjem. I 1928 var der udstedt 
403 radiolicensmærker i Ribe post
distrikt. I forbindelse med den 
gamle foredragsforenings nedgang 
i medlemstallet (fra 497 i 1925 
til 175 i 1928) tales der om, at 
det er en skam, hvis foreningen 
skulle falde som offer for radio
en. Men hjemme hos os var vi meget 
forsigtige med disse "nymodens" 
ting, så min barndoms forlystelse 
var frk. Bojsens biograf. Billet
ten kostede 10 øre, reserveret 
plads 25 øre. Da jeg forlod skolen 
i 1936, var den ny biograf opført 
i Set. Nicolaigade, og billetten

7 F r a  Den a n f i k v a r i s k e  S a m ^ i n g J

kostede nu en krone, reserveret 
plads 1,25 kr. Fy og Bi holdt jeg 
mest af. Lærredet var slidt og 
klaveret ikke særlig klangfuldt.
Men det var dejligt at sidde der i 
mørket og leve med i en anden ver
den. Det har nok heller ikke været 
helt ufarligt. I hvert tilfælde 
måtte "Kosmorama" ombygges og 
filmapparaterne brandsikres i 1930.
Det er svært for mig at huske, om 
jeg bedre kunne lide teatret. Men 
der var rigelig lejlighed til at 
komme der, for næsten alle dati
dens omrejsende selskaber besøgte 
Ribe med en enkelt opførelse, star
tende i aug./sept. og sluttende 
sæsonen i mrs./apr. De to forreste 
rækker i Klubbens hotels teatersal 
var uden ryglæn og unummererede, 
og der sad vi børn godt sammen
klemt. En enkelt sæson kunne byde 
på et meget vidt spændende program: 
12.8.26 en udstyrsrevy. For fulde 
sejl, 13.9.26 Renæssance, 2.10.26 
Madame Sans Gêne, 1.11.26 Købt og 
betalt, 6.11.26 Første violin, 20.
1.27 Elverhøj, 25.2.27 Bonbonnie
ren i Esbjerg med "Dolly", 20.4.27 
Barn i kirke, 23.4.27 Kristine. U- 
almindeligt var det ikke, at flere 
af byens mange foreninger arrange
rede teaterforestillinger for de
res medlemmer, måske også for at 
sætte tilgangen af samme i vejret. 
Lidt ud over det sædvanlige var 
det dog, at en forening tog initi
ativet til en teaterforening. Men 
det gjorde Ribe Ringriderforening 
i efteråret 1928 og fik straks 156 
medlemmer. Formanden blev Stock
holm Simonsen, der også var for
mand i Ringriderforeningen og hav
de sat gang i det hele. Allerede 
i november måned opførtes to styk
ker "Det gamle hjem" og "Elverhøj".
Som barn gik jeg til undervisning 
i klaverspil hos den gamle frk. E- 
lisabeth Blicher, der boede på klo-
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stret. Op til hendes bolig førte 
en meget bred, hvidskuret egetræs
trappe, der virkede imponerende.
Hun var en fin og elskelig dame, 
og jeg kan endnu mærke lidt af det 
sug i mellemgulvet, jeg fik, da 
hospitalsforstander Lerche-Thomsen 
stod uden for mit hjem og rakte mig 
et par fine håndmalede kopper med 
initialerne EB slynget i guld, som 
jeg fik til minde om hende ved hen
des død i febr. 1930.
Siden fortsatte jeg hos organist 
fru Lutken på Kurveholmen. Hun skal 
absolut ikke lastes for, at jeg 
blev en middelmådig klaverspiller. 
Nok så vigtig var det vel også, at 
jeg kom til at holde af musik, så 
jeg blev en flittig gæst i musik
foreningen, i hvert fald i gymnasie
tiden. Der var 3-4 koncerter hver 
sæson. Sangsolister, trio og kvar
tetter optrådte med forskelligt 
repertoire. Men her er det også på 
sin plads at nævne de stedlige 
kræfter. Af generalforsamlingens 
referater fremgår det klart, at et 
nyt flygel er en betingelse for 
foreningens fortsatte virke. Fru 
Haar, seminarielærer Oluf Ring og 
lektor Tage Nørregård gav flere

koncerter specielt til fordel for 
flygelfondet, og i dec.1925 lykke
des det endeligt at få pengene 
indsamlet, og fru Haar kunne selv 
indvie flyglet med at spille Beet- 
hovens Appasionata, smukt og syn
ligt bevæget. Disse tre musici's 
kræfter blev der også enkeltvis og 
samlet trukket meget på til alle 
mulige foreningers arrangementer.
Et andet godt sted at høre musik 
var Domkirken. Domorganist Niels 
Glahn, der havde været ansat ved 
kirken siden 1875, havde lige søgt 
sin afsked og var død kort efter i 
marts 1924, 78 år gammel. Hans ko
ne, der var født Bøggild og havde 
haft broderiforretning på hjørnet 
af Korsbrødregade og Grydergade, 
levede endnu og blev 90 år i 1927. 
Hun døde i 1929.
Domorganistens efterfølger blev
F. Behrens Clausen, født 1882 som 
søn af tobakshandler A. Clausen.
Han havde siden 1902 været til
knyttet Set. Catarinae kirke, men 
kom i 1924 til Domkirken, hvor han 
i 1927 fejrede sit 25 års jubilæum 
som organist. Orglet trængte stærkt 
til reparation og fornyelser, men

F r u  A n n a  L u t k e n ,  1 8 9 0 -  
1 9 8 2 .  O r g a n i s t  v e d  5 c t .  
C a t h a r i n a e  k i r k e .

D o m o r g a n i s t  F . D e h r e n s  C l a u 
s e n ,  1 8 8 2 - 1 9 3 9 .  I F o t o ;  Æ l b e  
1 o k a 1 A 1 s t . a r k l v l
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det forhindrede ikke, at der bl.a. 
afholdtes nogle meget smukke ad
ventskoncerter med kor og solister.
Jævnlige koncerter gav også Ribes 
to sangforeninger.
Ribe sangforening gav to koncerter 
om året bistået af Johs. Poulsens 
orkester. Undertiden rykkede den 
ud i plantagen og der var bal bag
efter. I 1926 var der sangerstævne 
i Ribe med vest- og sydjydsk mands
kor. Formanden var den gang meje
ribestyrer Nielsen. Nævnes bør det 
også, at foreningen sammen med ko
rene fra Gørding og Brørup opførte 
det meget sjældent sungne korværk 
af Lange-Muller, Niels Ebbesen. 
Koret har også benyttet domorga
nist Behrens Clausens melodier, 
hvor konsulent Siggaard var sang
solist.
14.3.27 havde Arbejdersangfore
ningen faneindvielse, idet for
manden havde vundet et silkedanne
brogsflag i en konkurrence, ud
skrevet af "Dansk Familieblad". 
Foreningen blev i reglen ledsaget 
af Carl Nielsens orkester og gav 
to koncerter om året.
Den mere populære musik holdt bl.a. 
til i konditoriet hos Backhaus. Det 
var grundlagt i 1854 af G.A. Back- 
Haus. Senere var sønnen C.J. Back
haus kommet til, og hans interesse 
for sjældne dyr og planter førte 
til, at den smukke have blev skabt 
og udvidet flere gange, bl.a. i 
1919 med en vinterhave. C.J. Back
haus døde 27.1.1930. Dengang kend
te jeg kun Zoo i København, så da 
jeg var barn, fandt jeg stedet me
get spændende og eksotisk. Engang 
var det så uheldigt, at en dame fik 
sin overfrakke revet i stykker af 
en ellers skikkelig abe, og det kom 
der en retssag ud af. Manufaktur
handler Jens Andersen og fru Peters 
måtte besigtige skaden, og ved Ri
be ret blev abens ejer idømt 40 kr. 
i erstatning og 30 kr. i sagsom
kostninger. Ikke desto mindre var 
der tit fuldt hus til de populære 
koncerter i palmehaven.
Til ren og skær fornøjelse fandtes 
en forening,der hed "Klubben". Dens

7 F r a  De n a n t i k v a r i s k e  Dami i ng '7

forløber var "Harmonien", så i 1925 
kunne der holdes 70 års jubilæum. 
Samme år bortsolgtes på auktion den 
bogsamling, der havde været til 
låns for medlemmerne, dels fordi 
det var en kostbar affære, dels 
fordi det havde vist sig, at det 
nyoprettede folkebibliotek kunne 
klare den side af sagen. Det blev 
derfor en ren selskabelig forening 
med kostumeballer, dilettantkome
dier, dans, kortspil og andespil. 
Den opløstes i 1929.
Nar min far en sjælden gang invi
terede på middag ude, var det næ
sten altid på Hotel Dagmar, der lå 
på Torvet i en af Ribes gamle ejen
domme bygget 1581. Siden 1913 hav
de manufakturhandler Jens Andersen 
bortforpagtet det til Carl Marinus 
Christensen, der havde skabt et in
teriør i tidens stil og drevet det 
vældigt frem godt hjulpet af den 
voksende turisme.
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I F r a  Den a n t i k v a r i s k e  Samt  i n g i

S . C . S t o c k h o l m  S i m o n s e n ,  g y m n a 
s t i k l æ r e r  v e d  k a t e d r a l s k o l e n  
1 8 8 6 - 1 9 3 0 .
IFoto .*  Æ l d e  l o k a l l i i ' s t . a r k i ' v i

Der afholdtes desuden mange fore
ningsfester og maleriudstillinger 
her.
"Klubbens Hotel" derimod, der var 
et gammelt hus fra 1700-tallet, 
forbandt jeg mest med teater, som 
før omtalt, og danseskole. Stock
holm Simonsen, Katedralskolens gym
nastiklærer gennem 40 år, nærmede 
sig de 70 år, men kunne endnu med 
myndighed lære os grundtrinene.
Jeg husker, hvordan den efterhån
den lidt korpulente herre gjorde 
sin entré i flade gymnastiksko, 
lettede lidt på det ene bukseben, 
og viste os, hvordan man strakte 
vristen smukt ud. Rent ejermæssigt 
havde "Klubbens Hotel" ført en lidt 
broget tilværelse. Men hotelforpag
ter C.M.Christensen, Dagmar, købte 
det i 1928. Han fik guldsmed Jacob

sen og en malermester fra byen til 
at friske scenen vældigt op, og Ha
rald Jacobsen malede bl.a. det ny 
fortæppe med motiv fra Ribe.

R i r t e  M a r i e  R o v a r d  f . A l i e l s e n  
I s . 3 6 1 ,  d a t t e r  a f  l e k t o r  v e d  

k a t e d r a l s k o l e n  19 . 24 - 40  V a l d e 
m a r  I V i e l s e n ,  som u n d e r v i s t e  i  
l a t i n ,  g r æ s k ,  o l d t i d s k u n d s k a b  
o g  t y s k ,  b a r  e f t e r  g e n n e m l æ s 
n i n g  a f  g a m l e  k i b e  S t i f t s t i d e n 
d e ' r  i  " k i b e v e n n e n "  o f f e n t l i g 
g j o r t  e r i n d r i n g s g l i m t  f r a  s k o 
l e å r e n e  i  k i b e .  Med v e n l i g  t i l 
l a d e l s e  f r a  " k i b e v e n n e n "  b r i n 
g e r  v i  d e t  f ø r s t e  a f s n i t .  F l e 
r e  v i l  f ø l g e .
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BOGNYT
Peder Pansen Pesen.- Atlas Danicus 
VI D Ribe Stift. Udgivet af Susan
ne Lykke Nielsen. Odense Universi
tetsforlag 1987, 203 s. ill. 188 kr.
Resen (1625-1688), retslærd og hi
storiker, professor i jura ved Kø
benhavns Universitet, må betragtes 
som dansk topografis grundlægger.
Før ham havde Ole Worm i 1643 ud
givet Monumenta Danica, om danske 
runeindskrifter, og på samme tid 
tegnede kartografen Johannes Mejer 
en lang række kort over Danmark. I 
1660'erne begynder Resen at ind
samle oplysninger fra hele landet, 
et arbejde der efter ca. 20 års 
forløb svulmede op til 39 bind.

i f ø l g e  P e s e n  h a n g  v e d  P i b e  Dom- 
P i  r p e s  n o r d d ø r  en g o d t  og  v e l  11 
a l e n  17 ml  b ø j  f r e m s t i l l i n g  a f  
S t .  C h r i s t o f f e r ,  o p s a t  i  p a v e t i 
d e n  t i l  v æ r n  mod o v e r s v ø m m e l s e .  
L a n g e  K r i s t o f f e r ,  som f i g u r e n  
P a i d t e s ,  e n d t e  s i n e  d a g e  i  1 7 9 0  
som b r æ n d s e l  u n d e r  b l y t æ p p e r n e s  
d i g i  e r .

Værket blev sammenskrevet flere 
gange, men aldrig udgivet og gik 
tabt ved Københavns brand i 1728. 
Dele af originalmaterialet i form 
af afskrifter samt den sidste sam
menskrivning til 3 bind er dog be
varet. Og i dette materiale findes 
beskrivelsen af Ribe stift, som nu 
- til glæde for alle der ikke er 
alt for stiv udi latinen - er ud
givet i dansk oversættelse med 
håndskriftets kort og tegninger.
Af stiftets købstæder får som ven
tet Ribe by den fyldigste beskri
velse. Resens arbejde blev af stor 
betydning for de følgende to år
hundreders store topografer, Erik 
Pontoppidan ("Den danske Atlas") 
og J.P. Trap.

Fra Ribe Amt 1986 og 1987. Udgivet 
af Historisk Samfund for Ribe Amt, 
229 s. og 143 s. ill. (årskontin
gent 85 kr.).
Det er med glæde man hvert år mod
tager den velredigerede Fra Ribe 
Amt årbog med bidrag fra vidt for
skellige perioder og lokaliteter 
i amtet. Årbogen for 1987 adskil
ler sig i udseende fra sine for
gængere. Formatet er ændret, og 
teksten sættes nu 2-spaltet, men 
højden er heldigvis den samme, 
hvad bogreolen er glad for. Forsi
den prydes nu af bogens nye logo, 
de tre krydslagte fisk fra dåbsfa
det i Lindknud kirke. Det er for
friskende, at redaktionen har fun
det et nyt og smukt symbol frem. 
Ingen af de sidste to årbøger in
deholder stof, der er særlig rela
teret til Ribe.
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Gudmund Boesen; Danmarks Riges Re- 
qalier, Gyldendal 1986, 252 s.
ill., 550 kr.
I et overdådigt værk fortæller Ro
senborgs fhv. overinspektør Gud
mund Boesen (s.24) om kronregali- 
erne, ikke alene som museumsgen
stande, men også om hvorledes de 
er blevet til og ikke mindst om, 
hvordan de er blevet brugt ved 
kroninger og begravelser. Natio
nalmuseets fremragende fotograf 
Lennart Larsen er mester for de 
fleste af fotografierne. En bog, 
der er værd at eje, men som de 
fleste af os nok må nøjes med at 
låne på biblioteket.

S t e f f e n  Af. S ø n d e r g a a r d ,  P e r  K r i 
s t i a n  A i ad se n ,  f i . i f .  Æ n g q v i s t  og  O i e  
D e g n ;  Grønnegade 12 i Ribe, Den 
antikvariske Samling i Ribe, 1986, 
73 s. ill. 50 kr.
I forbindelse med en gennemgriben
de restaurering af det fredede 
gavlhus. Grønnegade 12, blev der 
foretaget bygningsarkæologiske un
dersøgelser, udgravninger i huset 
samt dendrokronologiske analyser 
af husets træværk. Alt dette be
rettes der om i en smukt tilrette
lagt publikation med mange illu
strative tegninger og fotografier. 
Ole Degn runder bogen af med en 
beretning om husets beboere fra 
1545 til i dag.

T ho ma s  f f o b b e s ;  De corpore, uddrag 
oversat og kommenteret af Bertel 
Føns, Odense Universitetsforlag 
1986, 112 s., 122 kr.
Det er _Ribe Katedralskoles lærer i 
tysk og fransk fra slutningen af 
30'erne til begyndelsen af 40'erne, 
Bertel Føns, der har beskæftiget 
sig med den engelske filosof fra 
1600-tallet, Thomas Hobbes, een af 
banebryderne for "den nyere filo
sofi", som afløste middelalderens 
skolastik.

fesper Termansen; Fanø blev solgt 
i Ribe, Byqd 1987, 26 s. ill.,
20 kr.
Ribespillet 1987 har også i år in 
spireret Jesper Termansen til at 
udsende en tegneserie-version af 
historien om, hvorledes Fanø blev 
solgt i Ribe, og fannikerne snød 
Ribekøbmændene.



109

Jesper Jermansen.* Heksedansen, 
Bentzons Boghandel, Ribe, 1986,
24 s., ill., 59,50 kr.
Med baggrund i forrige sommers 
heksespil, der blev skrevet af 
lektor Erik H. Madsen, Esbjerg, 
har Jesper Termansen, Ribe, i teg- 
serieform fortalt om "Heksedansen 
ved Seem Kirke nær Ribe".

Jensen.* Overgangshuset.
Skalk nr.6, 1987.
En detaljeret beskrivelse af ud
gravningerne i Vilslev og Hviding, 
som forestås af Den antikvariske 
Samling i Ribe. Et kort resumé 
blev givet af Stig Jensen i Ripen
ser-Bladet sept. 1987.

Arkitektur i Ribe Amt. Udgivet af 
Det kongelige danske kunstakademi 
1987, 25 s. ill.
Heftet, der er det første i en se
rie, der efterhånden vil dække he
le landet, beskriver først land
skabet, dernæst byggeskikken på 
landet, i de bymæssige bebyggelser 
og sidst stationsbyerne. Teksterne 
er leveret af lokale arkitekter og 
museumsfolk og er som følge af den 
begrænsede plads ret knappe. En 
kort litteraturliste giver dog mu
lighed for den interesserede at 
dykke ned i emnerne. Prikken over 
i'et er de mange fortræffelige il
lustrationer, hvoraf flere ikke er 
almindelig kendte. Heftet fås på 
amtets museer, biblioteker og tu
ristkontorer og er gratis.

R I B E S  M I N D E T A V L E R
Der er vist ikke mange byer, der kan hamle op med Ribe, hvad minde
tavler angår. I den ældste del af byen behøver man ikke at gå mange 
minutter, førend man kommer til en mindetavle. Byens borgere haster 
forbi tavlerne uden at se dem og vil næppe kunne fortælle ret meget 
om, hvor de sidder og hvem der mindes. Er der nogen, der standser op 
og ser på en af tavlerne, så afslører ferietøjet og kameraet på ma
ven hurtigt, at det er turister. Der er i øjeblikket opsat godt og 
vel en snes mindetavler, og vi vil - når pladsen tillader det - brin
ge deres billeder og fortælle, hvor de kan findes.

Mindetavlen over Brorson på Taarnborg i Puggårdsgade, som Katedral
skolens gamle elever har passeret utallige gange, er byens første. 
Den blev opsat d.11.maj 1901 og var bekostet af stiftamtmand Stemann 
og frue, der også havde forfattet teksten, meddeler Ribe Stiftsti
dende .
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NYT FRA RiBE 0(3 OMEGN
I sidste Nyt fra Ribe og omegn 
skrev vi, at Leif Steiness, Kate
dralskolens pedel, er trådt ud af 
Ribe byråds socialdemokratiske 
gruppe. Ikke uden grund er det 
opfattet, som Steiness har svig
tet sit gamle parti. Det er abso
lut ikke tilfældet. Han er blot 
trådt ud af byrådet for at helli
ge sig arbejdet i amtsrådet - sta
dig som socialdemokrat.

Bikuben har med sin bevaringspris 
på 10.000 kr. belønnet en række 
husejere i Ribe, som har gjort en 
særlig indsats for at bevare de
res huse.
Hjemtagningen af beboere på Ribe- 
lund til Ringkøbing og Sønderjyl
lands amter er nået så vidt, at 
der nu kun er 240 tilbage. Som 
følge deraf er knap 100 stillinger 
nedlagt.
Kopier i sølv (275 kr.) og bronze 
(125 kr.) af Urnessmykkerne, der 
blev fundet ved udgravningerne i 
Vilslev og Hviding, kan nu fås på 
Den antikvariske Samling i Ribe. 
Fundene blev omtalt og afbildet i 
Ripenser-Bladet sept.1987 samt se
nere i Skalk nr.6, 1987.
Fonden til Fædrelandets Vel har 
bevilliget et tilskud pa 10.000 kr. 
til forfatteren Sidsel Ramson, der 
skal udarbejde en bog om udsmyk
ningen i Domkirken.

Domsognets menighedsråd har sammen 
med kirkens arkitekt, E.Lehn Peter
sen, udarbejdet en plan til en sam
menbygning af Processionsomgangen 
med Domkirken. I nybygningen skal 
der indrettes lokaler til konfir
mandundervisning og dåbsfolk, toi
letter samt velfærdsrum til kirke- 
betjeningen. Det er meningen ved 
denne lejlighed at flytte kirkens 
indgang om til nybygningen og kun 
bruge vestsidens hoveddør ved sær
lige lejligheder. På et borgermø
de, hvor planen blev fremlagt, var 
der ikke begejstring for forsla
get. Hovedindvendingen var, at 
sammenbygningen vil lukke byens 
smukkeste passage, passagen syd 
om Domkirken.

Den 15.november var det 100 år si
den jernbanen mellem Ribe og den 
daværende store grænsestation Ved
sted (nu Hviding) blev anlagt. Da 
Ribe i 1875 blev koblet på det jy
ske jernbanenet, kunne der ikke 
opnås politisk tilslutning til at 
føre banen helt til grænsen. C.F. 
Tietgen etablerede og betalte den 
sidste strækning.

Under ledelse af domorganist Mo
gens Melbye har Ribe Kammerkor, 
Ribe Katedralskoles kor og Vejen 
Gymnasiums kor givet koncert i 
Ribe Domkirke. Der opførtes bl.a 
Mozarts C-dur messe.

T I L  V O R E  L Æ S E R E
Som det sikkert er bemærket, udsendes Ripenser-Bladet nu som postadres
seret blad, det vil sige uden kuvert, men med navn og adresse påklæbet 
bladets bagside. Med denne forsendelsesmetode har vi opnået en væsent
lig arbejdslettelse for bestyrelsen og en besparelse i porto- og ku
ver tudgifter.
Adresseændringer og reklamationer meddeles for fremtiden til det omde
lingsposthus, hvorunder man hører. Ved flytning opgives både gammel og 
ny adresse samt alle cifre i abonnementsnummer.
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Der sker i øjeblikket meget blandt 
Ribes forretninger. Nogle ophører, 
nye kommer til og andre flytter 
rundt. G-K Legetøj på Nederdammen 
over for Ydermøllen er flyttet ind 
i fotograf Lydoms lokaler på Over
dammen ved siden af Brøckmann. Ly
dom ophører med at drive fotofor
retning og vil hellige sig foto
grafien. Til gengæld er en ny for
retning med fotoartikler rykket 
ind på Nederdammen. Den drives af 
Jette Seidenschnur, der også har 
forretning i Grindsted. Hvor Skan
dinavisk Herretøj lå på Nederdam
men, er Ribe Høkerhandel flyttet 
ind. Deres butik på hjørnet af 
Torvet og Grydergade er overtaget 
af antikvitetsforretningen, Cap- 
tains Cabin, i Dagmarsgade. Heine 
Sport på hjørnet af Overdammen og 
Skibbroen lukker. Kunsthåndværk
forretningen i Quedens Gaard op
hører. Indehaverne vil koncentrere 
sig om læderforretningen, Butik 24, 
på Nederdammen. Den nyetablerede 
Tinsmed i Sønderportsgade er flyt
tet højere op i gaden, i huset o- 
ver for Puggårdsgade og på hjørnet

af Overdammen og Sortebrødregade 
kan der nu købes sengeudstyr. Post
gården har fået nye indehavere, og 
Hotel Dagmar underkastes et omfat
tende restaureringsarbejde. Taget 
er fornyet og værelserne i den æld
ste del af hovedbygningen moderni
seres. Endvidere har direktør Leif 
Petersen af Turistforeningen lejet 
Porsborgs kælder, som vil blive 
indrettet til mødelokaler og fro
kostrestauration .
Ribe har nu fået sin lokalradio 
med studie i Saltgade. Der sendes 
ca.4 timer daglig og økonomien er 
baseret på bingo og en støttefor
ening .
Den meget sjældne laksefisk, snæb
len, er blevet udsat i Ribe å sy
stemet, hvor de seneste undersø
gelser har vist, at den trives 
godt. Snæblen er fredet, foreløbig 
i fem år.
Årets julemærke fra FDF og FPF i 
Øster Vedsted har som motiv de
talje fra et af Carl-Henning Pe
dersens glasmosaikker i Domkirken.

Her boede og vtrkede redaktar 
C W iH em oes som i 1899 med 
stiftetsen af Ribe Turistforening 
skabte grundtaget for byens 

bevarings-og^ restaurertngsarbeide

Den sidst opsatte mindetavle findes på bygningen i Vægtergade, der 
husede Ribe Stiftstidende fra 1920, og erindrer os om redaktør C.Wil- 
lemoes, som uden tvivl gennem sit arbejde for turistsagen har været 
medvirkende til opsættelsen af mange af byens mindetavler. Afslø
ringen blev foretaget den 22.marts 1987 af tidligere lektor på Kate
dralskolen frk. E.Willemoes på 120 års dagen for faderens fødsel.
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NYT FRA KATEDRALSKOLEN
Det første halvår af skoleåret 
1987-88 har været præget af mange 
begivenheder, triste og glade imel
lem hinanden.
De triste først. Den 9.september 
blev skolen rystet af meddelelsen 
om Rie Rahbeks død. Vi fik den midt 
på skoledagen, og al undervisning 
ophørte straks. (Se mindeord s.114)
I september meddelte Jytte Bertel
sen, at hun nu havde taget konse
kvensen af, at hendes halve liv 
foregik ved det juridiske fakul
tet på Århus Universitet og havde 
sagt sin stilling op for at rejse 
til Århus. Jytte har i den tid hun 
har været på skolen samlet alle 
tråde på skolens kontor - men hel
digvis havde hun nået at sætte In
ger Gejl grundigt ind i sagerne, 
så vi stod ikke helt forladte ved 
hendes bortrejse.
Endelig har Thomas Matthias Rasch 
ansøgt om og fået bevilget sin af
sked p.gr. af dårligt helbred; det 
var ventet og kom ikke som nogen 
overraskelse. Thomas Rasch har væ
ret skolens rektor i 10 år.
I øvrigt har skolen levet sit nor
male liv. I ugen før efterårsferi
en holdt vi temauge. Temaet var 
musik og teater, og i en uge stod 
skolen på den anden ende. Temaugen 
sluttede med, at alle fremviste 
deres "produkt": en hel dags skif
tende underholdning på de skrå 
brædder i hallen. Om aftenen var 
der fest.
Også rejser er det blevet til. I 
ugen efter efterårsferien var 3y i 
Ungarn med Jacob Bastholm og Bent 
Mortensen, 3x i Paris og Nordfran- 
krig med Elisabeth Abrahamsen og 
Hanne Fischer-Rasmussen. I slut
ningen af november var 2. og 3.K 
i Rom med Annette og Jens Vind - 
i samme uge var kemikerne på er
hvervskursus .
3 af skolens ansatte har på amtets 
initiativ deltaget i et udvalg 
der skulle tage stilling til an
sættelse af en ny rektor. Ikke

mindre end 58 ansøgere meldte sig.
I skrivende stund er afgørelsen 
endnu ikke officielt truffet, men 
rygtet går ....
Allerede fra skolens start i au
gust har Rie Rahbeks timer i fransk 
været læst af Kirsten Aalling. Jyt- 
tes afløser på kontoret er Mette 
Bolding; begge gamle elever af sko
len, studenter fra henholdsvis 1969 
og 1973.

V e n s  V i n d  i s . å J J

Den 17.december blev rygtet be
kræftet. Skolens nye rektor hed
der B e n t  K a r s d a l .  Han 
er 42 år, cand.mag. i historie og 
samfundsfag og blev i 1972 ansat 
på Frederiksborg Amtsgymnasium. 
Siden 1980 har han desuden været 
undervisningsinspektør. Den nye 
rektor tiltræder sin stilling den
1.februar 1988.

GÆ/ER
Fotos o.a. til arkivet er med tak 
modtaget fra:
- Mads C. Hunderup (s.85)
- Hans Carl Neistgaard (s.53)
- Gudmund Boesen (s.24)

T R A N S L O K A T I O N E N
1 9  8 8

finder sted fredag d.17.juni kl.
10 i skolegården (i tilfælde af
regnvejr dog i Domkirken).
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PERSONALtA
Døde:
Aksel Rubner Jørgensen (s.36), 
Højbjerg, døde december 1986, 69 
år.
Bernt Andersen (s.40), overinge- 
niør, Albertslund, døde januar 
1987, 65 år.
Aage Frank Thygesen (s.39), Had
sten, døde 19.februar 1987, 66 år.
Ellen Marie Rahbek Christensen, 
adjunkt, Ribe, døde 9.september 
1987, 52 år.
Gerda Nørgaard, f.Hagelund, (r.32), 
Ribe, døde 13.september 1987, 72 
år.
Karen Holm, f.Eller, (s.41), Him
melev, Roskilde, døde 16.september 
1987, 64 år.
Andreas Olesen, (s.40), fhv.provst, 
København, døde 25. september 1987, 
66 år.
Inger Olesen, f.Jacobsen (s.54), 
cand.interpret.. Kokkedal, døde 
26.september 1987, 52 år.
Agnes Landbo, f.Jørgensen, (r.50), 
lærer, Vridsted, Skive, døde 13. 
november 1987, 53 år.
Harald Steffensen (s.31)., fhv. 
præst, Frederiksberg, døde 21. 
november 1987, 75 år.

Poul Gade Hansen (s.40), social
centerkonsulent, Slagelse, døde 
november 1987, 66 år.

Runde dage:
Niels Lukman (s.27), professor dr. 
phil.,Hellerup, 80 år d.29.okto
ber 1987.
Knud Westergaard (s.27), landsrets
sagfører, Roskilde, 80 år d.12 de
cember 1987.
Olav Nørregård (r.34), antikvar, 
Charlottenlund, 70 år d. 12.decem
ber 1987.
Helge Larsen, lektor, Ribe, 75 år 
d.26.marts 1988.

Varia:
Anna-Bodil Christoffersen (s.66) 
er udnævnt til stadsdyrlæge i 
Svendborg.
Birte Larsen (s.73) er udnævnt til 
souschef i Ribe kommunes skole- og 
kulturforvaltning.
Oliver M. Olesen (s.36), cand.jur., 
direktør, København, har været an
sat i 40 år i Grænseforeningens 
administration.

Det sker undertiden, at vi biiver kritiseret for at vor personaieru- 
brik er mangelfuld. Og det er vi kede af, men mon ikke de fleste af 
bladets læsere forstår, at det er nærmest umuligt for den lille hånd
fuld af gamle elever, der er ansvarlig for Æipenser-Biadet, at følge 
med i personaiieopiysninger om alle gamle skolekammerater fra så lang 
en periode som ca. 70 år! Skal vor personaiierubrik blive bedre, kan 
det kun ske ved hjælp af vore læsere. Alle oplysninger om udnævnelser, 
samfundsreievante engagementer indenfor videnskab, kunst, politik osv. 
samt meddelelser om dødsfald modtages med tak af redaktionen. Skriv/ 
ring selv til os. Degn ikke med, at det er der nok andre, der gør.
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Ellen Marie Rahbek Christensen el
ler Rie Rahbek, som hun foretrak 
at blive kaldt, blev født i Her
ning i 1935. Hun var oprindelig 
uddannet folkeskolelærer og arbej
dede i nogle år som lærer på Sjæl
land. Hendes interesse for Fran
krig og fransk kultur gav hende 
lyst til at studere fransk.
I 1972 kom Rie til Ribe Katedral
skole og var ansat som cand.phil. 
her indtil sin død den 9.september 
1987. Især i de første år deltog 
hun ivrigt i franskkurser både i 
Danmark og i Frankrig og var med 
til at sætte kulør på dem. Ries 
engagement viste sig også i hendes 
store hjælpsomhed og gæstfrihed 
overfor nye kolleger, der kunne 
have svært ved at finde sig til

rette i de nye omgivelser.
I de senere år gjorde personlige 
vanskeligheder og dårligt helbred 
dagligdagen på skolen stadig svæ
rere for hende, men i ferierne 
hentede Rie fornyet energi i lyng
bakkerne omkring familiens sommer
hus ved Vesterhavet, og hun vendte 
tilbage til skolen med friske 
kræfter. Hun brugte også mange 
kræfter i sin varme deltagelse for 
familiens ve og vel og interesse
rede sig især for familiens unge, 
idet hun fra sit arbejde på skolen 
særlig havde forståelse for denne 
aldersgruppe.
Min fødestavn er lyngens brune land, 
min barndoms sol har smilt på mørken

hede,
min spæde fod har trådt den gule sand 
blandt sorte høje bor min ungdoms

glæde
Skøn er for mig den blomsterløse vang 
min brune hede er en edens have:
Der hvile også mine ben engang, 
blandt mine fædres lyngbegro'de grave
(St.St.Blicher)

Danne FiscAer-Æasmussen, 
Dorte Dtig Madsen, 
FjAe FatedraisAoie.

Ripenser-Samfundets meget skatte
de medlem, ambassadør Frode Schon, 
er ikke mere blandt os. Han døde 
få dage før sin 80-års fødselsdag.
Frode Schon var født i Helsingør 
og vokset op i Nakskov, uden at 
han følte særlig veneration for 
denne by. Det kom han derimod til 
at føle for Ribe, hvor hans fader 
i sin ungdom havde stået i lære 
og der befundet sig godt og blandt 
andet stiftet bekendtskab med fa
milien Daugaard Peters, et fami
liebekendtskab, der genoptoges i 
Nakskov, idet en datter Ellen Dau
gaard Peters blev gift og bosat 
der. På det tidspunkt, da Frode 
skulle læse til student, var der
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endnu ikke oprettet gymnasium i 
Nakskov, og Ribe blev da valgt til 
skoleby for den unge Schon, der 
blev etableret i Jægers pensionat 
i Sviegade med udsigt over haver
ne til Ribe Katedralskole, som han 
kom til at frekventere i tre år 
med et fint resultat, ligesom han 
kom i god kontakt med byens borge
re. På skolen var han klassens nr. 
et og samtidig en god kammerat og 
klassens ordfører. Han blev stærkt 
indtaget i den gamle kultur, der 
levede i byens embedsstand og sko
lens markante lærerkreds. Han for
stod nok bedre end vi indfødte Ri
bes storhed, som først rigtig gik 
op for os, da vi kom bort fra by
en.
Frode forlod Ribe som student i 
1925. Han glemte aldrig Ribe og

kammeraterne fra skolen, selv om 
han fik en travl tid i udenrigsmi
nisteriet med ophold i mange store 
landes byer, således omkring 1940 
som legationssekretær i Berlin 
(Ripenser-Bladet juni 1978). Når 
lejlighed gaves, besøgte han Ribe, 
hvor han også fandt sin ægtefælle, 
Valborg Windfeld, blandt sin skole
tids elever. Han var siden 1925 
aktivt medlem af Ripenser-Samfundet 
så vidt hans omflakkende tilværel
se tillod det. Han var i perioder 
medlem af bestyrelsen og kronikør 
til bladet. Hans virke var vidt
rækkende og betydningsfuldt, og 
han vil huskes som en af Ribe Ka
tedralskoles store sønner. Æret 
være hans minde.

/ ) n to n  AarAov fs..?.57

Ripenser-Samfundets bestyrelses
medlem cand.interpret.Inger Olesen, 
f.Jacobsen er afgået ved døden den 
26.september 1987, 52 år gammel.
Inger Olesen blev nysproglig stu
dent fra Katedralskolen i 1954. Ef
ter i en årrække at have arbejdet 
som korrespondent tog hun i 1980 
eksamen fra Københavns Handelshøj
skole som cand.interpret.(engelsk)

for derefter at blive ansat som 
lærer ved Helsingør handelsskole. 
Her var hun utroligt afholdt af 
sine elever - hun krævede meget, 
men gav selv endnu mere. Samvit
tighedsfuld, dygtig og engageret 
var hun.
Det var karakteristisk for hende, 
at hun i juni 1987 lod sig udskri
ve fra hospitalet, hvor hun var 
indlagt med henblik på en alvorlig 
canceroperation, for at føre et 
af sine elevhold op til afslutten
de eksamen, da hun blev klar over, 
at ingen anden havde mulighed der
for. Men så var kræfterne også 
brugt op. Inger Olesens sidste må
neder var ikke nogen nem tid. Ang
sten for at skulle dø blev en sted
se nærværende del af hendes verden, 
men med ukuelig vilje forsøgte hun 
at bevare sit humør på trods af 
sygdommens ubønhørlige greb.
De af os, der havde den lykke at 
komme hende tæt ind på livet, op
levede et venskab udover det sæd
vanlige. Hun var et kærligt, tro
fast og bundreelt menneske, til 
hvem man aldrig gik forgæves.
Vi vil savne Inger Olesen.

^ i r s i i n e  (Vørr
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LAURIDSENS LEGAT
RIPENSER-SAMFUNDETs legatudvalg har den 1.januar 1988 foretaget ud
delingen af direktør cand.pharm. Niels Peder Lauridsen og hustrus 
legat til følgende studenter fra Ribe Katedralskole, der hver har 
modtaget kr. 2.500:
Jan Andersen, Ann Fenger Benwell, Dorte M.L. Bredsdorff, Bodil Brun, 
Lisbeth Holst, Bente W. Jensen, Hanne Jensen, Jesper Nielsen, Kjeld 
B. Olesen, Hanne Schmidt, Bjarke Sonnichsen, Martin F.L. Sørensen, 
Birthe Tranberg og Karl V. Vejrup.

NYE MEDLEMMER
S.57 Kitty Nissen (Jørgensen), Mølleparkvej 1-32-8, 6715 Esbjerg N 
R.62 Jette Bramsen Jensen, Sneppevænget 1, 6760 Ribe

NYE ADRESSER
R. 42 Inger Evald Simonsen, Jægertoften 6, 6780 Skærbæk
S. 45 Sigrid Elsbo, Selma Lagerløfs Alle 41, 2860 Søborg 
S.51 Knud Andersen, Skibbroen 1, 6760 Ribe
R.53 Karl Gustav Pedersen, Philipsborgvej 5, Ullerup, 6400 Sønderborg 

Palle Kjær Stephensen, Tingvej 45, st.tv. 2300 Kbh.S
R. 54 Else Kristensen, Umanakvej 103, Gjesing, 6715 Esbjerg N
S. 58 Kirsten Andersen, Nørrebrogade 108B, 3.tv. 2200 Kbh.N
R. 58 Ester Stenderup Olsen, Vestergårdsvej 84, 8700 Horsens
S. 59 Erik Ludwigsen, GI. Præstegård, V. Snogebæk 6, 6400 Sønderborg
S.63 Hans Peder Hansen, Solvej 40B, 7120 Vejle Øst

Eske K. Mathiesen, Ragnhildgade 42, 2th, 2100 Kbh.Ø 
S.67 Birtha A. Ammitsbøll, Skrædderbakken 7, 7100 Vejle
5.69 Henning Gade, Burwigsstrasse 41, D-5300 Bonn
5.70 Lone Jehrbo, Horslundevej 15, Halsted, 4900 Nakskob
S.72 Carsten Colfach, Knud den Stores Vej 81, 4000 Roskilde
R. 73 Jacob Alsing, Brugsen, 5390 Martofte
S. 74 Ulla Skjærlund, Heibergsgade 25, 1.tv. 8000 Århus C

Grethe Terp Thomsen, Hoskærvej 5, 8382 Hinnerup
5.75 Jens Ehlert Lassen, Lynneborggade 10, st.tv. 2300 Kbh.S 

Allan Sandholt, Pedersgårdsvej 85, 7400 Herning
Rande Worm, Sønder Vollum 5, 6261 Bredebro

5.76 Kirsten A. Kjær Damgård, Hvorupgårdsvej 18, 9400 Nørresundby 
Jette M. Pedersen, Mejlsvej 47, Mejis, 6800 Varde
Bjarne Jensen, Peter Fabersgade 11, 2.tv, 2200 Kbh N 
Morten Schuldt-Jensen, Solbakken 51, 2840 Holte 
Kirsten Thyssen, Konvalvej 4, 9330 Dronninglund

5.77 Lisa Falk, Hyldestub 11, Høruphav, 6400 Sønderborg 
Ole Nordahl Jensen, Ellingvej 16, Elling, 8751 Gedved

5.78 David E. Christensen, Kirkegade 141, 6705 Esbjerg 0
Erik Bang Mortensen, Strandby Kirkevej 256, 1, 6700 Esbjerg
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5.79 Kirsten Dyhrborg Cornett, Skt.Gertruds Stræde 4, 1, 1129 Kbh.K 
Marianne Volkert, Strandvejen 437, 6854 Henne

5.80 Frederik Rasmussen, Nederbyvej 77, 6300 Gråsten 
Eskild Stauning Hansen, Kornvanq 47, 6520 Toftlund 
Margit Jensen, Fårup Kirkevej 50, 6760 Ribe
Henrik Brabrand, Lollandsvej 42, st.tv. 2000 Frederiksberg 
Bitten Honore Steensen, Kantorvænget 10, lejl.278, 8240 Risskov

5.81 Karen Marie Brodersen, Mølleparken 302D, 7190 Billund 
Chresten Hedegaard, Holger Drachmannsvej 4, 1. 8000 Århus C

5.82 Per Bunggaard Andersen, Kongevejen 177A, 2840 Holte 
Kent Sørensen, Kimbrervej 4, Rebild, 9520 Skørping 
Esther Vase, Hammerum Hovedgade 105, 7400 Herning 
Karen Susanne Bomberg, Tornebakken 71, 8240 Risskov 
John Ravn, Tornebakken 71, 8240 Risskov
Bente Laursen Jensen, Elevboligen, Tangevej 6, 676o Ribe

5.83 Dorthe Carmen Andersen, Nygårdsvej 4, 2.tv. 6700 Esbjerg 
Lars Iversen, Nørre Alle 75, vær.723, 2100 Kbh.Ø
Jette Schultz, Fællesmarksvej 7, 6683 Føvling

5.84 Mette Geil, B.S.Ingemannsvej 6, 8230 Åbyhøj
Anne Hellmann, Gl.Køgelandevej 249B, l.th, 2650 Hvidovre 
Hans Lundgaard Thyssen, Hammelstrupvej 32, 3th, 2450 Kbh.SV 
Pernille Kæstel, Randersgade 27, 2.mf. 2100 Kbh.Ø 
Marianne Termansen, Framlevvej 14, 8462 Hårlev

5.85 M.Ambrosius Laugesen, Agtrupvej 121, st., 6000 Kolding 
Lykke G.Friis Madsen, Holkebjergvænget 11, 5250 Odense SV 
Vera Rohde Thomsen, Vestergade 33, Arnum, 6510 Gram
M. Klingenberg Andersen, Møllegade 9, 7300 Jelling 
Bente Kristensen, Hundegade 8, st.tv. 6760 Ribe 
Morten Krog, Peder Dovnsslippe 8, 6760 Ribe 
Irene Westesen, Elmelundsvej 4, vær.3309, 5200 Odense V 
Hanne Engkjær, Strucksalle 24, 1, 6270 Tønder 
Bo Stem, Nørre Alle 75/864 2100 Kbh.Ø

5.86 Sandi Fogh, Slotsvej 4, l.th. 6510 .Gram
Jørgen Lamberth Nielsen, Pilegårdsvej 104D kolt, 8361 Hasselager
Morten Bay, Ehlersvej 34,2, 2900 Hellerup
Ane Knudsen, Skolebakken 68, l.tv. 6705 Esbjerg 0
Marianne Lauridsen, Hillerup Nørrevej 8, 6760 Ribe
Martin Fyhn Sørensen, Grønjordskollegiet 4506, 2300 Kbh.S
Finn Thomsen, Vodroffsvej 52A, 1, 1900 Frederiksberg C
Pia Bondesen, Box 606, Kløvervænget 10, vær 606, 5000 Odense C
Susanne Boel Hansen, Drost Pedersvej 10, 6760 Ribe
Hans Peter Kjær, Rydevænget 11,3.th. 8210 Århus V
Iben Thyssen, Jernbanegade 36A, 6740 Bramming
Kate Brandt Kristensen, Ribevej 16, st.tv. 6740 Bramming

RIPENSER-BLADET udkommer 3 gange årligt og udgives af RIPENSER-SAMFUNDET, en

REDAKTION: Anton Karkov, ansv.

REDAKTIONENS ADRESSE:
Mogens Juhl, Kongensgade 15, 
6760 Ribe. Tlf. 05-42.40.66.

INDMELDELSER:

3230 Græsted. Tlf. 02-29.14.43.
KASSERER: Kirsten Griinfeld,
Rønne Allé 15 A, 3450 Allerød, 
Tlf. 02-27.63.08, Giro 1 06 66 76
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interview med den nye rektor

Som adviseret i sidste nummer af 
Ripenser-Bladet er der sket rek
torskifte på Katedralskolen, idet 
rektor gennem ti år Thomas Ma
thias Hansen Rasch efter ansøg
ning har fået bevilget sin afsked 
af helbredsmæssige grunde.
Skolens nye rektor, rektor nr. 46 
siden reformationen 1536, blev 
lektor Bent Karsdal. Han er cand. 
mag. i historie og samfundsfag og 
har siden 1972 været ansat ved 
Frederiksborg Gymnasium i Hille
rød, hvor han i perioder også har 
virket som lærerrådsformand og 
tillidsmand. Siden 1980 har han 
dog kun undervist på 1/3 tid, i- 
det han på dette tidspunkt blev 
tilknyttet undervisningsministe
riet som undervisningsinspektør 
på 2/3 tid.
Bent Karsdal er opvokset i Køben
havnsområdet og uddannet ved Kø
benhavns universitet. Sammen med 
familien, der foruden Bent Kars
dal tæller hustruen og en 14-årig 
søn, har han i en årrække boet i 
Huseby ved Helsinge. Hvad får en 
østsjællandsk skolemand til at 
trække sine rødder op af den 
sjællandske muld for at slå sig 
ned i den barske vestjyske marsk? 
Hvad får ham til at forlade et 
spændende, indflydelsesrigt job i 
ministeriet for at søge rektorem
bede ved et gammelt skolehus i 
Ribe, hvor alt ånder fortid og 
traditioner?
Hertil svarer Bent Karsdal ind
ledningsvist, at spørgsmålet om 
at flytte til Vestjylland natur
ligvis har været genstand for 
indgående og gentagne drøftelser 
i familien, hvor især sønnen har 
været lidt ked af at skulle for
lade skole og kammerater. Men de 
betænkeligheder, der måtte have 
været, er for længst bortvejret 
til fordel for begejstring for 
Ribe.
Den nye rektor har ikke nogen 
særlig tilknytning til egnen, om

end han føler sig tiltrukket af 
den, og Ribe Katedralskole er 
ikke en gammel drøm, der nu går i 
opfyldelse. At det blev Ribe 
skyldes snarere tilfældighedernes 
uforudsigelige spil. Han fortæl
ler, at han har været glad for de 
16 år ved Frederiksborg Gymnasium, 
hvor den daglige omgang med elev
erne dannede en inspirerende mod
vægt til det mere teoretiske ar
bejde i undervisningsministeriet. 
Her var Bent Karsdal bl.a. stærkt 
involveret i udformningen af den 
gymnasiereform, der træder i 
kraft ved det nye skoleårs be
gyndelse 1988 - og det var i na
turlig forlængelse af færdiggø
relsen af denne opgave, at han 
følte tiden moden til at betræde 
nye stier. Da man samtidig søgte 
ny rektor i Ribe, tog han udford
ringen, søgte embedet og fik det. 
Han har dog ikke helt mistet den 
arbejdsmæssige kontakt med mini
steriet, idet han fortsat sidder 
i det udvalg, der skal komme med 
forslag til struktur og indhold i 
den kommende HF-uddannelse.
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Om den nye gymnasiereform forkla
rer Bent Karsdal, at den indehol
der en væsentlig bredere vifte af 
tilbud end hidtil, idet grenfage
ne nu afløses af valgfag. Man 
vælger stadigvæk matematisk eller 
sproglig linie allerede i I g, 
men med reformen får eleverne nu 
mulighed for selv at vælge fag 
udover de obligatoriske og såle
des skabe utraditionelle kombina
tioner. En tosproget, matematisk 
student ville f.eks. ikke være så 
dumt. Desuden åbner reformen mu
lighed for at indføre helt nye 
fag som erhvervsøkonomi, datalogi, 
teknikfag, da man finder det af 
afgørende betydning at kunne til
byde eleverne en eksamen i over
ensstemmelse med erhvervslivets 
behov.
Bent Karsdal pointerer, at refor
mens moderne, erhvervsrettede 
tendenser ikke vil bevirke en re
ducering af de humanistiske fag - 
tværtimod. F.eks. skal eleverne i 
I og II g aflevere en stor skrift
lig opgave i henholdsvis dansk og 
historie, mens eleverne i III g 
får afsat en uge til udarbejdelse 
af en omfattende, selvvalgt en
keltmandsopgave inden for de hu
manistiske fag eller fag med 
skriftlige studentereksamen.
Hovedopgaven for Bent Karsdal 
bliver således i første række at 
indkøre gymnasiereformen i 1988, 
men tanken skræmmer ham ikke. Han 
finder det spændende, at han nu

som rektor får lejlighed til i 
praksis at afprøve de regler, som 
han selv har været med til at lave. Som et kuriosum nævner han, 
at han allerede har modtaget een 
ministeriel skrivelse med sin e- 
gen underskrift.
Herudover har den nye rektor, der 
selv kommer fra en traditionsrig 
skole, ikke planer om de voldsom
me forandringer. Han har dog ud
virket, at der blandt kollegerne 
er nedsat et udvalg, der skal 
forsøge at udbygge og systemati
sere en bedre kontakt mellem sko
len og verden udenfor - forældre, 
byen, amtet. I tilslutning hertil 
påtænker man også en omlægning af 
årsskriftet, der i højere grad 
end hidtil vil blive en beretning 
om, hvad der er sket på skolen i 
årets løb. En lille håndbog til 
nye elever er også på tale.
Bent Karsdal udtrykker glæde over 
den opbakning og gode modtagelse, 
han har faet hos både elever og 
kolleger. Han føler sig meget 
velkommen og ser med forventning 
frem til sin rektorgerning.
Også Ripenser-Samfundet byder 
rektor Karsdal hjerteligt velkom
men. Vi glæder os over hans spon
tane interesse for foreningen, 
der varsler en lykkelig fremtid 
for de arlige studenterjubilæer 
under de ti linde.

R i ' r s f i n e  JV ørr

Som en mulig fremtidsudsigt for Bent Karsdal kunne her passende 
have været en mindeplade for en af Katedralskolens hæderkronede 
rektorer, men en sådan er ikke opsat i byen. I stedet vises en 
tavle, der har relation til skolens ældste periode, da Puggård 
blev grundlagt. Den blev i 1904 opsat på huset i Bispegade 17.
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Generatforsamüngen
Igen i år var stolerækkerne stil
let frem i spisestuen på Caroli- 
nevej 6 i Hellerup for at modtage 
de ca. 30 medlemmer, der fandt 
vej til årets generalforsamling. 
Humoret var som sædvanlig ved 
denne årlige begivenhed højt oppe 
med livlig samtale mellem ung og 
gammel fra forskellige årgange i 
deres fælles erindringer om sko
le, Ribe by og egn, indtil for
manden lod klokken lyde som sig
nal for åbningen af generalfor
samlingen.
Formanden bød velkommen og minde
des 13 i årets løb afdøde medlem
mer, hvoraf flere havde haft sær
lig tilknytning til foreningen.
Til dirigent valgtes Carl Rise 
Damkjær. I sin beretning nævnte 
formanden, at bladet af redaktio
nelle årsager kun var udkommet 
med to numre. løvrigt er man gået 
over til at udsende bladet post
adresseret, hvilket sparer både 
porto, arbejde og kuverter. Det 
er et problem med den stadig sti
gende porto, og formanden opfor
drede derfor medlemmer, der skif
ter adresse, til omgående at mel
de adresseændring til posthuset 
for at undgå ekstra portoudgifter 
og ulejlighed ved gentagen udsen
delse. Under formandens lange 
sygdomsperiode og rekreation var 
bladets redaktion overtaget af 
Mogens Juhl, der har taget bopæl 
i Ribe, hvor bladet nu atter tryk
kes. Det bevirker en tættere til
knytning til Ribe og Katedralsko
len. Ripenser-Samfundet fyldte 
75 år d.26.marts 1987. Der er nok 
nogle, der havde imødeset et stør
re arrangement, men bestyrelsen 
fandt ikke, at der var økonomisk 
mulighed for og arbejdsresourcer 
til at afholde fest. Vi har i bla
det bragt et historisk tilbage
blik, og vi har endvidere udsendt 
et optryk af skolens kantate som 
jubilæumsgave til medlemmerne. Vi 
har i årets løb haft den sorg, at 
vort bestyrelsesmedlem Inger Ole
sen er afgået ved døden. Hun var

meget aktiv ved udarbejdelsen af 
Jubilar-Service og altid villig 
til at påtage sig arbejde og op
gaver, der trængte sig på. Vi vil 
meget savne hendes hjælp. For
manden rettede en tak for modta
gen hjælp og bistand i årets løb: 
Tak for den store medlemstilslutning, tak til de medlemmer, der 
har virket som bestyrelsesmedlem
mer og som adresseforskere. Tak 
til bladets annoncører og en sær
lig tak til Obbekjær-fonden for 
tilskud til 75-års jubilæet. Tak 
for gaver til arkivet, der er re
organiseret. En meget stor tak 
til Ribe Katedralskole, som har 
optaget jubilarreceptionen som en 
fast tradition ved skolens trans
lokationer og altid tager godt i- 
mod os. Formanden sluttede med at 
meddele, at han på grund af alder 
og svigtende helbred ikke ønskede 
genvalg. Beretningen gav ikke an
ledning til bemærkninger fra for
samlingen og blev godkendt med 
applaus.
Kassereren, Kirsten Grunfeld, 
fremlagde herefter regnskabet.
Hun startede med at uddele farve
rige regnskabsblade, som forsam
lingen fik 3 min. til at studere. 
Af regnskabet (se s.129) ses, at 
foreningen i 1987 havde 1453 be
talende medlemmer. Overskuddet på 
10.744 kr. skyldes, at der kun 
udsendtes 2 numre af Ripenser-Bla 
det. Understøttelsesfondet har 
ikke modtaget bidrag, men udredet 
et dimittendlegat på 3000 kr. Ef
ter et par forespørgsler bl.a. 
vedrørende en negativ girokonto 
(forklaring: regnskabsteknik og 
ikke at der består mulighed for 
at låne penge hos Postgiro) god
kendtes regnskaberne, og der ga
ves decharge.
Det næste punkt på dagsordnen var 
valg. Som ny formand valgtes den 
hidtidige næstformand, Ole Marker 
mens Karkov overgik til menigt 
bestyrelsesmedlem. Inger Olesens 
plads i bestyrelsen blev overta-
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get af Johs. Jensen (s.47) og 
suppleanten Niels Erik Grunnet 
(s.53), der ikke ønskede genvalg, 
blev erstattet af Marie Sophie 
Haar (s.38). Bestyrelsens nuvæ
rende sammensætning fremgår af 
foreningens organisation, se s.145. 
Dermed var dagsordnens punkter 
gennemgået.

Formandsskiftet gav imidlertid 
anledning til, at forskellige øn
skede ordet. Ole Marker rettede 
en tak til den afgåede formand 
(se s.127) og sluttede talen med 
at foreslå Karkov udnævnt til 
æresmedlem af Ripenser-Samfundet, 
et forslag der vandt udelt bifald. 
Herefter takkede Ole Marker for 
valget til formand, se s.000. Der 
blev endvidere holdt taler af 
Kirstine Nørr, som overrakte æg
teparret Karkov en kurv med meget 
godt, samt af Damkjær. Da der ik
ke var flere, der ønskede ordet, 
fik den afgåede formand ordet.
Han takkede for den hæder, der 
var vist ham og afsluttede gene
ralforsamlingen. Efter Riberhus 
march, firhændigt spillet af Ma
rie Sophie Haar og Ruth Karkov, 
gik man over til selskabeligt 
samvær i de tilstødende stuer ved 
kaffebordene, og snakken steg 
snart til de store højder.

^nton Æarkov

Marie Sophie Haar
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Farve! ti! en formand

Ved Ripenser-Samfundets general
forsamling d. 23. februar 1988 
har Anton Karkov ikke ønsket at 
genopstille til formandsposten.
I den anledning vil jeg gerne 
rette nogle ord til ham og til 
generalforsamlingen.
Anton træder i aften tilbage fra 
formandsskabet i Ripenser-Samfun
det efter at have beklædt denne 
post i 20 år. I mange af disse år 
har han tillige været redaktør, 
medforfatter og praktisk udformer 
af Ripenser-Bladet.
På alle disse virkefelter har An
ton udvist et utroligt engagement 
og en beundringsværdig utrætte

lighed. Det er derfor ikke så un
derligt, at vi er mange, der har 
opfattet Anton Karkov ikke blot 
som formand for foreningen, men 
Som selve foreningen. Eftersom vi 
får lov at beholde Anton i besty
relsen, er der ikke så meget tale 
om en egentlig afsked - heldig
vis! Men det ville forekomme helt 
unaturligt hvis ikke afslutningen 
på et så langt og et så betyd
ningsfuldt formandsskab blev mar
keret. Jeg er derfor sikker på, 
at jeg har medlemmerne bag mig, 
når jeg retter en varm tak til 
den afgående formand, for alt det 
arbejde, han har lagt i foreningen 
i løbet af årene.
Netop Antons måde at være formand 
på, har været grundlaget for Ri
penser-Samfundets aktiviteter i 
lang tid, og den vil efter alt at 
dømme også blive grundlaget for 
dets videreførelse.
Antons engagement i foreningen er 
kendetegnet ved interessen for 
skolens historie, for dens person
ligheder og dens udvikling, sam
men med interessen for Ribe bys 
og hele egnens egenart - altsam
men krydret med personlige minder 
og oplevelser fra skoletiden i 
Ribe. Og alt dette er jo samtidig 
netop grundlaget for, at medlem
merne kan opleve en fornemmelse 
af fællesskab.
Jeg kan ikke slutte dette indlæg 
uden tillige at rette en tak til 
fru Ruth Karkov, som har støttet 
sin mand i arbejde såvel som i 
sygdom til glæde for ham og til 
gavn for foreningen og altid lige 
diskret og effektivt. Hertil kom
mer, at Ruth også har været en 
gæstfri og højt skattet værtinde 
ved utallige bestyrelsesmøder og 
generalforsamlinger. Til aller
sidst igen: En varm tak til jer 
begge.

Ole A/arker
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En ny formand siger goddag

Ifølge traditionen, som jo i de 
sidste 20 år ikke er blevet brugt 
så ofte, skal jeg også sige lidt 
om valget af mig til formand for 
Ripenser-Samfundet.
Først og fremmest vil jeg selv
sagt takke for den tillid, som 
generalforsamlingen herved har 
vist mig.
Det er imidlertid ikke uden be
tænkeligheder, at jeg tiltræder 
formandsskabet. For det første 
kan det aldrig her blive let at 
afløse Anton Karkov. For det an
det har jeg en række andre gøre

mål, som ikke umiddelbart lader 
sig nedprioritere. Interessen for 
skolen og Ribe deler jeg fuldt og 
helt med andre i Ripenser-Samfun
det, også med den afgående for
mand, men hvad angår evnen til al 
tid at have tid til overs til for 
eningen, vil jeg måske kunne imø
dese nogle vanskeligheder.
På den anden side kender jeg næ
sten hele den valgte bestyrelse 
og de valgte suppleanter. For de 
flestes vedkommende kender jeg 
dem fra adskillige års samarbejde 
og jeg kender dem som en arbejds- 
duelig og meget hyggelig gruppe 
af gode venner med en fornuftig 
arbejdsdeling. Når denne arbejds
gruppe eenstemmigt har indstil
let, at jeg skal beklæde formands 
posten det næste år, er det, så
vidt jeg har forstået, i tillid 
til, at jeg kan formidle det fort 
satte samarbejde i bestyrelsen.
På denne baggrund har det været 
vanskeligt at afslå, selvom jeg 
også har måttet gøre det klart, 
at mine konkrete arbejdsbyrder i 
foreningen ikke kan øges noget 
væsentligt.

I forbindelse med bestyrelsesar
bejdet er det iøvrigt vigtigt for 
mig at sige, at det ikke blot er 
vigtigt, at arbejdet bliver ud
ført, men at det er næsten lige 
så vigtigt, at det bliver udført 
på en venskablig og fornøjelig 
måde. Bestyrelsesarbejdet i Ri
penser-Samfundet må og skal være 
en fornøjelse.
Jeg finder således på ingen måde, 
at Ripenser-Samfundet i mig har 
fundet den rigtige afløser for 
Anton Karkov, men jeg skal gøre 
mit til at holde foreningen i li
ve, indtil den rigtige forhåbent
lig snart dukker op. - Tak for 
valget.

Ole Marker
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Ripenser-Samfundets årsregnskab
1. Driftsregnskab for 1/1 - 31/12 1987
INDTÆGTER
Kontingent gruppe 1, 1254 medlemmer........
Kontingent gruppe 2, 199 medlemmer........
Ekstrabidrag...............................

62.662,15
5.970,00
875,00

8.890.73
20.136,40

(budget)
(62.500) 
( 6.000) 
( 2.000) 
( 8.000)Overført fra jubilæumsfond......

UDGIFTER
98.534,28 (79.300)

Blad, red., trykn., distr. 44.041 
-r Annonceindtægt 4.450 
Arrangementer...................

,40
,00...... 39.591,40

8.379,25
1.486,68
811,50
526,80

7.137,00
0

(49.000)
(10.000)

Repræsentation, lykønskninger.... 
Næstformand, bestyrelsesmøder....

" jubilarservice.....
" dimittendkampagne...

( 700) 
( 300) 
( 6.000)

28,00 
656,00 

7.227,27 
170,50 

1.638,97 
20.136,40

{
( ^ 000)Kontingentindkassering...........

EDB-e tablering...................
Depotgebyr.......................
Jubilæum, kantate m.v. 87.789.77

( 5.600) 
( 200)

2. Status pr. 31/12 1987
Arets overskud 10.744,51

AKTIVER
Kassebeholdning..................
Indestående på girokonto.........
Indes tående, bankkonto...........
Værdipapirer.....................

20,00 
^-1.233,91 
23.089,46 
83.348,00 

350,00 
1,00

PASSIVER
105.574,55

Kapitalkonto, saldo primo
Overskud......................
-r Henl. jub.fond..............
+ Kursgevinst.................

10.744,51
5.136,40
870,50

92.095,94

6.478,61 98.574,55
Jub.fond, saldo primo.........
+ Henlagt i 1987..............
-r Forbrug i 1987..............

15.000,00
5.136,40

20.136,40 0
Investeringsfond, saldo primo 7.000,00

105.574,55

Allerød den 7/2 1988 sign. Kirsten Grunfeld
Revideret, København den 16/2 1988 sign. Hans Jørn Nielsen og Merete Lindqvist
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Studenterhuen

Sorte og hvide studenterhuer samt to sorte kvastehuer (1918)

I de flestes bevidsthed er en 
studenterhue hvid og har været 
det i umindelige tider. Men i de 
senere år er sorte huer begyndt 
at dukke op. Og i den kommende 
Jubilar-Service vil der være et 
billede af en kvindelig jubilar, 
der i 1918 bar en studenterhue 
med kvast og som nu, 70 år senere 
har skrevet et lille digt om kva
stehuen. Så derfor lidt om stu
denterhuen gennem halvandet år
hundrede .
Forste gang man hører om studen
terhuen er i forbindelse med 
1800-tallets nordiske studenter

møder. Skandinavismen havde fæn- 
get hos studenterne, og i 1842 
begyndte de at mødes på fælles
nordisk plan. Ved disse møder 
blev der båret huer som et fæl
lesmærke for akademiske borgere. 
Norske og svenske studenter havde 
længe haft deres særlige hovedbe
klædning, men danskerne ikke. I 
1856 tog nogle studenter fra Re
gensen initiativet til, at den 
danske hue båret ved møderne 
skulle være en sort klædeshue med 
hvid snor og rød-hvid kokarde med 
sølvkors. Allerede ved det nor
diske møde i 1857 blev successen 
fastslået, idet næsten alle dan-
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ske deltagere bar den nye hue. Og 
herefter varede det ikke længe, 
førend huen blev den synlige mar
kering af overgangen fra skole
tilværelsen til studentertiden, 
d.v.s. den blev sat på hovedet, 
når sidste eksamensfag var vel o- 
verstået.
I de kommende 50 år forblev stu
denterhuen sort, kun blev det ke
delige klæde skiftet ud med silke 
Men omkring århundredskiftet be
gynder den hvide hue at optræde.
I Ribe Katedralskoles næsten kom
plette samling af studenterbil
leder tilbage til 1901 ses den 
for første gang i 1904, hvor den 
bæres af hele holdet. I årene op 
til 1.verdenskrig dominerer den 
hvide hue i Ribe; dog kan der 
pludselig ses et hold, hvor alle 
har sorte huer - som i 1912. Her
efter får den sorte hue en renæs
sance, idet den nu foretrækkes af 
de mandlige studenter. I 20'erne 
begynder den hvide studenterhue 
atter at få overtaget, og efter 
1930 er den sorte hue helt for
svundet. Et halvt århundrede se
nere ser vi den så igen, samtidig 
med at studenterhuen igen kommer 
til ære og værdighed efter 70'er- 
ne, hvor mange studenter ved 
translokationerne reagerede mod 
hue og festlig påklædning.
Men tilbage til den kvindelige 
studenterhue med kvasten, som 
blev årsagen til disse linjer. I 
Ribe ses den første gang i 1916 
i hvid udgave, følgende to år er 
den sort, herefter hvid igen. I 
1922 begynder pigerne dog igen at 
bruge den traditionelle hue, og i 
1928 ses huen med kvast for sid
ste gang i Ribe. Den var et mode
lune, der ikke slog igennem.
Mange vil sikkert undre sig over, 
at studenterhuen i godt og vel 30 
år fandtes i både en sort og hvid 
udgave. Forklaring må nok søges i 
tidligere tiders hovedbeklæd
ningsskikke. Igennem århundreder 
har hovedtøjet fortalt, hvor i 
samfundet man hørte hjemme, og 
det var derfor naturligt, at stu
denterne i midten af 1800-tallet

gennem hovedbeklædningen ønskede 
at fortælle om tilhørselsforhol
det til universitetet, at de var 
"herrer i åndernes rige". Og huen 
blev båret hver dag året rundt i 
studietiden. Den hvide studenter
hue kommer frem på et tidspunkt, 
hvor det ikke længere er en sen
sation, at en pige bliver student 
Ganske vist er hun i absolut min
dretal på studenterholdene, men 
mon ikke den unge kvindes lyse 
sommerkjole har krævet en hvid 
studenterhue, og det har helt na
turligt smittet af på hendes 
mandlige kolleger. Den hvide hue 
erstattede ikke den sorte hue, 
men blev sommerhuen, der blev ta
get frem hvert år St. Bededags 
aften, når man gik tur på volden. 
Endelig blev den sorte hue af de 
mandlige studenter betragtet som 
den fineste og festligste, den 
man havde på, når man trak i det 
sorte festtøj. Helt op til 30'er- 
ne var det almindeligt at have 
noget på hovedet, uanset alder, 
køn eller årstid. Derfor eksiste
rede de to studenterhuer samtid
igt i hele den periode. Da det 
begyndte at blive almindeligt for 
unge mennesker ikke at bruge ho
vedbeklædning, forsvandt den sor
te vinterhue, og den hvide stu
denterhue brugtes efterhånden kun 
den første studentersommer til og 
med immatrikulationen og måske 
til studentermøder - i alt fald 
under den tyske besættelse. Og i 
dag har den vel en endnu kortere 
levetid. Efter det sidste studen
tergilde omkring Skt. Hans ser 
man ikke mange huer mere.
Men hvorfor er den sorte hue ble
vet genoplivet her i firserne, og 
hvem er det, der bærer den? Det 
viser sig, at det er klassisk
sproglige studenter, der køber 
den i den tro, at den oprindelig 
var kendetegnet på en klassiker. 
Det er desværre en vildfarelse. 
Den sorte hue blev tidligere bå
ret såvel af sproglige som mate
matikere. Det var en smagssag, 
hvad man valgte. Den har aldrig 
været knyttet til bestemte fag.

#ed.
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Et andragende
Til Den høie Kathedralskole 
i Ribe.
Undertegnede Toldassistent H.P. 
Jespersen i Obekjær tillader sig 
herved ærbødigst, at andrage den 
høie Kathedralskole om at der 
måtte forundes min Søn Axel Jes
persen Friplads.
Uagtet min Søn ikke har søgt Ka- 
thedralskolen længere end siden 
den 21. Aug. d.A. maa det være 
mig tilladt ærbødigst, at frem
komme med Oplysninger, hvorfor 
jeg saa tidlig tillader mig at 
fremsende Andragende om Friplads 
til æmin Søn, men Grundet paa at 
Drengen har en uimodstaalig Lyst 
til at læse og idet Hele til at 
lære har han desaarsag overtalt 
mig til, at lade ham søge den hø
ie Skole skjøndt jeg jo godt vi
ste at det vilde knibe mig i pi- 
kuneære Hensende, men da jeg me
ner at have bragt i Erfaring, at 
han har rige Evner ligesom jeg og 
gjerne har vildet have ham bi
bragt gode Kundskaber, er det let 
at forstaa, at jeg har ladet mig 
overtale, og uagtet det har staa- 
et klart for mig, at det vilde 
knibe med at afholde de Forholds
vis store Udgifter som dermed ere 
forbundtne, ligesom det og vil 
blive besværlig for Drengen, at 
vandre frem og tilbage, da der jo 
ikke kan være tale om, at holde 
ham i Byen, da der for saadant 
Ophold forlange 3 å 400 Kr om Aa- 
ret, og havde jeg tænkt paa at 
anskaffe ham en Beycikkel til Be
fordringen, men det er jo heller 
ikke saa let at komme udover, da 
jeg har en talrig Børneflok ialt 
8te hvoraf Ingen endnu kan ernære 
sig selv, og da jeg tilligemed er 
Enkemand, og som saadan maa holde 
en Husbestyrerinde til en større 
Løn, og naar saa Skolepengene 
tilligemed Anskaffelsen af Skole
materiale kommer til, har jeg ik
ke turtet tillige at udsætte mig 
for den store Udgift som er for
bunden med Anskaffelsen af Bey
cikkel. Uagtet Drengen med stør

ste Lyst løber den omtrent 5/4 
Mils (ca. 9 km) lange Vei Morgen 
og Eftermiddag, og Aftalen mellem 
Drengen og mig er, at dersom han 
kunne erhverve sig Friplads til 
næste Sommer, saa skulde jeg an
skaffe ham en Beycikkel, til at 
tilbagelægge Skoleveien paa, dog 
kan det ikke undgaa min Opmærk
somhed, at den Vandring i længden 
vil overstige hans Kræfter, og 
hvor let han end har ved at lære 
sine Lektier, saa gaar der dog en 
del Tid spildt, for ham som han 
kunde anvende dels paa sine Lek
tier og dels til at udhvile sig i 
efter en lang Skoledag.
Grundet herpaa har jeg vovet at 
fremkomme med dette mit ærbødige 
Andragende om den høie Kathedral
skole ville forunde min Søn Fri
plads, haabende, at den høie Sko
le vil have dette mit Andragende 
i gunstbehagelig Erindring.

I Landsarkivet i Viborg, hvor 
brevet er fundet, fandtes intet 
svar på toldassistentens ansøg
ning, men i skolens årlige efter
retninger eller som de hed den
gang og iøvrigt helt op til 1936: 
Indbydelsesskrift til Afgangsprø
verne og Aarsprøven i Ribe Kathe
dralskole kan vi følge Axel fra 
1893, hvor han starter i II for
beredelsesklasse (svarer nogen
lunde til 1. mellem eller 5. 
klasse i dag) til han forlader 
skolen. Han klarer sig godt og 
ligger med sine karakterer i top
pen alle klasserne igennem, hvil
ket ogsaå bliver belønnet med le
gater og fri undervisning. Som 
følge af faderens ansøgning i



133

september 1893 får han allerede i 
sit første skoleår bevilliget  ̂
friplads. Om der så blev råd til 
en "Beycikkel", så Axel kunne 
slippe for at løbe 9 km to gange 
daglig, kan der kun gisnes; iføl
ge annoncer i Ribe Stiftstidende 
kostede en engelsk cykel med mas
sive ringe dengang 165 kr., et 
ikke uanseeligt beløb når det

skulle tages ud af en toldassi
stents løn. løvrigt bliver fade
ren forflyttet til Ribe et par år 
senere. I 1898 består Axel IV 
klasses årsprøve som nr. 2 og har 
nu kun 2 år tilbage inden studen
tereksamenen, men af ukendte 
grunde forlader han skolen 1. ok
tober samme år.

R ed.
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!ndbeta)ing af kontingent

På generalforsamlingen i februar blev det vedtaget, at det ordi
nære kontingent uændret er 50 kr. og for årgangene 1983-1987 
30 kr. Årets studenter er som hidtil kontingentfrie.
Som følge af at RIPENSER—BLADET nu udsendes postadresseret, vil 
giroindbetalingskortet ikke mere være indlagt i bladet, men bli
ve udsendt separat i uge 19. Girokortet kan bruges også i Norge 
og Sverige. Medlemmer i andre lande bedes betale i check og med
sende girokortet. Ved betaling i fremmed valuta bedes man tage i 
betragtning, at RIPENSER-SAMFUNDET ved veksling skal betale et 
ikke ubetydeligt gebyr.
Da girokortene EDB-behandles, kan de kun bruges til kontingent
indbetaling. Gaver til foreningen og Understøttelsesfondet sen
des separat til kasseren, og adresseændringer meldes til post
huset (se s. 145).
Foreningen anmoder medlemmerne at betale kontingentet uden for
sinkelse, således at udgifter til rykkere kan holdes på et abso
lut minimum.
Kasserer: Kirsten Grunfeld, Rønne Alle 15A, 3450 Allerød,

Giro 1 06 66 76.
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NYT FRA KATEDRALSKOLEN

Møder, møder, møder - sådan ser 
januarkalenderen ud for en lærer: 
forældrekonsultationer, lærermø
der, orienteringsmøde for kommen
de l.g'ere. Det sidste lovede 
godt: sangsalen var propfuld af 
nye håb og deres forældre, og 
Poul Arndal med bistand af to nu
værende l.g'ere gav et sympatisk 
og nøgternt billede af, hvad det 
vil sige at gå i gymnasiet. Nu 
afventer vi resultatet i form af 
tilmeldinger i dette forår...
Som kom den nye rektor. Bent 
Karsdal blev modtaget 1. februar 
med taler og korsang i hallen. En 
fællessang, forfattet af Bent 
Mortensen og som kan læses andet
steds i bladet, introducerede 
sjællænderen i det jyske og stil
lede mange af de spørgsmål som 
vil blive besvaret i den kommende 
tid. Foreløbig gik den nye rektor 
straks igang med at rydde op: 
bjerge af gamle papirer blev ka
stet ud og et nyt konferencebord 
anskaffet til rektors kontor. 
Indtrykket fra de første par må
neder er, at skolen har fået en

dygtig administrator (ikke over
raskende i betragtning af Bent 
Karsdals tidligere karriere), men 
også en rektor der vil respektere 
skolens egenart og sætte sit præg 
på den - suaviter in modo, forti
ter in re (vi er jo mange, der 
kun har den lille latinprøve og 
nogle har den slet ikke, derfor 
oversættelsen: blidt i måden, men 
stærkt i sagen, red.).
Februar har i øvrigt været præget 
af forberedelser til skolekome
dien, navnlig efter vinterferien 
i midten af måneden, og i 2. uge 
af marts opførte 2.g'erne Bertolt 
Brecht's Laser & Pjalter, instru
eret af Inger Marie Dahl bistået 
af Thomas Alvad. 3.g's matemati
kere og musiksproglige har været 
pa tre dages ekskursion til Kø
benhavn under ledelse af Jørgen 
Baungaard, Peter Goddiksen og 
Steen Hansen. I midten af marts 
afholdes de sidste terminsprøver, 
så er det forår og snart skær
sommer . . .

V en s M ind i s . å j i

Foto: Søren Heide, Ribe

Slutscenen fra Laser og Pjalter
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Ribe Katedralskoles velkomst 
til

rektor Bent Karsdal 
1. febr. 1988 
oooOOOooo

(Mel.: En sømand har sin enegang)

En rektor har sin enegang 
som fange på en ....øøh, 
det er da vist den gale sang - 
vi gør et nyt forsøg:

(melodien forfra)

Æn rektor har si trawle gang Ka do fåsto wor synnejysk 
o amt, kontor a das. å væstjysk dialæjt?
Vi ved hans arbejd ka vær tång - Hwa sæjer do te Tynne-tysk? 
han ska ha ålt o plas. Hwa mæ di kuen å knæjt?
Men do ska et' blyw jænne hær - Ka do spæl mousel æller skat? 
de ær mæ garanti: Kyer do te Hansa-land?
vi plæjer å kom' rænnen, nær Hår do fåt ol', te do war sat?
vi gjan væl spør om fri. Ær do mon ræj får wan?

Hwa hår do tænt, dæ no ska skie? No ska do ha di dawle gång
Hwa ær o di program? som rektor hær ve wos.
Ska måensang no lejjes nie? Æ tij væl nåk et' fåid dæ lång -
Ska ålting kyes stram? do ær jo et' Mads Doss.
Vi ær så spæen' o, hon de goer Å sjæl om do'r fræ Sjælland aw
å hon do ka fald te. å fræ æn større byj.
Får do ska vær hær manne oer - så sæjer vi: "Godaw, godaw!
Gud fri wos wal fræ de! Walkommen te dæn nyj!"

Gentag: Ja, sjæl om do'r fræ Sjælland aw....

Foto: Søren Heide, Ribe
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Katedratskotens årsskrift 1938

Ribe Katedralskole
SkottMrtt ¡937-38

For 50 år siden fik skolens års
skrift ny forside. Og det var 
lidt af en sensation. Fra 1811, 
da det første årsskrift blev ud
sendt og ca. 30 år frem, udkom 
det med et ydmygt blankt omslag. 
Men i 1840'erne - sandsynligvis i 
1845 da Thorup afløstes af Bendt- 
sen på rektorstolen - blev det 
forsynet med et typografisk om
slag, flotte svungne gotiske bog
staver omgivet af en kunstfærdig 
ramme. Og dette omslag, dog med 
en let modernisering nu og da nok 
mest som følge af udskiftninger i 
bogtrykkerens sættekasser, holdt 
sig i knap 100 år. Skoleprogram
met var et af eksemplerne på de 
stærke og ofte tyngende traditio
ner, der blev holdt i hævd. Det 
virkede derfor først lidt forkert, 
men så forfriskende, da årsskrift 
1938 udkom med en illustration på

forsiden, et billede som hundred
er af elever blev fortrolig med i 
deres skoleår. Til venstre ses 
den gamle pedelbolig (nedrevet i 
slutningen af 70'erne) med pære- 
espalieren op ad gavlen. Foran 
stakittet til pedellens have mang 
ler blot bænken, som der i fri
kvartererne var rift om, når for
årssolen begyndte at varme.
Mesteren for forsiden er kunst
maler Niels Bruun, som blev stu
dent fra Katedralskolen samme år 
og derfor er at finde blandt å- 
rets 50-års studenterjubilarer.
Men forsiden holdt kun i 10 år. 
Ved rektorskiftet i 1947 ændrede 
årsskriftet atter udseende.
Dansk Standard rykkede ind med 
A5-formatet, og forsiden blev 
illustreret med Ribes mere end 
600 år gamle segl. Tyve år sene
re - også i forbindelse med en 
afløsning på rektorposten - kom 
årsskriftet ind i en lidt urolig 
periode i nogle år, indtil det i 
1984 fandt sin nuværende form 
med skiftende omslagsfarver og 
skolens nye logo på forsiden.

Red.
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Et nyt rektorportræt ti! skoien

Foto: Hans Staunstrup Jeppesen, Ribe.

I boet efter afdøde departements
chef Johannes Dybdal (1896-1987) 
fandtes et portræt, der viste sig 
at forestille Thorvald Fritsche, 
rektor ved Ribe Katedralskole 
1883-1903. Da skolen kun har et 
fotografi af Fritsche og viste 
interesse for portrættet, rettede 
boets eksekutor henvendelse til 
universalarvingen, fru Alice 
Laursen, U.S.A., som omgående 
skænkede Katedralskolen billedet.
Forklaringen på, at et portræt af 
Fritsche fandtes i Johannes Dyb
dals hjem, er, at hans far, lek
tor ved Ribe Katedralskole Chri
stian Dybdal (1853-1924), var 
gift med rektor Fritsches datter, 
Ida. Johannes Dybdal blev student 
fra skolen i 1914.

forestiller den unge Fritsche. I- 
følge oplysninger skrevet på bag
siden af rammen er billedet en 
kopi udført i 1904 af maleren 
P.J.Pedersen efter et originalma
leri af Gertner. Navnet Gertner 
er imidlertid streget over. Hver
ken Det Nationalhistoriske Museum 
på Frederiksborg, Statens Museum 
for Kunst eller Charlottenborg 
har registreret portrætter af 
Fritsche malet af J.V.Gertner el
ler andre. Og Bjørn Kornerup (Ri
be Katedralskoles Historie) ken
der heller ikke portrættet.
Er der blandt bladets læsere no
gen, der har kendskab til origi
nalbilledet, om det er malet af 
Gertner eller måske af en helt 
anden, da kontakt venligst redak
tionen.Portrættet, der er et oliemaleri Red.
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Nyt fra Den antikvariske Samling

UDSTILLING OM VIKINGETIDENS RIBE
På første sal i Hans Tausens Hus 
har Samlingen gennem længere tid 
været i gang med at udarbejde ud
stillingen om det ældste Ribe. 
Hoveddispositionen ligger fast, 
montrerne er bygget, farverne er 
valgt og malerarbejdet udført.

Netop nu er Samlingens personale 
- i samarbejde med tegneren Flem
ming Bau og arkitekt Søren Gott- 
fred Petersen - i færd med at ud
arbejde en detaljeret plan over 
hver enkelt montre. Tegningen vi
ser montre 6 (handelsvarer) i den
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planlagte vikingetidsudstilling, 
der kommer til at bestå af 34 
montrer. Herefter tegnes montrer
ne i 1:5 på bedste arkitektvis, 
så de sidste hylder osv. kan mon
teres. Disse tegninger giver os 
også de eksakte mål på illustra
tionerne og fortæller os, hvor 
meget vores tekster må fylde.
Som det fremgår, er der mange

faktorer i sådant et udstillings
arbejde - mange flere end de kom
mende museumsgæster forestiller 
sig. Den sidste faktor er økono
mien, som udelukkende udgøres af 
midler fra fonde o.l. Hvis vi er 
"dygtige" til at skaffe de reste
rende penge (ca. kr. 150.000,-), 
kan vi åbne i september 1988 el
lers bliver det vel 1989.

Stig Jensen 7s.697

J U B I L A R - S E R V I C E  1 9 8 8

1KSPE m SER-BL'AEBET

JUBMAR
SERVtCE

Jubilar Service 
med ny forside.

Et af postvæsenets krav til et 
postadresseret blad, som Ripen
ser-Bladet nu er blevet, er, at 
det udsendes mindst 4 gange år
ligt. Hidtil er bladet udkommet 
med kun tre årlige numre. Kravet 
kan vi dog imødekomme, ved at 
lade Jubilar-Service blive det 
fjerde nummer. Det har nødven- 
diggjort en ændring af dets for
side, således at Jubilar-Service 
nu fremtræder som et nummer af 
Ripenser-Bladet.
Det vil blive udsendt i begynd
elsen af maj ca. 8 dage efter 
aprilnummeret. Som hidtil vil 
Jubilar-Service sammen med bla
det for april blive sendt også 
til de af årets jubilarer, der 
ikke er medlemmer af Ripenser- 
Samfundet, i år sammen med et 
giroindbetalingskort - i håb om 
at rigtig mange konverterer til 
et medlemsskab af vor forening.
Og så skal her lige gentages: 
Translokationen i år finder 
sted fredag d. 17. juni kl.10, 
men mere herom om ca. 8 dage.
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Bog nyt

Johan Lange.* Værn og våben i kir- 
ker og klostre. Rhodos 1987, 296 
s., ill., 298 kr.
Ripenser-Bladets læsere har alle
rede gennem artiklerne "Storm
klokketårnet og de tre løver"
(jan. 1986) og "Vægtergangen på 
Ribe Domkirke" (jan. 1988) stif
tet bekendtskab med den gamle Ri- 
bedreng (s.29) Johan Langes store 
interesse for middelalderkirkens 
forsvarsmæssige betydning. Det 
startede med, at Johan Lange som 
botaniker undersøgte træbestand
ens sammensætning på gamle kirke
gårde, og hvor han fandt, at den 
ikke var tilfældig. Litteratur
studier støttede ham i en formod
ning om, at arten af kirkegårde
nes trævækster sammen med speci
elle konstruktionsdetaljer i kir
kernes bygningsværk og i kirke
gårdsdiger og -mure, peger hen på, 
at der har været et forberedt 
forsvar af kirkerne. Han har der
næst på cykel besøgt talrige øst
danske, sydsvenske og slesvigske 
kirker, har foretaget studier i 
Irland bl.a., har kravlet rundt i 
kirketårnenes tømmerkonstruktio
ner, ind over hvælvinger og andre 
utilgængelige steder i kirkerne 
og gjort en lang række iagttagel
ser, som han nu har fremlagt i et 
fornemt værk. Alle enkeltheder i 
det forsvarsværk, som visse kir
ker formodes at have været, fra 
voldgrave, kirkegårdsdiger og 
-mure til kirkebygningens enkelte 
dele gennemgås systematisk. De 
sidste århundreders ombygninger 
og restaureringer har selvsagt 
fjernet mange af sporene efter 
spærreanordninger ved kirkens 
indgange, vægtergange, udvendige 
gallerier, skydesprækker og andet, 
men Johan Lange har gjort fund af 
levn, der har overlevet, og som 
bestyrker hans teori om befæstede 
kirker. Bogen er spækket med for
fatterens fotografier, enkelte 
endda i farver, samt tegninger og 
stik fra gamle atlas.

Johan Lange lægger ikke skjul på, 
at det er et omstridt emne, han 
behandler. Bortset fra de born
holmske rundkirker, anerkender 
man i dag på bjerget ikke forti
fikation i danske kirker. "På 
bjerget" er i særdeleshed de kir
keforskere, der står bag den del 
af storværket Danmarks Kirker, 
der er udgivet i efterkrigsårene, 
og hvis meninger år fremover uden 
tvivl vil være toneangivende i 
mange spørgsmål vedrørende vore 
kirker.
Det er prisværdigt, at Johan Lan
ge opponerer mod en tilsyneladen
de fastlåst opfattelse, der i en 
lægmands øjne forekommer mere po
stuleret end dokumenteret. Det er 
ikke mindre prisværdigt, at Velux 
Fonden har muliggjort bogens ud
givelse. Den store udbredelse får 
den nok ikke, og det er synd. En
hver, der er interesseret i vore 
middelalderkirkers historie, vil 
have gavn og glæde af Johan Lan
ges bog.

Carl-Henning Pedersen i Ribe Dom
kirke . Ribe Turistbureau 1987, 16 
s., ill., 10 kr.
Der gives en kort redegørelse for 
Carl-Henning Pedersens baggrund 
som medlem af Cobragruppen og ef
ter nogle citater fra udtalelser 
af maleren fortælles der om ud
smykningen i Domkirken, bl.a. om 
hvilke gammeltestamentelige epi
soder de syv mosaikbilleder 
skildrer. Skriftets anonyme for
fatters sammenligning af Carl- 
Henning Pedersen med Chagall sy
nes vel dristig. Tekst og bil
leder er trykt med brun farve på 
et trist gulbrunt papir.
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Mark og Montre. Fra sydvestjyske 
museer 1986-87, 196 s., ill.
Sidste år blev vi snydt for Mark 
og Montre. Det kneb vist med in
teresse og dermed bidrag fra de 
nordlige museer i amtet, og man 
havde på fornemmelsen, at års
skriftet var inde i en krise. Den 
er nu tilsyneladende overvundet; 
i december kom Mark og Montre som 
et dobbeltnummer.
Langt de fleste af artiklerne om
handler Ribe og nærmeste omegn. 
Stig Jensen beretter om udgrav
ningerne af vikingetidsgårdene i 
Hviding og Vilslev, der kort blev 
omtalt i Ripenser-Bladet sept.87. 
Hans Mikkelsen samler resultater
ne af en række arkæologiske un
dersøgelser i Ribe, der sandsyn
liggør en omtrentlig placering af 
et vadested over Ribe Å mellem 
Museumshaven og plejehjemmet "Ved 
Åen", det tidligere KFUM. Inden 
dæmningen (Over-,Mellem- og Ne- 
derdammen) blev anlagt i forbin
delse med opførelsen kort før 
1255 af Kongens Mølle (der hvor 
Frislusen nu er) gik byens hoved
færdselsåre uden tvivl langs Skt. 
Katharinæ kirke og kloster, idet 
dominikanerne, tiggerbrødrene, 
slog sig ned, hvor flest menne
sker færdedes. Per Kr. madsen 
gennemgår syv kilo potteskår fra 
en udgravning i Museumshaven, og 
i en anden artikel fortæller han 
om undersøgelsen af Nederdammen 
31 (Kastrups Læderhandel), der 
afslørede en senmiddelalderlig 
bindingsværkkonstruktion, som 
ikke er fundet før i Ribe. De 
dendrokronologiske undersøgelser 
støtter antagelsen, at huset er 
bygget før år 1500 og således er 
det ældste kendte, stående bin
dingsværkhus i Ribe, ja måske 
endda i Danmark. Ole Degn har 
gennem skattelister fundet frem 
til, hvem der har ejet og boet i 
huset tilbage til 1545. Før da er 
kildematerialet meget sparsomt. 
Jens Bruun-Petersen springer 400 
år frem i tiden og skildrer Ved
sted grænsejernbanestations hi
storie fra oprettelsen i 1887 og 
til 1923, da bygningerne blev om
dannet til statshospitalet Vester

Vedsted, som det psykiatriske ho
spital dengang hed. Endelig er 
den nyere tid også repræsenteret 
med et bidrag af Claes Sivertsen, 
der belyser Ribeegnens andelsme
jerier og 1930-ernes økonomiske 
krise. Alt dette og mere til, som 
ikke er omtalt, fås for 100 kr., 
prisen for et medlemsskab af Det 
antikvariske Selskab i Ribe.
Domkirken i Ribe. Ribe Domsogns 
menighedsråd 1988, 34 s., ill.,
20 kr.
Den kendte gamle beskrivelse fra 
1973 af Domkirken er nu udkommet 
i en ny udgave, skrevet af Ebbe 
Nyborg fra Nationalmuseets 2.afd. 
Hæftet, der bygger på Danmarks 
Kirkers beskrivelse af Domkirken, 
er en historisk gennemgang fra 
stiftets oprettelse i 948 og til 
i dag, i modsætning til den tid
ligere udgave, der strengt syste
matisk beskrev Domkirkens histo
rie, ydre, indre og inventar og 
samtidig indeholdt en del flere 
detaljeoplysninger. Ebbe Nyborgs 
fremstilling er til gengæld let
tere og hurtigere læst og nok me
re velegnet til turistens korte 
besøg i kirken. Teksten er rigt 
illustreret til dels med fremra
gende farveoptagelser. Hæftet kan 
købes i Domkirken eller på Ribe 
Turistbureau.
Chr. Brogaard; Hvad jeg ved om 
Ribe og løjerlige Ripensere. Spa
rekassen Sydjylland 1988, 19 s.,
ill., 3 kr.
I Sydjyllands næsten 20 år gammel 
serie af små historiske Ribepje- 
cer er fhv. malermester Chr. Bro- 
gaard (nylig fyldt 91) forfatter 
til pjece nr. 22. På sin kendte, 
fornøjelige måde fortæller han 
løst og fast om byen og gamle ri
pensere .
Å*r. Svendsen; Min stund på jorden. 
Forlaget "Kvasir" i Tistrup 1987, 
160 s., ill., 118,50 kr.
Thyge Svendsen (s.39) har bear
bejdet og udgivet erindringsnota
ter efterladt af sin far, der var 
frimenighedspræst i Rødding fra 1932-54.



142

Nyt fra Ribe og omegn

Domkirkens nye alterbord af por
tugisisk marmor er nu opstillet. 
Det er rykket længere tilbage end 
det tidligere alter og står på 
trinene op til apsis. Der er ved 
at blive udarbejdet et forslag 
til et nyt kors til alterbordet. 
Det nye alterparti forventes at 
koste omkring 500.000 kr.
Domkirken som museum besøgtes i 
1987 af 130.000 betalende tu
rister. Til dette tal skal lægges 
besøg af domsognets beboere, der 
med gæster har gratis adgang til 
kirken. Besøgstallet er betyde
lig større end tidligere, for
mentlig på grund af Carl-Henning 
Pedersens arbejder.
17 boliger til ældre og handicap
pede er under opførelse ved Rosen
allé bag Saltgadekarréens store 
parkeringsplads.
Der skal opføres et hotel med 75 
værelser nord for Ribe ved Farup- 
vejens udmunding i hovedvej 11. 
Bygherren er Thorkild Kristensen, 
Aalborg.
Ribe Handelsskole og Handelsgym
nasium har så stor søgning, at 
kun halvdelen af 114 ansøgere til 
HH-studiet har kunnet optages.
Alle 166, der har søgt ind til 
basisuddannelsen, er optaget.
Weis Stue er af kommunen solgt 
til de hidtidige forpagtere, Jet
te og Knud Nielsen.
Jegerstuen, Saltgade - overfor 
Seminarievej - har indrettet 6 
hotelværelser.
Hotel Dagmar er blevet renoveret 
for 7-8 mio.kr. Porsborgs kælder 
åbnes som restauration. Som ga
stronomisk chef er antaget den 
kendte kok, Jens Peter Kolbeck.

Pengeautomaten "Kontanten" i 
Saltgade har 188 besøg i døgnet, 
og der er i 1987 hævet 15 mio.kr.
Årets møntpris, der fremkom ved 
salget af Ribemønten 1987 med 
Weis Stue som motiv, blev på
23.000 kr. og blev uddelt til Ri
be Håndboldklubs damehold i før
ste division.
Myterne og sagnene om den nord
frisiske middelalderby Rungholt, 
der forsvandt i den største storm
flod i mands minde i 1362, var 
emnet i et musikdramatisk billed- 
digt tilrettelagt af Chr. Alvad 
(s.71) og Jesper Henning Pedersen, 
somm i februar blev udsendt af TV.
Ribe kommune havde ved årsskiftet 
17.972 beboere, lidt færre end i 
1986.
Ribe kommune skal i 1988 spare 6 
mio.kr. De 4 mio. fås ved en re
duktion af lønudgifterne på 5%.
Det sker ved nedlæggelse af omkr.
50 stillinger ved naturlig afgang, 
og resten hentes hjem ved bespa
relser over en bred front, bl.a. 
lukkes den kommunale musikskole.
Den antikvariske Samling og Kunst
museet gik fri.
Bolighallen i Set. Peders Gade - 
det gamle mejeri - har ophørsud
salg. Lavprisforretningen Aldi o- 
vertager lokalerne.
I industrikvarteret nord for Ribe 
ud til hovedvej 11 er åbnet et 
havecenter "Grøn fritid".
Første etape af ombygningen af 
plejehjemmet "Ved Åen" er nu til
endebragt.
På Mandø kan solen ikke mere rin
ges op og ned med håndkraft. Et au
tomatisk ringeanlæg skal etableres.
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Mindeord

Døde:
Christian Hoppe (r.ll), Kolding.
20.september 1987, 93 år.
Renner Andresen (s.36), Aalborg.
5. december 1987, 69 år.
Hans Julius Terpager, tidl.Hansen 
(s.22), Lyngby. December 1987, 84 
år.
Bodil Jensen, f.Høy Hansen (r,38), 
Aarhus. 17.januar 1988, 66 år.
Dagmar Enevoldsen, f.Gram (s.38), 
København. 19.januar 1988, 68 år.
Gunnar Vad, apoteker, Ribe. 31. 
januar 1988, 63 år.
Richardt Hyldahl, fhv. bankdirek
tør, Ribe. 8.februar 1988, 85 år.
Pylle Ervald f.Hollænder, Hviding.
3.marts 1988, 89 år.
Christian Ræbild, fhv.rektor, lek
tor ved Ribe Katedralskole 1941- 
45, København. 6.marts 1988, 85 
år.

Runde dage:
Viggo Tuchsen (s.33), direktør, 
København. 75 år d.23.december
1987.
Søren Tind-Christensen (s.31), 
landinspektør, Svendborg. 75 år 
d.10.februar 1988.
Wilfred Hansen (s.26), fhv. kom
munaldirektør, Hellerup. 80 år 
d.17.marts 1988.
Niels Oxenvad (s.46), museumsdi
rektør, Odense. 60 år d.30.marts
1988.

Varia :

Jacob Kjær Larsen (s.79) og Jør
gen Vedel Jacevicz (s.80) har be- 
staet dyrlægeeksamen ved Landbo
højskolen i København.

Ripenser-Samfundets ældste medlem, 
Christian Hoppe i Kolding, døde 
sidste efterår 93 år gammel. Han 
blev født på herregården Palles
bjerg, havde barndomsår i Ringkø
bing og kom som 11-årig til Ribe 
for at tage studentereksamen. Men 
skolegang og lektielæsning havde 
ikke hans store interesse. Jeg 
var en doven hund, sagde han. Der
imod levede han et rigt liv med 
skolekammeraterne. I 1911 tog han 
realeksamen og uddannede sig her
efter til elektriker. Christian 
Hoppes navn findes i Ripenser-Sam
fundets ældste medlemsliste fra 
1916, og han har været en trofast 
gæst ved skolens translokationer, 
sidste gang i 1987. Det blev også 
hans sidste biltur til Ribe, idet 
han kort efter gav afkald på for
nyelse af sit kørekort.

Red.

Gaver
Fra boet efter afdøde departe
mentschef Johannes Dybdal (s.14) 
har Ripenser-Samfundet modtaget 
et par sølvmanchetknapper med 
foreningens gamle emblem samt 
forskellige bøger.
Sang til lektor Amorsen på hans 
70 års dag fra Ingeborg Lind f. 
Bertelsen (r.26).
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Nye medtemmer
S.62 Birte Falconer, 23829 74th Ave West, Edmonds, WA 98020, USA 

Kirsten Gadeberg Larsen, Hestehavevej 6, Bursa, 4930 Maribo

Nye adresser
S.28 Laura Marie Øvre, Bystævneparken 21 Egebo 307, 2700 Brønshøj
R. 37 Grethe Valeur, Rønnebærparken 120, 6760 Ribe
S. 52 Verner R. Nissen, Riddermandsvej 5, 6760 Ribe
5.53 Preben Pedersen, Skovtoften 19, 2840 Holte
5.54 Hans P. Jepsen Hemmet, GI.Landevej 5, V.Sottrup, 6400 Sønderborg
R. 56 Inger Kristiansen, Ramsherred 6,1, 6200 Åbenrå
S. 58 Kirsten Andersen, Struenseegade 39, 2tv, 2200 Kbh N
S.67 Birtha A. Ammitzbøll, Tornager 21, 7120 Vejle Øst
R. 72 Nils la Cour Andersen, Agesholmsvej 5, Vasby, 2640 Hedehusene
S. 73 Klaus F V Gunnersen, Kirkevænget 5.1, 6670 Holsted
S.74 Gerda Gregersen, Fasanvej 4, 6705 Esbjerg 0
S.76 Hanne Pedersen, Dommervænget 28/c/I, 4000 Roskilde 

Theodor Vodder, Viadukten 12, 6740 Bramming
5.78 Anne Birgitte Truelsen, Sct.Jørgensgade l,st. 5000 Odense C
5.79 Lars Kruse Bernbom, Scandiagade 50, 4tv, 2450 Kbh.SV 

Annelise Boysen, Bjerregårdsvej 8, st.th. 5000 Odense C 
Kirsten Dyhrborg Cornett, Hattensens Alle 2, 3.th. 2000 Fr.berg 
Hans J. Jensen, Favrdalen 83, 6100 Haderslev
Marianne G. Kristensen, Viadukten 12, 6740 Bramming 
Annette Steensbeck, Favrdalen 83, 6100 Haderslev

5.80 Britta Hesselberg Juel, Præstegårdsvej 9, 6630 Rødding 
Ole B. Andersen, GI.Skolevej 18, Tylstrup, 9380 Vestbjerg 
Claus Thomsen, Sp.Kirkevej 109, vær.5, 6700 Esbjerg

5.81 Olga Snor, Lupinvej 22, 3.th. 8600 Silkeborg 
Kristian Nybye Lund, Vestervold 9, 2th. 7600 Struer 
Bodil Madsen, Signesvej 5, 2900 Hellerup

5.82 Linda Juul Jørgensen, Røjlevej 2, 5792 Arslev
Claus Bonne Bohn, Gustav Wiedsvej 31/1-2, 8000 Århus C 
Connie Bonde Barsballe, Vejlbovej 58, 8600 Silkeborg 
Bente Møller Andersen, Ribevej 66, 6780 Skærbæk

5.83 Niels Erik Nielsen, Augustenborggade 21 C, 8.th. 8000 Arhus C 
Kirsten Thordal Hinge, Klosterport 9, 3tv, 8000 Arhus C 
Ingegerd J. Christensen, Sjællandsgade 32A, 4.th. 6700 Esbjerg 
Søren Ellegaard, Herningvej 5, lejl.44, 9220 Alborg Øst

5.84 Gunvor Christensen, Sjællandsgade 32A, 4.th. 6700 Esbjerg 
Hanne Krag Ingvardsen, Univ.parken, koil.4, vær 187, 8000 Arh.C 
Bjarne Rom, Gudrunsvej 70, 7.th. 8220 Brabrand
Eika Stubsgaard, Frederiksberg Bredegade 13 A, 2000 Frederiksbrg 
Niels Peder Hansen, Sjællandsgade 32A, 4.th, 6700 Esbjerg 
Hans Lundgaard Thyssen, Kollegiegården Tagensvej 52, v.519 
2200 Kbh.N
Marianne Thermansen, Bøgeskov Høvej 109, 8260 Viby J

5.85 Mette Weise Andersen, Rasmus Rasksvej 7, 1.th. 2500 Valby 
Lene Madsen, Niels Bohrs Alle 45 I, vær.6, 5230 Odense M 
Anette Spang Mortensen, Elmelundsvej 4, lej.2606, 5200 Odense N 
Mads Clausen Hunderup, Snogebæksvej 45, vær.13, 8210 Arhus V 
Bente Kristensen, Ørstedsvej 61, 6760 Ribe
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5.86 Bethina Schack Laugesen, Skibsvej 26, 4040 Jyllinge 
Knud Mikkelsen, Søndergade 16, 6650 Brørup
Trine Boesen Nielsen, Stampevej 8, 8260 Viby J 
Pernille Dahl Madsen, Postbox 55, 6510 Gram
Helga Hjerrild Nielsen, Jerichausgade 16, 3.th. 8000 Arhus C 
Ane Knudsen, Jacob Gejsingsvej 11 D, 1.3, 6700 Esbjerg 
Henrik Svend Græsdal, Højskolevej 14, 2960 Rungsted Kyst 
Anders Aarhus, Vægtergade 1 D, 6760 Ribe

5.87 Anders Jensen, Glentevænget 13 F, 6760 Ribe 
Jens Maasbøl, Mosevej 47B, 6760 Ribe
Ulrik Alb. Petersen, Høgevænget 33, Thurø, 5700 Svendborg 
Margit Poulsen, Vægtergade 1B, 6760 Ribe 

u.ar Jens Karkov, I.Bautahøj 8, 3630 Jægerspris

Foreningens organisation
Formand: Ole Marker (s.54), Plantagevej 34, 3600 Frederikssund, 02-31.25.52/ 

01-39.45.90
Næstformand: Kirstine Nørr (s.54), Klintevej 12, Blovstrød, 3450 Allerød, 

02-27.43.87
Kasserer: Kirsten Grunfeld (s.62), Rønne Allé 15A, 3450 Allerød, 02-27.63.08
Sekretær: Poul Noer (r.42), Nordkildevej 15, 3230 Græsted, 02-29.14.43
Redaktør: Mogens Juhl (s.39), Kongensgade 15, 6760 Ribe, 05-42.40.66
Arkivar: Hans Jakob Willumsen (s.36), Markvangen 8, 2820 Gentofte, 01-65.33.02
Johs. Jensen (s.47), Virumvej 108 B, 2830 Virum, 02-85.40.70/
01-38.65.45, lokal 792
Anton Karkov (s.25), Carolinevej 6, 2900 Hellerup, 01-62.86.38
Dorte Lund (s.53), Høsterkøbvej 38, 2970 Hørsholm, 02-81.46.17/01-15.25.35
Suppleanter: Marie Sophie Haar (s.38), Stenkrogen 1, 2800 Lyngby, 02-98.09.64 

Peter Lungholt (s.62), Asylgade 12, 4000 Roskilde, 02-36.89.36
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Merete Lindqvist (s.76), Webersgade 50, 2100 København 0,
01-38.72.34

Revisorsuppleant: Kirsten Hingeberg Larsen (r.65), Sdr. Boulevard 34, l.th.
1720 København V, 01-21.16.25

RIPENSER-BLADET udkommer 4 gange årligt og udgives af RIPENSER-SAMFUNDET, 
en forening for tidligere elever fra Ribe Katedralskole samt for skolens 
nuværende og tidligere lærere.
REDAKTION: Mogens Juhl, ansv. 
Kirstine Nørr, Dorte Lund og 
Anton Karkov.
REDAKTIONENS ADRESSE:
Mogens Juhl, Kongensgade 15, 
6760 Ribe, 05-42.40.66.

INDMELDELSER:
Poul Noer, Nordkildevej 15, 
3230 Græsted, 02-29.14.43.
KASSERER: Kirsten Grunfeld, 
Rønne Alle 15A, 3450 Allerød, 
02-27.63.08, Giro 1 06 66 76.

Eftertryk af artikler kun efter aftale med redaktionen.

Adresseændringer og reklamationer meddeles til det omdelingsposthus, 
hvorunder man hører. Ved flytning opgives både gammel og ny adresse samt 
alle cifre i medlemsnummer.



146

^ob<a%2<)iiM<3et H ?ct6^ > tu c
L ? HOTEL

TORBEN PEDERSEN RESTAURANT
TORVET

Storegade 18.6760 Ribe . Telt. 05 42 15 32 
Aut. tipsforhandler

6760 R)BE 
TLF. 05 42 07 00

(P Provinsbanken

Poul Mathiesen
^ Skolegade 2 - Ribe 

A. 1 ^  Tif . 05 42 08 33 og 05 42 10 34

05 43 1088

BENTZONS
BOGHANDEL
T!f. (05 )42  00 4!

Håndtavet stentøj 

Grydergade . Ribe . Til. 05 42 36 94

vi mødes i
Til. 05 42 11 00
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VHTEHBHOGADE 137 *  1M0 KOBEMHAVW V

TLF. 01 31 45 82

Tryksager af enhver art, 
f.eks. brochurer i 4 farver, 
formuiarer i endetose 
baner, etter bare en æske 
visitkort.

INDTIL NU HAR SPAREKASSEN UDGIVET 22 
HISTORISKE PUBLIKATIONER OM RIBE,
SPØRG

n S p a r e k a ss e nSydjyHand
SALTGADE 10-14 - 05 421333
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JUBILAR
SERVtCE

Translokation og jubiiarreception 
på Ribe Katedralskole 
17. juni 1988 kl. 10.
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Praktiske oplysninger
Tak til alle kontaktpersoner og andre, som har været behjælpelige 
med ajourføring af adresselisterne. Uden jeres hjælp ville en Ju
bilar-Service ikke kunne udgives. Trods omhyggelighed vil fejl og 
mangler ikke kunne undgås. Oplysning om sådanne modtages med tak 
af Poul Noer, Nordkildevej 15, 3230 Græsted, 02-291443.
Kontaktpersoner - Jubilarer, der ønsker at komme til transloka
tionen og bagefter deltage i en eventuel sammenkomst med gamle 
klassekammerater, bedes selv henvende sig til holdets kontaktper
son.
Receptionen, som Ripenser-Samfundet arrangerer for jubilarer, 
årets studenter og Katedralskolens nuværende og tidligere lærere, 
finder sted umiddelbart efter translokationen i Rundgangen, som 
skolen velvilligt stiller til vor rådighed. Til orientering for 
jubilarer, der ikke har besøgt skolen i den sidste halve snes år, 
ligger nybygningen med rundgangen der, hvor fyrrummet (med dren
genes "hemmeligheder" bagved) og den gamle pedelbolig lå, altså 
for enden af pigernes gamle gymnastiksal.
Pladsreservation til receptionen - Rundgangen er stor, men ikke 
stor nok til, at der kan skaffes siddeplads til alle. De yngre 
ben er hurtigere end de ældre, så når de ældste årgange kommer 
ind til receptionen, er alle borde og siddepladser optaget. Vi 
har derfor lavet en reservationsordning for årgangene ned til 
50-års jubilarerne incl. Henvendelse seneste den 15. juni til Mo
gens Juhl, Kongensgade 15, 6760 Ribe, 05-424066.
Overnatningsmuligheder - Hotel Dagmar har i vinter moderniseret 
værelserne i den gamle del af bygningen. Weis Stue og Backhaus 
disponerer over et beskedent antal værelser. Herudover kan der 
overnattes på Ribes nye vandrehjem på Hovedengen. Ellers kan der 
henvises til Hotel Gredstedbro 8 km nord for Ribe. Der er også 
muligheder for privat indkvartering i Ribe og nærmeste omegn. 
Oplysning herom fås på Ribe Turistbureau, Torvet 3, 6760 Ribe, 
05-421500.
Gave til understøttelsesfonden - Ripenser-Samfundet bringer hvert 
år en hilsen og tak til skolen i form af en pengegave til en 
nydimitteret student. Gaven ydes af Ripenser-Samfundets under
støttelsesfond samt årets jubilarer og var sidste år på 3.000 kr. 
Alle årets jubilarer opfordres til at betænke fonden med et beløb 
- stort eller lille - som sendes til kassereren: Kirsten Grünfeld 
Rønne Allé 15 A, 3450 Allerød. Gironummer: 1 06 66 76. Talonen 
mærkes "Jubilæumsfonden".
Gamle skolebilleder - Vort billedarkiv er kun i sin vorden. Skal 
Ripenser-Bladet og Jubilar-Service bringe billedstof fra skolen, 
må vi appellere til alle tidligere elever om at kigge i skuffer 
og gemmer efter gamle skolebilleder, som vi enten må få til vort 
arkiv eller låne til kopiering. Sammen med billederne vil vi ger
ne have navnene på afbildede og oplysning om, hvornår billederne 
er taget. Billedmateriale sendes til Mogens Juhl, Kongensgade 15, 
6760 Ribe, 05-424066.
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RIBE KATEDRALSKOLES 
TRANSLOKATION 

1988

Som meddelt i Ripenser-Bladet, januar 1988, finder trans
lokationen i år sted

fredag d. 17. juni kl.10
i skolegården. Kun regnvejr kan flytte højtideligheden 
indendørs, d.v.s. ind i Domkirken. Så selv om vejret er 
køligt og blæsende, men blot holder tørt - som vi har 
haft det de sidste par år - så foregår det i skolegården. 
De kuldskære anbefales derfor ikke at være for sommerligt 
klædt - translokationen varer knap 2 timer.
Som tidligere stiller skolen også i år rundgangen til vor 
rådighed for afholdelse af Ripenser-Samfundets jubilar
reception, der finder sted umiddelbart efter transloka
tionen.
Til receptionen indbydes herved

- alle årets jubilarer
- tidligere og nuværende lærere og ansatte ved 

skolen
- de nydimitterede studenter

Ripenser-Samfundet

75-års jubilarer
Studenter 1913

1. Aksel N. Strehle, fhv. rektor
Kristen Koids Vej 33, 8230 Abyhøj 06-154396

Realister 1913

1. Ester Valentin Sørensen (f. Høst) 
Ved Eltham 11, 1., 2900 Hellerup

2. Signe Backhaus (f. Buhi Petersen) 
Slotsgade 7, 6760 Ribe

01-294251



Kvastehuen anno 1918

Elisabeth Daugaard Peters

Det er nu længe siden, vel syvti År på Rad, 
en Kvindesags-forkæmper ved Mode-rattet sad, 
det gjaldt Studenterhuen, var den end nok så kæk 
belyst med Kokarde på sort eller hvidt Betræk.
At Piger blev Studenter, var noget ganske nyt, 
de følte sig med "Huen" en lille smule snydt, 
for at den klædte Drenge var ganske soleklart, 
mens Pigerne - omend kun få - fandt den mindre smart.
Så sprang der en Kilde, den udtørrede dog brat; 
Forsøget lignede mest af alt en flot "Studenterhat". 
En vældig Kvast på Siden blev Sagens Resultat 
og markedsført blev den Forandring meget hurtig kvalt
Den Kvindesag blev skrinlagt - - - 
den var ikke bedre værd,
-og - den hævdvundne Hue 
blev os alle lige kær.

E.D.P
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70-års jubilarer
Studenter 1918

1. Jørgen Christen Agerbæk, læge
Sviegade 20, 6760 Ribe 05

2. Jens Christian Jensen, dir., civiling.
Holmegårdsparken 22, 3. tv., 2890 Kokkedal 02

3. Elisabeth Daugaard Peters, fhv. overass.
Grønnegade 34, 6760 Ribe 05

Realister 1918

1. Gudrun Johanne Christensen 
Dagmargården, 6760 Ribe

2. Aagot Kielberg (f. Lange)
Syrenvej 3, 4180 Sorø 03

65-års jubilarer
Studenter 1923

1. Martin K. Boel, sagfører
Søndergade 13, 9690 Fjerritslev 08

2. Palle Nielsen, sem.lektor
Lyngbyvej 32 E, 2100 København 0 01

De ikke nævnte lever ikke længere

Realister 1923

1. Elsa Klingenberg (f. Andersen)
Østergade 15, 5610 Assens 09

2. Theodor Christensen
Set. Clemensgade 7, 6760 Ribe 05

3. Astrid Dau
Sønderportsgade 26, 6760 Ribe 05

4. Aage Gravesen 
Udvandret til Alaska

5. Ejnar Hansen 
Oplysninger mangler

6. Gerda Kjelstrup (f. Hansen)
Ved Lindevangen 26, 4., 2000 Frederiksberg

421820

247922

421175

633296

211103

299302

712134

421051

420473

01-864211
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7. Inger Pedersen (f. Hansen)
Sortedam Dossering 59 g, 2. th., 2100 København 0 01-351909

8. Elisabeth Billund (f. Hjort)
Søndergade 1, 8700 Horsens 05-625626

9. Olaf Kjelstrup, pressefotograf
Peter Bangsvej 139, 2000 Frederiksberg 01-714648

10. Lilly A.M. Larsen
Hundegade 40, 6760 Ribe 05-421392

11. Erik C. Møller 
Oplysninger mangler

12. Haakon Norrild, arkitekt
Søgårdsvej 6 c, 2820 Gentofte 01-654802

13. Herman Nønnecke, sproglærer
Snerlevej 4, st., 6000 Kolding 05-523223

14. Ellen Møller Jensen (f. Quedens)
Dr. Abildgårds Allé 14, 4., 1955 København V 01-354189

15. Helene Rosendahl 
Oplysninger mangler

16. Ralf Thorslund
Brøndbyvænge 15, 2650 Hvidovre 01-752039

17. Elinor Wagn Rasmussen (f. Tønnesen)
Frederiksberg Allé 59, 1-, 1820 København V 01-224612

Knud Oluf Heiberg, Kaj Jensen, Andreas Jespersen,
Einar Lind, Aage Manich og Paul Okholm er afgået 
ved døden.

60-års jubilarer
Studenter 1928

1. Laura Marie Øvre (f. Andersen) 
Bystævneparken 21, 307, 2700 Brønshøj

2. Nina Skov (f. Fogh-Nielsen), tandlæge 
Spanien, Denidorm?

3. Thiel Grosbøl, inspektør 
Frugtparken 36, 2820 Gentofte

4. Grete Rudinger (f. Herschend)
Høyrups Alle 1, 2900 Hellerup

5. H.A.I. Pedersen, generalmajor
Marielystvej 3, 6100 Haderslev___________

6. Kristian Winding Pedersen, pens. overlærer 
Platanvej 6, 7500 Holstebro

01-284198

01-653798

01-627029

04-527182

07-423103
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02-853254 

06-520810

Peter Fenger, Hanne Levin Lillelund (f. Hansen),
Olav Konradi, Ejler Larsen, Aksel Lassen,
Svend P. Christensen, Christian Fisker og 
Verner Leide er afgået ved døden.

Kontaktperson: H.A.I. Pedersen, nr. 5

7. Ebba Jespersen (f. Grue), civiling. 
Holmekrogen 35, 2830 Virum

8. Kornelius Lauridsen, amtsforv., cand.polit. 
Vestervang 12, 2., 8660 Skanderborg

Realister 1928

1. Louise Johansen (f. Andersen) 
Firkløvervej 16, 8240 Risskov 06-178866

2. Anna Blom Nielsen (f. Blom)
Set. Laurentii Gade 7, 6760 Ribe 05-420737

3. Dagny Aakjær Ravn (f. Damsgaard) 
Gillesager 4, 3. th., 2650 Hvidovre 01-751081

4. Inga Kromann Hansen (f. Frederiksen) 
Dr. Dagmars Vej 12, 6760 Ribe 05-420639

5. Agner Hansen 
Oplysninger mangler

6. Kirsten Bojsen (f. Hygum), skolepsykolog 
Danasvej 38, 4700 Næstved 03-721376

7. Inger Andersen (f. Jacobsen) 
Ramsherred 44, 6200 Åbenrå 04-622069

8. Harald Lambertsen, pantefoged 
Tingparken 56, 7200 Grindsted 05-322843

9. Dorthea J. Jepsen (f. Lassen) 
Fåborgvej 139, 6753 Agerbæk 05-196079

10. Harald Skov Lassen, skibsfører 
Espely 56, 2610 Rødovre 01-708356

11. Ruth Vibæk (f. Lindrup)
Classensgade 62, 1. tv., 2100 København 0 01-427517

12. Jens Lund, kontorchef
Holmevej 14, 6760 Ribe 05-420992

13. Gustav Mahler, maskinmester
Mimersgade 96, 3., 2200 København N 01-819570

14. Tove Micheelsen
Ryparken 64, 2., 2100 København 0 01-294075

15. Bent Nors, bankfuldmægtig 
Fritz Sybergs Vej 10, 8270 Højbjerg 06-270668
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05-420095

02- 873116 

01-614627

03- 350431

Edith Duelund (f. Clemmesen) og Helene Pedersen 
er afgået ved døden.

Kontaktperson: Jens Lund, nr. 12

16. Anne Marie Brinck (f. Petersen)
Skibbroen 5, 6760 Ribe

17. Johannes Stieper, afd.leder 
Irmelinsvej 16, 2800 Lyngby

18. Poul Strøbech, salgschef 
Judithsvej 15, 2900 Hellerup

19. Elisabeth Tang (f. Tranberg), skolesygeplejerske 
Frederiksborgvej 54, 4000 Roskilde

55-års jubilarer
Studenter 1933

1. Villy Finnerup
Bernstorffsvej 84, 2., 2900 Hellerup 01-612171

2. Gunner Johnsen
Borgergade 6, 8600 Silkeborg 06-815775

3. Ebbe Thestrup Pedersen 
Brønlund Allé 18, 2900 Hellerup 01-627226

4. Christian Siersbæk 
Hygummark 11, 6630 Rødding 04-845440

5. Torkild Teilmann, læge 
Agerbølparken 16, 7323 Give 05-731948

6. Maja Søndergaard (f. Thude) 
Tretommervej 12, 8240 Risskov 06-179060

7. Ingrid Rydahl Larsen (f. Anker)
Møllehegnet 33, 1-, 3630 Jægerspris 02-331362

8. Olav E. Grue, dir., civiling. 
Guldregnvænget 17, 2830 Virum 02-857930

9. Hans Leth Hansen, civiling. 
Højgårds Allé 31, 2880 Bagsværd 02-981151

10. Karen Riemann (f. Jensen) 
Fortunavej 2, 9500 Hobro 08-521795

11. Kjeld Kabel
Rudersdalsvej 120, 2., 2840 Holte 02-421480
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12. Lorenz Frisken (tidl. Lorenzen), direktør 
Axelhøj 48, 2610 Rødovre 01-702581

13. Asbjørn Anker-Pedersen 
Sanskevej 3, 2960 Rungsted Kyst 02-862028

14. Henry Brøndum Petersen
Ege Allé 233, 8600 Silkeborg 06-824785

15. Viggo Tuchsen
Bjælkevangen 47, 2800 Lyngby 02-878378

16. Ellen Margrethe Westergaard (f. Stürup) 
Strandmøllevej 11, 6000 Kolding 05-521519

Einar Balslev, Niels Christian Lund, Georg 
Halvor Severinsen er afgået ved døden.

Nielsen,

Kontaktperson: Ingrid Rydahl Larsen, nr. 7

Realister 1933

1. Niels L. Christensen, arkitekt 
Slotsgade 16, 6760 Ribe

2. Helga Frederiksen (f. Hansen) 
Ringgade 27, 6400 Sønderborg 04-421981

3. Agnes S. Lassen
Kamma Rahbeksvej 29, 8230 Abyhøj

4. Sejer S. Lund, cand.pharm. 
Vemmetofte Allé 33, 2820 Gentofte 01-656301

5. Birte Marie Hovard (f. Nielsen) 
Bregnerødgade 5, 2200 København N 01-854670

6. Edith Bottelet (f. Nielsen) 
Mellemdammen 14, 6760 Ribe 05-420226

7. Arne Olsen, revisor
Rosenvænget 38, 6800 Varde 05-222052

8. Ellen Have (f. Petersen)
Tangevej 18, 6760 Ribe 05-420273

9. Johanne Thun (f. Poulsen) 
Torvet 18, 6760 Ribe 05-420183

10. Else Lundme (f. Tornel) 
Mimersgade 6 B, 8700 Horsens

11. Helmuth Vilsøe
Vognmandsvej 28, 2. th., 5800 Nyborg 09-312046

Poul Andersen, Carl Petermann og Elin Østbirk 
er afgået ved døden.

Kontaktperson: Ellen Have, nr. 8
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50-års jubilarer

Bageste række: Peder Helme, Hans Danielsen, Jørgen Boye Hartmann, Svend Aage Laursen, 
AkselStenderup, Jørgen ThygesenKristensen, Niels Bruun.
Midterste række: Ove Øllgaard, Poul-Erik Christensen, Hartvig Bundesen, Hans Lassen Obling, 
NielsBundsgaard, Jens Oksen, Magnus Poulsen.
Forreste række: Margrethe Ltitken, Birthe Strøbech, Emma Elisabeth Nielsen, Dorthea Jensen, 
Dagmar Gram, Marie Sophie Haar, Edith Stenderup, Elna Knudsen.

1. G. 1935-36

Ove Øllgaard, Jørgen Thygesen 
Kristensen og Poul-Erik Chri-
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Studenter 1938

1. Niels M. Bruun, kunstmaler 
Bartholinsgade 7, 1356 København K

2. Marie Sophie Haar, organist 
Stenkrogen 1, 2800 Lyngby

3. Margrethe Lutken, lektor 
Vinkelvej 7, 6880 Tarm

4. Emma Elisabeth Abramczyk (f. Nielsen)
Langemarksvej 16, 2860 Søborg

5. Ove Øllgaard, dyrlæge 
Volbrovej 2, 6500 Vojens

6. Niels V. Bundsgaard, læge 
Goldschmidtsvænget 7, 5230 Odense M.

7. Peder G. Helms, lektor, dr.med.
Solvej 6 A, 8700 Horsens

8. Dorthe Petersen (f. Jensen), studielektor 
Wessels Allé 12, 6700 Esbjerg

9. Elna Knudsen 
Oplysninger mangler

10. Hans L. Obling, skoleinspektør 
Klintevej 5, 6700 Esbjerg

11. Jens Oksen, dir., civiling.
Tøndervej 48, 6780 Skærbæk______________

12. Edith Reske-Nielsen (f. Stenderup), overl., dr.med.
Jønhøjvej 4, 8230 Abyhøj 06-158857

13. Aksel Stenderup, prof., dr.med.
Saralystvej 15, 8270 Højbjerg 06-271394

14. Birthe Lindegaard (f. Strøbech)
Bredbjerg Gyde 2, 5462 Morud 09-964280

Poul-Erik Christensen, Dagmar Enevoldsen (f. Gram),
Erik Bay, Jørgen Thygesen Kristensen og 
Magnus Poulsen er afgået ved døden.

02-980964

07-371279

01-678216

04- 541230 

09-138660

05- 623618 

05-124738

05-124718

04-751305

Kontaktperson: Jens Oksen, nr. 11

Fra v.: Hans Obling, Aksel Sten
derup, Jens Oksen, Erik Bay, E- 
dith Stenderup, Birthe Strøbech,
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Realister 1938

1 .

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

9.

10.

11.

12.

Anna Jørgensen (f. Appel)
GI. Tingvej 29, 9600 Ars 
Gerda Kloby Nielsen (f. Christiansen) 
Randersvej 33, 8800 Viborg 
Elisabeth Finsen
Thingholsbraut 35, Kopavagur, Island 
Svend Aage Hadvig, civilingeniør 
Hans Merchelsvej 9, 2830 Virum 
Henry V. Hjort, kontorchef 
Parkvej 6, 3070 Snekkersten 
Egon W. Madsen 
12 Longwood Avenue, Newstead 
Tasmania 7250, Australia 
Bodil Børgesen (f. Nielsen)
Set. Nicolajgade 12 A, 6760 Ribe_____
Karen Madsen (f. Olesen)
12 Longwood Avenue, Newstead 
Tasmania 7250, Australia 
Grethe Larsen (f. Pedersen)
Drost Pedersvej 20, 6760 Ribe 
Ruth Petersen (f. Riekehr), kontorchef 
Karl Gjellerups Allé 10, 2860 Søborg 
Poul Suadicani, konsulent 
Eriksholmvej 22, 2720 Vanløse 
Grethe S. Valeur, møbelarkitekt 
Rønnebærparken 120, 6760 Ribe

08-621856

06-624644

02- 851957

03- 215768

003-449519

05-420525

003-449519

05-421779

01-564921

01-710142

05-423465

Bodil Jensen (f. Høy Hansen), Poul Victor Jørgensen, 
Cecilie Keller, Eva Kjellerup, Anna M. Simmelhack 
(f. Rasmussen) og Johannes Skøtt er afgået ved døden.

Kontaktperson: Bodil Børgesen, nr. 7

45-års jubilarer
Studenter 1943

1. Bodil Lyngdahl Jensen (f. Andersen)
Maglekær 22, 2. th., 2610 Rødovre 01-471785

2. Ester Clausen Knudsen (f. Hansen), lærer
Holmvej 2, Brøns, 6780 Skærbæk 04-753168

3. Aksel Jensen, sproglærer 
Sneppevej 26, 7400 Herning 07-124648
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4. Inger Hansen Nielsen (f. Korsgaard)
Søbrinken 44, 4220 Korsør 03-570360

5. Gerda Lerche-Thomsen, direktionssekr.
Ewaldsgade 4, 2., 2200 København N 01-350915

6. Gerhardt Heide Petersen, overdyrlæge
Borgmester Nielsensvej 53, 3700 Rønne 03-952353

7. Ellen Marie Petersen (f. Stockholm Simonsen)
lægesekr., Abildgaardsvej 2, st. th., 2830 Virum 02-853339

8. Jens Arne Svendsen, sognepræst
Mannsteinstr. 9, D - 238, Schleswig, BRD 00949 4621-32566

9. Niels Kristian Bruun, civiling.
Malerbakken 28, 2840 Holte 02-423360

10. Agnete Stage (f. Bundsgaard), studielektor
Skolebakken 23, 4230 Rude 03-759151

11. Else Holm Klastrup (f. Kastrup), dyrlæge
Sankt Bendtsgade 10, 3. th., 4100 Ringsted_______03-612644

12. Carl Arne Petersen, kontorchef
Langdalsvej 6 A, 8280 Brabrand 06-260556

13. Hans Chr. Rudkjøbing, cand.pharm.
Agernvej 17, 3400 Hillerød 02-264126

14. Palle G. Stiirup, ingeniør
Nordtoften 4, 2640 Hedehusene 02-162240

Anna E. Høj Hansen (f. Malling), Johannes Larsen 
og Palle Svith er afgået ved døden.

Kontaktperson: Else Holm Klastrup, nr. 11

III g 1942-43 med adjunkt Lund i midten
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Realister 1943

1 .

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

9.

10 .

11.

12.

13.

14.

15.

16. 

17.

18.

19.

Marie Svendsen (f. Aarhus)
Lendersallé 7, 6700 Esbjerg 05-133007
Eva Jensen (f. Beier), hush.lærer
Frederiksdalsvej 164, 2830 Virum 02-850652
Aase M. Silberbauer (f. Christensen)
Øster Vedstedvej 120, 6760 Ribe 05-420421
Ruth Hansen (f. Nordahl Christensen), kommuneass.
Stadionvej 9, 6760 Ribe 05-421443
Dagmar Petermann (f. Falby)
Haderslevvej 25, 6760 Ribe 05-420488
Jytte Vind Christiansen (f. Frederiksen),
porcelænsmaler, Asylgade 15, 8660 Skanderborg 06-520917
Poul Erik Rosted, exam. tandtekn.
Strandvejen 27, Sejs, 8600 Silkeborg 06-846351
Jes S. Havemose, manufakturhandler
Mellemdammen 19, 6760 Ribe_______________________ 05-420658
Per Harboe
9. Oceania Drive, Marana Beach,
4575 Old Australia
Kristian Houmøller Jørgensen, assistent 
Ringen 22, 6700 Esbjerg 
Otto Karkov, civ.ingeniør 
Ringen 2, 4600 Køge 
Annalise Skov (f. Mejer)
Elmegade 40, 6740 Bramming 
Inger Rasmussen (f. Nielsen), kontorass.
Lumbyesvej 2, 1. 52, 7000 Fredericia 
Gudrun Jensen (f. Pedersen), prokurist 
Sandbyvej 30, 7800 Skive 
Ruth Daugård (f. Peters)
Dalbygade 61, 1., 6000 Kolding 
Else Havemose (f. Petersen)
Mellemdammen 19, 6760 Ribe 
Ingrid Biering-Sørensen (f. Skøtt)
Kochsvej 4, 2., 1812 Frederiksberg C 
Else Jørgensen (f. Stephensen)
Vangsalle 8, st-, 9000 Alborg 
Birgit Korsgård (f. Sørensen)
Alborgvej 406, 9352 Dybvad

05-134277

03-661965

05-173731

05-923095

07- 520504 

05-526024 

05-420658 

01-224380

08- 168762 

08-864440

Ketty Larsen (f. Antonsen), Helmer Koed, Edmund Lagoni 
og Birgit Mogensen (f. Sørensen) er afgået ved døden.

Kontaktperson: Jes Havemose, nr. 8
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40-års jubilarer
Studenter 1948

1. Jørgen H. Agerbæk, arkitekt 
Badevej 11, 8240 Risskov 06-176939

2. Jarl H. Amming, bogholder 
Klosterparken 34, 2680 Greve Strand 03-141938

3. Stig Askgaard, seminarielektor 
Lindealle 30, 5000 Odense 09-136064

4. Esther Haugaard Rasmussen (f. Christensen), 
højskolelærer, Bakkevej 13 A, 6630 Rødding 04-841578

5. Carla Lund-Mikkelsen (f. Haulrich), cand.jur. 
Kidingvej 33, Bovrup, 6200 Åbenrå 04-680352

6. Olav Lindeqaard, biskop
Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev 04-531656

7. Carl Chr. Mauritsen, dyrlæge 
Randersvej 13, 8370 Hadsten 06-980813

8. Marie Skov Nygaard, bibliotekar 
Rylevej 22, 8600 Silkeborg 06-822809

9. Else Damm Jensen (f. Evald Rasmussen), overlærer 
Vestervangen 52, 6700 Esbjerg 05-125236

10. Olaf Deigaard, arkitekt
Ved Stampedammen 58, 2970 Hørsholm 02-861395

11. Otto Karkov, civ.ingeniør 
Ringen 2, 4600 Køge 03-661965

12. Stig Rosenstand, seminarielektor
Toften 4, Nissum Seminarieby, 7620 Lemvig 07-891169

13. Bendiks Skov-Petersen, lektor, civ.ingeniør 
Ledavej 75, 9210 Ålborg SØ 08-145975

14. Dycke Sibbersen, civ.ingeniør 
Juelsmindevej 24, 5463 Harndrup 09-881606

15. Flemming Sommerlund, civ.ingeniør 
Dyssevænget 12 A, 2700 Brønshøj 01-710540

16. Anna Okholm-Hansen (f. Termansen) 
"Grøndalslund", Kastrup, 6510 Gram 04-821094

17. Aksel Varming, civ.ingeniør 
Røngårdsalle 16, 2700 Brønshøj 02-948524

Jørgen W. Agner og Erling Arndal er afgået ved 
døden.

Kontaktperson: Olav Lindegaard, nr. 6

Den gamle bænk med mindepladen: In memoriam scolae Ripensis 
A.D. MDCCCLXIV ved plantagen er blevet glemt af de nye stu
denter. Sidste år tog studenterne fra 1947 ved deres 40-års 
jubilæum skikken op og tog ud og pudsede mindepladen (se R-B 
sept.87 s.85). Var det ikke en ide, om årets 40-års jubila
rer sørger for den årlige pudsning af mindepladen?
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Realister 1948

1. Anna M. Knudsen (f. Andersen) 
Islandsgade 46, 6700 Esbjerg 05-120721

2. Lily Thorsted (f. Andersen) 
Storegade 5, 8500 Grenå 06-320440

3. Rigmor J. Hansen (f. Bak) 
Havnegade 26, 7680 Thyborøn 07-831971

4. Roy E. Buhi, ingeniør - 11910 Blue Bird Lane 
Cathapin, Virginia, 22018 U.S.A.

5. Bengt Hagendrup Hansen, lærer 
Tulipanvej 21, 4700 Næstved 03-724396

6. Hans Jørgen Hansen, gårdejer 
Hømvej 2, Høm, 6760 Ribe 05-441105

7. Niels R. Jensen, mekaniker 
Rolfsgade 164, 6700 Esbjerg 05-120458

8. Asger P. Jørgensen, fabrikant 
Dr. Dagmarsvej 16, 6760 Ribe 05-420484

9. Marie Houmøller Jørgensen, op.sygepl. 
Spurvehøjen 8, 6731 Tjæreborg 05-175653

10. Gudrun Andersen (f. Mortensen) 
Holstebrovej 56, 7600 Struer 07-850255

11. Jens S. Nielsen, lærer
Markdannersvej 6A, St. Andst, 6600 Vejen 05-588265

12. Britta Søhner (f. Nielsen), lærer 
Am Steineck 14, D-2347 Suder Brarup

13. Svend Erik Nielsen, boghandler 
Galgebjergvej 47, 6000 Kolding 05-537552

14. Vera Østergaard (f. Nissen) 
Damvejen 30, 6760 Ribe 05-420580

15. Egon Sejer Pedersen, ingeniør 
Strandgårdsvej 38, 4000 Roskilde 02-358808

16. Ayo Eg Poulsen, musikpædagog 
Drosselvej 8, 6740 Bramming 05-174007

17. Hanne M. Pedersen (f. Poulsen)
Karl Andersens Vej 18, 6710 Esbjerq 05-153071

18. Gudrun F. Krabbe (f. Skøtt) 
Engvej 96, 2. tv., 2791 Dragør 01-532386

19. Inger M. Aagesen (f. Thomsen), børnehavepæd. 
Ryetvej 19, st. mf., 3500 Værløse 02-482531

20. Kathrine Lund (f. Vodder)
Høj toftevej 52, 6700 Esbjerg 05-127467

Aase M. Thomsen og Jørgen B. Thygesen er afgået 
ved døden.

Kontaktperson: Hanne M. Pedersen, nr. 17
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35-års jubilarer

Bag.rk.: Jørgen Bennedsen, Knud Rechnagel, Niels E.Grunnet, Hans Carl Neist- 
gaard, Jens Vind, Svend Aage Andersen, Finn Andersen, Bent Mogensen
Midt.rk.: Birgit Fischer Jensen, Asger K.Bak, Finn Frandsen, Thomas Kallesen, 
Reimer Zerlang, Henry Karstoft, Preben Pedersen, Ole Ravn Klausen, Peder 
Bjerrum, Bent Hansen, Else Merete Ulfbeck-Petersen
For.rk.: Margrethe Skjødt, Inger Larsen, Dorte Friis Jespersen, Gerda Niel
sen, rektor Jørgensen, Anna Marie Jensen-Holm, Bibbi Nielsen, Birgit Kjær 
Lis Thygesen Kristensen

Studenter 1953

1. Niels E. Grunnet, sognepræst 
Lindevej 4, 3060 Espergærde

2. Bent Mogensen, lektor
Harald Kiddesvej 36, 8230 Abyhøj

3. Jens Vind, lektor 
Bordingsvej 9, 6760 Ribe

4. Asger Kromann Bak, apoteker 
Bredgade 12, 6830 Nr. Nebel

5. Jørgen Bennedsen, læge 
Tesdorphsvej 55, 2000 København F

03-232271

06-155318

05-421367

05-288366

01-874826
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6. Finn Frandsen, dyrlæge 
Syrenvej 22, 4780 Stege

7. Hans Carl Neistgård, arkitekt 
Fyrvej 34, 6857 Blåvand

8. Thomas Kallesen, dyrlæge 
Nordbækvej 45, 4100 Ringsted

9. Henry Karstoft, overlæge 
Ståhøjgaardsvej 6, 8230 Abyhøj

10. Preben Pedersen, civ.ing.
Skovtoften 4 B, 2840 Holte

11. Knud Rechnagel, provisor 
Strandvejen 13, 3700 Rønne

12. Margrethe Caspersen (f. Skjødt), lærer 
Kløvervej 32, 5750 Ringe

13. Finn Andersen, lærer 
Engebækvej 10, Uhre, 7330 Brande

14. Svend Aage Andersen, overtandlæge 
Brønsbjergvej 4, 7120 Vejle Øst

15. Peder Bjerrum, afd. leder 
Postbox 608, 3900 Godthåb

16. Bent C. Hansen, overlærer 
Rypevej 11, 9970 Strandby

17. Birgit Fischer Jensen, lærer
Ved Stampedammen 29, 2970 Hørsholm

18. Anna Marie Hvid (f. Jensen-Holm), lærer 
Kayrødsgade 3, 9000 Ålborg

19. Dorte Lund (f. Friis Jespersen), reklametegner 
Høsterkøbvej 38, 2970 Hørsholm

20. Birgit Christensen (f. Kjær), bibliotekar
Valbyvej 5, 8000 Århus C.____________________

21. Ole Ravn Klausen, dyrlæge 
Kildevang 13, 6000 Kolding

22. Lis Ericson (f. Thygesen Kristensen), laborant 
Nypongatan 14, S - 25374 Hålsingborg

23. Inger Lassen (f. Larsen), lærer 
Sjølundsparken 72, 3150 Hellebæk

24. Bibbi Petersen (f. Nielsen), korrespondent 
Bjørnkærvej 9, 8471 Sabro

25. Gerda Herbøl (f. Nielsen), lærer 
Teglgårdsvej 850, 3050 Humlebæk

26. Else Merete Kessing (f. Ulfbeck), fysioterap. 
Spøttrupvej 1, st. th., 2720 Vanløse

03-815571

05- 279288 

03-625477

06- 155644

03-952397

09-622268

07- 187019

05- 816933

08- 481138 

02-865251 

08-141797 

02-814617

06- 144811

05- 522333

02-108773

06- 948225 

02-191315 

01-746613

Johan Reimer Zerlang er afgået ved døden.

Kontaktperson: Birgit Christensen, nr. 20
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1953 - III g

l.rk.t.v.: Rektor Jørgensen. T.h.: Else Merete Ulfbeck-Petersen, Birgit Fi
scher Jensen, Dorte Friis Jespersen, Inger Larsen.

3.rk.t.v.: Lektor Schmidt og frue. T.h.: Ole Ravn Klausen, Bent Hansen, Peder 
Bjerrum, Finn Andersen, Svend Aage Andersen.
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Realister 1953

1. Kent Andersen, ingeniør 
Dyrehegnet 24, Bredballe, 7100 Vejle

2. Frede Bonnemann, murer
Martinus Rasmussens Vej 8, 5800 Nyborg

3. Gurli Brink (f. Beier), kontorass.
Vardevej 7, 6760 Ribe

4. Nis Eskildsen, skoleinspektør
Øster Allé 14, Strandhuse, 6000 Kolding

5. Jørn Evald, bankfuldm.
Espedalen 67, 8240 Risskov

6. Anna-Lise Hausted (f. Hansen), prokurist 
Skrænten 4, Nr. Fårup, 6760 Ribe

7. Mary Holm (f. Jacobsen), lærer 
Muldbjerg Byvej 4, 6971 Spjald

8. Britta Iversholt (f. Krogsgaard Knudsen) 
Døckerslundsvej 173, 5000 Odense

9. Kirsten Jepsen (f. Mathiesen), kontorass. 
Østerfenner 12, 6760 Ribe

10. Jørgen Jørgensen, ingeniør - 24 Terpsihoris
Daled Daliron, Athen, Grækenland 009

11. Thorkild Kristiansen, lektor 
Glentevej 16, 7100 Vejle

12. Aase Lundgaard, lærer 
Vestervang 4, 6862 Tistrup

13. Gunhild Møller (f. Noer-Nielsen)
Møllevej 15, Lunding, 6100 Haderslev

14. Bent Nicolaisen, lærer 
Møllegårdsparken 2, 8355 Ny-Solbjerg

15. Anna Braagaard Nielsen, overlærer 
Hegelundsvej 3 A, 6760 Ribe

16. Ella Pedersen (f. Jensen)
Bygaden 84, Endrup, 6740 Bramming

17. Anna Blak Pedersen (f. Nielsen), sekr. 
Hovedgård Teglværk, 8732 Hovedgård

18. Gunhild Pedersen, lægesekr.
Nordens Plads 4, 11/14, 2000 København F.

19. Hans Erik Pedersen, grosserer 
Grøndalsvej 31, 7400 Herning

20. Karl Gustav Pedersen, overass.
Tranbrovej 3, Avnbøl, 6400 Sønderborg

21. Viggo V. Pedersen, civiløkonom 
Tornholm 11, Ragebøl, 6400 Sønderborg

22. Hanne Simonsen (f. Hansen), husholdningslærer 
Hedemarksvej 6, 6740 Bramming

05-815868

09-314412

05-421376

05- 521164

06- 174187 

05-421035

07- 348123 

09-123540 

05-422545

302 198 1480 

05-826419

05- 299276

04- 523394

06- 927843

05- 422137 

05-191007 

05-661053 

01-488983

07- 129466 

04-461309 

04-426897

05-173399
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23. Palle Kjær Stephensen, redaktionssekr.
Vilvordevej 20, 2920 Charlottenlund 02-859985

24. Sven Olaf Storm, lærer 
Birkebakken 21, 8520 Lystrup

25. Tove Nielsen Sørensen (f. Kragbæk)
Floraparken 95, 4690 Haslev 03-694323

26. Anne Marie Thim (f. Buus)
Sejstrup, 6771 Gredstedbro

30-års jubilarer
Studenter 1958

1. Morten Eskildsen, dyrlæge
Solvænget 9, GI. Kalvehave, 4771 Kalvehave

2. Gudrun Malling (f. Jensen), lærer 
Dommervænget 4 E, 4000 Roskilde

3. Inga Balsen Bjerrum (f. Nielsen), lægesekr. 
Darumvej 60, 6700 Esbjerg

4. Magda Birgit Andersen (f. Nielsen), lærer 
Øster Alle 42, Strib, 5500 Middelfart

5. Erik Ostenfeld, cand.mag.
Munkebakkevej 15, Skæring, 8250 Egå

6. Jørgen Hingeberg, lærer
Ternevænget 13, 6760 Ribe___________

7. Per A. Caspersen, lærer 
Havbrovej 17, 8420 Knebel

8. Lis Gramstrup (f. Christensen), lærer 
Bor i Tyrkiet. Adr. ukendt

9. Inga Nielsen (f. Hansen)
Strandvejen 155, 3700 Rønne

10. Kirsten Andersen (f. Hansen)
Fiskergade 1 A, 6760 Ribe

11. Aase Dejgaard Hansen, bibliotekar 
Samsøvej 9, 8800 Viborg

12. Bodil Poulsen (f. Jensen Holm), korrespondent 
Mosevej 3, Ny Hammersholt, 3400 Hillerød

13. Jenny Schultz (f. Lund), sekretær 
Marskelbæk, 6510 Gram

14. Birthe Liisberg (f. Madsen), korrespondent 
Præsteager 7, 2950 Vedbæk

15. Karsten Eyser Nielsen, civiløkonom 
Niersteiner Str. 7, D-6501 Dexheim, BRD

16. Helga Zacho (f. Olesen), korrespondent 
Tjørnekrattet 4, 8850 Bjerringbro

03-360323

05- 126301 

09-401229

06- 222519

05- 420410

06- 351635

03- 955135

05- 424885

06- 629513 

02-260206

04- 845459 

02-890704

06-682121
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17. Eva Schmidt Dalsgaard (f. Sørensen), cand.mag. 
Sonnevej 3, 5700 Svendborg 09-212576

18. Anne Marie Andersen (f. Mejer), lærer 
Dyreborgvej 49, 5600 Fåborg 09-619664

19. Ole Andreasen, skoleinspekt. 
Tiphedevej 25, 6823 Ansager 05-297056

20. Lars Ledet Christiansen, viceskoleinspekt. 
Clemmi Falkvej 21, 9492 Blokhus 08-249945

21. Jørgen Dalsgaard
Sonnevej 3, 5700 Svendborg 09-212576

22. Ellen Bratland (f. Dalsø), lærer 
Lundebakken 9, 6715 Esbjerg N 05-139790

23. Olav Fink
Corneliusstr. 21, D-8000 München 5, BRD

24. Jens Verner Hansen 
Oplysninger mangler

25. Jytte Fruchtmann (f. Have) 415 488 4658
Postbox 403, Lagunitas, California, 94 938 U.S .A.

26. Thorkild Dahl Jeppesen, tandlæge 
Flakvej 29, 8240 Risskov 06-175317

27. Svend R. Jæger, landinspektør 
Olivenvej 6, Helsted, 8900 Randers 06-423423

28. Helga Lyngvig (f. Jørgensen) 
Tingbjergvej 8, Horsbyg, 6230 Rødekro

29. Inge Rølling (f. Knudsen), tandlæge 
H.C. Lumbyesvej 11, 8000 Arhus C 06-149492

30. Arne Christensen 
Græsdammen 4, 2840 Holte 02-803747

31. Niels Mathiesen, civilingeniør
Alf Christensensvej 9 A, 2850 Nærum 02-804034

32. Axel Schultz Nielsen, studieleder 
Solskrænten 21, 6310 Broager 04-442239

33. Vagn Noer (f. Nielsen), civilingeniør 
Nørresundsvej 9, 8700 Horsens 05-628862

34. Johannes Poulsen, erhv.konsulent 
Mosevej 3, Ny Hammersholt, 3400 Hillerød 02-260206

35. Kristian Poulsen, skoleinspekt. 
Egevej 23, 5620 Glamsbjerg 09-721987

36. Agnete Rømer (f. Riishøj) 
Mysundevej 10, 8600 Silkeborg 06-800045

37. Frode Rømer, læge
Mysundevej 10, 8600 Silkeborg 06-800045

38. Gunnar Termansen, civilingeniør 
Nørreskowang 86, 3500 Værløse 02-482909

39. Kirsten Rask Schmidt (f. Thomsen), lærer 
Granly alle 65, Sædding, 6710 Esbjerg V. 05-152891
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40. Ole Ulfbeck
Vespervej 3, 2900 Hellerup 01-626628

41. Erik Madsen
Bor i Finland. Adr. mangler. 009 358676 9511

Kaj Markussen er afgået ved døden.

Kontaktperson: Jørgen Hingeberg, nr. 6

Realister 1958

1.

2.

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Anny Stenderup-Jensen (f. Bang)
Bellisvej 6, 6950 Ringkøbing 
Søren Peter Bonnén, fuldmægtig 
Ellebakken 10, 6800 Varde 
Birthe Andersen (f. Christiansen)
Nellerødvej 22, 3200 Helsinge 
John Frederiksen, installatør 
Venusvænget 60, Sønderris, 6710 Esbjerg 
Anni B. Smidt Kirstensen (f. Grossmann), 
Vestervangen 73, Gjesing, 6700 Esbjerg 
Inge Wilsleff Larsen (f. Hansen), advokatsekr. 
Folehaven 135, 1. mf., 2500 Valby 
Jørgen Elsted Hansen, gårdejer 
Kongeåvej 7 A, 6771 Gredstedbro 
Tove M. Sørensen (f. Hansen), lærer 
Vestkærvej 1, 6870 Ølgod
Ester Stenderup Olsen (f. Jensen), kontorass.
Vestergaardsvej 84, 8700 Horsens
Inga Blom Jensen, forfatter
J.H. Schmidts Vej 80, 6500 Vojens
Hanne Keldorff
Gadefennevej 18, Råhede, 6760 Ribe 
Ida Lønne, kontorass.
Dalsvinget 31, 7200 Grindsted
Leif Richardt Vork (f. Nielsen), cand.jur.
26 Avenue Yvan Lutens, B-1150 Bruxelles 
Peter Pedersen, postbud 
Sæbyvej 11, 4070 Kirke-Hyllinge 
Mogens Pedersen
Bakkevej 15, Benløse, 4100 Ringsted 
Tove Lassen (f. Enevoldsen), adv.sekretær 
Musvitvænget 7, 6760 Ribe 
Grethe 0. Kragh (f. Johansen), socialpæd. 
Sortedam Dossering 23, 2200 København N

07-

05-

0 2 -

V 05
skolesekr.

05

01 -

05

05-

04-

05-

05-

02 -

03

05-

321969

222841

294525

150042

130654

440032

431372

244213

541040

445304

323071

403183

610356

422308

01-374303
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18. Trygve Marthinsen, ingeniør 
Pallisvej 33, 8280 Brabrand

19. Erik Blak-Nielsen, ingeniør
Toftehøj 25, Høruphav, 6400 Sønderborg

20. Ninna Nielsen, afd.sygepl.
Porsevænge 8, 5250 Odense SV

21. Edith Beck (f. Pedersen), boghandl.medhj.
Daneng 11, 0. Vedsted, 6760 Ribe

22. Hardy Rechnagel, lektor, dr.jur.
Roarsvej 13, 8230 Abyhøj

23. Johanne Mose-Andersen (f. Skov)
Klostervej 13, 4000 Roskilde

24. Bjarne L. Sørensen, gårdejer 
Sdr. Farupvej 36, 6760 Ribe

25. Olav Øllgaard, landbr.medhj.
Nilsbygaard, 6683 Føvling_______________________

26. Birgit Lund (f. Arhus), kommuneass.
Stenderupvej 5, 6683 Føvling

Ragnhild Nissen (f. Sørensen) er afgået ved døden 

Kontaktperson: Olav Øllgaard, nr. 25

25-års jubilarer
Studenter 1963

1. Ella K. Bennetzen, cand.psyk.
Lundtoftegårdsvej 21, 2800 Lyngby

2. Jørgen Ledet Christiansen 
Willemoesgade 37, 1. mf., 8200 Arhus N.

3. Karin Vibeke Børdahl (f. Edelberg), lektor
Ramstadåsveien 19, 1322 Høvik, Norge 009 47

4. Ingelise Hagemann (f. Heide-Andersen), adjunkt 
Søkærvej 15, 9490 Pandrup

5. Eske Kaufman Mathiesen, forfatter 
Ragnhildgade 42, 2100 København 0

6. Tyge Woetmann Nielsen, cand.theol.
Sorrentovej 7, 2300 København S

7. Karen Heide Pagel (f. Petersen), sygeplj.
Firkløvervej 15, 2400 København NV_____________

8. Jørn Schmidt, cand.theol.
Vejgård Kirkevej 9, 9000 Alborg

9. Kjeld Andersen, lærer
Øster Alle 49, 9800 Hjørring

06-252806

04- 445504 

09-176292

05- 422754

06- 159361

05-445090

05-398336

05-398133

02-878009 

06-107406 

2 123 881 

08-247588

01-595094

01-564674

08-122213

08-920641
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10. Inga Læntver (f. Bak), korrespondent 
Bøgely 39, 6740 Bramming

11. Jørgen Bang, bibliotekar 
Danagården 19, 7500 Holstebro

12. Laura Enemark (f. Damgaard), lærer 
Landevejen 26, 6780 Døstrup

13. Grete Mogensen (f. Ebbesen), lab.tekniker 
Begonievej 5, 7130 Juelsminde

14. Per Seeberg Friis, adjunkt 
Kløvermarksvej 9, 3200 Helsinge

15. Agnes Hammer Hansen, socialrådgiver 
Hjarnøvej 29, 4700 Næstved

16. Annette Kristiansen (f. Karkov), dommerfuldm. 
Korsørvej 39, 6000 Kolding

17. Solvejg Kjeldgaard Knudsen, lærer 
Magstræde 18, 1204 København K

18. Marianne Pampel (f. Madsen)
Adresse ubekendt

19. Birgit Sidelmann Nielsen 
Luneparken 45, 6070 Christiansfeld

20. Hans Frede Nielsen, lektor 
Esben Snaresvej 1, 4180 Sorø

21. Heddi Heide Andersen (f. Nielsen), pædagog 
Skole 1, Box 1010, 3911 Holsteinborg

22. Elin Have Watts (f. Petersen), lektor 
Vandmosevej 20, Nebel, 6623 Vorbasse

23. Birthe Bruun Jensen (f. Petersen), lærer 
Birkevænget 62, Askov, 6600 Vejen

24. Inger Riishøj 
Adresse ubekendt

25. Leif Røper, programmør
Niels Christensvej 3, 2670 Greve Strand

26. Eva Munk (f. Schiørring), lægesekr. 
Mellemvangen 16, 2970 Hørsholm

27. Kirsten Karlskov (f. Stokbæk), lærer 
Præstevænget 9, 6710 Esbjerg

28. Lars Agerbæk, kapelmester
Aby Bækgårdsvej 20, 8230 Abyhøj

29. Bent Ernebjerg, civ.ingeniør 
Langkær Vænge 92, 3500 Værløse

30. Hans Peter Hansen, direktionssekr.
Solvej 40 B, 7120 Vejle 0

31. Teddy Eeg Hoffbeck, forstander 
Smedebakken 27, Mygind, 8544 Mørke

32. Kirsten Margrethe Hårdt (f. Kjær), cand.pharm. 
Mossøvej 4, 7200 Grindsted

05-172733

07-422373

04- 754108

05- 693699

02- 798971

03- 731328 

05-534898 

01-152418

04- 562470 

Hem.nr.

05-333089

05-362407

02-904289

02-865688

05- 116061

06- 158990 

02-485124

06-974329

05-322448
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33. Helge Knudsen, civiling. - 489 Brookmill Road 
Oakville, Ontario, L6 J5 K6 Canada

34. Kurt Kvorning, adjunkt 
Bævervej 13, 8270 Højbjerg 06-273068

35. Hans Erik Brodersen Lund, forstkandidat 
Skorpionen 66, 3650 Ølstykke Hem.nr.

36. Inger Marg. Brøndum Pedersen (f. Meyer), jordem. 
Lille Roagervej 7, Roager, 6760 Ribe 05-443175

37. Anders Jørgen Fog Petersen 
Adresse ubekendt

38. Birgit Olsen (f. Pedersen) 
Adresse ubekendt

39. Per Brøndum Petersen, dyrlæge
Lille Roagervej 7, Roager, 6760 Ribe 05-443175

40. Andreas C. Antonius, civiling. 
Elmevej 19, 5450 Otterup 09-822391

41. Anna Margrethe Schmidt (f. Beck) 
Adresse ubekendt

42. Jens Peter Reuss Christensen, lektor 
Astridsvej 40, 2770 Kastrup 01-505970

43. Inga Schultz (f. Dollerup)
Kroonhorst 14, 2-Hamburg 53, Tyskland

44. Grethe Vynne (f. Toft Hansen), lærer 
Parallelvej 8, Havbro, 9600 Ars 08-664027

45. Gunnar Hansen, revisor 
Adresse ukendt

46. Helge Haugaard, dyrlæge 
Søllingdalvej 18, 7250 Heinsvig 05-335058

47. Hanne Hansgaard Jensen, tandlæge 
Egemosevej 5, Lindersvold, 4640 Fakse 03-825458

48. Ib Kolbæk, læge
Storegade 130, 6560 Sommersted 04-554633

49. Birthe Holst Ress (f. Lindorff), gårdejer 
Bovvej 5, Gestrup, 6520 Toftlund 04-831571

50. Hans Madsen, lærer 
Slotsgade 9, 6200 Åbenrå 04-620809

51. Jonna Dorthea Josupeit (f. Nissen), lærer 
Sønderborg Landevej 66, Adsbøl, 6200 Gråsten 04-650962

52. Ingeborg Wonsbeck (f. Simonsen), lærer 
Skolegade 2, Sdr. Hygum, 6630 Rødding 04-845530

53. Marie Kirstine Cramers (f. Sørensen), læge 
Hårbyvej 58, Stjær, 8660 Skanderborg 06-950383

Kontaktperson: Karen Heide Pagel, nr. 7



175

Realister 1963

1. Annemarie Brandt (f. Andersen)
Byvej 66, 3600 Frederikssund 02-

2. Christel Krogh Pedersen (f. Andersen)
Gram Bakke 23, 7060 Taulov 05

3. Yvonne Nielsen (f. Andersen)
Vesterled 46, 6731 Tjæreborg 05

4. Villy Brink
Gade Fennervej 20, Hviding, 6760 Ribe 05

5. Inga Bjerrum Bentzen (f. Hansen), sygeplejerske
Søparken 108, 5260 Odense S 09

6. Anders Hjuler
Emmasvej 5, 2820 Gentofte 01

7. Flemming Kudsk, salgschef
Spurvevej 7, 4720 Præstø 03

8. Ole Alstrup Mortensen, lærer
GI. Hvidingvej 21, GI. Hviding, 6760 Ribe 05

9. Karen Blom Sørensen (f. Nielsen)
Hans Jacobsvej 12, 1. tv., 6760 Ribe 05

10. Kristian Nielsen 
Færøerne

11. Jenny Kirstine Bech (f. Nissen)
Toften 7, 0. Vedsted, 6760 Ribe 05

12. Jens Skrydstrup
Krogsvej 27, Rejsby, 6780 Skærbæk 04

13. Hans Sølbeck
Sennepmarken 16, 6771 Gredstedbro 05

14. Susanne Thagård (f. Thind-Andersen), sygepl.
Tangevej 37, 6760 Ribe 05

15. Vivi Iversen (f. Christensen), overass.
Rønnebærvej 21, 6715 Esbjerg 05

16. Mary Hesselberg Madsen (f. Ebbesen), ass.
Sønderbakken 5, Gjellerup, 7400 Herning 07

17. Lars Kristian Gram, kriminalassistent
Høj agervej 24, 8700 Horsens 05

18. Frede Jacobsen, ingeniør
Majsmarken 18, 6771 Gredstedbro 05

19. Kirsten Lykou (f. Knudsen), assistent
Midtfenner 14, 0. Vedsted, 6760 Ribe_____________05

20. Christina Renate Straadt (f. Larsen), assistent
Løvsangervænget 7, 6760 Ribe 05

21. Rose Marie Nissov (f. Løhndorf), postass.
Købmandsgården 15, 4130 Viby Sj. 02

22. Henrik Noer, forstander 
Skolealle 1, V.Vedsted, 6760 Ribe

784172

563347

175283

445347

150316

658611

791497

445241

423707

423646

753541

431545

423842

136798

118559

616602

-431494

-422570

-422957

-393405

05-445400
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23. Svend Thorø Nielsen, ingeniør 
Sønderbyvej 14, Darum, 6740 Bramming 05-179261

24. Inger Have Jerichau (f. Pedersen), hj.sygepl. 
Lokesvej 1, Torkilstrup, 4060 Kr. Såby 02-392465

25. Ingerlise Rauschenberg (f. Schack), bankass. 
Toften 5, 0. Vedsted, 6760 Ribe 05-422321

26. Svend Aage Schmidt, ingeniør 
Hvedevej 11, 8840 Rødkjærsbro 06-658781

27. Birgit Lundgård (f. Sørensen), assistent 
Nørrebyvej 10, Darum, 6740 Bramming 05-179265

28. Erik Bøge Sørensen, fuldmægtig 
Bordingvej 15, 6760 Ribe 05-421199

29. Per Meber, adjunkt 
Præstøvej 114, 4700 Næstved 03-738220

Kontaktperson: Kirsten Lykou, nr. 19

10-års jubilarer
Studenter 1978

1. Birthe Irene Olesen (f. Andersen) 
Abrinken 31, 6900 Skjern 07-352330

2. Hanne Annette Andersen (f. Beier) 
Jernbanegade 43, 6740 Bramming

3. Anne Marie Poulsen (f. Bondegaard) 
Grundkær 46, 2650 Hvidovre

4. Solvejg Byriel
Søndergade 30, Skodborg, 6600 Vejen

5. Annette Mees Larsen (f. Jensen) 
Søndergade 52, Skodborg, 6600 Vejen

6. Erling Lorentzen
Grønnevang 25, Arnum, 6510 Gram

7. Birgitte Nicolaysen 
Lindebjergparken 15, 6200 Åbenrå 04-620117

8. Pia Annette Thaysen Kirkegaard (f. Pjengaard) 
Bøgevænget 15, 6690 Gørding

9. Asger Sareyka Rosenberg 
Stockholmsgade 22, 8200 Arhus N

10. Anne Birgitte Truelsen
Kløvervænget 10, 1. 1102, 5000 Odense !

Oplysninger om resten af klassen (3.a) mangler.
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1. Iben Elisabeth Alvad
Alrøvej 124, Amstrup, 8300 Odder 06-551832

2. Helle Graves Christensen
Pallesdamvej 21, Stårup, 7840 Højslev 07-537141

3. Peter Remmer Langberg 
Abildgade 20, 1-, 8200 Arhus N

4. Merete Sandholdt
Vodroffs Tværgade 15, 3. tv., 1909 København V 

Oplysninger om resten af klassen (3.b) mangler.

1. Karen Lisbeth Finnemann
Silkeborgvej 60, st. th., 8000 Arhus C 06-134456

2. Lona Holdt
Torveslipperne 8, 2620 Albertslund 02-640405

3. Erik Bang Mortensen
Spangsbjerg Kirkevej 33, 6700 Esbjerg

4. Allan Møller
Birketinget 2 A, 2300 København S 01-596639

5. Jan Martin Sørensen
Sylviavej 22, 2. tv., 2500 Valby

Oplysninger om resten af klassen (3.x) mangler.

1. Poul Erik Brodersen
Jens Johansensvej 4, 6100 Haderslev

2. Poul Hansen Brunsgaard
Helsingørvej 40, 3480 Fredensborg 02-281197

3. David Elmelund Christensen
Kirkegade 141, 6700 Esbjerg______________________05-180848

4. Susanne Nielsen (f. Christensen)
Rugbjergvej 24, Rugbjerg, 6230 Rødekro 04-684111

5. Birgitte Knudsen
Palnatokesvej 34, 5000 Odense C 09-137989

6. Karin Lis Hansen (f. Laursen)
Gellerupvej 36, 6800 Varde

7. Karen Marie Bech (f. Møller)
Haderslevvej 2, Bedsted, 6240 Løgumkloster 04-777459

8. Ejvind Pedersen
Skeensvedgade 17 b, 2700 Brønshøj 01-600643

9. Lene Petersen
Hustedsgade 44, 6650 Brørup 05-383596

10. Niels Peter Rindom
Aparken 4, 6240 Løgumkloster 04-744383

Kontaktperson (3.y) David Christensen, nr. 3
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Lektor Louise Mortensen, 1958, 
tre år før hun gik på pension.
Der er nok ikke mange, der ved, 
at frk. Mortensen og hendes sø
ster efterlod sig ca. 100.000 
kr. til Domkirken, penge der er 
brugt til den nye udsmykning.

HVAD BYDER 
RIPENSER-SAMFUNDET 
SINE MEDLEMMER?

Foreningens vigtigste bindeled 
er Ripenser-Bladet, der udkommer 
fire gange arligt, de tre gange 
med artikler om Ribe, bognyt, 
nyheder fra byen og dens omegn, 
fra skolen samt 1—2 sider nye 
adresser på foreningens medlem
mer. Det fjerde nummer af bladet, 
der udkommer i begyndelsen af 
maj er en Jubilar-Service, der 
giver ajourførte adresser og te
lefonnumre på årets jubilerende 
realist- og studenterhold. For
eningen arrangerer på transloka
tionsdagen en reception på sko
len for jubilarer, skolens lære
re og ansatte samt de nydimitte- 
rede studenter.
Der er således masser af gode 
grunde til at melde sig ind i 
Ripenser-Samfundet. Årskontin- 
get er kun 50 kr. Årets studen
ter er kontingentfrie og de føl
gende fem årgange betaler blot 
30 kr.

TIL ALLE TIDLIGERE ELEVER, DER 
IKKE ER MEDLEM AF 
RIPENSER-SAMFUNDET

Det sker nu og da, man møder den 
opfattelse, at er man ikke stu
dent, kan man ikke blive medlem 
af Ripenser-Samfundet. Det er 
forkert og har altid været for
kert. Foreningen har lige siden 
den blev stiftet, været åben for 
enhver tidligere elev af Kate
dralskolen, uanset hvilken af
sluttende eksamen der er taget, 
eller om eleven blot har gået på 
skolen i en kortere periode.
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Biørn Kornerup: Ribe Katedralskoles Historie I og II
Det knap 1000 sider store værk om vor skole, som blev udsendt i forbind
else med 800 års jubilæet i 1945, kan ikke lasngere fås i boghandelen. 
Skolens bibliotek har imidlertid et lille restoplag, og ved henvendelse 
til adjunkt Lars Ilsøe, Katedralskolen, 6760 Ribe, 05-42.38.05 (privat) 
kan de to bind (hft.) købes for kr. 300 + porto.

Hotel Gredstedbro er idyllisk beliggende i 
naturskønt område kun 8 km nord for Ribe 
og med fine forhold for lystfiskere.

Hotellet råder over 20 dejlige og komfor
table værelser, alle med v/k vand og gode 
badefaciliteter. Et virkeligt 1. klasses køk
ken byder på mange lækre specialiteter.

Telefon Gredstedbro Hotellet er åbent året rundt alle dage.
(05) 4310 88

M.eaHmet-m.MMM

CAPPUCHINO - CAFÉ AU'LAIT - ESPRESSO 
- THE -KAFFE - CACAO - KAGER - SAND
WICH - CHILLI CON CARNE - DAGENS 
SUPPE - DAGENS SALAT - DAGENS RET - 
DAGENS AVISER - ØL - VAND - VIN - OSV

Madkurve kan nydes i haven, hvis drikkeva
rer købes i baren.

Åben daglig fra 11.00 til 24.00 
M andag lukket.



Hyggelig restaurant i en 400 år gammel, fredet 
bygning på Skibbroen i Ribe. God mad tit rimelige 
priser. Mange fiskeretter, bl.a. bakskuid. Den ny
indrettede Sælstue til 28 pers. kan reserveres. Vi er 
gerne behjælpelige med at sammensætte Deres 
jubilarfrokost/middag.

værtshuset
O æ l h u n d é n

ÅBNtNGSTtDER:

0̂.00̂ *00 
Køkkenet k). 
1 2 -1 4 o g  18-21

StOBBHOEN 13 R)BE TLF 05 42 03 46

DK 6760 Ribe . Telefon 05 42 00 33

*  Forslag til såvel store som små 
JUBILARFROKOSTER og 
-MIDDAGE fremsendes gerne 
og helt uforbindende.

*  KONTAKTDAMER og 
MÆND kan blot ringe og 

fremføre deres ønsker.



!MPÆHSEHL**!B HEADET

MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET
SIDEN 1916

10.bind September 1988 Nr. 6
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Der er meget, 
De kan spare

Arnold Nyborg
MeHtnuhmmM )3 6760 Hih Teieton i05) 420060

-tal med Bankrådgiveren 
PRIVATbanken

ALTiNG ! EL-T!NG
Ribe Afdeling
von Stockens Piads 2.6760 Ribe 
Teiefon 05 42 11 11

JENS PEDERSEN ApS
Ydermallen . Telefon 05 42 32 32 

Sønderportsgade 3 . Teiefon 05 42 08 25 
6760 Ribe . Giro 9 01 90 14 

Biltlf. 04 96 68 25

1 ^  YdermøOen 
]  6760 Ribe
^  HJ[P Tif. (05)420983 "nuMsnifdif

tJ&LEMOAMMEN 14
6760RtBE 05420226

SCHJØUN TRYK 
RADMAND8GADE 60 
2200 KØBENH/VN N 

7LF (01)839401
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»Den kan jeg da virketig udenad«
Langgaards fantastiske musikhjerne

k o m p o n i s t e n  T a g e  A f i e i s e n  f s . 4 7 J ,  d i r e k t ø r  f o r  D e t  d a n s k e  
i n s t i t u t  f o r  t i i d e n s k a b  og  k u n s t  i  kom,  k a r  g i v e t  k i p e n s e r -  
R i a c f e t  t i i i a d e i s e  t i i  a t  g e n o p t r y k k e  h a n s  e r i n d r i n g s g l i m t  
om k u e d  L a n g g a a r d  7 1 8 9 3 - 1 9 5 ^ 1 ,  d e r  b l e v  p u k i i c e r e t  i  D a n s k  
i f u s i k t i d s s k r i f t  7 - 8 ,  i 9 6 8 .

Første gang jeg så Rueet Langgaard 
må have været i 1940 eller 41 - 
kort efter at han var kommet til 
Ribe. Jeg så ham sidde på en bænk 
på den gamle kirkegård bag ved 
Gravsgade, og jeg vidste med det 
samme, hvem han var. For man hav
de naturligvis snakket meget i 
byen om den ejendommelige mand, 
der var blevet ansat som domorga
nist. Og ejendommelig var han u- 
nægtelig, ikke mindst af udseende 
Hans Liszt-agtige fysiognomi med 
den store krumme næse og det lan
ge grå hår, hans jaketbenklæder 
og den lange kavaj lignende over
frakke vakte opsigt i Ribes gader 
Jeg ser endnu hans særlige gang
art for mig, når han var på vej 
fra sit hjem i Gravsgade til dom
kirken; for hvert skridt løftede 
han benene på en ganske særlig 
måde, som om de toppede brosten 
var glødende.
Nu var det selvfølgelig ikke bare 
hans udseende og hans person, man 
fandt ejendommelig, men i byens 
meget snævre musik-cirkler også 
den musikalske indstilling, han 
stod for, og som man først og 
fremmest stiftede bekendtskab med 
gennem hans gudstjenestespil. - 
Som halvvoksen kom jeg jævnligt i 
en af disse kredse. Dens midt
punkt var seminarieforstander 
Helge Haar, musikforeningens for
mand, og hans kone Elisabeth; hun 
var pianistinde, uddannet på Det 
kgl. danske Musikkonservatorium 
af professor Orth, og min iøvrigt 
fortræffelige klaverlærerinde. I 
hjemmet hos hr. og fru Haar sam
ledes man nogle gange i vinterens 
løb og musicerede. Engang ved en 
sådan lejlighed talte man om 
Langgaard; - enkeltheder fra den
ne samtale har jeg glemt, men jeg 
husker, at daværende biskop C.I.

Scharling, som var stærkt musi
kalsk interesseret, ligesom af
brød al videre diskussion af em
net ved at sige:"Ja, for mig er 
det nu som om selveste I.P.E. 
Hartmann sad ved orglet, når 
Langgaard spiller."
Selv har jeg ikke nogen særlig 
klar erindring om Langgaards or
gelspil; jeg var ikke ligefrem 
nogen flittig kirkegænger og hør
te ham mest, når jeg ved højtider^ 
ne medvirkede i domkirkens kor.
Jeg var naturligvis imponeret o- 
ver hans enestående improvisa
tionsformåen, og jeg husker en
kelte af hans mere bizarre ind
fald, f.eks. dette at indlede et 
salmeforspil med en uendelig lang 
tone i pedalet, eller hans rige
lige anvendelse af orglets let
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forstemte klokkespil i juleguds
tjenesten. - Jeg har kun hørt ham 
som koncertspiller een gang, jeg 
tror, det må have været i sommer
en 1946, hvor han gav en kirke
koncert med bl.a. sin egen orgel
toccata, César Francks E-dur ko
ral og en orgelsymfoni af, såvidt 
jeg husker, Louis Vierne på pro
grammet. Koncerten gjorde et 
stort indtryk på mig, især på 
grund af Langgaards virtuose ud
foldelse .
Min far var i mange år medlem af 
domkirkens faste kor. Ved jule-, 
påske- og pinsetid blev koret 
suppleret op, og via min far blev 
jeg en af de ekstra korsangere. 
Gennem flere år var jeg med, til 
at begynde med ved alle højtider
ne, senere i slutningen af 40'er- 
ne, da jeg havde påbegyndt mine 
studier i København, kun ved jule
gudstjenesten. Her opførte man 
hvert år efter biskoppens ønske 
Hartmanns juleliturgi (som Lang- 
gaard ikke brød sig om; den er så 
firkantet, sagde han), og den ind
ledende indstudering foregik i 
hjemmet i Gravsgade. Han gennem
gik her de enkelte stemmer ved 
klaveret, igen og igen, som når 
man lærer en skoleklasse en ny 
sang, - kun de færreste af korets 
medlemmer havde kendskab til no
der. - Det er i grunden patetisk 
at tænke sig en mand med Lang
gaards formidable musikalske in
telligens og overblik som stemme- 
indterper. Men jeg husker ham kun 
som venlig og tålmodig ved disse 
indledende øvelser. Senere ved de 
samlede prøver i kirken kunne han 
godt blive irriteret, når det 
kneb med at holde rytmen eller 
intonationen. Og ved selve opfø
relsen juleeftermiddag blev han 
undertiden nervøs, hvis han mær
kede, at der var slinger i valsen; 
Hans nervøsitet gav sig bl.a. det 
udslag, at han gav sig til at 
markere takten ved højlydt at slå 
taktstokken mod nodepulten - no
get, der næsten kunne bringe ko
ret til panik, fordi taktslagene 
kunne høres over hele kirken.
Som den glødende musikalsk inter
esserede gymnasiast jeg var, kun

ne jeg selvfølgelig ikke nære mig 
for at bringe forskellige musi
kalske emner på bane over for 
Langgaard, når der efter prøverne 
blev serveret the og kage for ko
ret. Og det varede ikke længe, 
før jeg nogenlunde regelmæssigt 
besøgte hr. og fru Langgaard. Ik
ke sjældent alene, enkelte gange 
sammen med mine forældre eller 
med Håkon Raskmark, seminariets 
musiklærer, med hvem Langgaard 
undertiden spillede violinsona
ter. Fra 1947, hvor jeg flyttede 
til København, kom jeg kun i fe
rierne, og da sommetider sammen 
med senere kgl. kapelmusikus Er
ling Kabel, dengang konservato- 
rieelev, og sammen med forskelli
ge af vore ferierende venner fra 
København, bl.a. pianisten Kjeld 
Hansen og komponisten Bernhard 
Lewkovitch.
De lavloftede stuer i Gravsgade 
dannede et særpræget, gammeldags 
interiør, smukt møbleret med et 
gammelt Bechstein-flygel som det 
centrale møbel. Det var et arve
stykke fra faderen, professor 
Siegfred Langgaard, der havde 
haft det med hjem fra sine studi
er hos Franz Liszt. Det fortal
tes, at Liszt selv havde været 
med på Bechstein-fabrikken og 
havde hjulpet med ved udvælgelsen. 
Til trods for at det altså i 
slutningen af 40'erne har været 
mindst 70 år gammelt, husker jeg 
det som et ret usædvanligt in
strument af en egen sprød klang
skønhed. - Som en særlig attrak
tion var husets spisestue forsy
net med gaslysekrone, som den ene 
gang, hvor jeg mindes at have set 
den tændt, gav en meget smuk og 
levende belysning.
De efterfølgende spredte erind
ringsglimt fra årene 1946-52, kan 
jeg ikke tidsfæste nærmere m.h.t. 
rækkefølge, men jeg har bestræbt 
mig for kun at medtage hændelser, 
som jeg har en helt klar erind
ring om, og for ikke at lade min 
beretning farve af senere vurde
ringer.
Hvad der især gjorde indtryk på 
mig, var Langgaards kolossale mu
sikermæssige format, hans utroli-
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ge hukommelse og overblik, egen
skaber han tit gav prøver på, når 
han satte sig til flyglet for at 
illustrere sine musikalske ansku
elser. - Han gengav uden tøven de 
mest komplicerede partiturer på 
klaveret, jeg husker således at 
have hørt ham spille uddrag af 
Liszts Dante-symfoni og Faust-sym- 
foni, hvor det beredte mig visse 
vanskeligheder at følge med som 
bladvender.
Engang spillede han det meste af 
1. sats af Schumanns g-mol sonate, 
og da jeg spurgte ham, om jeg måt
te se noderne, sagde han:"Dem 
har jeg ikke." Jeg blev lidt o- 
verrasket og bemærkede vantro, at 
han jo lige havde spillet sonaten, 
hvortil han - nærmest lidt irri
teret og som det var den natur
ligste sag af verden sagde:"Min 
mor spillede den så tit da jeg 
var barn, så den kan jeg da vir
kelig udenad!" - Hans nodesamling 
var iøvrigt ret begrænset. Når 
han spillede med Håkon Raskmark, 
foregik det efter Raskmarks noder

eller efter noder lånt på biblio- 
ket. Jeg tror aldrig han øvede 
sig, men alligevel klarede han 
med forbløffende sikkerhed de 
vanskeligste klaverstemmer; f.eks 
husker jeg at have hørt de to 
første satser af César Francks 
sonate og et par satser af Schu
manns d-mol sonate foruden Lang- 
gaards egen 4. violinsonate.
Hans klaverspil var temmelig usæd 
vanligt, præget af et meget ud
talt rubato, af rigelig pedalan
vendelse og af et undertiden næ
sten hysterisk espressivo.
Engang fremførte han ved klaveret 
et uddrag af i hvert fald ti mi
nutters varighed af Gades korværk 
"Der Strom". Det foregik ved at 
han både spillede, sang og forkla 
rede: her kommer tenorerne, nu 
sopranerne, og her er det stry
gerne o.s.v. Da han brød af, sag
de han: "De må undskylde, at jeg 
ikke kan huske teksten, men jeg 
har aldrig hørt værket, og det er 
mindst fyrretyve år siden jeg 
sidst har set det partitur."

Fantasia  patético.
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Han levede meget isoleret, så kun 
meget få mennesker, og jeg mindes 
blot en enkelt gang at have set 
ham ved en af musikforeningens 
koncerter. Det var en koncert, 
som Thomas Jensen og Aarhus Byor
kester gav i Katedralskolens gym
nastiksal, og hvor to satser af 
Langgaards 9. symfoni, "Dronning 
Dagmar"-symfonien stod på program
met. Men han var en flittig radio
lytter og fulgte godt med i både 
danske og udenlandske programmer. 
Jeg husker at han engang i radio
en havde hørt Schumanns sjældent 
fremførte violinkoncert to gange 
med kort tids mellemrum, hvoref
ter han præsterede det kunststyk
ke at spille det meste af l.sats 
udenad på klaveret.
Langgaard komponerede flittigt 
gennem alle sine år i Ribe; det 
foregik mest meget tidligt om 
morgenen. Jeg er i besiddelse af 
originalmanuskriptet til hans 4. 
violinsonate; heraf fremgår det, 
at 1. og 2. sats er komponeret 
mellem den 18.-27. februar 1949, 
og så står der endvidere på ti
telbladet: "III og IV sats kompo
neret og renskrevet kl. 3-7 mor
gen den 29/9-49 Ribe". - Jeg hu
sker, at jeg en aften så et node
blad ligge på hans skrivebord, 
det var en blyantsskitse til en 
strygekvartet. Og som begynder
komponist med en særdeles mangel
fuld kompositionsteknisk kunnen, 
imponerede det mig kolossalt at 
se, hvorledes hele nedskriften 
var foregået lynhurtigt og uden 
mindste tøven over snart et, 
snart to eller tre systemer. At 
man kunne opnå en sådan overlegen
hed i formuleringen af musikalske 
tanker, forekom mig dengang næ
sten utroligt.
Jeg havde naturligvis mange sam
taler med Langgaard om musikalske 
emner, d.v.s. som regel var det 
mere enetaler, hvor jeg forsynede 
ham med de nødvendige stikord.
Hans anskuelser var nemlig så en
sidige og så fastlåsede, at en e- 
gentlig diskussion knap var mu
lig. - Hans musikalske univers 
var begrænset af navnene Schumann,

Mendelssohn og Gade; hvad der lå 
uden for denne meget snævre peri
ode, som han anså for musikhisto
riens absolutte højdepunkt, in
teresserede ham kun i ringe grad, 
og det samme gjaldt alt, hvad der 
lå uden for den musikalske æste
tik, som disse komponister repræ
senterer. Brahms f.eks. fandt han 
tør, "hans musik stinker af øl og 
cigarer," sagde han engang. løv
rigt var hans yndlingsudtryk om 
musik, han ikke kunne lide: "ke
delig". Beethoven f.eks. betegne
de han som kedelig, eller han 
kunne sige: "Frescobaldi og Bach 
spillede jeg meget som ung, men 
hvor er de dog kedelige." - Han 
kunne også bruge stærke udtryk, 
navnlig naturligvis om Carl Niel
sen og hans musik, som han anså 
for katastrofen i dansk musikliv.
- "Den musik ejer jo ingen skøn
hed, ingen ånd; den minder mig 
kun om kostald," var en typisk 
ytring.
- Sidste gang jeg så Rued Lang
gaard var i sommeren 1952 på Ribe 
Amtssygehus. Han var næsten uigen 
kendelig, mager lå han der i den 
hvide seng som en stor slunken 
fugl, og jeg tror ikke han gen
kendte mig. - Få dage efter var 
han død. - Hans enke fortalte mig 
senere, at hans tanker til det 
sidste havde drejet sig om musik
- om hans mange sene, uopførte 
værker og om værker, som endnu 
ventede på at blive skrevet.

F o t o  a f  Æued L a n g g a a r d  og n o  
d e r  v e n i i g s t  s t i i i e t  t i i  r å 
d i g h e d  a f  d o m o r g a n i s t  Mo ge n s  
Me i  b y  e .
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En g!ad uge

Onsdag er alle færdige med eksamen, og efter foto
grafering holder lærerkollegiet reception i sangsalen.
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I fire hestevogne køres der rundt om Domkirken i:il 
Skt. Kathrine Plads, hvor dansen går om brønden.
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Trans!okationen 1988
Der var ingen tvivl i år. Somme
ren var over os, og i Ribe var 
der fra morgenstunden lagt op til 
en perfekt translokation i Kate
dralskolens lindegård. Der var 
næppe en sky på himlen, og der 
var en festlig stemning til stede 
hos os alle, da skolens nye rek
tor, Bent Karsdal, kl. 10 kunne 
starte sin første translokation.
Men lige inden vi går igang med 
den, et par ord om de forberedel
ser, der skete umiddelbart forin
den. Kl. 7 begyndte pedel Stei- 
ness og hans lille team at stille 
podie, stole, talerstol, klaver 
m.m. op, og i løbet af 2 timer 
var den gamle gård gjort klar til 
at modtage de mange mennesker, 
der mødte i sommerligt tøj og 
godt humør. Samtidigt startede 
Ripenser-Samfundets repræsentan
ter at gøre klar til receptionen.
At se gamle elever dukke op i 
skolegården og mødes er iøvrigt 
et studie værd. Der er næppe man
ge skoler, der i den grad gennem 
mange år har haft evne til at 
samle elever til jubilæer som Ri
be Katedralskole. Jubilarklasser
ne havde i år åbenbart gjort sig 
store anstrengelser for at få 
folk trommet sammen, og der var i 
mange tilfælde tale om stor gen
synsglæde, der tydede på lang 
tids adskillelse, men der var ty
deligvis også tale om, at mange 
var helt vant til at komme til 
jubilæum. Hurra for traditioner!
Kl. 10 kunne rektor Karsdal byde 
den store forsamling velkommen. 
Der var studenter og deres pårø
rende, vordende studenter, nu- og 
forhenværende lærere og jubilarer 
med helt op til 75 år på bagen 
som studenter og realister.
Blandt tidligere lærere sås rek
tor Erik Lund, Fredericia, der 
engang var en højtagtet lærer i 
historie og engelsk i Ribe.
Snakken forstummede næsten under 
velkomsten og helt, da lektor Al
vad slog an til Den signede dag.

Rektor indledte sin gennemgang af 
skolens forhold i det forløbne år 
med at mindes Rie Rahbek, der un
derviste i fransk til sin død i 
september 1987.
I sin beretning, der gengives i 
sin helhed nedenfor, kom rektor 
ind på den nye gymnasiereform 
samt skolens forhold til dens 
brugere og det lokalsamfund, som 
skolen også er en del af, og 
sluttede med at omtale den udvik
ling skolen havde gennemgået i de 
forløbne 10 år, hvor Thomas Rasch 
var rektor. Endelig sagde rektor 
Karsdal farvel og tak til Grethe 
Skjødt, der d. 1. november går på 
pension.
Så kom kantatens første del. Det 
er jo for gamle elever tilbage 
til 1945 et velkendt og elsket 
musik- og sangværk. Den blev 
fremført med usædvanligt pep. Al
vad akkompagnerede og Muhlmann 
dirigerede disciplene med stor 
indlevelse. Stemningen steg et 
par grader.
Rektor uddelte derefter eksamens
beviser til de 76 dimittender, 
der i de fleste tilfælde bar en 
studenterhue. Selvom rektor ikke 
har været ret lang tid på skolen, 
fik man det indtryk, at han kend
te sin elever. Han sluttede med 
sin tale til studenterne. Den 
gengives nedenfor.
Kantatens anden del, der jo er 
mindst lige så dejlig, som den 
første er morsom, fremførtes med 
gode takter og en enkelt svipser. 
Mange sad og nynnede eller sang 
med. Dette musikalske indslag var 
og er fortsat en virkelig god del 
af vor translokation og i høj 
grad med til at løfte stemningen.
Studenternes talsmand, Søren Hei- 
de, havde derefter traditionen 
tro ordet på dimittendernes veg
ne. Hans emne var traditioner og 
i særdeleshed Katedralskolens. 
Talen er gengivet nedenfor.
Jubilarernes talskvinde var Marie
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Sophie Haar (s.38), der på poe
tisk vis priste vor gamle skole. 
Kvadet er gengivet nedenfor. 
Translokationen skred videre med 
uddeling af legater. I pengeknap
pe tider er det jo rart med lidt 
ekstra indtægter, og rektors for
deling af de mange legater til de 
værdige modtagere var da også et 
interessant indslag, ikke mindst 
på grund af klassekammeraternes 
bifald til de heldige.
Humørlegatets tildeling å la ud
deling af Oscars og Gyldne Palmer 
var selvfølgelig et humørfyldt og 
populært indslag.
Traditionen tro blev det sidste 
legat uddelt af Ripenser-Samfun
det til en elev af en særlig for
tjenstfuld støbning. Valget faldt 
i år på Susanne Stenderup. Udde
lingen foretoges af Dorte Lund 
(s.53). Hendes tale er gengivet 
nedenfor.
Rektor sluttede den vellykkede 
højtidelighed med nogle praktiske 
bemærkninger bl.a. om det nye 
skoleår, der begynder d. 8/8 kl.8, 
og forsamlingen sang herefter 
Hvor smiler fager ...., og det 
kunne nok høres over det meste af 
byen.
Et stort antal mennesker gik der
efter til Ripenser-Samfundets re
ception i skolens rundgang, et i- 
deelt sted til en sådan foreteel
se. I de næste par timer var der 
trængsel om de små borde, og et 
kraftigt støjniveau tydede på en 
god stemning. Blandt gæsterne sås 
rektor Lund, Fredericia, lekto
rerne Blendstrup og Alvad, jubi
larerne Signe Backhaus (r.13),
J.C. Agerbæk og E. Daugaard Pe
ters (begge s.18), H.A.J. Peder
sen, K.W. Pedersen og K. Laurid
sen (alle s.28) og mangfoldige 
andre yngre.
Receptionen giver jo anledning 
til at stemningen fra skolegården 
holdes vedlige over et glas vin 
og en bid brød. Man får fat i de 
sidst ankomne fra ens jubilarhold 
og snakker på livet løs.
Sidst men ikke mindst kan man gå 
og glæde sig over, at man stadig

væk kan komme i sin gamle skoles 
bygninger og se den i sin nuvæ
rende - for mange er det jo en ny 
- skikkelse. Det er en lykke, at 
man lod skolen ligge, hvor den 
har ligget siden 1856 - og bygge
den ud på stedet.
Ripenser-Samfundets reception var 
også i år en succes. Det skyldes 
bl.a. de mange gamle elever, der 
slutter op om foreningen og der
med danner den økonomiske bag
grund, og så måske også at det 
rygtes, at der et indslag i denne 
form efter translokationen.
Jo flere medlemmer jo bedre re
ception, og jo bedre-får vi råd 
til et godt stort legat. Det skal 
da også bemærkes, at en del af 
Ripenser-Samfundets øvrige tiltag 
denne dag bestod i at opsøge og 
fotografere jubilarerne ved fro
kostbordene rundt i Ribe samt at 
hverve nye medlemmer.
Kl. 14 var receptionen afsluttet, 
og rengøringspersonalet holdt de
res indtog - alle jubilarerne var 
gået til frokost i byen.

7 oA s. 7 en s en 7 s. 4 7 J

REKTORS VELKOMST OG BERETNING
På Ribe Katedralskoles vegne vil 
jeg gerne byde velkommen til 
translokationen 1988. Jeg er glad 
for at kunne byde så mange vel
kommen. Velkommen til eleverne, 
til forældre, til Ribe amt, til 
pressen, til jubilarerne. Jeg ved 
at vi har både 25-års og 50-års 
jubilarer her. Der er imidlertid 
også en 75-års realistjubilar, 
Signe Backhaus, samt 2 70-års 
studenterjubilarer, Christen Ager 
bæk og Elisabeth Daugaard Peters. 
Velkommen hertil og dermed også 
en velkomst til Ripenser-Samfun
det og en tak for Ripenser-Sam
fundets bidrag til at gøre denne 
dag festlig.
Men allervigtigst - velkommen til 
dem, det handler allermest om - 
årets studenter 1988.
Jeg er også glad for, at vi har 
vejret så meget med os, at vi kan
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holde fast ved den tradition, det 
er at holde afslutning her i sko
legården. Gode traditioner skal 
vi holde fast ved - og en af dem 
er, at vi synger Den signede Dag.

Den 9. september 1987 døde Ellen 
Marie Rahbek Christensen - eller 
Rie Rahbek, som hun foretrak at 
blive kaldt. Rie Rahbek kom til 
Ribe Katedralskole i 1972 og var 
ansat her til sin død. Hun var 
oprindelig uddannet folkeskolelæ
rer og arbejdede i nogle år som 
lærer på Sjælland. Hendes inter
esse for Frankrig og fransk kul
tur gav hende lyst til at studere 
fransk og førte til en eksamen 
som cand.phil. Især i de første 
år på skolen deltog hun ivrigt i 
franskkurser både i Danmark og i 
Frankrig og var med til at sætte 
kulør på dem. Rie Rahbeks engage
ment viste sig også i hendes sto
re hjælpsomhed og gæstfrihed over 
for nye kolleger, der kunne have 
svært ved at finde sig til rette 
i de nye omgivelser. I de senere 
år gjorde personlige vanskelighe
der og dårligt helbred dagligda
gen på skolen stadig sværere for 
hende, men i ferierne hentede Rie 
Rahbek fornyet energi ved Vester
havet og vendte tilbage til sko
len med friske kræfter. Jeg vil 
bede jer rejse jer og mindes Rie 
Rahbek.

Ribe Katedralskole dimitterer i 
dag 76 studenter; alle indstille
de har bestået eksamen, en er dog 
indstillet til sygeeksamen i et 
enkelt fag. De 76 studenter for
deler sig sådan, at 23 får en ma- 
tematisk-naturfaglig studenterek
samen, 18 er matematisk-fysiske 
studenter, 9 er matematisk-kemisk 
studenter, 5 er musikmatematikere, 
12 er nysproglige, 6 er klassisk
sproglige og endelig er 3 musik
sproglige .
7 forskellige grene på en lille 
skole er et flot udbud af fag - 
det giver valgmuligheder, og det 
er et godt udgangspunkt for gym
nasiereformen med dens række af 
valgfag og større muligheder for

eleverne til selv at sammensætte 
deres eksamen.
1 1918, hvor 70-års jubilarerne 
fik deres eksamen var der 18 stu
denter, 13 matematiske og 5 klas- 
sisk-sproglige. Dette år oprette
des for første gang nysproglig 
gren på skolen. For 50 år siden 
blev 19 studenter fra Ribe Kate
dralskole - dengang var der 7 ny
sproglige og 12 matematikere. For 
25 år siden fik 53 deres studen
tereksamen ved skolen - 8 klassi
kere, 19 nysproglige, 26 matema
tikere. Siden er musiksproglig 
gren kommet til, men helt op til 
1979 havde skolen kun en matema
tisk gren.
Efter sommerferien optager skolen 
5 nye lg-klasser, således at vi 
har 5 klasser i lg og 2g og 4 
klasser i 3g. Skolen har kapaci
tet til 5 klasser pr. årgang, og
2 sproglige og 3 matematiske klas
ser er et næsten ideelt grundlag 
til at oprette valghold på efter 
gymnasiereformen. Vi er glade for, 
at så mange har søgt Ribe Kate
dralskole - og vi er glade for,
at vi netop kan optage alle, der 
har søgt skolen.
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Gymnasiereformen har præget meget 
af året på skolen. Vi ser frem 
til at begynde. Efteruddannelses
aktiviteten har været stor. Nye 
bestemmelser for de enkelte fag 
er blevet studeret og skolen har 
fastlagt den række af valgfag, de 
nye lg'ere vil få tilbudt.
Det vigtigste i reformen er, at 
eleverne nu langt friere kan kom
binere valgfag og selv sammensæt
te deres eksamen. Det betyder ik
ke, at gymnasiet bliver en slags 
selvbetjeningssupermarked. Fæl
lesfagene udgør størstedelen af 
timerne, og vi vil vejlede grun
digt om sammensætning af fag for 
de kommende lg'ere. Vi ser også 
med lidt spænding frem til deres 
valg - vil de vælge f.eks. mate
matik, fysik og kemi sammen eller 
3 fremmedsprog sammen eller vil 
de kombinere fagene på tværs? El
ler rettere hvor mange vil vælge 
traditionelt, og hvor mange vil 
benytte de nye muligheder?
Undervisningen i de enkelte fag 
er imidlertid ikke det hele. Ved 
siden af foregår en lang række 
aktiviteter. Jeg vil gerne frem
hæve 3 af disse fra det forløbne 
år. I oktober holdt skolen en em
neuge med temaet musik og teater 
og sluttede af med en større fest 
i hallen. Jeg har hørt mange tale 
begejstret om både emneugen og 
festen. I februar opførte skolen 
"Laser og Pjalter" af Brecht som 
skolekomedie, og St. Bededags af
ten holdt skolen forårskoncert 
med musik fra Fynsk Forår til 
Beatles. Disse arrangementer har 
alle været præget af engagement 
og en smittende glæde. For en 
skole er det vigtigt med den 
slags oplevelser, og jeg vil ger
ne sige tak til dem, der har bi
draget til at gøre disse arrange
menter til oplevelser for alle.
Ud over gymnasiereformen har vi 
på skolen også været meget opta
get af skolens forhold til dens 
brugere og det lokalsamfund, som 
skolen også er en del af. Vi har 
nedsat udvalg med det formål at 
undersøge, hvilke forventninger 
har folkeskoler, forældre, virk

somheder - i det hele taget sko
lens brugere - hvilke forvent
ninger har de til Ribe Katedral
skole - og hvordan opfylder vi 
dem? Vi har indbudt forældre til 
at drøfte omfang af mødevirksom
hed, hvilke typer af møder vi 
skal have og bedt dem vurdere den 
information, vi giver. Vi har få
et gode råd, som vi nu vil tage 
op i vort informationsudvalg, i 
skolerådet og lærerrådet. På til
svarende måde har vi taget rundt 
til de afleverende skoler og bedt 
dem hjælpe os med en vurdering af 
de kontakter, der bør være mellem 
folkeskole og gymnasium. Vi er 
ved at være færdige med denne be
søgsrunde og er på vej til at 
samle de erfaringer op, vi har 
fået, og bruge dem i den informa
tion, vi vil give om skolen. En
delig har vi taget kontakt til 
Ribe Erhvervsråd med det formål 
at knytte tættere forbindelse 
mellem Ribes erhvervsliv og sko
len. Vi overvejer, om vi kan ud
forme tilbud - gerne i samarbejde 
med Ribe Handelsskole - der måtte 
have interesse for Ribes virksom
heder. I alt dette har vi på sko
len prøvet at lægge vægt på, at 
skolen er åben over for samfundet, 
at skolen gerne vil bruges og le
ve tæt sammen med byen og lokal
samfundet .
Jeg vil vende tilbage til det 
forløbne skoleår. Den 1. februar 
gik rektor Thomas Mathias Rasch 
på pension. Rasch tiltrådte som 
rektor den 1. december 1977 og 
var således rektor her ca. 10 år. 
Jeg vil gerne fremhæve et par 
træk fra denne periode. Rasch 
tiltrådte som nævnt 1. december 
1977 og i juleferien blev skolens 
kontor flyttet til pigernes gyn- 
nastiksal, og den gamle admini
strationsbygning blev nedrevet.
Det byggeri, der blev begyndt her, 
er de bygninger, vi kender i dag: 
ny idrætshal, indretning af bib
liotek, rundgangen, de ny klas
selokaler og laboratorierne, re
staurering af Puggaard m.v. Det 
er blevet en særdeles god ramme 
om undervisningen, og vi glæder 
os over den harmoni, der er mel-
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lem de gamle og nye bygninger, og 
den helhed skolen er. De sidste 
10 år har også været præget af 
større valgmuligheder for elever
ne. Der er indført flere grene 
for matematikerne - fra kun mate- 
matisk-fysisk gren til 4 grene. 
Dette skal ses som et led i en 
lang udvikling af gymnasiet fra 
en skole for relativt få til en 
bred almen ungdomsuddannelse. 
Denne udvikling har spillet en 
vigtig rolle både for Ribe Kate
dralskole og for Thomas Rasch.
Under Thomas Rasch' sygdom har 
Klaus Nielsen været konstitueret. 
Jeg vil gerne benytte lejligheden 
til at sige tak til Klaus Nielsen 
for hans ledelse af skolen i den
ne periode. Klaus har desuden væ
ret inspektor i en årrække, men 
fra 1. august har han valgt at 
koncentrere sig om undervisning 
alene og måske de interesser der 
nu bliver mere tid til. Jeg vil 
sige tak for hans administration 
af inspektors opgaver i disse år 
- og for mit eget vedkommende fø
je en meget personlig tak til - 
ikke mindst for tiden efter 1. 
februar.
Den 1. november forlader Grethe 
Skjødt skolen. Grethe har valgt 
at gå på pension, når alderen nu 
gør det muligt. Selvom Grethe 
Skjødt kommer efter ferien, vil 
jeg alligevel benytte lejligheden 
til at sige Grethe tak for 35 år. 
Grethe kom til skolen i 1954, og 
straks fra begyndelsen kom hun 
til at spille en central rolle i 
skolens liv. I kraft af sin store 
fortrolighed og nære kontakt med 
eleverne (navnlig pigerne, natur
ligvis) har hun ofte kunnet kor
rigere og nuancere en måske lidt 
ensidig kateder-lærer-opfattelse. 
I kraft af sit smittende gode hu
mør og sin sunde fornuft har hun 
været en samlende personlighed i 
lærerkollegiet. Gennem mange år 
var hun den faste arrangør af 
skoleballet (Les Lanciers!) og 
altid med på ekskursioner og 
lejrskoler. Et stort tab ved sko
lens fornyelse var, at gymnastik
ken i 1981 blev flyttet bort fra 
skolen, ud i den nye hal. Lærer

værelset mistede derved den dag
lige forbindelse med gymnastiklæ
rerne - men der er endnu nogle 
stykker, der husker hvordan det 
var.
I det forløbne år er Rie Rahbeks 
timer læst af Kirsten Aalling.
Jeg vil også sige tak til Kirsten 
for hendes indsats i løbet af å- 
ret og villighed til at tage nye 
opgaver op. Skolen er ked af ikke 
at kunne tilbyde dig stilling her 
Vi håber det bedste for dig efter 
sommerferien - og på nye opgaver 
til dig.

REKTORS TALE TIL STUDENTERNE 
Kære studenter.
Til lykke med jeres eksamen. Til 
lykke med afslutningen af 3 års 
anstrengelser og oplevelser og 
måske også lidt bryderier ind i 
mellem. Det er afslutningen af 3 
års fordybelse, men også 3 års 
samvær og dialog, vi fejrer. Det 
er både resultatet, vi glæder os 
over, og også den proces, der fo
regår, når man sætter sig mål 
sammen og arbejder hen imod dem.
Jeres studentereksamensbevis er 
et vigtigt stykke papir. Eksamen 
giver en klart defineret kompe
tence - nemlig retten til at bli
ve optaget på bestemte uddannel
ser. Studentereksamen er udtryk 
for studiekompetence både formelt 
og reelt gennem det, I har lært 
og den måde, I har lært at arbej
de på. Igennem undersøgelser fra 
Danmarks Statistik ved vi, at 
denne kompetence også bliver 
brugt. 5 år efter afsluttet eksa
men har det vist sig, at 84% af 
alle studenter enten følger en 
videregående erhvervsuddannelse 
eller har afsluttet en videregå
ende uddannelse, der giver er
hvervskompetence. 34% af studen
terne i gennemsnit bruger deres 
uddannelse til lange videregående 
uddannelse og ca. 50% bruger ud
dannelsen til mellemlange og kor
tere uddannelser. Det er et flot 
resultat.
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Jeg vil håbe, at I også vil bruge 
jeres eksamen, og at I vil blive 
optaget der, hvor jeres evner og 
interesser peger hen. Den studie
kompetence, eksamen giver, er må
ske svær at definere konkret. Jeg 
har set mange forsøg, men hæftet 
mig ved et forslag, der prøver at 
pege på elementer i kompetencebe
grebet. Disse elementer kunne væ
re
- færdigheder i at kunne udtrykke 
mundtligt og skriftligt, at 
kunne læse og lytte. Ens sprog
brug må være så nuanceret og 
præcis, at det kan føre til 
samarbejde og igen til løsning 
af problemer

- kompetence i mindst to fremmed
sprog

- forståelse af centrale problem
stillinger i matematik og na
turfag, herunder teknologifor
ståelse

- beherskelse af analysemetoder 
inden for forskellige fagområ
der

- forståelse af sammenhænge såle
des at tingene ses som en hel
hed og ikke som opsplittede en
keltelementer

- evne til at vurdere
- evne til at benytte fatasien,

således at man bliver opmærksom 
på nye muligheder

- evne til at kunne foretage et
kvalificeret valg på grundlag 
af en vurdering.

Det er i hvert fald mål, vi gerne 
vil sætte os for en uddannelse og 
erhverv. Det er i virkeligheden 
kreativitet og fantasi, der lig
ger som nøgleord heri - og et af 
mine ønsker for jer er ønsket om, 
at det vil indgå med vægt i, hvad 
I gør i årene fremover.
Studentereksamen giver ikke alene 
studiekompetence. Gymnasiet er 
også almentdannende. Med gymnasi
ets udvikling over en lang perio
de fra en skole for de få til en 
bred almen ungdomsuddannelse har 
man vel særligt hæftet sig ved

det almene. At man kan læse vide
re, studere på baggrund af en 
studentereksamen er så oplagt, 
men hvad kan gymnasiet ellers 
bruges til? Her kommer det almen 
kompetencegivende eller almendan- 
nende ind. Tidligere tiders dan
nelsesbegreb var ofte en fond af 
paratviden, men kunne øse af. Det 
er sværere nu at definere almen
dannelse .
Det er bestemt ikke bare en til
pasning til samfundets normer.
Der er mange kræfter, der trækker 
i retning af at gøre det enkelte 
individ til en passiv forbruger. 
Reklamer, massemedier o.s.v. Et 
tilpasset menneske kan styres og 
kontrolleres. Dannelse må gå ud 
ppå at gøre mennesker til selv
stændigt handlende individer. In
divider der har fået forudsæt
ninger for at forstå deres egen 
situation og kan handle derefter. 
Almen dannelse er måske også op
dragelse til demokrati. Et syns
punkt kan være, at man skal blive 
i stand til at deltage i samfund
ets beslutningsprocesser. Derfor 
må man have indsigt i samfundsan
liggender og viden om de institu
tioner, hvorigennem man kan udøve 
sin medbestemmelse. Der kan imid
lertid ikke kun være tale om en 
teoretisk undervisning. Skolen må 
også fungere demokratisk. Medbe
stemmelse bliver kun oplevet som 
virkelighed, hvis man oplever, at 
beslutninger har betydning for 
andre, og at man kan holdes an
svarlig for dem. Nøgleordene er 
her ansvar og loyalitet.
En bredere definition på almen
kompetence kan man finde hos Løg
strup. Han definerer det som sko
lens vigtigste opgave at formidle 
"tilværelsesoplysning", det vil 
sige, "at give eleverne del i den 
oplysning om deres tilværelse og 
deres verden, der er givet med 
vor kulturoverlevering. Det cen
trale er her, at det er det fæl
les sprog og den fælles historie, 
der giver sammenhæng. Det er det, 
der giver én bevidsthed og iden
titet. Omverdenen, samfundet og 
éns placering heri kan iflg. den 
opfattelse kun forstås som resul-
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tat af en historisk proces. Den 
historiske proces er naturligvis 
ikke specielt dansk eller natio
nal. Den kan også ses i nordisk 
eller europæisk sammenhæng. Den 
kan ses som resultat af klasse
modsætninger eller som resultat 
af nye ideers opståen. Det afgø
rende er, at historien tilbyder 
nogle forståelsesrammer.
Jeg vil håbe, at vi udover stu
diekompetencebegrebet også har 
bidraget til ansvarsfølelse, loy
alitet og fælles bevidsthed.
Jeg vil til sidst håbe, at I vil 
bruge jeres eksamen, jeres fær
digheder, jeres forståelse og je
res fantasi i de kommende år.
Fra Ribe Katedralskole vil vi øn
ske jer alt godt fremover.
Tillykke.

1988-STUDENTERNES TALE 
SØREN HEIDE

Jeg vil med et digt begynde talen 
utraditionelt.
Trivielt trives tunge traditioner
Her står vi så 
studenterne 1988.
Fanget og fængslet 
af traditionerne.
Traditioner vi uforskyldt
blev pakket ind i
for tre gode år siden.
Vi lærte, at traditioner
holder man i hævd,
på Ribe Katedralskole især.
Siden 1145 har traditionerne 
produceret student efter student 
efter student efter student.
Vi blev fanget af vores 
fortid
har vi ikke selv noget af.
Vi følger dog troligt trop 
til ære for studenten anno 1148. 
Huen går i arv 
generation for generation.
Vi er selv den nye generation,
studenter,
bid mærke i det,
og før så traditionen videre
uden for mange knubs.

Traditioner bør, på så højtidelig 
en dag, være hovedtemaet for den
ne tale. Det kan måske så virke 
paradoksalt at jeg er blevet bedt 
om at holde den traditionelle ta
le for studenterne. For jeg bærer 
jo ikke selv traditionen over al
le traditioner: huen. Men jeg hå
ber at de traditionsbundne kan 
bære over med mig.
Og det er sandelig en traditions
bunden skole vi befinder os på. 
Med rette synes jeg. Skolen har 
eksisteret siden 1145, og må der
for nødvendigvis ha' en vis arv 
på bagen, som bør holdes i hævd. 
Det ses jo tydeligt på alle de 
fremmødte gamle elever og jubila
rer. For hvem gad opsøge en gam
mel skole uden traditioner og u- 
den noget man var fælles om. Her 
kan nye studenter såvel som gamle 
mødes igen og igen, uden den nu 
så traditionelle generationskløft. 
For her kan de finde sammen om 
noget de alle har været igennem.
For vores vedkommende, studenter 
1988, begyndte vores del af tra
ditionerne for 3 år siden. Lige 
fra det øjeblik vi satte vores 
ben på skolen for første gang, 
blev vi overrumplet af diverse 
traditioner. Nogle bedre end an
dre. Den første tradition man 
blev konfronteret med var morgen
sangen, som er blevet holdt i 
hævd hver morgen. Denne tradition 
har været god som samlingssted og 
informationskilde. Jeg synes mor
gensangen gi'r et godt billede af
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hele Ribe Katedralskole. Alle 
kender alle, både lærere og ele
ver. Det gi'r den tryghedsfornem
melse, som har præget alle 3 år, 
og som en nervøs folkeskoleelev 
har brug for, når han/hun kommer 
på gymnasiet for første gang. 
Morgensangen har nok været for 
traditionel, for fremmødet har 
været begrænset. For man skal ik
ke bare holde fast i traditioner
ne for traditionernes skyld. Man 
skal videreudvikle dem, til gavn 
for traditionerne selv.
Det har en på skolen forstået, 
selvom han blev smidt hovedkulds 
ind i skoleåret 87/88. Vores nye 
rektor, Bent Karsdal. Du fik ved 
indsættelsen i februar påskrevet 
og påduttet at dette altså var en 
traditionsbunden skole, og det 
havde du bare at rette dig efter. 
Det sagde du også, at du havde i 
sinde. Men alligevel har du, til 
glæde for eleverne og lærerne, 
ændret lidt hist og her. Har haft 
en finger med her og der, og har 
forsøgt at kombinere dine nye i- 
deer med den gamle og traditions- 
behængte skole. Det skal du ha' 
tak for. Jeg er sikker på at du 
vil fortsætte dit arbejde som 
hidtil, efter at du har sagt far
vel og tillykke til "dine" første 
studenter på Ribe Katedralskole. 
Jeg er også sikker på at du får 
nok at se til, til næste år med 
indførelsen af den nye gymnasie
reform, som for alvor gør op med 
traditionerne. Du har selv haft 
en finger med i spillet til ud
formningen af reformen og glæder 
dig sikkert til at føre den ud i 
livet.
Og livet, studenter, det er, hvad 
vi nu skal ud i nu. Vi kan forhå
bentlig gøre op med nogle af de 
traditioner, som vores forældre 
og lærere har indprentet i vores 
sind. Vi er den kommende genera
tion, som nu selv skal til at 
skabe nye traditioner. Men vi må, 
på godt og ondt, erkende at vi 
har gået på en traditionsrig sko
le, og derfor har en vis portion 
gamle traditioner i bagagen, som 
vi vil få svært ved at ændre.

Men på trods af den traditions
bundne arv, vil jeg ønske jer 
tillykke med studentereksamen og 
held og lykke fremover. Til læ
rerne vil jeg, på studenternes 
vegne, takke for det indblik I 
ga' os i livets traditioner. Stu
denter, vi er altså nu klargjorte 
til at møde verden med åbne øjne, 
men gennem graditionernes briller.

RIPENSER-SAMFUNDETS TALE 
DORTE LUND

Når jeg i dag har fonøjelsen af 
at skulle uddele Ripenser-Samfun
dets dimittendlegatr og står på 
denne talerstol, kan jeg ikke la
de være at tænke på, at jeg for 
35 år siden sad som jer her i dag 
- meget glad og meget lettet over 
at være fri for mere eksamenslæs
ning - og forventningsfuld over 
at skulle begynde et nyt livsaf
snit i København.
Jeg vil ønske jer alt muligt held 
og lykke og jeg vil håbe, at I 
kommer til at omfatte jeres sko
letid med samme glæde og venera
tion, som mine kammerater og jeg 
gør.
Ripenser-Samfundets hilsen og 
lykønskning til årets studenter 
ledsages af vores dimittendlegat 
på 3000 kr. Dette legat tildeles 
en student, der har vist særlig 
interesse for fællesskabet og det 
sociale liv på skolen. Og skolens 
indstilling til legatet 1988 vil 
jeg gerne have lov til at læse op
"Der er nu delt mange legater ud 
til dimittender, der ved flid og 
dygtighed har været med til at 
give skolehverdagene indhold. Det 
er ganske selvfølgeligt, at sko
len, når mange legater forefindes 
udtrykker anerkendelse af arbejds 
indsats og talenter.
Men dejligt er det også, at der 
er mulighed for at påskønne en 
indsats, der rækker ud over det 
faglige, ikke for at forklejne 
det faglige, men for at supplere 
billedet, så andre og ikke mindre 
væsentlige sider af dagligdagen 
kommer med.
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For hvad var en skoletilværelse, 
hvis den ikke krydredes af kamme
ratskab, fællesskabsindsats og 
humør. Det lyder selvfølgeligt og 
er det forhåbentlig også, men det 
kræver alligevel indsats, udhol
denhed og menneskevarme.
Det engagement i alle sider af 
livet i skolen også ud over fage
ne - omend ikke just med store 
armbevægelser - vil vi gerne un
derstøtte og opmuntre ved i år at 
uddele Ripenser-Samfundets legat 
til

student Susanne Stenderup 3x.

50 ÅRS JUBILARERNES HILSEN 
MARIE SOPHIE HAAR

Høje og ædle Forsamling! tillad, at jeg tager Ordet, 
prøve vil jeg at tolke den Tak, der fylder vort Hjerte, 
vi, der for 5 Decennier siden Skolen forlod,
- derfor er her vi i Dag, og Tankerne søger tilbage,
- dukker i Mindernes Dyb - ja, mindes den Gang, da vi 
sad her så glade som I, hvidhuede unge Studenter! -
Livet la for os i Glans - som i tindrende Sol over Marsken -
Åens bugtede Løb igennem de blomstrende Enge,
før den forenes med Havets guldblinkende blånende Bølger,
er jo som Livet selv -, ad slyngede Veje vi føres
didhen, hvor Evigheden, Uendeligheden os venter -.
Skolevejen i Ribe til det skønne og gode os førte! 
aldrig kan noksomt vi skønne på al den Rigdom vi fandt! 
opladt blev Sindet for Viden og Indsigt, Ånd og Kultur, 
åbnet blev Øje og Øre for Parnassets Storhed og Vælde,
"Fortid er Fremtidens Vugge", - bedre forstår vi vor Tid, 
når vi den svundne betragter, tager ved Lære af den
- Fremad vi skuede også. Problemer blev sat til Debat, 
bedst mindes vi nok de Timer, hvor Lærerne Tøjlerne slap, 
talte med os, diskuterte, lytted til Ungdommens Røst,
Tanker blev vakt, - det siden i Livet os gavnligt blev!
Lærerne hjalp os på Vej, tålmodigt og klogt de os ledte, 
ofte, tror jeg, vi alle har sendt dem en Tak i vort Hjerte!
"Non scholae, sed vitae" - det mål fik vi sat, det holdtes i Ære 
Vingefang, Holdning, vid Horizont præger vor Skole,
Sekiernes Gang har dannet dens Særpræg, dens Storhed, dens Sjæl 
helt fra gamle Biskop Helias' Tid og til vor!
sandelig, "Snorene faldt for os på liflige Steder", 
ja, den herligste Arvelod blev os i Sandhed til Del!
Derfor vi føler os draget hertil - her har vi vor Rod, - 
stadig vi kommer hver Sommer - mangfoldige Års Jubilarer! 
stadig vi gæstfrit modtages, beværtes på strålende Vis! -
Tak vil vi sige vore Skole, der præget os har for Livet!
Tak for den "Rejsepenge fuldgod" vi fik med os på Vejen!
Tak for den Bavne, der tændtes, den Fakkel, vi videre giver! 
Fortid, Nutid og Fremtid på skønneste Vis her forenes -
"Quod bonum, felix, faustumque sit" - vi ønsker vor Skole! 
Velsignelse, Lykke og Fremgang den følge til seneste Tider!
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BiHedreportage
T r a n s la t io n  - Reception - Jubiiarfester
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B I L L E D T E K S T E R
1: Rektor Bent Karsdal byder velkommen - 2: Studenter 1988 - 3: J.C.Agerbæk s.18, 
Elisabeth Daugaard Peters s.18, Signe Backhaus r.13, fh.rektor Erik Lund - 4:Steen 
Hansen dirigerer kantaten - 5: Lektor Alvad ved klaveret - 6: Skolens kor - 7: Re
ceptionen forberedes, forrest Hans Jakob Willumsen - 8: Ruth og Anton Karkov, R-S 
bestyrelse - 9: Student 1988 - 10: Studenter 1958 - 11: Inge Merete Sampson s.54, 
Jens Vind s.53 - 13: Rektor Karsdal, H.A.I. Pedersen s.28 - 14: Edith Reske-Niel- 
sen s.38 - 15: Elisabeth Daugaard Peters s.18, Vita Alexander s.44 - 16-17: Ove 
Øllgaard, Margrethe Lutken, Niels Bruun, Emma Elisabeth Abramczyk, alle s.38 - 
18: Susanne Stenderup, Tina Noer, Birgitte Kjærsgaard, alle s .88 - 19: Signe Back
haus r.13 - 20: Bent Rosendal, Birgit Christensen, begge s.53 - 21: Aksel Jensen, 
s.43 - 22: Gunner Johnsen s.33, Kirsten Frederiksen s.34 - 23-25: Kjeld Kabel, El
len Margrethe Westergaard, Henry Brøndum Petersen, Hans Leth Hansen, alle s.33 - 
26-27: Cornelius Lauridsen, Kristian Winding Pedersen, H.A.I.Pedersen, alle s.28 - 
28-32: Hans Frede Nielsen, Annette Kristiansen, Agnes Hammer, Birthe Bruun, Ib 
Kolbæk, Jonna Josupeit, Hans Peter Hansen, Inger Margrethe Brøndum Petersen, alle 
s.63 - 33-37: Per Seeberg Friis, Kirsten Karlskov, Kjeld Andersen, Ella Bennetzen, 
Margrethe Hårdt, Teddy Hoffbeck, Grethe Mogensen, Inga Læntver, Peî  Brøndum Peter
sen, Birgit Olsen, alle s.63 - 38-40: Aksel Varming, Flemming Sommerlund, Birgit 
og Thomas Alvad, Olaf Deigaard, Esther Haugaard Rasmussen, Anna Okholm, Jarl Am- 
ming, alle s.48 - 41-43: Bodil Børgesen, Grethe Valeur, Anna Jørgensen, Ruth Rie-
kehr, alle r.38 - 44-48: Inger Andersen, Dorthea Jepsen, Harald Lambertsen, Kir
sten Bojsen, Jens Lund, Elisabeth Tang, Inga Kromann Hansen, Anna Blom Nielsen, 
Anne Marie Brinck, alle r.28 - 49: Asger Kromann Bak s.53 - 50: Tyge W.Nielsen, 
Ingelise Hagemann, begge s.63 - 51-54: Lise Willumsen, Arne Olsen, Johanne Thun, 
Birthe Marie Hovard, Helmuth Vilsøe, Edith Bottelet, Mary Kjærgaard, Sejer Lund, 
Helga Frederiksen, alle r.33 - 55-58: Inge Wilsleff Larsen, Palle Bramming, Lis 
Gram, Trygve Marthinsen, Anni Smidt Kristensen, Hardy Rechnagel, Alice Bonnén,
Birgit Lund, alle r.58 - 59-63: Flemming Kudsk, Jenny Bech, Erik Blom, Inger Have
Jerichau, Christina Renate Straadt, Vivi Iversen, Kirsten Lykou, Jens Skrydstrup, 
Karen Blom Sørensen, Svend Thorø Nielsen, alle r.63 - 64: Marie Sophie Haar s.38 - 
65: Ingerlise Rauschenberg, Birgit Lundgaard, begge r.63 - 66: Dorthe Petersen, 
s.38.
Billede 12: Bibbi Petersen, Finn Andersen, Birgit Christensen, alle s.53.
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Bognyt
Sicfsei #amson; Som himlens store 
hvævl. Ribe Domkirke. Carl-Hen- 
ning Pedersen. Borgen 1988, 180 
s., lll., 600 kr.
"Som himlens store hvævl" er tit
len på den prægtige bog om Carl- 
Henning Pedersens udsmykning af 
Ribe Domkirke, som udkom på Bor
gens Forlag den 11. juni: Stort 
format, 75 fotografier i farve,
40 i sort/hvid og tekst på dansk 
såvel som på engelsk. Intet under 
at prisen har sneget sig op på 
600 kr.
Bogen er redigeret af CHP's kone, 
Sidsel Ramson. Hun har også skre
vet forordet, et afsnit med dag
bogsnotater fra tiden, da kalkma
lerierne tog form og et kort af
snit om mosaikkerne. Desuden er 
hun mester for en del af fotogra
fierne.
Derudover indeholder bogen et af
snit skrevet af CHP selv, et af
snit om Ribe og kirkens histori
ske baggrund, skrevet af Hans Ed
vard Nørregård-Nielsen, der i Ri- 
be-sammenhæng ikke behøver nærme
re præsentation og endelig et af
snit om udsmykningens kunsthisto
riske forudsætninger, skrevet af 
nordmanden Per Hovdenakk, leder 
af Henie-Onstad Museet uden for 
Oslo og forfatter til den store 
monografi om CHP's åndsfælle E- 
gill Jacobsen.
Idéen med bogen fremgår af Sidsel 
Ramsons forord: "Jeg har med mit 
kamera fulgt Henning... Det blev 
til mange arbejdsfotografier, en 
omfattende og vigtig dokumenta
tion over en kunstners skabende 
proces... Eftertiden må vurdere 
denne udsmykning i et historisk 
lys". Umiddelbart plausibelt kan 
dette lyde, men ved nærmere ef
tertanke fejer disse tilsynela
dende uskyldige ord hele den de
bat, som udsmykningen jo har væ
ret genstand for, ind under tæp
pet: Eftertiden må vurdere ud
smykningen, men nutiden, vor tid 
tilkommer det ikke.
Kun Hovdenakk kommer direkte ind

på den kritik, der har været 
rejst især fra teologisk side, 
men han gør det kun yderst peri
fert. Nørregård-Nielsen nævner 
ikke kritikken med et eneste ord, 
alligevel rummer hans artikel me
gen indirekte og underfundig po
lemik imod den rejste kritik. Og 
i virkeligheden fornemmer man, at 
bogen skylder kritikken sin hele 
tilblivelse. Bogen er et slet 
dulgt forsvar. Det har været øn
sket med den at sætte punktum for 
en debat, som måske har været 
pinagtig for kunstneren, fordi 
den til tider er blevet personlig 
Ved at give afkald på en vurde
ring af det færdige resultat og 
istedet fokusere på den lange og 
utvivlsomt ofte tunge arbejdspro
ces, er det som om Ramson med bo
gen har villet hæve kunstneren 
højt over enhver mistanke for ik
ke at have behandlet opgaven med 
den største alvor. Og med det 
flotte udstyr har det været hen
sigten at give forsvaret størst 
mulig vægt.
Jeg kunne have ønsket mig, at den 
efter min mening ofte meget in
teressante debat om domkirkeud- 
smykningen, var blevet behandlet 
i denne bog, således at trådene 
var blevet redt ud, og jeg synes, 
at det havde været på sin plads 
om bogen havde vedkendt sig sin 
karakter af forsvar. Det bedste 
forsvar havde forresten da nok 
været en begejstret vurdering el
ler udlægning af det færdige re
sultat. Jeg spørger mig selv, om 
det mon er fordi resultatet, når 
alt kommer til alt, ikke er rig
tig vellykket, at bogen er så 
tyst på denne front.
Når det er sagt, skal det imid
lertid også lægges til, at bogen 
indeholder mange fine nærbilleder 
af udsmykningen og også på tekst
siden bringer os nærmere en for
ståelse .

k t i 7 7 i a m  G e i i u s ,  798 7  m a g i s t e r  
i k u n s t h i s t o r i e .  798 8  m u s e u m s 
i n s p e k t ø r  v e d  7?i7ie 7 ? u n s t m u s e -  
um.
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Nyt fra Katedra!sko!en
Hastigt svandt den lyse sommer 
Skoleåret begyndte igen den 8. 
august, og ca. 130 nye l.g'ere 
modte op til den forste skoledag. 
Også to nye lærere, Anne Marie 
Strom med tysk og gymnastik og 
Kirsten Gelsaa med fransk og gym
nastik, tiltrådte nye stillinger 
ved skolen den dag. De to har 
tidligere været ansat som årsvi
karer hhv. ved Nordfyns Gymnasium 
og Åbenrå Statsskole. At der er 
ansat to nye gymnastiklærere hæn
ger sammen med, at Grethe Skjodt 
soger sin afsked med udgangen af 
oktober måned i år - og hun har 
alene stået for al pigegymnastik 
i 35 år! Desværre måtte skolen 
samtidig sige farvel til Kirsten 
Aalling, der i sidste skoleår har 
været vikar i fransk efter Rie 
Rahbeks død. Også pa kontoret er 
der sket ændringer: Jørgen Olaf 
Hansen er ny inspektor efter 
Klaus Nielsen, som efter mange år 
i jobbet har ønsket at blive af- 
lost.
Som det fremgår andetsteds, fore
gik translokationen som en trans
lokation skal: i skolegården og i 
strålende solskin. Vejret tilsmi
lede rektor Bent Karsdals første 
fremtræden for et større publikum. 
Et brud på traditionen var der 
dog: Bent Karsdal ville ikke ud- 
klædes i kjole og hvidt!
Første uge af skoleåret har været 
præget af l.g'ernes intro-arrange- 
ment, som kulminerede i en meget 
vellykket fest for hele skolen 
fredag d. 12. august. Og nu sæn
ker arbejdsroen sig over skolen...

Jens Vind

- Med et rektorskifte sker der al
tid ændringer. En af disse er, at 
skolens sædvanlige årsskrift ikke 
længere udkommer ved skoleårets 
afslutning. Det bliver nu delt op 
i to, et introduktionsskrift 
"Velkommen" med praktiske oplys
ninger om skolen, som allerede er 
sendt til alle nye l.g'ere, og et 
egentlig årsskrift med artikler 
om Skolens historie og gymnasie
undervisning i dag. Indholdet 
skal skabe interesse for Ribe Ka
tedralskole, og skriftet vil bli
ve sendt til de skoler, hvorfra 
kommende gymnasieelever kan for
ventes at komme.

- Mercurius, skolens blad, har 
som vanligt udgivet Den blå bog 
1988 med en samling mere eller 
mindre venlige karakteristikker 
af årets studenter.

- Ribe Katedralskole leverede i 
år en dansk stil til 13. Stilen 
"Forsvar mod angsten", der efter 
censorernes mening er blandt å- 
rets allerbedste, er skrevet af 
Mogens Hessellund fra Gredstedbro. 
Den kunne læses som kronik i Ber- 
lingske Tidende d. 14. juni.

Ribe Katedralskole er motivet på 
årets Ribemønt, som kan købes i 
Sparekassen Sydjylland (se annon
cen næstsidste side). Overskuddet 
fra salget uddeles til en/flere, 
der i årets løb har udvist pris
værdige initiativer og præstatio
ner i Ribe kommune.

Et 175 års jubNæum

Der er vist ingen af Katedralskolens gamle elever, som ikke kender 
den nu 175 år gamle Termansens Boghandel. Vi gamle købte skolebøger, 
stilehefter og elastikpenne der. Det gør eleverne af i dag ikke, de 
får det på skolen. Til gengæld køber de bøger, hvad vi ikke havde 
penge til. Jubilæet fejres i november - ikke med en historisk tryk
sag, men med en skotsk folkemusikaften - utraditionel som boghandler 
Jelsberg er.
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Nyt fra Ribe og omegn
Fra 15/10-13/11 viser Ribe Kunst
museum i en udstilling "rosen
borgstilen" , således som den fin
der udtryk i villaer, stations
bygninger, herregårde og etage
ejendomme over hele landet. Der 
vises originaltegninger af bl.a. 
Bindesbøll, Meldahl, Amberg (Dom
kirkens restaurator) og museums
bygningens egen bygmester, L.A. 
Winstrup.
Ribe stiftskontorer er flyttet 
fra Bispegården over gårdspladsen 
til den tidligere logebygning i 
Set. Laurentii Gade og en nyop
ført mellembygning.
I byens eneste beboede storkerede, 
på Det gamle Rådhus, har der i ar 
været 4 unger.
Sommerens Ribespil, der opførtes 
i gården bag Tårnborg, omhandlede 
ikke overraskende stavnsbåndets 
ophævelse. Ca. 300 lokale borgere 
er involveret i disse årlige spil.
I den tidligere gaveforretning i 
Quedens Gaard har Henrik Skjønne- 
mand indrettet guldsmedeværksted.
Forpagterne af Weis Stue, Jette 
og Knud Nielsen, har købt restau
rationen af kommunen.
Maler Ebbe Bertelsen har genskabt 
de gamle kalkmalerier i den nyre- 
staurerede banegårdshal i Esbjerg.
Som er beskæftigelsesfremmende 
foranstaltning har Ribe kommune 
opbygget et genbrugscenter, der 
en gang om ugen henter papir, 
flasker og andet affald i alle 
kommunens områder.
Pinsens tulipanfest har, bortset 
fra optoget med pyntede vogne, 
efterhånden meget lidt med tuli
paner at gøre. Overskuddet, ca.
200.000 kr. som går til byens 
sportsklubber, tyder dog på, at 
festen fortsat er populær. Palle 
Bramming (r.59) forlader tulipan
komiteens formandspost efter 5 
års virke.

Leif Jochimsen, Bentzons Boghan
del, der har solgt sin ejendom 
til Statsanstalten, som indretter 
kontorer i gallerilokalerne på 1. 
sal, er flyttet til Silkeborg, 
hvor han er gået ind i firmaet 
"Olga Musik". Han vil fremover 
drive Bentzons Boghandel ved be
styrer .
Alle partier i Ribe byråd pånær 
SF har indgået forlig om 1989 
budgettet, der vil sikre uændret 
skatteprocent på 20,7.
Lokalplanforslaget om placering 
af et hotel ved Plantagen, hvor 
Farupvej munder ud i hovedvej All, 
gav anledning til et veto fra 
Skov- og Naturstyrelsen mod pro- 
jektet, et veto der imidlertid 
blev omstødt af miljøministeren 
efter enkelte mindre ændringer i 
planen. Bortset fra protester fra 
Det antikvariske Selskab, Natur
fredningsforeningen og et par 
vægtige indlæg i lokalpressen af 
Katedralskolens Torkil Funder, 
har lokalsamfundet næsten ikke 
ytret sig, hverken for eller imod. 
Da hotelbyggeriet kan forventes 
at afskære udsigten til byen fra 
"In memoriam" bænken, der af gi
veren, Nicolai Nyholm, ønskedes 
placeret netop der, hvor han før
ste gang så Ribe by i 1863, da 
han kom til Katedralskolen, har 
Ripenser-Samfundet også proteste
ret.
Provisor Niels Nybro, Viborg, er 
udnævnt til apoteker i Ribe. Han 
stammer fra Rødding og gik i 1959 
i l.g på Katedralskolen.
Hasse Thranholm (r.51) "Sælhunden" 
stod også i år for en vellykket 
havnefest på Skibbroen.
500 spillemænd og folkedansere 
fra hele landet deltog i år i det 
andet Festiribe arrangement med 
dans og musik i byens gader.
Fru Henriette Bjerrum, København, 
er fyldt 100 ar og fru Fanny Stu- 
rup, Esbjerg, 95 år.
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PersonaNaAstrid Noack
Billedhuggeren Astrid Noack blev 
fadt i Grønnegade 27, Ribe, for 
100 år siden. Holstebro kunstmu
seum, der er hovedmuseum for 
Astrid Noacks kunst arrangerede 
en mindeudstilling, der i foraret 
blev vist på Ribe Kunstmuseum 
sammen med vort museums egne to 
arbejder. Museets nye inspektør, 
William Gelius, havde foretaget 
en fin opstilling af udstillingen 
i museets smukke sydvendte rum.

F o r a r b e j d e  t : 7  h o v e d v æ r k e t ,  Anna 
A n c h e r - s t a t u e n ,  o p r i n d e l i g t  i a v e t  
t i i  S k age ns  museum. A f s t ø b n i n g e r  
nu også  f o r a n  S t a t e n s  Museum f o r  
k u n s t  og k o i s t e b r o  ku ns tmuseum.

Døde:
Gunnar Nielsen (st29), Brejning,
11. april, 79 år.
Dagny Mortensen, fh.overbibliote
kar, Ribe, 3. maj, 89 år.
Svend Mogensen, fh.seminarierek- 
tor, Ribe, 7. juni, 92 år.
Randi Jenrich f. Peters (s.57), 
København, 14. juli, 49 år.
Tove Felding f. Schønau Jørgensen, 
(r.21), København, 21.juli, 83 år.
Ingrid Himmelstrup f. Pedersen,
(s.40), København, 25.juli, 67 år.
Mimi Schultze, Ribe, l.aug. 90 år. 
Aagot Kielberg f. Lange (r.18), 
Sorø, 3. august, 85 år.
Nina Lerche-Thomsen f. Haagensen 
(s.57), Ribe, 27.august, 50 år.
Runde dage:
Birte Marie Hovard f. Nielsen 
(s.36), København. 70 år, 9.april. 
Edith Reske-Nielsen, f. Stenderup 
(s.38), fh.overlæge. Arhus. 70 år,
24. april.
Henning Aastrup (s.16), fh.over
læge, Slagelse. 90 år, 23.juli.
Niels Bruun (s.38), kunstmaler, 
København. 70 år, 12.september.
Hans Jakob Willumsen (s.36), di
rektør, Gentofte. 70 år, 2.okt.

Gaver
Fotos, bøger o.a. til arkivet er 
med tak modtaget fra:
- Anne Marie Brinck (r.28)
- Aksel Jensen (s.43)
- Hans Carl Neistgaard (s.53)
- Elisabeth Daugaard Peters (s.18)
- Thyra Øllgaard (s.27)
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Direktør cand.pharm. Nieis Peter 
Lauridsen og hustru Johanne Margrethe 

Lauridsen, f. Rubner-Wissings 
iegat for studenter fra Ribe Katedraiskoie

Ripenser-Samfundets legatudvalg disponerer for tildelingsåret 1988 over 
ca. 40.000 kr., der uddeles i et antal portioner som støtte til videre
gående uddannelse af enhver art for "fattige men flittige" studenter fra 
Ribe Katedralskole. Ansøgningsskemaer skal anvendes og rekvireres ved 
indsendelse af A-5 kuvert adresseret og frankeret med kr. 4,10. Ansøg
ninger skal være udvalget i hænde senest 1. november 1988. Evt. tilde
ling meddeles pr. brev ca. 2. januar 1989.
Legatudvalgets adresse: Peter Lungholt, Asylgade 12, 4000 Roskilde.

Nye medtemmer
u.år Gerda Beck, Smalleslippe 5, 6760 Ribe 
S.18 J.C.Agerbæk, Sviegade 20, 6760 Ribe
R. 28 Inga Kromann Hansen, Dr.Dagmarsvej 12, 6760 Ribe
S. 33 Villy Finnerup, Bernstorffsvej 84, 2. 2900 Hellerup

Gunner Johnsen, Borgergade 6C, 8600 Silkeborg 
Ebbe Thestrup Pedersen, Brønlunds Alle 18, 2900 Hellerup 
Henry Brøndum Petersen, Ege Alle 233, 8600 Silkeborg 
Torkild Teilmann, Agerbølparken 16, 7323 Give

R. 33 Else Lundme, Mimersgade 6B, 8700 Horsens
Helga Frederiksen, Ringgade 27, 6400 Sønderborg 
Helmuth Wilsøe, Vognmandsvej 28, 2.th. 5800 Nyborg 

33 Mary Pors (Nielsen Kjærgaard) Mellemgade 6,2. 6240 Løgumkloster
S. 38 Ove Øllgård, Volbrovej 2, 6500 Vojens
R.43 Inger Rasmussen, Lumbyesvej 2 - 52, 7000 Fredericia 
R.46 Jytte Bramming Møller. Korrespondance til: Bente Nielsen, 

Bakkevej 7, 6740 Bramming
R. 48 Kathrine Lund, Højtoftevej 52, 6700 Esbjerg
S. 48 Anna Okholm, Grøndallund, Kast.rup, 6510 Gram
S.58 Helga Lyngvig, Tingbjergvej 8, Horsbyg, 6230 Rødekro 

Eva Dalsgaard, Sonnesvej 3, 5700 Svendborg 
Anna Marie Andersen, Dyreborgvej 45,Dyreborg, 5600 Fåborg

5.62 Jette Ludvigsen, Enggården, 6520 Toftlund
5.63 Andreas C. Anthonius, Elmevej 19, 5450 Otterup

Anna Margrethe Schmidt, Horsbølvej 30, Rejsby, 6780 Skærbæk 
Vibeke Børdahl, Ramstadåsvejen 19, N-1322 Høvik, Norge 
Helge Haugaard, Kirkevej 43, 7250 Hejnsvig 
Solveig Kjeldgaard Knudsen, Magstræde 18, 1204 Kbh.K 
Kirsten Margrethe Hårdt, Mossøvej 4, 7200 Grindsted 
Birthe Holst Riis, Bowej 5, Gestrup, 6520 Toftlund 
Birgit Nielsen, Luneparken 45, 6070 Christiansfeld 
Birthe Bruun, Birkevænget 62, Askov, 6600 Vejen 
Jonna Josupeit, Sønderbg.Landevej 66, Adsbøl, 6300 Gråsten 
Eva Schiørring Munk, Mellemvang 16, 2970 Hørsholm 
Kirsten Karlskov, Præstevænget 9, Guldager, 6710 Esbjerg V 
Marie Kirstine Cramers, Hårbyvej 58, Stjær, 8660 Skanderborg
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R. 63 Karen Blom Sørensen, Hans Jacobsvej 12, l.tv., 6760 Ribe
Flemming Kudsk, Spurvevej 5, 4720 Præstø
Inger Jerichau, Lokesvej 1, Torkildstrup, 4060 Kr.Såby
Erik Blom, Bordingsvej 15, 6760 Ribe

S. 74 Lene Klindt Sølbeck, Vestergade 30, 6771 Gredstedbro
S.83 Ellen Dahl, Callisensvej 9, 2900 Hellerup

Lone Bøj Petersen, Volden 3, 3.tv. 8000 Arhus C

Nye adresser
R. 23 Herman Nønneche, Baldersvej 6, 6000 Kolding
S. 27 Carl Christensen, Tingvej 28 1. 8543 Hornslet
R. 35 Dora Øbom, Skovvejen 461, 2.tv. 8000 Arhus C
S. 43 Else Holm Klastrup, Sct.Bendtsvej 10, 3.th. 4100 Ringsted 
R.44 Tove Larsen, Brunevang 97, 2610 Rødovre
R.46 Helge Sandahl Skov, Finsensgade 5, 6760 Ribe
R. 48 Inger Aagesen, Ryetvej 19, st.mf. 3500 Værløse
S. 54 Gregers Martin Jæger, Hofgårdsvej 7, 6950 Ringkøbing

Karl Konstantin-Hansen, Ahlefeldtsvej 13, Postbox 40, 5300 Kerte
minde

5.56 Karen Volf Jessen, Ingemannsvej 53, 4200 Slagelse
5.57 Birgit C. Lindegård, H.C.Andersensvej 16, 6100 Haderslev
R. 57 Carl Christian Toft, Harlicks Cottage, Hatchett Lane,

Beaulieu, Hampshire SO 42 7YW England
5.58 Christen Povlsen, Kildevej 12, 8850 Bjerringbro
S. 62 Karen Jørgensen, Drejerbanken 20, 5492 Vissenbjerg
S.63 Hanne Hansgaard, Skovvang 10, 4690 Haslev
S.65 Henning Boysen, Saudi Catering, P.O.Box 9178, Jeddah 

21413 Saudi Arabien
S.69 Vera Petersen, Søndre Fasanvej 48, 2.th. 2000 Frederiksberg
S.72 Jannick B. Pedersen, Himmelevvej 8, 4000 Roskilde
S.75 Lars Bruun Nielsen, Hyldehegnet 9, 6400 Sønderborg
5.78 Peter R. Langberg, Østrevej 34, 8210 Århus V
5.79 Finn Hjerrild Nielsen, Bøjdenvej 97, 5800 Nyborg
5.80 Britta Hesselberg Juul, A.Andersensvej 27A, 20. 8600 Silkeborg 

Jens Skovmand Høgh, Kærvænget 18, 13, 8722 Hedensted
Jørgen V. Jacevicz, Bøgevej 7, 6780 Skærbæk

5.81 Grethe Løhde, Åløkkevej 29, st.th. 2720 Vanløse 
Solvej Mohr, Industrivej 3C, 6760 Ribe

5.82 Linde Juul Jørgensen, Vesterbro 74, 1. 5000 Odense C 
Ingelise Mikkelsen, Obbekærvej 7, 6760 Ribe
Lone Brun, Stampesvej 26, 1.th. 8260 Viby J 
Hanne Lassen, Skibbroen 11, 6760 Ribe
Bjarke Sonnichsen, Nansensgade 16, st.tv. 5000 Odense C 
Karl Gustavsen, Glanshatten 6A, vær.1, 5220 Odense SØ 
Erik Qwirin Hansen, Flintebakken 100, 8240 Risskov 
Axel Ohrt Johansen, Lyngbygårdsvej 71, 2.tv. 2800 Lyngby

5.83 Ingrid Søchting, 2029 London Street, New Westminster,
British Columbia V3M 3E6 Canada
Grete Brunsgaard, Horsensgade 11, 2.tv. 2100 Kbh.Ø 
Kim Rene Jensen, Dalgas Alle 113,2.tv. (539) 7800 Skive 
Kirsten Lone Melgård, Kirkegade 4A Vejrup, 6740 Bramming 
Poul Beck Nielsen, Kongevej 327, Arnum, 6510 Gram

5.84 Karen Marie Bruun, Skårup Mellemvej 10-16, 5881 Skårup 
Lisbeth Holst, Flintebakken 100, 8240 Risskov
Finn Jensen, Næssundvej 15, 9220 Ålborg Øst
Kjeld Bundgåård Olesen, Silkeborgvej 140, 3.tv. 8000 Arhus C 
Anette Lind Astrup, Bissensgade 17, 3.tv. 8000 Arhus C 
Michael Bock, Nybrovej 304 0.43 2800 Lyngby
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5.85 H.C.Ohrt Johansen, Frederiksalle 174, 2. 8000 Arhus C
Anette Spang Mortensen, Hans Tausensgade 13, 1.tv. 5ooo Odense C 
Mette Nielsen, Hans Tausensgade 13.1.tv. 5000 Odense C 
Annette Susanne Hansen, Birkealle 2, 2.tv. 6400 Sønderborg 
Vera Rohde Thomsen, Vestergade 33 Arnum, 6510 Gram 
Susanne W. Poulsen, Borgervænget 28, 6710 Esbjerg V 
Carsten Petersen, Terrasserne 18, 2700 Brønshøj

5.86 Jørgen Lamberth Nielsen, Grenåvej 681U, lejl.95, 8541 Skødstrup 
Helga Hjerrild Nielsen, Grundtvigshus koil. Gøteborg Alle 14. 10 D 
8200 Århus N
Kirsten Olesen, Egerntoften 10, 6760 Ribe 
Kim Paasch, Ubjergvej 11, 6270 Tønder
Knud Agis Larsen, Esk. 662, Flyvest. Skrydstrup, 6500 Vojens 
Flemming Lauridsen, Lærkevej 39, 6740,Bramming 
Finn Thomsen, Tønnesvej 8, st.tv. 2300 Kbh.S 
Henrik Svend Græsdal, Sjælsmark kaserne, 2970 Hørsholm 
Hans Peter Kjær, Jernaldervej 229C, 8210 Århus V

5.87 Nicolai Andersen, Dalstrøget 129, 3.tv. 2860 Søborg 
Britt Bjerrum, Kirkevej 50, 6740 Bramming
Martin Bregnballe, Hartmannsvej 77, 2920 Charlottenlund 
Charlotte Lykke, Hartmannsvej 77, 2920 Charlottenlund 
Jens Maasbøl, Ndr.Frihavnsgade 85, 4.tv.21oo Kbh.Ø 
Alice Okholm, Hedelundsvej 128, 6705 Esbjerg 0 
Michael Smedegård Pedersen, Kollegiebakken 9, vær.3013 
2800 Lyngby
Susan Rosenberg, Borups Alle 21, 4.th. 2200 Kbh.N 
Sidse J.Kjær Stephensen, Lollandsvej 15, 8000 Århus C

RIPENSER-BLADET udkommer 4 gange årligt og udgives af RIPENSER-SAMFUNDET, 
en forening for tidligere elever fra Ribe Katedralskole samt for skolens 
nuværende og tidligere lærere.
REDAKTION : Mogens Juhl, ansv.

REDAKTIONENS ADRESSE:
Mogens Juhl, Kongensgade 15, 
6760 Ribe, 05-42.40.66.

INDMELDELSER:
Poul Noer, Nordkildevej 15, 
3230 Græsted, 02-29.14.43.
KASSERER: Kirsten Grunfeld, 
Rønne Alle 15A, 3450 Allerød, 
02-27.63.08, Giro 1 06 66 76.

Eftertryk af artikler kun efter aftale med redaktionen.

Adresseændringer og reklamationer meddeles til det omdelingsposthus, 
hvorunder man hører. Ved flytning opgives både gammel og ny adresse samt 
alle cifre i medlemsnummer.

BENTZONS
BOGHANDEL
Tlf. (05) 42 00 41

¡nterf!ora

Poul Mathiesen 
Skolegade 2 - Ribe 

Ttf. 05 42 08 33 og 05 42 10 34 
flere linier
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Tetefon Gredstedbro 
05 43 10 88

T.S. KERAMtK 
Håndtavet stentøj

Grydergade. R ibe. TIf. 05 42 36 94A

I M P c i g ^ t u c
(f HOTEL

TORBEN PEDERSEN RESTAURANT
TORVET

Storegade 18.6760 R ibe. Telt.05 42 15 32 6760 RtBE 
TLF. 05 42 07 00

Aut. tipsforhandler

At Provinsbanken

TIf. 05 42 11 00
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fortagobogtrgH uri
VESTERBROGADE H 7  *  1M 0 XOCEMHAVR V

TLF. 01 31 45 82

Tryksager af enhver art, 
f.eks. brochurer i 4 farver, 
formuiarer i endeløse  
baner, eller bare en æske 
visitkort.

RIBEMØNTEN
Mslåes« af
Interessentselskabet til 
udgivelse af Ribe-Mønten 
og Ribe Turistforening.
Motivet er i år 
Ribe Katedralskole
Sølvmønter kr. 325,- 
Bronzemønter kr. 80,-

BestiHing og salg hos:

S p a r e k a s s e nSydjyHand
Saltgade 10-14, 6700 Ribe. Tlf. 05 42 13 33

Fra 31.08.88
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AKTIESELSKABET R!BE JERNtNDUSTRt
FORM TRYK 05 42 46 43
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Der er meget, 
De kan spare

Amotd Nyborg
U 6760 * *  TtMw * 3  420060

-tal med Bankrådgiveren 
PRIVATbanken

ALTING I EL-TING
Ribe Afdeling
von Støckens Plads 2.6760 Ribe 
Telefon 05 42 11 11

JENS PEDERSEN ApS
v/Aut. Ei-instaiiatør Carl Pedersen 
YdermøHen . leiefon 05 42 32 32 

Sønderportsgade 3 . Tetefon 05 42 08 25 
6760 Ribe . Giro 9 0! 90 !4 

Biitif. 04 96 68 25 
Hårde hvidevarer Saig og service

6750R)BE0&420226

SCHJØUN TRYK 
RÅDMANDSGADE 60 

2200 KØBENH/VN N 
7LF (01)839401
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Den første kvindetige student 
fra Ribe Katedra!sko!e

I 1895 blev Kirstine Margrethe 
Styrup (1873-1959) som den første 
kvinde student fra Ribe Katedral
skole. Begivenheden - for en be
givenhed var det - afspejledes 
ikke i Ribe Stiftstidende. Der 
fandtes, som alle de foregående 
år, blot en liste over de nydi- 
mitterede studenter, men ikke et 
ord om, at en af dem var en kvin
de. Til gengæld er der i den lil
le by ganske givet snakket om 
prokurator Styrups datter, der 
ikke som andre døtre af det bedre 
borgerskab kunne nøjes med under
visningen i byens små private pi
geskoler for derefter at oplæres 
til den gifte kvindes rolle, at 
stå ved mandens side og sørge for 
hjem og børn. Prokuratoren gav 
alle sine børn en god uddannelse, 
men det har muligvis ligget ham 
særligt på sinde for Kirstine 
Margrethes vedkommende. Som barn 
havde hun været en del syg og 
bl.a. været på Refsnæs Kystsana
torium. Formentlig som følge af 
sin sygdom havde hun en let ryg
deformitet, og faderen har da nok 
skønnet hendes muligheder for at 
blive gift og dermed forsørget 
mindsket. Han var en fremsynet 
mand og har uden tvivl fulgt godt 
med i samfundsudviklingen og så
ledes vidst, at kvinder for nylig 
havde fået adgang til de højere 
uddannelser ved Københavns Uni
versitet. Med den viden søgte han 
og fik sin datter optaget i Ribe 
Katedralskole.
Men først lidt om, hvornår og 
hvorledes kvindelige studerende 
fik adgang til Københavns Univer
sitet .
I 1873 læste en ung lærerinde i 
Svendborg, Nielsine Mathilde 
Nielsen (1850-1916), i avisen, at 
amerikanske kvinder var begyndt 
at studere medicin. Hun fik selv 
lyst til at gå i gang med dette 
studium og søgte i 1874 Undervis
ningsministeriet om tilladelse 
til ved Københavns Universitet at 
tage examen artium, som studen

tereksamenen hed den gang, og 
derefter påbegynde et lægestudi
um. Nielsine Nielsen fik aldrig 
et personligt svar på sin ansøg
ning, men kunne i 1875 læse i a- 
visen, at der var udstedt en kgl. 
anordning, som tillod kvinder på 
lige fod med mænd at studere ved 
Københavns Universitet efter at 
have taget studentereksamen. En 
teologisk embedseksamen kunne de 
dog ikke tage. Overraskende nok 
så størstedelen af fakultetsmed
lemmerne fordomsfrit og imødekom
mende på ansøgningen. Nielsine 
Nielsen forberedte sig herefter 
privat til studentereksamen, og i 
1877 blev hun den første danske 
kvindelige student. I 1885 blev 
hun cand.med. og dermed Danmarks 
første kvindelige akademiker.
Fra 1877 og til 1895, hvor Kir
stine Margrethe Styrup blev stu
dent fra Ribe Katedralskole, di
mitteredes i alt 114 kvindelige 
studenter. En del af disse er ud
gået fra N.Zahles Skole i Køben
havn, der i 1877 oprettede et ar
tiumkursus for kvinder, og som i 
1886 fik dimissionsret. Resten - 
eller næsten resten - var priva
tister, hvilket vil sige, at de 
efter at have modtaget privatun
dervisning gik op til den afslut
tende eksamen på en latinskole. 
Nogle ganske få, vist kun tre, 
deltog dog helt eller delvist i 
en fællesundervisning med drenge 
op til studentereksamen. Men det 
er kun sket på private latinsko
ler. Af landets 13 "kongelige 
lærde skoler", som statsskolerne 
hed den gang, er Ribe Katedral
skole den første, der dimitterer 
en kvindelig student, som sammen 
med drenge har deltaget i skolens 
almindelige undervisning.
Og hvordan gik det så til, at Ri
be Katedralskole åbnede sine døre 
for en pige?
I begyndelsen af året 1§92 søgte 
hendes far ministeriet f&&? Kirke- 
og Undervisningsvæsenet om tilla-
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delse til, at hun måtte deltage i 
undervisningen på Katedralskolen. 
Efter ministeriets anmodning kom
menterer rektor Fritsche (1832- 
1903) den 16.april ansøgningen i 
en længere skrivelse.
Først gør han rede for mange be
tænkeligheder ved en fællesunder
visning for piger og drenge, men 
efterhånden tør han dog noget op 
bl.a. under henvisning til, at 
når staten har givet kvinder ad
gang til Universitet, så har den 
også moralsk pligt til at sørge 
for, at de kan få den nødvendige 
forberedende undervisning. Frit
sche slutter med, at han kan an
befale, at tilladelsen gives, så
fremt ministeriet mener det vig
tigt, at der bliver gjort et for
søg med fællesundervisning, samt 
at ministeriet må tage det fulde 
ansvar for den betydning, et så
dant forsøg kan få som præcedens 
ved senere lignende ansøgninger.
I skrivelsen refereres lærerkol
legiets stilling til spørgsmålet: 
3 er så absolut imod, 2 anbefaler 
forsøget, 1 er i tvivl, da han 
ikke kender den unge piges "ånde
lige forudsætninger" og 3 går ind 
for fællesundervisning i alminde
lighed. To måneder senere, den
21.juni, vil ministeriet, inden 
en afgørelse træffes, gerne vide, 
om det kan forventes, at drenge
nes forældre ikke har noget imod, 
at der optages en pige i samme 
klasse, samt om rektor kan garan
tere, at pigens optagelse ikke 
vil medføre ulemper for skolen.
I mellemtiden er der sket det, at 
Kirstine Margrethe Styrup i juni 
1892 ikke som ventet gik op til
4.klasses hovedeksamen (den eksa
men der gav adgang til latinsko
lernes øverste to klasser), for
mentlig fordi hun ikke var til
strækkelig forberedt. Dette med
delte rektor Fritsche ministeriet 
den 22.juni, samtidig med at han 
beskrev ulemperne ved, at skolen 
skulle fungere som fællesskole. 
Først nævner han "retirade" pro
blemerne, dernæst frikvartererne 
hvor piger og drenge ikke bør væ- 

' re sammen ^skolegården og til 
sidst, "at Friheden i Valget af,

hvad der læses i Latin og Græsk, 
maa indskrænkes noget ved Hensy
net til det nye kvindelige Ele
ment". Om stemningen hos drenge
nes forældre ved en piges opta
gelse i klassen skriver Fritsche, 
at den sandsynligvis vil være 
blandet.
Vinteren 1892-93 forbereder Kir
stine Margrethe Styrup sig atter 
til 4.klasses hovedeksamen, som 
hun består, og faderen sender en 
ny ansøgning om optagelse i Kate
dralskolen til ministeriet. Den
1.august 1893 meddeler ministeri
et, at man vil tillade rektor at 
beslutte om Kirstine Margrethe 
Styrup skal optages. Det under
streges, at hvis det sker, må det 
betragtes som en helt eksceptio- 
nel foranstaltning, der ikke på 
nogen måde må skabe præcedens. 
Hvis der "rejser sig en alminde
lig Opinion fra Forældrenes Side 
mod kvindelige Elevers Optagelse 
i Skolen" forbeholder ministeriet 
sig ret til at trække tilladelsen 
tilbage.
Den 21.august 1893 begynder Kir
stine Margrethe Styrup i 5.klasse 
sammen med 13 drenge, hvoraf en 
var hendes bror. Hun var da netop 
fyldt 20 år. De fleste af drenge
ne var 3-4 år yngre.

Å v r s t t n e  M a r g r e t h e  S t y r u p  
f o t o  f r a  7896
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Om hendes to skoleår ved vi bog
stavelig talt intet. Forhand
lingsprotokollen vedr. lærermø
derne afholdt 1893-95 indeholder 
kun dato for møderne, men ingen 
referater. Ved årsprøven 1894 op
rykkes hun med karakteren g+ i 5. 
og sidste klasse som den næstsid
ste i klassen, lige efter sin 
bror. Herudover oplyser Sangpro
tokollen, at hun blev kasseret 
ved alle stemmeprøverne.
Den 9.juli 1895 tager Kirstine 
Margrethe Styrup sin studenterek
samen eller afgangsprøve for stu
derende, som den da benævntes.
Med en 2.karakter - nu lige over 
broderen - blev hun den 3.sidste 
af et hold på 11. Af hendes ka
rakterer ses, at græsk og latin 
voldte hende besvær, hvorimod hun 
klarede sig fint i naturlære. Den 
matematisk-naturvidenskabelige 
linie, som hun sikkert havde 
valgt, hvis hun kunne, var ikke 
rigtig slået an i Ribe. Først i 
1898 udgik der en matematisk stu
dent fra Ribe.
Da Ribe Katedralskole var den 
første statsskole, hvor en kvinde 
fik lov til at følge undervis
ningen i 4. og 5. klasse og tage 
en studentereksamen fra skolen, 
var ministeriet naturligt nok in
teresseret i at høre rektors me
ning om forsøget. I sin indberet
ning af 3.oktober 1895 skriver 
han bl.a. følgende: "Kirstine 
Margrethe Styrup var, da hun op- 
ges i 5.Kl., 20 år gammel. Hun er 
livlig og indladende overfor 
jævnaldrende af begge Køn, men 
ikke særlig fristende overfor mu
lige erotiske Tilbøjeligheder 
(hun er noget deform i Ryggen). 
Hendes Evner viste sig kun at væ
re meget jevne, saa at hun ikke 
ved overlegen Begavelse eller 
aandelig Modenhed kunde blive do
minerende i Klassen, tværtimod. 
Derimod var hun meget flittig og 
ihærdig med sit Skolearbejde og 
ydede derved sit Bidrag til en 
god Tone blandt Disciplene. Hun 
havde en 4 Aar yngre Broder i 
samme Klasse, der meget lignede 
hende i Evner, maaske i nogle 
Retninger bedre begavet, men saa

ogsaa mindre flittig og udholden
de. Paa ham øvede hendes Delta
gelse i Klassens Arbejde en gavn
lig Indflydelse. De øvrige Klas
sekammerater vare med en enkelt 
Undtagelse sindige jydske Drenge, 
i det hele meget flittige; der 
var saaledes for deres Vedkommen
de ikke Grund til at nære nogen 
Frygt for, at Tilstedeværelsen af 
en kvindelig Discipel skulde vir
ke forstyrrende paa deres Forhold 
i nogen Maade. Dette bekræftede 
sig ogsaa i de 2 Aar, hvori hun 
deltog i Undervisningen. Hverken 
denne eller Tonen i Klassen led 
paa nogen Maade ved hendes Nærvæ
relse, snarere dæmpede denne vel 
undertiden nogen den ungdommelige 
Kaadhed, og der har hele Tiden 
ikke været Grund til Klage over 
Disciplenes Forhold, heller ikke 
overfor hende. Der kan jo ved Un- 
visningen frembyde sig Stof, som 
man ellers ikke gærne behandler 
overfor unge af begge Køn. Men 
heller ikke i den Henseende blev 
der her nogen Vanskelighed, og 
man kan vel altid komme derover 
ved nogen Varsomhed, skønt der 
her er et Punkt, hvor der kan 
blive Forargelse ved uheldige E- 
lementer enten paa den mandlige 
eller kvindelige Side eller ved 
Kejtethed hos Læreren. Jeg anser 
det endelig for selvfølgeligt, at 
en saadan ung Pige i Frikvarte
rerne og i Mellemtimer (Gymna
stik- og Sangtimer) maa have Til
hold i Rektors Familie og Lejlig
hed" .
Trods forsøgets heldige udfald er 
Fritsche dog fortsat betænkelig 
ved en almindelig fællesundervis
ning af drenge og piger, men be
tænkeligheden synes dog mindre 
end tidligere, og han tilføjer, 
at han ikke vil have noget imod 
at gentage forsøget. Hvilke tan
ker, man gjorde sig i forbindelse 
med den gryende anerkendelse af 
kvindens ret til at modtage samme 
undervisning som manden, og med 
hvilken alvor man så på spørgsmå
let, fremgår af slutningen på 
rektors rapport:
"Hvorledes Undervisningen sammen 
med lutter Drenge har virket paa
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hendes aandelige Udvikling, tør 
jeg ikke indlade mig paa at be
svare. Man fristes til at tro, at 
en ung Pige under saadanne For
hold kan føres ind paa et noget 
andet Syn paa forskellige Livs
forhold end en, som er undervist 
sammen med andre unge Piger, at 
hun vel ogsaa kan tilegne sig 
visse maskuline Vaner og Manerer. 
Men dette er kun en Slutning, ik
ke Erfaring."
Om Kirstine Margrethe Styrup's 
senere livsforløb kan oplyses, at 
hun blev immatrikuleret ved Kø
benhavns Universitets lægeviden
skabelige fakultet i 1896, og at 
hun blev medicinsk kandidat i 
1904. Efter en kort tid i praksis 
i Sønderho uddannede hun sig vi
dere på københavnske hospitaler. 
Hun fik specialistanerkendelse i 
hals-, næse- og øresygdomme i 
1918 og drev herefter speciallæ
gepraksis på Frederiksberg. Hun 
døde i 1959 og ligger begravet på 
Ribe kirkegaard.
Fik så Kirstine Margrethe Styrup's 
optagelse på Katedralskolen med 
afsluttende studentereksamen no
gen afsmittende virkning? Ikke u- 
middelbart; der skulle gå 9 år 
før den næste pige i Ribe kunne 
sætte en studenterhue på sit ho
ved.
Med "Loven om højere Almenskoler 
m.m." af 1903 åbnedes omsider ad
gangen for piger til den højere 
skoleuddannelse, men årene forin
den (1900-02) har rektor Fritsche 
fået ministeriets tilladelse til 
optagelse af 14 piger. I begynd
elsen var man i København noget 
tvivlrådig og udbad sig atter en 
erklæring fra lærerforsamlingen. 
Denne støttede rektor og tilslut
tede sig tanken om at åbne stats
skolerne for unge piger. Kun en 
af lærerne afgav en separaterklæ
ring, ikke fordi han var imod, 
men fordi han var af den opfat
telse, at de to køn skal undervi
ses forskelligt og derfor hver 
for sig. Ministeriets tilladelse 
er som tidligere betinget af, at 
pigerne i frikvartererne skal op
holde sig i rektors bolig; og som 
noget nyt er tilføjet, at pigerne

ikke har adgang til drengenes 
fripladser og stipendier.
Rektor Fritsche dør samtidig med, 
at loven af 1903 træder i kraft.
I en nekrolog hedder det bl.a., 
at hans stilling til spørgsmålet 
om unge pigers optagelse i stats
skolerne er et eksempel på hans 
"friske initiativ", som førte til, 
at denne nyordning til dels var 
gennemført på Katedralskolen, da 
den nye skolelov blev vedtaget.
Det bør i denne sammenhæng nævnes, 
at skolens første kvindelige læ
rer ansættes i 1901 til at vare
tage pigernes gymnastikundervis
ning. Og mon ikke Fritsche efter
hånden, som pigernes antal steg, 
har taget lidt let på ministeri
ets krav om, at pigerne skulle 
holde frikvarter i hans bolig.
Da den nye skoleordning indføres 
i 1903 tilmeldes der 17 piger i
1. mellem, og skolen har da på 
det tidspunkt 24 kvindelige og 
105 mandlige elever.
I 1904 dimitterede skolen den næ
ste kvindelige student. Herefter 
har spindesiden hvert år - dog 
med en enkelt undtagelse - været 
repræsenteret blandt byens nyud- 
klækkede studenter. Men langsomt 
gik det i begyndelsen; op til 
1909 kun med een om året. Vi skal 
helt hen til omkring 1960, førend 
der begynder at være ligevægt 
mellem de to køn. I de sidste år
tier er udviklingen gået så 
stærkt, at i 80'erne dimitteres 
der studenterhold med dobbelt så 
mange piger som drenge.

Æed.

798J studenter
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Ribe gtimt fra 20' og 30'erne
2. del

Birte Marie Hovard

"RæWighec? uden Sfrømper", opførf i.febr. 7 9^8
Fi7er barsen, A*aren Margrethe Merschend, Zngrid Mæss-Schmidt, 
Pou7 Å*irA og Jørgen Pønnesen.

Afdansningsbal og skolebal var vin- på selve festdagen om morgenen be- 
terens højdepunkter. gav min mor sig til rektorboligen.
Katedralskolens fest samlede i reg- hvor spisestuen var omdannet til 
len en 250-300 mennesker. Gymnasie- ^  smørrebrødsfabrik. Midt for det 
elever indstuderede skiftevis un- udtrukne spisebord stod skolens pe- 
der lektorerne Nørregårds og Johan- <̂ 1. og skar det ene rugbrød op ef- 
sens ledelse en forestilling. Jeg ter det andet på en brødmaskine, 
husker særlig "Kærlighed uden Sa fulgte tre, fire damer, der
strømper", men det vil være uret- smurte smør pa brødet. Og kredsen 
færdigt at fremhæve den ene på de sluttedes af de andre damer med 
andres bekostning, for komedien deres diverse pålæg. Ved et mindre
hvert år forblev en festlig optakt bord ved siden af stod bl.a. fru 
til ballet. politimester Strøbech og blandede

smørrebrødet, så der kom lidt afSmørrebrødet, der blev trakteret hver slags på fadene, og efterhån-
med bagefter, var et helt kapitel den som de blev fyldte, bar Lise
for sig selv. Fru rektor Willumsen Willumsen og jeg dem ned på kælder
indkaldte sin stab af medarbejdere, gulvet, hvor de stod koldt, til der
mange af dem lærerkollegiets fruer, skulle spises. Der var ca. 2.600 
en uges tid i forvejen, og hver af snitter. Dertil kom 30 lagkager 
dem fik besked pa at lave en eller fra byens bagere, 
to slags pålæg. Jeg husker tyde
ligt, da min mor lavede italiensk Ved spisningen var der taler og 
salat til ca. 200 mennesker. Vi fik sang og det hele sluttede med dans 
ikke denne ret i flere uger efter. drengenes gymnastiksal.
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B r a  v e n s i r e  b a g  om b o r d e t ;  d r .  C u 7d m an n ,  d r .  S v i  t b ,  F r a n b e r g  V e r s e r ,  
f u l d m æ g t i g  b e r c b e - V b o m s e r ,  a d j u n k t  R e i r c b e ,  k ø b m a n d  Q u e d e n s ,  a m t s i æ -  
g e  B i n z e r ,  p r e m : e r i ø j t r a r t  F r i g a a r d ,  o v e r i æ r e r  k n u d s e n ,  d r .  / t g e r b æ b ,  
o v e r r e t s s a g f ø r e r  F r a r b e r g  V e r s e r ,  f u i d m æ g t i g  A r f f m a n n ,  m o i i e r  tVind-  
f e i d - f f a r s e r  og  s t å e r d e  t i f  b ø j r e ;  r e s t a u r a t ø r  B e r t e i s e r .

Der var ellers mange steder, man 
kunne gå ud. At nævne dem alle 
ville føre for vidt. Men Weiss's 
stue må med.
Den havde været i slægtens eje i 
flere generationer, men Søren A. 
Weiss, der døde i 1926 ca. 74 ar 
gammel, havde i 1913 solgt den til 
kommunen. Til dette sted er der 
sikkert mange, der har minder knyt
tet. Peter Holdensen, søn af en 
vægter i Ribe, udvandrede og slog 
sig ned som dekorationsmaler i Bo
ston, hvor han i en af New East- 
land hotels sale genskabte Weiss's 
stue. Om det lykkedes skal være u- 
sagt. Men det bedste ved den gamle 
stue er jo, at den er ægte helt i- 
gennem.
Til Weiss's stue havde kommunen en 
bestyrer, hr. Bertelsen. Hans navn 
og virke var en periode også knyt
tet til Plantage-pavillonen, som 
i midten af tyverne var overdraget 
forskønnelseskomiteen. Den indled

te hvert år sin sæson skærtorsdag 
og sluttede 30. september. Der var 
levende musik, kaffedrikning og 
spisning. Desuden holdtes flere 
årligt tilbagevendende fester dér, 
f.eks. Ringriderforeningen, der af
sluttede turneringen med præmieud
deling og dans. De politiske par
tiers grundlovsfester, hvortil ar
rangementet gik på skift mellem 
partierne hvert år. Den årlige skov
tur for byens gamle med kaffebord, 
musik og underholdning. Pavillon
ens værste konkurrent var "Puggårds- 
minde", der lå nogle 100 meter der
fra.
På stille, varme sommerdage lod vi 
os friste af følgende annonce: Til 
Holmen og Slusen afgår passagerbå
den "Ellen" hver eftermiddag kl. 
2.15. A.H.Riber. Tur-retur 1 kr.
Og så tøffede vi da af sted ad den 
snoede å langs de flade, grønne 
marker med får og køer, under en 
høj skyfri himmel til Kammerslusen.
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Genera!forsam!ing i Ribe

Lørdag d.18. februar 1989 kl.14 i Katedralskolens sangsal

D A G S O R D E N
a) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
b) Forelæggelse til godkendelse af revideret regnskab for foreningen 

og for understøttelsesfonden. Forelæggelse og vedtagelse af budget 
for det kommende år og forslag til medlemskontingent.

c) Behandling af indkomne forslag, som må være bestyrelsen i hænde in
den 4.februar.

d) Valg af formand: Bestyrelsen foreslår genvalg af Ole Marker (s.54).
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, der afgår: Bestyrelsen foreslår 
genvalg af Kirstine Nørr (s.54) og Hans Jakob Willumsen (s.36).
Valg af 1. og 2. suppleant: Bestyrelsen foreslår genvalg af Marie 
Sophie Haar (s.38) og Peter Lungholt (s.62).

e) Valg af 2 revisorer: Bestyrelsen foreslår genvalg af Merete Lind- 
qvist (s.76) og Hans Jørgen Nielsen (r.66).
Valg af 1 revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslår Kirsten Hingeberg 
Larsen (r.65).

f) Eventuelt.
Efter generalforsamlingen vises lektor Hejlesens film om livet på Ka
tedralskolen i 1944-45.
Hvis fornøden tilslutning (mindst 25 tilmeldinger) opnås, arrangeres 
der spisning på Ribe Vandrerhjem kl.18. Der serveres en middag på 2 
retter med kaffe bagefter til kr.80 pr. kuvert ekskl. drikkevarer. 
Tilmelding er nødvendig og skal ske inden lo.februar til Mogens Juhl, 
05-42.40.66. Tilrejsende, der måtte ønske at overnatte i Ribe, gøres 
opmærksom på, at Vandrerhjemmet byder på gode overnatningsmuligheder 
til rimelige priser. Man bedes selv henvende sig til Vandrerhjemmet, 
Set. Pedersgade 16, 05-42.06.20., i så god tid som muligt.

Med venlig hilsen 
formanden

Lige siden Ripenser-Samfundet blev stiftet i 1912, har generalforsam
lingerne været holdt i København, hvor foreningen iflg. lovene har sit 
hjemsted. I begyndelsen var det en selvfølge, idet størstedelen af 
medlemmerne boede der. Og efterhånden blev det til en tradition. 
Spørgsmålet er nu, om denne tradition ikke skal brydes, også fordi 
sjældent flere end 20-30 medlemmer er mødt op de senere år. Ser man på 
medlemslisten, bor 20-25% af vore medlemmer i Ribe-området, og tanken 
er da nærliggende, om vore generalforsamlinger ikke nu og da burde af
holdes i Ribe. Og det prøver vi så i år. Rektor Bent Karsdal har ven
ligst stillet Katedralskolens sangsal til vor rådighed. Generalforsam
lingen er lagt på en lørdag af hensyn til fjernere boende medlemmer. 
Ripenser-Samfundet har tidligere arrangeret fester for sine medlemmer,
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men på grund af svigtende tilslutning holdt man op hermed for en halv 
snes ar siden. Det er ikke tanken at genoplive disse fester. Tiden er 
nok ikke dertil. På den anden side kunne det tænkes, at deltagere i 
generalforsamlingen gerne vil modes med gamle kammerater, og vi har 
derfor truffet aftale med Vandrerhjemmet, om spisning kl.18 Betingel
sen er dog, at der tilmelder sig mindst 25 deltagere, og at tilmel- 
dmgsfristen d.lo.februar overholdes.

ff ^  eksperiment at flytte generalforsamlingen til Ribe. det bliver en succes. Sangsalen kan rumme 100 personer! Vi håber

Velkommen lordag d.18.februar

Efterlysning
Mon ikke de fleste gamle studen
ter har været oppe på 1. salen i 
skolens hovedbygning for at kigge 
på de gamle studenterbilleder, en 
efterhånden imponerende samling 
af billeder, der spænder over ca. 
100 ar. Men der er desværre nogle 
huller i billedrækken, som vi i 
Ripenser-Samfundet gerne vil 
hjælpe skolen med at fylde ud.
Det ældste billede er fra 1880, 
men så mangler der en del fra de 
følgende 3 årtier. Senere - i 
20'erne - findes der tre billeder, 
der er ret medtagne (formentlig 
af lyset).
Vi vil derfor opfordre alle læse
re af bladet til at ransage album, 
skuffer og gemmer og se, om der 
ikke skulle gemme sig nogle af de 
manglende billeder, samt sporge 
familie, venner og bekendte med 
relationer til Ribe og Katedral
skolen. Hvis man ikke onsker at 
komme af med billederne, vil vi 
gerne låne dem til affotografe
ring .
Følgende billeder efterlyses:
Studenterne: 1881 til 1888, 1890 
til 1892, 1894 til 1900, samt 
1906, 1907, 1921 til 1923.
Billederne sendes til:
Mogens Juhl,
Kongensgade 15,
6760 Ribe 
tlf. 05-42.40.66

S t u d e n t e r n e  f r a  790 9

P.S. Findes der billeder ud over 
de efterlyste, som man kunne tæn
ke sig at forære Ripenser-Samfun
dets billedarkiv, vil de blive 
modtaget med glæde og tak.
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Danny

Navnet Danny siger nok ikke gamle 
ripensere eller elever fra Kate
dralskolen noget. Men hvis man 
siger Helga Kjærgaard, er der 
straks en del, der vil nikke gen
kendende. Siden hun tog mellem
skoleeksamen i 1933, har hun ikke 
vist sig meget i Ribe. Og hvor
for? Ja, det fortalte "hjemme
værnsbladet" om på en hel side i 
anledning af hendes 70 års fød
selsdag sidste år. Da hun forlod 
skolen gik hun i gartnerlære, og 
efter et par år rejste hun til 
England med henblik på at blive 
havearkitekt. Krigsudbruddet i 
1939 satte imidlertid en stopper 
for hendes planer, og hun meldte 
sig hurtigt som frivillig i den 
engelske hær. Da navnet Kjærgaard

just ikke er engelskvenligt, blev 
hun kaldt Miss Denmark, der dog 
snart ændredes til Danny, navnet 
som hun stadig lyder. Hun gjorde 
tjeneste ved luftværnsartilleriet, 
hvor hun som den eneste danske 
kvinde opnåede officersrang. 
Luftværnsbatterierne var hyppigt 
mål for tyske luftangreb, men 
Danny klarede krigen igennem uden 
en skramme. Efter krigen gik hun 
over i konvojtjenesten indtil 
1947, da universitetet, hvor hun 
ønskede at studere havebrug, blev 
genåbnet. Det blev dog kun til et 
par studieår, idet hun på en fe
rietur i Skotland mødte sin skæb
ne, en vendelbo. Men ham drog hun 
til Vendsyssel, hvor hun har væ
ret bosat siden. Vort hjemmeværn 
har hun tjent trofast i 30 år og 
er stadig aktiv.

M i n d e t a v l e n  o v e r  B m i i  C h r i s t i a n  H a n s e n .  
/Vederdammen 3 3 .  S e  u n d e r  " B o g n y t "  s . 2 3 0 .
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Nyt fra Den antikvariske Samiing
HERSKAB OG TJENESTEFOLK PÅ QUEDENS GÅRD O. ÅR 1900

En stor købmandsgård som Quedens 
Gaard var ved århundredeskiftet 
en hel lille verden for sig. På 
mange måder var dens beboere af
hængige af hinanden, enten de fe
jede gårdsplads og den slags, el
ler de stod i spidsen for forret
ningen. Mange hensyn har måttet 
tages i det daglige, når man har 
skullet leve så tæt op ad hinan
den, som tilfældet var.
Det kan man tydeligt se i et gan
ske lille, nyt udstillingsafsnit 
i Quedens Gaard. Ovenover den 
store hovedtrappe, som fra den 
pompøse forhal leder op til køb
mandsfamiliens bolig på første 
sal i forhuset, er et godt 5 kva
dratmeter stort værelse. En lille 
trappe fører derop fra lejlighe
dens store forgang, der er ingen 
varme, og det eneste vindue, som 
er kilet ind i hjørnet mellem to 
huse, kan ikke åbnes.
Herinde sov tjenestepigen - dør 
om dør med herskabet, kun skilt 
fra lejligheden ved en bræddevæg. 
Stort mere end at sove har pigen 
næppe kunnet nå at gøre i sit 
lille kammer. Arbejdsdagen var 
lang og fritiden såre begrænset. 
Da der i København i 1899 blev 
stiftet en forening for tjeneste
pigerne, fremsatte disse helt u- 
hørte krav om nedsættelse af ar
bejdstiden, nemlig fra til kun at 
vare fra 6-7 morgen til 7 aften. 
Desuden ønskedes faste regler for 
overtid og fridage.
I Quedens Gaards pigekammer står 
pigens medbragte kommode, hendes 
pæne sko, et skåret servantesæt, 
hendes bræddeseng og et par en
kelte nipsting. Man kan kigge ind 
gennem døren, og det hele kan 
sammenlignes med stuen ved siden 
af, hvor herskabet levede sit 
hjemmeliv. Dette kan yderligere 
studeres i havestuen, hvor vi har 
ændret på udstillingen, så den 
skulle være blevet mere levende.

Dette er blevet muligt ved at 
sætte glasvægge op til beskyttel
se af tingene, sådan at der kan 
udstilles langt flere og karakte
ristiske småting. Sådan som stuen 
nu står, må man forestille sig, 
at familien netop er i færd med 
at drikke eftermiddagsthe. Noget 
uventet har meldt sig, for de er 
alle gået ud af stuen, efterla
dende strikketøj, cigarstump, a- 
vis og småkager.
Museer skal ikke stivne, heller 
ikke de faste udstillinger, og vi 
håber, at disse beskedne ændrin
ger kan medvirke til at give de 
besøgende et bedre indtryk af li
vet på en tid, hvor man virkelig 
kunne tale om herskab og tjene
stefolk.

P e r  P r i s f i a n  M a d se n

fPoto .*  P i b e  i o k a i h i s t .  a r k i v i
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Bognyt

Finn Siumstrup; Jørgen Bukdahl.
En europæer i Norden. 337 s. ill. 
Gyldendal 1988. Kr. 298.
Ved "Heimdal"s hundredårsfest d. 
14. oktober 1965 havde bestyrel
sen inviteret Jørgen Bukdahl til 
at holde festtalen. Det blev en 
rigtig Bukdahl-aften - taleren 
måtte ud og skifte skjorte to 
gange under foredraget! Også un
der den følgende fest på Hotel 
Klubben trompeterede den hvide e- 
lefant - en særegen og uforglem
melig oplevelse.
Nu har Finn Slumstrup, informa
tionschef for Dansk Flygtninge
hjælp og tidligere lærer ved A- 
skov Højskole, skrevet bogen om 
Bukdahl, mindre en egentlig bio
grafi end et værk om manden og 
hans betydning. "En europæer i 
Norden" er undertitlen, som un- 
streger bogens væsentlige sigte, 
at skærpe opmærksomheden om den 
frugtbare spænding mellem det 
nordiske og det europæiske, der 
var Bukdahls ærinde. Han ville 
være kritiker, en ny Brandes, der 
med nye "Hovedstrømninger" anvi
ste kritikken nye veje i det 20. 
årh. Kræfterne, skønt kæmpestore, 
slog dog ikke til, og projektet 
endte som en torso - og det var 
ikke kun på grund af en negativ 
Københavnerpresse.
Ribe var et vigtigt udgangspunkt 
i Bukdahls liv. Her kom han ind i
2.g på Ribe Katedralskole i 1914 
og blev student 2 år senere, i 
1916. Men han valgte forkert 
(hvis han overhovedet havde noget 
valg): han blev matematiker, 
skønt hans hele hu stod til sprog 
og litteratur, - vist nok fordi 
skolen ikke mente, at hans forud
sætninger i de klassiske sprog 
slog til i det klassisk-sproglige 
gymnasium, dengang skolens eneste 
sproglige linje. Den lidt sære 
dreng, der både var ældre og i 
mange henseender mere moden end 
sine kammerater, havde det ikke

nemt i skolen. Men byen med dens 
gamle huse og historie elskede 
han - og byens store mænd, især 
Anders Sørensen Vedel, hvis stort 
planlagte værk om Danmarks histo
rie led skibbrud, fordi han ville 
mere end han magtede, - og Bror
son og Stub. Ribe er emnet for 
hans første bog "Den gamle Bys 
Drøm", som han udgav i 1921. 
Bukdahl havde svært ved at be
grænse sig: "Alting minder ham om 
alt muligt andet", som hans onde 
ånd, kritikeren Kai Friis Møller, 
ikke med urette skrev; han var 
dog selv klar over denne vanske
lighed. I Anders Sørensen Vedels 
skæbne spejlede han sig, så fan
tasteriet, også sit eget, men han 
formåede ikke at bibringe sig 
selv den nødvendige styring. På 
den anden side var viljen fra 
Universitetets og den københavn
ske intelligens' side til at for
stå hans anliggende og hjælpe ham 
heller ikke stor. Således blev 
det Bukdahls skæbne at være en 
illustration af kulturkløften 
mellem det folkelige Danmark og 
den akademiske verden.
Først sent i sit liv, da han var 
nær de 70, fandt Bukdahl den
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"snævring" han skulle igennem for 
at skabe værker, som også blev a- 
nerkendt af det litterære, intel
lektuelle København (Spejling og 
Realitet; Folkelighed og Eksi
stens, begge fra 60'erne); det 
blev Ole Wivel og ikke mindst 
hans egen søn, den desværre alt 
for tidligt afdøde Jørgen K. Buk- 
dahl, der stillede de nødvendige 
krav til ham. Man kommer uvilkår
ligt til at spekulere på, hvad 
der kunne være nået, hvis Bukdahl 
i ung alder havde mødt sin Jonas 
Collin! - Men også som det blev, 
er Bukdahl værd at beskæftige sig 
med - ikke mindst i disse "Euro- 
patider"; og det er en god og væ
sentlig bog. Slumstrup har skre
vet .

Jens Find 7s.53J

- MAQNHiLD OQ JØRQEN
; _  BLLKDAH)------

Emil Chr. Hansen. Sparekassen 
Sydjylland 1988, 32 s. ill. 3 kr.
I Sydjyllands historiske Ribepje- 
ce nr. 23 fortælles der om gær
forskeren Emil Chr. Hansens barn
dom, i Ribe og professor Kristof 
Glamanns forelæsning: En forsker 
i industriens tjeneste, holdt i 
1983 på 100 års dagen for Carls- 
bergs anvendelse af rene gærstam
mer i ølbrygningen, gengives.

Fra Ribe Amt 1988. Udgivet af hi
storisk Samfund for Ribe Amt,
137 s. ill. (årskontingent 90 kr)
For ca. 100 år siden fandtes ved 
en murnedbrydning i Ribe Domkirke 
et glaskar, som Per Kr. Madsen 
fra Den antikvariske Samling i 
Ribe nu har dateret til en sen
middelalderlig klukflaske. Flas
ken, der er yngre end muren, er 
formentlig indsat i denne, og 
da dens åbning var lukket med 
voks, har den måske indeholdt en 
art relikvie, som man har villet 
bevare. Tidspunktet er jo, da Lu
thers lære begynder at brede sig. 
Foruden erindringsartikler beret
tes der om restaureringen af Søn
derskov, om herregårdsbiblioteket 
på Estrup og om Ribe Kjærgaards 
bygningshistorie. Endelig inde
holder årbogen en oversigt over 
den historiske litteratur om Ribe 
amt udgivet i 1987 samt en beret
ning om aktiviteterne i amtets 
mange lokalhistoriske arkiver.

Ribe Stiftsbog 1988. 155 s. ill. 
kr. 45.
Det kan nok ikke forbavse nogen, 
at stiftets årbog beskæftiger sig 
med udsmykningen i Ribe Domkirke.
I en længere artikel uddyber Hans 
Edvard Nørregård-Nielsen, hvad 
han skrev i Ripenser-Bladet sep
tember 1987 under titlen: Gamle 
guder og moderne kunst. Han argu
menterer her endnu kraftigere for 
valget af Carl-Henning Pedersen, 
men man aner en begyndende tvivl, 
når han skriver, at det er op til 
fremtiden at vurdere, om det var 
rigtigt eller forkert at lade 
C-H.P. udsmykke Domkirken. Og 
herefter giver han en detailleret 
anvisning på, hvor let det hele 
kan fjernes - ja, faktisk i løbet 
af en dag!
I en følgende artikel skriver med
redaktøren af Nationalmuseets 
værk: De danske kalkmalerier, Ul
la Haastrup, om udsmykningen set 
fra et historisk, middelalderligt 
synspunkt. Hun gør rede for den 
traditionelle romanske udsmykning 
af en kirkes apsishvælv med et
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majestasbillede, d.v.s den tronen
de Kristus på en regnbue omgivet 
af evangelistsymbolerne. Jomfru 
Maria, Johannes og andre hellige 
personer, en udsmykning som Ribe 
Domkirke i sin tid ganske givet 
også har haft. Frescobillederne 
var umiddelbart forståelige, så
vel for lærd som ikke-lærd. Det 
er ikke tilfældet med C-H.P.'s 
udsmyning, hvor symbolsproget er 
en blanding af enkelte gammelte- 
stamentelige motiver og så kunst
nerens helt egen motivverden, som 
vel ingen andre end han selv kan 
begribe. Ulla Haastrup slutter 
med at undre sig over, at kirken 
ikke enten har stillet en "kri
sten" opgave til kunstneren eller 
har ladet ham udføre en dekora
tion helt uden symbolik. Selv 
havde hun foretrukket - som mange 
andre, at Domkirkens magtfulde 
korarkitektur havde stået hvidtet.

fene ff. Frandsen og Stig Vensen.* 
Kongen bød. Skalk nr. 4, 1988.

Der redegøres for udgravningen a.f 
handelspladsen i Set. Nicolajgade 
i 1986, hvor der fandtes et antal 
lag med håndværkeraffald, som 
glasperler, rav- og bronzeting 
samt støbeforme. Møntfund daterer 
de ældste lag til første tredje
del af 700-årene, og Ribe blev 
derved 100 år ældre end tidligere 
antaget. Udgravningens vigtigste 
resultat er imidlertid, at en 
speciel udgravningsteknik afslø
rede en parcelopdeling, som er 
foretaget, inden de første hånd
værkere rykkede ind. Det vil sige, 
handelspladsen er anlagt. Spørgs
målet er så, hvem bød dette, og 
her mener artiklens forfattere, 
at det næsten kun kan være en 
kongemagt.

E N  G O D  N Y H E D
Med det boom der i de sidste årtier har været i interessen for lokal
historie, vil udgivelsen af Dansk Lokalbibliografi, Ribe Amt, udfylde 
et længe følt savn. Enhver, der har beskæftiget sig blot en lille 
smule med lokalhistorie, ved, hvilket arbejde det kan være at støve 
allerede publiceret litteratur op. Her vil lokalbibliografien for Ri
be amt med sine 12.000 henvisninger fra bogtrykkerkunstens opdagelse 
og til 1985 være en uvurderlig hjælp. Bag udarbejdelsen af bibliogra
fien står Ribestudenten,Gerda Gregersen (s.74).

HVAD ER DER SKREVET OM R IB E  IN D T IL  1 9 8 5 ?

Og hvor er det trykt?
Det er nogle af de spørgsmål. Dansk Lokalbibliografi 

RIBE AMT kan besvare.
Bibliografien rummer ca. 12.000 henvisninger til artikler 
og bøger. Oplysningerne er ordnet emnevis efter amt og 
kommuner, og bogen er forsynet med omfattende navne- og 
stedregistre.
En uundværlig bog, der kun trykkes i begrænset oplag.

Pris ved bestilling inden 31.1.1989 kr. 1299 plus forsen
delse, derefter forventes udsalgsprisen at blive kr. 2213 
plus forsendelse.

Bestilles ved henvendelse til: 
Centralbiblioteket for Ribe Amt 

Nørregade 19
Postboks 69, 6701 Esbjerg 

Tlf.: 05 - 12 13 77
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Nyt fra Kated ratskoten
Første halvdel af skoleåret 1988- 
89 er forløbet stille og frede
ligt. De nye l.g'ere synes at væ
re faldet godt til og at synes om 
den gamle skole; de har også væ
ret på lejrskoler forskellige 
steder i Jylland og på Fyn for at 
lære hinanden bedre at kende, og 
der har været arrangeret foræl
dremøder specielt for de nye ele
ver og deres forældre, og det sy
nes alt sammen at have virket ef
ter hensigten. - Også andre af 
skolens klasser har været ude at 
rejse, 3.mus. og nysproglige til 
Wien, 3x til Athen, 2. og 3.k til 
København, men ellers har perio
den været præget af ro og arbejd
somhed.
Den 28. oktober tog skolen afsked 
med Grethe Skjødt; om morgenen

blev Grethe hyldet og begavet af 
sine klasser, om aftenen samledes 
kolleger m.v. til en fest, der 
også blev en velkomstfest til 
Grethes afløsere, Anne Marie 
Strøm og Kirsten Gelsaa.
Ribe Katedralskole er blevet ud
advendt! - I et samarbejde med 
Ribe Handelsskole har skolen til
budt undervisning indenfor så 
forskellige områder som: Sprog og 
adfærd, skriftlig og mundtlig 
kommunikation og Danmark og Euro
pa. Nu håber vi, at der er bud 
efter os!
Omkring årsskiftet udkommer sko
lens årsskrift, som i år er nyre
digeret af rektor og et udvalg af 
skolens lærere.

Jens Mind, is.5JJ

Mindeord

Lektor Laurits Blendstrup døde 
7.oktober 1988, 91 ar gammel og 
blev begravet fra Domkirken i 
Ribe.
Lektor Blendstrup var født i Rød
by og tog i 1921 magistereksamen 
i fysik, kemi, matematik og a- 
stronomi.

Han var ansat på Haslev gymnasium 
og Aarhus Katedralskole, før han 
kom til Ribe Katedralskole, hvor 
han gennem årene som adjunkt og 
senere lektor indtil pensione
ringen i 1967 underviste i fysik 
og kemi samt matematik og reli
gion.
Jeg lærte ham at kende som en god 
lærer i mellemskolen, og i gymna
sieårene indtil studentereksamen 
i 1947 fik vi i matematikerklas
sen med ham en dygtig og krævende 
lærer i fysik og kemi. Han havde 
en noget tør humor.
Det var en særlig oplevelse, når 
lektor Blendstrup om aftenen in
viterede os ned til sit hjem i 
Albert Skeelsgade ved Stampemøl- 
leåen, hvor den astronomiske kik
kert var opstillet, så stjerne
hvælvet kunne studeres. Vi fik på 
den måde en inspiration og et ud
syn både fagligt og menneskeligt, 
som nok har præget mange af hans 
"disciple".



233

I mine studieår fik jeg lært ham 
at kende som ven, og gennem ham 
kunne jeg fastholde forbindelsen 
med skolen.
Da jeg som lægemissionær virkede 
i Vest Afrika fra 1957 til 1976, 
var lektor Blendstrup og hans ko
ne levende engageret i dette ar
bejde .
I de senere år var det en ople
velse at se lektor Blendstrup i 
TV-udsendelsen om domorganist 
Rued Langgaard.
Som 40-års jubilarer havde vi i 
sommeren 1987 den glæde at have 
den 90-årige som vor æresgæst ved 
en fest i Weis Stue. Trods dår
ligt syn nød han samværet, og vi 
blev på munter vis holdt i ånde 
af hans gode hukommelse, når min
derne fra timerne i Puggård skul
le genopfriskes.
Æret være lektor Blendstrups min
de .
M a r t i n  7 / o u m ø 7 7 e r - J ø r g e n s e n  i s . ^77

Det forlyder, at lektor Niels La- 
degaard Pedersen, Aarhus Kate
dralskole, er død, 81 år gammel.
Ladegaard Pedersen - "Ladepeter", 
der tilhørte "den store årgang 
fra 30'erne" som blev hårdt ramt 
af arbejdsløshed, tilbragte hele 
tiden under krigen på Færøerne 
som lærer ved Lagtingets studen
terkursus i Thorshavn. I 1947 fik 
han stilling ved Ribe Katedral
skole, som dengang for en kort

periode ikke kunne tilbyde ham 
timer i hans hovedfag, latin og 
græsk. Men Ladepeter kunne også 
undervise i matematik i mellem
skolen! Da rektor Jørgensen året 
efter fik genetableret den klas- 
sisk-sproglige linje, blev han og 
frk. Willemoes de bærende kræfter. 
Af natur sky og lidt stiv blom
strede han vældigt op i de små 
klassiker-klasser, og vi lærte 
snart at sætte pris på hans tørre 
vid og solide kundskaber - også 
vi, der havde haft ham i matema
tik i mellemskolen. I 1959 flyt
tede han til Aarhus.
Æret være hans minde.

J e n s  ]7ind 7s . 537

Fhv. rektor, dr. phil. Aage 
Schiøttz-Christensen er død 82 år 
gammel. Han kom som timelærer til 
Ribe Katedralskole i 1933, hvor 
han som yngste lærer måtte tage 
undervisningen i skrivning og de 
fag, som ikke kunne afsættes til 
ældre kolleger. I dansk og tysk, 
hans fag, havde han kun 2 klas
ser. 1935/36 fik han stilling på 
Ribe Statsseminarium. Derfra gik 
vejen videre over Esbjerg Stats
skole, Gøteborgs Universitet, Or
drup Gymnasium til Nykøbing Kate
dralskole, hvor han blev rektor i 
1958. Han skrev disputats om 
Johs. V. Jensen, gik stærkt ind 
for russisk som fag i gymnasie
skolen og har igennem årene skre
vet utallige kronikker og debat
indlæg. Blandt gamle elever i Ri
be vil han nok mest huskes for, 
at han var den eneste af skolens 
lærere, der kunne få et skolepi
gehjerte til at slå hurtigere.
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Nyt fra Ribe Kunstmuseum
Ribe Kunstmuseum in toto

Det forekommer så godt som aldrig, 
at et kunstmuseum viser alt, hvad 
det ejer på en gang. Det er der 
ganske enkelt ikke plads til, når 
det tilstræbes, at ophængningen 
er meningsfuld og smuk. Museers 
permanente udstillinger er derfor 
resultatet af et valg: De bedste, 
mest betydningsfulde værker hæn
ges op; de næstbedste vælges fra 
og opmagasineres eller uddepone
res .
På Ribe Kunstmuseum foretager vi 
imidlertid nu eksperimentet. Alle 
museets uddeponerede værker er i 
den forløbne tid blevet hjemkaldt 
og fra 14.jan. - 26.febr. 1989 
vil alt hvad museet ejer så være 
ophængt ramme mod ramme, lag på 
lag som i gamle dages pinakoteker. 
Det kvalitative udvælgelseskrite
rium er for en tid sat ud af

Nyt fra Ribe
Huset med Bentzons Boghandel i 
Mellemdammen, der blev købt af 
Statsanstalten, har fået sin fa
cade renoveret. Stueetagens store 
butiksruder er erstattet af op
delte og buede vinduer. Samtidig 
er forsikringsselskabet rykket 
ind på 1.etagen.
Sparekassen Sydjyllands direktør, 
Robert Overballe, er gået på pen
sion. Hans afløser hedder Nikolai 
Pedersen.

Posten som formand for vin- og 
tobakshandlerne i Danmark er ble
vet så krævende, at Torben Peder
sen har bortforpagtet Tobakshuset 
i Mellemdammen.
Lokalplanforslaget til et hotel 
ved plantagen er trods protester 
vedtaget af byrådet, og byggeriet 
forventes påbegyndt til foråret.
Restaurationen Kammerslusen ned
brændte i oktober måned.

kraft - de pædagogiske og æste
tiske hensyn lagt på hylden.
Hensigten med denne ophængning er 
for det første at vise publikum 
det totale omfang af museets sam
ling. For det andet vil ophæng
ningen give os selv det overblik, 
der skal til for at foretage en 
kvalificeret revision af den per
manente udstilling, hvilket vel 
nok må siges at være tiltrængt. 
Endelig vil ophængningen lette en 
række presserende, interne regi
streringsopgaver .
Til daglig har Ribe Kunstmuseum 
uddeponeret værker rundt omkring 
i kommunen på mange offentlige 
kontorer. Derfor er det vort håb, 
at ripensere vil benytte denne e- 
nestående lejlighed til at se alt, 
hvad deres kunstmuseum kan byde 
på, samlet under et tag.

tf: i 7 l a m  G e l i u s

og omegn
Arbejdstilsynet har krævet, at 
der opføres et toilet til Set. 
Catharinæ Kirke. I hjørnet mellem 
kirkens sydmur og bagsiden af 
klosterets østfløj opføres der en 
træbygning til 100.000 kr.
TV-programmet "Før søndagen" ud
sendes i øjeblikket fra Ribe Dom
kirke med Treenighedens drenge- 
og mandskor fra Esbjerg.
J.Lauritzen fonden har skænket 
Den antikvariske Samling 25.000 
kr. til færdigindretningen af ud- 
stillingen om vikingetidens Ribe 
i Hans Tausens Hus. Arbejdet for
ventes afsluttet sommeren 1989.
Elisabeth Brodersen (s.50) har 
købt Bentzons Boghandel af Leif 
Jochimsen, der er gået over i mu
sikbranchen.
Kommunens tekniske forvaltning er 
flyttet fra administrationsbyg
ningen på Giørtzvej til Hasselhu
set på Ribelund.

T R A N S L O K A T I O N E N 1 9 8 9 :  Fredag d. 23. juni
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PersonaHa
DØDE:
Kirsten Boj sen f.Hygom (r.28), 
Næstved. Juli 1988, 76 år.
Arthur Vaaq, læge, tidl. Mandø.
29.august, 92 år.
Hans Peter Jensen (s.45), Ager
skov. 1.oktober, 62 år.
Christian Brogaard, fhv. malerme
ster, Ribe. 6.oktober, 91 år.
Laurits Blendstrup, fhv. lektor, 
Ribe. 7.oktober, 91 år.
Niels Ladegaard Pedersen, fhv. 
lektor, Aarhus. 20.nov., 81 år.
Aage Schiøttz-Christensen, fhv. 
rektor, dr.phil., København. 24. 
november, 82 år.
Johannes Himmelstrup, fhv. lek
tor, København. 11. december,
79 år.

RUNDE DAGE:
Elisabeth Daugaard Peters (s.18), 
Ribe. 30.jan. 90 år.

VARIA:

Ejvind M. Veisig (si 51), oberst, 
er udnævnt til kommandant i Kø
benhavn .
Lone Kjær Larsen (s.77), ballet
danser, New York, danser 1988-89 
i balletkorpset The Martha Graham .School.
Gerda Melchiorsen f. Gadegaard 
Jensen (s.72) er udnævnt til sog- 
nepræst i Toftlund.
Professor Vagn Korsgaard (s.39) 
DTH har modtaget Teknologisk In
stituts Vedvarende Energipris på
10.000 kr.

Nye mediemmer
R.28 Harald Lambertsen, Tingparken 56, 7200 Grindsted
R. 39 Gunhild Brandt, Kallehavegyden 3, Snave, 5683 Hårby
S. 42 Inger Skrydstrup(Willumsen) 1520 E. Capitol Expwy, Space 108,

San José, Ca 95121, USA
S.48 Flemming Sommerlund, Dyssevænget 12A, 2700 Brønshøj
S.71 Lene Louise Nielsen, Orla Lehmannsvej 7, 2.tv. 6400 Sønderborg
S.78 Henrik Dahl, Roskildevej 80,1N, 2000 Frederiksberg
S.85 Ida Vind, Roskildevej 80, 1N. 2000 Frederiksberg

Nye adresser
u.år Ole Balslev, Rødevej 5, Hornshøj, 7500 Holstebro 
S.17 Bodil Willemoes, Arslev Møllevej 19, st. 59, 8220 Brabrand 
S.40 Hans Henning Hansen, Kurveholmen 2,st. 6760 Ribe 

Vagn Heiselberg, Ny Kongensgade 20,1. 1557 Kbh.V 
S.52 Peter Nielsen, Nyborggade 6, l.tv., 8ooo Århus C
S.54 Uwe Rosenberg, Vastmannagatan 1, S-724-60 Vasterås
R. 54 Birthe Kastberg, Vestbanevej 5, 6800 Varde
S. 57 Aage Jørgensen, Bakkelodden 2, Hørret, 8320 Mårslet
S.60 Regner Kværnø. Johanne Korchsvej 76, 4700 Næstved
S.63 Leif Røper, Julius Valentinersvej 16, 4.tv. 2000 Frederiksberg
5.73 Jens Peter Petersen, Nymarksvej 20N, 8320 Mårslet
5.74 Bente Nielsen, Søndervang 22, Løjt Kirkeby, 6200 Åbenrå
5.75 Birgitte Kjems Albrechtsen, Grønnemosealle 55, 2860 Søborg
5.75 Inger Kirstine Thomsen, Nymarksvej 20N, 8320 Mårslet
5.76 Ane Bitsch-Larsen, Sejrøgade 6, st.th. 8000 Århus C 

Bodil Sixhøj Hyldahl, Sønderportsgade 20, 5.tv. 6760 Ribe
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5.77 Karen Skjødt, Majsvænget 84, 8340 Malling
5.78 Karen Marie Bech(Møller), Kirkegade 21, 6240 Løgumkloster
5.79 Susanne Nemes, Strucksalle 57A, 6270 Tønder 

Ulla Reimer, Odensegade 21, 3.th, 8000 Århus C
5.80 Dorte Marie Bredsdorff, Kronprinsensvej 2, st. 2000 Frederiksberg 

Vivi Mia Tinglund, Heimdalsgade 43, 1.tv..2200 Kbh.N
5.81 Chresten Hedegaard, Ny Munkegade 6, 1. 8000 Århus C 

Bodil Madsen, Lyngbygårdsvej 59, st.th. 2900 Lyngby 
Birgit Olesen, Holsteinsgade 51, 3.tv. 2100 Kbh.Ø

5.82 Hans Holm, Østerlundvej 36, 6780 Skærbæk
Mette Voigt Sonnichsen(lngvordsen), Nansensgade 16,st.tv.
5000 Odense C
Lene Øvlisen Brun, Stampemøllevej 26,1.th. 8260 Viby J
Lone Øvlisen Brun, Skelagervej 168D, 8200 Århus N
Karl Gustavsen, Stationsvænget 19., 5260 Odense S
Per Bundgaard Andersen, Marienborgalle 47, 2860 Søborg
Bodil Bruun, Drewsensvej 14, 2.th. 5000 Odense C
John Verner Rattenborg, Jomfrustien 38, 2.tv. 6100 Haderslev
Peter Strådt, Jægergårdsgade 29, 1. 8000 Århus C

5.83 Jørgen Schmidt Kristensen, Mosevangen 16, 3460 Birkerød 
Poul Beck Nielsen, Moltrupvej 42A, vær.24, 6100 Haderslev

5.84 Karen Marie Bruun, Kastanjealle 13, 5700 Svendborg 
Bjarke Henning Jensen, Hobrovej 64A, 9000 Ålborg 
Bente Jensen, Spobjergvej 78, lejl 1+2, 8220 Brabrand 
Conni Gårde Pedersen, Øregårdsalle 17, ann. 2900 Hellerup 
Jan Andersen, Vestergade 42, 6771 Gredstedbro
Jesper Vind Jensen, Sundevedsgade 28, IH, 1751 Kbh.V

5.85 Randeris B Ellegaard, Hostrups Have 12, 2.tv. 1954 Fr.berg C 
Heidi Juul Christensen, Fyensgade 35, 6700 Esbjerg
Ellen Kjær, Holleskowej 16, Spandet, 6760 Ribe 
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De yngre årgange, attention ptease
Når man kigger en stribe årgange af Ripenser-Bladet igennem, 
slår det en, hvor sjældent man møder bidrag fra de yngste i vor 
medlemskreds. Næsten alt stof skrives af de halv- og helgamle, 
og det præger naturligvis bladet. Det er det fortidige, der be
skrives og erindres. Ud fra den betragtning, at skolen, byen og 
årene på skolen er vor fællesnævner, uanset hvilket alderstrin 
vi står på, er det naturligt, at det historiske udgør en betyd
ningsfuld del af vort blad. Men som en nylig sagde, det må bare 
ikke være sådan, at når man lukker bladet op, er det som at tage 
låget af en sarkofag. Vi må ikke glemme, at bladets modtager
kreds spænder fra de 90-årige til de nybagte studenter. Og vi 
har mange unge medlemmer i Ripenser-Samfundet. De sidste årtiers 
store studenterårgange afspejler sig - glædeligt nok - også i 
vor medlemsliste. Til og fra dem savner vi i høj grad et islæt 
af nutidigt stof. Det kan undre en, at de unge ikke nu og da gør 
oprør mod bladets tilbageskuende og undertiden noget tunge ka
rakter og bidrager med lidt modvægt. Man fristes til at tro, at 
det eneste, de læser i bladet, er adresseændringerne for derved 
at holde lidt styr på årgangskammeraterne. Er det rigtigt, er 
det klart, at bladet byder de unge for lidt. Men skal dette æn
dres, må de unge selv bidrage dertil.
De unge årgange af i dag uddanner sig, lever og arbejder i en 
verden, der undergår en hurtigt forløbende teknologisk udvikling, 
en udvikling der hele tiden kræver stillingtagen til nye etiske 
problemer. I må have meget at fortælle, ikke alene til os ældre, 
men også til jeres samtidige.
Så kom ud af busken og vær med til at gøre Ripenser-Bladet mere 
bredt og dermed mere læseværdigt for de unge årgange. Det skal 
ikke være guldmedaljeafhandlinger - skriv blot af karsken bælg, 
så man mærker mennesket og oplevelsen bagved.
Vi har foreløbig tilsagn om to bidrag. Det første bringes her og 
det andet til næste år. Men skulle der inden da komme artikler, 
skal vi nok få plads til dem.
Med 87-studenten, Anna Mette Sørensen, åbner vi

De unges spatter
Jeg besluttede i 1987, da jeg 
blev student at tage springet med 
det samme og starte på en videre
gående uddannelse. I september 
samme år startede jeg på Handels
skole Syd i Kolding som korres
pondentstuderende i engelsk og 
spansk.
De første fjorten dage blev ken
detegnende for de tre semestre 
jeg nu har afsluttet. De bestod 
nemlig af gruppearbejde, som der 
bliver lagt megen vægt på. Det er

både godt og ondt at man de før
ste fjorten dage skal lave et 
gruppeprojekt. Man lærer selvføl
gelig arbejdsprocessen og pro
jektskrivningen at kende, men i 
gymnasiet brugte vi jo hele den 
første uge på at lære vores klas
sekammerater og de andre l.g'ere 
at kende, mens vi de første to 
uger på korrespondentskolen kun 
lærte gruppen at kende og sam
tidig var nysgerrige efter at læ
re vores andre klassekammerater 
og lærere at kende.
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Den største forandring fra Kate
dralskolen er nok administratio
nen, eller rettere sagt manglen 
på samme. I begyndelsen var jeg 
chokeret over hvor lidt styr der 
er på det hele. Det er lige fra 
almindelige beskeder, skemaplan
lægning til at give os det antal 
timer vi er berettiget til. Bare 
det at få et nyt skema når se
mestret starter er en gru. Man 
ved aldrig om man får 9 mellemti
mer, eller om man et par dage i 
ugen kun skal have en eller to 
timer sent om eftermiddagen. Man 
føler ikke at der bliver taget 
hensyn til at en del af de stude
rende kommer udefra og derfor 
nogle dage bruger mere tid på 
transport end de får undervis
ning .
Det er jo besparelsernes tid og 
det får vi også at mærke. I 3. 
semester blev alle valgfag slet
tet og der blev skåret ned på ti
metallet i de forskellige fag.
Man skal som studerende ikke bare 
lade administrationen om alt det
te men også selv holde øje med at 
man får det antal timer man skal 
have. F.eks. er vi 12 elever, som 
helt fra 2. semester mangler 20 
timer i et fag, som dengang ikke 
blev skemalagt. Hvis vi ikke selv 
vidste hvad vi var berettiget til 
og havde skrevet klagebreve og 
været til møder, var sagen blevet 
syltet. Det er det letteste og 
billigste.

Men det som optager eleverne mest 
både i gymnasiet og på korrespon
dentskolen er nok eksamen. De 
skriftlige eksaminer er selvføl
gelig individuelle, men kun en 
mundtlig eksamen er individuel, 
resten er gruppeeksaminer. Disse 
gruppeeksaminer var jeg meget 
skeptisk overfor i begyndelsen. 
Men da de består i at man skal 
lave et større skrevet projekt, 
som man skal eksamineres i, er 
det en stor fordel at arbejde i 
en gruppe.
Hvad karaktererne angår kan man 
heller ikke hive en dårlig karak
ter op med et godt resultat. Alle 
fag skal bestås, så man kan risi
kere at dumpe hele sit studium 
hvis man f.eks. får 5 i spansk 
udtale.
Men det vigtigste er dog under
visningen. Undervisningsformen er 
ikke forskellig fra gymnasiet 
undtagen de dage eller uger man 
laver gruppeprojekt, men timerne 
er en tand mere intensive og lek
tiebyrden er stor p.g.a. tidsman
gel .

Så på trods af administrative 
problemer, tidsmangel og nedskæ
ringer er undervisningen heldig
vis så god at det trods alt er 
kompetente korrespondenter, som 
udgår fra handelshøjskolerne.

<4nna /Vetie S øren sen  s .87.
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Om morgensamlingen - eller »Så ta'r vi rektor 
ind, og så ryster vi ham lidt....«
på Ribe Katedralskole har vi sta
dig morgensang hver dag kl. 8.
Morgensangen er ikke mere hvad 
den har været. Man kunne også si
ge, at den er mere end den har 
været, eller anderledes end den 
har været i de sidste år. Om den 
er blevet bedre er jo nok svært 
at afgøre. Nogle vil hævde, at 
det er den - og de vil så måske 
tænke på de mange festlige og 
morsomme indslag fra elevgrupper 
eller enkeltpersoner, indslag som 
er med til sammen med morgensan
gen at skabe glæde og liv midt i 
det daglige slid. Andre synes må
ske, at morgensangen er blevet 
dårligere, fordi eleverne ikke 
altid synger så smukt og godt med 
på de helligste klenodier fra 
"den danske sangskat". Jeg har 
også ind imellem hørt ældre, gar
vede morgensangere give udtryk 
for deres misfornøjelse med de 
mange engelske sange til morgen
samlingerne.
Jeg synes, at morgensangs-insti
tutionen har det fortræffeligt. 
Godt nok kan jeg med mine 12 år 
på Ribe Katedralskole huske de 
ældgamle dage hvor sangsalen var 
helt fuld om morgenen, og hvor 
der blev sunget mange flere af de 
kendte gamle danske sange og sal
mer. Men jeg kan ikke mindes, at 
jeg i mit mere end 25-årige liv 
med skole-morgensang har mærket 
en større glæde og tilfredshed 
omkring det at samles til morgen
sang end det, jeg oplever på sko
len i denne tid.
"Forandring fryder" - siger man - 
og "stilstand er død".
Efter i mange år at have afholdt 
morgensang efter det nogenlunde 
faste mønster, der hed: musiklæ
reren vælger morgensange fra det 
pædagogisk tilrettelagte morgen
sangsrepertoire, og rektor giver 
"relevante" meddelelser angående 
skoledagens forløb, eventuelt

suppleret med elevernes meddelel
ser om egne møder i "Mercurius'" 
redaktion, i "Heimdals" bestyrel
se eller i elevrådet, forsøger vi 
fra dette skoleårs begyndelse at 
lægge flere initiativer og mere 
ansvar for morgensangen ud til de 
enkelte klasser. Musiklærerne 
vælger hver uge et par af morgen
sangene, og klasserne vælger san
ge til de øvrige dage og sørger 
såvidt muligt også for en eller 
anden form for underholdning til 
morgensangen - i reglen om fre
dagen. Opgaven går på omgang.
Hver uge en ny klasse og nye ini
tiativer og idéer.
For at skaffe sangbøger til veje 
til morgensangen har vi i år 
valgt at deponere de fleste af 
skolens sangbøger i morgensangsa
len. Skolens elever får altså ik
ke længere en sangbog til låns i 
3 år. Sangbøgerne bliver på sko
len, og de er der, når vi skal 
bruge dem, hvad enten der nu skal 
synges sange fra "555 sange" el
ler "151 andre sange".
Sangen trives, med eller uden ak
kompagnement af klaver, guitar, 
fløjter eller andre instrumenter, 
og det er dejligt at opleve, 
hvordan musiske begavelser i alle 
afskygninger vover sig frem med 
deres forskellige talenter. Tag 
bare "Heimdals" bestyrelse som 
har givet festlige indslag og 
happenings, når der skulle rekla
meres for ét aller andet godt ar
rangement, de er i hvertfald ble
vet gode til at synge "Sol er op
pe", som vi hørte det fornylig i 
anledning af elevforeningens 123 
års fødselsdag. Den morgen var 
der ordentlig blus på fødsels
dagslagkagen !
Og der var blomsterbørnene, bz- 
erne, som lavede en drøngod 
sketch i fuld krigsmaling. Da var 
skuespiltalentet virkelig helt 
fremme i lyset1



246

Og endelig kunne vi så mindes den 
morgen hvor 2y dansede boogie- 
woogie med (næsten) hele morgen
sangsfolket og endte med at få 
rektor "taget ind og rystet lidt 
omkring".

Jo, der sker skam noget ved mor
gensangsamlingerne .

Si een f/ansen, 
musiklærer.

Lidt morgensangshistorie
Steen Hansens lille stykke om 
skolens morgensang i dag, trykt i 
Ribe Katedralskoles Årsskrift 
1987-88 (se i øvrigt s.260), får 
en gammel elev til at tænke til
bage på, hvordan morgensangen el
ler lovsangen, som den hed den 
gang, forløb for et halvt århund
rede siden. Da blev der også sun
get, nok et lidt andet repertoire 
end i dag, men indslag, happen
ings endsige forsøg på at få rek
tor Willumsen "taget ind og ry
stet lidt omkring" i en boogie- 
woogie var ganske utænkelige. Der 
var kun én, der tog ordet, og det 
var rektor, når han gav eventuel
le meddelelser. Skolens sanglærer, 
lektor Nørregård, sad ved flyglet, 
og lektor Johansen sørgede for ro 
og orden. Den mindste fnisen og 
uro i de bagerste rækker - vi 
stod i hver sin side af sangsalen 
med en åben midtergang imellem - 
blev straks kvalt af Johansens 
respektindgydende blik. Og havde 
det en sjælden gang ikke øjeblik
kelig virkning, blev den formaste
lige halet frem i forreste række. 
Kun engang, da rektor havde glemt 
at knappe sine bukser, kom Johan
sens myndighed til kort over for 
lovsangens manglende alvorsfuld- 
hed. Og når så lovsangen var fær
dig, gik vi ud i klasseorden, III 
g'erne først.
Sangen har været dyrket helt til
bage til skolens oprettelse for 
knap 850 år siden. Middelalderens 
disciple medvirkede med deres 
sang både ved de daglige tidebøn- 
ner og ved messelæsningerne i 
Domkirken og byens øvrige kirker. 
Og, som vi synger i skolekantaten, 
deres sang lød også i Ribes gader, 
når de gik deres tiggergang. Ef

ter reformationen forblev skolen 
i henved 300 år stadig en kirke
skole med strenge pligter for 
disciplene til deltagelse i de 
kirkelige gudstjenester med kor
sang .
Men hvor gammel Katedralskolens 
morgensang er, fortaber sig i det 
dunkle. Vi ved dog, at i 1700- 
tallet indledtes og afsluttedes 
skoledagen med andagt og en salme. 
Senere faldt andagten bort, og i 
årene op til skolens flytning fra 
Skolegade til de nuværende byg
ninger i Puggårdsgade i 1856 sam
ledes lærere og elever kl. 8 om 
morgenen og sang en salme.
Skikken med morgensang flyttede 
med til Puggårdsgade. En af de 
store elever blev udset til at 
lede morgensangen stående ved si
den af rektor. I begyndelsen af 
1870'erne var sangrepertoiret be
skedent. Der blev sunget efter et 
lille hefte med en snes salmer, 
af hvilke der dog aldrig blev 
sunget mere end seks, en bestemt 
til hver ugedag; om torsdagen var 
det altid "Lover Herren, han er 
nær". Eleverne sang med efter 
bedste evne, men engang strejkede 
de - som protest mod, at der ikke 
blev givet fri på Grundlovsdag.
Den dag sang forsanger og rektor 
alene.
Ved rektorskiftet i 1875 fik mor
gensangen navneforandring til 
lovsang og samtidig indskrænkedes 
den af rektor Krarup til kun at 
finde sted mandag morgen og lør
dag middag, en indskrænkning der 
varede til omkring 1917-18. Her
efter var der lovsang - eller mor
gensang som det atter kom til at 
hedde ca. 30 år senere - hver
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morgen igen. Hvornår forsanger
ordningen ophørte vides ikke, men 
i erindringer fra 1890'erne for
tælles det, at sanglærer Knudsen 
spillede til lovsang på flygel, 
og at religionslærer Øllgaard 
valgte salmer. Flyglet er sikkert 
anskaffet af rektor Fritsche 
(1882-1903), der var musik- og 
kunstinteresseret. Sangsalens 
gipsafstøbninger af Parthenons 
metoper blev i øvrigt indkøbt i 
Fritsches rektorperiode.
På den ældste grundplan af skolen 
fra 1856 betegnes salen for syn- 
gesalen, et navn den bevarede til 
midten af 20erne, hvor man gik o- 
ver til at kalde den sangsalen. 
Det var jo også her, at sangun
dervisningen fandt sted. Igennem 
årene har man nu og da kunnet mø
de ordet, festsalen, ja, en en-

kelt gang endog solennitetssalen; 
mon ikke vedkommende, der har 
brugt ordet, har haft en søn gå
ende på Sorø Akademi. Nu er der 
noget, der tyder på, at salen 
skal hedde morgensangssalen - så
dan er den i alt fald benævnt i 
de sidste års skoleprogrammer.

Men uanset om det var "Lover Her
ren, han er nær", der blev sun
get, eller om rektor rystes lidt 
omkring i en boogie-woogie, og u- 
anset hvad salen er blevet kaldt 
til forskellige tider, så har 
morgensamlingen altid foregået

ge siden 1856 - i det eneste af 
skolens lokaler, som har dannet 
ramme om en og samme handling u- 
afbrudt gennem 133 år.

Æecf.

¡ndbetating af kontingent

På generalforsamlingen i februar blev det vedtaget, at det ordi
nære kontingent uændret er 50 kr. og for årgangene 1984-1988 
30 kr. Årets studenter er som hidtil kontingentfrie.
Kontingentet opkræves ved udsendelse i uge 19 af et giroindbe
talingskort, som også kan bruges af medlemmer bosat i Norge og 
Sverige. Medlemmer i andre lande bedes betale i check og medsen
de indbetalingskortet. Ved betaling i fremmed valuta bedes man 
tage i betragtning, at Ripenser-Samfundet ved veksling skal be
tale et ikke ubetydeligt gebyr.
Da giroindbetalingskortene EDB-behandles, kan de kun bruges til 
kontingentindbetaling. Gaver til foreningen sendes separat til 
kassereren. Ønsker man at betænke Understøttelsesfonden bedes 
man anvende det specielt fremstillede indbetalingskort, som ud
sendes sammen med kontingentopkrævningen (se i øvrigt s.252).
Foreningen anmoder medlemmerne at betale kontingentet uden for
sinkelse, således at udgifter til rykkere kan holdes på et ab
solut minimum.
Eventuelle adresseændringer meldes direkte til postvæsenet, se 
kolofonen s.265.

Kasserer: Kirsten Grunfeld, Rønne Allé 15A, 3450 Allerød,
Giro 1 06 66 76.
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Generaiforsamüngen
Der gik mange overvejelser forud 
for bestyrelsens beslutning om i 
år at henlægge generalforsamling
en til Ribe, idet man her brød 
med en årelang tradition for dens 
afholdelse hos tidligere formand 
Anton Karkov i dennes gæstfrie 
hjem på Carolinevej 6, Hellerup. 
Begrundelsen var hensynet til de 
mange vest for Storebælt, hvor 
der alene i Syd- og Sydvestjyl
land er bosat 20-25% af forening
ens ca. 1700 medlemmer. Ripenser- 
Samfundet er således ikke længere 
et rent Københavnerforetagende 
som dengang, det blev stiftet i 
1912.
Trods silende regn fandt 35 med
lemmer vej til skolens sangsal 
med rektor Karsdal i spidsen som 
særlig indbudt. Humøret steg til 
højder, da Thomas Alvad pludselig 
dukkede op og med ild og tempera
ment som i gamle dage slog det 
gamle flygel an til "Grøn er vå
rens hæk" - og det til melodi af 
både N.W. Gade og Carl Nielsen.
Formanden bød velkommen og minde
des de i årets løb afdøde medlem
mer :
Svend Beck, Ålborg, Kirsten Boj
sen (r.28), Tove Felding f. Jør
gensen (r.21). Karner Hagelund 
(r.29), Ingrid Himmelstrup f. Pe
dersen (s.40), Randi Jenrich 
f. Peters (s.57), H.P.Jensen 
(s.45), Else Vind Kjellerup f. 
Knudsen, Kirsten Kristiansen f. 
Malling (s.49), Nina Lerche-Thom- 
sen f. Haagensen (s.57) og Gunnar 
Nielsen (s.29).

Til dirigent valgtes Jens Bøggild 
(s.44), hvorefter formanden, Ole 
Marker, i sin beretning redegjor
de for årets aktiviteter. Ripen
ser-Bladet er udkommet med 4 num
re, idet Jubilar-Service nu op
træder som et selvstændigt nummer 
af bladet efter distributionsom
lægning til postvæsenets avis
postkontor - med betragtelige be
sparelser til følge. Bidragyderne 
til de faste rubrikker "Nyt fra 
Katedralskolen" og "Nyt fra Den

antikvariske Samling" fik en sær
lig tak med pa vejen. Det samme 
fik den nye museumsinspektør, 
William Gelius, der fremover vil 
orientere om Ribe Kunstmuseums 
aktiviteter. Med hensyn til blad
stof i øvrigt efterlystes en mere 
aktiv medvirken fra såvel ældre 
som yngre medlemmer.
Jubilar-Service bragte i 1988 op
lysninger om 407 jubilarer, lidt 
færre end forrige år, idet adres
seforskningen havde haft vanske
ligheder med at opspore 10-års 
jubilarerne. Adresseforskning er 
en arbejdskrævende opgave, som 
kun lader sig gennemføre med 
hjælp fra de jubilerende årgange 
og deres kontaktpersoner. En 
hjælp, som foreningen i høj grad 
skønner på. Arkivet har i årets 
løb modtaget bøger, sange og bil- 
leder/fotografier, som man er 
taknemmelig for, og som man fort
sat med tak gerne modtager.
Receptionen i forbindelse med 
translokationen fik også i 1988 
et festligt forløb. Formanden 
takkede rektor og skolen, fordi 
Ripenser-Samfundet hvert år for 
nogle timer får lov til at "over
tage" skolen, og han rettede en 
særlig tak til ægteparret Rise- 
Damkjær, som har stået faddere 
til denne tradition i traditionen
Formandens beretning gav ikke an
ledning til bemærkninger, hvoref
ter kassereren, Kirsten Grünfeld, 
forelagde revideret regnskab (se 
s.251) samt budgetforslag 1989 
til godkendelse. Begge godkendtes 
uden bemærkninger, hvilket bl.a. 
vil sige, at kontingentet er u- 
ændret.
Dagsordenens næste punkt var valg 
Ole Marker genvalgtes som formand 
Den hidtidige bestyrelses sammen
sætning forblev i øvrigt uændret, 
hvilket fremgår af foreningens 
organisation, der findes i dette 
nummer af bladet på s.249.
Formanden sluttede generalforsam
lingen med tak til dirigenten og 
med tak til forsamlingen for god
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ro og orden.
Efter generalforsamlingen hengav 
man sig den næste times tid til 
muntert, selskabeligt samvær, 
hvor foreningen med rund hånd bød 
på kølig hvidvin. Salen summede 
af tale og latter, gamle minder 
gravedes frem, og alle kredsede 
rundt for at finde ud af, hvem 
alle var. Katedralskolen havde 
til anledningen lånt os lektor 
Hejlesens film om livet på skolen 
i 1944-45. Den blev vist under 
begejstrede og forbavsede udråb, 
efterhånden som kendte ansigter 
tonede frem. Men filmen var gam

mel, strimlen var smal, og bil
lederne dansede alt for hastigt 
over filmlærredet. Filmen blev 
på opfordring vist igen, og nu 
var man forberedt på, hvad man 
skulle få at se, så indtrykkene 
bedre kunne nå at bundfælde sig.
Der blev i løbet af dagen fra 
mange sider givet udtryk for glæ
de over, at generalforsamlingen i 
år var henlagt til Ribe, og der 
var almindelig enighed om, at det 
var noget, der burde gentages 
hvert andet år.

- n ørr

Foreningens organisation
Formand: Ole Marker (s.54), Plantagevej 34, 3600 Frederikssund, 02-31.25.52/ 

01-39.45.90
Næstformand: Kirstine Nørr (s.54), Klintevej 12, Blovstrød, 3450 Allerød, 

02-27.43.87
Kasserer: Kirsten Grunfeld (s.62), Rønne Allé 15A, 3450 Allerød, 02—27.63.08 
Sekretær: Poul Noer (r.42), Nordkildevej 15, 3230 Græsted, 02—29.14.43 
Redaktør: Mogens Juhl (s.39), Kongensgade 15, 6760 Ribe, 05-42.40.66 
Arkivar: Hans Jakob Willumsen (s.36), Markvangen 8, 2820 Gentofte, 01-65.33.02
Johs. Jensen (s.47), Virumvej 108 B, 2830 Virum, 02-85.40.70/
01-38.65.45, lokal 792
Anton Karkov (s.25), Carolinevej 6, 2900 Hellerup, 01-62.86.38
Dorte Lund (s.53), Høsterkøbvej 38, 2970 Hørsholm, 02-81.46.17/01-15.25.35
Suppleanter: Marie Sophie Haar (s.38), Stenkrogen 1, 2800 Lyngby, 02-98.09.64 

Peter Lungholt (s.62), Asylgade 12, 4000 Roskilde, 02-36.89.36
Revisorer: Hans J. Nielsen (r.66), Damager Vænge 62, 2670 Greve Strand, 

02-61.07.47
Merete Lindqvist (s.76), Webersgade 50, 2100 København 0, 
01-38.72.34

Revisorsuppleant: Kirsten Hingeberg Larsen (r.65), Sdr. Boulevard 34, l.th., 
1720 København V, 01-21.16.25

1. Margrethe Lutken (s.38). 2. Vibeke (s.45) og Karl Chr. Brandt-Pedersen. 3. 
Anders Damsgaard (s.40), Hans Henning Hansen (s.40) og Gregers Jæger (s.54).
4. Bestyrelsesmedlemmerne Poul Noer (r.42), Johs. Jensen (s.47), Hans Jakob 
Willumsen (s.36), Dorte Lund (s.53), Kirsten Grunfeld (s.62), Mogens Juhl 
(s.39) og Ole Marker (s.54). 5. Filmen om Katedralskolen sættes i gang. 6.Erik 
0. Hansen (s.82) og Lisbeth Holst (s.84). 7. Knud Esmann (s.52). 8. Ellen Have 
(r.33) og Elisabeth Tang (r.28). 9. Rektor Karsdal. 10. Bestyrelsesmedlem Kir
stine Nørr (s.54). 11. Inge Merete Sampson (s.54), Kirsten Grunfeld (s.62) og 
Karl Chr. Brandt-Pedersen. 12. Dirigenten Jens Bøggild (s.44).
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Ripenser-Samfundets årsregnskab

1. Driftsregnskab for 1/1 - 31/12 1988
INDTÆGTER (budget)

63 831,68 (62 500)
7 080,00 ( 6 000)
1 907,13 ( 1 000)
10 046,52 ( 8 000)

Indtægter i alt 82 865,33 (77 500)
UDGIFTER
Bladet: Trykning.................. 246,70 (25 200)

Distribution.............. ..... 10 587,11 (12 000)
Redigering................ ..... 2 967,59 ( 7 000)
-r Annonceindtægter....... * 800,00 ( 6 000)

Arrangementer..................... ..... 9 371,45 (11 000)
Kontingentopkrævning.............. ..... 7 139,47 (12 000)
Arkivar.......................... 490,10 ( 2 000)
Kasserer......................... 50,00 ( 100)
EDB service...................... 292,27 ( 8 000)
Formand.......................... 936,80 ( 800)
Næstformand...................... 291,20 ( 300)

..... 2
173,60
633,13

( 300)

Udgifter i alt 54 379,42
Årets overskud......................................  28 485,91

2. Status pr. 31/12 1988 
AKTIVER

Indestående på girokonto............................. 5 574,86
Indestående på bankkonto............................. 42 082,25
Værdipapirer........................................  87 025,00
Debitorer...........................................  3 000,00
Org Manualer........................................  1,00

137 737,46
PASSIVER

Overskud............ .. 28 485,91
Kursgevinst.............  3 677,00
Investeringsfond

98 574,55
32 162,91 130 737,46

7 000,00
137 737,46

Allerød den 4/2 1989, sign. Kirsten Grünfeld
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Understøttetsesfond - dimittend iegat
På Ripenser-Samfundets ferste ordinære generalforsamling i okto
ber måned 1912 vedtog man oprettelsen af foreningens understøt
telsesfond. Formålet var at yde økonomisk støtte til elever, der 
var udgået fra Ribe Katedralskole, og som "kunne trænge til en 
hjælpende hånd".
Fondens midler og evner strakte imidlertid ikke helt så langt, 
som man havde håbet, men da "Lauridsens legat" blev oprettet og 
dets administration og uddeling overdraget til et legatudvalg 
fra Ripenser-Samfundets bestyrelse, blev foreningen igen i stand 
til at formidle en "følelig" hjælp til "flittige men fattige 
studenter fra Ribe Katedralskole".
Understøttelsesfonden eksisterer ikke desto mindre endnu, men 
man kan ikke sige, at den trives i bedste velgående. Fondens 
regnskab fremlægges hvert år på foreningens generalforsamling, 
og dets overskud anvendes nu udelukkende til foreningens "dimit- 
tend-legat", som hvert år ved translokationen overrækkes til en 
af årets studenter. Legatet gives til en student, der gennem sin 
gymnasietid har haft overskud til at gøre noget for det samlende 
menneskelige miljø på skolen - for kammeratskabet i bred for
stand, om man vil. Derimod behøver vedkommende ikke at kunne do
kumentere trange økonomiske kår.
Fondens kapital er nu dalet til en nominel værdi af kr. 26.000. 
Der indkommer meget få midler, og overskuddet kan ikke længere 
dække udgiften til dimittend-legatet, som for tiden er på kr.
3.000.
Derfor har bestyrelsen besluttet at rette denne henvendelse til 
samfundets medlemmer.
Vi vil hermed opfordre jer til at betænke understøttelsesfonden 
med et beløb - stort eller lille. Får vi tilstrækkelig succes 
med dette initiativ, kan der stadig holdes liv i fonden, og vi 
kan - på Ripenser-Samfundets vegne - fortsat uddele et legat til 
en af årets studenter. Vi synes naturligvis, at foreningen fort
sat skal markere sig på årets mest festlige skoledag. Og - som 
hidtil - på en måde, der står i forhold til foreningens tradi
tioner og til vore ønsker om at bevare et nært forhold til skolen.
For at gøre det nemt for jer udsender vi et indbetalingskort 
specielt fremstillet og beregnet til dette formål sammen med 
kontingentopkrævningen.
Årets jubilarer, som ikke er medlemmer af Ripenser-Samfundet, 
vil modtage indbetalingskortet sammen med dette nummer af Ripen
ser-Bladet og Jubilar-Service 1989.

På forhånd tak 
Ole Marker

Gaver
Fra Anne Marie Brinck (r.28) har vi med tak modtaget gamle 
skolefotograf ier.
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1. Frikvarter (o. 1942). 2. Ingeborg Lind f. Bertelsen (r.26), 
lektor A.M. Jensen og Anne Marie Brinck f. Petersen (r.28) - ved 
Hanne Lind Jørgensens (s.64) barnedåb i 1945. 3. Lektor H.A. Jo
hansen og lektor K. Krebs (o.1952). 4. Pedel Hans Hansen (o.1952).
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Nyt fra Ribe Kunstmuseum
Et nyt Ribe Kunstmuseum

- er der ikke tale om. Bygningen 
står og alt kan synes ved det 
gamle. Men inden døre har store 
forandringer fundet sted: Museets 
permanente udstilling er blevet 
hængt op på en ny måde.
Den gamle ophængning gik tilbage 
til 1976 og var forestået af Bo
dil Busk Laursen og Hans Bitsch 
Larsen. Det var dengang målsæt
ningen at skabe en let tilgænge
lig og indbydende ophængning. Ik
ke ét, men flere ophængningsprin
cipper blev fulgt; med lidt kro
nologi, en del tematik og visse 
æstetiske hensyn skabtes en i det 
hele meget smuk ophængning.
Med den nye ophængning er det 
kronologiske princip forsøgt styr
ket. Skønheden har nok lidt der
ved og store problemer skaber det 
naturligvis når kronologien for
drer at Michael Anchers kolossale 
barnedåbsbillede skal forlade sin 
fornemme plads på endevæggen i 
den inderste af ovenlyssalene på 
første sal for at blive bugseret 
neden under. Men nu skal det prø
ves. Og hvem ved, om ikke et min
dre rum vil bringe os på mere in

tim fod med familien Ancher end 
tilfældet var før? Under alle om
stændigheder vil det blive en 
fordel, at museets skagensbilled- 
er med den nye ophængning får et 
helt rum for sig selv.
Historisk set er Katedralskolen 
og Kunstmuseet knyttet sammen af 
mange bånd. Et løseligt gennemsyn 
af listen over medlemmer af Kunst
museets bestyrelse viser, at man
ge katedralskolelæreres hjerter i 
tidernes løb har banket for kun
sten og for kunstens museum i by
en. Den legendariske lektor Jo
hansen var involveret i bestyrel
sesarbejdet i ikke mindre end 40 
år. Alligevel er det mit indtryk 
- efter nu at have været ansat 
som museumsinspektør et år - at 
Kunstmuseet udmærket kunne spille 
en større rolle i selve gymnasie
undervisningen end det gør nu. 
Nyophængningen skal ses som et 
forsøg fra museets side på at gø
re den permanente udstilling mere 
brugbar i pædagogisk henseende.
Det kronologiske princip vil gøre 
det mere meningsfuldt at supplere 
undervisningen f. eks. i dansk 
med et besøg på Ribe Kunstmuseum.

Cel fus

Petra Foss (1862-1938): Hvidebro over Ribe Aa. 1897. 
(Ribe Kunstmuseum, Ribestuen)
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Nyt fra Den antikvariske Samüng
Genbrug i vikingetiden

Under udgravningen af vikinge
tidslagene ved Nicolajgade i 1986 
fandt vi et mærkeligt lille styk
ke bronze. På det tidspunkt duk
kede der flere hundrede oldsager 
op hver dag, og stykket gled blot 
ind i rækken fulgt af en forbav
set hovedrysten. Senere er vi 
gang på gang vendt tilbage til 
den lille bronzestump, der måler 
ca. 6x6 cm. Det er utvivlsomt et 
fragment af en større genstand, 
men passer overhovedet ikke sam
men med hvad vi ellers kender fra 
vikingetiden.

i
I vor nød har vi vist bronzestyk
ket til en række kolleger, og det 
resulterede fornylig i, at en ar
kæolog på Moesgaard - nærmest for 
spøg - udbrød: "det ligner aller
mest noget af en romersk bronze
statue". Da først ideen var bragt 
til torvs, viste den sig mere og 
mere bæredygtig, og senest har 
sydtyske arkæologer med speciale 
i provincialromerske bronzer sagt 
god for denne tolkning.
Man peger på, at bronzestumpen må 
være et fragment af harnisken på 
en romersk bronzestatue - ikke en 
mandsstor statue, men en statuet
te på ca. 1 meters højde. Men 
hvorledes er sådant et stykke 
havnet i Ribe flere århundreder 
efter romertidens ophør? Vi ved 
det ikke, men den mest nærliggen
de tanke er, at stykket er kommet 
hertil som skrot beregnet til om-

smeltning i bronzestøberens værk
sted. For et par år siden fandt 
man storetåen af en bronzestatue 
sammen med noget delvist smeltet 
bronze ved Gudme på Sydøstfyn - 
et fund der er tolket på samme 
måde. Det er da heller ikke ual
mindeligt, at der i periodens 
bronzedepoter langs med Rhinen 
optræder ophuggede dele af antik
ke bronzestatuer.
Set med nutidens øjne er det van
dalisme at ophugge og genbruge de 
romerske bronzestatuer. Sådan har 
man naturligvis ikke opfattet det 
den gang, og man må i øvrigt også 
forestille sig, at statuen for
længst har været parteret, før 
den er nået frem til bronzestøbe
ren i Ribe. Han har derfor næppe 
vidst, hvad stykkerne oprindelig 
stammede fra.
Genbrug er et populært begreb i 
dag, men det er sandelig ikke no
get nyt.

Sfig* J e n s e n  f s . 6 9 J
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Bognyt
Mark og Montre. Kulturhistoriske 
museer i Ribe amt 1988, 96 s.ill.
Årsskriftet for museerne i Ribe 
amt har skiftet udseende. Omsla
get prydes nu med farvefotografi
er, og formatet er sat op til A4. 
Det sidste skal nok vække en vis 
irritation hos modtagerne, der nu 
skal rokere om på reolhylderne, 
hvis de nye Mark og Montre skal 
stå sammen med de gamle.
Men også indholdet er ændret. Fra 
at være et overvejende arkæolo
gisk orienteret årsskrift, der 
ofte publicerede videnskabelige 
nyindvindinger, men på en sådan 
måde, at den læge læser havde 
glæde og udbytte af artiklerne, 
giver årsskriftet nu en meget 
bred orientering om museumsarbej
det i Ribe amt. Indholdet spænder 
fra udgravning af jernaldergrave 
over Hannes Hus i Sønderho til 
Esbjerg Kunstforenings Samlings 
sidste nyerhvervelse, et maleri 
udført i 1987 af Arne Haugen Sø
rensen samt aktuelle debatindlæg 
om museernes samfundsrolle.
Tiden skal vise, om det nye Mark 
og Montre bliver i stand til at 
tiltrække nye læsere og skabe en 
bredere interesse og opslutning 
om vore museer.
På Den antikvariske Samling i Ri
be er man af den opfattelse, at 
disse redaktionelle ændringer har 
påvirket den faglige standard i 
uheldig retning. Bl.a. har det 
vist sig, at Mark og Montre ikke 
længere er et godt bytteobjekt 
med andre museers årspublikatio
ner. Det overvejes derfor at ud
give en årsberetning om museets

egne aktiviteter.
To af artiklerne i Mark og Montre 
1988 omhandler Ribe. I den ene 
omtales fundene af glasmosaik
stifter i et perlemagerværksted 
fundet ved udgravningerne i Nico- 
lajgade, stifter af samme art som 
anvendt af C-H.Pedersen i Domkir
ken, men som ikke kom til Ribe 
for 1200 år siden for at blive 
anvendt til mosaikkunst, men for 
at blive brugt til fremstilling 
af perler. Den anden artikel be
retter om en udgravning i det 
nordvestlige hjørne af Katedral
skolens gamle sportsplads, der 
hvor tennisbanen og omklædnings
huset lå. På trods af områdets 
stærkt vandlidende beskaffenhed 
lykkedes det dog at påvise spor 
af bebyggelse, en bebyggelse som 
formentlig er forsvundet samtidig 
med, at vandstanden steg som føl
ge af åens opstemning, da Dammen 
blev anlagt o.1250. Denne opfat
telse støttes af dateringen af de 
fundne potteskår, der overvejende 
stammer fra før ca.1300.

Vesper Termansen; Hvad er det med 
Ribe og Dronning Dagmar? Folkevi
sen om Dronning Dagmars død. 12 s 
ill. Ribe Turistkontor 1988. Kr.5
Ribes lokalhistoriske tegneserie
producent, Jesper Termansen, som 
har omskrevet de sidste års Ribe- 
spil til tegneserier, har nu illu 
streret folkevisen om Dronning 
Dagmars død. I et efterskrift gi
ves nogle få historiske data. En 
net lille publikation, der med 
sine resuméer på engelsk og tysk 
også er turistvenlig.
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Nyt fra Ribe og omegn

Ribe har fået en sø. Storkesøen, 
syd for byen, hvor tulipanmarker
ne i sin tid lå, mellem Tøndervej 
og Haulundvej (den gamle Roager- 
vej). Autoforhandler Sv.E. Chri
stiansen, Jernvedlund, er i færd 
med at etablere et ca. 4 ha stort 
rekreativt område, specielt be
regnet for lystfiskere. Efter 
tilplantning af arealet med 7000 
træer forventer man at kunne åbne 
Storkesøen til Set. Hans.
Ribe Boligforening har påbegyndt 
opførelsen af 36 boliger på det 
gamle stadion i Tange.
Ribe kommune og turistforeningen 
har oprettet en fond, der skal 
kunne yde støtte til bevaringsar
bejde på husene i den gamle bydel.
Kommunen har udarbejdet forslag 
til lokalplan for Slotsbanke- og 
Kurveholmskvarteret. Planen skal 
sikre, at eksisterende karakte
ristisk bebyggelse samt bygninger 
med særlig arkitektonisk og kul
turhistorisk værdi bevares. Sam
tidig arrangerede Den antikvaris
ke Samling i Toldbodens vognport 
en udstilling, der fortalte om 
bebyggelsen i de to kvarterer.
Ribes håndboldherrer er tilbage i 
første division.
Direktør for Hørsholm sygehus, 
Jacob Max Jørgensen, er udnævnt 
til direktør for Amtssygehuset i 
Ribe efter Henning Willumsen, der 
fratrådte 1. april af helbreds
mæssige grunde.
Knud Thomsen er udnævnt til sta
tionsleder i Ribe, efter at sta
tionsforstanderembedet er blevet 
nedlagt.
Kontorchef, lic.jur. Henrik An- 
drup, går på pension efter 22 år 
i Ribe Statsamt. Andrup er kendt 
for sit videnskabelige arbejde 
med familieret.
Seminarierektor i Ribe gennem 23 
år, Niels Kyndrup, er fyldt 70 år 
og fratrådte sit embede d. 30. 
april.

Vestkystens redaktion i Ribe har 
fået en ny leder, Finn Grahndin. 
Den tidligere redaktør, Hans Jør
gensen er forflyttet til redak
tionen i Vejen. Samtidig er Ribe- 
stoffet skåret ned til 1 side.

Under seminarieslagsmålet lød der 
knubbede ord om Ribe Statssemina
rium. I forbindelse med den fore
stående sammenlægning med Esbjerg 
Seminarium har seminariet i Ribe 
nedsat et informationsudvalg, der 
blandt unge skal udbrede kendska
bet til Ribe, byens faciliteter 
samt seminariet. Der arbejdes med 
et budget på 100.000 kr. Byrådet 
og Handelsstandsforeningen har 
lovet at støtte kampagnen.
Børge Bottelet (r.60), 3. genera
tion i den gamle guldsmedie, har 
fejret sin forretnings 85 års 
jubilæum.
"Sælhunden" (Hasse Thranholm r.
51) har haft 20 års fødselsdag.
Forslag til lokalplan for rute
bilstationen ved stationen har 
været til debat på borgermøde, 
hvor planen mødte stor modstand, 
ikke alene fordi det vil gå ud 
over Vedels Anlæg, men især fordi 
forslaget opfattes som en "skjult" 
forberelse til en indre ringvej 
syd om byen gennem et følsomt na
turområde .
Med jævne mellemrum dukker debat
ten om en gågade op. Det er sket 
igen, og en plan udarbejdet af 
Ribe Handelsstandsforening blev 
diskuteret på ovennævnte borger
møde, men heller ikke den plan 
fik en begejstret modtagelse.
På vestsiden af den nordlige ind
kørsel til Ribe har Grøn Fritid 
(E. Vestermark) åbnet et større 
anlæg med planteskole.
Kontor-Centret, der for nogle år 
siden flyttede ud i industri
kvarteret, er af Otto Ørum solgt 
til F.E.Bording i København. Søn
nen, Jan Ørum, har samtidig over
taget Papir-Huset i Nederdammen.
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Leif Petersen har solgt Hotel 
Dagmar til ejendomshandler Thor
kild Kristensen i Aalborg, men 
fortsætter som forpagter. Der ar
bejdes med udvidelsesplaner, som 
kan give plads til kursusaktivi
teter på hotellet. Planen om at 
bygge hotel ude ved Plantagen har 
Thorkild Kristensen foreløbig 
stillet i bero.
I Maren Splids hus. Sønderports
gade 3, indretter John Schmidt, 
Ribe Campingplads, et kunstgal
leri.
EF's Regionalfond har bevilget 
Ribe 2,25 mio kr. til etablering 
af et 165.000 kvm stort industri
område .
Ribe-Spillet vil i år blive op
ført mellem 22.juni og l.juli og 
handler om episoder i Ribe om
kring reformationen.
Den antikvariske Samling har i 
Quedens' Gaard indrettet et min
dre lokale til særudstillinger.
Den første udstilling - åben til 
august - viser gammelt legetøj.
Den antikvariske Samlings over
tagelse af Quedens' Gaard fik ø- 
konomisk støtte af Carlsbergs 
Mindelegat, som nu har nedskrevet 
gælden til 1 kr.
Ribe Kunstmuseum har indkøbt et 
oliemaleri af Constantin Hansen, 
Amor og Håbet, samt en tegning af 
Ribe Domkirke set fra øst, signe
ret J.Th.Lundbye. Der er dog 
rejst tvivl om signaturen er kor
rekt. Begge billeder supplerer 
museets samling af guldalderkunst.
Ribe Kunstmuseum har af Bikuben 
modtaget 8.600 kr. til fremstil
ling af nye postkort.
Venskabet mellem Ribe og byen syd 
for Lübeck, Ratzeburg, er blevet 
beseglet med venskabsaftale, borg
mestertaler, gaveudveksling, mu
sik i gaden, sportskampe m.m.
Bærmevejen langs indersiden af 
Vadehavsdiget er på visse stræk
ninger tilgængelig for offentlig
heden. Tanken er, at hele stykket 
fra Tjæreborg til Rejsby skal åb
nes .

Mandø kirke har været tæt på at 
indføre automatisk ringning, men 
det er nu lykkedes at finde en 
kirketjener og graver, der kan 
fortsætte gammeldags ringning med 
tov og håndkraft.
Kai Karnøe, læge på Mandø, har 
udgivet "Tidevand", en roman byg
get over Henrik Bruun, præst på 
Mandø fra 1804-10, og hans tra
giske skæbne.
Restaurant Kammerslusen, der ned- 
brændte i efteråret, er ved at 
blive genopbygget og forventes at 
åbne til Sc.t. Hans.

Efterlysning
I sidste nr. af Ripenser-Bladet 
(s.226) efterlyste vi til Kate
dralskolen nogle gamle studenter
billeder, som mangler i dens sam
ling, eller som er i en meget 
dårlig tilstand.
Desværre er der ikke kommet en 
eneste reaktion på efterlysningen, 
hvorfor den gentages.
Det drejer sig om studenterår
gangene:
1881 til 1888 inkl.
1890 til 1892 inkl.
1894 til 1900 inkl.
samt 1906, 1907, 1921, 1922, 1923.
Vi skal atter opfordre vore med
lemmer til at efterse gamle album 
samt spørge venner og bekendte 
med relationer til Katedralskolen.
Det er ikke nødvendigt at forære 
skolen billederne, men man må godt 
Det vil være tilstrækkeligt, om de 
kan lånes til affotografering.
Henvendelse til:
Mogens Juhl 
Kongensgade 15 
6760 Ribe 
05-42.40.66.
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Nyt fra Katedratskoien
Som vanligt var januar mødernes 
måned: møder for l.g's forældre, 
møder for 2. og 3.g'erne, intro
duktionsmøder for nye elever. 
Skolen gør efterhånden meget ud 
af disse møder, og glædeligvis 
modsvares dette af stort fremmøde 
- og stor interesse hos dem der 
kommer. I februar kom dertil mø
der forud for l.g'ernes valg; det 
var jo første gang vi skulle leve 
op til den nye gymnasielov, hvor
efter grengymnasiet er afskaffet 
og erstattet af et omfattende ud
bud af fag (på to forskellige ni
veauer, højniveau og lavniveau) 
som eleverne fremover skal vælge 
i 2. og 3.g. Man kunne godt føle 
sig hensat til et persisk marked: 
ved bordene i rundgangen og i 
faglokalerne omkring sad kræmmer
ne, og rundt iblandt dem gik kø
berne og lod sig friste så af 
dette så af hint tilbud. Det var 
spændende; hvad ville eleverne 
vælge? - Kort før påske forelå 
resultatet: alle de "højniveau
fag" skolen tilbyder bliver til 
noget, d.v.s. alle skolens tradi
tionelle hidtidige "grenfag" plus 
(som noget nyt) samfundsfag; der
imod var tilslutningen til de

Æascara^e
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fleste "mellemniveaufag" så ringe, 
at der ikke vil blive etableret 
undervisning i dem. Spændingen 
var udløst og tilfredsheden - ge
nerelt - stor.
Den i forvejen korte februar må
ned blev yderligere forkortet af 
vinterferien (11. til 17. feb.) 
og af en mængde rejser og excur- 
sioner: hele 3.g.xyz var i Køben
havn, 2.a i Paris, de russisk-læ- 
sende i Leningrad og Moskva. Og 
så fik 2.g'erne endda tid til at 
spille skolekomedie. Det var i år 
Holbergs Maskarade, som sidste år 
(ja, efterhånden gennem mange år) 
instrueret af Ingrid Marie Dahl 
og opført i ugen inden vinterfe
rien .
Marts er den grusomste måned, med 
terminsprøver og karakterer og 
lærerforsamling. Men så kom jo 
heldigvis i år en tidlig påske og 
reddede os - og dertil den for os 
der er betænkte på skolens frem
tid glædelige nyhed i avisen, at 
mere end 130 nye elever har meldt 
sig til næste år.

Jens yincf

Skolekomedien
Mascarade af Holberg sagde pro
grammet, men det viste sig at væ- 
en Maskerade-hybrid, idet Holberg 
var blandet op med sange af Carl 
Nielsens opera af samme navn. Ak
tørerne spillede og sang af hjer
tens lyst - de morede sig lige så 
godt, som de morede os på gulvet.
Skolekomedierne opføres idag ude 
i Sportshallen på Vittenberg.

Forårskoncerten
Der blev også tid for Katedral
skolens sangglade elever til sam
men med syd- og sønderjyske gym
nasiekor, solister og Sønderjyl
lands Symfoniorkester under le
delse af Per Enevold at give tre 
opførelser - den ene i Ribe d. 1. 
marts - af Haydn's Nelson-Messe.
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Skotens årsskrift
I Katedralskolens lange række af 
årsskrifter har et rektorskifte 
altid kunnet anes. Tidligere mere 
beskedent og ikke altid lige iøje
faldende, de senere årtier dog 
mere tydeligt. Men den største 
ændring er dog set ved det sidste 
rektorskifte, ved rektor Karsdals 
tiltræden. Årsskriftet er nu ikke 
længere én, men to publikationer. 
Den første, "Velkommen", udkom 
juni 1988 ved skoleårets afslut
ning og sendtes til alle nye elev
er i l.g. Heftet rummer et væld 
af oplysninger: hvordan deres 
første skoleuge vil forløbe, por
trætter af skolens ansatte med 
telefonnumre, en skolens ABZ, der 
fortæller om skoleråd, S.U.ansøg
ninger, hvor Albyl tabletter ud
leveres og meget mere. Kun én 
ting mangler, der serveres ikke 
en karakteristik af lærerne - så 
der er da lidt, som eleverne selv 
skal finde ud af.
Selve årsskriftet, som uddeles 
til eleverne, udkom ved nytårsti- 
de. Et lidt utraditionelt tids
punkt, men valgt med velberåden 
hu, idet det skal være med til 
at hverve nye elever til skolen. 
Det er netop i årets første må
neder, at folkeskolens elever 
vælger videreuddannelse, og kon
kurrencen med amtets øvrige gym
nasier og andre ungdomsuddannel
ser må ikke undervurderes.
Og det nye årsskrift er meget an
derledes. På 60 sider findes for
uden det traditionelle stof om å- 
ret i skolen, sidste studenter
hold, personalia, legater o.s.v. 
en række læseværdige artikler - 
det hele emballeret i et omslag 
med et fint farvefotografi af 
skolen set fra Domkirkens store 
tårn. Studielektor Aage Kæstel 
skriver om skolen af i går og i 
dag og dens rige traditioner og 
konkluderer, at traditionerne ik
ke dominerer dagligdagen, men gi
ver den en atmosfære, en dimensi
on. Der er et interview med den 
afgåede idrætslærer, Grethe 
Skjødt, lærer- og elevreferater

af ekskursioner til Rom, Wien og 
Athen, der berettes om kunst på 
skolen og om det enestående gamle 
skolebibliotek. Fysiklærer Peter 
Goddiksen fortæller om Atwoods 
faldmaskine, blot et af de mange 
gamle apparater i skolens fysik
samling, og lektor Inger Marie 
Dahl, skolekomedieinstruktør gen
nem mange år, giver en livfuld 
beskrivelse af forløbet fra valg 
af stykke og til dets premiere, 
musiklærer- Steen Hansen skildrer 
den daglige morgensamling - som 
vi har fået lov at gengive andet
steds i bladet - og endelig ori
enteres der om den nye gymnasie- 
ordning. Det skal da også nævnes, 
at Ripenser-Samfundet har fået 
2-3 sider ved formanden Ole Mar
kers pen.
Eftertidens personalhistorikere 
vil nok begræde vor tids aversion 
mod at publicere personlige data. 
1962 forsvandt forældres stil
lingsbetegnelser, i 1968 fødsels
dage og i 1982 hjemsted i års
skrifternes elev- og studenter
lister. Og i sidste årsskrift er 
nu også fortegnelsen over 2. og 
l.g'erne udeladt.
At splitflaget forsvandt fra sko
lens flagstang, da amtet overtog 
ansvaret for gymnasiet, er til at 
bære, men at amtets - i sammen
hæng med skolen - intetsigende 
våben: noget borgmurværk med sky
deskår og 3 kronede løvehoveder, 
der rækker tunge af beskueren, nu 
også er skolens logo, må bero på 
en misforståelse. Gennem firser
ne har kastanjetræet omgivet af 
"Litteris et artibus" været sko
lens mærke. Og det er ikke til
fældigt valgt. I 1856, da skolen 
flyttede ind i de nuværende byg
ninger, overskyggedes indgangen 
fra Puggårdsgade af et gammelt 
kastanjetræs kæmpekrone. Det måt
te fældes i 1914. Men i 1945 
plantedes et nyt, som nu langsomt 
og værdigt er på vej mod de samme 
dimensioner som den gamle forgæn
ger. Lige som de ti linde, der 
plantedes i den nye skolegård i
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1856, er også kastanjen uløseligt 
knyttet til Ribe Katedralskole.
Og begge har jo også fået en bli
vende plads i skolekantaten - ka
stanjen med recitativet. Den gam
le kastanje samt sangen om Stu
dentertræet .
Lad os håbe, amtet hurtigt vil

indse sin fejltagelse og give 
skolen sit kastanjetræ tilbage.

Æed.
Skolen har stillet et begrænset antal 
arsskrifter til Ripenser—Samfundets rå
dighed. Interesserede kan rekvirere et 
eksemplar ved henvendelse til redaktio-
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Mindeord

Lektor Johannes Hintmelstrup er 
død i December 1988, et Par Må
neder, før han vilde være fyldt 
80 Aar - og et halvt Aar, efter 
at hans Kone Ingrid pludselig var 
død efter et Hjerteanfald.
Johannes Himmelstrup (blandt Ven
ner vist mest kaldt Jonas), som 
var Student fra Roskilde Kate
dralskole, blev et Par Aar efter 
sin Embedsexamen Aarsvikar ved 
Ribe Katedralskole pr. 1/8 1937. 
Han skulde vikariere for den sy
gemeldte Lektor Tage Nørregård, 
som døde i December 1937. H. blev 
Timelærer den følgende Sommer, 
Adjunkt fem Aar senere (Staten 
forhastede sig ikke med Udnævnel
ser i de Aar!); pr. 1/1 1946 blev 
han Adjunkt ved "Efterslægten" i 
København, hvor han virkede til 
sin Afsked.
H. underviste vist lige gerne i 
sit Hovedfag dansk som i sit Bi
fag engelsk. Vores Klasse fik ham 
straks i I.G. i dansk i 1937. Vi 
læste det traditionelle Pensum, 
han var uhyre grundig i sit Ar
bejde - der var Partier i Stof
fet, vi syntes tog alt for lang 
Tid, men ikke blot var det en so
lid Forberedelse til Studenterex- 
amen - det var levende og fornøj
eligt, han kunde lide Eleverne og 
vi ham, han havde et charmerende 
Smil og en hurtig, somme Tider 
skarp Replik - en munter Mand i 
vores Dansktimer.

Sympatien førte til, at en stor 
Del af Klassen i Sommeren 1940 
kort efter Studenterexamen var 
paa en Uges Cykletur paa Fyn sam
men med ham og Frk. Willemoes.
Det var særdeles vellykket og fik 
naturligvis et extra Krydderi ved 
den Forelskelse mellem H. og Ing
rid fra Klassen, som havde været 
undervejs i nogen Tid, og som vi 
andre nu var interesserede, ikke 
altid saa skaansomme Iagttagere 
til. De blev gift i Sommeren 1942.
Himmelstrup faldt godt til paa 
Skolen - det var let at se ogsaa 
for os Elever, at han hurtigt 
blev respekteret af sine Kolleger 
- Byen brød han sig vist ikke 
særlig om, og det var vel en af 
Grundene til, at han saa hurtigt 
søgte til København. Men sammen 
med Ingrid vendte han dog af og 
til tilbage, bl.a. ved hendes 25 
og 40 Aars Studenterjubilæum.
En ung Lærer, der var med til at 
gøre Gymnasieaarene til en god 
Tid.
Æret være hans Minde.

Anders Damsgaard CS.407

Personaiia
Døde:
Laura Øvre f.Andersen (s.28), 
Brønshøj, 1988, 80 ar.
Else Vind Kjellerup f.Knudsen (m. 
sk.eks.35), Ribe, 18.aug. 1988,
68 år.
Karner Hagelund (r.29), Argentina 
deel 1988, 68 år.
Jens Karkov, Frederiksberg, 16. 
januar, 69 år.
Marianne Berg Andersen, (s.65), 
Kolding, 17.januar, 43 år.
Hans Bro (r.34), Vordingborg, 24. 
januar, 71 år.
Kristian Eskildsen (s.24), Vester 
Vedsted, 8.marts, 82 år.
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Henning Aastrup (s.17), Slagelse,
25.marts, 90 ar. Anders Bork Hansen (s.29), fh 

sognepræst, Løgumkloster, 2 3 .* 
marts, 80 år.

Runde dage:
Tage Nielsen (s.47), professor, 
komponist. Rom, 16.januar, 60 år.
Tage Hestbech (s.17), direktør, 
Hellerup, 17. januar, 90 år.
Gudmund Jensen (s.27), fh.rektor, 
Hørsholm, 1.februar, 80 år.

Mise Topp f.Jordahn (r.12), Kø
benhavn, 24.april, 95 år.
Villy Finnerup (s.33), fh.sogne
præst, Hellerup, 15.april, 75 år.
Aage Kæstel, studielektor, Ribe, 
7.juni, 60år.
Agnes Hansen (r.20), Ribe, 9.juni, 
85 år.

Olav Lindegaard (s.48), biskop, 
Haderslev, 17.februar, 60 år.
Karl Anker Hjorth, idrætslærer, 
Ribe, 18.februar, 60 år.
Gunner Johnsen (s.33), fh. sogne
præst, Silkeborg, 28.febr., 75 år.
Ebbe Thestrup Pedersen (s.33), 
professor dr.theol., Hellerup,
13.marts, 75 år.

Georg Peters (r.20), fh.tømrerme
ster, Ribe, 23.juli, 85 år.
Bodil Willemoés (s.17), Brabrand, 
28.juli, 90 år.

Varia:
Knud Erik Tygesen (s.55) er ud
nævnt til ambassadør i Bonn 
1.april 1989.

F O R S I D E B I L L E D  E T
Lektor Krebs, lektor Sandfeld, adj. Larsen, lektor Kofod, lek
tor Johansen, adj. Kastberg Nielsen, lektor Schmidt, adj. Hej- 
lesen og adj. Alvad.
Lektor Ladegaard Pedersen, lektor Blendstrup, lektor Simonsen, 
adj. Andersen, lektor Askgaard, lektor Heide Petersen og adi 
Edelberg.
Fru Sandfeld, lektor Willemoes, frk. Munck, rektor Vestergaard, 
lektor Mortensen, frk. Skjødt og adj. Humlum.

Nye medtemmer
u.år Carl Christian Brandt-Pedersen, Tarupvej 78, 5120 Odense NV 

Helga Kjærgaard Jensen, Skovbo, Skovvej 63, 9750 Øster Vrå
R. 35 Anna Lise Pedersen, Korsbrødregade 5, 6760 Ribe
S. 36 Kai Høiberg-Nielsen, Tuborgvej 228, 2400 Kbh. NV

Mads Petersen, Sønderstræde 7, 2791 Dragør 
S.39 Thyge Svendsen, Storegade 3, 6862 Tistrup
R. 53 Palle Kjær Stephensen, Tingvej 45, st.tv. 23oo Kbh.S
S. 54 Else Eline Stage, Vagtelvej 24, 2ooo Frederiksberg
S.64 Jette Simonsen, Frejasvej 8, 422o Korsør
S.74 Gerda Gregersen, Fasanvej 4, 67o5 Esbjerg 0
S.79 Holger Torsten Dahl, Skindergade 34,lejl.l3, 1159 Kbh. K
S.82 Peter Ebbe Rasmussen, Dannebrogsgade 8, 3.th. 9ooo Ålborg
5.85 Mette Nielsen, Hans Tausensgade 13, l.tv. 5ooo Odense C
5.86 Henrik Græsdal, Sjælsmark kaserne, 297o Hørsholm
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Nye adresser
u.år Grethe Skjødt, Ny Kongevej 39, 5ooo Odense C 
S.4o Arne Krcmann Bak, Ronerparken 35, 6ooo Kolding 
R.43 Inger Rasmussen, Lumbyesvej 2-84, 7ooo Fredericia
R. 54 Kurt E. Smidt, Torstholmvej 7, 264o Hedehusene
S. 55 Jytte Kjeldsen, Svendborgvej 65, 5772 Kværndrup
S.56 Peter Nielsen, Mølleparken 1 12 45, 6715 Esbjerg N
R. 56 Gunnar Lundsgaard, Kildeparken 75, 8660 Skanderborg
S. 63 Ella Krestine Bennetzen, Skovbakken 70, 3520 Farum

Solveig Kjeldgaard Knudsen, Valkendorfsgade 20, 1151 Kbh. K
S.68 Ingeborg Madsen, Violvej 4, l.th., 6000 Kolding
S.72 Lorentz Korsgaard, H.C.Andersensweg lo, 234o Kappeln, Tyskland 

Gerda Gadegård Melchiorsen, Tåmvej 1, 652o Toftlund 
Karen Sørensen,Vesterbøkvej 69, Sig, 68oo Varde

5.74 Ulla Skjærlund, Trepkasgade 31, st.tv. 8ooo Århus C
5.75 Birte Aakjær, Korshøjen lo5, 824o Risskov
5.76 Bodil Sixhøj Hyldahl, Torvet 9, 2. 676o Ribe 

Hanne Pedersen, Kingosvej 11, 46oo Køge
Per Schultz-Knudsen, Birkevæaget 18, 899o Fårup

5.77 Hans Pitters, Bryggervangen 13, 712o Vejle Øst 
Dinna Graulund Jørgensen, Ribevej 85, 663o Rødding

5.79 Annelise Boysen, P.O.Box lo4, MTWARA „Tanzania
Eigil Fogh, Orevej 3, 54oo Bogense
Hans Chr. Hoeck, Sdr. Boulevard 38F, 3.tv.5ooo Odense C
Jens Kristoffer Nielsen, Marselis Boulevard 32, 3.mf. 8ooo Århus C

5.80 Eskild Stauning Hansen, Komvang 47, 652o Toftlund 
Jens Skovmand Høgh, Bestedamsgade 3, 3.tv. 87oo Horsens 
Britta H. Juul, Præstegårdsvej 9, 663o Rødding

5.81 Peter Fousing, Lintrupvej 82, 663o Rødding 
Alice Klinge, Bruunsgade 49, 1, 8ooo Århus C
Bente Grøn, Søndermarksvej 3o, l.th. 7ooo Fredericia 
Chr. Lund, Vesterbakken 13, 86oo Silkeborg

5.82 Niels Ole Brunsgaard, Nørrebrogade 49C, 5.th. 22oo Kbh.N
5.84 Birgitte Skovmand Bruun, Slotsgade 11, 42oo Slagelse 

Helle Salling, Henriettevej 48, l.th. 5ooo Odense C
Hanne Krag Ingvardsen, Langelandsgade 213, 3.th. 82oo Århus N 
Randi Tolbøll-Mouritsen, Guldbergsgade 27A, st. 86oo Silkeborg

5.85 Sanne Wittendorf Poulsen, Borgervænget 28, 671o Esbjerg V 
Mads C. Hunderup, Holme Møllevej 52, 1. 826o Viby J
Morten Ambrosius Laugesen, Hoffmannsvej 2, st.th. 822o Brabrand
Jesper Andersen, Alfavej 19, 9ooo Ålborg
Lars Søvsø Jensen, Dr.Holstsvej 48, 1. 84, 823o Åbyhøj

5.86 Kirsten Olesen, Skyttevej 32, 676o Ribe 
Ane Knudsen, Nr. Farupvej lo, 676o Ribe 
Kim Påsch, Spikergade 1, 627o Tønder

5.87 Anne Sofie Jørgensen, Smedegade 21, 2.nr.3, 68oo Varde 
Anna Mette Sørensen, Sp.Møllevej 56A, 67oo Esbjerg

5.88 Laila Thim, Hjelmerupvej 54, 569o Tonmerup
Jesper Guldberg Hansen, Dalgas Avenue lo, vær.31, 8ooo Århus C 
Bente Høhrmann, Kragelundvej 1, 6622 Bække
Hans Otto Frederik Paludan, 65 Frobisher Court, White Acre Colin Dale. 
Iondon NW 95 F Z

77usk en gave tii i/ndersiøtteisesfonden i*dimittend-7egatet7
Se side 252
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Distriktskontor for RIBE/GRAM/RODDING & BRAMMING

M f//ffndnm fn< n/7  6760 AonTorífí/9.00-/6.6TT
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c  ^ ' HOTEL

EVA PEDERSEN
RESTAURANT
TORVET

Storegade 18.6760 Ribe. Teil. 05 42 15 32 TLF. 05 42 07 00

Aul. tipsforhandier

aP Provinsbanken

Semtnarteve) 1,6760 Ribe
T!f. 05 42 11 00
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Tryksager af enhver art, 
f.eks. brochurer i 4 farver, 
formutarer i endetøse 
baner, etter bare en æske 
visitkort.

HISTORISKE PJECER: Riber Ret- For 100  år siden i 
Ribe - Kathoveddøren - Anders Sørensen Vedel og 
Liljebjerget i Ribe - Peter Hegelund og den danske 
skolekomedie - Ribe Nørreport - Ribes Historie - 
Riberhus slot og Slotsbanken - Ribes Gader - Jag
ten på Ribe - Ribe Stifts Tidende 190 4  - Firsernes 
jul i Ribe - Ribe 1 9 4 0 - 4 5  - Ribe Politikorps - 
Vægter i Ribe - Mine drømmes by, Ribe - Porsborg - 
Det gamle rådhus og rådhussamlingen i Ribe - H.A. 
Brorson - Anders Bording - Redaktør Willemoes - 
Hvad jeg ved om Ribe og løjerlige ripensere v/ 
fhv. malermester Chr. Brogaard - Emil Chr. Hansen, 
en forsker fra Ribe-

fås i S p a r e k a s s e nSyd jy! tand
Saltgade 10-14,6700 Ribe. Tlf. 05 42 13 33

så længe oplag haves
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tak til alle kontaktpersoner og andre, som har været behjælpelige 
med ajourføring af adresselisterne. Uden jeres hjælp ville en Ju
bilar-Service ikke kunne udgives. Trods omhyggelighed vil fejl og 
mangler ikke kunne undgås. Oplysning om sådanne modtages med tak 
af Johs. Jensen, Virumvej 108 B, 2830 Virum, 02-85.40.70.
Kontaktpersoner. Jubilarer, der ønsker at komme til translokatio
nen og bagefter deltage i en eventuel sammenkomst med gamle klas
sekammerater, bedes selv henvende sig til holdets kontaktperson.
Jubilartalere. Det har i mange år været skik, at en eller to 
(helst ikke flere!) jubilarer på deres holds vegne holder en 
kort tale ved translokationen. Eventuelle talere bedes melde sig 
til rektor Bent Karsdal, 05-42.02.66, senest et par dage inden 
translokationen.
Receptionen, som Ripenser-Samfundet arrangerer for jubilarer, å- 
rets studenter og Katedralskolens nuværende og tidligere lærere, 
finder sted umiddelbart efter translokationen i Rundgangen, som 
skolen velvilligt stiller til vor rådighed. Til orientering for 
jubilarer, der ikke har besøgt skolen siden 1978, ligger nybyg
ningen med Rundgangen der, hvor fyrrummet (med drengenes "hemme
ligheder" bagved) og den gamle pedelbolig lå, altså for enden af 
pigernes gamle gymnastiksal.
Pladsreservation til receptionen. Rundgangen er stor, men ikke 
stor nok til, at der kan skaffes siddeplads til alle. De yngre 
ben er hurtigere end de ældre, så når de ældste årgange kommer 
ind til receptionen, er alle borde optaget. Vi har derfor lavet 
en reservationsordning for årgangene ned til 50 års jubilarerne 
inkl. Reservation senest den 21.juni til Mogens Juhl, Kongensgade 
15, 6760 Ribe, 05-42.40.66.
Overnatningsmuligheder. Hotel Dagmar er fortsat byens hotel. Weis 
Stue, Backhaus og Jegerstuen (Saltgade) disponerer over et beske
dent antal værelser. Herudover kan der overnattes på Vandrehjem
met på Hovedengen. Ellers kan der henvises til Hotel Gredstedbro 
8 km nord for Ribe. Der er også mulighed for privat indkvartering 
i Ribe og omegn. Oplysning herom fås på Ribe Turistbureau, Torvet 
3, 6760 Ribe, 05-42.15.00.
Gave til understøttelsesfonden. Ripenser-Samfundet bringer hvert 
ar en hilsen og tak til skolen i form af en pengegave til en ny- 
dimitteret student. Gaven ydes af foreningens understøttelsesfond 
samt årets jubilarer og var sidste år på 3.000 kr. Alle årets ju
bilarer opfordres til at betænke fonden med et beløb - stort el
ler lille - som sendes til kassereren: Kirsten Grünfeld, Rønne 
Allé 15 A, 3450 Allerød. Gironummer: 1 06 66 76. Talonen mærkes 
"Jubilæumsfonden", se i øvrigt Ripenser-Bladet, april 1989.
Gamle skolebilleder. Vort billedarkiv er kun i sin vorden. Skal 
Ripenser-Bladet og Jubilar-Service bringe billedstof fra skolen, 
må vi appellere til alle tidligere elever om at kigge i skuffer 
og gemmer efter gamle billeder, som vi enten må få til vort arkiv 
eller låne til kopiering. Sammen med billederne vil vi gerne have 
navnene på de afbildede og oplysning om, hvornår billederne er 
taget. Billedmateriale sendes til Mogens Juhl, Kongensgade 15, 6760 Ribe, 05-42.40.66.
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R IB E  KATEDRALSKOLES 
TRANSLOKATION  

1989

Som meddelt i Ripenser-Bladet, januar 1989, finder translo
kationen i år sted

fredag d. 23. juni kl. 10
i skolegården. Kun regnvejr kan flytte højtideligheden in
dendørs, d.v.s. ind i Domkirken. Så selv om vejret er kø
ligt og blæsende, men blot holder tørt, foregår transloka
tionen i skolegården. De kuldskære anbefales derfor ikke at 
være for sommerligt klædt. Translokationen varer ca.2 timer.
NB! En forestående totalrenovering af Puggårdsgade vil i pe
rioder medføre, at gaden vil være totalt afspærret. Er det 
tilfældet den 23.juni, er adgangen til skolen gennem Svie
gade, indgang ved den gamle rektorbolig.
Som tidligere stiller skolen også i år Rundgangen til vor 
rådighed for afholdelse af Ripenser-Samfundets jubilarrecep
tion, der finder sted umiddelbart efter translokationen.
Til receptionen indbydes herved

- alle årets jubilarer
- tidligere og nuværende lærere og ansatte ved 
skolen

- de nydimitterede studenter
Ripenser-Samfundet

70-års jubilarer
Studenter 1919
1. Albert Harry Madsen, sognepræst 

Lyngholmsvej 4, st. th., 9200 Alborg SV
2. Erik Oxenvad, rektor

Hulgårdsvej 4, 2400 København NV 01-872675
3. Tage Haastrup, lektor

Gråbynkevej 36, 2700 Brønshøj 01-285262
4. Marie Andersen, viceskoleinspektør 

Oplysning mangler
Kristian Brudsig, Emil Hartvig Frandsen og 
Svend Tranum Jensen er afgået ved døden.
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Realister 1919
1. Inger Johansen (f. Nors)

Skibbroen 31, 6760 Ribe 05-420264
Oplysninger mangler om Erik Børge Jensen, Hans Sø- 
gaard Jørgensen, Karl Gustav Weise Jørgensen, Tho
mas L. Lauridsen, Ingolf W. Madsen, Christian C.
Nielsen, Arthur Nilsson, Helga Stensig og Ejvind R. Thomsen.
Hans Bjerrum, Ole H. Clemmensen, Holger Stenderup 
Jensen, Dagmar Louise Larsen, Astrid Nielsen, Ing
rid Okholm, Kaj Daugaard Peters, Anna Pugh, Bjarke 
Thorslund, Harry Øllgaard og Tage Aastrup er afgået ved døden.

65-års jubilarer

Gudrun Lindrup, Ane Elise Lauridsen, Elisabeth Vilandt, Jef 
Jefsen, Paul Knudsen, Chr. Mårssø og bagved
Sigurd Alving, Erik Baggesen, Hartvig Ravn, Johannes Madsen, 
Anton Hansen, Gudmund Boesen, Kristian Eskildsen, Peter Mikkel
sen og Erik Ulfbeck
pudser pladen på "In memoriam" bænken ved plantagen.
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Studenter 1924
1 . Gudmund Boesen, museumsinsp.

Chr. Mølstedsqade 10, 2791 Draqør 01-534790
2. Anton Hansen, sognepræst 

Kroghs Kobbel 97, 6100 Haderslev 04-520471
3. Paul Knudsen, sognepræst 

Mejlgade 105, 8000 Arhus C 06-190190
4. Elisabeth Agerbæk (f. Vilandt), læge 

Klostergade 3, 6760 Ribe 05-423317
5. Marius Øllgaard, lektor 

Skovbrynet 5, 5800 Nyborg 09-310234
6. Erik Baggesen, læge 

Sarpsborgvej 12, 7600 Struer 07-851036
7. Gudrun Møller Fønss (f. Lindrup) 

Ydunsvej 35, 7000 Fredericia 05-921580
8. Johannes Madsen, stadsing. 

Enghavevej 19, 6950 Ringkøbing 07-321910
9. Larsen Skov, sidst kendt, adr.: 176 - 2500 Bow- 

F.W. Calgery - Alta, 3 T.C. - 2 E 5 Canada
Trail

Kristian Eskildsen, Jef H. Jefsen, Chr. Mårssø, 
Sigurd Alving, Ane Elise (f. Lauridsen) og Erik 
Ulfbeck, Peter Mikkelsen og Hans Ravn er afgået 
ved døden.
Kontaktperson: Gudmund Boesen (nr.l)

Realister 1924
1 . Karen Baggesen (f. Agerbæk) 

Sarpsborgvej 12, 7600 Struer 07-851036

2. Agnes Vendelbo Andersen 
Oplysning mangler

3. Elsa Kaiser (f. Buch) 05-420096

4. Anna Margrethe Schmidt (f. Gehlert) 
Pilleallé 37, 1. th., 2000 Frederiksberg 01-217095

5.. Asta Kjelstrup (f. Grottrup)P. Bangsvej 139, 2000 Frederiksberg 01-714648

6. Edith HansenSkibbroen 5, 6760 Ribe 05-423671

7. Holger Jensen
Oplysning mangler
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8. Svend Aage Mathiesen, skoleinsp.

Elmevænget 3, 6731 Tjæreborg 05-175270
9. Frits Mynster 

Oplysning mangler
10. Leif Vilant, skibsinsp.

Ophold i Spanien?
11. Walborg Schøn (f. Windfeld)

Kastelvej 25, 2100 København 0
Emma Berg, Ellen Hansen, Jens Hollænder, Anne- 
Lisbeth Kirketerp-Møller, Esther Kromann, Frede 
Petersen, Helene Simonsen, Anna Thorsen, Ole 
Toft og Thomas Tonnesen er afgået ved døden.
Kontaktperson: Elsa Kajser (nr. 3)

01-423510

6 0 - å r s  j u b i l a r e r

III g'ernes sidste skoledag i maj 1929 - af drengene markeret
med jakke og butterfly

Aage Andersen, adjunkt Madsen, Peter Riber, Lauritz Vixø, Johan 
Lange, Frede Nielsen, Otto Hansen, Gunnar Nielsen, Thomas Vrang, 
Frederik Lund, Jørgen Tønnesen, Laurids Engers Hansen, Henning 
Jensen, Jeppe Korsgaard, Peder Vind, Niels Peter Sørensen, Kri
stian Kiel, Halvor Frederiksen, Poul Kiilerich og foran på bæn
ken: Lektor Jensen, Gudrun Bramming Hansen, Mary Hansen og Sa- 
rah Tønnesen.
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Studenter 1929
1. Sarah Elisabeth Helms (f. Tønnesen), læge 

Solvej 6 A, 8700 Horsens 05-613861
2. Halvor Christian Frederiksen, cand.pharm. 

Plantagevej 1, 2800 Lyngby 02-811686
3. Poul Kiilerich, sognepræst 

Storegade 24, 6780 Skærbæk 04-751819
4. Johan Lange, prof., dr.phil. 

Moseskrænten 39, 2860 Søborg 01-564488
5. Peder Vind, ledende skoleinspekt. 

Vandværksvej 32, 5000 Odense 09-149135
6. Thomas Vrang, civ.ing.

Parkovsvej 55B, 2820 Gentofte 01-652710
7. Anders Bork Hansen, sognepræst 

Slotsbakken 2, 6240 Løgumkloster 04-743401
8. Frede Nielsen, civ.inq.

Abildqårdsvej 147, 2830 Virum 02-858483
9. Laurids Andreas Engers, bankdir.

Blegdalsparken 61, 1. th., 9000 Alborg 08-183491
Otto Hansen, Kristian Kiel, Niels Peter Sørensen, 
Gudrun Hansen, Mary Hansen, Gunnar Mortensen, 
Jeppe Korsgaard, Lauritz Vixø, Aage Andersen,
Carl Johan Andersen, Henning Jensen, Poul Kirk, 
Frederik Lund, Gunnar Nielsen, Peter Riber,
Jørgen Tønnesen er afgået ved døden.
Kontaktperson: Frede Nielsen (nr. 8)

Realister 1929
1. Helene Hvid (f. Dejgaard)

Hjarupvej 24, 6200 Åbenrå 04-621268
2. Frede Lauridsen

Lillevangsvej 15, 4200 Slagelse 03-523304
3. Oskar Lund

Nyttetrevejen 43, N-2600 Lillehammer, Norge
4. Gudrun Præstholm (f. Møller)

Skolegade 34, 6670 Holsted 05-392461
5. Ingeborg Svendsen (f. Skytte) 

Lundtoftevej 6, 9800 Hjørring 08-922411
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Carl Evald Abelstedt, Christian Christiansen, 
Astrid Gehlert, Karner Hagelund, Arne Hansen, 
Henny Juhl, Lars Lauritsen, Peter Lund, Parmo 
Pedersen, Karen Sigaard er afgået ved døden.
Ingen kontaktperson.

55-års jubilarer
Studenter 1934
1. Erik Hoppe, provst

Prins Valdemarsvej 62, 2820 Gentofte 01-655272
2. Ellen Boyer-Søgaard (f. Jensen)

C.F. Richsvej 99 D, 2000 Frederiksberg 01-867909
3. Aage Kiilerich, lærer 

Lollandsvej 8, 4200 Slagelse
4. Kirsten Frederiksen (f. Willumsen)

Ringvejen 35, 7300 Jelling__________________
5. Karen Simonsen Bech, lærer 

A. Søesvej 17, 7700 Thisted
6. Hans Iversen, civiling.

Stumpedal 5, 2730 Herlev
7. Johannes Feilberg Jørgensen, politimester 

Mommarksvej 18, 8600 Silkeborg
8. Valdemar Nicolaisen, u.mester 

Oplysning mangler
9. Gunnar Pedersen 

Oplysning mangler
10. Johan Jacob Gram Blom TUchsen, civiling. 

Jernbanevej 26, 4450 Jyderup
Harald Deigaard, Harald Møllgaard Balslev, 
Carl Otto Drehn, Jørgen Kærn, Erik Theisen 
Nørregaard, William Oehlenschiager, Karl 
Andreal Teilmann, Carl Tholstrup, Arne Mygind 
Sørensen er afgået ved døden.
Kontaktperson Kirsten Frederiksen (nr. 4).

03-520653

05- 871084 

07-921356 

02-940988

06- 820809

03-476087

Realister 1934
1. Paul C. Andersen, købmand 

Geneesgade 8 h, 8700 Horsens
2. Aage J. Bundgaard, prokurist 

Seminarievej 55, 6760 Ribe

05-629495

05-420367
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3. Knud D. Bundgaard, salgschef
Lembckesvej 35, 6100 Haderslev 04-521020

4. Anna Dejgaard, assistent
Frankrigshusene 12, 2300 København S 01-594250

5. Aage K. Frederiksen, Cordoba 25 (Providencia)
Guadalajara, Jalisco, Mexico

6. Peter Hansen, kontorleder
Stadionvej 9, 6760 Ribe 05-421443

7. Niels Chr. Nielsen, kæmner
Søvej 4, 6740 Bramming__________________________ 05-173332

8. Inge Bitsch Lauridsen (f. Nørregaard), skolesyge
plejerske, Møllemarken 15, 2880 Bagsværd 02-980686

9. J. Olav T. Nørregaard, antikvar
Hyldegaardsvej 31 b, st. th., 2920 Charlottenlund 01-642485

10. Harry Volf-Pedersen, materielforvalter
Østergade 7, Sønder Hostrup, 6200 Aabenraa 04-663224

11. Thorvald Rosenmaj, stationsleder
Grønnegade 22, 6760 Ribe 05-424974

12. Mogens J. Strøbech, grosserer
Brodersensalle 11, 2900 Hellerup 01-626667

13. Carl Aage Toft, postmester
Kastanievej 1, Sundby L., 4800 Nykøbing F. 03-322246

14. Lise Madsen (f. Willumsen)
Virumbakken 18, 2830 Virum 02-852236
Hans K. Broe og Oluf Nielsen er afgået ved døden 
Kontaktperson: Niels Chr. Nielsen (nr. 7).

50-års jubilarer
Studenter 1939
1. Ragnhild Rørdam Olesen (f. Clausen) 

Egeløvsvej 13, 2830 Virum 02-850264
2. Bodil Dons

Taubersvej 17, 6000 Kolding 05-522179
3. Poul Henrik Hald Larsen

Toftehøj 1, Høruphav, 6400 Sønderborg 04-445874
4. Runa Haugaard (f. Svendsen)

Demantsvænget 18, 5260 Odense S 09-150625
5. Thyge Svendsen

Storegade 3, 6862 Tistrup 05-299809
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6. Elsebeth Thygesen Kristensen (f. Sørensen)

Palægade 10, 6300 Gråsten_______________________ 04—650357
7. William Andersen

Nybro Vænge 58, 2800 Lyngby 02-880263
8. Vera Paaske Svane (f. Andreasen)

Munkerudvollen 3, Nordstrandhøgda, Oslo, Norge
9. Aksel Boldt

Langdalsvej 2, 6792 Havneby 04-755069
10. Hartvig Bundesen

Vork Bakker 21, Ødsted, 7100 Vejle 05-865590
11. Viggo Dall

Parcelvej 3 B, 6600 Vejen
12. Laura Enkelund (f. Hansen) 

Hunmeltoftevej 83, 2830 Virum
13. Mogens Juhl 

Kongensgade 15, 6760 Ribe
14. Vagn Korsgaard

Stengårdsminde, Donse, 2970 Hørsholm
15. Johannes Vang Lauridsen 

Grønvang, 6600 Vejen
16. Johannes Lindegaard

Hejmdalsvej 23, 6000 Kolding
17. Torben B. Møller

Klitvej 4, 3250 Gilleleje
Ellen V. Sørensen, Anders Oxenvad (Knudsen), 
Peter Vang Petersen og Aage Thygesen er afgået 
ved døden.

05-365091

02- 852404 

05-424066

03- 180104 

05-360005 

05-523208 

02-301704

Kontaktperson: Elsebeth Thygesen Kristensen (nr. 6)

Drengenes hemmelighed 
anno 1939

Mogens Juhl, Aage Thy
gesen, Viggo Dall,
Vagn Korsgaard og Tor
ben Møller letter sig.
Johannes Lindegaard i 
venteposition.
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1. Katedralskolens 1.divisionshold: Nis Rahr, Thyge Svendsen, Poul-Enk Christen
sen, Aksel Boldt, Viggo Dall, Poul Henrik Larsen og forrest Henry Bøgesvang.
2. Hartvig Bundesen og pedel Nielsen. 3. Lektor Johansen, Anders Knudsen, Mogens 
Juhl, Poul Henrik Larsen, Thyge Svendsen, Elsebeth Sørensen og Runa Svendsen.
4. Efter studentergildet på Puggaardsminde sejlede vi med varme rundstykker ud 
til morgenkaffe i Kanalhuset. Adjunkt Heide Petersen og fru Anna var med. 5. Runa 
og Thyge Svendsen, Rødding, cyklede til skole de første 2 gymnasieår på tandem.
I III g fik Thyge kørekort, og de kunne køre i faderens bil.
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Realister 1939
1. Poul Jørgen Grothe, kontorchef 

Augustenborggade 25 J, 5. th., 8000 Arhus C
2. Hans Frank Hansen, bankfuldmægtig 

Tøxensvej 27, 4600 Køge
3. Vagn E. Hansen, kontorchef 

Svanevej 15 A, 8240 Risskov
4. Martha M. Arberg (f. Jensen), kontorassistent 

Vestergade 9, 8600 Silkeborg
5. Marie Helene Stensbjerg (f. Bunde Jørgensen)

Termansensvej 1, 6760 Ribe__________________
6. Herdis A. Nielsen (f. Kabel)

Rådmand Steins Allé 1, 2000 København F
7. Holger Kabel, lærer 

Østvænget 14, 6840 Oksbøl
8. Olga Nielsen (f. Larsen)

Emil Møllersgade 7, 2., 8700 Horsens
9. Frede Mikkelsen 

Oplysning mangler
10. Thora Ervald (f. Milwertz)

Kastanievænget 2, 6000 Kolding
11. Elma Nielsen (f. Olsen)

Zeisesvej 25, 6100 Haderslev
12. Nina Knudsen (f. Olsen)

177 W. 4th, New York, NY 10014, U.S.A.
13. Gunhild Brandt (f. Otzen)

Hallehave Gyden 3, Snave, 5683 Hårby
14. Gunnar M.A. Pedersen, toldinspektør 

Bjerredvej 33, 4682 Tureby
15. Svend Haldager, ejendomshandler 

Trehøjevej, Udby, 4780 Stege
16. Marie Johansen (f. Petersen)

Kløvervænget 4, 7570 Vemb
17. Herman Toft, arbejdsmand 

Nederdammen 24, 6760 Ribe

06-144841

03- 652822 

06-175560

06- 820664 

05-423946 

01-712892 

05-272311 

05-621809

05-522264

04- 532916

09-771065

03-683491

03-811551

07- 481292

Ketty M. Koch er afgået ved døden 
Kontaktperson: Marie Helene Stensbjerg (nr. 5)

05-422276
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45-års jubilarer
Studenter 1944
1. Jutta Abildgaard Jensen, lektor

Houvej 284, 0. Hassing, 8362 Gandrup 08-259135
2. Gerda Elisabeth Bruun (f. Bang) 

Malerbakken 28, 2840 Holte 02-423360
3. Jørgen Mandrup Briin, dommer 

Jeppe Akjærsvej 4, 8700 Horsens 05-628716
4. Vita Alexander (f. Buhi)

4928 Tibbit Lane, Burke, Virginia, 22015 U.S.A.
5. Hans Chr. Eller, overlærer

Nyvej 16, Gunsømagle, 4000 Roskilde 02-131585
6. Mary Thøgersen (f. Hansen), overlærer 

Mimosevej 4, 3450 Allerød 02-272793
7. Carsten Peder Lindegaard, læge 

Ørbækvej 27, 5863 Ferritslev 09-981002
8. Jørgen Lund, lektor

Aladdinvej 13, 9220 Alborg S 08-314183
9. Hans Madsen Petersen, lektor 

Kystvej 6 A, 6320 Eg ems und 04-442303
10. Jens Chr. Møller Petersen, lektor 

P. Downsslippe 4, 6760 Ribe
11. Johanne K. Hau (f. Petersen), tandlæge 

GI. Strandvej 13, 6000 Kolding 05-527490
12. Ingrid C. Fullerton (f. Schmidt), sekretær 

Lyngvej 36, 2800 Lyngby 02-878583
13. Helle Agnethe Abildgaard, læge 

Solbakken 49, 2840 Holte 02-425819
14. Olga Høy-Hansen (f. Andreasen) 

Kochsvej 26, 1812 Frederiksberg
15. Jens Axel Bøqqild, cand.polit. 

Riddermandsvel 2, 6760 Ribe 05-421281
16. Carl Jensen-Holm, ing.docent 

Bakkevej 55, 2830 Virum 02-851272
17. Betty Agnes Nyman (f. Køhier) 

Lundemarken 29, 2740 Skovlunde 02-948643
18. Jens Aage Beck Laursen, overlærer 

Brændkjærsgade 47, 6000 Kolding 05-524803
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19. Ruth Larsen (f. Laursen), tandlæge
Pindehuggervang 10, 2840 Holte 02-420475

20. Laurids Lustrup, cand.pharm.
Ibsgård 42, 4000 Roskilde 02-360616

21. Eleonora Jensen-Holm (f. Nielsen), overlærer
Bakkevej 55, 2830 Virum 02-851272

22. Niels Christian Olesen, civ.ing.
1363 Abington Place, North Tona-Wanda N.Y. 14120 U.S.A.

23. Anthony Petersen, Irs.
Torvet 9, 6630 Rødding

24. Jens Rasmussen, civ.ing.
Smørum Bygade 52, 2760 Måløv

25. Kaj Rübner-Petersen, civ.ing.
Tipperup Alle 138, 3500 Værløse

26. Morten Gundesen Smith, salgschef 
Sundholmsvej 53, 4., 2300 København S
Arne M. Kirstensen, Hans Chr. Lorenzen, Anna Marie 
Goda Thorstad, Per Henrik Andresen, Arne Hansen og 
Harald Jensen Skov er afgået ved døden.
Kontaktperson: Jens Axel Bøggild (nr. 15.)

04-841530

02-652067

02-982873

Realister 1944
1. Tove Larsen (f. Beck)

Askowej 25, 6600 Vejen 05-361297
2. Ann E. Good (f. Buhi)

605 S.O. 194 St. Seattle Wash 98148 U.S.A.
3. Vibeke Abd el Dayem (f. Christensen), sygeplejerske

Torvegade 214, 6700 Esbjerg 05-134763
4. Svend Aage Christoffersen Warn 

Oplysning mangler
5. Hanne Brink (f. Clemmensen)

0. Vedstedvej 28, 6760 Ribe ________________ 05-421749
6. Vibeke Madsen (f. Finsen)

Pile alle 8, 3600 Frederikssund 02-311086
7. Knud Gerken, kommuneingeniør

Kirkegade 4, 6681 Holsted St. 05-392585
8. Arne Hansen, forstander 

Nerongsalle 25, D-2390 Flensborg 009 49 46151311
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9. Børge Grøn Hansen 
Oplysning mangler

10. Nanna Ingmer (f. Hansen) 
Nørregårdsvej 123, 2610 Rødovre 01-707534

11. Ruth Jepsen (f. Sixhøj Hansen) 
Haderslewej 47, 6760 Ribe 05-420351

12. Arthur Jensen, indkøbsleder 
Marievej 8 A, 4600 Køge 02-658027

13. Martin Houmøller Jørgensen, læge 
Skagensvej 550, 9900 Frederikshavn 08-430475

14. Karen Marie Christensen (f. Korsgaard) 
Nørregade 73, 6650 Brørup 05-381602

15. Greta Cleveland Nielsen (f. Køhier), handels
faglærer, Jasminvej 8, 3200 Helsinge

16. Karen Rechnagel (f. Sønderkær Larsen), kontorass. 
Grundtvigs Alle 41 A, 6700 Esbjerg 05-133118

17. Else Marie Larsen (f. Madsen), fuldmægtig 
Stadionvej 11, 3390 Hundested 02-337601

18. Tove E. Olsen 
Oplysning mangler

19. Andrea Johansen (f. Pedersen) 
Fasanvej 29, 6760 Ribe 05-423503

20. Ernst Petersen, major 
Vester Halnevej 27, 9430 Vadum 08-271055

21. Jytte Schiøtt, overlærer
Spangsbj. Møllevej 281, 6705 Esbjerg 0 05-143630

22. Tove Larsen (f. Vind) 
Brunevang 97, 2700 Brønshøj 02-946583

23. Else Marie Frederiksen (f. Windfeldt-Hansen)
Munkehusevej 4, Nørager, 4691 Allingåbro 06-486440
Irene Strådt og Niels Thorkelin-Eriksen er 
afgået ved døden.
Kontaktperson: Hanne Brink (nr. 5)

40-års jubilarer se også s. 3̂
Studenter 1949
1. Inger Kathrine Louw (f. Hansen), adjunkt

Hyacintvej 6, Højene, 9800 Hjørring 08-921820
2. Jytte Schultz Vemming (f. Havemose), lærer

Søndergade 34, 7861 Balling 07-564103
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3. Aase Truelsen (f. Jensen), fysioterapeut 
Aparken 23, 1. th., 8300 Odder

5. Carl Erik Skjærbæk, gymnasielærer 
Brendstrupvej 162, 8200 Arhus N

6. Gerda Klåby Bahr (f. Sørensen) 
Lykkegårdsvej 38, 6000 Kolding

7. Birgit Lykke Alvad (f. Winther), adjunkt 
Høvænget 12, 6760 Ribe

8. Flemming Arendttorp, købmand 
Nørregade 19, 6650 Brørup

9. Kirsten Jensen (f. Blendstrup) 
Ellekildevej 62, 2740 Skovlunde

10. Henning Dylmer, læge 
Tuelsøvej 36, 4180 Sorø

11. Niels Chr. Hyldahl, professor 
Nivåvænge 20 G, 2990 Nivå

06-541943

06-169891

05-523461

05-420665

05-381009

02- 942501

03- 635240 

02-246165
12. Jens Frede Jensen

Hjortetoften 10, Egebæk, 6760 Ribe 05-445099
13. Kaj Jepsen, oberstløjtnant

Stentoften 45, 9520 Skørping 08-392333
14. Carsten Friis Jespersen, prokurist

Kronprinsessegade 34, 5., 1306 København K 01-117212
15. Ove Asboe Jørgensen, direktør

Tokhøjvej 1, Balskov, 8410 Rønde 06-371527
16. Verner Lyst, civ.ing.

Diget 16, Frederiksberg, 4180 Sorø 03-632512
17. Henning Urup, civ.ing., mag.art.

Skolebakken 44, 2830 Virum______________________ 02-856962
18. Arne Weis, overlærerRisbjerggaards allé 75, 2650 Hvidovre 01-786451
19. Solveig Hyldahl (f. Nielsen), overlærer

Nivåvænge 20 G, 2990 Nivå 02-246165
20. Anne Margr. Skov Nielsen (f. Pedersen), sygepl.

627 8th Street, North Hudson, Wisconsin 54016, U.S.A.
21. Verner Schmidt, dyrlæge 

Surkær 1, 6200 Åbenrå 04-624035
22. Truels Andersen Truelsen, agronom 

Oplysning mangler
Kirsten Kristiansen (f. Malling), Inger Juhl (f. 
Kjærsgaard) og Lars Hage er afgået ved døden.
Kontaktperson: Henning Urup (nr. 17)



285

Bjerre Ring Petersen, Ole Rosbo, Sv. Helsinghoff, Sv.Aa. Juulsen, Søren Eb- 
sen, Bente Brantning Madsen, Thora Husted Christensen
Vagn Christensen, Chr. Hansen, Jens Chr. Østergaard, Hans Sønderup, Jeppe 
Hansen, Orla Lehmann
Marie Louise Kjasr-Nielsen, Birthe Lassen, Marie Skov, Karen Kallesen, lektor 
Johansen, Vera Nielsen, Ruth Bjerring
Børge Christiansen, Søren Westergaard, Simon Nielsen
Realister 1949
1. Ruth Kjær (f. Bjerring)

Lundgårdsvej 21, 6760 Ribe 05-421520
2. Thora Husted Hassager (f. Christensen), hospitals

laborant, Hyrdevel 29, 3060 Espergærde___________ 02-231118
3. Vagn A. Christensen, ing.

Idyl 3, Tved, 6000 Kolding 05-300950
4. Børge Christiansen

Del Prado, Lake Oswego, 97034 Oregon, U.S.A.
5. Søren Ebsen, overpostbud

Esthersvej 16 A, 2900 Hellerup 01-629427
6. Christian Langhorn, direktør

6 Rue René Naudin, V, 74100 Annemasse, Frankrig
7. Jeppe Jepsen HansenBramsvej 7 B, 2920 Charlottenlund 01-639396
8. Svend E. Helsinghoff, overass. 

Granlunden 51, 6705 Esbjerg 05-142968
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9. Svend Age Juulsen, skoleinsp. 

Kløvervej 16, 7100 Vejle
10. Karen Winding (f. Kallesen)

P. Petersens Allé 44, 2971 Dragør

05

01

-825145

-533526
11. Marie Louise Elliott (f. Kjær Nielsen)

82, Lawson road, Kensington, 94707 California, U.S.A.
12. Birthe Thomsen (f. Lassen)

Gummesmarkvej 20, Albæk, 6740 Bramming 05-
13. Bente Nielsen (f. Bramming Madsen) 

Bakkevej 7, 6740 Bramming
14. Simon Karkov, arkitekt

GI. Kongevej 91 A, 1850 København V
15. Bjerre Ring Petersen, overlærer

0. Vedstedvej 51, 6760 Ribe

05

01

05-
16. Grethe Graves Christensen (f. Rasmussen), o.lærer

Tangevej 68, 6760 Ribe 05
17. Ole Rosbo, hospitalsdir.

Vodroffsvej 7, 4., 1914 København V 01
18. Marie K. Bjørkmann (f. Skov)

Bueager 43, 2950 Vedbæk 02-

170054

101399

244794

421398

420372

211346

891907
19. Hans Mikkelsen Sønderup, pelsdyrsavler 

GI. Landevej 2, Obbekjær, 6760 Ribe
20. Søren Westergård, trafikflyver 

Strandvænget 36, 2791 Dragør
21. Jens Chr. Østergård

6. julivej 36, 7000 Fredericia
22. Vera (f. Nielsen)

Oplysning mangler
Orla Lehmann er afgået ved døden

05-441210

01-532283

05-925608

Kontaktperson: Thora Husted Hassager (nr. 2)

35-års jubilarer
Studenter 1954
1. Oscar Filtenborg, sognepræst

Præstegården, Andst, 6600 Vejen 05-588030
2. Erik Jørgen Hansen, forskningsleder

Kompagnistræde 19, 1208 København K 01-145105
3. Birgit Bennetzen (f. Solmer Jørgensen), cand.jur. 

Sundbyvester Plads 13, 2300 København S 01-596424
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Foråret 1954
Karl Kr. Konstantin- 
Hansen, Erik Hansen, 
Knud W. Kastrup og 
foran: Ole Marker, El
se Eline Nielsen og 
Inger Hage

4. Knud W. Kastrup, overlæge
Eskemosegårdsallé 27, 3460 Birkerød 02-810950

5. Clara Jensen (f. Lerche-Thomsen), fysioterapeut
Rolfsgade 164, 6700 Esbjerg 05-120458

6. Annie Krabbe, korrespondent
Høje Gladsaxe 23, st. th., 2860 Søborg 01-697260

7. Mette Trier (f. Askgaard), væver 
Ønsker ikke adr. offentliggjort

8. Sigvard Bennetzen, programred.
Hermann Triers Plads 3, 5., 1575 København V 01-392921

9. Karen Westphal (f. Bjerrum), cand.interpret.
Jernbaneallé 7, 3060 Espergærde 02-231418

10. Inger Hage, adjunkt
Einar Lundsvei 20 A, 2400 Elverum, Norge 00947-6415636

11. Inge Merete Sampson (f. Hald Larsen), lærer
Albert Skeelsgade 17, 6760 Ribe 05-423694

12. Kirstine Nørr (f. Lauritsen), soc.rådg., cand.jur.
Klintevej 12, Bloustrød, 3450 Allerød____________02-274387

13. Inga Rossberg (f. Madsen), lærer 
Eckweg 1, Seeheim 1, D-6104 Tyskland

14. Else Eline Stage (f. Nielsen), bibliotekar
Vagtelvej 24, 2000 Frederiksberg 01-870584

15. Elise Rasmussen, bibliotekar
Tingerupvej 17, 4330 Hvalsø 02-408930

16. Ernst Svennesen, førstelærer
Vadstedvej 10, Oksenvad, 6560 Sommersted 04-554305
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17. Sven Berg, producer
Brådebæksvej 9, 2970 Hørsholm 02-869598

18. Knud Erik Brodersen, civilingeniør 
Bredgade 9, 4000 Roskilde 02-353294

19. Vagn Beier (Clausen), revisor, HD 
Niels Erlings Allé 21, 5250 Odense SV 09-171267

20. Børge Frøkjær-Jensen, universitetslektor 
Ellebuen 21, 2950 Vedbæk 02-891469

21. Hans P. Hemmet, cand.pæd.
Gammel Landevej 5, V. Sottrup, 6400 Sønderborg 04-488869

22. Viggo Høyer, systemtekniker 
Lindevang 19, 2660 Brøndby Strand 02-731647

23. Martin Jensen, byplanarkitekt 
Hjernegården, Bredgade 133, Bolmerod, 5485 Skamby 09-851435

24. Gregers Jæger, amtsarkitekt 
Hofgaardsvej 7, 6950 Ringkøbing 07-320105

25. Karl Kristian Konstantin-Hansen, tandlæge 
Ahlefeldtsvej 13, Postboks 40, 5300 Kerteminde 09-321991

26. Ingelise Reimar-Larsen (f. Kuhrt), socialrådg. 
Høstbuen 10, 2730 Ballerup 02-974104

27. Petræus Lassen, overlærer 
Arnumvej 25, Arrild, 6520 Toftlund 04-834337

28. Laura Duedahl (f. Lerche), tandlæge 
Helgevænget 6, Thurø, 5700 Svendborg 09-205405

29. Helge Lindorff, læge
Tornavagen 40, S-22363 Lund, Sverige 00946 -21-151660

30. Signe Schmidt (f. Lundgaard), lærer 
Pilekrattet 9, 8850 Bjerringbro 06-682631

31. Ole Marker, universitetslektor 
Plantagevej 34, 3600 Frederikssund 02-312552

32. Poul Børge Mathiassen, afd.ingeniør 
Ottestoften 30, 8660 Skanderborg 06-521512

33. Inger Knudsen (f. Nielsen), kontorass. ED 
Kirsten Pilsvej 45, 7100 Vejle 05-823148

34. Kristian Raunkjær, revisor, statsaut. ejd. 
Ravnekærsvej 12, 2860 Søborg

mgl.
01-670367

35. Uwe Rosenberg, speciallæge
Västmannagatan 1, S-72460 Vesterås, Sverige 00946 -21-123500

36. Birgit Trostmann (f. Lykke Sørensen), exam.pharm.
Enemærket 7, 5700 Svendborg 09-213836
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37. Bodil Jungersen (f. Thomsen), bibliotekar
Sydhavnsvej 20, 6100 Haderslev 04-525117

38. Terkel Toft, akademiing. 
Stormly 16 M, 3500 Værløse 01-982075
Søren Trier og Inger Olesen (f. Jakobsen) er af
gået ved døden.
Kontaktperson: Kirstine Nørr (nr. 12)

Realister 1954
1. Gurli Rechnagel Andreasen (f. Andersen) 

Kirkegade 45, 6840 Oksbøl
2. Niels Brink Christensen 

Ørnebjergvej 38, 2600 Glostrup
3. Preben Daugaard Christensen 

Højvej 19, 8471 Sabro
4. Kirsten H. Christiansen (f. Hansen) 

Fasanvej 9, Langesø, 6430 Nordborg
5. Kirsten E. Christiansen (f. Lauridsen) 

Mølleparken 402, 6240 Løgumkloster
6. Daniel Peter Danielsen

Broager 20, Øster Vedsted, 6760 Ribe
7. Ruth Gosvig

Østergade 6, 6740 Bramming
8. Bent L. Ingvardtsen

Storegade 1, Vejrup, 6740 Bramming
9. Jytte Christensen (f. Jensen)

Rønnevej 4, 9440 Åbybro
10. Gunnar Johansen

Tørresager 16, Øster Vedsted, 6760 Ribe
11. Edith Jørgensen (f. Pedersen) 

Skovbyparken 18, Skovby, 8464 Galten
12. Birthe Kastberg (f. Bonnén)

Vestbanevej 5, 6800 Varde
13. Else Kristensen (f. Egvang)

Umanakvej 103, Gjesing, 6715 Esbjerg N
14. Grete Larsen (f. Johansen)

Tjørnevænget 10, 6740 Bramming

05- 271075 

02-963852

06- 948435 

04-450179

04- 745096

05- 421372 

05-173337 

05-172960 

08-241341 

05-420471 

05-944409

05-150580

05-174202
15. Poul Henry Micheelsen

232 Monte vista Drive, N.Y. 13031 Camillus, U.S.A.



16. Egon Nielsen
Falkevej 2 C, 6740 Bramming 05-174318

17. Ellen Margrethe Paulsen (f. Rødsiet) 
Slettebjergvej 5, 2750 Ballerup

18. Kirsten Blak Nyrup (f. Nielsen) 
Nyvangsvej 4, 4160 Herlufmagle

19. William Pedersen
Rundhøj Allé 30, 8270 Højbjerg

20. Bodil Vang Rasmusen 
Seminarievej 123, 6760 Ribe

21. Rita Schmidt (f. Christiansen) 
Spinkebjerg 59, Gjellerup, 7400 Herning

22. Kurt E. Schmidt 
Bartholinstræde 14, 2630 Tåstrup

23. John Honoré Steensen
Rønne Allé 2 A, 6740 Bramming

24. Greta Ebsen Uldum (f. Dahl)
Gedeager 8, 6760 Ribe

25. Leif Weber
Granvej 16, 8400 Ebeltoft

26. Birtha Hamman Wolthérs (f. Christensen) 
Østervangsvej 27, Gjesing, 6715 Esbjerg N
Jytte Mortensen er afgået ved døden
Kontaktperson: Daniel P. Danielsen (nr. 6)

02

06

05

07

02

05

05

05

30-års jubilarer
Studenter 1959
1. Helge Donslund Jensen, læge

Mariendal, Vegger, 2940 Nibe 08
2. Svend Junker

Ribevej 41, 6800 Varde 05
3. Lis Lindstrøm (f. Ludvigsen), lærer 

Kærmindevej 3, 2820 Gentofte
4. Else Dohn (f. Ladegaard Pedersen), cand.mag.

Teglmarken 54, 8800 Viborg 06
5. Agnete Thind-andersen, stewardesse 

Aspebakken 17, 2770 Kastrup
6. Mette Top 

Oplysning mangler

970441

114564

420457

118983

992574

173693

421889

132092

666003

224711

.627364



7. Else Zeuthen
Oplysning mangler
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8. Finn Bjerrum, korrespondent
Dagmarsgade 28, 2200 København N 01-815642

9. Inger Rasmus (f. Nørgaard Christensen), lærer 
Carl Nielsensvej 10, 7400 Herning 07-125361

10. Lars Dybdal, lærer
Løkkensvej 981, 9480 Løkken 08-991093

11. Peter Gude, dyrlæge
Engdraget 8, 0. Vedsted, 6760 Ribe

12. Esther Gamborg Kjærsgaard (f. Holm), korrespondent 
Kalendervej 2, 8210 Arhus V

13. Søren Krog, lærer
Seminarievej 111, 6760 Ribe 05-420861

14. Ulla Müllern (Sandmark Liefwendal), talepædagog 
S-36200 Tingsryd, Sverige 0477/12074

15. Per Lindhardtsen, bibliotekar 
Røntoftevej 55, 2860 Søborg 01-673481

16. Erik Ludwigsen, læge
GI. Præstegade, V. Snogbæk 6, 6400 Sønderborg

17. Vibeke Ingerslev (f. Lyck), bankassistent 
Ulrichs Allé 76 A, 6270 Tønder 04-725174

18. Poul Neergaard, læge
østergade 27, 5610 Assens 09-711006

19. Dora Kroq (f. Hellmund Nielsen), lærer 
Seminarievej 111, 6760 Ribe 05-420861

20. Inge-Lise Dalager (f. Schmindt), cand.phil. 
Heisesgade 35, 2100 København 0 01-751481

21. Asbjørn Rønn-Simonsen, advokat
Holch Winterfeldts Allé 7, 2900 Hellerup 01-610025

22. Helle Zerlang
Skovbakkevej 17, 2920 Charlottenlund 01-632573

23. Poul Gerhard Andersen, lærer 
Oplysning mangler

24. Marie Ryberg (f. Antonius), lærer 
Chr. Bergsvej 12, 7330 Brande 07-181101

25. Lars Bjersing
Sverigesvej 8, Frederiksberg, 4180 Sorø

26. Finn Borum, advokat
Skt. Jacobs Plads 6, 2100 København 0 01-269268



27. Carl Tange (Christensen), undervisningsleder 
Hækkehusvej 66, Odense 09-961320

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Hanne Mengel Hald (f. Christensen), lærer 
Lupinvej 56, 8700 Horsens
Poul M. Christensen, landinspektør
Bøgesangervænget 29, 5210 Odense NV 09-160736
Iver Christophersen, civ.ing.
Ved Højmosen 3-2, 2970 Hørsholm 02-864868
Preben Neistgaard Hansen 
Oplysning mangler
Iver Beier Iversen, civ.ing.
Bakkevej 12, 3460 Birkerød 02-815642
Erik Stenderup Jensen, cand.pharm.
Fjordparken 31, 4300 Holbæk 03-434606
Hans Axel Obeling (Jensen)
Oplysning mangler
Bent Egeris Jepsen, lærer
Lindholmvej 6, Sædding, 6700 Esbjerg 05-150883
Holger Kortsen 
Oplysning mangler
Mona Madsen
Strandhaven 9, 3060 Espergærde
Hans Heide (Heide-Petersen), bogtrykker
Kagsåvej 19, 2730 Herlev 02-913029
Inge Merete Ebbeskov (f. Rasmussen)
Tårnvej 389, 2610 Rødovre 01-410641
Hans Svendsen, civ.ing.
Atoften 12, 2680 Solrød Strand 03-142861
Hans Erik Gade og Anna Elise Reppien (f. Lund) er 
afgået ved døden
Kontaktperson: Dora Krog (nr. 19)

Realister 1959
1. Ruth Jensen (f. Brammer), fritidspæd.

Hyacintvej 26, 8900 Randers 06-426924
2. Palle Bramming, fuldmægtig

Sønderportsgade 1, 6760 Ribe 05-420108
3. Kirsten Marie Ebberfeid (f. Hansen)

Østparken 28, 6840 Oksbøl 05-271996
4. Grete Have, sekretær

Christianshavns Voldgade 43, 2., 1424 Kbhvn. K 01-540622
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5. Else Marie Hollensted (f. Hostrup), kontorass. 

Brandsbjergvej 73, 2600 Glostrup 02-911098
6. Hanne Kiholm Hansen {f. Jacobsen), sekretær 

Degnevej 20, 6760 Ribe 05-422216
7. Helga Laugesen (f. Jacobsen), kasserer 

Jasminparken 55, 6760 Ribe 05-421526
8. Anna Davidsen (f. Bjerregård Jensen), eksp.sekr. 

Kærsangervej 3, Andsby, 8600 Silkeborg 06-870981
9. Bent Dahlgren, viceinspektør

Majvænget 18, Bramdrupdam, 6000 Kolding 05-518368
10. Peter Chr. Vind Larsen, landmand 

Attevej 9, Bobøl, 6683 Føvling 05-398222
11. Agnes Thyssen (f. Lassen), sygeplejerske 

Enggårdsvej 6, 6720 Fanø 05-163321
12. Poul Voss, ingeniør

Nybrovej 2, Ravndrup, 8800 Viborg 06-647116
13. Mogens Løgstrup, kok

Gredstedbro Hotel, Vestergade 2, 6771 Gredstedbro 05-431088
14. Brita Buhi (f. Møller), overlærer 

Sdr. Banksti, 6720 Fanø 05-162236
15. Anna Lise Blom Rasmussen (f. Blom), økonoma 

Stenstrupvej 5, 4180 Sorø 03-649134
16. Ida Nohns

45 Rue de Bordeaux, Belgien, B-1060 Bruxelles
17. Agnete Toft (f. Pedersen), sygeplejerske 

Elmevænget 31, 2880 Bagsværd 02-984225
18. Hans Peter Pedersen 

Oplysning Mangler
19. Niels Jørgen Heide Petersen, sem.adj. 

Strengevej 41, 6760 Ribe 05-420842
20. Finn Poulsen, kasserer

Tværsigvej 21, 6740 Bramming 05-174135
21. Tyge Tygesen, kontorchef

Rønnebærvej 27, Mejdal, 7500 Holstebro 07-403911
22. Jørgen Andersen

Granlunden 12, 6705 Esbjerg 0 05-181819
23. Margrethe Brock

329 E. Pebble Beach, Tempe, Arizona, 85282, U.S.A
24. Erik M. Christensen, tandlæge

Ryvangsalle 31, Risskov, 8240 Arhus
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25. Else Margrethe Madsen (f. Hansen)

Moorse Edge, Charlton on Otmoor, Oxon-Oxford, England
26. Karen Christiansen (f. Hansen) 

Jelsvej 13, 6630 Rødding 04-841308
27. Dorthe Platz (f. Jensen) 

Mølledammen 50, 6800 Varde 05-224554
28. Bent Julius, bygqesaqkyndig 

Tornskadevænqet 20, 6760 Ribe 05-422015
29. Inger Jørgensen, lærer 

Bystævnevej 1, Søllinge, 2750 Ringe
30. Thage Løbner, ingeniør 

Gentoftegade 1, 2820 Gentofte
31. Jonna Jensen (f. Nielsen)

Horsensvej 26, Vorup, 8700 Randers

09-982159

32. Karen Marie Nielsen, børnehavelærer
Olav Kyrresvei 5 E, Kristianssand S, Norge 00947 4292867

33. Viggo Nielsen, overass. 
Enøvej 6, 6430 Nordborg 04-453347

34. Birgit Madsen (f. Nissen)
Bygvænget 41, Agård, 6040 Egtved 05-553596

35. Birthe Christoffersen (f. Søndergård), sygepl.
Utkesvej 17, 3400 Hillerød 02-262508

36. Anne Marie Ahvit (f. Sørensen)
Durman Road 94, Bromley, Kent, England

37. Lis Kongstein (f. Sørensen)
Fagerlia 7 A, Oslo 6, Norge

38. Ingrid Mårtens (f. Thind-Andersen), sygeplejerske 
"Langkjærhus", Lindeballeskov, 7321 Gadbjerg

39. Helge Tobiasen, tekn.ass.
Syrenvej 52, 6500 Vojens

Kontaktpersoner:
Brita Buhi (nr. 14) og Bent Julius (nr. 28).

04-543085

25-års jubilarer
Studenter 1964
1. Hanne Lind Jørqensen (f. Andersen), lærer 

Møllebjerq 12, Øsby, 6100 Haderslev 04-584315
2. Grete Elise Aaskov (f. Andreasen), lærer 

Silkeborgvej 190, Røgen, 8472 Sporup
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3. Jette Simonsen (f. Danielsen), lærer 

Frejasvej 8, 4220 Korspr 03-576859
4. Kirsten Fabricius Kofoed (f. Dejgaard), lærer 

Storegade 79, 3700 Rønne 03-958077
5. Else Ølgaard Michelsen (f. Johansen), lærer 

Elmevej 16, 8240 Risskov
6. Mikael Kehler, læge

Svenskavågen 71, S-2239 Lund, Sverige
7. Søren Keldorff-Jepsen, cand.psych. 

Elmelunden 5, 9260 Gistrup

06-175589

8. Torben Kildemoes, cand.jur.
Viggo Rothesvej 10, 2920 Charlottenlund 01-612350

9. Elsebeth Gottlieb (f. Lønborg), adjunkt 
Ahlmannsallé 15, 2900 Hellerup 01-624271

10. Elin Post (f. Mathinsen), pastor 
Møgelmosevej 16, 8260 Viby J.

11. Bodil Nielsen, bibliotekar 
Skoleparken 7, 2. th., 6705 Esbjerg 0

06-141912

12. Lars Mathias Olesen, lærer 
C. Etlarsvej 58, 8230 Abyhøj

13. Peder Raskmark, cand.phil. 
Grenåvej 9, 8200 Arhus N

06-154808

14. Astrid Juhl Sloth, cand.mag. 
Blåmunkevej 22, 8240 Risskov 06-178839

15. Ove Steen
Østre Grænsevej 19, 2680 Solrød 03-145109

16. Karen Vestergaard, cand.mag. 
Egholmvej 50, 2720 Vanløse 01-715481

17. Anne Marie Asmussen, adjunkt 
Skovvej 1 A, 2820 Gentofte 01-641040

18. Allan Brockhattigen, læge 
Solvang 21, 6400 Sønderborg 04-429169

19. Jytte Bruun, adjunkt
Elmevej 2, 4., 7600 Struer 07-852898

20. Ida Kierulf Dahl
Langelinie 11, Skjørring, 8464 Galten

21. Helle-Grete Dalsgaard, lærer 
Erdal, N-5306, Norge

06-944020

22. Else J. Hansen (f. Gehrke), lærer 
Ringvej 19, Stubbæk, 6200 Åbenrå
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23. Jon Gadeberg Hansen, lærer 

Tunet 6, 8700 Horsens 05-612773
24. Grethe Hein, cand.psyk.

Andreas Bjørns Gade 21, 1428 København K 01-545750
25. Karin Appel Frei (f. Henriksen), handelslærer 

Jægerskoven 41, 6520 Toftlund
26. Eva Høyer Michaelsen (f. Jensen), lærer 

Oplysning mangler
27. Hanne Vesterholm Hansen (f. Jørgensen) 

Oplysning mangler

04-831154

28. Tove Paludan (f. Jørgensen), adjunkt 
Æblevangen 35, 2760 Måløv 02-660235

29. Jonna Seider Bitsch (f. Kristensen), lærer 
Thyrasvej 38, 6600 Vejen 05-361592

30. Agnethe Antonius (f. Ladefoged), korrespondent 
Elmevej 19, 5450 Otterup 09-822391

31. Kirsten M. Thorup (f. Ludvigsen), lærer 
Birkevej 12, 6862 Tistrup 05-299881

32. Hans Ivar Lund, læge 
Gabelsparken 78, 6740 Bramming

33. Else Margrethe Hansen (f. Nielsen) 
Oplysning mangler

34. Birthe Geding Larsen (f. Rasmussen)

05-101360

16 Great Circle Drive, Mill Valley, 94 941 California, U.S.A
35. Margrethe Grimsehl (f. Ravn) 

Solvænget 1, 2990 Nivå 02-247921
36. Aase Rørdam, musikbibliotekar

Peblinge Dosseringen 20, 2200 København N
37. Birte Tang

Gjellerupvej 111, 8220 Brabrand

01-357564

38. Niels Jørn Thomsen, læge 
Violvej 323, 7800 Skive 07-526156

39. Inger Lauridsen (f. Vibe-Pedersen), stud.mag. 
Rymarksvej 108, 2. tv., 2100 København 0

40. Ole Viuff, lærer
Holmegård Baldersbækvej 17, 6682 Hovborg 05-396174

41. Inge Lise Gad (f. Ågerup), apotekerassistent 
Gånsager, 6780 Skærbæk 04-757130

42. Jens Fredslund, arkitekt 
Bymarken 28, 4000 Roskilde 02-373307
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43. Jørgen Gade, adjunkt
Dyrehavevej 105, 6000 Kolding 05-539986

44. Erling Godsk Hansen, bankfuldmægtig
Rolfsgade 20, 8260 Viby J. 06-148388

45. Ole Holt, overassistent 
Oplysning mangler

46. Peter Korsgaard, akademiingeniør
Bukkebakkevej 15 A, 2960 Rungsted Kyst___________02-571939

47. Max Lykke Kirstensen, c/o Frigor Consult P.D.R.Y.
PO.box 1204, Steamer Point 18, PDR YEMEN

48. Hans Lolk, ingeniør
Vestrupvej 133, Gimming, 8900 Randers 06-413010

49. Tage Michaelsen, Forestry Officer, Farv FA,
Via d Terme de Caracalla, 29 ITALIEN

50. Bent Nielsen, læge
Lægehus, Præstegårdsvej 9, Box 39, 6823 Ansager 05-297377

51. Jens Chr. Lautrup, dyrlæge 
Svinge 1, 6520 Toftlund

52. Martin Nansen Nielsen, akademiingeniør 
Hjartbro Byvej 3, 6541 Bevtoft

53. Erling Møldrup, civilingeniør 
Ødstedvej 7, 7182 Bredsten

54. Birgit Holm Petersson, læge 
Amalievej 14, 1875 København V

55. Leif Runge Schmidt, civilingeniør 
Sylvestervej 56, 6710 Esbjerg V

56. Kjeld Lohmann Schøler, landinspektør 
Sprogøvej 27, st. th., 2000 Frederiksberg

57. Svend Aage Sønderup, revisor 
Bjergbyvej 33, 6000 Kolding

58. Christen Sørensen, cand.polit. 
Nielstrupvej 42, 5250 Odense SV

59. Henning Thiim, advokat 
Porsholtparken 52, 6740 Bramming

60. Hans Chr. Buchholt, cand.scient. 
Sivsangervej 16, 8220 Brabrand

61. Ole Elmose, cand.mag.
Vinkelvej 28, 8800 Viborg

04- 831110

05- 881634 

01-218244 

05-157287 

01-878187 

05-532848

05- 172003

06- 252935 

06-674656
62. Børge Hansen, adjunkt

Toftevej 55, 6051 Almind (Kolding Gymnasium) 05-420333
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63. Ebba Hjort (f. Hansen), mag.art. 

Kastanievej 13, st., 1876 Frederiksberg C
64. Hans Jørgen Hansen 

Oplysning mangler
65. Ole Kromann Hansen, læge 

Roulloen 20, 8250 Egå 06-222119
66. Finn Janstrup, læge

Matthæusgade 48 A, 1., 1.105, 1666 København V 01-211705
67. Bent Jensen, lærer

Skolevej 12, 6070 Christiansfeld 04-560173
68. Merete Hune (f. Jeppesen), lærer 

Vestervold 26, 6800 Varde 05-223315
69. Ole Keller, civilingeniør 

Blegdalsparken 34, 9000 Alborg 08-181387
70. Mogens Kjær, lærer 

Lungstedløkken 26, 5250 Odense SV 09-962876
71. Niels Kjær, lærer

Lucernemarken 11, 6771 Gredstedbro 05-431685
72. Jørn Blomqren Knudsen, seminarielærer

Præstekravevej 34, Sludstrup, 8541 Skødstrup 06-991907
73. Ramund Kværnø

Nørre Alle 2 C, 2200 København N 01-375071
74. Eva Hess Søgaard-Andersen (f. Larsen), programmør 

Tornehaven 6, 2980 Kokkedal
75. Steen Livbjerg, civilingeniør 

Jonstruphøj 11, 3500 Værløse 02-655580
76. Henrik Hjorth Madsen, læge 

Krogholmgårdsvej 76, 2950 Vedbæk 01-630152
77. Bent Østerborg (Nielsen), byretsdommer

Parallelvej 14, 3070 Snekkersten 02-223512
78. Frode Dahlerup Poulsen, adjunkt

Dalsagervej 24, 8250 Egå 06-224110
79. Preben Stten Wolthers, stud.oecon.

Slåenhaven 39, Odense

Birgit Groes (f. Kjems Jakobsen) og Bente Johnsen 
(f. Madsen) er afgået ved døden.
Kontaktpersoner: Hanne Lind Jørgensen (nr. 1),
Jon Gadeberg Hansen (nr. 23), Peter Korsgaard 
(nr. 46) og Jørgen Blomgren Knudsen (nr. 72).
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Realister 1964
1. Erik Munch Andersen, repræsentant 

Oplysning mangler
2. Jens Verner Bak, kommuneassistent 

Sortebrødregade 15, 2., 6760 Ribe
3. Kathrine E. Schultz (f. Bennetsen)

In - der Stieg 31, D-4057 Bryggen, Tyskland
4. Peter Bergmann, lærer 

Oplysning mangler
5. Jonna Bjørnholt (f. Christiansen)

Hollænderdybet 34, 2300 København S
6. Edith Hansen (f. Ebbesen)

Digevangsvej 20, Birkelund, 7600 Silkeborg
7. Oda SchOler (f. Ebsen), sygeplejerske

Spandetvej 30, 6760 Ribe 04
8. Susanne Edelberg Mulvad, gymnastiklærer

Varming Vesterby 9, Varming, 6760 Ribe 05
9. Anette Byskov (f. Fog-Poulsen), sygeplejerske

Frydsvej 28, 8700 Horsens 05
10. Tove Friis, kommuneassistent 

Hans Jacobsvej 5, 6760 Ribe
11. Birgitte Kroman Hansen, ergoterapeut

Krimpendam 8, 7500 Holstebro 07
12. Troels Heide, indkøbschef 

Hejrebakken 39, 8220 Brabrand
13. Jens Chr. Stenderup Jensen, disponent 

Danmarksgade 55, 9900 Frederikshavn
14. Jens Kongsdal Jensen 

Oplysning mangler
15. Ragna Stenrøjl Bleg (f. Kristiansen), børnehavelærer

Juvre, 6791 Kongsmark Rømø 04
16. Lisbet Backer (f. Nielsen), lærer 

Ærtebøllevej 10, Strandby, 9640 Farsø
17. Ann Nørrestrand, bogholder

Bytinget 7, 2700 Brønshøj 01-
18. Gurli Nielsen (f. Olesen), sparekasseassistent

Fløjtevej 20, 4200 Slagelse 03-

857286

441177

617424

421508

755424

890607

535568
19. Mogens Hingeberg Pedersen, programm0r

1233 Brookfield Drive Longmont, 80501 Colorado, U.S.A
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20. Benny Maeda (Rechnagel)

Imaizumidai 4-28-12, Kamakura Kanacawa, Japan
21. Ole Schjørring

Badstuestræde 8, 8700 Horsens 05-612332
22. Finn Hollænder, grafiker 

Skejbygårdsvej 260, 8240 Risskov 06-215959
23. Hans Erik Sørensen, elektrotekniker 

Søndermarksvej 8, Arnum 04-836138
24. Bodil Thomsen, assistent 

Tørresager 1, 0. Vedsted, 6760 Ribe 05-422472
25. Finn Vesterlund, lærer

Færgevej 40, Kragnæs, 5960 Marstal 09-532214

20-års jubilarer
Studenter 1969
1. Kirsten Alling 

Oplysning mangler
2. Vibeke Ishøj

Ishøj Kolonial, 6791 Kongsmark
3. Flemming Burgdorf, sognepræst 

Vang Præstegård, 7700 Thisted
4. Helle Spange Mortensen, cand.mag.

Ellebakken 10, 8520 Lystrup_____
5. Søren Skovsen Juul Christensen 

Oplysning mangler
6. Jørgen Engraff, cand.mag. 

Vesttoften 5, 4040 Jyllinge
7. Lene Fogtmann, lærer 

Kornblomstvej 7, 8450 Hammel
8. Mari-Ann Friis 

Oplysning mangler
9. Henning Gade, adjunkt 

Dalen 9 B, 2860 Søborg
10. Britta Ebbesen 

Oplysning mangler
11. Hans Kjær Jensen, lærer 

Guldagervej 45, 6710 Esbjerg
12. Vibeke Ladefoged, cand.mag. 

Degnevænget 13, 5270 Odense M

04-755164

06-221938

02-130871

06-963203

01-563813

06-116917

09-182494
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13. Karen Lolk, lærer

Trekanten 12, 9270 Klarup 08-318420
14. Helene Mikkelsen, læge

Hellebækvej 19, 2200 København N 01-116600
15. Holger Nielsen

Oplysning mangler
16. Nina Barbau de Places 

Oplysning mangler
17. Trine Vejbæk Nielsen 

Oplysning mangler
18. Elisabeth Sydsenham 

Oplysning mangler
19. Dorthe Petersen 

Oplysning mangler
20. Mette van der Heiden, 1. Greenbanks Gardens,

Wallington, Foreham Hants, P.O. 168 SF - England
21. Elisabeth Baggesen Østergård, lærer 

Harkenvej 92, Rakkeby, 9800 Hjørring 08-998278
22. Hanne B. Elmelund Garn (f. Andersen), udd.planlæg. 

A.L. Drewsensvej 10, 2. th., 2100 København 0 01-388378
23. Elisabeth Nyman (f. Bruun), lærer 

Kløvervej 6, 9440 Åbybro 08-241583
24. Kirsten Dollerup (f. Dons), sundhedsplejerske 

Tranehøjen 82, 5250 Odense SV 09-174913
25. Jens Arne Enemark, cand.mag.

Tweebaksmarkt 52, Postbus 20120, NL-8900 Leeuwardn - Holland
26. Kirsten Nissen (f. Fog), laborant 

Daneng 10, 0. Vedsted, 6760 Ribe 05-422475
27. Elisabeth Gregersen, lærer

Vesterløkke 19, Nørup, 7182 Bredsted 05-883708
28. Henny Schmidt (f. Hansen), lærer 

Svalevænget 13, 6760 Ribe 05-420175
29. Tove Tranberg Hansen, lærer

Tjurgården 114, 2670 Greve Strand 02-907835
30. Hans Ishøy

Nederdammen 21, 6760 Ribe 05-420022
31. Lene Jensen, cand.mag.

Pinsterbloomstraat 4, NL-1817 Alkmaar - Holland
32. Ellen Margrethe Jørgensen, lærer 

Baldersvej 25, 7500 Holstebro 07-429630
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33. Kirsten Kottal Larsen, cand.mag. et interpræt. 

Spegelbakken 4, 8520 Lystrup 06-225150
34. Anna Andresen (f. Lauridsen), lærer 

Tjørnebakken 31, 6510 Gram 04-822046
35. Nils Kraq Møller, adjunkt

Lyøvej 79, Starup, 6100 Haderslev 04-529454
36. Tove Husted (f. Husted Nielsen), lærer 

Bjerget 7, 5672 Broby 09-632475
37. Birgit Werge (f. Rasmussen), fysioterapeut 

Lodbrogsvej 14, Stilling, 8660 Skanderborg 06-572278
38. Jens Martin Risem, adjunkt 

Højtoftevej 35, 6700 Esbjerg 05-139406
39. Aase Schmidt, cand.psyk. 

Rosenstien 18, 6000 Kolding 05-503068
40. Hans Peter Søgård, lærer 

Syrenvej 27, 6740 Bramming 05-172392
41. Niels Brønnum, lærer

Rørholmsgade 17, 4., 1352 København K 01-153096
42. Torben Timmerby, edb-operatør

FOrderbogen, Wassersleben, D-2391 Harrisleben - Tyskland
43. Ester Katrine Uhrenholdt, skatterevisor 

Moesgårdsvej 17, 8270 Højbjerg 06-274752
44. Jonna Vejrup, lærer 

Mulvadvej 20, 6740 Bramming 05-172319
Der er ikke modtaget oplysninger om de følgende 
18 studenter:

45. Lis Abildtrup, lærer
46. Sigrud Dalsgaard, lærer
47. Jørn Dam, konsulent
48. Niels Harpøth, tandlæge
49. Jens Bach Jepsen, geofysiker
50. Bent Kjær, lærer
51. Birthe Ladefoged, lægesekr.
52. Frede Levring, civ.ing.
53. Gunnar Lose, læge
54. Gunner Jermiin Nielsen, adjunkt
55. Johanne Lyngby (f. Nielsen), lærer
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57. Gorm Pedersen
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58. Vera Petersen, fuldmægtig
59. Anders Ravn, bibliotekar
60. Dorit Skygebjerg, lærer
61. Flemming Søndergaard, regnskabschef
62. Flemming Tang, akad.ing.
63. Kirsten Beier, sygeplejerske

Tjørnebakken 50, 6100 Haderslev 04-530123
64. Hans Otto Lindskov Christiansen, speciallæge 

Solbærvej 6, 8900 Randers 06-401079
65. Otto Fogtmann, cand.oecon.

Høyrups alle 25, 2900 Hellerup 01-629087
66. Gunnar Grue-Sørensen, civ.ing., lic.techn. 

Druevej 14, 3650 Ølstykke 02-174230
67. Nis Jørgen Obling (Jensen), læge

Glenshøjparken 20, 5620 Glamsbjerg 09-723327
68. Stig Jensen, antikvar

Sortebrødregade 1, 6760 Ribe 05-422282
69. Anders Klingenberg, afd.ing., lic.techn. 

Mørkhøj Bygade 2, 2860 Søborg 01-678891
70. Peder Høy Kirstensen, sognepræst 

GI. Kongevej, 6920 Videbæk 07-171083
71. Vera Friis Petersen (f. Lund), programmør 

Fåborgvej 4, 6000 Kolding 05-538945
72. Erik Madsen, mad.art.

Nautrup Møllevej 24, 7870 Roslev 07-592776
73. Hans-Jørgen Nielsen, civ.ing. 

Granhøjen 3, 2900 Hellerup 01-652690
74. Helga Hansen (f. Nielsen), programmør 

Annettevej 18, st. tv., 8220 Brabrand 06-251749
75. Peter Bramming-Madsen 

Oplysning mangler
76. Hans Martin Petersen, læge

Ersholtvej 3, 8660 Skanderborg 06-945961
77. Jens Kristian Petersen, landinsp. 

Fåborgvej 4, 6000 Kolding 05-538945
78. Birgit Holm (f. Schmidt), lærer 

Vejbyvænget 161, 8240 Risskov
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79. Lisbeth Callø (f. Schmidt), lærer
Bevtoftegårdsvej 2, 6541 Bevtoft 04-544280

80. Mette Winther, landskabsart.
Højbjerg Vang 82, 2840 Holte
Kontaktpersoner: Helle Spange Mortensen 
(nr. 4), Nils Krag Møller (nr. 35) og 
Jens Kirstian Petersen (nr. 77).

Realister 1969
1. Jens Henry Bondesen 

Varming Vesterby 22, 6760 Ribe 05-441191

2. Dorthe Dahlgren 
Havremarken 7, 6771 Gredstedbro

3. Kirsten Marie Aarhus (f. Pedersen) 05-398095Smedevej 6, Tobøl, 6683 Føvling
4. Morten Danckert 

Sankt Nicolajgade 6, 6760 Ribe 05-422519

Oplysninger mangler om Ellen Birgitte Andresen, 
Torben Elmstrøm, Ole Hald, Birte Keller, Aksel 
Kjeldbjerg, Verner Koop, Helene Ottesen, Oluf Ravn 
og Knud Rosenstand

15-års jubilarer
Studenter 1974
1. Astrid Bergmann, LD-tekniker 

Tyttebærvænget 2, 5856 Ryslinge
2. Carl Christian Berndsen, lærer 

Torvet 13, 6760 Ribe
3. Elin Christensen (f. Damm), lægesekr. 

Jernbanegade 1, st., 6270 Tønder

09-671359

05-424763

4. Henrik Demant, lærer
Tolvkarlevej 269, 3400 Hillerød 02-267174

5. Margrethe Zeuthen Engraf, socialrådgiver
c/o Essebo Olsen, Mariendalsvej 52, h3 tv., 2000 Frd.berg

6. Gerda Gregersen, bibliotekar
Fasanvej 4, 6705 Esbjerg 0_______________  05-137282

7. Finn A. Jørgensen, lærer 
Kongensgade 4, 6760 Ribe 05-421083
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8. Tove Knudsen, stud.mag.

Nyelandsvej 11, 2. tv., 2000 Frederiksberg 01-878692
9. Sine Kirstensen, lærerstuderende 

Seminarievej 54, st. th., 6760 Ribe 05-422229
10. Anne Birgitte Kristiansen (f. Levinsen), sygepl. 

Ammitsbølvej 21, Ødsted, 7100 Vejle 05-865869
11. Annalise Nielsen, korrespondent 

Abakken 20, 6534 Agerskov 04-833721
12. Bente Nielsen, lærer

Søndervang 22, Løjt Kirkeby, 6200 Åbenrå 04-667870
13. Mona Birk Pedersen, lærer 

Midtfenner 12, 6760 Ribe 05-423336
14. Maria Christa Søs Rahbek 

Bittekrogen 4, 2950 Vedbæk 02-892577
15. Bodil Moltesen Ravn

Brumleby 240, 1., 2100 København 0 01-382747
16. Susanne Beck Schmidt, kontorassistent 

Kærmarksvej 4, Brøns, 6780 Skærbæk 04-753647
17. Ulla Skærlund

Trepkasgade 31, st., 8000 Århus C 06-131849
18. Inge Tribler, journalist 

Edisonsvej 9, 8260 Viby J 06-115889
19. Bente Kruuse Bruun, lærer

Darumvej 74 A, Terpager, 6740 Bramming 05-173195
20. Adda Burgwald

Falkonervænget 21, 1952 København V 01-350785
21. Birthe Christophersen 

Klosterparken 46, 2680 Solrød Strand 03-140540
22. Jens Gade Nielsen, cand.mag. 

Dybdalvej 10, Ale, 7160 Tørring 05-676303
23. Kirsten Blom Hansen, lærer

Vesterbyvej 17, Vilslev, 6771 Gredstedbro 05-431552
24. Knud Iversen, gartner, GUllingsvagen 8,

S-29167 Kristianssand - Sverige 009 46 4471354
25. Ulla Jacobsen, sygeplejerske 

Skelagervej 386, 8200 Arhus N 06-109909
26. Lene Klindt Sølbeck, lærer 

Vestergade 30, 6771 Gredstedbro 05-431757
27. Lars Krøgholt

Universitetsparken, st-, 8000 Århus C 06-192278
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28. Hanne Hess Larsen, bibliotekar

Nørrebrogade 58 A, 2200 København N 01-398130
29. Lillian Lund, socialrådgiver

Benedictevej 8, 6270 Tønder 04-724929
30. Selma Puggaard Lund, socialpædagog ;

Sønderportsgade 49, 6760 Ribe 05-424462
31. Verner Mikkelsen

Holsteinsgade 27, 2100 København 0 01-421953
32. Hanne Fail Nielsen, journalist

Ternevel 24, 2000 Frederiksberg_________________ 01-345272
33. Knud Pedersen, cand.polit.

21 me. Mauriel Ravol, 78670 Willennes S-Seine, Frankrig
34. Karen Mogensen (f. Damkjær Sørensen)

Lunddalvej 10, Erritsø, 7000 Fredericia 05-941343
35. Vibeke Thomsen, korrespondent

Thorsvej 69, Edslev, 8362 Hørning 06-921131
36. Ulla Beyer, korrespondent 

Hvidehus 23, 6580 Vamdrup 06-582524
37. Thorkil Brandt, lærer

Kalsømadevej 75, Gylling, 8300 Odder
38. Ellen Christensen, gymnasielærer

Vesterbrogade 96, 3. th., 1620 København V 01-313194
39. Herluf Forchhammer, mag.

"Kraka", Skamstrupvej 25, 4440 Mørkøv 03-474355
40. Hans Martin Gaardhus, konsulent

Jernaldervej 259 B, 1. tv., 8210 Arhus V 06-244131
41. Birgit Sivertsen (f. Vestergaard-Jensen), cand. 

Jasminparken 41, 6760 Ribe
. jur.

05-424114
42. Anne Marie Juhl, socialrådgiver 

Filstruplund 27, 5683 Hårby 09-731711
43. Bertha Meredith (f. Juhl), sygeplejerske

B.K. Wattson, Athenrie Road, RDI, Kati-Kati, New Zealand
44. Henriette Jørgensen, lærer

Rybjergvej 10, 7183 Randbøl 05-883706
45. Bjarne Mortensen, flyveleder

Strandbakken 5, 2791 Dragør 01-537633
46. Elizabeth Nystad, mag.

Egegade 3, 1. th., 2200 København N 01-397207
47. Else Marie Pedersen (f. Petersen), sekretær 

"Kristianshøj", Kærvej 4, 6650 Brørup 05-381513
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48. Niels Weber Sørensen, magister
Sadolinsgade 44, 5230 Odense M 09-143050

49. Gitte Dagmar Hansen (f. Thiel), lægesekr./kirkesanger
Toften 15, 6650 Brørup 05-382334

50. Bjarne Toft, lærer
Vestenvinden, Lustrup, 6760 Ribe 05-422810

51. Jytte Trans, lærer
Stadionvej 2, 6760 Ribe____________________

52. Inger Carl Rasmussen (f. Carl), hospitalslab.
Engdraget 55, 6760 Ribe____________________

53. Alice Baden (f. Christensen), hospitalslab. 
Agertoften 20, 8340 Malling

54. Per Clausen, forsker 
Thyborønalle 33, 2720 Vanløse

55. Christian Blom Hansen, organist 
Kirkegade 69, 6700 Esbjerg

56. Aksel Peder Hjuler 
Oplysning mangler

57. Vagn Juhl Jensen, læge 
Rønnebærvej 1, Alslev, 6800 Varde

58. Henning Juel, lærer
V.Vedsted Byvej 49, 6760 Ribe

59. Jacob Jørgensen, lærer 
Tornskadevænget 6, 6760 Ribe

60. Bent Larsen, programmør 
Jasminparken 29, 6760 Ribe

61. Dorrith Nielsen (f. Larsen), lærer 
Evalds Allé 48, 6700 Esbjerg

62. Anders N. Lauritzen, ingeniør 
Rugmarken 35, 8520 Lystrup

63. Jørgen Møller, lærer 
Dagmarsgade 11, 6760 Ribe

64. Johan Jørgen Nissen 
Oplysning mangler

65. Finn Albert Petersen, dyrlæge 
Mosevej 113, 5690 Tommerup

66. Helga Kærbye Petersen
Skt. Hans Torv 3, 2200 København N

05-423441

05- 421619

06- 931353 

01-742296

05-445665

05-424805

05-423392

05-181357

09-763244

01-399049

67. Ane-Grethe Prinds, edb-ass.
Møllebakken 32, Skrydstrup, 6600 Vojens
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68. Hans Hedegaard Rasmussen, lærer 
Skolevej 4, 7184 Vandel 05-885525

69. Tage M. Søndergaard, revisor 
Februarvej 32, 8210 Arhus V 06-157843

70. Jens-Erik Ankjær Sørensen, salgskonsulent 
Nyborgvej 7, Langeskov, 7160 Tørring 05-805338

71. Werner Zickert Sørensen, edb-ass. 
Søndergade 3, 6270 Tønder 04-723869

72. Eva Thomsen, programmør
Sirgræsvej 11, 4660 St. Heddinge 03-704047

73. Aage Thomsen 
Oplysning mangler

74. Martin Lundgaard Thysen, driftsleder
Lundgaard Vodder, 6780 Skærbæk 04-757127

75. Lene Beck, bartender
1588 North N, Warren, Wisconsin, 53202 U.S.A.

76. Else Aleksanderson (f. Bruun), laborant
OdenvAgen 6, S-31080 HyltebrUk - Sverige 009-46-345-11905

77. Niels Esbjerg, forskningsleder
Christiansfeldtvej 24 A, 6100 Haderslev 04-533780

78. Gjerluf Hansen, agronom
Toften 15, 6650 Brørup 05-382334

79. Gunnar Jensen, lærer
Parkvej 7, Visby, 6270 Tønder 04-127357

80. Doris M. Poulsen (f. Kamedula), lærer
Tværsigvej 54, 6740 Bramming____________________ 05-172705

81. Jesper Knudsen, maskintekniker
Husmandsgyden 4, 5672 Brobyværk 09-632333

82. Niels Korsgaard, læge
Skelagervej 386, 8200 Arhus N 06-109909

83. Hans Thuesen Madsen, journalist
Jerichausgade 11, 8000 Arhus C 06-133155

84. Frede Møldrup Petersen, elektroingeniør
5014 Clnderdrive, Oklahoma City, Oklahoma, 73135 U.S.A.

85. Hanne Pedersen, sygeplejerske
Nylandsgade 24, 1. tv., 2000 København F 01-194343

86. Birthe R. Larsen (f. Rasmussen), sundhedsplejerske
T. Tonnesensvej 1, 6740 Bramming 05-101547
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3. my - 1974

Mogens Hansen Schmidt, landmålingstekniker 
Sneppevænget 16, 6760 Ribe 05-420779
Bente S. Havsted (f. Smidt), læge 
Frihedsvej 23 b, 6700 Esbjerg 05-135401
Grethe Thomsen, socialrådgiver 
Hoskærvej 5, Foldby, 8382 Hinnerup 06-911694
Lone Gladbo, stadbibliotekar 
Askimvej 3, 2830 Virum 02-856377
Nis øllgaard, arkitekt
Heibergsgade 1 C, 1. tv., 8000 Arhus C 06-194801
Kontaktpersoner: Gerda Gregersen (nr. 6), 
Hanne Fail Nielsen (nr. 32), Jytte Trans 
(nr. 51), Inger Carl Rasmussen (nr. 52) og 
Doris M. Poulsen (nr. 80).
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10-års jubilarer

Studenter 1979
1. Agnete Smidt, sygeplejerske

Frodsgade 131, 6700 Esbjerg 05-133676
2. Mette M. Agerbæk, billedhugger

Helqavej 19, 5230 Odense M______________________ 09-149452
3. Anne-Marie Toft Hansen (f. Grøhn)

Gånsager pr. Skærbæk, 6780 Skærbæk 04-757402
4. Per Jensen, shippingman

Hamburgerstrasse 3, D-2000 Hamburg 76 00949 40226957
5. Dorthe Thysen Fogtmann

Barsmarkbygade 178, Barsmark, 6200 Åbenrå 04-668044
6. Holger T. Dahl, arkitektstuderende

Skindergade 34, lejl. 13, 1159 København K 01-136130
7. Ketty Callesen

Hyldevang 25, 7323 Give 05-735995
8. Lisa M. Slot

2842 S.W. l'ave., Gainesville, Florida, 32607 U.S.A.
9. Tora Bencard

Ryesgade 104, 1. tv., 2100 København 0 01-421256
10. Hans Gade, lærer

Bredbækvej 2, Nybøl, 6400 Sønderborg 04-488252
11. Annemarie Lund

Husumgade 32, IV, 2200 København N 01-822479
12. Marianne Brandt, lærer

Frederiksallé 105, 8000 Arhus C 06-199872
13. Hans Ole Hansen, studerende

Mejlgade 21-23, lejl. 31, 8000 Arhus C 06-120526
14. Kirsten Lorensen (f. Nissen), korrespondent 

Kalhavevej, Kalhave, 7171 Uldum 05-679187
15. Hanna Mortensen

Lintrupvej 26, 6660 Lintrup 04-855315
16. Lene Schuldt Jensen

Masnedøgade 18, 4. tv., 2100 København 0 01-202802
17. Anne Marie KUrstein Jensen

Webersgade 50, 2100 København 0 01-387234
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18. Jan Asmussen, præst 

Sallingeskowej 4, 5750 Ringe 09-641126

19. Jens Axel Kruchov, advokat 
Jernbanegade 50, 6650 Brørup 05-383111

20. Kirsten D. Cornett, bibliotekar 
Dalslandsgade 8, E 309, 2300 København S 01-576218

21. Birgitte Bruun Nielsen, stud.med. 
Vestergade 84, 4. th., 8000 Arhus C 06-182373

22. Inge Graves Christensen, stud.scient. 
Østrevej 34, 8210 Arhus V 06-152060

23. Anne Hillgaard Pedersen, stud.teol. 
Telemarksgade 25, 4. tv., 2300 København S 01-958388

24. Anne Andrea Søndergård, lærer 
Toften 33, 6330 Padborg 04-670382

25. Anne Marie Madsen, sygeplejerske 
Clausens Allé 13, 5250 Odense SV 09-126499

26. Jette Jensen
Holmstrupgårdsvej 186, 8210 Arhus V

27. Conny Velbæk, sygeplejerske 
Glibstrupvej 26, St. Andst, 6600 Vejen 05-588286

28. Lars Petersen, læge
Birkedommervej 28, 1. th., 2400 København NV 01-342344

29. Stella Husted Christensen, lægesekretær 
Caroline Amalievej 74, 2800 Lyngby 02-885172

30. Astrid Dalsgård Pedersen, bibliotekar 
Classensgade 53, 3. th., 2100 København 0 01-389568

31. Grethe Hausted, laborant 
Skrænten 14, 6600 Vejen 05-361225

32. Anne Birgitte Andersen, læge 
Tangevej 10 B, 6760 Ribe

33. Annette Steensbeck, lærer 
Faurdalen 83, 6100 Haderslev

34. Marianne Volkert 
Strandvejen 437, 6854 Henne

35. Marianne Kristensen, erqoterapeut
Viadukten 12, 6740 Bramming 05-102270

36. Pia Werborg, lærer
Brombærvej 21, 7800 Skive 07-510234
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37. Leif Thomsen 
Oplysning mangler

38. Karin Bak 
Oplysning mangler

39. Henrik Breum, lærer
Brammssrasse 1 N 175, D-2390 Flensburg

40. Annelise Boysen, teknikum ingeniør
Bjerregårdsvej 8, st. th., 5000 Odense C 09-129846

41. Per Bjørn Føge Jensen, læge 
Digtervænget 15, 6800 Varde

42. Hans Pahus Holst, teknikum ingeniør 
Klokkens Kvarter 249 D, 5000 Odense C

43. Jørgen Holst
Øster Voldgade 22 V. 107, 1350 København K

44. Jacob Jørgen Kjær Larsen
Peblinge Dosseringen 38, 1. tv., 2200 København N

45. Lone Lundgaard Klemmesen, lærer 
Vardevej 12, 6760 Ribe

3.x i november 1977 ved rektor Vestergaards afgang



313

46. Lars Møllgaard
Polensgade 46, 1. th., 2300 København S

47. Susanne Nemes
Struck Allé 57 A, 6270 Tønder

48. Anne Marie Oksen, cand.jur.
Østerbroqade 122, 1. tv., 2100 København 0 01-426780

49. Erik Eybye Rattenborg
Nørre Allé 23, 3. th., 2200 København N 01-393513

50. Palle Rom, lærer
Hjortholms Allé 40, 2400 København NV

51. Anne Bodil Roager Jensen (f. Roager), lærer 
Dagmargade 11, 1. tv., 5000 Odense C 09-910089

52. Ryan Rosenberg
Sigridsvej 15, 2900 Hellerup

53. Peter Staal
HCØ, Niels Bohrs Alle 23/3022, 5230 Odense M

54. Lars Bernbom, buschauffør
Scandiagade 50, 4. tv., 2450 København SV 01-238903

55. Anette Christensen,
Blommevænget 19, 6600 Vejen 05-360376

56. Lars Erik Ebbesen, civ.ing. 
Asnæsvej 8, 4400 Kalundborg 03-517295

57. Ejqil Fogh, lærer
Orevel 3, 5400 Bogense 09-442107

58. Claus L. Hansen, civ.ing.
Holstebrovej 55 C, 7600 Struer 07-840550

59. Ole Harbo, murerarb.mand
Skovmusevej 14, Thorsager, 8410 Rønde 06-379468

60. Mads Hjuler, stud.arkitekt
Sonnesgade 19, 4. th., 8000 Århus C

61. Hans Chr. Hoeck
Heden 14, 2. lejl. 10, 5000 Odense C 09-122852

62. Hans Jørgen Jensen
Favrdalen 83, 6100 Haderslev 04-528353

63. Finn Hjerrild Nielsen, civ.ing. 
Bøjdenvej 97, 5800 Nyborg 09-315487

64. Jens K. Nielsen, cand.oecon.
Marselis Boulevard 32, 3. mf., 8000 Århus C 06-138950
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65. Lars Luk Nielsen,

Helgolandsgade 35, 2., 6400 Sønderborg
66. Jan Nørgaard, læge 

Skelagervej 85, 8200 Arhus N
67. Ulla Reimar, sygeplejerske 

Odensegade 21, 3. th., 8000 Arhus C
68. Vibeke Riis, soc.pædagog 

Kløvermarken 1 A, 6683 Føvling
Peter Lundgaard Thyssen er afgået ved døden.
Kontaktpersoner: Mette M. Agerbæk (nr. 2), 
Marianne Kirstensen (nr. 35), Anne Marie Oksen 
(nr. 48) og Ejgil Fogh (nr. 57).

04- 421042 

06-109618 

06-760328

05- 398353

S.1979'ere - for 10 år siden.

OBS - 40 års jubilarer - OBS
"In memoriam" bænken ved plantagen er glemt af de nye studenter. 
For 2 år siden tog studenterne fra 1947 ved deres 40 års jubi
læum traditionen op og tog ud og pudsede mindepladen (se R-B, 
sept. 1987, s.85). Sidste år fulgte studenterne fra 1948 efter. 
Så i år forventer bænken et besøg af holdet fra 1949.
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B o g t i l b u d
til

Ripenser-Samfundets medlemmer
B j ø r n  K o r n e r u p ;  f? lb e  K a t e d r a l s k o l e s  H i s t o r i e  1 2  h i n d  l h f t . 1 . -  
K r .  200 + p o r t o  I n o r m a l p r l s  k r .  1 0 0 1 .

Det knap 1000 sider store værk om vor skole, som blev ud
sendt i forbindelse med 800 års jubilæet i 1945, kan ikke 
længere fås i boghandelen. Skolens bibliotek har et lille 
restoplag. Indtægterne ved salget af bogen går til restaure
ring af gamle bøger og indkøb af nye.
Henvendelse til adjunkt Lars Ilsøe, Katedralskolen, 6760 
Ribe, 05-42.38.05 (privat).

Tetefon Gredstedbro 
(05) 4310 88

Hotel Gredstedbro er idyllisk beliggende i 
naturskønt område kun 8 km nord for Ribe 
og med fine forhold for lystfiskere.

Hotetlet råder over 20 dejlige og komfor
table værelser, alle med v/k vand og gode 
badefaciliteter. Et virkeligt 1. klasses køk
ken byder på mange lækre specialiteter.

Hotellet er åbent året rundt alle dage.

CAPPUCHINO - CAFÉ AU'LAIT - ESPRESSO 
- THE -KAFFE - CACAO - KAGER - SAND
WICH - CHILLI CON CARNE - DAGENS 
SUPPE - DAGENS SALAT - DAGENS RET - 
DAGENS AVISER - ØL - VAND - VIN - OSV

Madkurve kan nydes i haven, hvis drikkeva
rer købes i baren.

Åben daglig fra 11.00 til 24.00 
Mandag lukket.



Hyggelig restaurant i en 400 år gammel, fredet' 
bygning på Skibbroen i Ribe. God mad tit rimelige 
priser. Mange fiskeretter, bl.a. bakskuld. Den ny
indrettede Sælstue til 28 pers. kan reserveres. Vi er 
gerne behjælpelige med at sammensætte Deres 
jubilarfrokost/middag.

^værtshuset
o æ l h u n d e n
SXIBSKOEN H RIBE TLE 06 42 M 44

ÅBNINGSTIDER:

10.00^4.00  

12.00-21.00

DK 6760 Ribe . Telefon 05 42 00 33

*  Forslag til såvel store som små 
JUBILARFROKOSTER og
MIDDAGE fremsendes gerne 

og helt uforbindende.

* KONTAKTDAMER og 
MÆND kan blot ringe og 

fremføre deres ønsker.

Ripenser-Bladet udgives af Ripenser-Samfundet. (ISSN) 0904-3306). 
Redaktion: Mogens Juhl, Kongensgade 15, 6760 Ribe.
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40 års jubilarer pudser pladen 
Carsten Friis Jespersen, Henning Urup, Niels Hyldahl
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Der er meget, 
De kan spare

-tat med Bankrådgiveren 
PR IV A Tbanken

Ribe Afdeling
von Steckens Plads 2 . 6760 Ribe 
Telefon 05 42 11 11

(S)[Arnold Nyborg
HtHtafiMMM 13 6760 Ribe Ttttha 105) 4200 60

¡ m e r c n
[ i s . n k r . m  h .hhenudsty i p o rc elæ n !

ALT)NG ! EL-TtNG
JENS PEDERSEN ApS

Ydermøtten . Telefon 05 42 32 32

6760Ribt . G iro90! 90 !4 
Biltlf.04 96 68 23

Ydermøllen 
6760 Ribe 
T!i. (05) 420983

dELLEMDAMMEN 14
6760Rf BE 06420226

SCHJØUNTHYK 
RÅDMANDSGADE 60 
22MK0BENHK/NN

TLf (01)839401
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D e M/!#M ipa/fer

Tanker fra en "gamme!" ripenser

B e n t e  C r ø n  7?uc?o77'sen 
8 i u d e n i 7 9 8 7  
S y g e p i e j e r s A e  79 86  
F r e d e r i c i a  s y g e A u s  79 8 6

Opfordringen til at skrive i "De 
Unges Spalter" må jo nødvendigvis 
få nogle ud af busken. Det har e- 
gentlig ikke strejfet mig, at læ
sere af Ripenser-Bladet kunne ha
ve interesse i mine oplevelser, 
for det skal jo ikke blive en 
brevkasse. Men som redaktionen 
rigtig nok skriver, vil indlæg om 
vi unges oplevelser og krav til 
os om hurtige ændringer og om
skiftelige tilværelser kunne 
bringe et pust af nyt liv i Ri
penser-Bladet. Dog vil jeg skynde 
mig at pointere, at jeg ikke hø
rer til den kategori, som kun åb
ner bladet for at se adresselist
en. Dertil værdsætter jeg det for 
højt.
Jeg er matematisk/fysisk student 
fra 1981. I slutningen af 1982 
startede jeg sygeplejeuddannel
sen, som jeg fuldførte i foråret 
1986. Da jeg startede uddannelsen 
kunne jeg ikke rigtig forstå, at* 
man skulle have en studentereksa
men for at have en chance (det 
var ikke et obligatorisk krav, 
nærmere et uskrevet). 26 ud af 30

elever fra mit hold havde enten 
HF eller studentereksamen. Disse 
uskrevne krav har imidlertid æn
dret sig til nogle lavere, idet 
skolerne har svært ved at skaffe 
elever pga. en dårlig beskæfti
gelsesprognose, lønniveau og me
get mere, men det er en historie 
jeg ikke vil ind på.
Det viste sig imidlertid at være 
en fordel for mig at have taget 
en studentereksamen. Først og 
fremmest betød læseteknikken me
get for mig, dernæst betød evnen 
til at prioritere lektier også 
meget. Ud over det er færdighe
derne til at formulere sig en 
dejlig gave at have med sig til 
sygeplejeuddannelsen.
Nu har jeg været uddannet i 3 år 
og arbejder på en almen medicinsk 
afdeling i Fredericia. Som det 
sidste nye har jeg sammen med 4 
andre sygeplejersker fra afde
lingen været drivkraft bag en om
strukturering over 1 år i afde
lingen fra rundepleje til gruppe
pleje.
Man har i sygeplejen nogle begre
ber som "rundepleje" og "gruppe
pleje". Rundepleje er én i mange 
år benyttet plejeform baseret på 
tidsbesparelse, effektivitet og 
klinisk kvalitet hen over hovedet 
på patienten (kold sygepleje). 
Gruppepleje betyder at færre per
sonalemedlemmer giver en mindre 
gruppe patienter (6-10) den fulde 
omsorg under en indlæggelse og 
med patienternes egen medvirken. 
Det bevirker i den sidste ende 
større tilfredshed hos alle par
ter og nok også kortere indlæg
gelsestid og færre indlæggelser.
Det har været meget interessant, 
i denne nytænkningstid og især 
økonomisk fattige tid, at have 
været med til at skabe en smule 
brugervenlighed på sin arbejds
plads. Det betyder også, at vi 
på selv en offentlig arbejdsplads
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handler direkte motivation, som 
man især i erhvervslivet satser 
på for at holde på sit personale.
Det jeg vil fortælle læserne er 
at sygepleje ikke kun er at give 
medicin og gå stuegang med over
lægen. Sygepleje er meget mere, 
som man selv skal være med til at 
skabe. Man kan med fordel som sy
geplejerske tage merkonomkurser ( 
kurserne hvor alle "mappedyrene" 
går). Jeg tog sidste år Ledelse 
og Samarbejde, hvilket var meget 
inspirerende og anvendeligt i mit 
daglige arbejde.
Sygepleje er også, at man kan væ
re en lille smule socialrådgiver, 
rengøringskone, mægler, leder og 
underviser. Man har for resten 
mange pædagogiske opgaver som sy
geplejerske. Forestil dig, at du 
fik sukkersyge og skulle sætte 
dig ind i sygdommen, dens behand
ling og nødvendige ændringer i 
levevis. Det er sygeplejersken, 
der lærer dig alt om dette. Som 
et andet eksempel på sygeplejer
skens pædagogiske arbejdsområde 
er, at alle elever, som uddanner 
sig til medhjælpere eller syge- 
pljersker, under hele uddannelsen 
undervises af sygeplejersker.

For at vende tilbage til, hvad 
jeg også har fået med mig fra min 
gymnasietid, kan jeg skrive ord

som selvsikkerhed (en studenter
eksamen kommer de fleste ikke so
vende til), prestige (det var jo 
på Ribe Katedralskole), fælles
skab og glæde ved at møde nogen 
man véd, der har gået på Kate
dralskolen; uanset om det er på 
Odense banegård eller man i en 
klasse har sat hinanden stævne. 
Det sidste gjorde vi i vores 
klasse (som iøvrigt stiftede Hu
mørlegatet i sin tid) en lørdag 
aften i 1986. Selvom det var 5 år 
siden vi sidst havde set hinan
den, hyggede vi os alligevel. Ja, 
selv da jeg ringede til redaktio
nen for nylig fik jeg en vældig 
snak med Mogens Juhl, trods det, 
at jeg ikke kender ham, men vi er 
begge studenter fra Ribe Kate
dralskole, blot med 42 års inter
val; det er fællesskab!
Om dette indlæg kan være medvir
kende til at skærpe andre "nyere" 
studenters interesse for at skri
ve i Ripenser-Bladet vil tiden 
vise. Jeg synes tanken er god.
I øvrigt er jeg uenig med redak
tionen i at "ældre" studenters 
indlæg har været "tung læsning". 
De er af en anden generation med 
mere stive former. Man skal se 
ind bag indlæggene: Hvilke loka
liteter er beskrevet, personer, 
bestemte lærere, fotos, episoder 
osv., så bliver det spændende 
læsning.

N!ELS R FIMSEN
tySBEHANDUNGENS OPFtMDER 

HAVDE HER StT HEDREHJEM
1889 1893

I Ribe Stifts-Tidende for den 18. december 1912 læses følgende:
Paa Stiftamtsgaardens Facade ud til Puggaardsgade har Kammerherre 
Stemann med Indenrigsministeriets Samtykke i Dag ladet anbringe en 
Mindetavle for Niels Finsen. Den smukke Tavle er tegnet af kgl. 
Bygningsinspektør I.V. Petersen og af Billedskærer S. Sørensen i 
Odense udført i Savonnieresten (fransk Kalksten).
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Ribe Katedraiskotes 
anden kvindetige student

F r a  F / i s a 6 e t / ]  R r o d e r s e n  f s . 5 0 1 ,  som n u  d r i v e r  R e n t z o n s  R o g R a n d e i  1 P i b e  
R a r  v i  m o d t a g e l  f ø l g e n d e . *

Det var med megen interesse, jeg læste artiklen om Ribe Katedralskoles 
første kvindelige student Kirstine Margrethe Styrup i januar nummeret 
af Ripenser-Bladet.
Min faster Maren Brodersen mente altid, at hun var den første' kvinde
lige student fra Ribe Katedralskole, der havde gået på skolen sammen 
med drengene. Hun var klar over, at der var en tidligere kvindelig stu
dent, men mente at der var tale om en privatist. I hvert fald må hun ha 
ve været Ribe Katedralskoles anden kvindelige student, og den første pi 
ge der gik på skolen sammen med jævnaldrende drenge (Kirstine Margrethe 
Styrup var 3-4 år ældre end de fleste af drengene. Red.), samt skolens 
første kvindelige matematiker.
Og R i i s a b e t R  R r o d e r s e n  s k r i v e r  v i d e r e  om s i n  f a s i e r . *

Maren Brodersen blev født 12. ok
tober 1886 i Nr. Nebel som datter 
af dyrlæge Hans Chr. Brodersen og 
hustru Mette Kirstine f. Jakob
sen. Hun blev optaget på Ribe Ka
tedralskole 13 år gammel i 1900 
og matematisk student med udmær
kelse som 17-årig i 1904. Jeg har 
selv i min tid på skolen konsta
teret, at hun også var med på 
studenterbilledet fra 1904.
Maren var som storesøster til to 
kun lidt yngre brødre vant til at 
omgås drenge, og hun havde derfor 
ikke svært ved at klare sig 
blandt dem. Som alle piger på den 
tid havde hun to lange fletning
er, som drengene havde svært ved 
at holde fingrene fra, men det 
var der råd for. En dag spækkede 
hun dem med knappenåle, og de 
første drenge der forsøgte sig 
lod som ingenting, så de efter
hånden alle fik mulighed for at 
prøve. Derefter fik fletningerne 
lov til at være i fred.
Det første år måtte hun ikke gå 
ned i frikvarteret, men skulle i- 
følge ministeriets tilladelse til 
hendes optagelse i skolen opholde 
sig i rektors bolig. Allerede å- 
ret efter var der imidlertid 8 
piger på skolen, og så blev for
budet ophævet.

(Varen R r o d e r s e n  sammen med  s i n e  
b r ø d r e  R a n s  o g  L a u s t  o .  7 90,?.  P å  
d e t  t i d s p u n k t  v a r  f l e t n i n g e r n e  i  
R v e r t  f a i d  v e d  b ø j  t  i d e l i g e  l e j 
l i g h e d e r  s a t  op p å  R o v e d e t .
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Mens hun gik på Ribe Katedralsko
le, boede Maren Brodersen hos en
ken efter boghandler Chr.F. Ter- 
mansen Sofie Termansen og hun 
kunne således let gå hjem i mel
lemtimer og lignende.
Man kan godt undre sig over, at 
en 13-årig dyrlægedatter fra Nr. 
Nebel blev en af de første piger 
på Ribe Katedralskole, men til
knytningen til Ribe var der, idet 
Maren Brodersens morfar Laust Ja
kobsen i årene 1875-99 ejede 
Klaabygaard ved Ribe. Desuden vil 
familietraditionen vide, at en af 
Ribes kendte borgere gerne ville 
have sin datter optaget, men ikke 
syntes, at hun skulle være den 
første. (Stiftamtmand Stemann's 
datter, Ingeborg, blev optaget å- 
ret efter. Red.)
Maren Brodersens brødre fulgte 
ikke efter hende til Ribe, men 
tog præliminæreksamen i Tarm. Hun 
blev optaget på Universitetet, 
hvor hun studerede matematik, og 
de på dyrlægestudiet ved Landbo
højskolen, og i nogle år boede de 
alle tre i en 2S værelses kvist
lejlighed på Frederiksberg. De 
fik ikke penge hjemmefra, men kun 
pakker. Maren fik Kommunitetet og 
brødrene stipendier fra Landbo
højskolen. De sendte vasketøj

hjem hveranden måned, og brødre
nes kammerater kunne lokkes til 
at hente det på posthuset mod 
lejlighed til at hilse på deres 
studentersøster.
Maren Brodersen fuldførte ikke 
sit universitetsstudium. Hun blev 
forlovet, og svigermor mente, det 
var vigtigere at lære husholdning 
26. maj 1912 blev hun gift med 
civilingeniør Max E. Steppinge og 
efterhånden mor til 5 piger.
Skæbnen magede det imidlertid så
dan, at hendes yngre bror (min 
far) blev dyrlæge i Skærbæk, og 
hans 4 børn alle studenter fra 
Ribe Katedralskole. Dermed fik 
Maren Brodersen Steppinge lejlig
hed til at følge skolen, og da 
hun i 1954 fejrede 50 års jubilæ
um samtidig med, at hendes yngste 
nevø blev student, fortalte hun 
fra talerstolen om sin tid på 
skolen. Hun var også som den ene
ste fra sin årgang, men sammen 
med min søster og mig, til stede 
ved 60 års jubilæet i 1964. Akku
rat på det tidspunkt var det i- 
midlertid ikke noget særligt at 
blive student og derfor heller 
ikke at fejre jubilæum.
Maren Brodersen Steppinge blev 90 
år og var åndsfrisk og godt til 
bens næsten til det sidste.

¡ndsamtingen ti) understøttetsesfonden
I maj nummeret af Ripenser-Bladet 
gjorde vi kort rede for under
støttelsesfondens historie og nu
værende funktion og status. Sam
tidig opfordrede vi - kraftigt - 
medlemmerne til at yde bidrag til 
fonden, således at foreningen ved 
den årlige translokation fortsat 
kan uddele et "pænt" legat til en 
af årets studenter. Legatet er 
p.t. på kr. 3.000.
Lad det være sagt straks: medlem
merne sad ikke vores appel over
hørig, og indsamlingen har nu gi
vet et resultat på ca. kr. 7.000 
- et både meget føleligt og op
muntrende resultat!
Da det er meningen, at fonden og 
dermed dimittend-legatet helst

skal kunne hvile i sig selv, for
stået på den måde, at renteind
tægterne skal være grundlaget for 
den årlige uddeling, vil vi mu
ligvis gentage indsamlingen næste 
år.
Ved translokationen d. 23. juni 
modtog - åbenlyst helt fortjent 
- Flemming P. Rasmussen Ripenser- 
Samfundets legat, og fra besty
relsen vil vi gerne rette en stor 
og varm tak til de medlemmer, der 
har ydet bidrag - store såvel som 
små - til formålet, og derved har 
gjort det muligt for foreningen 
at markere sig på denne festlige 
måde.

På b e s t y r e l s e n s  v e g n e  
0 7 e TVarTcer
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Transtokationen 1989
Puggårdsgade var i juni i år 
brudt helt og aldeles op, og del
tagerne i translokationen måtte 
undvære den kendte skolevej med 
det buede gadeforløb og de toppe
de brosten. Men da rektor Bent 
Karsdal fra skolens gamle taler
stol bød velkommen til Ribe Kate
dralskoles translokation 1989 var 
alt i skolegården på plads, stu
denterne med deres huer, Thomas 
Alvad ved klaveret og sommersolen 
på en skyfri himmel.
Der blev budt velkommen til alle, 
men først og fremmest til årets 
studenter samt til Elisabeth 
Agerbæk og Gudmund Boesen, der 
begge blev studenter fra skolen i 
1924.
I fuld overensstemmelse med tra
ditionen og de nye studenters si
tuation var den indledende fæl
lessang "Den signede dag med fryd 
vi ser".
Rektor aflagde nu sin beretning, 
og kunne indledningsvis konstate
re, at eksamen for de flestes 
vedkommende havde været en helt 
udramatisk afslutning på et for
løb. Men han fortsatte: "For 22 
af jer har afslutningen været me
re dramatisk end godt er - først 
og fremmest for jer, men også for 
skolen og for gymnasiet som så
dan. Om karaktersagen vil jeg kun 
sige, at 22 karakterer ud af 2450 
på 81 eksamensbeviser ikke skal 
overskygge det væsentligste: sko
len er stolt over at kunne dimit
tere 81 studenter, og jeg er glad 
for, at jeg har kunnet underskri
ve 81 eksamensbeviser, hvor der 
ikke er nogen som helst faglig 
tvivl om karakteren. De fejl, der 
har været, er der talt og skrevet 
nok om. Jeg mener også, at mini
steriet har imødekommet de helt 
naturlige krav, jeg har bedt om 
på skolens vegne: nemlig en hen
syntagen til eleverne, således at 
I ikke fik flere fag end de andre 
og at I selv kunne afgøre, om I 
gik op i tysk eller historie. Jeg 
synes, at det var godt, at I 
valgte at gå op i tysk igen, og 
at I gjorde det så helt udmærket".

Rektor omtalte endvidere gymna
siereformens indflydelse på mu
lighederne for valg af fag både 
på høj- og mellemniveau og kon
kluderede, at reformen har givet 
flere muligheder.
Endvidere kunne rektor udtrykke 
glæde over tilgangen af elever 
til Ribe Katedralskole. Fra næste 
år vil der være ialt 15 klasser 
på skolen, og det vil betyde, at 
man må rykke lidt mere sammen, og 
at asylet må geninddrages. Det 
øgede antal elever betyder også, 
at der kan ansættes flere lærere. 
Der ansættes således 3 lærere i 
faste stillinger samt yderligere 
3 i midlertidige stillinger.
Bent Karsdal gav også udtryk for 
behovet for plads til skolens 
samlende aktiviteter: "Vi har i 
høj grad savnet et sted, hvor en 
hel skole kunne være samlet. Jeg 
håber, at vi får mulighed for en
gang at overdække rundgangen, og 
at Ribe amt vil kunne finde mid
ler hertil".
Rektor takkede for det gamle sko
leårs store samlende begivenheder 
og takkede herved dem, hvis ar
bejde havde gjort dem mulige.
Med udgangen af skoleåret 88/89 
holder Gunnar Muhlmann orlov, og 
Hanke Hansen holder op efter at 
have varetaget musikundervisning 
i en halv stilling. Disse lærere 
modtog blomster som et symbol på 
skolens tak.
Bent Karsdal sluttede sin beret
ning: "Jeg kan sammenfatte det: 
tak til alle for skoleåret 1988/ 
89".
Kantatens 1. del opførtes nu un
der Steen Hansen og Gunnar Muhl
mann' s ledelse og til akkompagne
ment af Thomas Alvad. For os, der 
selv har været aktører i opførel
sen af dette stemningsfulde styk
ke musik med dets hyldest til 
skolen og byen, vil kantaten for
mentlig forblive højdepunktet i 
translokationen.
Herefter uddeltes eksamensbevis
erne, og rektor holdt sin tale:
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U W & M g  A H T H W ,

Æekfo r  Bent  Æar sda l

"Kære studenter: Hjertelig til
lykke med jeres eksamen og tak 
for det samarbejde, vi som skole 
og lærere og I som elever har 
haft i de 3 år, I har gået på 
skolen.
Jeg vil prøve at se lidt frem - 
eller prøve at beskrive nogle 
tendenser, jeg tror kommer til at 
gælde fremtidens og jeres arbejds
marked.
Et udgangspunkt for en vurdering 
er, at der bliver færre på ar
bejdsmarkedet. Det er næsten den 
sikreste forudsætning. Det kan 
man sige på baggrund af fødsels
tallet for de enkelte år. I 1960' 
erne udgjorde en ungdomsårgang 
næsten 90.000, nu er den ca.
70.000 og om nogle år 50.000. Der 
bliver færre om at dele - eller 
måske snarere færre om at udføre 
arbejdet.
Et andet udgangspunkt er, at ar
bejdstiden sikkert falder, og at 
kravene og forventningerne til 
velfærd og velstand ikke falder.
Et tredie udgangspunkt er, at det 
mest sikre, man kan sige om frem

tiden, formentlig er, at den vil 
være præget af endnu hurtigere 
forandringer end dem, vi har gen
nemlevet i de sidste årtier. Det 
betyder, at specialviden forældes 
hurtigere og hurtigere, og at der 
skal lægges mere vægt på grund
fag. Det betyder også, at behovet 
for efteruddannelse vil stige. 
Alene af teknologiske årsager vil 
indbegrebet livslang uddannelse 
høre sammen med kvalifikations
kravene på arbejdsmarkedet.
Behovet for efteruddannelse kom
mer også ved, at jobskift og o- 
vergang til andre funktioner bli
ver langt hyppigere.
Et bud fra Handelshøjskolen på 
behovene på det private arbejds
marked lyder: Med et totalt min
dre antal arbejdstimer skal der 
altså skabes en større mængde 
værdi, primært baseret på intel
lektuelt arbejde som design, pro
duktudvikling, forskning og orga
nisation .
Et andet bud - hentet fra ingeni
øruddannelserne - lyder: kravet 
til uddannelse er først og frem
mest, at der skabes et solidt 
fundament i grundfagene. Det skal 
kombineres med en evne til om
stilling og evne til specialise
ring. Specialisering er mere en 
generel færdighed end et krav fra 
efterspørgerne om konkrete speci
aler. Et væsentligt krav vil være 
integration af færdigheder. Den 
stigende internationalisering 
samt behovet for indsigt i hel
heder taler for, at sprog, økono
mi, økologi m.v. integreres i ud
dannelserne. I grunduddannelserne 
er det snarere evnen til at ar
bejde i integrerede grupper rum
mende forskellige fag, der skal 
styrkes. Den klare konklusion er: 
styrkelse af grundfag - og speci
alisering og viden om andre områ
der gennem efteruddannelse.
Det jeg gerne ville med disse 
forudsigelser eller tendenser er, 
at i dem er meget at være til
freds med som student. Der er 
mange tendenser, der giver ud
fordringer. Det kan godt være, I 
føler, at konkurrencen om studie-
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pladser er barsk. Man skal have 
en bestemt kvotient for at komme" 
ind på en bestemt uddannelse. Man 
kan sagtens forestille sig, at 
der er konkurrence om jer, når I 
er færdige med jeres erhvervsud
dannelse. Det synes jeg er helt 
centralt. Der er brug for jer.
Der er brug for, at I videreud- 
danner jer - og at I er parate 
til at efteruddanne jer. Det er 
et godt råd, at I går i gang med 
en uddannelse, at I gør det tid
ligt, og at I gør det med be
vidstheden om, at den skal sup
pleres og måske kunne bruges in
denfor flere områder.
Der er også brug for det I har 
lært i den ungdomsuddannelse, I 
har haft her i gymnasiet. Vi hå
ber bl.a. at have givet jer et 
godt kendskab til sprog og natur
videnskab, at have bidraget til 
forståelse for - og viden om - 
andre mennesker og andre samfund 
og sidst men ikke mindst at have 
givet jer en solid basis i jeres 
egen historie og kultur. Vi håber 
også, at vi har udviklet jeres 
evne til at tilegne jer og ud
veksle informationer.
Alt det håber vi, I får brug for 
- og jeg vil på skolens vegne øn
ske jer alt muligt godt i de ud
fordringer, I vil møde i jeres 
videre uddannelse og erhverv. - 
Held og lykke med jeres eksameni"
Efter Bent Karsdals tale til de 
ny studenter fulgte nu deres egen 
tale til skolen. Den var skrevet 
af Heidi N. Knudsen, Flemming 
Rasmussen, Anna Vind og Johanne 
N. Prahl, og den blev holdt af 
Johanne N. Prahl. Den udmærkede 
sig ved en klar formulering og 
ved sin idemæssige substans men 
også ved en effektfuld indledning 
og afslutning. Johanne N. Prahl 
bad først forsamlingen iagttage 
et halvt minuts stilhed for stu
denterne i Kina, derefter sagde 
hun:
"Jeg bad om denne gestus for at 
vise vor sympati med jævnaldrende 
studenters kamp for de rettighed
er, som vi har og som vi anser 
for givne. Rettigheder som retten 
til at tro, tænke og sige, hvad

man vil, retten til at gøre myn
dighederne opmærksomme på eventu
elle fejltrin uden fare for re
pressalier. Disse rettigheder har 
rødder tilbage til den græske 
tanke, som den blev formuleret i 
det antikke Grækenland. Det Græ
kenland, som er grundlaget for 
den europæiske kulturkreds også 
hvad angår sproget, matematikken 
og kunsten. Således har vor ud
dannelse hér, hvilken linie eller 
gren det end er, et fælles ud
gangspunkt og idégrundlag. Og 
dette udgangspunkt og disse idéer 
er ikke bare noget vi så kan dyr
ke som en udvalgt elite, men no
get basalt i vores samfund og i 
hele vores kulturkreds, som sta
dig udvider sig både mod syd, øst 
og vest. Vi har altså en fælles 
tænkemåde og idéverden som ud
gangspunkt, men hvad er det for 
nogle idéer og tanker?
Det er for det første en moralsk 
idé, en idé om at det absolut go
de findes i mennesket, og at det 
kan dyrkes, så mennesket bliver 
bedre og bedre. Og for det andet 
er der en tilsvarende idé om den 
absolutte sandhed i verden, om at 
det er muligt at finde sandheden 
ved dels at dykke tilstrækkeligt 
langt ned i tingene og undersøge 
hver lille detalje, og dels ved 
at overskue det i et bredt per
spektiv ved hjælp af al den erfa
ring, menneskene har samlet sig. 
Det er netop disse to idéer og 
disse to synsvinkler, der er ba
sis for alt hvad vi har foretaget 
os hér. Vi har nemlig dels lært 
analysen og perspektiveringen og 
dels har vi ofte skullet diskute
re og argumentere ud fra vor egen 
overbevisning - ud fra det "gode" 
i os, - og ud fra at en sandhed 
findes, at begreberne er faste.
Men er det nu sådan? For hvordan 
kan vi gå ud fra noget absolut 
godt i alle mennesker, også selv
om det ligger som et potentiale, 
når vi lige nu oplever, at unge 
mennesker dømmes til døden hver 
dag som i Kina, at krige, under
trykkelse, nød og elendighed fin
des overalt i verden, - at den 
medmenneskelige respekt og kær
lighed forsvinder mere og mere.
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Johanne Af. Prahi 
Og hvordan kan vi gå ud fra en 
absolut sandhed i verden, når 
hvert svar vi finder, udløser nye 
spørgsmål, og de begreber og vær
dier, vi troede var faste, plud
selig rykkes bort ved en ny opda
gelse eller iagttagelsesmåde.
Og vi kan jo heller ikke vide 
det, så vores uddannelse bygger 
altså også på en tro, troen på 
det gode i mennesket og på sand
heden, på etikken og på videnska
ben. Men fordi vi lever i en 
brydningstid og en kriseperiode, 
trues denne tro, alt for mange 
nye ting er dukket op, til at vi 
bare kan negligere, at de kan æn
dre vor videnskabelige forståelse 
og vore værdinormer. For at klare 
dette er vi i højere og højere 
grad gået over til relative be
greber og bort fra de absolutte, 
vi er - for at tale klassisk - 
gået fra filosofferne til sofi
sterne. Vi har været nødt til at 
sige: "Jeg er selv altings måle
stok, jeg må vælge det, der er 
godt for mig selv".
Vi har fået det ene store tanke
sæt efter det andet serveret. Vi 
har læst, at den ene store tænker 
sætter mennesket som individ i 
centrum, den anden det kollektive 
samspil, den tredie troen på en 
almægtig gud, og vi har fået det 
ubehagelige spørgsmål: hvad vi 
selv tror. Men hvor svært det end 
er at rumme flere tankesæt og i- 
deologier, så er det dog bedre 
end kun at have ét "at vælge i- 
mellem", hvor svært det end er at

have en mening og at argumentere 
for den, så er det dog bedre end 
kun at måtte udtrykke én mening 
og udenadlærte argumenter.
Efter dette billede af, hvordan 
vore vilkår adskiller sig fra 
f.eks. de kinesiske studenters, 
vil vi også gerne illustrere, 
hvilke forhold her i Ribe, der 
har gjort vore år her til en op
levelse, og vi vil gerne udtrykke 
vor tak i en sang".
Flemming P. Rasmussen og Thomas 
P. Præstegård overtog så Johanne 
Prahls plads på talerstolen og 
takkede i toner og i en tekst af 
Flemming P. Rasmussen for de tre 
år i Ribe og for huen.
1. I tre år har vi knoklet nu på

dette rare sted, 
erfaret har vi nok en del, som 

vi kan tage med, 
vi ønsker nu at takke dem, der 

også hårdt har slidt 
i stunder og lektioner præget 

båd' af godt og skidt.
2. Eksamen har vi været til og

det gik rim'ligt godt 
vor viden blev udpenslet, kon

troller 't i stort og småt. 
Ft biprodukt af læsningen blev 

sved og soleksem, 
fordi vi også lå ved å'n og

fik en lille éen.
3. Ja, Ribe å og Ribe by har

vær't en dejlig vært, 
at vi har haft det dejligt her, 

er slet, slet ikke sært, 
grønne træer bruser over hver 

en gammel mur,
en skam, at vi må sige "møjn" 

med vores abitur.
4. I mol vi synger vort farvel,

fordi det er lidt trist 
at takke af til tider, hvori

alt er - ganske vist - 
"fuit Illium et fuimus Troes", 
nu begynder alt det, vi vil

tro er livets ræs.
5. Men vor tak til dette landets

bedste skolehus 
skal synges højt i dur med et 

"HURRA" og fest og sus. 
Sikke dog et skarn, man var,

om ej man vidste af, 
at det mest er skolens skyld, 

vi sidder her idag.
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Efter de stærkt vedkommende og 
altfor aktuelle alvorsord var da
gens festlige grundstemning så i- 
gen slået an.
Kantatens 2. del fulgte nu, og 
ungdommens brus strømmede fra ko
ret ud over forsamlingen.
Jubilartalerne blev indledt af 
læge Sarah Helms, Horsens, der er 
student fra 1929. Hun sagde bl.a.:
Jeg står her i dag som repræsen
tant for 60-års jubilarerne. Vi 
er kommet for at hilse på hinan
den, for at se vor gamle skole - 
men ikke mindst for at ønske stu
denterne af 1989 til lykke.
For 60 år siden sad vi på jeres 
pladser - med hvide studenterhuer 

drengene i deres pæneste tøj, 
pigerne i hvide blondekjoler.
I løbet af de 60 år har vi ved 
jubilæerne her mærket tidens og 
modens skiften. I 60'erne var 
tøjet mildest talt afslappet. 
Endnu ved vort 50 års jubilæum så 
vi i stedet for studenterhuen en 
hvid murerkasket med en rød rose 
i. Det så forøvrigt både godt og 
smart ud, men alligevel er det 
dejligt at se jer. Studenterhuer
ne er vendt tilbage, tøjet er e- 
legant. og de hvide kjoler har i- 
gen blonder, selv mamelukkerne er 
ved at vinde indpas. Ringen er 
ved at være sluttet.
Ligesom I gør det i dag, gik vi 
også for 60 år siden ud i et sam
fund med megen arbejdsløshed. Med 
ordene "De er vel klar over, at 
det er et brødløst studium. De 
vælger" blev vi modtaget på Uni
versitetet. Og det var ikke tomme 
ord - adskillige af os blev ar
bejdsløse og måtte vælge andre 
udveje. Jeg selv fik som nybagt 
cand.mag. i græsk og latin et job 
i Ammassalik på Østgrønland ved 
en nyoprettet børneforsorg! Men 
for mit vedkommende blev denne 
nødløsning mit livs gode skæbne.
Så man behøver ikke altid at for
tvivle, hvis man ikke får sit 
højst prioriterede ønske opfyldt. 
Vor tids arbejdsløshed endte som 
bekendt med den 2den verdenskrig. 
Jeg håber inderligt på, at pro
blemerne i jeres tid bliver løst

Sarah //elms
bedre. Det bliver jo netop jeres 
sag at være med til at støtte de 
bestræbelser, der allerede er i 
gang for bedre forståelse landene 
imellem - blandt andet indenfor 
EF fællesskabet.
EF borgerskabet giver jer nye mu
ligheder indenfor Europa. Men tro 
ikke - som vi har gjort det - at 
den europæiske kultur er den bed
ste også for ikke europæere.
I dag er man også så småt begyndt 
at åbne op mod øst. Vi har netop 
besøgt vores datter, som undervi
ser i dansk på Universitetet i 
Moskva. Vi fik en speciel hilsen 
fra de danskstuderende der til 
studenterne her idag. Er der no
gen af jer, der har planer om en 
tur til Moskva, vil de gerne møde 
jer, og det vil vi gerne formid
le .
Men først af alt skal I fejre je
res veloverståede eksamen. Til 
lykke og fortsat held og lykke 
med jeres fremtid!"
På 25 års jubilarernes vegne tal
te professor ved Odense Universi
tet, Christen Sørensen:
"Jeg har fået den ære at tale på 
25-års jubilarernes vegne, og vi 
er mange fra den årgang her på 
Ribe Katedralskole i dag. Hvorfor 
kom vi? Jeg tror gymnasieperioden 
er en periode, hvor meget eller 
alt synes muligt, hvor ungdommens 
lue står i fuldt flor og hvor
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samfundsmæssige og medmenneske
lige holdninger udvikles og får 
fylde.
Og derfor mom vi: - for netop at 
mindes gymnasietiden og ungdom
mens berusende muligheder, for at 
se det bekræftet i dagens glade 
studenter, for at vise vor agt 
for den gamle skole og de lærere 
vi mødte og for - her under Lit- 
teris et Artibus at møde vore eg
ne gymnasiekammerater og for i 
dette spejl at gøre en slags 
midtvej sstatus.
Mange ting fra gymnasietiden står 
skarpt prentet i vor bevidsthed. 
De fleste fra min årgang kan f. 
eks. sikkert huske, hvor de var 
d. 22. november 1963, da et skud 
affyret i Dallas, Texas, ændrede 
så meget. Jeg var i en biograf i 
Esbjerg for at se filmen: 55 dage 
i Peking. Jeg vil ikke spekulere 
på, om Kennedy i historien vil 
blive bedømt som en "stor" præsi
dent. Men jeg husker, det håb, 
han tændte, de muligheder, han så 
og de krav, han stillede: spørg 
ikke hvad dit land kan gøre for 
dig, men spørg hvad du kan gøre 
for dit land! Efter den 22. no
vember 1963 føltes og blev meget 
anderledes.
Også idag er vi - og sikkert ikke 
mindst vore studenter - optaget 
og inspireret af de muligheder, 
de udfordringer, de perspektiver 
som glasnost og perestrojka har

skabt for afspænding, nedrust
ning, demokrati og medmenneske
lighed. Men samtidig har vi vel 
alle haft - og har - en frygt 
for, at denne proces standses af 
mørkets kræfter. Massakren i Pe
king søndag d. 4. juni på den 
Himmelske Freds Plads, jagten på 
dem, der krævede demokrati og 
henrettelserne, har endnu engang 
mindet os om, hvor hensynsløse 
disse mørkets kræfter er.
Og stopper det hermed? Eller skal 
vi opleve noget lignende i Østeu
ropa eller Sovjet? Måtte dette 
ikke ske!
Det var studenterne i Peking, der 
var bannerførere. Det er ofte 
studenter, der er bannerførere. 
Jeg vil ønske for dagens studen
ter, at I også må opleve at blive 
bannerførere. Bannerførere i den 
proces, der må og skal gennemfø
res, hvis Danmark med selvrespekt 
skal indgå i opbygningen af frem
tidens Europa. Kun med selvre
spekt kan vi deltage på lige fod 
uden frygt for at miste vor iden
titet .
Lad os ikke frygte for at handle, 
så kommer vi nemt til at handle 
af frygt.
Med dette ønsker jeg på min år
gangs vegne årets studenter fra 
Ribe Katedralskole tillykke med 
jeres studentereksamen".
Det næste punkt på programmet var 
rektors uddeling af legater. Man
ge mindre legater er nu på Ribe 
Katedralskole - som så mange an
dre steder - slået sammen til 
færre og større. Eleverne uddelte 
humørlegaterne bl.a. til idræts
lærer Hjorth og student Thomas 
Præstegård.
Som den sidste af talerne var Ri
penser-Samfundets tale til stu
denterne programsat. Den blev 
holdt af formanden, Ole Marker, 
der sagde:
"Nogen af os, der er kommet til 
Ribe i dag for at se jer og for 
at gense hinanden og den gamle 
skole, har *1 løbet af en ufatte
lig kort tid opnået en alder, der 
gør det helt naturligt, at vi be
tragter os som en slags forældre



329

til jer.
Derfor vil jeg citere to korte 
vers, som er skrevet af Klaus 
Rifbjerg, og som handler om børn:
Med børnene ligger det sådan 
at de har gjort sig fri 
og lever deres eget liv 
bag deres egne døre som de åbner

og lukker
efter behag ligesom de uden sær-

lig
bekymring udskifter kærester og

lægger
nye lagner på sengene i stedet

for
de brugte

stille sig på end alle andre, 
nemlig at al ting forandrer sig 
og næsten altid på en måde, som 
vi netop ikke havde ventet.
Og dog er det vores ambition, at 
den opdragelse, som I måske vil 
være svagt styret af, vil være 
andet og mere for jer end et psy
kisk traume, en dødvægt i jeres 
åndelige rygsæk eller blot en 
skygge fra fortiden.
Jeg vil ikke vove at udtale mig 
om, hvad netop jeg synes, I skal 
bruge - andre vil med gode argu
menter lægge vægten på noget helt 
andet.

Med børnene ligger det sådan 
at de under indtrykket af de nye

tider
- som er deres - tilegner sig 
en måde at leve på, som er i o-

verensstemmelse
med deres temperament og den for

øjeblikket
herskende mode, men svagt styret

af
en opdragelse, der nu er lagt bag
Denne opdragelse, indsigt og vi
den, som både skole og forældre 
har prøvet at give jer, bygger 
klart nok på erfaringer, som al
lerede er indhøstet - af andre 
end jer - anderledes kan det jo 
ikke være. Og alligevel er det 
vores mening, at I skal kunne 
bruge det på det liv, der er je
res, og i en tid, kun de synske 
ved noget om.
Det er måske netop på grund af 
denne modsætning, at I modtager 
forældregenerationens gode råd og 
velmente formaninger med en god 
del skepsis - eller med noget, 
der er værre. Og på den anden si
de tvinges vi til at bruge begre
ber som EVIGE SANDHEDER og FASTE 
VÆRDIER. Sådanne begreber modta
ger I ikke umiddelbart, og sådan 
skal det også være. Men så længe 
vi opretholder dialogen, har vi 
muligheden for at være konstruk
tive sammen.

Men jeg vil naturligvis håbe, at 
der er noget af det, vi har pak
ket ned til jer, som I kan bruge. 
I har nemlig en lang vej foran 
jer - hele livet faktisk, eller 
som Klaus Rifbjerg siger: Med 
børnene ligger det sådan, at de 
ikke har set september".
Efter talen inviterede Ole Marker 
årets studenter, årets jubilarer 
samt skolens ledelse, lærere og 
andre ansatte til den reception, 
som Ripenser-Samfundet er vært 
for i skolens rundgang umiddel
bart efter translokationen. Han 
benyttede samtidig lejligheden 
til at takke rektor, fordi skolen 
lader foreningen af gamle elever 
gentage dette arrangement, der 
efter stemningen at dømme altid 
er en udtalt succes, og som uden 
tvivl kan betegnes som Ripenser- 
Samfundets festligste dag i årets 
forløb.
Til sidst uddelte Ole Marker Ri
penser-Samfundets dimittendlegat 
på kr. 3.000. Legatet gik i år 
til Flemming P. Rasmussen, og ud
delingen foregår efter skolens 
indstilling, der i dette tilfælde 
lød således:
"Ripenser-Samfundets legat gives 
i år til en elev, som straks fra 
starten af sin gymnasietid gav 
prøver på det talent, som vi ger
ne vil belønne.

Gælder det fremtiden, og det gør vi taler her om talentet for helt
det jo netop for jer ikke mindst, uegennyttigt og med klædelig und
er der et forhold, som er vigtige- seelse at kaste glans over ven- 
re - og vanskeligere - at ind- nernes, klassens og hele skolens



330

F7e/wn7ng P .  P a s m u s s e n

dagligdag.
Dette talent har hos legatmodta
geren vist sig ved en ihærdig 
indsats i Mercurius-redaktionen, 
en indædt kamp for at højne klas
sefesternes sociale og intellek
tuelle niveau, og en uspoleret

lyst til at lave underholdning af 
høj klasse ved KILK og mange and
re arrangementer.
Dette års legatmodtager jonglerer 
med både scenekasse og ølkasser, 
med kvikke rim og friske toner så 
energisk og spontant, at Ripenser 
-Samfundet med allerstørste for
nøjelse giver sit legat til: 
Flemming Rasmussen, 3.a."
Rektor gav nu en række praktiske 
oplysninger, hvorefter forsam
lingen sang "Hvor smiler fager -" 
og translokationen 1989 på Kate
dralskolen var til ende.
Knap var sangen forstummet før
end strømmen ind til receptionen 
begyndte. I løbet af kort tid var 
rundgangen fyldt med glade stu
denter og ivrigt snakkende jubi
larer. Til de ældre lidt langsomt 
gående årgange var der reserveret 
borde i pigernes gamle gymnastik
sal. I løbet af en times tid var 
fadene med 800 sandwiches samt 
125 flasker hvidvin tømte og ju
bilarerne vandrede så ud i byen 
til frokosten med de gamle kamme
rater .

07e MarAer

Bittedtekster

3. Leif Steiness sætter stole op
4. Poul Noer R-S
5. Frank Hansen r.39

s. 34

11. Studenter 1989
12. Torben Øtoft og Dorthe Hansen s.89
13. Elisabeth Agerbæk og Gudmund Boe-

15. Peder Vind s.29 

tak til skolen
19. 400 glas hvidvin og 800 sandwiches 

står parat til receptionen
20. Frede Nielsen s.29
21. Desværre er navnet glippet
22. Erik Hoppe s.34
23. Mogens Juhl s.39
24. Elsebeth Thygesen Kristensen, Vera 

Paaske Svane og Laura Enkelund s.39
25. Peter Hansen r.34
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26. Torben Børge Møller, Vagn Kors- 
gaard og Johs. Lindegaard s.39

27. Hans Jakob Willumsen R-S
28. Rektor Bent Karsdal
29. Jens Bøggild, Jutta Abildgaard 

Jensen, Jørgen Bruun og Hans Chr. 
Eller s.44

30. Steiness jr., Steiness sen. og fru 
Karsdal

31. Niels Chr. Nielsen r.34 

s. 64
33. Christen Sørensen s.64
34. Leif Runge Schmidt s.64
35. Svend Aage Sønderup og Merete 

Hune s.64
36. Peter Korsgaard, Hanne Lind Jør

gensen og Kjeld L. Schøler s.64
37. Martin Nielsen s.64
38. Jørn Blomgren Knudsen og Birgit 

Petersson s.64
39. Inge Lise Gad s.64
40. Inger Knudsen og Gregers Jæger s.54
41. Kirstine Nørr, Inga Rossberg og 

Uwe Rosenberg s.54
42. Anne Marie Ahvit og Bent Julius 

r.59

Buhi r.59
44. Peter Chr. Larsen, Karen Marie 

Nielsen og Jørgen Andersen r.59
45. Dorthe Platz og Palle Bramming r.59

46. Mogens Løgstrup, Margrethe Brock 
og Agnes Thyssen r.59

47. Olav Nørregård r.34
48. Helle Zerlang s.59
49. Greta Uldum, Daniel Danielsen og 

Else Kristensen r.54

51. Rita Schmidt r.54
52. Gunnar Johansen, Grete Larsen og 

Birtha Wolthers r.54
53. Kirsten Christiansen og Bent Ing- 

vardtsen r.54
54. Lene Schuldt Jensen, Ketty Calle- 

sen, Kirsten Lorensen, Agnete 
Smidt, Holger Dahl og Mette Ager
bæk s. 79

Schmidt, Ove Asboe Jørgensen, Sol
veig Hyldahl, Carsten Friis Jes
persen, Erik Skjærbæk, Verner Lyst, 
Arne Weis, Kirsten Jensen og Niels 
Hyldahl s.49

57. Niels Jørn Thomsen og Søren Kel- 
dorff s.64

58. Jens Fredslund og Else Michelsen 
s. 64

60. Astrid Sloth s.64

Studenterne 1989
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Lænkebogen
Ved en reception d. 15. juni 1989 
på Ribe Katedralskole og Stift 
Bibliotek (det nye officielle 
navn på de to biblioteker, som 
skolen huser) præsenteredes Læn
kebogen efter to års konserve
ringsarbejde .
De fleste, der har gået på sko
len, har nok hørt om Lænkebogen, 
men de færreste har set den, og 
sikkert endnu færre ved, at bogen 
er et leksikon skrevet på latin 
og i sin tid brugt i undervis
ningen. I lektor Hejlesens film 
om Ribe Katedralskole ser man i 
et kort klip bogen blive evakue
ret ved tyskernes beslaglæggelse 
af skolens bygninger i foråret 
1945; men ellers har den ligget 
godt gemt og skjult i rektors 
pengeskab.
Bogbinder Per Laursen fra Det 
kgl. Biblioteks konserverings
værksted fortalte fængslende om 
den omfattende og komplicerede 
arbejdsproces, bogen har været i- 
gennem. Hver enkelt af bogens 
knap 1000 bladark er tør- og våd- 
renset. Gennem afsyringsbade er

pH bragt til neutralområdet. Pa
pirskader som f.eks. manglende 
hjørner er udbedret med en papir
udfyldningsteknik, der giver så 
fine resultater, at overgangen 
mellem gammelt og nyt papir er 
næsten usynlig. Herefter er bogen 
genindbundet med anvendelse af 
det oprindelige og nu restaurere
de bind, beslag etc., og hvad der 
manglede er genfremstillet i af
stemte materialer, så helheden 
ikke ødelægges. Af forskningsmæs
sige grunde skal en konservering 
altid kunne ses.
Da Lænkebogens titelblad med 
trykkeår mangler, har Per Laursen 
sammenlignet den med Det kgl. 
Biblioteks eksemplar, der har 
trykkeåret 1598, og mener at kun
ne fastslå, at de to bøger er 
trykt med samme sats og derfor er 
samtidige. Det er dog tvivlsomt, 
om Per Laursens konklusion er 
korrekt, idet en fortegnelse fra 
1590 over skolens bøger nævner en 
bog, som formodes at være Lænke
bogen .

#ecf.

Ved Lænkebogens tiibagekomst
Tate holdt ved receptionen d. 15. juni 1989 

af
bibliotekar Lars llsøe

I august sidste år havde jeg en 
l.g inde i dette lokale for at 
fortælle dem om hvad biblioteket 
rummer og om hvordan man bruger 
det. En dreng spurgte så: "Må jeg 
se Lænkebogen?" Jeg måtte så si
ge, at lænkebogen ganske vist har 
været ubrudt på skolen i 400 år, 
men at den i øjeblikket ikke var 
på skolen. "Hvor er den så?" "Den 
er til konservering." "Hvad er 
det?" "Ja, det er en slags hospi
talsophold for gamle bøger med 
skrøbeligt helbred. Hvis vi bli

ver i billedet, så kan jeg sige, 
at den har været både på kirur
gisk og medicinsk afdeling. Og 
dér har den været i næsten 2 år, 
men vi regner med at den er til
bage igen inden skoleåret slut
ter. "
Og det stemmer, for her er den, 
lige udskrevet fra hospitalet, 
hvor den har været under kyndig 
og dygtig lægehånd.
Det varmer naturligvis at høre, 
at der er elever og bag dem for-
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ældre, for hvem lænkebogen er et 
begreb. Men det er kun tilfældet, 
hvis den bliver vist frem, og 
hvis der bliver fortalt om den. 
Jeg vil derfor også benytte lej
ligheden til at fortælle om, hvad 
lænkebogen er og hvad den betyder 
for dette sted.
Hvad er en lænkebog egentlig? Det 
er en i bred forstand middelal
derlig bog, der har været lænket 
til et bord eller en pult. Det 
kan typisk være en Bibel i en 
kirke, det kan være en ofte be
nyttet bog på læsesalen i et bib
liotek, eller det kan som her væ
re et leksikon, der er lænket 
fast til et kateder i skolestuen. 
Der er ikke mange af disse læn
kebøger, der er bevaret i Dan
mark. Og af lænkebøger fra sko
ler er der, såvidt jeg ved, kun 
et par stykker tilbage.
Det er spændende at have en læn
kebog, men det berettiger ikke i 
sig selv den kostbare konserve
ring, som denne har været igen
nem.
Er grunden til konserveringen da 
bogens indhold? Lad os se på det.

Lænkebogen er et opslagsværk, et 
latinsk leksikon, skrevet af Am
brosius Calepinus. Værket er ret 
kendt, almindelig udbredt, og ty
pisk for sin tid. Og der findes i 
dag en del overleverede eksempla
rer af værket. Lænkebogen er alt
så kulturhistorisk interessant, 
men heller ikke dette berettiger 
i sig selv til restaureringen.
Er det da bogens alder, der gør 
den til noget særligt? Nu snerper 
det. Lænkebogen er trykt engang i 
sidste halvdel af 1500-tallet, 
præcis hvornår ved mine kilder 
ikke. Forsiden er nemlig revet 
af. Men om det nøjagtige trykkeår 
tror jeg konservator Per Laursen 
senere vil kunne fortælle nyt. 
Lænkebogen er gammel, men i dette 
bibliotek er en bog fra sidste 
halvdel af 1500-tallet ikke noget 
enestående. Der er flere bøger, 
som er ældre. Så det er ikke det.
Men nu kommer det. Det er den 
bog, der har været længst tid på 
skolen, ja, det er den eneste 
bog, der er bevaret fra skolens 
ældste bogsamling. De andre bøger 
fra den gamle bogsamling er slidt 
op, gået i opløsning på grund af 
dårlig pleje og opbevaring, eller 
røvet af den svenske general Tor
sten Stålhandske i Torstenson- 
krigen 1644. De er alle væk, und
tagen denne bog, som lænken har 
holdt fast i over 400 år.
Vi ved, hvem der har givet skolen 
bogen. I 1550 blev ripenseren Ja
cob Sørensen rektor på skolen.
Han var optaget af reformationens 
ideer og havde studeret i Witten- 
berg, og han var dybt engageret i 
sprog, filosofi og teologi. Han 
var rektor i 6^ år, så blev han 
kapellan og senere sognepræst ved 
St. Catharine Kirke. Selv om han 
skiftede arbejdsplads, mistede 
han ikke sin interesse for skolen 
og dens undervisning. For at læ
rere og elever kunne udvide deres 
kundskaber, købte han forskellige 
værker og herunder altså det la
tinske leksikon til skolen. Det 
synes jeg er smukt. Og i en for
tegnelse over skolens bøger fra 
1590 nævnes det udtrykkeligt at 
den er lænket til et kateder.
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Lænkebogen er altså af lokalhi
storisk og skolehistorisk inter
esse. Den er skolens ældst beva
rede undervisningsmiddel, og nu 
bedst konserverede bog. Den er 
ikke en tør antikvitet blandt 
støvede bøger. Den har sin sær
stilling ved at være et symbol. 
Den er symbol på skolens lange 
historie, og den er et symbol på 
en vilje til gennem bøger at 
skaffe sig viden og færdigheder. 
Det er skolens historie og det er 
kundskabsgløden, jeg ser symboli
seret i bogen derhenne på bordet.
"Lad Verden kun Bøgerne sænke 
i Glemselens mørkeste Skød, 
thi selv i den tungeste Lænke 
de straaler af Kundskabens Glød.

Grundtvig
At kunne bevare lænkebogen er ik
ke nogen selvfølge. Det er kræ
vende og kostbart at rette på en 
skrøbelig gammel bog. Et biblio
tek eller en skole har ikke bud
get eller overhovedet muligheder 
for at finansiere et sådant kon
serveringsarbejde, hvor tiltrængt 
og betydningsfuldt det end er.
Det er derfor glædeligt, at der 
findes nogen i Ribe eller med 
tilknytning til Ribe, som af in
teresse og forståelse for sagen 
rundhåndet har skænket midler til 
konserveringen. Hvis I ikke havde 
været der, ville bogen være gået 
i opløsning i løbet af ganske få 
år. Jeg takker derfor på biblio
tekets og skolens vegne for bi
drag fra
Direktør H. Obbekjer og Hustru 
Marie Obbekjers Legat 

Mette Marie Mortensens Legat

Med udskrivningen

Sparekassen Sydjylland, Ribe 
Ripenser-Samfundet.
Jeg vil også sige hr. Aage Ander
sen tak for kyndige råd og utræt
telig bistand i de år, konserve
ringen har varet.
Sidst men ikke mindst vil jeg 
takke konservator Per Laursen for 
det store arbejde og smukke re
sultat.
Nu kan lænkebogen udstilles her i 
biblioteket og holde de næste 400 
år.
På det synes jeg vi skal skåle!

Gaver
Vi har med tak modtaget gamle 
skolebilleder fra:
Karen Baggesen f. Agerbæk s.27 
Johan Lange s.29
Gudrun Kjærgaard f. Jepsen s.30
Lise Madsen f. Willumsen r.34 

11 klassebilleder

Bodil Børgesen f. Nielsen r.38 
Frank Hansen r.39

Fra Bodil Børgesen har vi endvi
dere modtaget skoleemblem fra 
30'erne samt Ripenser-Samfundets 
gamle sølvemblem båret af hendes 
far, grosserer L.C.Nielsen.
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Nyt fra Den antikvariske Samiing
Ribes Vikinger - ny udstilling i Hans Tavsens Hus

"Det er godt, at den 1. juli 1989 
ikke kun skal huskes som den dag 
5-øren og 10-øren forsvandt, men 
også som den dag Ribe fik sit vi- 
kingemuseum".
Disse ord udtalte rigsantikvar 
Olaf Olsen bl.a. ved festlighe
derne omkring åbningen af den nye 
udstilling i Hans Tavsens Hus. Og 
festligt var det, og festligt 
skulle det være. - Siden er folk 
strømmet til, og den første måned 
fandt over 5000 besøgende vej til 
Hans Tavsens Hus.
Udstillingen beretter om Ribes 
spændende oprindelse i begyndel
sen af 700-årene. Handelspladsen 
er ikke groet frem, men har fra 
starten været velorganiseret og 
planlagt. Området på åens nordsi
de blev inddelt i en række par
celler vinkelret på åen, allerede 
før de første håndværkere og han
delsfolk slog sig ned.
En stor del af udstillingen bely
ser disse håndværkere. De frem
stillede perler af glas samt 
spillebrikker og smykker af rav. 
Metalstøberen støbte genstande af 
såvel bronze som guld. Der er og
så fundet spor efter skomagerens 
og kammagerens arbejde, ligesom 
man kan se, at smeden har været 
i gang.

Ved udgravningerne i Ribe har man 
fundet flere tusinde stykker 
håndværksaffald og halvfærdige 
genstande. Disse belyser på ene
stående måde vikingetidens ar
bejdsprocesser, og udstillingen i 
Hans Tavsens Hus er utvivlsomt 
det sted i Danmark, hvor dette 
emne nu er bedst belyst.
På samme tid var vikingetidens 
Ribe præget af handel. Mønter, 
glas og andre importerede gen
stande fortæller om dette.
Mange museumsgæster vil sikkert 
undre sig over, at der kun er ud
stillet genstande i tre af de fi
re rum på førstesalen i Hans Tav
sens Hus. Det skyldes imidlertid, 
at vi ved tilrettelæggelsen af 
udstillingen ikke kendte grav
pladsen til det ældste Ribe og 
slet ikke havde arkæologiske vid
nesbyrd om Ribes eksistens fra 
ca. 800 til ca. 1100. Vi måtte 
derfor disponere således, at der 
var et ledigt udstillingslokale, 
hvis disse "huller" en gang kunne 
udfyldes. Det viste sig at være 
en god disposition, for i skri
vende stund er vi endelig i færd 
med at udgrave den eftersøgte 
gravplads og den savnede bebyg
gelse.

$ f i g  J e n s e n  i s . 691

R e k o n s t r u k t i o n s f o r s / a g  M l  
p a r c e l  i n d d e l  i n g e n  p å  å e n s  
n o r d s i d e  b a s e r e i  p å  f u n d  v e d  
u d g r a v n i n g e r n e  i  / f u n s f m u s e -  
e t s  Aave  1 9 7 5 - 7 6  og A f i c o l a j -  
g a d e  8 1 9 8 5 - 8 6 .
Tegning.* F l e m m i n g  Ba u .
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Nyt fra Ribe og omegn

I dette nummers Nyt fra den anti
kvariske Samling nævner antikvar 
Stig Jensen til sidst i sin arti
kel om vikingeudstillingen i Hans 
Tavsens Hus, at man i øjeblikket 
er ved at skaffe sig viden om, 
hvor Ribe lå i vikingetiden. Ved 
en netop afsluttet 450 m^ stor 
udgravning mellem Rosenallé og 
jernbanen er der fundet ca. 20 
urnegrave og urnebrandgrave, en 
jordfæstegrav, stolpehuller som 
tegn på forskellige former for 
bebyggelse, hjulspor på en vej i- 
gennem området samt 2 grøfter, 
hvis betydning endnu er usikker. 
På grundlag af bl.a. keramikre
ster er fundene dateret til 800 
og 900-tallet. 1. oktober fort
sætter udgravningerne ind i det 
ca. 3 gange så store naboområde, 
og til disse udgravninger stilles 
der også store forventninger. Det 
kan allerede nu fastslås, at når 
det fundne materiale er blevet 
bearbejdet, vil man vide, hvor 
håndværkerne og handelsfolkene 
fra parcellerne nede ved åen bo
ede, og hvor de blev begravet, og 
Ribes topografi fra det 8. til 
det 11. århundrede begynder at 
tegne sig.
opførelsen af det store biogasan
læg nord for Trojelsknæ, Ribe, er 
nu påbegyndt.
Byrådet har vedtaget en lokalplan 
for opførelsen af en ny Falck- 
station på Obbekærvej øst for ba
neoverskæringen .
På Seminarievej overfor Kvickly 
planlægges et nyt forretningsbyg
geri, som vil medføre nedrivning 
af flere af vejens villaer.
I sommermånederne har strækningen 
fra Torvet til Ydermøllen været 
gågade i forretningstiden og re
sten af døgnet sivegade. Mening
erne om gågaden samt om Hotel 
Dagmars pavillon og udeservering 
på det lille torv har været delte. 
Gågaden medførte iøvrigt en bety
delig trafikal belastning af Dag
mar sgade .

Som følge af besparelser i krimi
nalforsorgen vil arresthuset i 
Ribe blive lukket, formentlig til 
1. oktober.
På Ribelunds areal vil Obbekjer- 
fonden opføre 25 boliger til tid
ligere ansatte på Ribe Jernindu
stri .

Den trettende Ribe-mønt er udkom
met med everten, Johanne Dan, som 
motiv.
Ribe sygehus er atter i farezonen. 
Amtet har ladet udarbejde 2 mo
deller til den fremtidige syge
husstruktur, hvor den ene nedlæg
ger sygehusene i Brørup og Ribe. 
Ved offentlige orienteringsmøder 
er der protesteret kraftigt mod 
denne model, ligesom læserbrevs
aktiviteten er stor.
Ribes stadsingeniør gennem knap 
30 år, Axel Elmose, har nået pen
sionsalderen og er blevet afløst 
åf civilingeniør Jørn Strange.
Hasse Thranholm (r.51) har solgt 
"Sælhunden" til Tove og Folmer 
Hausted, Hviding.

Set. Catharinæ kirkes toilet til
300.000 kr., som arbejdstilsynet 
krævede bygget, kan nu spares, i- 
det kirken har lejet lokaler med 
toilet i klosteret. Konfirmandun
dervisningen vil blive flyttet 
til disse lokaler.
Ribe Statsseminarium fik over 300 
ansøgninger til 112 ledige plad
ser. Rektor Kyndrups afløser er 
den tidligere rektor på Esbjerg 
Seminarium, Lars Runo Johansen.
Når HF-eleverne tages med, færdes 
der dagligt 500 studerende i se
minariets bygninger.
Willumsen-samlingen, der i 10 år 
har ligget gemt i Ribe Statsamts 
kælder, uden at byen har kunnet 
byde på en udstillingsmulighed, 
er lige så stille flyttet på 
Odden Hovedgaard i Vendsyssel, 
der nu ejes af samlingens grund
lægger, Victor Petersen.
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Nyt fra Katedra!sko!en
Man skal ikke søge nogen symbolik 
i, at Ribe Katedralskole denne 
sommer har levet bag barrikader 
og opgravede gader. - Allerede i 
maj, da 3.g'erne holdt op, blev 
Puggårdsgade brudt op med henblik 
på en længe tiltrængt retablering 
fra skader, som den fik i forbin
delse med skolens ombygning 1977- 
821 Det er en lang og besværlig 
omgang, som har betydet en del 
støj og gene i eksamenstiden (det 
værste var dog, at studenterne 
ikke kunne begynde deres tradi
tionelle hestevognstur i skole
gården, men måtte ad bagvejen fra 
Sviegade!) - men vi glæder os til 
ny og jævn brolægning.
På translokationsdagen var arbej
det indstillet om formiddagen og 
lige så mange som sædvanlig havde 
fundet frem til skolegården ad 
bagveje og gennem udgravningen. 
Det var også en dejlig sommerdag, 
og den forløb så festligt og godt 
som den skulle, uden spor af den 
skygge, som kort forinden var ka
stet over nogle 3.g'eres sidste 
eksamensfag og havde bragt Ribe 
Katedralskole i mediernes søgelys 
på en måde, som ingen rigtig brød

sig om. Endnu verserer en klage
sag fra de implicerede hos Om
budsmanden, men på skolen har vi 
sagt "Schwamm darüber" (på tysk!)
Nu er skolen så begyndt igen, ef
ter en sommer så dejlig som den 
ikke har været længe. Ialt 134 
nye -l.g'ere stod spændte i skole
gården mandag den 14. august. Ef
ter en uge færdes de allerede 
hjemmevante og har været til de
res første fest på skolen. Asylet 
er blevet taget delvist til nåde 
som undervisningslokale for at 
skaffe plads til så mange menne
sker. Og nye lærere er der kommet 
- hele 7, de to dog som vikarer 
for hhv. Gunnar Muhlmann, der har 
søgt orlov, og Hanne Fischer (nu 
Aagaard), der begyndte sommerfe
rien med at nedkomme med en lille 
dreng. De nye lærere er: Hanne 
Albinus (eng), Poul René Bertel
sen (fys), Søren Brinch-Fischer 
(hist), Lis Gjørup (mus/fr), Carl 
Christian Jespersen (samf/da), 
Charlotte Schmidt (fr/gy) og Per
nille Lærkner (fr). Med dem nær
mer det samlede lærerkollegium 
sig de to snese.

Jens Mind fs.5.?J
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Fra bittedarkivet

1.mellems piger (1923) klædt på til langbold på sportspladsen. 
Dragt: blå sweater, benklæder med elastik i benene og hovedtør
klæde - rødt på den ene side og hvidt på den anden, så kunne de 
to hold skelnes fra hinanden.

2.mellems drenge (1922) klar til afmarch til fodboldbanen med 
gymnastiklærer Stockholm Simonsen.
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Personaiia
DØDE:
Marie Andersen (s.19), fh. vice
skoleinspektør, Frederiksværk, 
august 1988, 88 år.
Arthur Jensen (r.44), indkøbsle
der, Køge, 5.december 1988, 62 år.
Ernst Bojsen (s.25), revisor. 
Rønshoved, 7.februar, 82 år.
Gunhild Pedersen (r.53), lægese
kretær, Frederiksberg, 15.april,
52 år.
Inger Riishøj (s.63), Frederiks
berg, april, 44 år.
Thyra Øllgaard f.Lange (s.27), 
Ølgod, 5.maj, 80 år.
Harald Andersen, fh. lektor Ribe 
Katedralskole, 23.juni, 67 år.
Ulla Lind Møller f.Lind (s.60), 
lærer, Bevtoft, 26.juli, 48 år.
Albert Madsen (s.19), fh. sogne
præst, Aalborg, 30.juli, 88 år.

RUNDE DAGE:
Asbjørn Anker-Pedersen (s.33) 
Rungsted Kyst, 9.september, 75 år.
Erik B. Møller (s.37), civilinge
niør, Kolding, 19.september, 70 
år.
Jens Oksen (s.38), direktør, 
Skærbæk, 19.september, 70 år.
Hans Leth Hansen (s.33), civilin
geniør, Bagsværd, 4. oktober, 75 
år.
Bente Svith (s.37), tandlæge, Ri
be, 8.oktober, 70 år.
Aage Kjellerup (r.36), lagerfor
valter, Fredericia, 23.oktober 70 
år.
Hans Bunde (r.37), sølvsmed, Ribe 
28.oktober, 70 år.
Thomas Alvad, fh.lektor Ribe Ka
tedralskole, 27.november 70 år.
Ove Øllgaard (s.38), dyrlæge Vo
jens, 29.december, 70 år.

V A R I A :

Karsten Nielsen (s.58) er udnævnt 
til direktør for Novo's japanske 
afdeling.

Ejvind M. Veisig (s.51), Køben
havns kommandant, udtalte på I- 
sted-dagen, at Isted-Løven, der 
siden den 2.verdenskrig har været 
anbragt i Tøjhusmuseets gård, næ
ste år bør vende tilbage til 
Flensborg, hvor den oprindelig 
stod som mindesmærke for de dan
ske soldater, der faldt i Isted- 
slaget d. 25.juli 1850.

Mindeord

Lektor Harald Andersen, der døde 
fredag den 23.6.89., blev ansat 
som timelærer ved Ribe Katedral
skole efter overstået eksamen fra 
Københavns Universitet.
Jeg havde den glæde at blive un
dervist af ham i faget fysik fra 
1. mellem. Han var, sammen med 
forlængst afdøde lektor Jørgen
sen, vel nok, den eneste der hav
de opdaget at der var forskel på 
at undervise i gymnasiet og i 
mellemskolen. Andersen var en u- 
trolig varm lærer med stor humo
ristisk sans.
Han fulgte sine elever efter de
res afgang. Det var forbavsende 
at møde ham til 25 års jubilæet. 
En bemærkelsesværdig hukommelse 
for selv små detaljer kom frem. 
Der blev ved den lejlighed knyt
tet et langt og godt venskab mel
lem Harald Andersen og min fami
lie. Vi vil savne ham som en kær 
gæst i vort hjem.
Æret være hans minde.

Poul Georg' Sørensen 7r.507
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Direktør cand.pharm. Nieis Peter 
Lauridsen og hustru Johanne Margrethe 

Lauridsen, f. Rubner-Wissings 
iegat for studenter fra Ribe Katedraiskoie

Ripenser-Samfundets legatudvalg disponerer for tildelingsåret 1989 over 
ca. 40.000 kr., der uddeles i et antal portioner som støtte til videre
gående uddannelse af enhver art for "fattige men flittige" studenter fra 
Ribe Katedralskole. Ansøgningsskemaer skal anvendes og rekvireres ved 
indsendelse af A-5 kuvert adresseret og frankeret med kr. 4,40. Ansøg
ninger skal være udvalget i hænde senest 1. november 1989. Evt. tilde
ling meddeles pr. brev ca. 2. januar 1990.
Legatudvalgets adresse: Peter Lungholt, Asylgade 12, 4000 Roskilde.

Nye medtemmer
u.år Niels Ove Hansen, Nordens plads 4, 11/14, 2ooo Frederiksberg
R. 19 Inger Johansen, Skibbroen 31, 2. 676o Ribe
S. 39 Johs. Lindegaard, Heimdalsvej 23, 6ooo Kolding

Torben B. Møller, Klitvej 4, 325o Gilleleje
R. 39 H.Frank Hansen, Tøxensvej 27, 46oo Køge

Marie Helene Stensbjerg, Termansensvej 1, 676o Ribe 
Frede Mikkelsen, Studiestræde 4, 4952 Stokkemarke 
Olga Nielsen, Emil Møllergade 7, 87oo Horsens

S. 49 Carl Erik Skjærbæk, Paludan-Mullers vej 167, 82oo Århus N
R. 49 Marie Bjørkmann, Bueager 43, 295o Vedbæk

Jens C. Østergaard,6 Julivej 36, 7ooo Fredericia
S. 54 Oscar Filtenborg, Markdannersvej 1, St.Andst, 66oo Vejen

Inger Hage, Einar Lundsveg 2oA, N-24oo Elverum 
Martin Jensen, Bredgade 133, 5485 Skamby

R. 54 Grethe Larsen, Tjørnevænget lo, 674o Bramming
Rita Schmidt, Spinkebjerg 59, Gjellerup, 74oo Herning

S. 59 Hanne Mengel Hald, Lupinvej 56, 87oo Horsene
R. 59 Grete Have, Chr.havns Voldgade 43, 2.th. 1421 Kbh.K

Else Marie Hollensted, Brandsbjergvej 73, 26oo Glostrup 
Hanne Hansen, Caprivej 6, l.th. 23oo Kbh.S

S. 64 Allan Brochhattingen, Solvang 21, 64oo Sønderborg
Else Ølgaard Mikkelsen, Elmevej 16, 824o Risskov 
Erling Godsk Hansen, Rolfsgade 2o, 826o Viby J 
Grethe Hein, Overgaden Oven Vandet 1o2, l.tv. 1415 Kbh.K 
Søren Keldorff, Elmelunden 15, 926o Gistrup 
Hans Lolk, Vestrupvej 133, Gimming, 89oo Randers 
Elsebeth Gottlieb, Ahlmanns Alle 15, 29oo Hellerup 
Karen Vestergaard, Houmannsvej 6, 47oo Næstved
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R. 64 Kathrine E. Schultz, In der Stieg 31, D-4o57 Brueggen 1
Edith O. Ebbesen, Digevangsvej 2o, 86oo Silkeborg 
Birgitte Kromann, Krimpendam 8, 75oo Holstebro

S. 69 Frede Levring, Masnedøgade lo, lejl.lo2, 21oo Kbh.Ø
Flemming Søndergaard, Gludsmindevej 56, 71 oo Vejle

5.71 Hanne Skaarup. Vinkelvej 27, 68oo Varde
5.72 Birgit A. Nielsen, Læssøegade 93, 523o Odense M
5.73 Thomas Jakobsen, Dyssegårdsvej 123, 286o Søborg
R. 73 Jacob Alsing, Brugsen, 539o Martofte

Johannes Madsen, Enderupvej 26, Hviding, 676o Ribe
5.74 Margrethe Engraf, Peder Skramsgade 12, st. 1o54, Kbh.K 

Herluf Forchhammer, "Kraka" Skamstrupvej 25, 444o Mørkøv 
Jens N. Gade, Dybdalvej 1o, Ale, 716o Tørring
Jesper Knudsen, Husmandsgyden 4, Brobyværk, 5672 Broby 
Bodil Moltesen Ravn, Brumleby 24o, 1. 21oo Kbh. 0 
Karen D. Sørensen, Lunddalsvej 1o, Erritsø, 7ooo Fredericia 
Vibeke Lundblad Sørensen, Torshøjvej 69, Edslev, 8362 Hørning

5.75 Thomas Skjødt, Guldsmedevænget 1o9, 526o Odense S
S. 79 Jan Sievert Asmussen, Assensvej 185, 575o Ringe

Annette Chrestensen, Blommevænget 19, 66oo Vejen 
Stella Husted Krogager, Caroline Amalievej 74, 28oo Lyngby 
Kirsten Cornett, Bartholinsgade 11, l.tv. 1356 Kbh.K 
Jette Lene Jensen, Holmstrupgårdsvej 186, 821o Århus V 
Jacob Kjær Larsen, Vodroffsvej 58, st. 19oo Frederiksberg C 
Anne Marie Madsen, Clausens Alle 13, 525o Odense C 
Jan M. Nørgaard, Skelagervej 85, 82oo Århus N 
Pia Werborg, Brombærvej 21, 78oo Skive

Nye adresser
S.42 Karen Prinds, Steppingvej 17, Ødis Bramdrup, 658o Vamdrup
R. 42 Knud Andersen Evald, Sandemandsvej 6, Brøns, 678o Skærbæk
S. 44 Olga Høy-Hansen, Ellehaven 6o, 295o Vedbæk
R. 44 Arne Hansen, Raabjergvej 49, 6791 Kongsmark

Kirsten Daugaard Jensen, Marievej 8A, 46oo Køge
S. 46 Peder Gammelgaard Poulsen, Tannisbugtvej 88, 9881 Bindslev
R. 46 Helge Sandahl Skov, Sdr.Strandvej 28, Mandø, 676o Ribe
S. 5o Elisabeth Brodersen, Hegelundsvej 1A, 676o Ribe
R.54 Birthe Kastberg, Tage Hansensgade 2, vær.lo,432, 8ooo Århus C
R. 54 William Pedersen, Rundhøj Alle 3o, l.th. 8-27o Højbjerg
S. 58 Kirsten Andersen, Enghave Plads 23, 3.. 167o Kbh.V
S.61 Hans Peter Lillelund, Fortunvej 44, 292o Charlottenlund
5.64 Peter Korsgaard, Bukkeballevej 15A, 296o Rungsted Kyst
5.65 Henning Dochweiler, Cottagegasse 21, A-118o Wien

Knud Daugaard Peters, Avenue Calypse 4, B-117o Bruxelles(Wat.Be)
5.66 Kirsten Karen Winther, Vesterkærvej 3o, 683o Nr. Nebel
5.67 Søren Therkildsen, Wiedeweltsgade 48, st., 21oo Kbh.Ø
S.69 Hans Otto Christiansen, Solbærvej 6, 89oo Randers

Torben Timmerby, Strandhof 21, D-2398 Wassersleben
R. 72 Nils la Cour Andersen, Ålekistevej 191, 1.272o Vanløse
S. 73 Meta Degn Andersen, Rugmarksvej 16, Skrydstrup, 65oo Vojens

Thomas Jakobsen, Thyrasgade 4, st.tv., 22oo Kbh. N
5.74 Finn A. Jørgensen, Skyttevej 44, 676o Ribe
5.75 Ib Chr.A.Thomsen, Kaldredvej 4o, 4593 Eskebjerg
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5.77 Preben Knudsen, Søndergade 12, Guderup, 643o Nordborg 
Birgitte Burich (Overballe), Ryes Møllevej lo, 61oo Haderslev 
Dinna Graulund Jørgensen, Grindløse Præstegård, Bladstrupvej 49, 
54oo Bogense
Torben Schultz, Sdr.Boulevard 164, lejl.12, 5000 Odense C

5.78 Erik Bang Mortensen, Østervinge 6, 676o Esbjerg 
Asger S. Rosenberg, Kastrupvej 23, Arnum, 651o Gram
Anne Birgitte Truelsen, Nyvangsvej 34, st.tv., 5ooo Odense C

5.79 Lene Schuldt Jensen, Masnedøgade 18, 4.tv., 21oo Kbh.Ø 
Per Bjørn Føge Jensen, Humlevej 9, 6715 Esbjerg N

5.81 Anne Katrine Hansen, Edw. Rahrs Vej 8, 3.1ejl.l, 822o Brabrand 
Chresten Hedegaard, Møllegade 6, 2.sal, 62oo Åbenrå

5.82 Susanne Mathiesen, Toftevej 11, 663o Rødding
Kim Toft Hansen, Strandbovej 67B, 1. 2650 Hvidovre 
Willy Ringsted Fløe, Nørregade 23, 2.tv. 9ooo Ålborg 
Helle Storgård, Rævehøjvej 36/212, 28oo Lyngby 
Irene Sandholdt, Sørdergårdsvej 2, l.th. 286o Søborg

5.83 Lars Iversen, Nr.Alle 75, v. 723, 21oo Kbh. 0 
Jørgen S. Kristensen, Bispevænget 7, 98oo Hjørring 
Lone Bøj Petersen, Sølystgade 44, 2. 8ooo Århus C

S. 84 Karen Marie Bruun, Kullinggade 4A, 2*. 57oo Svendborg
Henriette Quebeck Madsen, Sp.Kirkevej 48, 6.vær.3, 67oo Esbjerg 
Jesper Meyer, Rosenalle 4B tv. 676o Ribe
Connie Gaarde Petersen, Dalgas Boulevard 119, 4. 2ooo Frederiksb 
Jan Andersen, Snogebæksvej 45, vær.16, 821o Århus V 
Peter Oksen, Viborggade 2, 3.tv. 21 oo Kbh. 0 
Jan Henrik Wienke, Plutovej 11, 827o Højbjerg

5.85 Susanne Witt. Poulsen, Hoffmannsvej 2,st.th. 822o Brabrand 
Birgitte Randeris, Hovmålvej 88, vær.9, 23oo Kbh.S 
Henriette Bitsch, Gredstedvej 5, 6771 Gredstedbro
Lykke G. Friis Madsen, Elmelundsvej 4/26ol, 52oo Odense 
Solvejg Sørensen, GI.Stillingvej 444, 8462 Harlev J 
Mette Munk Hansen, Edelsvej 2, 67oo Esbjerg
Susanne Lund Petersen, Karensmindevej lo, 2.tv. 43oo Holbæk 
Poul Skov-Petersen, Børglumvej 2. 824o Risskov
A.Gårdhøje Johansen, Ved ungdomsboligerne 38,2.tv. 282o Gentofte 
Søren Lindholt Hansen, Kong Chr.s Alle 13, 9ooo Ålborg

5.86 Karen Marie Bøggild, Koli.Vartov, Farvergade 27, 1463 Kbh.K 
Else Marie Sørensen, Chr.Winthersvej 27B, 1. 523o O'dense M 
Anne Hansen, Barslundsvej 1, Sdr.Hygum, 663o Rødding 
Hanne Christensen, Ketchengasse 6, D-863o Coburg

5.87 Preben Andersen, Jægergårdsgade 134,1. 8ooo Århus C 
Lissi Enevoldsen, Alsædvej 12, st.Darum, 674o5ramming 
Britta Eriksen, Brynhildegade ll,l.,22oo Kbh.N
Anne Marie Kromann, Koil.Nord, vær.112, Sygehuset, 64oo Sønderbg
Dorit Voss Lorenzen, Vægtergade IB, 676o Ribe
Lars Markussen, Sjællandsgade 129,1. 8ooo Århus C
Jens J. Bundesen Munksgård, Sdr.Ringvej 3, l.th. 4ooo Roskilde
Kristiane B. Petersen, Funch Thomsensgade 16,st.mf. 82oo Årh.N
Susan Rosenberg, Tagensvej 52,v.523, 22oo Kbh.N
Gertrud S. Termansen, Hallingsgade 23, i. 21oo Kbh. 0

5.88 Torben Flemming Bang, Skoleparken 47, 67o5 Esbjerg 0 
Jane Thingholm, Gyvelvej 16, Gånsager, 678o,Skærbæk 
Marion Høhrmann, Stokkebrovej 5, Sig, 68oo Varde 
Lars Aage Knudsen, Tvedgade 2, st.th. 676o Ribe 
Lone Bøhme Petersen, Grønvang 17, l.th. 658o Vamdrup 
Lars Nicolaj Hørlyck, Havnevej 4o, 3. th. 43oo Holbæk 
Ann Tanja Paulsen, Vintersvænget 19, 77oo Thisted 
Betina Rasmussen, Bjerkegård, Fåberg, N-26oo Lillehammer
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De MM#es .spa/ier

På spring ti! tivet

Søren Pe/de
b7ev nysproglig s^uden^ i 7 9SS og 
boicff de nydimitteredes iaie (ii 
s^oien ved (ransioba^ionen ^Pi- 
pe/iser-P7ade(, sepi. 79<8<8J. Efter 
et sabbatår /ned bi.a. et baivt 
års opbo7d i ¿/S/! studerer S.//, nu 
iitteraturvidensbab på grundud
dannelsen ved Odense t/niversitet. 
/If ben syn tii æidre eiever sbai 
det nævnes, at S.//, er barnebarn 
af Eatedraisboiens sbattede /nate
ma tibiær er fra 7 9S5-77, 0. Pe/de 
Petersen.

Forfatteren Bo Green Jensen har 
kaldt sin nye "gymnasieklassiker" 
for "En afgrund af frihed". En 
bog der handler om de store van
skeligheder en studenterårgang 
har ved at træde ud af skolens 
trygge kuvøseagtige tilstand til 
det rå samfund uden respirator 
eller andre sikkerhedsnet. "Er vi 
klar til samfundet, og er samfun
det klar til os?", lyder den u- 
overkommelige opgave. En opgave 
som ikke bare kan løses dagen før 
afleveringsdagen. Nej, her står 
man overfor en, om ikke uløselig 
opgave, så dog en opgave som skal 
tackles hele livet igennem. - Man 
skal hele tiden forsøge at finde 
et ståsted i samfundet. Det ta'r 
lang tid at tilpasse sig de hårde

betingelser, og finde ud af hvil
ke leveregler man vil leve efter, 
og hvordan man i det hele taget 
vil leve, hvis det er det man 
vil!! - Her har Bo Green Jensen 
fat i noget af det rigtige!
For godt halvandet år siden stod 
jeg på talerstolen i Ribe Kate
dralskoles trygge, varme gård og 
holdt studenternes tale. Alle var 
glade og forhåbningsfulde, og med 
rette. For hvad ventede os ikke?! 
Vi havde jo masser af planer og 
ideer. Vi var "blomsten af Dan
marks ungdom", troede vi da! Den 
visnede nu hurtigt, da vi kom ud 
på den anden side af muren til 
den forvirrede, kaotiske og u- 
overskuelige tilværelse, vi nu 
skulle til at leve i. Vi følte os 
som fanger der efter 20 års fæng
sel bliver sat på fri fod og op
dager at friheden er langt værre 
end den trygge, ubekymrede trum
merum inden for murene blandt 
bøger og lærere!! Friheden var 
langt sværere at administrere. - 
Den kunne til tider være et hel
vede .
Men uvidende om alt dette, stod 
jeg stadig og talte om fremtiden, 
og hvad den ville bringe os, på 
baggrund af det vi havde lært i 
den traditionsrige skole! Trans
lokationen var færdig, og vi slap 
den sidste forbindelse med det 
rigtige skoleliv. Vi ville aldrig 
komme ud for noget lignende mere. 
En epoke var forbi, for at en ny 
kunne begynde!!

Jeg havde, som mange andre, be
sluttet mig for at ta' et sabbat
år. For skulle jeg prøve friheden 
af, skulle det gøres med manér. 
Jeg ville ud at rejse og slap 
derfor for at føle magtesløsheden 
og håbløsheden ved at stå overfor 
denne afgrund af muligheder. Det 
ville være for frustrerende at 
føle at livet susede forbi én, 
mens man bare kiggede på. Jeg 
ville ta' aktivt del i livet.
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Derfor tog jeg springet over af
grunden og landede hårdt og bru
talt i mulighedernes land, USA!!
Her kom jeg til at opleve de man
ge chok, der bevirker at en grøn, 
umoden og nyudsprungen student 
hærdes og bliver mere erfaren og 
stærk nok til at ta' friheden i 
sin egen hånd. Man fandt ud af, 
at man skulle til at forsvare si
ne egne meninger på en helt anden 
måde. For blev ens meninger ac
cepteret, men nu forsøgte USA's 
vilde samfund at pådutte én me
ninger og overtale én med rekla
mer, forstokkede meninger og en 
hørm af kapitalisme!!
Jeg måtte kæmpe for at overleve 
som frit individ, for det var jo 
det, jeg ville til trods for alle 
fristelser og besværligheder. - 
Jeg ville ikke lade mig rive med 
af dette overfladesamfund!
Mine oplevelser af USA's mangesi
dede "frie" samfund kan sammen
fattes i mit møde med byernes by, 
mulighedernes by, de fattiges by, 
de riges by, de studerendes by, 
osv. osv. Kort sagt New York Ci
ty, som på samme tid greb mig med 
rædsel og fascination.
Friheden kan alle ta', hvis de 
har råd og mod, men her er ingen 
kære mor og intet sikkerhedsnet.

Så der er mange, der falder igen
nem, hvad tiggere, narkomaner og 
klunsere er tydeligt vidnesbyrd 
om.
5th Avenue strækker sig som en 
rød tråd gennem slum i sorte Har- 
lem forbi the Metropolitan Museum 
of Art videre til de dyre lejlig
heder, hvor Lennon boede, Mrs. 
Kennedy, Frank Sinatra og alle de 
andre kendte, der ikke kender til 
frihedens skyggeside, men bare 
går tur i Central Park. Jeg går 
forbi som den udenforstående tu
rist, som ikke kan ta' del i NY's 
lykkehjul. Skyskraberne står som 
barometre på velstand og vidner 
om de få vindere.
Jeg havde heldigvis friheden til 
at flygte fra dette inferno af 
lysreklamer, neon og fortabte 
sjæle, som ingen frihed havde.
Jeg fortsatte min tur rundt i 
staterne og havde på resten af 
turen gennnem skiftende landska
ber hele tiden New York City for 
mit indre blik, som en evig på
mindelse om frihedens egentlige 
tilstand. - Der blev den bestemt 
af penge, magt og begær. Dødelige 
rør den ikke med en ildtang!
Jeg står tilbage med min byrde af 
frihed og en hel del klogere og 
venter på min maskine, der skal
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frigøre mig fra dette kontinent, 
for at flyve tilbage til den 
trygge tilværelse i Danmark.
Men også her skal den tvetydige 
frihed sættes i rammer, så den 
bliver et åndehul i tilværelsens 
jag og ikke et udflydende, græn
seløst sort hul, som fortærer én 
med dens krav om beskæftigelse. - 
Arbejdsløshed er en fortærende 
frihed.
Tilværelsens kolossale paradoks 
er, at man med ubegrænset frihed 
sukker efter faste rammer, orden 
og beskæftigelse, mens man som 
fuldtidsstuderende higer efter

den kostbare fritid.
Det vil altid være ungdommens 
problem at tilpasse sig samfun
dets givne regler om, hvad man 
bør og skal gøre. Og det vil al
tid være svært for forældrene at 
give afkald på rollen som opdra
gere ! !

Frihedens afgrund vil altid være 
der og udfordre ungdommen og kvæ
le den, hvis ideerne ikke udnyt
tes og realiseres.

Længe leve friheden og dens mange 
kvaler!!!!!

Generaiforsamting
Tirsdag d.20.februar 1990 kl.19.30 på Carolinevej 6, Hellerup

D A G S O R D E N
a) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
b) Forelæggelse til godkendelse af revideret regnskab for foreningen 

og for understøttelsesfonden. Forelæggelse og vedtagelse af budget 
for det kommende år og forslag til medlemskontingent.

c) Behandling af indkomne forslag, som må være bestyrelsen i hænde 
inden d.6.februar.

d) Valg af formand. Ole Marker er på valg.
Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer. For at bringe dette valg i over
ensstemmelse med lovene fra næste generalforsamling foreslår be
styrelsen: Poul Noer og Johs. Jensen genvælges 1990 for et år me
dens det foreslås, at Mogens Juhl, Anton Karkov, Kirstine Nørr og 
Dorte Lund genvælges for 2 år.
Valg af 1. og 2. suppleant: Bestyrelsen foreslår genvalg af Marie 
Sophie Haar og Peter Lungholt.

e) Valg af 2 revisorer: Bestyrelsen foreslår genvalg af Merete Lind- 
qvist og Hans Jørgen Nielsen.
Valg af 1 revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslår genvalg af Kir
sten Hingeberg Larsen.

d) Eventuelt
Efter generalforsamlingen er deltagerne inviteret til kaffebord.
Af hensyn til pladsdispositionen bedes man melde sin deltagelse inden 
d.13.februar på telefon 31 62 86 38 til Ruth og Anton Karkov eller 
skriftligt til Anton Karkov, Carolingevej 6, 2900 Hellerup.

Med venlig hilsen 
formanden
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50-års studenterne fra Ribe
1939-1989

Mel.: Langt højere bjerge...

"Non scolae sed vitae". Det mål fik vi sat, 
den gang vi gik i skole i Ribe.
Vi fik vel en smule af meningen fat.
Det var jo også let at begribe,
for vel er en skole en stat i sig selv,
men står dog bestandig til livet i gæld.
Vi husker kantatens så jordbundne vid:
Det gælder først at samle sig viden, 
ja, arbejd, du unge, og brug al din flid, 
belønningen vil vente dig siden, 
for barndommens dage så hastigt forgår, 
og husk, at du høster jo kun, som du sår!

Og så skifter vi melodi:

Arbejd, du unge, mens det er tid, 
stræb af al evne, brug al din flid. 
Ungdommens dage hastigt forgår.
Husk, at du høster kun, som du sår, 
kun som du sår!
"Arbejd, du unge, skij vær' med det!"
Sådan vi sang det: "Skij vær' med det!" 
Nørregård fnøs, da i hans tid det lød.
Intet det hjalp dog, at skældsord'ne flød, 
at skældsord'ne flød.
Skolen forlod vi. Hver gik til sit, 
spredt over kloden vi blev milevidt.
Nu var med ét det livet, det gjaldt, 
arbejde, fritid, familie og alt, 
familie og alt.
Årene svandt, vi er tæt på halvfjerds.
Nogle gik bort før det sidste par vers. 
Hvorfor kom døden i billedet ind?
Svaret er gemt i den vestjyske vind, 
den vestjyske vind.
Glemt er det hele på hundrede år.
Her vi ved halvvejens milepæl står, 
ved, at "non scolae sed vitae" trods alt 
blev gennem årene ordet, der gjaldt, 
ja ordet, der gjaldt.
Arbejd, du unge, mens det er tid, 
stræb af al evne, brug al din flid.
Meningen ses, som årene går:
Husk, at du høster kun, som du sår, 
kun som du sår!
Lad os i fortid da blot grave ned, 
mindes, hvordan vi med lærdommen sled, 
mindes det gode, trods i-sprængte "ak", 
kigge tilbage og slutte med tak, 
ja slutte med tak!

77iyge Svendsen



363

Melodien, der skiftes over til i 
tredie vers, kendes kun af ele
ver, der har gået på skolen før 
1945. Den stammer fra skolens 
gamle kantate, skrevet af Char
les Gandrup (1847-1911) og med 
musik af Waage Matthison-Hansen 
(1841-1911).
Kantaten, som er blevet brugt på 
flere skoler, blev oprindelig 
skrevet til Roskilde Katedralsko
le og er formentlig indført her 
på skolen af rektor Fritsche, som 
i 1882 kom fra Roskilde. Men 
hvornår den blev sunget for før
ste gang, ved vi ikke; skolepro
grammer og andet kildemateriale 
giver meget sparsomme oplysninger 
om translokationernes forløb den 
gang. Det vides dog, at kantaten 
er sunget fra 1896-1902. Fra 1903 
findes der et trykt sangblad til 
skolens slutningsmøde med bl.a. 
Ingemann's "Til vor lille gerning 
ud". De følgende år har skolens 
rektorer øjensynlig haft svært 
ved at skabe en translokations

tradition; kantaten vekslede med 
forskellige salmer og sange, og 
en kantate af Chr. Richardt har 
været overvejet, hvis ikke sunget 
en enkelt gang.
I 1920, da rektor Willumsen til
trådte, genindførtes Gandrups 
kantate, og den blev et fast led 
i den årlige translokation indtil 
Ales Garffs og Poul Schierbecks 
kantate, skrevet til Katedralsko
lens 800 års jubilæum i 1945, ur
opførtes .
Og den kantate er der vist ingen, 
der i dag kunne tænke sig at und
være, når skolen sender et nyt 
hold studenter ud - nok heller 
ikke ret mange af os gamle fra 
før 1945. Men lidt nostalgiske 
bliver vi nu alligevel, når vi 
tænker tilbage på Gandrups noget 
svulstige tekster og den roman
tiske Matthison-Hansens særpræge
de melodier, som de fleste af os 
indøvede hvert år i de syv år, vi 
tilbragte på skolen.

Red.

Her byggede og boede

Jacob Helms. jj
!856 —  !86S.

Hsr skrev ban sit Værk

Ribe Qombmbe.

Her boede fra M6! tit sin Dad MM

Jakob Frederik Kinch
Han skrev Riba Bys Historie

To af Katedralskolens lærere i anden halvdel af 1800-tallet 
har gennem deres historiske studier sikret sig mindeplader, 
Helms i Gravsgade 15 og Kinch i Grønnegade 8.

Jacob Helms (1824-1906), adjunkt 
pa skolen fra 1850-69, blev hur
tigt grebet af den gamle domkir
kes arkitektur. I 1870 udgav han 
Ribe Domkirke, der stadig anses 
for en af den kirkelige arkitek
turhistories mest fremragende mo
nografier. I diskussionen om dom
kirkens restaurering (1894-1904) 
var hans indlæg afgørende for, at 
man opgav den stilkorrekte re
staurering (å la Viborg domkirke) 
og i stedet valgte en istandsæt
telse, der tog hensyn til den be
stående bygning.

J.F. Kinch (1817-88), knyttet til 
skolen fra 1847-88, var udpræget 
videnskabeligt interesseret. In
spireret af Ribes historiske mil
jø påbegyndte han indgående ar
kivstudier, der resulterede i en 
lang række afhandlinger og senere 
i 1869 og i 1884 med udgivelsen 
af Ribe Bys Historie og Beskriv
else i to bind, nok den mest ud
tømmende og gennemarbejdede køb
stadsbeskrivelse. I 1855 var han 
med til at oprette Den antikva
riske Samling i Ribe, provinsens 
ældste museum.
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Et 100-års jubiiæum
Mellem vinduerne i Katedralsko
lens sangsal er anbragt 6 plader 
med gipsafstøbninger af skulptu
rer fra Parthenon templet på 
Akropolis. Alle, der har gået på 
skolen, har set dem utallige gan
ge; de færreste ved noget om dem. 
I mellemskolen blev der givetvis 
ikke fortalt noget om Parthenon, 
og hvor mange har mon i gymnasi
ets timer i oldtidskundskab været 
til anskuelsesundervisning i 
sangsalen. I stedet sad man i 
klassen og nedskrev efter Lille- 
Jensens diktat alenlange noter i 
marginen af Luckenback og Krage
lund. Reliefferne hang der bare, 
de var døde ting, de havde hængt 
der i umindelige tider, og ingen 
vidste hvor længe.
Og de hår hængt der længe - i 
hundrede år.
Den 4. januar 1889 skrev Thorvald 
Fritsche, rektor (1882-1903) på 
Ribe Katedralskole, til British 
Museum i London for at bestille 
kopier af seks Parthenon skulptu
rer, to metoper og fire plader 
fra den indre frise. Han udbeder 
sig pris og leveringstid med for
sendelse via Parkeston-Esbjerg. 
Den 20. februar får han svar fra 
museets gipser, der oplyser, at 
afstøbninger vil kunne gøres fær
dig til emballering i løbet af 14 
dage. Den 7. marts sender rektor 
Fritsche en veksel på E 11-18-0, 
der med den daværende kurs svare
de til 215 danske kroner.
Da forsendelsen ankom til skolen 
og blev pakket ud, fortælles det, 
at pedellen, Sillas Nielsen, ræd
selsslagen styrtede op til rektor 
og meddelte, at figurerne mangle
de både arme og ben.
I årsskriftets nekrolog (1903)

over rektor Fritsche hedder det, 
at han lagde megen vægt på at 
vække ungdommens skønhedssans. 
Foruden skulpturerne fra Parthe
non anskaffede han buster (mon de 
stadig eksisterer) af Hermes,
Zeus (Otriculi), Sofokles og Dio- 
nysos, formentlig også fra Bri
tish Museum's gipser, mr. D. 
Brucciani, samt et stor antal fo
tografier af bygninger, skulptu
rer og malerier fra antikken og 
renæssancen, billeder der blev 
indrammet og ophængt i klassevæ
relserne, hvor de har hængt i år
tier. Vi ved, at Fritsche i 1898 
besøgte en Rembrandtudstilling i 
Amsterdam, hvor han købte en sam
ling fotografier af nederlandsk 
kunst. I hans bestilling af 
skulpturerne henviser han til "A 
guide to the sculptures of Par
thenon, sec. edit. 1882". Det er 
derfor ikke utænkeligt, at han 
også har besøgt British Museum og 
der set, hvad Lord Elgin i begyn
delsen af 1800-tallet bragte til 
England fra Parthenon.
Hvornår afstøbningerne er hængt 
op, vides ikke, men formentlig 
snarest efter ankomsten, selv om 
det først i 1896 meddeles i sko
lens årsskrift, at de er indkøbt 
for det Thurah-Falsterske Legats 
midler og anbragt i "syngesalen".
Efter de få eksisterende fotogra
fier af sangsalen at dømme har de 
seks skulpturplader i alle årene 
hængt på de samme pladser. Årene 
er gået sporløst hen over afstøb
ningerne, men 100 års morgensang 
for mere eller mindre fri udblæs
ning har nok heller ikke samme 
virkning på gips, som Athens 
luftforurening har på Parthenons 
marmor.

Red.

. V  x  , X Z / L  ^  ^  ^  ^
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De to plader med højrelieffer - de såkaldte metoper, der sad mellem tri- 
glyfferne (som sikkert ingen af os husker, hvad er) på alle templets 4 
sider - forestiller kampen mellem kentaurer og lapiter (legendariske mænd 
fra det nordlige Grækenland)

Lavreliefpladerne er fra den 160 m lange frise, der løber omkring Par
thenons indre kerne, og som forestiller en procession. T.v. ryttere og 
t.h. den bagerste del af en stridsvogn med vognkøreren, en apobat (ham 
der springer af og på under farten) samt en marskal
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M E D L E M SB L A D  FO R  R IP E N S E R -S A M F U N D E T  
S ID E N  1916

SØGES!!! NY REDAKTØR TIL RIPENSER-BLADET
Ripenser-Bladet er udkommet siden 1916 som medlemsblad for 
Ripenser-Samfundet.
Udgivelsen af dette blad er uden tvivl den af foreningens 
aktiviteter, som betyder mest, når det gælder om at holde 
sammen på medlemmerne.
Nogle markante Ripensere har da også beklædt redaktørposten 
gennem tiderne. Lad os nævne: Rosenstand, Karkov - og nu Mogens 
Juhl!
Mogens Juhl har røgtet sit hverv på allerbedste måde, men han 
har også - i god tid endda - gjort klart, at han ville stoppe 
september 1990. Og det gør han så!
Ingen af bestyrelsesmedlemmerne føler, at de kan klare jobbet 
nu, og derfor appellerer vi på denne utraditionelle vis til 
Ripenser-Bladets læserkreds for at finde en M/K, som kunne 
tænke sig at sætte sit præg på Ripenser-Bladet - indenfor de 
rammer, som tradition og målgruppe sætter.
Den nye redaktør skal:
1. Nære en udtalt interesse for Ribe Katedralskole, Ribe by og 

egnen omkring byen.
2. Samle og redigere stoffet til tre årlige udgivelser af 

bladet,evt. med assitance af bestyrelsens redaktionsudvalg i 
det omfang redaktøren måtte ønske det.

Hun/han behøver derimod IKKE:
1. At være journalist
2. At bo i Ribe - eller
3. At sætte bladet op!
Vi ved, at der sidder nogen, der godt kunne tænke sig at hjælpe 
os med at løse denne opgave, men vi ved ikke præcist hvem det 
er.
Henvend jer derfor - uden tøven - til BESTYRELSEN
Eventuelt formanden: Ole Marker, tlf.: 42 31 25 52
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Nyt fra Den antikvariske Samting
Ansgars Ribe endelig fundet

Gennem omfattende udgravninger i 
1970'erne og 1980'erne er det 
lykkedes Den antikvariske Samling 
at skabe et godt billede af det 
ældste Ribes handels- og håndvær
kerkvarter, der var placeret ved 
Nicolajgade nord for åen - dvs. 
på den modsatte side som domkir
ken. Det kan her påvises, at Ribe 
er opstået i begyndelsen af 700- 
årene, og at byen fra første færd 
har været organiseret i en række 
parceller vinkelret på åens nord
bred.
Værksteds- og affaldslagene ved 
Nicolajgade stammer alle fra 700- 
årene, og de arkæologiske vidnes
byrd om byen i perioden 800-1100 
har hidtil indskrænket sig til 
nogle få sporadiske fund. På 
trods af de succesfulde udgrav
ningskampagner måtte man derfor 
konkludere, at de mest essentiel
le spørgsmål vedr. vikingetidens 
Ribe ikke kunne besvares. Således 
har det Ribe, som Ansgar fik til

ladelse til at bygge en kirke i 
ved midten af 800-årene, hidtil 
ikke været en arkæologisk reali
tet .
Ovenstående situation har ændret 
sig radikalt i løbet af 1989. Det 
er sket ved en arkæologisk under
søgelse ca. 250 m nordøst for de 
tidligere fund ved Nicolajgade, 
nærmere betegnet mellem Rosenal
lé, jernbaneområdet og Seminarie- 
vej. Her planlægger kommunen at 
etablere en P-plads, og museet 
har derfor udgravet det berørte 
areal på ca. 2000 nf . Resultater
ne har været overordentlig vig
tige og skal kort refereres i det 
følgende.
Området har i 700-årene tjent som 
gravplads for handelspladsen ved 
Nicolajgade. Der er udgravet 32 
grave, der rummer resterne af de 
første ripensere.
I 800-årene etableres en bred 
grøft tværs gennem gravpladsen.

U d g r a v n i n g e n  s e t  f r a  S e m i n a r i e v e j .  i / d g r a v n i n g s f e 7 t e t  
f c a . ^ 0 0 0  n f  7 e r  n æ s t e n  70 g a n g e  så  s t o r t  som den 
s t ø r s t e  b y g r a v n i n g ,  d e r  h i d t i t  e r  f o r e t a g e t  i  i ? i b e .
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Denne har tjent som byens grænse. 
Inden for bygrænsen er udgravet 6 
grubehuse - små, nedgravede ar- 
bejdshytter. Kort fortalt har vi 
her fundet udkanten af det Ribe, 
som Ansgar fik tilladelse til at 
bygge en kirke i.
En gang i 900-årene erstattes den 
symbolske bygrænse af en regulær 
voldgrav. Byen befæstes af en ca. 
8 m bred voldgrav på hvis inder
side har løbet en tørveopbygget 
vold. På det tidspunkt har Ribe 
ligget mellem Ribe å og Tved å og 
har mod øst været afgrænset af et 
voldgravssystem, der antagelig er 
forløbet fra Seminarievej til Ri- 
belund.
Omkring 1100 er voldgraven ikke i

funktion længere, og uden for den 
tidligere bygrænse anlægges en 
vej. Op til vejen er udgravet 3 
gavlhuse, der har været i funk
tion til henimod 1200. Husets be
boere har således kunnet følge, 
hvorledes den stenbyggede domkir
ke efterhånden rejste sig syd for 
åen. På det tidspunkt har Ribe 
været en dobbeltby placeret på 
hver sin side af åen.
Ingen danske byer indeholder så 
megen middelalderlig atmosfære 
som kvarteret omkring Ribe dom
kirke gør. - Og dog er dette den 
"nye bydel", det gamle Ribe lå 
nord for åen.

F i g . i .  De ø v e r s t e  u i n t e r e s s a n t e  
i a g  f j e r n e s  m a s k i n e i t .  S t i g  J e n s e n  
o v e r v å g e r  a f g r a v n i n g e n .

F i g . d .  Den f j e r n e d e  j o r d  s k y i  i e s  
g e n ne m e t  s o i d ,  d e r  t i i b a g e k o i d ^ r  
m i n d r e  f u n d  som f . e k s .  p e r i e r .

Fi g . <? .  M e s t e  f a s e  i  a f d æ k n i n g e n  
f o r e g å r  v e d  h å n d a r b e j d e .

F i g . 4 .  d e i e  g r a v e f e i t e t  t e g n e s  i 
k o r r e k t  m å i e s t o k s f o r h u i d  og a i i e  
f u n d  f o t o g r a f e r e s .



370

Nyt fra Ribe Kunstmuseum
To nyerhvervelser og en opfordring

Indenfor det sidste årstid har 
Ribe Kunstmuseum gjort to nyer
hvervelser, der begge styrker re
præsentationen af dansk guldal
derkunst .
Den forste nyerhvervelse var et 
lille historiemaleri forestillen
de Amor og Haabet, malet af Con- 
stantin Hapsen i 1831. I forvejen 
havde museet et modelstudie og et 
portræt af Constantin Hansen.
Den anden nyerhvervelse var et 
forstudie til et stort gruppepor
træt af Frederik VI med sin dron
ning og to døtre fra 1821, der 
hænger på Rosenborg. Forstudiet 
gælder hovedet af kronprinsesse 
Karoline, der siden blev gift med 
prins Ferdinand. Museet ejede i 
forvejen fire Eckersberg billeder
- et arkitekturmaleri, et søstyk
ke og to genremalerier. Derfor 
passede det så fint, at museet nu 
med denne erhvervelse kunne sup
plere med et portræt.
Når det netop er to malerier fra 
den danske guldalder, det er ble
vet til i den forløbne tid, er 
det ikke tilfældigt. Ribe Kunst
museum er kendt for sin fine re
præsentation af guldalderkunst, 
dvs. kunsten fra omkring 1800 - 
1850. Sa denne del af samlingen 
er der netop en pointe i at søge 
gjort endnu bedre. Samlingen gi
ver imidlertid også et godt bil
lede af kunstens videre udvikling 
op igennem århundredets anden 
halvdel og et godt stykke ind i 
vort århundrede. Museet ejer gode 
billeder af Skagensmalerne, Fyn
boerne, Weie, Giersing, Swane, 
Stevns, Lundstrøm, Scharff, Oli
via Holm Møller og for alle disse
- som for en række andre - kunst
neres vedkommende gælder det, at 
museet er interesseret i erhver
velser, der kan bidrage til en 
bedre forståelse af den enkelte 
kunstners egenart såvel som give 
et bedre indblik i de 150 års 
danske kunsthistorie, som museet 
dækker.

Penge til at købe kunst for har 
museet ikke mange af. Og den tid 
der går fra et auktionseftersyn 
til selve auktionen levner ikke 
meget tid til at ansøge om midler 
andet steds. En længere tidsfrist 
derimod giver os bedre muligheder 
for at søge støtte forskellige 
steder; hos Staten f.eks. og i Ny 
Carlsbergfondet. Tidligere kate
dralskoleelever - nu sikkert 
spredt over det ganske land - 
ville derfor være til uvurderlig 
hjælp, om de, når salg af kunst, 
som falder indenfor tidsrummet 
1800-1950, skal finde sted, ville 
give Ribe Kunstmuseum et praj og 
dermed en mulighed for at kunne 
komme med et tilbud.

M  7 7 am Gei ; us

/!mor og 7/aaået
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Nyt fra Ribe og omegn

Storkesøen

Syd for Ribe mellem landevejen 
til Tønder og det første stykke 
af den gamle Roagervej (nu Hau- 
lundvej), hvor forårets farve
strålende tulipanmarker i sin tid 
lå, har der de sidste par år væ
ret store jordarbejder i gang. De 
flade marker er blevet omdannet 
til en sø på 18.000 nf omgivet af 
et let bakket terræn tilplantet 
med 10.000 træer og buske.
I sommer åbnedes her en lystfis
kersø eller Storkesøen, som den 
hedder. Der udsættes forskellige 
fiskearter, men først og fremmest 
regnbue- og bækørreder, som mod 
køb af fiskekort kan fanges. Der 
udlejes fiskegrej og rygeovn, der 
er faciliteter til klargøring og 
tilberedning af fangsten, og der 
findes overdækkede spisesteder.

Manden bag det store projekt er 
automobilforhandler Svend Erik 
Christiansen, Jernvedlund, som 
efter de første måneders besøg af 
5-6.000 lystfiskere allerede har 
besluttet sig til at udvide søen 
med 10.000 nf til ca. 3 ha ialt. 
Samtidig søges der om tilladelse 
til at opføre 25-30 overnatnings
hytter i området syd for søen.
Der er ikke tvivl om, at Storke
søen vil trække lystfiskerturist
er til byen. De senere år har mu
lighederne for at fiske i de vest
jyske åer været stærkt begrænse
de, og fangstresultaterne har 
heller ikke været opmuntrende. Og 
når hytterne bliver bygget, vil 
Ribe blive mere gæstfri overfor 
de turister, der ønsker at over
natte.
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En registrering af bevaringsvær
dien af Ribe kommunes huse fra 
før 1940 - ca. 5.000 ialt - er i 
efteråret blevet foretaget af 6 
"Rødjakker" fra arkitektfirmaet 
Elgstrøm, der arbejder som konsu
lent for Planstyrelsen. Lignende 
undersøgelser foregår i andre by
er. Der udarbejdes et atlas over 
kommunens huse, som vil være til 
hjælp ved fremtidig byplanlægning.
Bikuben har siden 1978 årligt ud
delt en bevaringspris med diplom 
til bygninger, der er blevet i- 
standsat med særlig omhu og vene
ration for deres historie. I 1989 
fandtes 4 værdige til prisen. 
Grønnegade 18, Bredeslippe 1-3, 
Gråbrødregade 10 og Skibbroen 21.
Den 1. oktober lukkede arresthu
set. De ansatte har fået arbejde 
ved landsdelens øvrige arresthuse 
og arrestforvareren er forflyttet 
til Svendborg. Der er endnu ikke 
taget stilling til, hvem der skal 
overtage bygningen. Dommerkonto- 
ret i Nicolajgade har været på 
tale, men nødvendige om- og til
bygninger vil blive for kostbare. 
Bygningen, der tidligere var kom
muneskole, blev 1890-92 ombygget 
i gammel stil til arresthus af 
arkitekt Amberg.
Kunstmuseet har haft en meget be
søgsværdig Storm P. udstilling 
med hovedvægten på hans "alvorli
ge" og samfundssatiriske maleri
er, som er ret ukendte. Men hans 
lystige billeder, vittighedsteg
ningerne i bladene, var også re
præsenteret.
Ved kommunalvalget i Ribe gik So
cialdemokratiet og Fremskridts
partiet hver frem med et mandat. 
Fremgangen blev betalt af de Kon
servative og SF. Venstremanden, 
Jens Christensen, fortsætter som 
borgmester.

Lokalhistorisk Arkiv udstillede i 
efteråret på Kunstmuseet 350 fo
tografier, der gav et bredt bil
lede af livet i Ribe fra o. 1860 
til 1940'erne.
Sognepræsten ved Set. Cathannae 
Kirke, Jens Anders Djernes, er 
blevet forflyttet til Nibe. Sog
nepræst Jørgen Bork Hansen, Kol
ding, er udnævnt til hans efter- følger.
Piet van Deurs, Danmarks Radio, 
har været i Ribe og med et TV- 
hold foretaget optagelser af ud
gravningen i Rosenallé. TV-ud- 
sendelsen vil blive bragt i løbet af foraret.
Domprovst Poul Kiilerich er ble
vet afløst som formand gennem 15 
år for Kirkeligt Samfund af 
provst Finn Riber Jensen i Hol
sted.
Efter 32 år ved skoletandplejen i 
Ribe er klinikchef Bente Svith 
(s.37) gået på pension.
Blomsterhuset (Annalise og Poul 
Mathiesen),der i 45 år har ligget 
i Skolegade, har haft 60 års ju
bilæum.
I Maren Splids hus i Sønderports
gade har John Schmidt, indehave
ren af Ribe Campingplads, åbnet 
et galleri.
For anden gang i 1989 har Vestky
stens redaktion i Ribe fået ny 
leder. Redaktøren hedder nu Jens Bytoft.
Ripensa A/S i industrikvarteret, 
der producerer små 2 mio småkager 
i døgnet, har fejret sit 40 års 
jubilæum.
Ribe Erhvervskontor, der netop 
har faet ny leder, Gert Storm, 
flytter ind i Det gamle Apotek på 
Overdammen.

TIL JUBILAR-SERVICE 1990
efterlyses fra årets jubilarhold gode og evt. sjove billeder (fotos eller tegninger).
Vort billedarkiv vil også være meget interesseret i at låne 
eller modtage fotografier — især ældre - der viser skolens interiører samt skolegården.
Billeder sendes til Mogens Juhl, Kongensgade 15, 6760 Ribe.
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Nyt fra Katedra!sko)en
I mange henseender har livet på 
skolen ændret sig efter gymnasie
reformen: eleverne går længere 
tid i skole og har flere mellem
timer, en konsekvens af valgmu
lighederne. Det er ikke længere 
sådan, at skolen ligger øde og 
forladt efter kl. 14, og i næsten 
alle timer sidder elever og læser 
lektier eller snakker ved de run
de borde i "rundgangen". I virke
ligheden kunne vi godt bruge fle
re lokaler, hvor der var mulighed 
for at arbejde ugeneret! Et lille 
rum er foreløbig indrettet til 
stille-rum, men det er næppe nok 
i det lange løb. Vi arbejder med 
sagen!
Naturligvis koster alting, og vi 
skal spare. Men nogen fornyelse 
er der kommet; f.eks. har vi fået 
nye stole til sangsalen: de gam
le, som vil huskes fra adskillige 
terminsprøver og eksaminer, kunne 
simpelthen ikke mere. Og nye EDB- 
maskiner! her går udviklingen så 
hurtigt, at ingen næsten kan føl
ge med. Også nødvendige reparati
oner er der blevet råd til: et 
nyt gulv i forstuen til bibliote
ket, og en ny bænk omkring kasta
nietræet. Det sidste var ellers 
lige ved at blive for meget for 
amtets økonomiudvalg, for den 
skal laves i egetræ for at holde 
lige så længe som forgængeren 
(ca. 40 år) og det var svimlende 
dyrt; men til glæde for alle no

stalgikere bliver den nu lavet 
nøjagtig magen til!
Men i øvrigt er den første halv
del af skoleåret forløbet frede
ligt og arbejdsomt som vanligt. 
August-september var præget af de 
nye l.g'eres "indslusning": for
ældremøder med de nye forældre, 
lejrskoler til Djursland, til Gu
denåen, til Sydfyn, til Rømø, 
hvor det vigtigste formål var, at 
de nye skulle lære hinanden at 
kende og blive et godt hold. Det 
ser ud til at lykkes! - Også an
dre klasser har været ud at rejse 
i perioden: 3b og 3x således i 
Tunis, og 3y i Grækenland. Af an
dre aktiviteter kan nævnes fæl
lesarrangementer af forsk, slags, 
ét om kommune- og amtsvalget, et 
andet med Vestjysk Kammerensemble.
Også skolens udadvendte virksom
hed trives: der har været nok et 
kursus i kommunikation for Ribe 
kommune og det er blevet så stor 
en succes, at vi næste år skal 
"exportere" det til Holsted! Der
imod løb vort projekt omkring 
"Danmark og Europa" lidt ud i 
sandet p.gr. af manglende inter
esse - mærkeligt nok i grunden, 
det sidste halvårs historiske be
givenheder taget i betragtning.
Det er åbenbart ikke altid nok 
at være "på forkant med udviklin
gen" !

Ønsker De Deres barn i 
En karakterdannende skole 1990
(f.eks. 13-taller) TRANSLOKATIONEN

fredag
snynamimgnJrggrann

22. juni kl. 10

/fafetfraMo/e

... fra Æ7æAspruffen
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Personaha
DØDE:
Martin Boel (s.23), advokat, 
Fjerritslev, 1987, 83 år.
Svend Bøtker-Christensen (s.21), 
fh. apoteker. Snekkersten, 3.de
cember 1987, 85 år.
Hertha Kirketerp-Møller (s.27), 
mag.art., Valby, 12. oktober,
80 år.
Johs. Vang Lauridsen (s.39), ci
vilingeniør, Vejen, 13. oktober,
69 år.
Christen Agerbæk (s.18), læge, 
Ribe, 1. november, 88 år.
Georg Peters (r.20), tømrermester, 
Ribe, 17. november, 85 år.
RUNDE DAGE:
Hartvig Bundesen (s.39), exam. 
pharm., ødsted, 4. februar, 70 år.
Emma Elisabeth Abramczyk f. Niel
sen (s.38), Søborg, 13. februar,
70 år.

Kirstine Bjerrum f. Sturup, Ribe, 
13. februar, 70 år.
Frede Nielsen (s.29), civilinge
niør, Virum, 5. april, 80 år.
Per Hjek Møller (s.40), cand. 
pharm., Ulfborg, 5. april, 70 år.
Thomas Rasch, fh. rektor Ribe Ka
tedralskole, Tønder, 6. april,
60 år.
Johs. Lindegaard (s.39), fh. di
striktschef, Kolding, lo. april, 
70 år.
Anton Karkov (s.25), fh. lektor, 
Hellerup, 22. april, 85 år.
Ingrid Rydahl Larsen f. Anker 
(s.33), fh. overlærer. Jægers
pris, 23. april, 75 år.
VARIA:
Sven Hadvig (r.38), der er ud
nævnt til docent ved Danmarks 
tekniske Højskole, har som den 
første modtaget Dansk Ingeniør
forenings forbrændingspris.

Thomas Alvad død
Den 24. december - knap en måned 
efter sin 70 års fødselsdag - dø
de Thomas Alvad. Han tog skoleem
bedseksamen med musik som hoved
fag og dansk og tysk som bifag i 
1946 og kom året efter til Ribe, 
hvor han med ildhu udviklede Ka
tedralskolens musikundervisning. 
Det er hans fortjeneste, at i en 
periode hvor morgensangen afskaf
fedes på de fleste gymnasiesko
ler, kunne den holdes i hævd i 
Ribe. Takket være hans fornemme 
korlederegenskaber kunne Ribe Ka
tedralskole som det mindste syd- 
og sønderjyske gymnasium møde med 
det største kor til regionens 
fælleskoncerter. I 1983 gik Tho
mas Alvad på pension.
Næste nummer af Ripenser-Bladet 
vil bringe mindeord om Thomas Al
vad .
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Lauridsens tegat
er d.l.januar 1990 uddelt med 9 portioner å kr. 4.600 til følgende:
Jan Andersen, Holger Torsten Dahl, Hanne Puggaard Hansen, Lars Iver
sen, Jesper Vind Jensen, Mette Kristine Kjær, Søren Heide Petersen, 
Finn Holding Thomsen og Anna Vind.

Nye medtemmer
R. 56 Johanne Marie Lauridsen, Brøstrupvej 4, 6630 Rødding
S. 82 Hanne Jensen, Spobjergvej 181, 8220 Brabrand
S.85 Berith S. Winther, Kirnberger Strasse 5, D-8122 Penzberg
S.87 Kresten-Erik Dahl, Ægirsgade 72, st.th., 2200 Kbh.N

Nye adresser
R. 12 Mise Topp, %Gundtofte-Bruun, Classensgade 57, 2100 Kbh.Ø
S. 31 Søren Tind-Christensen, Wandallsparken 27, 5700 Svendborg
R. 36 Karen Hårby, Højvangshaven 100, 6700 Esbjerg
S. 43 Gerhardt Heide Petersen, Fjeldstedvej 12, 8680 Ry
5.44 Betty Agnes Nymann, Kanevænget 24, Bybjerg, Orø, 4300 Holbæk
5.45 Knud Erik Ullerichs, Horseager 2, 2670 Greve
R. 54 Birtha Kastberg, Vejlby Vænge 84, 824o Risskov
S. 56 Frede Hellesøe Petersen, Lindø Gods, Runtana, S-61190

Nykoping, Sverige
S.58 Hardy Rechnagel, Gravsgade 8, 6760 Ribe 
S.60 Ulla Kløeker, Bryggergade 20, 6600 Vejen
S.63 Hans Peter Hansen, Raeburn Close 14, London NW 11-6 HU, GB 

Jonna Josupeit, Smedebakken 1, 6300 Gråsten
S.66 Per Weber, Strandgårdsvej 11, 4720 Præstø
S.69 Jørn Dam, Helvigmaglevej 5, 4000 Roskilde
5.71 Jette M. Lund, Voldbyvej 15, 8450 Hammel
5.72 Axel Gadegård Jensen, Valdemarsgade 6, 4400 Kalundborg 

Tove Michaelsen, Nymarksvej 18N, 8320 Mårslet
5.74 Vagn Juhl Jensen, Gudumholmsvej 17, 9280 Storvorde 

Hans Kjær Jensen, Sejerøvej 18, 2.tv. 6705 Esbjerg 0 
Annalise Nielsen, Åbakken 9, 6534 Agerskov
Else Marie Pedersen, Kærvej 4, Malt, 6600 Vejen 
Martin L. Thysen, Sofiegården, Lejl.lol, Sofiegade 1,
1418 Kbh. K

5.75 Randi Worm, Sønder Vollum 5, 6261 Bredebro
5.77 Lars Reno Jakobsen, Magazine GAP, Road 26 9A, Hong Kong
5.78 Jan Martin Sørensen, Rungsted Strandvej 303, 2980 Kokkedal
5.79 Grethe Lund Hausted, Folevej 14, 6510 Gram

Jens Kristoffer Nielsen, Marstrandsgade 11, 4.tv., 8000 Århus C 
Anne Hillgaard Pedersen, %Inger Pedersen, Enghavevej 45, 6870 Ølgod

5.80 Søren E. Nielsen, Sennepsmarken 23, 6771 Gredstedbro 
Marianne Hansen, Holme Parkvej 32, 8270 Højbjerg

5.81 Tove T. Christiansen, Grønnegade 23, 1., 6760 Ribe 
Brynhild Mohr, Oehlenschlågersgade 43, 4.th., 1663 Kbh. V 
Annemette Andersen, Katrinebjergvej 58, st. lejl.12, 8200 Årh.N 
Karen Marie Brodersen, Flintemarken 87, 7190 Billund
Bente Grøn Budolfsen, Søndermarksvej 30, l.th. 7000 Fredericia 
Mads O. Andersen, Bakketoften 16A, 2760 Måløv
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5.82 Anna Marie Nielsen, Universitetsparken 8, v.355, 8000 Arh. C 
Hans Holm, Segelckesvej 6, st., 5000 Odense C
Hanne Lassen, Nederdammen 29, 6760 Ribe 
Kent Sørensen, Wildersgade 37, st., 1408 Kbh.K 
Helle Storgård, Ny Strandvej 72, 3050 Humlebæk

5.83 Niels Erik Folman, Munkerisparken 15, 3460 Birkerød 
Jørgen S. Kristensen, Bispevænget 7, 9800 Hjørring 
Søren Ellegaard, Engelsborgvej 33, 2800 Lyngby 
Ellen Dahl. Lipkesgade 22, st.th. 21 oo Kbh. 0

5.84 Bjarke Henning Jensen, Falstergade 29B, 2.th., 8000 Århus C
5.85 Mette Weise Andersen, Edvard Falks Gade 5, 5., 1569 Kbh. V 

H.C.Ohrt Johannsen, Tranekærvej 58, vær. 103, 8240 Risskov 
Heidi Juul Christensen, Nygårdsvej 129, st.tv.. 6700 Esbjerg 
Annette Susanne Hansen, Tobøl Fælledvej 5, 6683 Føvling 
Mette Munk Hansen, Jakob Gjesingsvej 11D, st., 6700 Esbjerg

5.86 Dorthe Dagmar Knudsen, Plantagevej 40, 1., 6760 Ribe 
Helga Hjerrild Nielsen, Børglumvej 2, vær.228, 824o Risskov 
Lone Høhrmann, Vesterbyvej 27, Tobøl, 6683 Føvling
Heidi Jensen, Hundegade 23, 6760 Ribe 
Hans Peter Kjær, Koldingvej 16, 6760 Ribe

5.87 Morten Friis Dall, Spobjergvej 105, vær.10, 8220 Brabrand 
Inge Bjerrum Hansen, Lotusvej 61, 5250 Odense SVNiels Hansen, Solsikkevej 7, 8240 Risskov
Brigitta Bruun Jepsen, Baggesens Alle 43D, 1.tv., 6700 Esbjerg 
Jan Birk, Kristianiagade 22, 5. vær.8, 2100 Kbh.Ø 
Sofie Jørgensen, Poste restante, 6800 Varde
Jane Landergren, %Kiørbye, Guldbergsalle 13,, 6710 Esbjerg V 
Dorit Lorenzen, Spobjergvej 141,8, 8220 Brabrand 
Kirsten Madsen, Exnersgade 35A, 6700 Esbjerg 
Anni Thøstesen, Fiskergade 1, 6760 Ribe

5.88 Inger Balle, Birkevænget 74, Askov, 6600 Vejen
Allan Samsøe, N.A.Jørgensens Plads 3, 15., 6740 Bramming
Laila Thim, Granvej 1A, dør 104, 5250 Odense SV
Tanja Sørdal Brink, Rosenvangsalle 21, 8260 Viby J
Jane Thingholm, Hjertingparken 438, 6710 Esbjerg V
Jesper Guldberg Hansen, Dalgas Avenue 10, 2.vær 31, 8000 Årh.c
Bente Høhrmann, Kragelundvej 1, 6622 Bække
Lars Aage Knudsen, Klostervej 24B, st.th., 5000 Odense C
Tina Lykke, Spobjergvej 141,7., 8220 Brabrand
Mogens Hessellund, Fogedmarken 10, 6.tv., 2200 Kbh.N
Lars N. Hørlyck, Ladegårdsparken 43, 2.th, 4300 Holbæk

5.89 John Jensen, Rungsted Strandvej 62B, 2960 Rungsted Kyst 
Birte Kreie, Kaløgade 4, 8000 Århus C
Lilian Schmidt Larsen, Langmosevej 6, 8620 Kjellerup 
Marie Louise Moltke Leth, Vestergade 80, 5.th., 8000 Arh. C 
Irene Platz, Ribevej 23, 6683 Føvling
Johanne Nicole Prahl, Tønderlandevej 12, 6240 Løgumkloster 
Flemming Peter Rasmussen, %Egon Gardan, Anders Henriksens- 
gade 2A, 205, 2300 Kbh.S
Anna Vind, Matilde Fibigersvej 6, 2000 Frederiksberg
Hanne Foged, Skolegade 6, vær.6, 6760 Ribe
Lars Arresteen Madsen, Rævehøjvej 36, 2800 Lyngby
Torben Øtoft, Albert Skeelsgade 15, 6760 Ribe
Karl Holm Jensen, Tangevej 32, 6760 Ribe
Signe Steffensen, Jomfrugangen 8, l.th., 6100 Haderslev
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Dataundervisning på Ribe Katedraiskoie
Det hele begyndte omkring 1980. 

Dvs, det var måske nok begyndt 
lidt tidligere, idet en gruppe af 
særligt interesserede elever og 
lærere i slutningen af 70'erne 
havde aflagt besøg på seminariet, 
og der prøvet at programmere en 
datamat, som stod i København, og 
som var i forbindelse med Ribe 
gennem telefonledningen. Dengang 
kunne man ikke have sin egen da
tamat, men man kunne have en ter
minal til en stor datamat.

I 1980 var vi statsskole, og 
statens bevillingssystem var den
gang sådan, at man fik de almin
delige driftsbevillinger. Derud
over kunne man søge andre bevil
linger, såkaldte særbevillinger, 
og vi søgte så blandt mange andre 
ting en datamat. Vi blev nok lidt 
overraskede, da vi fik den, for 
vi plejede ikke at få så meget på 
særbevilling.

I 1980 kunne vi så anskaffe 
vores egen datamat. Vi købte en 
Piccolo fra firmaet Regnecentra- 
len. Samtidig fik vi en af de 
første udgaver af programmerings

sproget 'comal', som slet ikke 
var færdigudviklet til den maski
ne. Vi lærte eleverne at bruge 
comal, og den typiske arbejdsform 
var, at en elev skrev på tastatu
ret og 10 andre stod omkring og 
så på, hvad der foregik. Nogle e- 
lever blev meget skrappe til det 
og bedre end lærerne.

I de følgende år søgte vi fle
re maskiner på særbevilling og 
midt i firserne var vi oppe på at 
have 6. Programmerne udviklede 
sig imidlertid ikke så hurtigt, 
og det var stadig programmerings
sprog der var de væsentligste 
programmer. Undervisningen var 
stadig noget der var for særligt 
interesserede elever efter sko
letid .

I 1986 blev vi amtsgymnasium, 
og amtets andre gymnasier havde 
også datamater, men ikke af mær
ket 'Piccolo', men af mærket 
'Butler'. Amtet mente, at det var 
bedst, at alle gymnasierne havde 
det samme udstyr. Sådan gik det 
til, at vi i løbet af nogle år 
fik 12 arbejdspladser med'Butler'.

Foto: Hans Staunstrup Jeppesen, lektor
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Udviklingen her blev fremskyn
det af, at der i mellemtiden var 
kommet en ændring af undervis
ningsbekendtgørelsen, der gik ud 
på, at alle elever skulle have et 
såkaldt '30 timers kursus' i edb. 
Dette kursus skulle omfatte såvel 
kendskab til forskellige program
typer som viden om, hvilke sam
fundsmæssige konsekvenser det 
havde at indføre edb.

Vi havde ikke så let ved at 
afholde det kursus, for selv om 
vi havde maskiner nok, var det 
svært at få gode programmer til 
dem. De firmaer, som havde udvik
let maskinerne, solgte ikke så 
mange som de havde regnet med, og 
gik fallit eller holdt op med at 
producere flere. Sa var der hel
ler ingen, der ville fremstille 
til dem. Efterhånden fik nogle af 
eleverne selv en hjemmedatamat, 
og når de kan berette, at deres 
egen datamat har et meget bedre 
tekstbehandlingsanlæg end sko
lens, er det svært at motivere 
nogen til at beskæftige sig med 
skolens.

I firserne kæmpede to datasy
stemer (to operativsystemer) CP/M 
og DOS mod hinanden. Vi satsede 
på det første og IBM satsede på 
det andet, og de vandt. Det var 
derfor vores datamater efterhån
den blev ubrugelige. Det havde vi 
og de andre gymnasier flere gange 
fortalt amtet, og vi havde lavet

en plan for udskiftning. I efter
året 1989 fik vi at vide, at nu 
var pengene der, og så gik der et 
stort arbejde igang med at finde 
ud af, hvilke maskiner, vi skulle 
have, hvilke programmer, vi skul
le have osv.

Resultatet er blevet, at vi 
har anskaffet 20 stk IBM PS2 mo
del 50 med farveskærm, VGA-grafik 
og en harddisk på 60 MB. Af pro
grammer har vi fået DSI-tekst, 
quattro regneark, turbopascal og 
unicomal programmeringssprog og 
flere andre fagspecifikke pro
grammer. Dertil har vi fået 3 la
serprintere. Jeg vil tro, at det 
er landets bedste datalokale, som 
er blevet installeret i tageta
gen. Med hvert af programmerne 
følger mange siders manualer,
(1000 siders manualer til et pro
fessionelt program er ikke usæd
vanligt). Alt det har vi ikke få
et læst endnu, og det virker hel
ler ikke altsammen, men det kom
mer .

I mellemtiden er '30 timers 
kurset' blevet afskaffet og i 
stedet for er der kommet til at 
stå i alle fagenes bekendtgørel
ser, at man skal inddrage edb i 
undervisningen, og det har vi nu 
de bedste forudsætninger for at 
gøre.

J ø r g e n  O l a f  / / a n s e n  
l e k t o r ,  i n s p e k t o r

Mere om gipsreliefferne i sangsalen
Slutbemærkningen i sidste nr.'s 
lille stykke om Parthenon-gipsfi- 
gurerne i sangsalen (s.364), at 
de 100 år er gået sporløst hen 
over afstøbningerne, har kaldt 
Ebbe Bertelsen, Ribe, frem med 
følgende: Under tyskernes kort
varige beslaglæggelse af skolen 
april/maj 1945 blev der kastet en 
flaske blæk mod en af metoperne 
(s.365 t.h.). Halvdelen af lapi- 
tens hovede blev slået af, og he
le relieffet blev tilsølet i blæk. 
Der blev ikke gjort forsøg på at

rekonstruere hovedet, og da blæk
ket var suget ind i gipsen og ik
ke kunne fjernes, blev hele reli
effet overmalet. En snes år sene
re blev alle gipspladerne malet 
hvide; så er det ikke så mærke
ligt, at årene synes at være gået 
sporløst hen over de 100 år gamle 
afstøbninger.

Ebbe Bertelsen, selv maler, er søn 
af malermester Bertelsen, der i 
mange år var katedralskolens maler.

Red.



385

Nyt fra Den antikvariske Samting

Nyt om skolevejen
Arkæologiske undersøgelser i Puggaardsgade sommeren 1989

Translokationen på Ribe Katedral
skole fandt ikke sted uden for
hindringer. Udenbys deltagere, 
som tilvant drejede ned ad Pug
gaardsgade for at komme til deres 
gamle skole, blev mødt med et 
formeligt kaos. Opgravninger, 
rør, huller og store gravemaski
ner trængtes i den snævre gade. 
Nogle forsøgte at krydse sig frem 
gennem det hele til skolens port, 
andre måtte retirere og finde en 
bagvej. Værst af alt - de nye 
studenters tur med hestevogn kun
ne ikke udgå fra selve deres egen 
skole.
Årsagen til dette var kommunale 
omlægninger af rørledninger i 
Puggaardsgade samt af hele gadens 
belægning. Ved dette dybtgående

jordarbejde ville man erfarings
vis støde på arkæologiske levn af 
Ribes fortid, og jævnsides med 
anlægsarbejdet opererede derfor 
en arkæolog fra Den antikvariske 
Samling med at registrere alt, 
hvad der kom frem. Perspektivet 
for denne indsats tegnedes af æl
dre udgravninger i 1970-erne både 
på katedralskolens grund og i 
amtmandshaven, hvor der undersøg
tes fundrige bebyggelseslag fra 
perioden fra ca. 1200 til 1400.
Nu gjaldt det selve gadelegemet, 
som man forholdsvis sjældent har 
lejlighed til at grave i. Og det 
hele kan så forbindes med den øv
rige viden om Puggaardsgade, 
hvorfra de skriftlige kilder be
retter om skolen, den kongelige 
møntmester, Set. Mikkels kirke, 
kannikeresidenser og mere ydmyge 
boder for småfolk. Endelig står 
jo stadig den sene middelalders 
og renæssancens huse tilbage i 
skikkelse af Puggaard og Taarn- 
borg med tilhørende boder i bin
dingsværk. Den fysiske sammenkæd
ning af alt dette udgøres af ga
den selv, og spørgsmålet måtte i 
første række være, om man kunne 
fastslå alderen på den ældste 
Puggaardsgade.

Bearbejdningen af udgravningen, 
herunder de tilhørende naturvi
denskabelige undersøgelser, er 
ikke slut endnu. Men meget tyder 
på, at det virkelig lykkedes at 
finde nøglen til den ønskede da
tering af gaden. På langs ad den
ne, i en linie omtrent ved midt
en stod nemlig ca. 75 svære, ned
rammede egepæle og -stammer, fra 
ud for Asylet i syd og næsten 
frem til Sønderportsgade.
Tillige fandtes enkelte pæle ude 
ved gadens sider, og man må fore
stille sig disse pæle forbundet 
foroven med vandret tømmer både
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på langs og tværs af gaden, såle
des at et fundament blev dannet, 
hvorpå en kørebane af træ kunne 
bygges. Konstruktionen, som min
der om, hvad oldtidens romere an
vendte især på en bund, der som 
Puggaardsgades undergrund var 
blød og bevægelig, var altså i e- 
gentligste forstand en bro - om
end en lav sådan - og ordet bro
lægning stammer faktisk herfra.
En enkelt stamme er indtil nu da
teret ved hjælp af den dendrokro- 
nologiske metode, der arbejder 
med optælling af træernes årrin
ge. Den yngste årring, som sad 
tilbage på stammen, var dannet i 
året 1186, og fældningen af træet 
må være sket kort efter 1200.
Kun én prøve daterer ikke den 
formodede plankevej, og vi arbej
der på at skaffe midler til flere 
dateringer. Skulle det vise sig, 
at den ældst kendte Puggaardsgade 
er anlagt i tiden kort efter 
1200, stemmer det imidlertid godt 
overens med de udgravningsresul
tater, som nævntes ovenfor. Under 
alle omstændigheder vidner byg
ningen af et sådant vejstykke om, 
at middelalderens by magtede at 
iværksætte fællesopgaver af stør
re omfang, og om, at Puggaardsga
des betydning på den tid måske 
har været større, end dens lidt 
perifere beliggenhed i forhold 
til byens hovedstrøg ellers lader 
ane.
Gaden og dens omgivelser er ef
terhånden forholdsvis velunder

søgt. De nye resultater, som her 
endnu kun kan antydes, kalder 
blot på mindst endnu en væsentlig 
undersøgelse, nemlig en arkæolo
gisk lokalisering af Set. Mikkels 
kirke eller kapel, som ifølge de 
skrevne kilder lå ved Puggaards
gades vestside, og som hidtil er 
forblevet mærkværdig ukendt. Ved 
Udgravningerne forud for opførel
sen af Katedralskolens nye byg
ninger fremkom ingen spor af den 
- herom og om Puggaardsgade i øv
rigt kan der læses mere i Mark og 
Montre 1978 samt i Ingrid Niel
sens bog "Middelalderbyen Ribe", 
Århus 1985. Det allernyeste står 
dog i "By, marsk og geest 1" - 
se annoncen på næste side.

Per Kristian Madsen 
nu s eumsIn sp ek i ør

som opfordring til støtte. Men det 
kan sikkert ikke gøre noget, hvis det 
forstås sådan. Alle ved, at de offent
lige tilskud kun nødtørftigt dækker 
museernes aktiviteter, og at megen

lighed for, at en gammel elev, der 
har slidt Puggaardsgades brosten i 
sin skoletid, kan hjælpe med til at

By, marsk og geest - Nyt årsskrift

By, marsk og geest 1. Årsberet
ning 1988. Den antikvariske Sam
ling i Ribe. 58 s. ill. 40 kr.

Tidligere berettede Den anti
kvariske Samling i Ribe om sine 
aktiviteter i de sydvestjyske mu
seers årsskrift, Mark og Montre.
I 1988 blev der lagt en ny redak
tionel linie, og den faglige 
standard ændredes. Samlingen føl

te, at fremlæggelsen af deres 
forskningsresultater ikke længere 
hørte hjemme i Mark og Montre, 
og dermed opstod tanken at udsen
de en årsberetning. Den første er 
nu udkommet under navnet: By, 
marsk og geest.

I den ene af beretningens to 
artikler gøres der status over 40 
byudgravninger og 11 bygningsar-
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kæologiske undersøgelser i Ribe 
1983-89. Efter en indledning om 
de tidligste kilder til byens hi
storie følger en opdateret be
skrivelse af byens oprindelige 
terræn før bebyggelse fandt sted. 
Opdelt topografisk gennemgås ud
gravningerne i byen, først nord 
for åen i Nicolajgadekvarteret, i 
Pajpyt (mellem Saltgade og Tved- 
gade) og ved vadestedet (Kunstmu
seets have og forlængelsen af 
Badstuegade). Herefter går for
fatterne over åen og refererer 
undersøgelserne omkring Set. Ca- 
tharinæ kirke og kloster, domkir
ken, midtbyen og vestbyen (ud
gravningen i Korsbrødregård).

Restaureringsarbejder i mange 
af byens fredede bygninger har 
givet anledning til en del under
søgelser, hvor brugen af årrings
undersøgelser har givet værdifuld 
viden om anvendt træs alder. Ar
tiklen slutter med en diskussion 
af de gjorte fund og iagttagelser 
uden dog at konkludere, "for by
arkæologi er en erkendelsespro
ces, og den viden, den frembrin
ger, må konstant udsættes for re
vision" .

Heftets anden artikel med o- 
verskriften: Ansgars Ribe endelig 
fundet omhandler den opsigtsvæk
kende udgravning i efteråret 1989 
i Rosenallé. Det ældste fund er

en gravplads fra 8. århundrede, 
som rummer resterne af nogle af 
de første ripensere, formentlig 
mennesker, som arbejdede i hånd
værksparcellerne ned til åen i 
Nicolajgade. Henover gravpladsen 
afdækkedes rester af grubehuse, 
en vej med tydelige hjulspor samt 
en grøft, som kan tænkes at have 
markeret en bygrænse. Fundene da
teres til det 9. århundrede og 
repræsenterer det Ribe, hvor Ans- 
gar fik tilladelse til at bygge 
en kirke. Fra det næste århundre
de stammer to brede grøfter, der 
tolkes som dele af et voldgravs
system, d.v.s. byen bliver befæ
stet. Fra overgangen mellem vi
kingetid og middelalder, det 11. 
århundrede, er der kun sparsomme 
fund, hvorimod 1100-årene er re
præsenteret med stolpespor af 3 
"gavlhuse" liggende op til en 6-7 
n*_bred vej uden for voldsystemet. 
På dette tidspunkt er Ribe ved at 
blive til en dobbeltby med den 
nye bebyggelse syd for åen om
kring domkirken under opførelse.

På fortræffelig vis ajourfører 
de to artikler, som er ledsaget 
af et instruktivt illustrations
materiale, læseren om det ældste 
Ribe. Den, der er interesseret i 
byens historie, snyder sig selv 
ved ikke at anskaffe sig "By, 
marsk og geest".

Nyt om Ribes historie!
By, marsk og geest 1 
Årsberetning 1988
Den antikvariske Samiing i Ribe
Indhold:
Lene B. Frandsen, Per Kr. Madsen og Hans Mikkelsen:
Byndgarevninget og bygrr ingsnrrbæolog Lsbe 
nndearssbgelserr i R i bo 1983-89

Claus Feveile, Stig Jensen og Kirsten Ljungberg:
Ansgears R i b e  e n d e l i g  f o n d e t  - areppoart 
o ve  ar en  ndgarsvn ing  v ed  R o s e n s l l é  1 
Ribe 1989

Pris : 40 kr. plus evt. forsendelse. Kan købes på Samlingens kontor, Overdam
men 12, 6760 Ribe (75 42 00 55)
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Nyt fra Katedratskoien

Tegning: Malene Bcck, l.g.
Foto: Hans Stauns'crup Jeppesen, lektor.

Fra denne mærkelige vinter, som 
aldrig blev til andet end et 
mildt efterår, er vi nu på vej 
mod forår og sommer. Hvor går et 
skoleår hurtigt! - det synes i 
hvert fald læreren; eleven er 
næppe enig med ham. Men oplevel
sen af tid er vel også forskel
lig.
Set fra den anden ende er der no
get uendeligt over januar: møder 
og møder og møder - forældrekon
sultationer og så videre. I år 
fik vi heldigvis sat et festligt

punktum på denne lidet festlige 
måned: med et festfyrværkeri af 
en skolekomedie og en rigtig 
fest-i-hal. 2.g'erne havde i lyn
tempo indstuderet "Insektliv" af 
den tjekkiske forfatter Karel Ca- 
pek og bragte den over scenen med 
stor succes i dagene 24.-26. ja
nuar, og den sidste dag sluttede 
så med, at hele skolen festede: 
spiste og drak og dansede til to
nerne af Vesttjyllands bedste 
jazz-orkester. Vi har besluttet, 
at det ikke skal være sidste gang 
vi holder fest-i-hal!
Den korte februar var gjort endnu 
kortere af vinterferiens place
ring midt i den, og næppe havde 
skolen derpå været i gang en uges 
tid, førend gange og klasser igen 
lå halvt forladte en uges tid: 
alle 2.g'ere var ude at rejse, 
nogle til Prag, andre til Polen, 
Ungarn og Sovjet, medens 3.g'erne 
sad og skrev terminsopgaver i en 
meget mindre festlig hal, så at 
kun l.g'erne gik almindeligt i 
skole. - Men nu, i marts, er al 
løsagtighed og slaphed pist-væk! 
Nu står eksamen snart for døren: 
pensum er lagt og afleveret. Og 
planer lægges for næste år: der 
skal vælges fag til den kommende 
2. og 3.g. I skrivende stund er 
det endnu uafklaret, i hvilken 
retning interesserne går, men det 
får vi snart at vide. Alle ønsker 
skal være afleveret inden måned
ens udgang.
Og så må det gerne blive sommer!

J e n s  Vi nd  i s . å J J

Skotens årsskrift
Sidste årsskrift indledtes med 

ordene: Ribe Katedralskole er 
landets ældste gymnasieskole. Er 
der sået tvivl om rigtigheden af 
dette? Thi i det nye årsskrift 
tør man ikke sige mere end, at 
skolen "måske" er den ældste. 
Ganske vist er det beskedent, 
hvad kilderne fortæller om kir

kernes skoleundervisning før Ribe 
Katedralskoles officielle fød
selsdag, 13. juni 1145, men det 
er uomtvisteligt, at Ribe var den 
første by i Nørrejylland, hvor 
Ansgar fik tilladelse til at byg
ge en kirke. Det var o.860, men 
om kirken byggedes dette år, vi
des ikke. Med den handels- og
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kulturmæssige betydning Ribe hav
de - i kraft af sin beliggenhed - 
allerede fra 700-årene, er det 
nærliggende at antage, at den un
dervisningsvirksomhed, som senere 
blev til en katedralskole, er på
begyndt af kirken i Ribe for no
get andet sted i landet. Så længe 
andet ikke er bevist, synes der 
ikke at være nogen grund til o- 
vennævnte "måske".

Som sidste år indeholder års
skriftet meget godt læsestof både 
om året, der gik: skolekomedien, 
koncerter, translokation, lejr
skoler, studieture til Rusland, 
Frankrig og Tunesien, Peter Ba
stians besøg, gæsteelever og me
get andet, men også om skolen i 
et bredere perspektiv. Der for
tælles om nydannelser i undervis
ningen som følge af den nye gym
nasiereform, om sammenhængen mel
lem "Litteris et Artibus" over 
skolens hovedindgang, og hvad der 
foregår inde bag dens mure. For 
et halvt århundrede siden udlag
des overskriften som "For viden
skab og kunst", i dag som "For 
litteratur og videnskab". Artik
len slutter med de kendte ord fra 
skolens gamle kantate: Non sco- 
lae, sed vitae - ikke for skolen, 
men for livet. Der er desuden hi
storisk stof bl.a. om rektor Tho- 
rup og om Lænkebogen, og endelig 
har Ripenser-Samfundet også fået 
et par sider.

Når så sidste blad er vendt, 
kommer man til en stor blank bag
side, der, hvis årsskriftet lig
ger med bagsiden op, intet for

tæller om, hvor publikationen 
kommer fra, og dermed ikke vækker 
nysgerrighed til at kigge i det. 
Siden amtets våben skal figurere 
på forsiden, ville skolens tidli
gere logo med kastanietræet være 
velanbragt på bagsiden. Da skolen 
i 1856 flyttede ind i sine nuvæ
rende bygninger, var kastanien 
allerede et stort og omfangsrigt 
træ, der snart blev forsynet med 
den runde bænk. I 1914 gik det 
ud. Uvist af hvilken grund blev 
der ikke plantet et nyt før i 
1945, hvor eleverne tog initiati
vet. Ved en ubetænksomhed blev 
det fældet en halv snes år sene
re, men dog hurtigt erstattet med 
et nyt træ, denne gang en ægte(!) 
kastanie. Lindetræerne blev plan
tet i 1856 og hører også med til 
skolens billede, men kastanien er 
skolens ældste træ.

Æed.
Skolen har stillet et begrænset antal 
årsskrifter til Ripenser-Samfundets rå
dighed. Interesserede kan rekvirere et 
eksemplar ved henvendelse til redaktio-

Personatia
DØDE:
Olav E. Grue (s.33), civilingeni
ør, Virum, 10. januar, 76 år.
Vagn Heiselberg (s.40), fh. in
formationschef, København, 17. 
januar, 69 år.
Viggo Kittelmann (r.37), fh. re
daktør, Sønderho, 5. februar,
6 9 år.

Elisabeth Daugaard Peters (s.18), 
Ribe, 17. februar, 91 år.
Hans Ebbesen (s.22), fh. sogne
præst, Skærbæk, 21. februar, 89 år.
E.Rasmussen, fh. studielektor 
(adjunkt Ribe Katedralskole 1938- 
1940), Nykøbing F., marts, 79 år.
Knud Høy Westergaard (s.27), 
landsretssagfører, Roskilde, 22. 
marts, 82 år.
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R n P - E M E R - B L - A B E T

M E D L E M SB L A D  FO R  R IP E N S E R -S A M F U N D E T  
S ID E N  1916

NY REDAKTØR TIL RIPENSER-BLADET SØGES
Det var unægteligt lidt skuffende, at ikke én eneste reagerede på 

vor annonce i sidste nr. af Ripenser-Bladet - ikke engang for blot at 
høre lidt nærmere om arbejdets karakter og omfang.

Vi gentager derfor - i lidt ændret form - vor henvendelse til med
lemmerne :

Med bladets septembernummer fratræder den nuværende redaktør, og 
vi søger derfor kontakt med en eller flere fra læserkredsen, der kun
ne tænke sig at være med til at sætte sit præg på Ripenser-Bladet og 
sikre dets fortsatte beståen. Udgivelsen af Ripenser-Bladet er uden 
tvivl den af foreningens aktiviteter, som betyder mest, når det gæl
der om at holde sammen på medlemmerne.

Den nye redaktør eller de nye redaktører skal:
1) Nære en udtalt interesse for Ribe Katedralskole, Ribe by 

og omegn.
2) Samle og redigere stoffet til tre årlige udgivelser af 

bladet (januar, april og september) evt. med assistance 
af bestyrelsens redaktionsudvalg i det omfang, det måtte 
ønskes.

Det er ikke nødvendigt:
1) At være journalist.
2) At bo i Ribe.
3) At kunne eller ville sætte bladet op.

Det kan nævnes, at den nuværende redaktør har delvis bearbejdet 
stof liggende til de første numre, at han i en overgangsperiode vil 
kunne assistere med billedredaktionen, samt at bladet har tre faste 
bidragydere i Ribe.

Det er utænkeligt, hvis der ikke i Ripenser-Samfundets 1600-store 
medlemsskare skulle findes en eller flere, der kunne tænke sig at væ
re med til at løse denne opgave.

Henvend jer derfor - uden tøven til BESTYRELSEN 
Eventuelt formanden, Ole Marker, tlf.42 31 25 52
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Generatforsamtingen
Ripenser-Samfundets generalfor
samling 1990 var atter tilbage på 
Carolinevej, hvor Ruth og Anton 
Karkov som så mange gange tidli
gere stillede deres hjem til rå
dighed. Og hyggeligt blev det og
så denne gang.
Carl Riise Damkjær blev uden mod
kandidat valgt til dirigent, og 
det klarede han upåklageligt som 
tidligere.
Formandens beretning: Sidste år 
ved denne tid holdt vi general
forsamling i Ribe og skrev på 
denne måde historie. Hvad fremmø
det angår, var det kun en moderat 
succes; dog de, der kom, var gla
de og taknemmelige for arrange
mentet, men det blev igen klart, 
at det er vanskeligt at samle 
folk til en ordinær generalfor
samling .
Optakten til generalforsamlingen 
1989fik imidlertid en særlig di
mension, da Thomas Alvad tilsyne
ladende med al sin fordums styrke 
forvandlede forsamlingen til en 
klasse, der havde sangundervis
ning i en fjern fortid. Da vi mi
stede Thomas Alvad juleaftensdag, 
fik denne oplevelse en helt sær
lig betydning for dem, der var 
med, og som kendte ham.
Ude er godt, men hjemme er bedst
- i år er vi så tilbage hos Anton 
og Ruth Karkov, som vi siger tak 
til, fordi de igen så gæstfrit 
lukker dørene op for Ripenser- 
Samfundet .
Som en overskrift og indholdsfor
tegnelse til beretningen kan jeg 
sige følgende:
- Ripenser-Samfundet har haft et 
godt og et roligt år, hver mand 
har været på sin plads og gjort 
sit arbejde.

- Vi har haft en pæn medlemsfrem
gang .

- Ripenser-Bladet er udkommet med 
4 smukke og fyldige numre.

- Årets reception i forbindelse 
med translokationen var som 
sædvanligt en succes.

- Foreningens økonomi er - for
bavsende nok i betragtning af 
det minimale kontingent - til
fredsstillende. Så tilfreds
stillende, at vi har kunnet i- 
mødekomme skolens opfordring 
til at bidrage til Lænkebogens 
restaurering. Dens slags bidrag 
er vi i bestyrelsen meget stol
te over og glade for at kunne 
yde.

Foreningen har i det forløbne år 
mistet en række medlemmer ved 
dødsfald: Chresten Agerbæk (s.18) 
Thomas Alvad, Laura Øvre Andersen 
(s.28), Ernst Bojsen (s.25), Olaf 
Grue (s.33), Arthur Jensen (r.44) 
Jens Karkov, Hertha Kirketerp- 
Møller (s.27), Johs. Vang Laurid
sen (s.39), Gunhild Pedersen (r. 
53), Elisabeth Daugaard Peters 
(s.18), Georg Peters (r.20), In
ger Riishøj (s.63) og Thyra 011- 
gaard (s.27).
Må jeg bede forsamlingen rejse 
sig og iagttage 1 minuts stilhed 
for at mindes disse kammerater. 
Æret være deres minde.
Ripenser-Bladet er udkommet med 4 
numre på 140 sider ialt, 20 sider 
flere end i 1988, idet årets Ju
bilar-Service samt septembernum
meret blev en del fyldigere end 
tidligere.
Bladets traditionelle linie er 
fastholdt. Forsøget på at aktive
re vore unge medlemmer til at 
skrive i bladet resulterede i to 
bidrag, men noget tyder på, at 
hvis "De unges spalter" skal bli
ve til noget, vil det kræve et 
meget aktivt kontaktarbejde fra 
redaktionens side. Takket være 
vore trofaste bidragydere kører 
de faste rubrikker: Nyt fra Kate
dralskolen ved Jens Vind, Nyt fra 
Den antikvariske Samling ved Stig 
Jensen og Per Kr. Madsen og Nyt 
fra Ribe Kunstmuseum ved William 
Gelius på bedste måde.
I de ældre årgange af Ripenser- 
Bladet findes meget erindrings
stof om skoletiden, især fra sid
ste halvdel af 1800-tallet. Der
imod er det meget beskedent, hvad
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der er skrevet om skolen i dette 
århundrede - en periode, hvor der 
er sket store forandringer. Fra 
drengeskole til blandet skole, 
vækst i elevantal, nye fag, un
dervisningsreformer, nye tilbyg
ninger, ændrede lærer/elev for
hold, besættelsesårene og meget 
andet, og om alt dette finder man 
uhyre lidt i Ripenser-Bladet.
For den, der engang skal skrive 
en fortsættelse til Kornerups Ri
be Katedralskoles Historie, vil 
det være af værdi, at der fore
ligger skriftligt materiale, der 
belyser forholdene på skolen i 
1900-tallet, men sådanne erind
ringer om skoleforhold, lærere 
og elever vil også være til glæde 
og underholdning for bladets læ
sere i dag.
Jubilar-Service, hvis popularitet 
for længst er fastslået, bragte 
oplysninger om 680 elever. Det er 
et stort arbejde at producere 
dette nummer, og det er kun mu
ligt med den traditionsmæssige 
gode hjælp, foreningen får fra de 
jubilerende årgange.
I det forløbne år har arkivet at
ter modtaget gaver, først og 
fremmest fotos. Vi er som tidli
gere fortsat meget interesseret i 
gamle billeder - det vil sige fra 
den tid, hvor et kamera ikke var 
hvermandseje, og hvor antallet af 
optagelser var beskedent. Men ar
kivet vil også gerne have fotos 
fra de sidste 50 år, billeder af 
lærere, elever, skoleinteriører, 
undervisningssituationer, skole
komedier (også fra instuderings- 
perioden) etc., og her hvor vi er 
kommet ind i en mere fotografe
rende tidsalder, er det rimeligt 
at begrænse ønsket fortrinsvist 
til "gode billeder".
September-nummeret 1990 bliver 
det sidste Ripenser-Blad med den 
nuværende redaktion, og jeg hå
ber, alle tilstedeværende her i 
aften er klare over, hvilken van
skelig situation vi derefter kom
mer til at stå i. Ingen i besty
relsen kan i øjeblikket magte op
gaven på egen hånd, og vort noget 
desperate forsøg på via en annon
ce i bladet at søge en ulønnet

redaktør, har mig bekendt ikke 
givet noget resultat. Jeg må bede 
alle medlemmer være opmærksomme 
på dette problem, fortælle os om 
andre måder at lede efter en re
daktør på - og allerhelst nævne 
mulige emner.
Receptionen i juni måned i for
bindelse med translokationen var, 
som allerede nævnt, som sædvanlig 
en succes. Det er en særlig fest
lig dag, og den minder hvert år 
os, som er med, om dengang, vi 
selv stod der med den hvide hue 
og forhåbningerne til fremtiden.
Receptionen er naturligvis ikke 
arrangeret for bestyrelsens skyld, 
selv om vi måske er nogen af dem, 
der glæder sig mest til den. Men 
det er en festlig dag, og den 
fungerer godt, når det gælder om 
at møde årets studenter og jubi
larer og derigennem sikre et sti
gende medlemstal for årene, der 
kommer.
Lænkebogen - bibliotekets kleno
die - er blevet restaureret. Der 
blev afholdt en reception på sko
len i anledning af dens tilbage
komst. Ripenser-Samfundet gav et 
bidrag på 1.000 kr. til formålet, 
og Lars Ilsøe, skolens bibliote
kar, kvitterede i Ripenser-Bladet 
med sin tale om bogens historie 
og restaurering.
Foreningens understøttelsesfond, 
som jo nu har det ene formål - 
i praksis - at skaffe midler til 
den årlige uddeling af dimittend
legatet, der som bekendt gives 
til en nybagt student, der har 
haft overskud til arbejde for 
fællesskabet på skolen, er efter
hånden blevet så lille, at rente
afkastet ikke længere kunne 
strække til et legat på 3.000 kr. 
Som en konsekvens heraf appelle
rede vi til medlemmerne om økono
misk hjælp til konsolidering af 
denne fond. Det gav et pænt - ja 
et nærmest flot - resultat, idet 
der kom 8.000 kr. ind ved den 
lejlighed.
Hvad enten det drejer sig om et 
nyt klaver til skolen eller Ri
penser-Samfundets understøttel
ses-fond, så er vore medlemmer u-
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troligt qavmilde, når vi beder 
dem om hjælp - det synes jeg er 
meget flot, og det skal I have 
tak for. Når man rækker en vis 
herre en lillefinger, søger han 
at snuppe hele hånden. Sådan vil 
jeg nødig have, man skal se på 
Ripenser-Samfundets bestyrelse, 
men hvorom alting er så gentager 
vi opfordringen i år. Baggrunden 
er den, at fondens renteafkast 
p.t. er 3.000 kr. og dimittend
legatet på 3.000 kr. Vi vil meget 
gerne kunne sætte dette beløb op 
- men uden at æde af kapitalen! 
Det er derfor klart, at under
støttelsesfonden har brug for y- 
derligere styrkelse og konsolide
ring .
Til slut er det på sin plads at 
takke bestyrelsesmedlemmerne, som 
året igennem har ydet en meget 
betydelig og yderst værdsat ind
sats. Foreningens eksistens og 
trivsel står og falder med dette 
arbejde, og det er almindelig be
kendt, at frivilligt arbejde i 
foreninger ikke er let at skaffe 
i dag. Løbende arbejde er der vel 
mest af for kasserer, redaktør og 
sekretær, og medlemmerne står 
derfor i særlig gæld til dem. Men 
alle har ydet et stort arbejde!
Beretningen blev godkendt uden 
bemærkninger.
Regnskabet blev forelagt af kas
sereren Kirsten Grunfeld, som 
gennemgik og kommenterede så per
fekt, at der ikke var spørgsmål 
eller bemærkninger hertil, og 
regnskabet blev således godkendt.
1 forbindelse med budgettet ved
toges en forhøjelse af årskontin
gentet med 10 kr. til 60 kr. for 
kontingentgruppe 1, medens gruppe
2 (studerende) fortsat betaler 
30 kr.
Indkomne forslag var der ingen 
af.
Valgene forløb således: Formanden 
er på valg hvert år og hedder at
ter Ole Marker. De øvrige besty
relsesmedlemmer er på valg hvert 
andet år. Imidlertid var 6 med
lemmer ud af 8 på valg i år p.g. 
a. afgang i utide. Dette rettede 
man op på ved at vælge 2 medlem
mer for ét år oct 4 for to år så

ledes: Poul Noer og Johs. Jensen 
blev genvalgt for 1990, medens 
Mogens Juhl, Anton Karkov, Kir
stine Nørr og Dorte Lund blev 
genvalgt for 2 år.
Suppleanterne Marie Sophie Haar 
og Peter Lungholt blev genvalgt, 
og det samme gjaldt revisorerne 
Merete Lindqvist og Hans Jørgen 
Nielsen samt revisorsuppleanten 
Kirsten Hingeberg Larsen.
Eventuelt: Ingen ønskede ordet, 
hvorefter dirigenten takkede be
styrelsen for veludført arbejde. 
Formanden afsluttede generalfor
samlingen med at takke dirigenten 
for udmærket ledelse.
Både skolen og Ripenser-Samfundet 
har traditioner. Og en af disse 
er, at Ruth Karkov og Marie So
phie Haar spiller Riberhus-March 
med fire hænder - og det var flot 
- vi sad vist alle og tænkte til
bage på skole- og afdansningsbal
ler, som jo altid indlededes med 
denne march.
Efter denne festlige del af afte
nen samledes vi så om bordene til 
det overdådige kaffebord, hvor 
snakken gik livligt, og hvor man 
fornemmede, at alle hyggede sig. 
Ind imellem kunne vi atter glæde 
os over firhændigt klaverspil.
En stor tak skal lyde til Ruth og 
Anton Karkov for en fin aften.

//an s 7a/co6 k/i//nmsen

Fra biNedarkivet

SAo/egården Z94J 
med den gam/e pede/bo/ig
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Ripenser-Samfundets årsregnskab
1. DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1/1 - 31/12 1989
INDTÆGTER (budget)
Kontingent gruppe 1, 1364 medlemmer..................  68.224,86 (62.500)
Kontingent gruppe 2, 213 medlemmer..................  6.390,00 ( 6.000)
Ekstrabidrag........................................  1.460,00 ( 1.000)
Renteindtægter, netto...............................  10.180,71 ( 9.000)

UDGIFTER
Bladet:

Trykning.........

Arrangementer......
Kontingentopkrævning
Arkivar...........
Kasserer..........
EDB-service........
Formand...........

86.255,57 (78.500)

33.580,20
11.779,92
5.671,30
6.550,00
16.221,70
10.216,15

942,20
569,70

7.908,28
417,00

2.797,56

(25.000)
( 1 2 . 0 0 0 )

(5.000)
(7.000)
(15.000)
(9.000)
( 2 .0 0 0) 
( 1.000) 
( 4.000) 
( 1.000) 
( 500)
( 400)

Udgifter i alt 83.554,06
Årets overskud.......................................  2.701,51

STATUS PR: 31/12 1989 
AKTIVER
Kassebeholdning......................................  54,35
Indestående på girokonto.............................. 372,23
Indestående på bankkonto.............................. 54.354,70
Værdipapirer.........................................  83.712,00
Org. manualer........................................  1,00

138.494,28
PASSIVER

Overskud 2.701,51
Kurstab 3.313,00

130.737,46
411,49 130.125,97

1.368,31
7.000,00

138.494,28

Allerød, den 10/2 1990, sign. Kirsten Grunfeld
Revideret, København den 12/2 1990, sign. Kirsten Hingeberg Larsen 
Revideret, København den 14/2 1990, sign. Merete Lindqvist
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Understøttetsesfond - dimittend iegat
I oktober måned 1912 holdt Ripenser-Samfundet sin første ordinære 
generalforsamling. Her vedtog man at oprette foreningens understøt
telsesfond, hvis formål det var at yde økonomisk støtte til elever, 
der var udgået fra Ribe Katedralskole, og som kunne "trænge til en 
hjælpende hånd".
Den økonomiske styrke, som fonden fik, stod imidlertid ikke mal med 
ambitionerne, og den var i mange år et lidet iøjnefaldende aktiv i 
foreningen.
Fonden eksisterer dog endnu, men anvendes nu kun på den måde, at 
dens overskud går til det dimittend legat, som Ripenser-Samfundet 
hvert år ved translokationen uddeler til en af årets studenter, som 
-udover at passe sit skolearbejde - også har bidraget til kammerat
skab og fælles aktiviteter. Legatet er nu på kr. 3.000.
Fonden fik ikke tilført nye midler, dens kapital faldt til kr.
26.000, og renteafkastet kunne ikke længere dække legatet. Derfor 
henvendte vi os sidste år på disse sider til medlemmerne og bad om 
deres støtte til formålet. Resultatet blev endog meget flot, idet 
kapitalen på denne måde øgedes med kr. 8.000 og det årlige rentepro- 
venue steg til kr. 3.060.
Man kunne således tro, at målet var nået, og at vi i bestyrelsen var 
tilfredse hermed. Imidlertid vil vi meget gerne konsolidere fonden, 
således at udbyttet ikke er så afhængigt af renteniveauet. Desuden 
vil vi gerne gøre legatet større og på den måde pleje traditioner - 
såvel som ambitioner.
Vi vil derfor bede jer betænke fonden med et beløb - stort eller 
lille. Vi havde sidste år en fornemmelse af, at bidragydere ofte var 
jubilarer, hvorfor vi påtænker at udvide kampagnen til en fem års 
periode, således at vi når alle årgange igennem.
For at gøre det nemt for jer udsender vi et indbetalingskort speci
elt beregnet til dette formål sammen med kontingentopkrævningen.
Årets jubilarer, som ikke er medlemmer af Ripenser-Samfundet, vil 
modtage indbetalingskortet sammen med dette nummer af Ripenser-Bla
det og Jubilar-Service 1990.

På forhånd tak 
Ole Marker

Personaüa
RUNDE DAGE:
Paul Knudsen (s.24), fh. sogne- 
præst, Arhus, 17. januar, 85 år.
H.A.I.Pedersen (s.28), fh. gene
ralmajor, Haderslev, 13. februar, 
80 år.
Kornelius Lauridsen (s.28), fh. 
viceamtsskatteinspektør, Skander
borg, 14. februar, 80 år.
Vagn Iversen (s.30), fh. sogne
præst, Gedsted, 17. marts, 80 år.
Frede Nielsen (s.29), civilinge
niør, Virum, 5.april, 80 år.

Marie Sophie Haar (s.38), orga
nist, Lyngby, 4. maj, 70 år.
Karen Margrethe Rudinger f. Her- 
schend (s.28), Hellerup, 6. maj, 
80 år.
Vera Paaske Svane f. Andreasen 
(s.39), tandlæge, Oslo, 17. maj, 
70 år.
Kurt Nyborg (r.37), isenkræmmer, 
Ribe, 27. maj, 70 år.
Helga Bonde Schmid (s.40), Celle, 
Tyskland, 20. august, 70 år.



396

Foreningens organisation
Formand: Ole Marker (s.54), Plantagevej 34, 3600 Frederikssund, 42-31.25.52/ 
31-39.45.90

42-27.43.87
Kasserer: Kirsten Grunfeld (s.62), Rønne Allé 15A, 3450 Allerød, 42-27.63.08 
Sekretær: Poul Noer (r.42), Nordkildevej 15, 3230 Græsted, 42-29.14.43 
Redaktør: Mogens Juhl (s.39), Kongensgade 15, 6760 Ribe, 75-42.40.66 
Arkivar: Hans Jakob Willumsen (s.36), Markvangen 8, 2820 Gentofte, 31-65.33.02
Johs. Jensen (s.47), Virumvej 108 B, 2830 Virum, 42-85.40.70/31-38.65.45 lo
kal 792
Anton Karkov (s.25), Carolinevej 6, 2900 Hellerup, 31-62.86.38
Dorte Lund (s.53), Høsterkøbvej 38, 2970 Hørsholm, 42-81.46.17/33-15.25.35
Suppleanter: Marie Sophie Haar (s.38), Stenkrogen 1, 2800 Lyngby, 42-98.09.64 

Peter Lungholt (s.62), Asylgade 12, 4000 Roskilde, 42-36.89.36

42-61.07.47
31-38.72.34

1720 København V, 31-21.16.25

Jens Thue Jensen og Heige Brock tversens
mindeiegat

Levnedsbeskrivelse til legatmodtagere
For nogle år siden sad Kirsten 
Toft f. Jensen r.47 ved translo
kationen og hørte mindelegatet 
for hendes bror, Jens Thue Jen
sen, blive uddelt. Det slog hen
de, at i den store forsamling i 
skolegården var der ud over hende 
nok kun ganske få, hvem dette 
navn sagde noget og som vidste, 
at i de få timer, der gik fra 
dødsdommen blev afsagt af den ty
ske krigsret på Dagmarhus d. lo. 
marts 1945 og til henrettelsen 
fandt sted i Ryvangen, da opret
tede Jens Thue Jensen legatet.
Kirsten Toft skrev til legatmod
tageren og fortalte lidt om sin 
bror og fik et taknemligt svar 
tilbage, at med den viden havde 
legatet nu fået en helt anden 
værdi.

Dermed opstod tanken om at udar
bejde en levnedsbeskrivelse, som 
kunne uddeles til kommende modta
gere af legatet.
Denne levnedsbeskrivelse er nu 
skrevet og omfatter - som følge 
af legatsammenlægning - også Hel
ge Brock Iversen, der blev hen- 
rettet sammen med Jens Thue Jen
sen .
I 50-året for Danmarks besættelse 
og 45-året for deres henrettelse 
bringes deres levnedsbeskrivelser 
som midtersider i dette nummer. 
Der er fremstillet særtryk, som 
af slægtninge er overgivet til 
rektor Karsdal, og som vil blive 
overrakt til kommende modtagere 
af legatet.

/?ed.
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Jens Thue Jensen
og

Hetge Brock ¡versens 
tegat

J e n s  TAue J e n s e n

I slutningen af den tyske besættelse af Danmark under den 
anden verdenskrig gik to gode kammerater fra Ribe Kate
dralskole i døden sammen i kampen for Danmarks frihed.
De blev henrettet i Ryvangen den 10. marts 1945.
I afskedsbreve til familien skrevet i Vestre Fængsel har 
de hver for sig udtrykt som deres sidste vilje, at deres 
forældre oprettede et legat ved Ribe Katedralskole i deres 
navne. Dette, at de begge har fået den samme tanke, er for 
de efterladte et tegn på, at de har været sammen de sidste 
timer.
Værdien af legaternes formue er i de forløbne år skrumpet 
betydeligt ind, således at de uddelte portioner er små. De 
efterladte har derfor ønsket, at de to legater sammenlæg
ges .
For at legatmodtagerne kan få viden om legatstifterne, 
følger her en kort levnedsbeskrivelse af Thue og Helge.
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Vens fhue Vensen er født i Fugdal, Hejnsvig sogn, den 25. 
juni 1922. Forældre: Amtsvejassistent Peter Jensen, Bram
ming, og Ellen Marie f. Bruun.
Thue begyndte sin skolegang i Bramming i 1929. I årene 
1934 til 1941 var han elev på Ribe Katedralskole, hvorfra 
han tog studentereksamen. Samme år påbegyndte han et stu
dium på Danmarks Tekniske Højskole. Første del af maskin
ingeniøreksamen blev bestået 1943.
Efter eksamen blev han indkaldt til militærtjeneste ved 
artilleriet i et særligt polyteknikerbatteri. Her oplevede 
han tyskernes overfald på det danske militær den 29. au
gust. Hans afdeling blev af tyskerne interneret på Ulriks- 
holm Slot ved Kerteminde. I interneringstiden blev han mo
tiveret for illegalt arbejde.
Efter hjemsendelsen påbegyndte han den til uddannelsen 
knyttede værkstedstjeneste, dels på Mejeriernes Maskinfa
brik i Kolding og dels på Ribe Jernstøberi.
V/eV̂ e RrocA Iversen er født den 20. juni 1924 i Bramming. 
Forældre: Boghandler Hans Iversen, Bramming, og Anna Boe- 
sen f. Helle.
Helge gik i grundskolen i Bramming og kom på Ribe Kate
dralskole, hvor han tog studentereksamen i 1942. At Helge 
var en god kammerat gav sig synligt udslag i, at han blev 
valgt til Hejmdals præsident efteråret 1941.
September 1942 påbegyndte Helge en juridisk uddannelse ved 
Århus Universitet. Da studierne som følge af tyskernes be
slaglæggelse af kollegierne samt flere andre årsager måtte 
afbrydes, trådte Helge ind i modstandsbevægelsen i sin 
hjemegn. Han blev leder af en gruppe blandt gymnasieelev
erne i Ribe og var med ved oprettelsen af en modstands
gruppe i Bramming. Den blev stiftet den 3. juni 1944 i fa
derens have. Hovedkraften var kommis Hans Silas Nielsen 
fra Tjæreborg, der på det tidspunkt var langt inde i ille
galt arbejde. Helge, Hans og Thue var et uadskilleligt 
trekløver i gruppens arbejde. Gruppen var på otte medlem
mer og stod under byledelsen i Esbjerg.
Det i 7 7 e^a 7 e a rå e; d e
Efter sommerferien 1944 rejste Thue og Helge fra Bramming 
for at fortsætte deres studier, men arrestationen af et af 
Bramming-gruppens medlemmer sendte resten af gruppen under 
jorden. Fra nu af arbejdede Thue, Helge og Hans som hel
tidsillegale i Esbjerg. De skjulte sig forskellige steder 
i byen og var med i en meget aktiv sabotagegruppe. Deres 
kammeratskab og sammenhold var eksemplarisk. Hvor de kom, 
fik de ord for at være fåmælte, alvorlige og hjælpsomme. 
Men til sidst - den 22. december 1944 - gik det galt. Ty
skerne kom på sporet af Thues logi; men han var advaret 
og forsvundet. Det var derimod ikke et fragtbrev lydende 
på 14 kasser sprængstof - og så gik jagten ind.
Det endte med, at Helge blev arresteret og ført til Høj
skolehjemmet i Esbjerg, derfra til Staldgården i Kolding 
og senere til Frøslevlejren.
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Thue og Hans arbejdede videre. I januar 1945 rejste de til 
København og prøvede at komme ind i en modstandsgruppe der, 
men da det mislykkedes, rejste de tilbage til Vestjylland. 
Da de var stærkt eftersøgte, og forholdende blev for van
skelige, blev de beordret østpå. På Kolding banegård blev 
de imidlertid den 22. februar 1945 arresteret og indsat på 
Staldgården.
Under opholdet i Staldgården har Thue indridset disse be
rømte ord af Baden-Powell:

"Går vi fremad, dør vi, 
går vi tilbage, dør vi, 
lad os derfor gå fremad og dø."

Thue og Hans blev ført til Vestre Fængsel i København og 
Helge blev også hentet dertil fra Frøslevlejren.
Den lo. marts om formiddagen blev de af den tyske krigsret 
dømt til døden. De blev henrettet ved skydning samme dag.
Thues dom lød på spionage, fordi han havde udarbejdet 
skitser over maskingeværstillinger langs den jyske vest
kyst og givet dem videre - desuden for jernbanesabotager. 
Helge blev dømt for jernbanesabotager.
I timerne mellem domsafsigelsen og henrettelsen skrev de 
afskedsbreve til deres nærmeste. Disse breve kan læses i 
"De sidste Timer", s. 119-124, Berlingske Forlag, 1945.
E f t e r s k r i f t

I juni måned 1945 blev fællesgraven med de syv, der blev 
henrettet den 10. marts, åbnet. Thues og Helges lig blev 
identificeret af deres skolekammerat, stud. med. Jørgen 
Bøggild.
De blev begravet ved siden af hinanden på Sankt Ansgar 
kirkegård i Bramming den 20. juni 1945.
For at sætte byens faldne sønner et varigt minde foretoges 
en indsamling, og den 27. oktober 1946 afsløredes syd for 
kirken en mindelund for de fire faldne frihedskæmpere fra 
Bramming og omegn - deriblandt Thue og Helge.
Begge deres navne er indskrevet på mindeplader følgende 
steder: Ribe Katedralskole, Skamlingsbanken, Ryvangen og 
Gravlunden i Esbjerg.
Thues navn findes endvidere på en mindeplade på Danmarks 
Tekniske Højskole og Helges på Århus Universitet.
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Nyt fra Ribe og omegn
Radio Ribe er gået konkurs. En 
arbejdsgruppe med nær tilknytning 
til Ribe Statsseminarium søger at 
etablere en ny lokalradio.
Den 13. uddeling af Ribe-Møntpri- 
sen, der bl.a. gik til Den anti
kvariske Samling, er den sidste. 
Interessen for at købe mønten er 
dalende.
Direktøren for Sparekassen Syd- 
jyllland i Ribe, Nicolaj Peter
sen, er forflyttet til hovedsædet 
i Vejle. Hans afløser hedder Gun
ner Lauridsen og kommer fra Chri
stiansfeld.
Arresthuset, der er tømt for af- 
sonere, sættes nu til salg.
Sommerens Ribe-spil, som var 
planlagt til 3 mindre historiske 
spil opført forskellige steder i 
byen, er aflyst, da man ikke mag
tede projektet.
Finn Petersen, Butik 24, Neder- 
dammen, er blevet formand for Ri
be Handelsstandsforening.
Ejendomshandler Jørgen Smedegård 
er flyttet fra Nederdammen til 
Marius Tobiasen i Tømmergangen. 
Sammen er de gået ind i den nye 
ejendomsmæglerkæde, Home.
En anden fusion inden for bolig
handelen er, at Bent Julius (BRF) 
og Henning Christiansen (Hushjør- 
netl sammen er gået ind i EDC- 
gruppen.
Endnu en discountkæde skal repræ
senteres i Ribe. Netto ombygger 
autolakeringsværkstedet ved kryd
set Nørremarksvej/Seminarievej.
Kvickly har købt bygningen ud til 
Saltgade, der tidligere husede et 
autoværksted, og planlægger en 
1000 m̂  udvidelse af supermarke
det .
1. april fyldte Ribe kommunale 
Brandvæsen 100 år. Det fejredes 
med optog af nye og gamle køre
tøjer samt udsendelsen af et for
nemt jubilæumsskrift.
I Tangevejkvarterets gamle vand
tårn indrettes 15 ungdomsboliger.

En kreds af byens borgere har 
dannet en byplangruppe, der øn
sker at debattere alle væsentlige 
forandringer i byens grundlæggen
de struktur. Det første, man har 
taget fat på, er ejendommen, der 
er bygget sammen med Det gamle 
Rådhus, huset der blev kaldt Stu- 
rups ende, inden der blev sat 
vinduer i gavlen ud mod Torvet. 
Bysnakken mente i øvrigt at vide, 
at vinduerne blev lavet, for at 
familien Sturup kunne få gode 1. 
parketpladser til Det kgl. Tea
ters opførelse af "Det gamle Spil 
om Enhver" ved Domkirkens apsis i 
1936. Byplangruppen foreslår hu
set nedrevet, således at Rådhuset 
bliver lagt frit. Kommunen tænker 
derimod på at genskabe husets 
gamle facade ud til gaden og kun 
rive baghuset ned.
Der er kommet stærke og velmoti
verede protester mod kommunens 
påtænkte salg af den del af Midt
møllens bygningsanlæg, der i sin 
tid rummede et elektricitetsværk. Et eventuelt salg vil for
pligtige køberen til at nedrive 
huset for at skabe plads til et 
stianlæg.
Ti store og gamle lindetræer i 
Stubs allé bag Klosteret og Set. 
Catharinae Kirke udgør nu en fare 
for stormfald og vil blive fæl
det. De erstattes af nye træer.
I Ribelund-området vil der i 
"Birkehuset" blive indrettet 54 
ungdomsboliger.
De vestjyske forrevne og forblæ
ste granhegn er ved at blive af
løst af løvtræshegn i 3 rækker. I 
Ribe kommune er der nu dannet et 
læplantningslaug".
Storken kom til Ribe d.31,. marts, 
ca. 14 dage tidligere end normalt.

Som nævnt i bladets nr 11
finder translokationen stedfredag d. 22. juni kl. 10.
Jubilar—Service udsendes i
begyndelsen af uge 19.
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Mindeord

HARALD ANDERSEN 
1921 - 1989

Harald Andersen, der var født 
i 1921, blev ansat ved Ribe Kate
dralskole umiddelbart efter sin 
embedseksamen i 1945, og han var 
ansat ved samme skole indtil han 
blev pensioneret i 1981. Harald 
Andersen underviste i fysik og 
matematik.

Jeg traf ham første gang i 
1968, da jeg som nybagt kandidat 
blev ansat på Ribe Katedralskole. 
Han skulle både være min pædago
gikumsvejleder og kollega på sam
me tid; ikke nogen let opgave, 
men i kraft af hans naturlige 
venlighed var der ingen proble
mer. Det var en fornøjelse at o- 
vervære hans fysikeksperimenter. 
Han hentede apparaterne ud af 
skabene, satte dem sammen, og det 
hele virkede efter hensigten med 
det samme. Harald Andersen var et 
praktisk menneske ikke bare på 
skolen, også i privatlivet.

Før jeg kom til skolen havde 
han været inspektor en hel del 
år, og han var også skemalægger. 
Disse job må han have klaret til 
manges tilfredshed, idet han fra 
1969 til 1977 var skolens første 
lærerrådsformand. Han var desuden 
gennem adskillige år censor ved 
skriftlig studentereksamen i ma
tematik, og sluttede sin karriere 
som studielektor.

Han stillede store krav til e- 
leverne, og det passede ham ikke 
at slække på kravene, efterhånden 
som gymnasiefrekvensen steg. Det

te har nok været medvirkende til, 
at han gik på pension kort efter, 
at han blev 60 år gammel i 1981.

Han havde et godt otium. Han 
savede brænde og var næsten selv
forsynende med varme. Desuden 
havde han anskaffet sig en data
mat og et skakprogram, og han var 
meget imponeret over, at han ikke 
kunne slå datamaten, når den fik 
god tid mellem trækkene. Han kom 
ikke meget på skolen, men jeg be
søgte ham nogle gange og konsta
terede hver gang, at han var me
get aktiv.

Han plejede dog at komme på 
skolen til translokationen for at 
møde nogle af de gamle elever.
Men i år kom han ikke. Han døde 
samme dag.

Harald Andersen var en yderst 
stilfærdig og tilbageholdende 
mand. Han søgte ikke rampelyset 
endsige billig popularitet. Men 
han vandt ved nærmere bekendtskab 
i kraft af stilfærdig styrke og 
munter ligevægt.

På skolens vegne vil jeg sige 
tak for et langt og trofast ar
bejde.

Jorden 07 a f //ansen

THOMAS ALVAD 
1919 - 1989

Studielektor Thomas Alvad døde 
pludseligt den 24. december 1989 
- energisk og engageret til det 
sidste.

Han kom fra København og blev 
ansat ved Ribe Katedralskole i 
1947. Han var og forblev noget af 
en gadedreng i marsken. Af væsen 
var han anarkistisk og fræk. Han 
gav pokker i udlevede konventio
ner og borgerlig selvhøjtidelig
hed. Det væsentlige for ham var, 
at man engagerede sig i tilværel-
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sen, så at tingene fik liv og 
kraft. Havde de ikke det, måtte 
man forlade dem eller tilføre dem 
ny energi. Og det sidste gjorde 
han mere end de fleste.

Han kunne råbe "snotunger" til 
eleverne, men de tog ikke anstød 
af det, for de vidste, det gjaldt 
koncentrationen om sagen i timer
ne. Han havde den vitalitet, gen
nemslagskraft og pædagogiske in
tuition, der gjorde ham til en 
inspirerende og medrivende lærer. 
Han overskred ikke grænserne for 
at sætte sig selv i centrum, men 
for at fremme det, han troede på 
og ville formidle. Han var anar
kist med et mål, og han vandt e- 
lever og kollegers respekt, fordi 
han fastholdt dette mål uden at 
skele til modestrømninger eller 
kortsigtet popularitet.

Thomas Alvad var trefagskandi
dat med fagene musik, tysk og 
dansk, og han underviste i alle 
sine tre fag, men de sidste år på 
skolen kun i musik og tysk. Det 
var dog i musik, han slog sit 
navn fast. Var han dygtig som læ
rer, så var han som musikformid
ler og korleder eminent. Her fik 
han brug for alle sine egenska
ber. Det var hans fortjeneste, at 
musikgrenen blev indført på Ribe 
Katedralskole, og musik har under 
skiftende skolesystemer haft en 
central placering på skolen lige 
siden. Når morgensang ubrudt har 
kunnet holdes i hævd på skolen u- 
den at blive en anakronisme, 
skyldes det ikke mindst Alvads 
indsats. Mange søvnige elever og 
lærere er blevet vækket og løftet 
af hans tempofyldte og ekspressi
ve klaverspil i morgensangssalen. 
I samarbejde med musikforlaget 
Egtved udgav han i årenes løb i 
stribevis af bøger og hæfter, f. 
eks. "555 sange", "Musik i sko
len" og "Deutsche Lieder".

I 1983 tog Alvad sin afsked 
fra Ribe Katedralskole på grund 
af en psykisk lidelse. Efter no
gen tids eksperimenteren fandt 
lægerne frem til en medicin, som
derfor et otium, der blev ligeså 
driftigt som hans tid som lærer.

Han holdt foredrag, var korleder, 
komponerede, skrev artikler og 
bøger. Han udsendte "Harmonik I" 
i 1989 og nåede at skrive det me
ste af fortsættelsen. Også på 
skolen så vi ham jævnligt. Sammen 
med musiklærerne afprøvede han 
sine bøger i undervisningen. Til 
skolekomedie og ved translokation 
kom han også og akkompagnerede. 
Han talte selv om, at han havde 
fået et liv nummer 2. Nu er også 
det til ende.

Men vi vil huske ham som en 
fremragende lærer og et særdeles 
vitalt menneske.

Lars fisøe

THOMAS ALVAD 
til erindring

Det var med stor spænding, e- 
leverne i Ribe Katedralskole i 
august 1947 så hen til, at skolen 
skulle have både ny rektor og ny 
sanglærer. Ved morgensangen den 
1. skoledag efter sommerferien, 
var alle skolens elever fra 1. 
mellem til III g, som det var 
tilfældet hver morgen, samlet i 
sangsalen mellem de støvede re
ster af Parthenon-frisen. Foran 
Rostra stod skolens nye rektor, 
Johannes Jørgensen. Efter en kort 
og hjertelig tiltrædelsestale øn
skede han et godt skoleår for os 
alle og fortsatte: "Og så skal 
jeg byde velkommen til skolens 
nye sanglærer, timelærer Thomas 
Alvad - vi synger nr. 76 - Al(t) 
(h)vad som fuglevinger fik"i Et 
latterbrøl hilste rektors ufri
villige morsomhed, men det blev 
en flot entré for den nye lærer, 
som snart skulle få skolen til at 
løfte sig på sangens vinger.

I de første år efter 2. ver
denskrig var vores sangglæde i 
forvejen stor. Vi sang gerne både 
i og udenfor skoletiden, før og 
efter Hejmdalsmøder, i gader og 
på værtshuse. Repertoiret var en 
blanding af fædrelandssange, en
gelske soldatersange og de sidste 
nye revyviser. Men den rå sang
lyst trængte i høj grad til musi
kalsk skoling.
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Den 27-årige Thomas Alvad tog 
straks fat på at kultivere det u- 
slebne materiale. Men først måtte 
vi som jyder se denne unge køben
havner an. Han skulle ikke tro, 
han var noget, selv om han talte 
hovedstadssprog og lignede en af 
tidens fejrede operettehelte. Det 
kom til en styrkeprøve i den før
ste fælles sammensangstime. Pla
ceret på det mest umulige tids
punkt, sidste time lørdag fra 
13-14, havde alle tidligere sang
lærere frygtet denne time. Kun 
takket være skolens inspektør, 
lektor Johansen, blev der opret
holdt nogenlunde ro og orden på 
de lange træbænke. Som en storm
vind kom Thomas ind i lokalet, og 
inden nogen havde nået at sunde 
sig, forkyndte han med en stemme 
som en skærebrænder, vi synger:
Du danske mand af al din magt, 
hvorpå han slog flyglet an med et 
brag, som ville han for bestandig 
overdøve hele forsamlingen. Det 
skulle være løgn, tænkte vi. Vi 
sang af fuld hals vers efter 
vers. Det blev en sangerkrig, bå
de hvad tempo og styrke angik.
Men vi var faldet i med begge 
ben. Vi havde ladet os rive med.
Nu gjaldt det for den nye lærer 
blot om at forme og kultivere vo
res kraftudfoldelse, så det kom 
til at lyde som musik.

Den proces blev en stor ople
velse for mange af os. De første 
par måneder gik det nok lidt 
tungt med at lære gymnasiesangbo- 
gens flerstemmige satser, men in
den jul var vi blevet et flot 
kor, som kunne præstere fine frem
førelser af f.eks. "In dulci ju- 
bilo" og "En rose så jeg skyde".

Af en flok særligt ivrige kor
sangere dannede Thomas et lille 
blandet kor, som øvede efter sko
letid. Her indstuderede vi med 
stor iver, alt hvad vi kunne ka
pere fra Bach og Mozart til Negro 
spirituals i Thomas' egne incite
rende udsættelser. Hvem husker f. 
eks. ikke hans udsættelse af 
"Little David play on your harp?"
- som Thoma^ gav os i hånden, in
den blækket^på nodepapiret var 
tørt.

Thomas Alvad og Birgit Winther, 
student 1949, g. Alvad.

I februar 1948 spillede vi 
traditionen tro skolekomedie i 
drengenes gymnastiksal. Under 
lektor Johansens engagerede in
struktion indstuderede vi Hei- 
bergs "De danske i Paris". Det 
kgl. Teaters partitur til musik 
og sang blev fremskaffet, og Tho
mas tog del i løjerne både som 
sanginstruktør og som medkomedi
ant i en af stykkets hovedroller. 
På billedet man ser hvordan. Det 
var dengang Ribes eneste teater, 
så der måtte 3 opførelser til for 
fulde huse.

Midt i skoleåret en lørdag 
formiddag ankom selveste under
visningsinspektøren for Gymnasie
skolerne, Højberg Christensen. I 
ministeriet havde man åbenbart 
været spændt på, hvordan den unge 
Thomas Alvad klarede opgaven i 
Ribe. Nok kendte man hans faglige 
dygtighed, men hvordan havde han 
mon klaret overgangen fra det kø
benhavnske boheme- og caféliv til 
det stilfærdige Ribe. Inspektør
en, der viste sig at være en lil
le, distingveret og venlig herre, 
hørte først på skolens tyskunder
visning i forskellige klasser. Så 
kom fællessangstimen. Højberg 
Christensen satte sig på den for
reste bænk. Sangen, først enstem
migt, så flerstemmigt, klang rent
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og fint. Alle gjorde sig umage i 
solidaritet med Thomas og af iver 
for at vise, hvor meget han havde 
lært os. Mod slutningen af timen 
blev det lille kor kaldt frem for 
at synge Mozarts: Ave verum, og 
til sidst sang vi alle Carl Niel
sens "Kehraus" af operaen Maske
rade i et forrygende tempo og med 
en styrke og klang, som måtte ha
ve fået taget til at løfte sig.
Oa Thomas slog af på den sidste 
akkord, sprang inspektøren op fra 
bænken som en gummiprop og løb 
hen og omfavnede Thomas. Ingen 
var i tvivl om, at man i under
visningsministeriet nu vidste, at 
i Ribe havde man Danmarks bedste 
sanglærer.

I juni 1948 måtte vi tage af
sked med skolen og dens lærere. 
For første gang dirigerede Thomas 
translokationskantaten, og den 
fik en glans, som vist ingen før 
havde oplevet. Rektor Johannes 
Jørgensen lagde i sin tale til de 
nye studenter ikke skjul på, at 
han var lidet imponeret af vores 
eksamensresultater. Men han roste 
os alligevel. Vi havde vist et 
godt eksempel for alle de andre 
elever ved at møde op til morgen
sang selv på de dage, hvor vi på 
grund af skriftlig eksamen skulle 
møde en time senere end de andre. 
Vi havde ikke selv tænkt over, at 
vi derved gjorde noget særligt. 
Det var for vores egen fornøjel
ses skyld, vi mødte op for at 
synge sammen med alle de andre 
med Thomas ved flyglet.

Sådan forløb Thomas' første og 
vores sidste skoleår sammen. Ikke 
underligt at vi som studenter 
savnede korsangen. Mange af os 
blev da også hurtigt medlemmer af 
det dengang mest navnkundige 
blandede kor i København: Unge A- 
kademikeres Kor, hvis dirigent 
var Svend-G. Asmussen. Men for
bindelsen til Thomas bevarede vi 
livet igennem, sådan som mange af 
hans senere elever også gjorde 
det.

At have haft gode lærere i sin 
barndom og ungdom er en af de 
største gaver, man kan få. Thomas 
blev for mange af os en lærer for

livet. Havde man i 1947 spået 
ham, at han skulle blive i Ribe 
og komme til at sætte sit præg på 
36 studenterårgange, ville han 
have svaret med en rungende lat
ter. Men københavneren Thomas 
blev ripenser. Med en kolossal 
arbejdsiver og lidenskab for sit 
fag ødslede han med sit talent 
som lærer, som musiker og som 
komponist. Han var trofast over
for gamle elever og nære venner, 
men stærke følelser blev ofte 
skjult bag en barsk attitude el
ler en befriende latter. Hans ar
tistiske evner udfoldede sig må
ske stærkest i de kompositioner, 
han har efterladt til os. I sin 
melodik røbede han sit sammensat
te væsen af ømhed og trods, vemod 
og lyssyn. Derfor bliver hans me
lodier ved med at klinge i sind
et, og de indskriver hans navn i 
dansk musikkultur.

07av  C. i i n d e g a a rc f  7 s . 48J

HERTHAKIRKETERP-MØLLER (S.27) 

20/10 1908 - 12/10 1989

Herthas far var læge i'Oksbøi. 
Der var tre døtre, Musse, der dø
de alt for tidligt, Nini, jurist 
og stadig i vigør, og så lillesø
steren kaldet Bitten. Hendes kæ
reste minder fra barndommen knyt
ter sig til ferierne hos en onkel 
på Grinderslev Kloster i Salling, 
en fin gammel herregård med stor 
park, voldgrav med en hemmelig-
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hedsfuld ø, hvor pigerne rigtig 
kunne lege. Ubeskedent nok påstod 
hun, at selv om hun var yngst, 
var det hende, der var bedst til 
at finde på rigtige sørøvertog
ter, hun havde den livligste fan
tasi .

I Oksbøl engagerede lægen en 
privatlærerinde til de tre piger 
plus en veninde ude fra en gård. 
De havde aldrig gået i skole. For 
at få adgang til Katedralskolen 
skulle de aflægge prøve ved en 
eksamen i samtlige fag. Det fore
gik under stor højtidelighed i 
København på selve universitetet. 
Det tjener deres privatlærerinde 
til evig hæder, at pigerne klare
de det. Først universitetseksa
men, så skolegang i Ribe - aka
vet, men helt i Herthas stil.

I klassen faldt hun godt til
rette og var en god og solidarisk 
kammerat. Hun var ikke vant til 
en skoles rutine, havde gerne ta
get forkerte bøger med i skyndin
gen og ledte længe i sin taske 
og fandt så nogle helt tredje. En 
ting undrede os. Hun turde stille 
spørgsmål til læreren. Vi andre 
var forlængst alt for dresserede 
og velsagtens for sløve. Men hun 
kunne overraske, tit med mærkeli
ge spørgsmål i en fjern forbin
delse med teksten.

Resten af dagen var hun og sø
strene hos onkelen i Stiftamt
mandsgården sammen med kusinen 
Gete, Karen Margrethe Herschend 
(s.28). Gården ligger lige over 
for skolens indgang. Vi passerede 
jomfruburet på vej hjem til vore 
pensionater og den daglige mausel 
100 m derfra - men afstanden var 
astronomisk.

Så København og visse uklare 
studier sammen med et hold venin
der på Kvinderegensen, hjerteven
inder resten af livet. Johanne 
Hansen, jurist. Esther Ammundsen, 
Københavns stadslæge, der på Her
thas 70-årsdag opfordrede til en 
tur kloden rundt - det er netop 
nu, livet rigtigt begynder! Es
ther Møller, stadig aktiv læge i 
det indre København og en levende 
fabel. Men frem for alle Helga 
Pedersen, godsejer, minister, med

i alle slags internationale kom
missioner med Hertha som ledsager 
- i 1930erne ekspert i at gå på 
æbleskud i folks privathaver og 
at entre væk over plankeværker.

Borgerkrig i Spanien. Fra Pa
ris tog Hertha og en kammerat 
sydpå til en grænsestation, hvor 
familien hjemme troede dem i god 
behold. En bro førte over til den 
spanske side. Vagtposter på begge 
bredder. Men ti minutters vinpau
se - lige nok til at Hertha og 
kammeraten kunne smutte over. Så 
nogle måneder som sygehjælper i 
et svensk lægehold i Barcelona.

I 1940erne kontorjob i uden
rigsministeriet og udsendt til 
konsulater og ambassader i Orien
ten bl.a. i Teheran, hvor hun be
undrede shahen og senere skrev 
harmdirrende læserbreve i Ber- 
lingske imod Khomeini. Engang i 
toget fra Ankara østpå op gennem 
Anatolien blev toget standset af 
bevæbnede partisaner eller gen
darmer. Alle passagerer blev dre
vet ud på sletten og bagagen en
devendt. Hertha nægtede og lod 
sig ikke rokke fra sin plads. Of
ficerer blev tilkaldt og larmede 
op. Hertha svarede igen, svingede 
med pas og papirer med Danmarks 
Rigsvåben og diplomatstatus og 
smækkede døren i. så  rullede to
get videre.

Det var først efter hjemkom
sten fra Teheran, hun kom på den 
ide at studere persisk og arabisk 
ved Københavns Universitet. Hun 
blev magister, knyttedes til Det 
kongelige Bibliotek og undertiden 
kaldt til British Museum som sær
lig sagkyndig. Skrev bøger og ar
tikler, fortalte i radio, var med 
i en film om Det lykkelige Arabi
en og Carsten Niebuhr. Når hun 
skrev om islamisk billedkunst el
ler om Thorkild Hansen og Niebuhr 
og hans mærkelige rejsefæller i 
1700-tallet, var det let læst med 
en munter undertone, nu og da med 
en helt uventet drejning, et si
deglimt som når Hertha i klassen 
i Ribe fik os til at vågne op.

Hun var et menneske af en 
sjælden race og kvalitet.

!V;e/s fukman is.,?77
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indbetating af kontingent
På generalforsamlingen i februar blev det vedtaget at forhøje 
det ordinære kontingent til 60 kr., medens uddannelses-årgangene 
1985-1989 fortsat betaler 30 kr. Årets studenter er som hidtil 
kontingentfrie.
Kontingentet opkræves ved udsendelse i uge 19 af et giroindbe
talingskort, som også kan bruges af medlemmer bosat i Norge og 
Sverige. Medlemmer i andre lande bedes betale i check og medsen
de indbetalingskortet. Ved betaling i fremmed valuta bedes man 
tage i betragtning, at Ripenser-Samfundet ved veksling skal be
tale et ikke ubetydeligt gebyr.
Da giroindbetalingskortene EDB-behandles, kan de kun bruges til 
kontingentindbetaling. Gaver til foreningen sendes separat til 
kassereren. Ønsker man at betænke Understøttelsesfonden bedes 
man anvende det specielt fremstillede indbetalingskort, som ud
sendes sammen med kontingentopkrævningen (se i øvrigt s.252).
Foreningen anmoder medlemmerne at betale kontingentet uden for
sinkelse, således at udgifter til rykkere kan holdes på et ab
solut minimum.
Eventuelle adresseændringer meldes direkte til postvæsenet.

Kasserer: Kirsten Grunfeld, Rønne Allé 15A, 3450 Allerød,
Giro 1 06 66 76.

Nye mediemmer
R. 35 Ejvind Pedersen, Krogvej 17, 6700 Esbjerg
S. 36 Kai Høiberg-Nielsen, Tuborgvej 228, 2400 Kbh.NV
R. 47 Karen Lund, Bjømstigen 121, S-17172 Solna, Sverige
S. 64 Kirsten Ewers Andersen, Galgabakken Sten 4— 1, 2620 Albertslund

Jette Simonsen, Frejasvej 8, 4220 Korsør
Birte Larsen, 16 Great Circle Drive, 94941 Miil Valley, Californien

S.80 Pia Sihm, Høyensgade 35 st. 2100 Kbh. 0
Anne Vejrup, Kjærmarken 73, 6771 Gredstedbro

Nye adresser
S.36 Oliver M. Olesen, Jacobys Alle 10, 1806 Frbg.Ø
R. 53 Svend Olaf Storm, % Walin & Storm, House 88-B, Road 14, Banani DHAKA

1213 Bangladesh
S. 58 Hardy Bechnagel, Gravsgade 8, 6760 Ribe
5.61 Hans Daugaard Peters, Egedal 2, Hoptrup, 6100 Haderslev
R. 61 Poul Sørensen, Solbakkevej 35, 9230 Svenstrup
5.62 Hanne Kongsdal Jensen, Rue de la Vignette 121,B-1160 Bruxelles, Belgien 

Elin Kjeldgaard Hansen, Bondtvedvænget 3E, 5700 Svendborg
5.63 Hans Peter Hansen, Raebum Close 14, London NW 11-6 HU, England
5.64 Max Lykke Kristensen, Højtoftevej 4, 8240 Risskov
S. 66 Per Weber, Strandgårdsvej 11, 4720 Præstø
S.7o Peter Finnerup, Willemoesgade 8, st.tv. 2100 Kbh.Ø
S.75 Rande Worm, Sønder Vollum 5, 6261 Bredebro 
S.77 Lars Reno Jekobsen, Magazine GAP, Road 26, 9A, Hong Kong
S.79 Jacob Kjær Larsen, Vodroffsvej 58, st.th. 1900 Frbg. C 

Annette Steensbek, Favrdalen 83, 6100 Haderslev
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5.81 Brynhild Mohr, Oehlenschlagersgade 43, 4.th, 1663 Kbh.V
5.82 Lone Øvlisen Brun, Skelagervej 172A, 8200 Arhus N 

Helle Storgård, Ny Strandvej 72, 3050 Humlebæk
5.83 Doris Skov Larsen, Damgårdsvej 7, st.tv. 3660 Stenløse 

Jan Nørgaard Poulsen, Sct.Nicolajgade 5, 6760 Ribe 
Jørgen S. Kristensen, Bispevænget 7, 9800 Hjørring

5.84 Birgitte Skovmand Bruun, Hunderupvej 172, 2. 5230 Odense M
5.85 H.C.Ohrt-Johansen, Tranekjærvej 58,vær.103, 8240 Risskov 

Heidi Juul Christensen, Nygårdsvej 129, st.tv. 6700 Esbjerg 
Solveig Sørensen, Valmuevej 7, kid. 7100 Vejle
Søren Michael Bang, Skoleparken 47, 6705 Esbjerg 0 
Lars Kjær Lassen, Slotsalleen 6A, 5600 Fåborg

5.86 Hanne S. Christensen, Syrenvej 19, 6760 Ribe 
Susanne Dahl Madsen, Kongevej 54, 6510 Gram

5.87 Birgitta Bruun Jepsen, Baggesensalle 43D, l.tv. 6700 Esbjerg 
Eva Birgitte Lau, Birkevej 6, Søvang, 2791 Dragør
Anni Thøstesen, V.Vedstedvej 20, 6760 Ribe

5.88 Søren Heide Petersen, Niels Bohrs Alle 23, vær 1310, 5230 Odense M 
Kirsten Sønderby, Tiist Østervej, 8381 Mundelstrup
Tina Lykke, Spobjergvej 141,7, 8220 Brabrand 
Hans Paludan, Lottesvej 7, st. v.10, 8220 Brabrand

5.89 Anette Lisbet Knudsen, Tøndervej 52A, 6780 Skærbæk 
John Jensen, Rungsted Strandvej 62B, 2960 Rungsted Kyst 
Birte Kreie, Kaløgade 4, 8000 Arhus C
Lillian Schmidt Larsen, Langmosevej 6, 8620 Kjellerup 
Anette Majholm, Møllebakken 346, 4400 Kalundborg 
Marie Louise Moltke Leth, Vestergade 80, 3.th. 8000 Arhus C 
Irene Platz, Ribevej 23, 6683 Føvling
Johanne Nicole Prahl, Tønderlandevej 12, 6240 Løgumkloster 
Fletning Rasmussen, Grønjordsvej 6809, 2300 Kbh.S 
Anna Vind, % Stamp, Matilde Fibigersvej 6, 2000 Frbg.
Hanne Foged, Skolegade 6, vær. 6, 6760 Ribe
Pia Fjord Grønvold, Vestergade 41B, st.tv. 6500 Vojens
Lars Arresteen Madsen, Rævehøjvej 36, 2800 Lyngby
Torben Øtoft, Albert Skeelsgade 15, 6760 Ribe
Henriette Spang Christiansen, Elmegade 6, 1.th. 6740 Bramming
Kai Holm Jensen, Sønderportsgade 12, 1. 6760 Ribe
Signe Steffensen, Jemhytvej 43, 6500 Vojens

Efteriysning af adresser
Postvæsenet meddeler, at følgende er flyttet uden at opgive nye 
adresser. Kender du en eller flere af dem, bedes du venligst oplyse 
dem til Poul Noer, Nordkildevej 15, 3230 Græsted, tel. 42-29.14.43.

5.86 Kim Paasch
J. Kjerrumgaard Johansen 
Anders Aarhus

5.87 Gertrud Sabroe Termansen
5.88 Vivi Færch Simonsen
5.89 Susan Schmidt

5.71 Jette M. Lund
5.72 Anette Aagaard Andersen 
S.75 Ruth Sareyka Rosenberg
5.80 Anna Hilda Eilrich
5.81 Alice Klinge
S.84 Hanne Krag Ingvardtsen 

Kent Nybo Mølsted 
Niels-Peter Skov

Adresseændringer og reklamationer meddeles til det omdelingsposthus, 
hvorunder man hører. Ved flytning opgives både gammel og ny adresse samt 
alle cifre i medlemsnummer.
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Saltgade 10-14, 6700 Ribe. Tlf. 05 42 13 33

så længe oplag haves
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tak til alle kontaktpersoner og andre, som har været behjælpelige med 
ajourføring af adresselisterne. Uden jeres hjælp ville en Jubilar-Ser
vice ikke kunne udgives. Trods omhyggelighed vil fejl og mangler ikke 
kunne undgås. Oplysning om sådanne modtages med tak af Johs. Jensen 
Virumvej 108 B, 2830 Virum, 42-85.40.70.
Kontaktpersoner. Jubilarer, der ønsker at komme til translokationen og 
baQSiter deltage i en eventuel sammenkomst med gamle klassekammerater, 
bedes selv henvende sig til holdets kontaktperson.
Jubilartalere. Det har i mange år været skik, at en eller to (helst 
ikke flere!) jubilarer på deres holds vegne holder en kort tale ved 
translokationen. Eventuelle talere bedes melde sig til rektor Bent 
Karsdal, 75-42.02.66, senest et par dage inden translokationen.
Receptionen, som Ripenser-Samfundet arrangerer for jubilarer, årets 
studenter og Katedralskolens nuværende og tidligere lærere, finder 
sted umiddelbart efter translokatioinen i Rundgangen, som skolen vel
villigt stiller til vor rådighed. Til orientering for jubilarer, der 
ikke har besøgt skolen siden 1978, ligger nybygningen med Rundgangen 
der, hvor fyrrummet (med drengenes "hemmeligheder" bagved) og den 
gamle pedelbolig lå, altså for enden af pigernes gamle gymnastiksal.
Pladsreservation til receptionen. Rundgangen er stor, men ikke stor 
nok til, at der kan skaffes siddeplads til alle. De yngre ben er hur
tigere end de ældre, så når de ældste årgange kommer ind til recep
tionen, er alle borde optaget. Vi har derfor lavet en reservations
ordning for årgangene ned til 50 års jubilarerne inkl. Reservation 
senest den 22. juni til Mogens Juhl, Kongensgade 15, 6760 Ribe75-42.40.66.
Overnatningsmuligheder. Hotel Dagmar er fortsat byens hotel. Weis 
Stue, Backhaus og Jegerstuen (Saltgade) disponerer over et beskedent 
antal værelser. Herudover kan der overnattes på Vandrehjemmet på 
Hovedengen. Ellers kan der henvises til Hotel Gredstedbro 8 km nord 
for Ribe. Der er også mulighed for privat indkvartering i Ribe og 
omegn. Oplysning herom fås på Ribe Turistbureau, Torvet 3, 6760 Ribe 
75-42.15.00.
Gave til understøttelsesfonden. Ripenser-Samfundet bringer hvert år en 
hilsen og tak til skolen i form af en pengegave til en nydimitteret 
student. Gaven ydes af foreningens understøttelsesfond samt årets ju
bilarer og var sidste år på 3.000 kr. Alle årets jubilarer opfordres 
til at betænke fonden med et beløb - stort eller lille - som sendes 
til kassereren: Kirsten Grunfeld, Rønne Allé 15 A, 3450 Allerød. Giro
nummer: 1 06 66 76. Talonen mærkes "Jubilæumsfonden", se i øvrigt 
Ripenser-Bladet, april 1990.
Gamle skolebilleder. Vort billedarkiv er kun i sin vorden. Skal 
Ripenser-Bladet og Jubilar-Service bringe billedstof fra skolen, må vi 
appellere til alle tidligere elever om at kigge i skuffer og gemmer 
efter gamle billeder, som vi enten må få til vort arkiv eller låne til 
kopiering. Sammen med billederne vil vi gerne have navnene på de af
bildede og oplysning om, hvornår billederne er taget. Billedmateriale 
sendes til Mogens Juhl, Kongensgade 15, 6760 Ribe, 75-42.40.66.
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RIBE KATEDRALSKOLES 
TRANSLOKATION 

1990

Som meddelt i Ripenser-Bladet, januar 1990, finder translokationen 
i år sted

fredag d. 22. juni kl. 10
i skolegården. Kun regnvejr kan flytte højtideligheden indendørs, 
d.v.s. ind i Domkirken. Så selv om vejret er køligt og blæsende, 
men blot holder tørt, foregår translokationen i skolegården. De 
kuldskære anbefales derfor ikke at være for sommerligt klædt. 
Translokationen varer ca. 2 timer.
Som tidligere stiller skolen også i år Rundgangen til vor rådighed 
for afholdelse af Ripenser-Samfundets jubilarreception, der finder 
sted umiddelbart efter translokationen.
Til receptionen indbydes herved

- alle årets jubilarer
- tidligere og nuværende lærere og ansatte ved skolen
- de nydimitterede studenter

Ripenser-Samfundet

70-års jubilarer
Studenter 1920
1. Otto Johannes Larsen, bibliotekar

Lønstrupvej 8, 8250 Egå 86-220381
2. Emmy Willemo&s, lektor 

Dagmargaarden, 6760 Ribe
3. Dagny Steffensen, assistent 

Ringstedvej 20, 4690 Haslev
4. Emil Schoustrup Thomsen 

Oplysning mangler
4 ikke nævnte kammerater er afgået ved døden
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70-års jubilaren, bibliotekar 
og cand. theol. Otto Larsen, 
har sendt os denne vise, som 
han skrev til skolens 800—års 
jubilæum og sit eget studenter
holds 25-års jubilæum i 1945.

EN VISE 
AT SYNGE VED 

SKOLENS OG VORT
OTTE HUNDREDE - OG FEMOGTYVE AARS 

JUBILÆUM

Mel.: Hil dig, du gamle Borger...
1.

I Ribes gamle Gader vi traadte vore Børnesko, 
aaja, aaja, aaja, aa singsalia, 

i Aarevis vi traved' fra Skolen til den Hvide Bro, 
aaja, aaja, aaja, aa singsalia.

Og siden er der altsaa svundet femogtyve Aar, 
ak ja, hvor Tiden gaar,
,og graat er snart vort Haar.

Og nu som jubeloldinge vi samles her paany 
og holder jubilæum i den gamle By.

2.
Syv lange Aar for Lea - (og Laban det var JUllusi) 

aaja, aaja, aaja, aa singsalia, 
men Lea er jo udlagt som: Litterls et artlbus, 

aaja, aaja, aaja, aa singsalia.
For Videnskab og Kunst vi maatte døje mangen Tørn, 

før Alma maters Ørn 
saa os som sine Børn.

Og tit og ofte rysted' vi 1 Bukserne af Skræk 
for Rektor og for andre - men især for Bech.
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3.
Ja, Rektor, Bech og Reincke og Dybdal og den gamle Bloch, 

aaja, aaja, aaja, aa aingaalia, 
nu hviler under Mulde de fleste af hin Lærerflok, 

aaja, aaja, aaja, aa aingaalia.
Til hver iaær en venlig Tanke sender vi i Dag, 

om ikke med Behag, 
aaa dog foruden Nag.

De gav os, hvad de kunde} hvad kan man forlange mer?
- omend vi ønsked' tit en bedre Karakter.

4.
Men trods alt Slid og Slæbet med Lektier, Version og Stil 

aaja, aaja, aaja, aa singsalia, 
var vore Skoledage dog heller ej foruden Smil 

aaja, aaga, aaja, aa aingaalia.
I Klokkeklassen vi som "Hejmdal"s Børn os boltred' frit, 

og "Luren"s Toner tit 
ku' høres tem'lig vidt;

i hvert Fald hørtes de af Rektor Mortensen engang, 
og paa hans høje Bud forstummed' "Luren"s Klang.

5.
Og nu i Jubel-Aaret vi løfte ogsaa vil vort Glas 

aaja, aaja, aaja, aa singsalia, 
for Skolens gamle Stifter, den gæve Biskop Hellas 

aaja, aaja, aaja, aa singsalia.
Han ordned' ikke Mare Svend og Knud og Valdemar, 

men Skolen vistnok har 
Bisp Hellas til Far,

idet han el've Hundred' femogfyrre underskrev 
det allerældste Domkapitel3kolebrev.

6.
Saa lad da Skolen levej — forhaabentlig i mange Aar 

aaja, aaja, aaja, aa singsalia, 
og Emmy garanterer, det i den rette Skure gaar 

aaja, aaja, aaja, aa singsalia.
Hun terper jo Latin og Fransk, - er baade Bech og Bloch 

for Skolens Børneflok, 
og saa gaar det jo nok.

Og dersom ellers denne Verden blot saa længe staar, 
vi mødes her igen om otte Hundred' Aarj
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Realister 1920
1. Agnes L. Hansen

Nygade 4, 6760 Ribe 75-420762
2. Martin Bjerrum 

Oplysning mangler
3. Laura M.M. Bech (f. Såby)

Oplysning mangler
4. Inge Thalwitzer 

Oplysning mangler
Harry K. Hjerrild, Carl J. Jensen, Georg Peters og 
6 ikke nævnte kammerater er afgået ved døden

65-års jubilarer

Bag.rk.: Frede Christensen, Vagn Mikkelsen, Thøger Aastrup, C.Ernst 
Bojsen, Louis W. Jensen, Villiam Sørensen, Johannes Kjelstrup,
Jens K. Jensen og lektor Dybdal.
Midt.rk.: Aage Th. Jørgensen, Christian T. Andersen, Svend V. Raun, 
Nini M.K.Møller, g. Bork, Anna Hedvig Tønnesen, g. Eskildsen, Vif- 
fert B. Møller og Jens V. Poulsen.
For.rk.: Carl Christian Hansen, Anton Karkov, Frode Schøn og Niels 
Lund. (II g, 1923-24).
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Studenter 1925
1. Nina Bork (f. Kirketerp-Møller), exp.sekr.cand. j ur. 

Søtoften 1, 2820 Gentofte 31-656543
2. Bojsen Møller Viffert, læge 

Nabben 15, 5683 Hårby
3. Jens V. Poulsen, kontorchef

Fladstjemevej 3, 2000 Frederiksberg 31-690112
4. Svend V. Raun, fhv. apoteker, generalkonsul 

P.O. Box 343722, Coral Gables, Florida 33114
5. Anna Hedvig Eskildsen (f. Tønnesen), cand.mag. 

Smalbæk 7, V. Vedsted, 6760 Ribe 75-445453
6. Anton Karkov, lektor

Carolinevej 6, 2900 Hellerup 31-628638
7. Niels Sandberg Stange, forh. tandlæge

Rosenvængets Hovedvej 26, 2100 København 0 31-260631
8. Louis Jensen

Oplysning mangler
Emst Boj sen, Aage Jørgensen og Frode Schon er afgået 
ved døden

Realister 1925
1. Mette Peters (f. Jørgensen)

Grønnegade 23, 6760 Ribe
2. Elly K.K. Nørgaard

Plejehjemnet Sukkertoppen, 7100 Vejle
3. Peder Olesen

Skovbrynet 5, 5800 Nyborg 65-310354
4. Ella Rasmussen (f. Peters)

Skjoldsgade 16A, 6700 Esbjerg
5. Julius Poulsen

0. Farimagsgade 71A, 2100 København 0
6. Karen E.H. Svendsen (f. Skade)

Lundtoftevej 6, 9800 Hjørring
7. Anna K.J. Stouge (f. Sørensen)

Hyldegårdsvej 38, 2. tv., 2920 Charlottenlund
8. Karen Andersen (f. Thomsen)

Ladingsvej 2, 4500 Nykøbing S
9. Agnes M. Hansen 

Oplysning mangler
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10. HansO. Hansen 
Oplysning mangler

11. Søren Chr. Hansen 
Oplysning mangler

12. Karen H. Holm 
Oplysning mangler

13. Mogens S. Lund 
Oplysning mangler

14. Anna Margr. F. Nielsen 
Oplysning mangler

15. Ester R. Skytte 
Oplysning mangler
Ebba M. Hansen, Gudrun B. Hansen, Aksel V. Lassen, 
Peter A. Riber og Arnold Rønnpage er afgået ved døden

60-års jubilarer
Studenter 1930
1. Helge Aagaard, sognepræst

Højbjergvej 1, Hessel, 8500 Grenå 86-326125
Marie Maglebjerg, cand.mag. 
Ansvej 5, 8600 Silkeborg 86-820517
Vagn Iversen, sognepræst 
Skrænten 6, 9631 Gedsted 98-645072
Gudrun Kjærgaard (f. Jepsen), korrespondent 
Jægersborg Alle 193, 2820 Gentofte 31-653312
Johannes Thorning Pedersen 
Jagtvej 219E, 2100 København 0
Aase Jensen (f. Schrøder), tandlæge 
Havnegade 31, 1., 6700 Esbjerg 75-124647
Jens Peter Vad, sognepræst 
Røsnæsvej 327, 4400 Kalundborg 53-509030
Olav Frandsen, civilingeniør 
Abakkevej 51, st. tv., 2700 Vanløse 31-712265
Jens Daniel Hoppe, læge 
Søndergade 18, 6000 Kolding 75-524354
Anna Larsen (f. Jaoobsen), overlærer 
Martinsvej 19, 7000 Fredericia 75-922536
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11. Erik Westergaard, tandlæge 
Strandmøllevej 11, 6000 Kolding

12. Svend Louis Nielsen 
Oplysning mangler

75-521519

Kjeld Nørregård, Børgvald Thaysen Johansen, Ingrid 
Christensen (f. Næss-schmidt) og Heine Skovborg Petersen 
er afgået ved døden

Realister 1930
1. Johanne Sørensen

Storegade 83, 6740 Bramming 75-173080
Øvrige kammerater er ikke fundet

55-års jubilarer

Jespersen g. Fagerstrøm, Harriet Rasmussen g. Smith, Idith Callsen 
g. Grånell og Ingrid Larsen g. Jensen.
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Studenter 1935
1. Ruth Ingibjørg Erud (f. Einarson), kunsthåndværker 

P. Mathiasensvej 16, 3460 Birkerød
2. Ingrid Marie Jensen (f. Larsen)

R.R. 1, 100 Mile House, B.C. Canada VOK 2EO
3. Knud Lindhardt, lic.agro.

GI. Vallerødvej 22, 2960 Rungsted Kyst
4. Hervert Pedersen, apoteker 

Blåbærvej 4, 9460 Brovst
5. Harriet Smith (f. Rasmussen), fysioterapeut 

Skodsborg Strandvej 253, 2942 Skodsborg
6. Lorentz Thomsen, skoleinspektør 

Tingvej 6, Brøns, 6780 Skærbæk

7. Henry Jensen 
Oplysning mangler

8. Grethe Fagerstrøm (f. Jespersen)
GårdsvSgen 20, S-100256 Uppsala, Sverige

9. Svend A. Philipsen, provisor 
Præstehaven 18B, 7400 Herning

10. Helge Poulsen 
Oplysning mangler

11. Gunnar Terpager, revisor
Sdr. Fasanvej 55, 2000 København F
Idith Grånell (f. Callsen), Laura Teilmann, Niels 
Villemoes, Helge Nielsen, Erich Paulsen, Anker M. 
Petersen, Børge Skrydstrup og Svend Westergaard er 
afgået ved døden

Realister 1935
1. Ellen Hage Jacobsen (f. Aagaard) 

Tidl.adr.: Kærmindevej 7, Odense
2. Dora Øbom (f. Bottelet)

Skovvejen 46, 8000 Århus C
3. Osvald Bundgaard 

Tangevej 41, 6760 Ribe
4. Tove E. Christensen 

Vesterdal 3, 4000 Roskilde
5. Stella Gregersen (f. Hansen) 

Kurveholmen 16, 6760 Ribe

42-810791

42-862647

98-232195

42-803280

74-753257

00946-18425910

97-118267

31-872678

86-130939

75-420610

42-355957

75-420329
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6. Kamma M. Thomsen (f. Jensen)
Tingvej 6, Brøns, 6780 Skærbæk

7. Jens A. Jepsen
Dronning Dagmars Vej 3A, 6760 Ribe

8. Anna Lise Pedersen (f. Kittelmann) 
Korsbrødregade 5, 6760 Ribe

9. Marie Nissen (f. Lauridsen)
Tidl.adr.: Mølletoftevej, Skodsborg

10. Børge Lund
Furesø Parkvej 35, 2830 Virum

11. Gunnar Lund
Syrenvej 47, 7100 Vejle

12. Grethe Bak Rasmussen (f. Madsen)
Tidl.adr.: Sølystvej, Silkeborg

13. Ane Marie Poulsen (f. Pedersen)
Tidl.adr.: Borgmesterlykken 8, 6400 Sønderborg

74- 753257

75- 420662 

75-420849

42-856291

75-836769
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14. Ejvind Pedersen
Krogvej 17, 6700 Esbjerg 75-125412

15. Elvira Metzker (f. Pedersen) 
Kildeparken 1, 6740 Bramming 75-173243

16. Mogens Strøbech
Brodersens Allé 11, 2900 Hellerup 31-626667

17. Ingrid Olsen (f. Sørensen)
Plantagevej 12, 6740 Bramming 75-173277

18. Carl R. Thomsen
Kinchsvej 2, 6760 Ribe 75-422638

Erik Bay, Dagmar Enevoldsen (f. Gram), Esther Jokumsen, 
Svend Jacob S. Kjær, Gerda Spangsberg Christensen 
(f. Michelsen), Johannes Skrydstrup og Bent StUrup er 
afgået ved døden
Kontaktperson: Carl R. Thomsen (nr. 18)

50-års jubilarer
Studenter 1940
1. Helga Bonde Schmid (f. Bonde)

Am Brunnen 26, Gr. Hehlen, D-3100 Celle. 0094-9514151375
2. Anders Damsgaard, lektor

Erik Menvedsvej 20, 8800 Viborg 86-623315
3. Minna Hess Thaysen (f. Haar), cand.mag. 

Frederik d. V's vej 21, 2100 København 0 31-393110
4. Rita Knudsen

Alléen 47, 8660 Skanderborg 86-520738
5. Arne Kromann Bak, cand.pharm. 

Romerparken 35, 6000 Koldinq 75-506061
6. Gregers Bundesen

Fanøvej 13, 7200 Grindsted 75-324293
7. Kai Bøggild, dommer 

Kærvang 19, 2820 Gentofte
8. Peter Gram, dyrlæge 

Munkeparken 58, 6240 Løgumkloster

31-650799

74-74332074-743320
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ved Erik Bay (s.38).

9. Hans Henning Hansen, apoteker 
Kurveholmen 2, 6760 Ribe 75-423341

10. Hans Thygesen Kristensen, civilingeniør
jarvsOgrand 23, S-16223 vailingby, Sverige 0094-68894989

11. Niels Ove Lerche-Thomsen, kontorchef 
Parkvej 18, 4800 Nykøbing F 54-853340

12. Per Hjek Møller, cand.pharm.
Ole Chr. Kirksvej 7, 6990 Ulfborg 97-492090

13. Nis Rahr, civilingeniør
Tombjergvej 24, 4130 Viby Sj. 53-820156

14. Chresten Søgaard, overlærer 
Anumvej 17, 6900 Skjern 97-351601

15. Leif E. Holding, erhvervsøkonom 
Egealle 1, 2650 Hvidovre 31-789887

16. Gunnar Zabel, afd.ingeniør
N. Voldgade 25, 1358 København K 31-321227
Poul Gade Hansen, Antoni Kristensen, Erling Lund, 
Andreas Olesen, Ingrid Himmelstrup (f. Pedersen), 
Bernt Andersen og Vagn Heiselberg er afgået ved døden
Kontaktperson: Arne Kromann Bak (nr. 5)
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Realister 1940
1. Sophus Th. Balslev

3749 W. 14th Av., Vancouver 8, B.C., Canada
2. Borge C. Brogaard, fhv. værkforer 

Nygade 2, 6760 Ribe
3. Aksel Brandt, fhv. brugsuddeler 

Hovedvej 2, BrOns, 6780 Skærbæk
4. Sven Nordahl, fhv. bankfuldmægtig

Svalevænget 8, 6760 Ribe___________
5. Arne E. Fjordvang, radioforhandler 

Thistedvej 81A, 9400 NOrresundby
6. Anna Thomsen (f. Gram)

Stolbergvej 10, 2820 Gentofte
7. Aage Hansen, arkitekt 

SOndersO Park 66, 3500 Værlose
8. Inge Bangsbo (f. Helle-Rasmussen)

Kapelvej 39, 3700 ROnne
9. Ove Friis Jensen, kontorchef 

Gemmavej 4, 8270 HOjbjerg
10. Gunnar Leth

Engvej 16, 6760 Ribe
11. Svend Johansen, tømmerhandler 

Veservej 6, 6720 Nordby Fanø
12. Gunhild Bangsborg (f. Jungnitsch)

Virumgade 17A, 2830 Virum
13. Kirsten Holager (f. Korsgaard)

Nørreskowej 13, 2740 Skovlunde
14. Christian Krogh, mekaniker 

Stengården 9, 6740 Bramming
15. Tage J. Lassen

Bredal Skovvej 20, 7120 Vejle 0
16. Gerda Lerche-Thomsen, direktionssekretær 

Ewaldsgade 4, 2., 2200 København N
17. Dagny Nagel (f. Nielsen)

Bjødstrupvej 28, Hammerum, 7400 Herning
18. Børge Pedersen, fhv. købmand 

Lyngparken 71, 4400 Kalundborg
19. Dorthea BrUnnich (f. Petersen)

Cottagevej 2, 2900 Hellerup

75-420318

74- 753656

75- 420537 

98-172031 

31-650677 

42-483403 

53-953675 

86-147573

75-163474

42-851257

42-915835

75-174260

75-895013

31-350915

97-116786

53-511920

31-622379
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20. Iris Urup (f. Rasmussen)
Colbj ømsensve j 53, 4800 Nykøbing F 54-852410

21. Andrea Helby Petersen (f. Sinnbeck) 
Lahnsgade 68, 5000 Odense C 66-135824

22. Carl Emil Suadicani, ekspeditionssekretær 
Slotsherrens Have 145, 2610 Rødovre 31-704737

23. Viggo Ullerichs, repræsentant 
Valmuevej 16, 6000 Kolding
Søren Gantzel, Katharine Alexander (f. Hansen), 
Annalise Lindegård (f. Madsen) og Knud Erik Østbirk er afgået ved døden
Kontaktperson: Sven Nordahl (nr. 4)

75-527203

45-års jubilarer
Studenter 1945
1. Peder Hübschmann Agerbæk, læge 

Sortebrødregade 9, 6760 Ribe 75-422230
2. Inger Grundtvig (f. Askgård), lærer 

Tangevej 15, 6760 Ribe 75-420839
3. Thyge Jørgensen Bruun, redaktionssekr. 

Rosenhaven 515, 2980 Kokkedal 42-244395
4. Sigrid Elsbo, overlærer

Selma Lagerlöfs Allé 41, 2860 Søborg 31-679313
5. Inger Margrethe Ehlers-Jensen (f. Frosch-Hansen) 

Ribe Landevej 62A, 6100 Haderslev 74-521820
6. Arne Martin Højbjerg, speditør 

Æblehaven 30, 3400 Hillerød
7. Niels-Erik Johansen, direktør

Residence - Bellevue 6, 1092 Belmont, Schweiz

42-264828

8. Bodil Ussing Nielsen (f. Kastrup), sekretær 
Himmelbjergvej 125, Laven, 8600 Silkeborg

9. Grete Kjær-Nielsen
Sundvej 2, Thyholm, 7790 Hvidbjerg

86-841577

10. Ebba Balslev (f. Kruchow), sekretær 
Rude Vang 45, 2840 Holte 42-421549

11. Frits Lerche-Thomsen, træ- oq finerhandler 
Set. Clemensgade 6, 6760 Ribe 75-420204
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12. Hans Mathiesen, direktør
Kummelsfort 1, Kollund, 6340 Kruså 74-678697

13. Ellen Margrethe Tolsgård (f. Petersen), lærer 
Pilekrattet 7, 8850 Bjerringbro 86-682595

14. Vibeke Brandt-Petersen (f. Salling) 
Tarupvej 78, 5210 Odense NV 66-160559

15. Holger M. Schmidt, luftkaptajn 
Rønnevej 34, 2980 Kokkedal 42-866104

16. Gunnar Olaf Svane, professor, dr.phil. 
Enebakken 4, 8520 Lystrup 46-164683

17. Kristian Sylvester Thomsen
c/o Else Thomsen, Hejis Landevej 27A, 6094 Hejis 75-574850

18. Sigvald Pedersen Toft, dyrlæge 
Vestergade 13, 9330 Dronninglund 98-841615

19. Henning Vejrup, skoleinspektør 
Nygade 1, 6800 Varde 75-267220

20. Flemming J. Legardt Ehlers, elektroinst. 
Vestervang 3, 6600 Vejen 75-361022

21. Jens Otto Gerken, administrationschef 
Kongebakken 15, th., 4000 Roskilde 42-362805

22. Arne Hansen, ingeniør 
Digevangsvej 20, 8600 Silkeborg

23. Erik Hansen, arkitekt 
Wildersgade 36, 1408 København K

86-836266

24. Karl K. Hemme, civilingeniør 
Østergade 16, 7800 Skive 97-528803

25. Poul Jepsen, provisor
Storegade 21, 6310 Broager 74-441104

26. Grete Christensen (f. Juhl), exam.pharm. 
Havnegade 35, 4900 Nakskov 53-921263

27. Hugo Koch, overlærer
Bag Hjelm 30, 6200 Åbenrå 74-621064

28. Jens Peter Hansen Korsgård, dyrlæge 
Sæbyvej 41, 9352 Dybvad 98-864005

29. Arne Nielsen, bankfuldmægtig 
Seminarievej 74, 6760 Ribe 75-421075

30. Knud Erik Bjørn
Johan Wilmannsvej 42, 2800 Lyngby

31. Bent Høgild Ot tosen, overlærer 
Gartnerkrogen 17, 3500 Værløse 42-482709
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Erik Hansen til samtale med rektor Willumsen. Men det er nu ikke 
så alvorligt, som det ser ud til. Erik Hansen fortæller selv, at 
han efter en sygdomsperiode fik de forsømte opgaver rettet hos 
rektor, som klassen havde i matematik. Og det er i den anledning, 
han er på rektors kontor.
(Foto: Olaf Kjelstrup r.23 i fototillæg til Berlingske Tidende,
17. maj 1942.)

32. Peter Helby Petersen, overlæge 
Lahnsgade 68, 5000 Odense

33. Else Marie Hansen (f. Thomsen) 
Carstensgade 91, 6270 Tønder

34. Knud Erik Ullerichs, økonomidirektør 
Horseager 2, 2670 Greve

35. Edith Christensen (f. Mind)
Peder Fabersvej 6, 6700 Esbjerg

66-135824

74- 722960 

42-901121

75- 135760
H.P. Jensen, Svend Bøj sen Jepsen, Kirsten Aase Jensen 
(f. Thygesen Kristensen) og Arne Søndergård er afgået 
ved døden
Kontaktpersoner:
Frits Lerche-Thomsen (nr. 11) og Arne Nielsen (nr. 29)

Realister 1945
1. Karla Porsgård (f. Andersen) 

Trøjelsvej 37, 6760 Ribe
2. Meta M. Thye-Petersen (f. Andersen) 

Rønvangen 21, 8382 Hinnerup

75-420846

86-985767
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3. Inger Nielsen (f. Bardrup), sygeplejerske 
Ribevej 21, 6760 Ribe 75-445574

4. Jørgen Bomer
Hestkøblund 97, 3460 Birkerød

5. Grethe Andersen (f. Christensen), sygehjælper 
Oplysning mangler

42-817884

6. Lilian Birch Nielsen (f. Husted Christensen) 
Vester Bjerqvej 2, 6760 Ribe 75-445026

7. Olaf Dejgård, arkitekt
Ved Stampedammen 58, 2970 Hørsholm 42-861395

8. Lorens C. Frederiksen, major 
Lembckesvej 41, 6100 Haderslev

9. Niels Peter S. Hansen 
Oplysning mangler

74-526360

10. Krista Mortensen (f. Jakobsen) 
Sønderhede, 7884 Fur 97-593225

11. Karen E. Kjær (f. Johansen) 
Skovbuen 43, 2650 Hvidovre 31-472467

12. Gunner R. Juhl, vagtmester 
Toften 11, 6780 Skærbæk 74-751729

13. Erling A. Kabel, kapelmusikus 
Skovdal 8, 3500 Værløse

14. Johanne E. Knudsen 
Oplysning mangler

42-988986

15. Sven E.B. Laursen, ingeniør 
Kastaniealle 11, 6000 Kolding 75-526942

16. Søren Erik Maae, salgsleder 
Mølby 23, 6400 Sønderborg

17. Sven Aage Pedersen 
Oplysning mangler

18. Karl Puggaard 
Oplysning mangler

19. Dora Damgaard (f. Trandberg) 
Oplysning mangler

74-427721

Jørgen W. Anger, Frovin Høy Hansen, Kirsten M. Jensen, 
Asta Nielsen, Olaf H. Ullerichs er afgået ved døden
Kontaktperson: Lilian Birch Nielsen (nr. 6)
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40-års jubilarer
OBS/ Se også s. 458. OBS/

Studenter 1950
1. Tulle Fenger (f. Dejgård)

Geelsskowej 2, 2830 Virum
2. Harald Filtenborg

Ved Banen 3, 6510 Gram
3. Ellen Dejgård (f. Holm)

Stampedammen 58, 2970 Hørsholm
4. Karen Marie Sørensen (f. Pilegård Jørgensen) 

Rømøvej 13, 6000 Kolding
5. Jørgen Lorenzen

GI. Amerikavej 7, 9500 Hobro
6. Kirsten Sølvsteen Sørensen (f. Nielsen) 

Egemvej 17, 2000 Frederiksberg
7. Else Madsen (f. Rasmussen)

Surreroj 18, 6372 Bylderup Bov
8. Astrid Bang (f. Skøtt)

Vestergade 5, 6520 Toftlund
9. Rise Ballisager (f. Zerlang)

Hejmdalsvej 9, 6000 Kolding
10. Edith Bentin (f. Backhaus)

Slotsgade 5, 6760 Ribe
11. Elisabeth Brodersen

Heg elundsvej 1A, 6760 Ribe
12. Kirsten Engsted (f. Dalsø)

GI. Byvej 10, Sdr. Ho, 6720 Fanø
13. Niels Grue-Sørensen 

Mårumvej 4, 3230 Græsted
14. Elsa Momsen (f. Hedeager)

Ellesvinget 6, 8600 Silkeborg
15. Karen Lorenzen (f. Jensen-Holm)

GI. Amerikavej 7, 9500 Hobro
16. Kai Akjær Jørgensen

Set. Mathiasgade 14, 1., 8800 Viborg
17. Elsebeth Jensen

P.G. Rammsallé 27, 3., 2000 Frederiksberg
18. Valdemar Thygesen Kristensen 

SandskaddevSgen 13, 26041 Nyhamnsiage, Sverige

42-851956

74- 821430 

42-861395

75- 526713 

98-521973 

31-191912 

74-762127

74- 831334

75- 529441 

75-421144

75-164423

42-291295

86-836665

98-521973

86-623118

31-862785

00946-4244754
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19. Birgit Bruun (f. Schiøtt)
Lillekrog 5, 6731 Tjæreborg 75-175247

20. Ej lif Schneider
Søvejen 2, 6500 Vojens 74-545200

21. Hans Aage Zabel
Basnæsvej 10, 2700 Brønshøj_________________  31-601515

22. Tage Staugaard
Bøgeallé 7, Skodborg, 6600 Vejen 74-848186
Inger Emer Andersen (f. Nielsen), Inger Marie Sørensen 
(f. Clausen), Svend Aage Berg Hansen, Vagn Jensen og 
Leif Nordestgaard er afgået ved døden
Kontaktperson: Hans Aage Zabel (nr. 21)

Realister 1950
1. Minna Andreasen (f. Poulsen), ejendomsmægl.

12005 Louise Avenue, 90066 Los Angeles, USA
2. Birthe Bonnesen (f. Jacobsen)

Rosensgade 45, 8300 Odder 86-540365
3. Ruth J. Bredsdorff (f. Jensen)

Tårbæk Strandvej 105K, 2930 Klampenborg______________ 31-630641
4. Poul Arne Bruun, havnekaptajn 

Vilh. Kyhnsvej 40, 5240 Odense N
5. Lis Ericson (f. Thygesen Kristensen)

Nypongatan 14, Hålsingborg 00946-42228862
6. Lise Eriksen 

Oplysning mangler
7. Birgit Hansen (f. Petersen)

Humlebivænget 45, 5260 Odense C
8. Inge Haupt (f. Rasmussen)

Kapellenweg 35, D-6460 Gelnhausen, Tyskland
9. Ane-Marie Kjær Nielsen (f. Skov)

Randkløve Alle 120, 2770 Kastrup
10. Kirsten Vejrup Knudsen (f. Danielsen)

Bregnerødvej 41, 3460 Birkerød
11. Jørgen Kruckow, ingeniør 

Ahomgade 14, 6600 Vejen
12. Evan Køhier, ingeniør 

Elmealle 27A, 3500 Værløse
13. Manfred Laugesen, værkmester 

Styrmandsvej 24, 2660 Brøndby Strand

31-503712

42-812140

75-361256

42-987161

42-733825
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14. Hans Stecher Madsen, ingeniør 
Hovedgaden 15, 2880 Bagsværd

15. Else Nielsen (f. Hansen), sekretær 
Galget)jergvej 47, 6000 Kolding

16. Henning Blak Nielsen, viceinspektør 
Rørsangervej 7, Gundsømagle, 4000 Roskilde

17. Bodil Nørgaard (f. Jepsen)
Rammehøj 21, Jels, 6630 Rødding

18. Inger Margrethe Olsen (f. Christensen)
Vejlevej 5, 8766 Nr. Snede

19. Inger Paludan (f. Stecher Madsen), pædagog 
Egebjergvej 84, 8220 Brabrand

20. Bodil Pedersen (f. Mortensen)
Tanderupvej 22, Tanderup, 6760 Ribe

21. Sven Ellerup Pedersen, ingeniør 
Rågevænget 6, 5610 Assens

22. Poul Georg Sørensen, direktør 
Kronprinsensvej 67, 2000 Frederiksberg

23. Kresten Breinholdt Thorslund, lærer 
Holmevej 29, Næstelsø, 4700 Næstved

24. Egon Wolff, regnskabschef 
Bymarken 9, Gredstedbro
Agnes Landbo (f. Jørgensen) og Grethe Bisgaard 
(f. Worm) er afgået ved døden
Kontaktperson: Ruth J. Bredsdorff (nr. 3)

35-års jubilarer
Studenter 1955
1. Carly Majholm, fuldmægtig 

Reersøgade 11, 2100 København 0
2. Kirsten Urup, cand.phil.

Grunnetsgade 4, 6600 Vejen
3. Hans Olav Okkels, sognepræst 

Søndervang 19, Hygum, 6630 Rødding
4. Hans Peter Simonsen, pastor 

Wolleshuus 1, D-2394 Satrup, Tyskland
5. John Simonsen, sognepræst 

Møllevej 65, 7700 Thisted

42-987403

75-537552

46-788417

74- 552554

75- 771707

86-261285

75-421647

64-713141

31-465254

53-740078

75-173690

31-206249 

75-360359 

74-845105 

Satrup 649 

97-920315
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6. Ib Brogaard Andersen, lærer 
Ho Bugtvej 51, 6852 Billum 75-258699

7. Aage Schmidt Andresen, konsulent 
Hugins Vang 79, 6500 Vojens 74-541652

8. Christian Clausen, gårdejer 
Rømøvej 17, 6520 Toftlund 74-834189

9. Niels Grønbæk, advokat
Middelbovej 3, 8900 Randers 86-429333

10. Kristian Lund Hermansen, veterinærinsp. 
Horsemosevej 7, 4100 Ringsted 53-614325

11. Elly Voss Lorentzen (f. Jensen), lærer 
Kirkevej 3, Sejstrup, 6740 Bramming 75-173521

12. Inger Marie Justesen, kørelærer 
Vivildvej 12, 8370 Hadsten 86-982029

13. Peter Kjær Larsen, arkitekt 
Mejerivej 13, 7700 Thisted 97-997132

14. Laurids Brok Lauridsen, civ.ing.
P.O. Box 45, Manama, Bahrein (sidst kendte adr.)

15. Jørgen Nielsen, civ.ing.
Strandvejen 155, 3700 Rønne 53-955135

16. Jørgen Erecius Nielsen, stationschef 
Ordrup Jagtvej 18, 2920 Charlottenlund 31-633787

17. Marie Alnor (f. Hansen Nybro) 
Fasanvænget 2, 6310 Broager 74-441520

18. Bodil Nørgaard (f. Nørby), læge 
østergade 7m, 7620 Lemvig 97-821777

19. Asmus Lorentzen Schmidt, lektor 
Fuglemosevænge 16, 2970 Hørsholm 42-862246

20. Jørgen Mejsen Westergaard, veterinærinsp. 
Mikkelborg Allé 7, 2980 Kokkedal 42-865696

21. Niels Bruun, sognepræst
Brenderup Kirkevej 4, 6535 Brenderup 74-835207

22. Dorthe Schmidt (f. Eskildsen), lærer 
Tarphagevej 134, 6710 Esbjerg V

23. Egon Hansen, overlærer
Bøgely 12, 6100 Haderslev 74-523901

24. Karen Marie Haahr (f. Hemmet), lærer 
Nørregade 52B, 6740 Bramming 75-173263

25. Mary Søgaard Madsen, sygeplejerske 
Annasvej 28, Hastrup, 4600 Køge 53-656884



435

26. Jytte Kjeldsen (f. Mortensen)
Svendborgvej 65, 5772 Kværndrup

27. Jens Peter Munch Andersen
Marie Louise Str 3, D-2 Hamburg 60, V.Tyskland (sidst kendte adr.)

28. Henny Christensen (f. Nielsen), lærer 
Skolevej 21, 6731 Tjæreborg 75-175093

29. Kai Schultz Nielsen, direktør 
Klintevej 10A, 5600 Fåborg 62-611618

30. Tove Hansen (f. Poulsen), korrespondent 
Louisehøj 20, 2880 Baqsværd 42-987647

31. Bente Holm (f. Reilev)
Lispundgatan 26, S-58266 Linkøbing, Sverige 00946-13151603

32. Hanne Top, lærer 
Stengårdsvej 24, 6705 Esbjerg 0

33. Knud Erik Tygesen, ambassadør
K.D.B. Pfalzerstrasse 1, D-5300 Bonn 1

75-141127

34. Hanne Garff (f. Ulfbeck-Petersen), ergoterapeut 
Vinrankevej 12, 2900 Hellerup 31-611365

35. Bothilde M. Warming, oversygeplejerske 
Gravsgade 65, 6760 Ribe 75-420217

36. Johannes Vestergaard, direktør 
Egegårdsvej 27, 3060 Espergærde 42-231849

37. Inga Wiehe (f. Wolfsberg), cand.mag.
7901 Endlewood, Christ Drive, Yakima. Washington 98907,
Grethe Knudsen (f. Thyssen) og Grethe Dresgaard 
(f. Bertelsen) er afgået ved døden
Kontaktperson: Tove Hansen (nr. 30)

USA

Realister 1955
1. A. 0. Andersen, bankfuldmægtig 

Nygårdsparken 68, 6740 Bramming 75-174245
2. Mogens Brink, prokurist

Borgm. Schneidersvej 79, 2840 Holte 42-490552
3. Margrethe Bruus (f. Christensen), kontorass. 

Pilehaven 35, 5610 Assens 64-711320
4. Dorte Brinck-Jensen, lærer 

Bavnehøjen 3, 6933 Kibæk 97-191543
5. Anne Lise Gjerløv-Christensen, lægesekretær 

Sønderhawej 12, Genner Strand, 6200 Åbenrå 74-698647
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6. Else Karlsen (f. Hansen) 
Oplysning mangler

7. Inga Evald
Jeppe Akjærsvej 9, 8400 Ebeltoft 86-344884

8. H. Kamp Jensen, bygningssnedker 
S t rynip vej 20, 6700 Esbjerg

9. Erik Madsen, arkitekt 
Skutnæsgatan 10B, Jakobsstad, Finland

75-151004

10. Aase Andresen (f. Villefrance Madsen) 
Søvangen 31, 5631 Ebberup 64-741451

11. Jørgen Thiim Nielsen, salgsassistent 
Fælledvej 85, 7000 Fredericia 75-925063

12. Bodil Hartvigsen (f. Sørensen), lærer 
Bygvangen 3, 6705 Esbjerg 0 75-127689

13. Ralf Thorslund, toldkontrollør 
Trøjeløkkevej 5, 4400 Kalundborq 53-508432

14. Kjeld Thun, købmand
Maglehøjvej 2B, 3600 Frederikssund 42-315570

15. Klaus Trier, farmaceut 
Skovfyrren 10, 8620 Kjellerup

16. Kai-Ove Andersen 
Satumvænget 27, 6710 Esbjerg V

17. Gudrun Marie Larsen (f. Christensen) 
Kirkegade 18, 5560 Arup

86-882676

18. Thomas Sejr Clausen, chefredaktør 
Funkevej 30, 3400 Hillerød 42-250186

19. Børge Clemmensen, pedel 
falkevej 38, 6760 Ribe 75-421891

20. Willy Langdill, fyrpasser 
Haven 2, 5985 Søby-Ærø

21. Per Jørgensen, politiass. 
Søndergade 55, 6520 Toftlund

62-581690

22. Signe Andersen 
Flintebakken 257, 8240 Risskov

23. Kr. S. Kristensen, skattefuldmægtig 
Set. Jørgensvej 6, 6760 Ribe

86-219218

24. Kirsten Nielsen, lærer 
Skowænget 1, 6880 Tarm 97-371658

25. Ejvind Laursen, assistent
Højagerparken 27, 2750 Ballerup 42-975343
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26. Aase Bay-Jensen, hj.sygeplejerske
Tikøbvej 11B, 3060 Espergærde 42-235199

27. Kr. Olesen, ingeniør
Damvej 4, Brøns, 6780 Skærbæk 74-753424

28. A.J. Petersen, skibsmægler
Nevavej 1, 8320 Mårslet 86-290753

29. Inge Uberti (f. Pirchert)
Via Montello 6, Seregno (Milano), Italien

30. Leo Stokbæk, ingeniør
Runebakken 99, 6500 Vojens 74-541683

31. Bodil Konradsen (f. Poulsen), forstander 
Treide Næsvej 227, 7000 Fredericia

32. Egon Udesen, salgskonsulent
Humlevej 13, 6600 Vejen 75-362429

33. Per Bonne Bohn, adm. direktør
12 Rue de L'indre, 36000 Chateauroux, Frankrig
Ruth Hjorth Petersen er afgået ved døden 
Kontaktperson: Ralf Thorslund (nr. 13)

30-års jubilarer
Studenter 1960
1. Ingeborg Kloubien (f. Bendesen), lærer

Ny Adelgade 2, 2., 1104 København K 33-133787
2. Markus Flintholm Fink, læge 

Palæet 17, 6440 Augustenborg
3. Bodil Hjerrild, adjunkt

Valby Langgade 7A, 2500 Valby 31-460717
4. Bjørn Lund Jensen, cand.jur.

Våesvej ID, 1. tv., 6760 Ribe 75-431965
5. Aase Dinesen Riishøj, bibliotekar

Søborg Hovedgade 128B, 4. tv., 2860 Søborg
6. Knud Øbo Sørensen, lærer

Blåkildevej 4, 9500 Hobro 98-523395
7. Margrethe Povlsen (f. Thomsen), lærer

Kildevej 12, 8850 Bjerringbro 86-684904
8. Lisbeth Mette Buchreitz, jordemoder 

Rønnevej 1, Stilling, 8660 Skanderborg 86-571040
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9. Axel Hansen Carl
Langesø Kollegium, 6430 Nordborg 74-451848

10. Anna Lisbet Sørensen (f. Friis), translatør 
Skovridergårdsvej 11, 2830 Virum

11. Jørgen Eggert Gram, dyrlæge
Nordhaven 2, 6630 Rødding 74-841315

12. Lis Gram (f. Gregersen), korrespondent
Nordhaven 2, 6630 Rødding_______________  74-841315

13. Dagny Helene Jørgensen (f. Hansen), korrespondent 
Nobisvej 38, 3460 Birkerød

14. Jacob Hune, læge
Vestervold 26, 6800 Varde 75-223400

15. Uffe Jochumsen, ledende høre pæd.
Rønnevej 1, Stilling, 8600 Skanderborg 86-571040

16. Ulla El Kløker (f. Jørgensen), bibliotekar
Bryggergade 20, 6600 Vejen 75-362049

17. Lis Bøggild (f. Manich), bibliotekar
Nattergalevænget 1, 6760 Ribe 75-424360

18. Kirsten Elisabeth Ellegaard (f. Møller), lærer
Møllevang 13, 6091 Bjert 75-572416

19. Kirsten Sønderby (f. Lautrup Nielsen), landhusmor
Gammel Abolvej 4, Ørderup, 6520 Toftlund 74-831578

20. Inger Kristensen (f. Spangsberg-Christensen), sekretær 
Latyrus Alle 7, 2770 Kastrup

21. Leif Øbo Sørensen, lærer 
Liljevænget 24, Hjerting

22. Lars Peter Christrup (tidl. Thygesen)
Mariendalsvej 8, 2000 Frederiksberg

23. Jan Kaare Brink, øjenlæge 
Øster Vedstedvej 140, 6760 Ribe

24. Christen K. Christensen, advokat 
Engparken 8, 6580 Vamdrup

25. Carla Beck Schmidt (f. Clausen), lærer 
Eriksensvej 77, 6710 Esbjerg V

26. Margit Mosekilde (f. Emborg), cand.pharm.
Laverskovallé 411, 3050 Humlebæk

27. Svend Fredslund, afd.ingeniør 
Søsterhøjvej 4, 8270 Højbjerg

28. Jan Peter Hjarnø Knudsen, cand.scient.
Haderslewej 34, 6760 Ribe

75-115409

31-873081

75-422782

75-581288

75-153550

42-193824

86-271581

75-422714
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29. Regner Kværn#, civilingeni#r
Johanne Korchsvej 76, 4700 Næstved 53-727952

30. Holmer C. Lund, dyrlæge
Tomh#jvej 14, 8560 Kolind 86-391022

31. Niels Lundgård, dyrlæge
Brokærvej, 6771 Gredstedbro 75-431311

32. Bent Kristen Nielsen, landsinspekt#r 
Sejstrupvej 13, 6740 Bramming 75-174046

33. Helge Piesner, sygeplejerske
Klostervej 101, Kloster, 6950 Ringk#bing 97-337383

34. Henrik Præstholm, landinspekt#r 
Klostergade 3, 6760 Ribe 75-420241

35. Jens Præstholm, akademiingeni#r 
Rækkevej 4, Lyngå, 8370 Hadsten 86-980040

36. Glob Riber, cand.mag.
Skærvadvej 6, Jebjerg, 8870 Langå 86-445279

37. Ingemarie Jurgensen (f. Svensen), cand.pharm. 
Holmehaven 53, 2670 Greve Strand
Ulla M#ller (f. Lind Andersen) er afgået ved d#den 
Kontaktpersoner:
Lis Gram (nr. 12) og Henrik Præstholm (nr. 34)

42-901284

Realister 1960
1. Hans Henrik Andersen, radioitelegrafisk 

Gr#nlandsparken 228, 5., 6715 Esbjerg N 75-156201
2. Grete Elise Askov (f. Andreasen), lærer 

Silkeborgvej 190, 8472 Sporup 86-968136
3. J#rgen Bang, bibliotekar

Danagården 19, 1. tv., 7500 Holstebro 97-422373
4. Else Marie Nielsen (f. Bruun) 

Næsbyhave 62, 5270 Odense N 66-180004
5. Eigil Kristensen, spedit#r 

Udsigten 8, 6340 Kruså 74-671770
6. Erling Frank, skatterevisor 

H#edvej 50, 4450 Jyderup 53-477771
7. Hannelise Fribert (f. Hansen), lærer 

Præstegade 5, 6760 Ribe
8. Henning Hansen, lærer 

Tomskadevænget 14, 6760 Ribe

75-420654

75-42230475-422304
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9. Karoline Dahl (f. Holst), lærer 
Tuborgvej 76B, 2900 Hellerup 31-626804

10. Anne Marie Gehrt (f. Jørgensen)
Kokkenborgvej 1, Arrild, 6520 Toftlund 74-834207

11. Finn Berg Knudsen, overassistent 
Skovbrinken 6, 6400 Sønderborg 74-428913

12. Aage-Johan Kristensen, repræsentant 
Skelbækvej 4, Ølsemagle, 4600 Køge 53-659008

13. Grethe Gottfredsen (f. Lyhne), lærer 
Kildevej 11, 7490 Aulum 97-472699

14. Conny Prinds Mortensen, bankassistent 
Tinghøjvej 50, st. th., 2860 Søborg

15. Freddy Pallesen
M.I.T.C. Danida, pr. P.O. Box 1732, Kisumu, Kenya

31-696113

16. Kirsten O'Reilly (f. Prinds), afd.sygeplejerske 
Ribevej 83, Hviding, 6760 Ribe 75-445480

17. Elsebeth Rosenstand (f. Bjerrum) 
Sdr. Farupvej 9, 6760 Ribe 75-445060

18. Børge Bottelet, guldsmed
Mellemdammen 14, 6760 Ribe 75-420226

19. Poul Erik Hansen, smedemester
Mejlbyvej 4, Mejlby, 6660 Lintrup 75-431555

20. Preben Rosted, ingeniør 
Tomehøj 48, 3520 Farum 42-955068

21. Christian Hjerrild
Granlunden 17, Kvaglund, 6705 Esbjerg 0 75-141496

22. Emst Jensen, kunderådgiver 
Gedeager 12. 6760 Ribe 75-421834

23. Morten Jørgensen, radioforhandler 
Avej 19, 6771 Gredstedbro 75-431370

24. Hanne Dau Schnor (f. Kristensen), lærer 
Hedebyvej 20, 6330 Padborg 74-671282

25. Peter S. Lau, redaktør
Elmevej 6, 6520 Toftlund 74-831815

26. Ellen-Margrethe Grangaard (f. Lauridsen), lærer 
Skovbyvej 9, 8763 Rask Mølle 75-678481

27. Frida Madsen (f. Lønne), blomsterdekoratør 
Lærkevej 41, 6660 Vejen 75-363360

28. Anne Marie W. Petersen (f. Nielsen), bømehavepæd. 
Bag Volden 31, 6392 Bolderslev 74-646334
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29. Kamma Marthinsen (f. Nielsen), socialrådg. 
Pallisvej 33, 8220 Brabrand 86-252806

30. Bjarke Friis, lærer
Drejerbakken 19, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg 64-471997

31. Ib Hingeberg Pedersen, radiomekaniker 
Venedigvej 9, 2. th., 2300 København S 31-971322

32. Metha S. Fløe (f. Schmidt), kontorassistent 
Strengevej 7, 6760 Ribe 75-420617

33. Dorte Karkov (f. Toft), apoteksass. 
Stenløsevej 75, 2700 Brønshøj
Kontaktperson: Emst Jensen (nr. 22)

31-605662

25-års jubilarer
Studenter 1965
1. Annette Biering, tandlæge

Chr. IX's vej 1A, 5230 Odense M 66-111633
2. Jane Bottelet, sygeplejerske

Ribevej 42, Bobøl, 6683 Føvling 75-398339
3. Lene Axelsen (f. Bruun), lærer

Per Kjaldsvej 43, 8520 Lystrup St. 86-222531
4. Lene Bundgaard, bibliotekar 

Tåmhøjgård 20 , 3500 Værløse 42-485132
5. Regitze Nørregaard-Nielsen (f. Edelberg), bibliotekar 

GI. Nykøbingvej 22, 4560 Vig
6. Bente Mark (f. Løgstrup)

c/o Løgstrup, 0. Digetoft 2, Hviding, 6760 Ribe

53-416903

7. Else K. Woetmann Nielsen
Folkehøjskolen, Møllebakken 29, 4230 Skælskør 53-596449

8. Hans E. Nørregaard-Nielsen, mag.art. 
Brolæggerstræde 5, 1211 København K 33-150703

9. Hans Peter Oulund Nielsen, cand.mag. 
Søgade 4, st. tv., 9900 Frederikshavn 98-428276

10. Helene Nielsen ( f. Sølbeck), lærer 
Krogh Meyersvej 37, 6400 Sønderborg 74-423860

11. Bo Ulfbeck
Jagtvej 213, 2100 København 0 31-184865

12. Vibeke Allesøe, lærer
Nørregade 35, 6650 Brørup 75-381005
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13. Kirsten Beck, højsk.lærer
Rønshoved Højskole, 6340 Kruså 74-658620

14. Lis Mikkelsen (f. Brinkmann), lærer 
Ørderupvej 1, 6520 Toftlund

15. Henning Dochweiler, cand.mag. 
Cottagegasse 21, A-1180 Wien

16. Bente Mantier (f. Kristensen)
Tavleager 49, 2670 Greve Strand

17. Vivi Kyndesen, bibliotekar 
Carstensgade 22, 1770 København V

18. Marianne Jensen (f. Lasbo), lærer 
Kæmvej 10, 6830 Nr. Nebel

19. Carla Qvist (f. Leu)
Gabeled 13, 5792 Arslev

20. Anna Margrethe Bird (f. Lautrup Nielsen) 
Toldbodgade 14, 6520 Toftlund

74- 832018 

00943-222346474

42-906267

31-226657

75- 288594 

65-992256 

74-832644
21. Inger Lise Vork (f. Nielsen), lærer

Langelinie 115, 5230 Odense M 66-149174
22. Lea Gilligan (f. Nissen)

6 Constantine the Great St. Aglanja 130, Nicosia, Cypern
23. Gudrun Friis Petersen (f. Fog Pedersen)

Musvitvej 12, Kollund, 6340 Kruså 74-678415
24. Knud Daugaard Peters, cand.ling.mere.

Av. Calypso 4, B-1170 Bruxelles
25. Anne Marie von Rohr (f. Roager)

Grenzweg 50, D-2110 Buchholz
26. Jens Kristian Thygesen 

Syrenvej 17, 7100 Vejle
27. Henning Boysen, cand.oecon.

Slotsvej 63, 2920 Charlottenlund
28. Bonde Bruun, lærer 

Knabberupvej 27, 7100 Vejle
29. Hans Erik Christensen, civilingeniør 

Lundbyesgade 14, 1771 København V
30. John Gadeberg, civilingeniør

Finsensvej 13A, 5. th., 2000 Frederiksberg
31. Aage Vedsted Hansen, læge 

Stadionvej 30, 6510 Gram

0094-9418131276

31-644025

75-836748

31-226195

74-821136
32. Ole Høy, dyrlæge

Englund 8, 9900 Frederikshavn 98-430121
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33. Lis Janstrup, planlægger
Ved Højmosen 137, 2970 Hørsholm 42-868945

34. Peter Jensen, lærer
Kamvej 10, 6830 Nr. Nebel 75-288594

35. Else Marie Toft (f. Johansen), læge 
Ømevej 1, 7861 Balling 97-564577

36. Finn Kjerns, civilingeniør
Frogner Senter, Dueveien N-2044 Frogner 00947-6-821275

37. Jette Høy ( f. Kristensen )
Englund 8, 9900 Frederikshavn 98-430121

38. Christian Nielsen, advokat 
Uglevej 9, 7620 Lemvig 97-821996

39. Morten Toft-Nielsen, læge 
Tøndervej 43, 6780 Skærbæk 74-751003

40. Jens Kirkeskov Knude
Spurvevej 26, 2970 Hørsholm 42-861388

41. Anna Morell (f. Øllgaard), sygeplejerske 
Hammersholt Byvej 29, 3400 Hillerød 42-275471

42. Povl Dons Christensen, civilingeniør 
Carstensgade 22, 1770 København V 31-226657

43. Niels Gram, ingeniør
Høgelsbjerg 70, 6200 Åbenrå 74-620728

44. Ole Degn Hansen, løjtnant
Bambushøjen 10, 8800 Viborg 86-674300

45. Steen Qvist (Hansen), arkitekt 
Gabeled 13, 5792 Arslev 65-992256

46. Synnit Qvist Brun (f. Hansen) 
Parkvej 16, 5600 Fåborg 62-611088

47. Ole Harpøth, civilingeniør
Toftøjevej 25B, 2720 Vanløse 31-790203

48. Palle Tore Jørgensen, læge
Holmbjergvej 120, 8420 Knebel 86-351080

49. Thomas Koop, cand.scient.
Rebildparken 92, 9220 Alborg 0 98-158606

50. Anna Louise Bjerre Hansen (f. Pedersen), lærer 
Hemingvej 160, 9220 Alborg 0 98-158530

51. Lis Korsgaard (f. Wonsbæk), sundhedsplejerske 
Helleholm 17, 2960 Rungsted Kyst 42-570563

52. Kaj Lauritzen
Elmelundevej 28, 2700 Brønshøj 31-287521



53. Bente Lydt
Grejsdalen 32, 5800 Nyborg
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54. Ole Østvig Nissen, læge
Hovedgaden 1, 6534 Agerskov 74-833155

55. Steen Nørgaard, cand.scient.
Hardackerstrasse 5, CH-5301 Siggenthal-Station, Schweiz

56. Christian Bonde (Petersen), arkitekt 
Set. Povlsgade 7A, 8000 Århus C

57. Teddy Schøler, dyrlæge 
Skægkærvænget 3, 8600 Silkeborg

58. Tommy Schøler, cand.oecon.
Kirkegade 3, 8370 Hadsten

59. Kirsten Thude
c/o Nørrebyvej 6, Vilslev, 6771 Gredstedbro
Marianne Andersen og Peter Ladekarl Thomsen er afgået ved døden

86-139803

86-855376

86-982317

75-431025

Realister 1965
1. Helle Bjemo

Sorrentovej 7, 2300 København S
2. Aksel Jes Bomberg, læge

Henrik Hertz Vej 1, 8660 Skanderborg
3. Jørn Dam

SnarhemsvSgen 57, 73249 Arboga, Sverige
4. Kirsten Thoraen (f. Jørgensen)

Nederager 24, 7100 Vejle 0
5. Olaf Møller, direktør 

Skæring Hedevej 104, 8250 Egå

86-522267

00946-58914148

86-222413

I sidste nr. af Ripenser-Bladet 
efterlyste vi gamle skolebilleder 
hos arets jubilarer. Efterlysning
en gav det formidable resultat af 
een henvendelse. Den kom fra Aksel 
Jes Bomberg, og hans billede af 
1965 realisterne bringes her. Så 
det er forklaringen på, at dette 
er det eneste billede fra de sid
ste 40 år!
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6. Niels Kristian Nielsen 
Valdemarsgade 55, Forhuset, 8000 Arhus

7. Clara Jørgensen (f. Pedersen), bankassistent 
Skovbrynet 2, 6630 Rødding

8. Kirsten Hingeberg Larsen (f. Pedersen), pantefoged 
Søndre Boulevard 34, 4., 1720 København V

9. Ruth Schnor
Stærevang 6, 3450 Allerød

10. Helga Andersen (f. Thun)
Ørrild 87, Kousted, 8900 Randers

11. Sonja Nielsen (f. Tobiasen), sygemedhj.
Tulipan 7, 6670 Holsted

20-års jubilarer
Studenter 1970
1. Carsten Carstensen 

Bjerggården 15, 2635 Ishøj
2. Ingrid Gade Mathiesen (f. Gade)

Herslev Bygade 8, 7000 Fredericia
3. Finn Vedsted Hansen 

Krogslund 3, 6510 Gram
4. Harriet Hansen, lærer 

Lyngvej 8, Ejdrup, 9240 Nibe
5. Ina Hansen, lægesekretær 

Krogslund 3, 6510 Gram
6. Karin Hundebøl, lærer 

Hummelmosevej 6, 7560 Hjerm
7. Marie Juhl Jessen

P.G. Wejdesvag 6: 314 S-35252 VSksjø, Sverige 00946
8. Nis Jessen, lærer

Bispelunden 3, 6534 Agerskov_______________________
9. Pia Johansen 

Oplysning mangler
10. Jette Lassen

Ballerumvej 222, Hillerslev, 7700 Thisted
11. Bjarne Nielsen, lærer 

Vilslewej 53, 6771 Gredstedbro
12. Jette Lund (f. Toft-Nielsen), lærer 

Temevej 13, 8544 Mørke

74- 841087 

31-211625

86-443488

75- 393067

470883128

74-833685

97-981836
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13. Gunhild Mariussen (f. Petersen), lærer 
Rabenholz, D-2341 Post Gelting, Tyskland

14. Kirsten Holm Peterson
Skt. Poulsgade 45, st. tv., 8000 Århus C 86-126304

15. Eva Ravn
Digtermarken 50, 2750 Ballerup 42-656252

16. Irene Skals, lærer
Fredensvej 65, 2920 Charlottenlund 31-637664

17. Bent Bolding Thomsen, lærer
Løjtssøndervang 22, Løjt Kirkeby, 6200 Åbenrå 74-667870

18. Anne Grethe Tonnesen, lærer
Markskellet 30, 6950 Ringkøbing 97-330178

19. Gunvor Vibe-Petersen
Aldersrogade 43F, st. th., 2200 København N 31-853497

20. Inge Beck, organist 
Højtoftevej 35, 6700 Esbjerg

21. Ole Beck
Trængstrupvej 99, 9541 Suldrup

22. Marie Birk 
Oplysning mangler

23. Jette Dandanell Boesen 
Hammerhusvej 47, 8210 Århus V

24. Inge Lise Bolvig, ergoterapeut 
Sundholmsvej 54, 3. tv., 2300 København S

75-139406

25. Miriam Edelberg, lærer
Galgebakken Øster 10/11A, 2620 Albertslund 43-620047

26. Anne Marie Olesen (f. Gehrke)
Nederbyvænget 256, 6100 Haderslev 74-528105

27. Karen Elbæk Jensen, lærer
Sophus Schandorfsvej 6, 2800 Lyngby 42-881767

28. Inge Marie Jepsen, læge
Willemoesgade 80, 2. tv., 8200 Århus N 86-101393

29. Inge Helle Jespersen (f. Nielsen), lærer 
Mellemhaven 12, Hågerup, 5600 Fåborg

30. Jytte Toft Nielsen, bibliotekar 
Pileurtvej 7, Sejs, 8600 Silkeborg

31. Birte Pedersen 
Oplysning mangler

62-651589

32. Inger Kjærsgård (f. Schau), bibliotekar 
AndebO11evej 175, 5492 Vissenbjerg
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33. Lene Jehrbo (f. Skjærlund)
Horslundevej 15, Halsted, 4900 Nakskov

34. Ulf Timmermann
Galgebakken Øster 10/11A, 2620 Albertslund 43-620047

35. Bo Tribler
Herluf Trollesvej 44, 4200 Slagelse 53-531569

36. Annette Thulling
Bechgårdsgade 11, 2100 København 0 31-290183

37. Uffe Worm, montør
Hans Tausensgade 5, 5000 Odense C

38. Marianne Arhus
Svanekevej 6, 8210 Arhus V 86-168957

39. Geert Aagaard Andersen, charge d'affaires
Kampala Uganda, c/o Udenrigsministeriet Postforsendelsen

40. Klaus Dandanell Boesen, læge 
Kagsåbrinken 5, 2730 Herlev 42-919857

41. Annette Demant, lærer
Kagsåbrinken 5, 2730 Herlev 42-919857

42. Anne Lise Jørgensen (f. Ebsen) 
Tinghøjvej 18, 9600 Aars 98-624289

43. Anny Stenbæk (f. Hansen), dyrlæge 
Lupinvej 2, 6670 Holsted 75-393221

44. Hans Bæksgård Jensen
Øster Hovedvej 8, Skibbild, 7480 Vildbjerg 97-137394

45. Peder Kamedula
Carolinevej 5, 2900 Hellerup 31-625774

46. Inge Lise Ebener (f. Kristensen)
Rebelsigvej 6, Vejrup, 6740 Bramming

47. Bente Larsen
Svartrostveien 29, N-0390 Oslo 3 00947-2149606

48. Birgitte Lerohe 
Oplysning mangler

49. Peter Neidhardt, lærer
Sdr. Farupvej 41, 6760 Ribe 75-445342

50. Lars Birch Nielsen, ingeniør
Egebjergvej 179, 4500 Nykøbing S 59-931575

51. Poul Møller Petersen
Kirkegade 74, Hjordkær, 6230 Rødekro 74-666974

52. Erik Schultz, lærer
Dannæsvej 2, 6740 Bramming 75-190115
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53. Anders Sørensen, lærer
Kløvermarken 37, 6230 Rødekro 74-699339

54. Hans Jørgen Sørensen
Gerthasmindevej 35, 5000 Odense C 66-144495

55. Kaj Ugelvig, konsulent
Nederbyvej 214, 6100 Haderslev 74-530883

56. Henriette Jackson (f. Andersen) 
Varpeløkken 2, 3700 Rønne 53-972609

57. Stephen Biering-Sørensen, cand.scient. 
Bakkeallé 9A, 8230 Abyhøj 86-158157

58. Peter Finnerup, civ.ing.
WillemoSsgade 8, 2100 København 0 31-422823

59. Uffe Bloch Hansen, civ.ing.
Baltorpvej 273, 2., 2750 Ballerup 42-979708

60. Steen Ingwersen, civ.ing.
Hjortholms Allé 19A, 2400 København N 31-602822

61. Jørn M. Jepsen, læge
Abyhøjvej 17, Hasle, 8210 Arhus V 86-153540

62. Karl Erik Knudsen, læge
Grenågade 12, 2100 København 0

63. Andreas Bork-Nielsen. akademi inoeniør 
Hummelmosevej 6, 7560 Hjerm 97-464489

64. Ingelise Kahl (f. Nielsen) 
Monasvej 19, 3360 Liseleje 42-345274

65. Knud Simonsen, cand.scient.
Aldersrogade 43F, 2200 København N 31-853497

66. Ole Ladekarl Thomsen
Skovbrynet 16, 8000 Arhus

67. Grethe Bossen (f. Warming), lægesekretær 
Kaj Munksvej 6, 6100 Haderslev 74-527615
Kontaktpersoner:
Nis Jessen (nr. 8), Anders Sørensen (nr. 53) og 
Andreas Bork-Nielsen (nr. 63)

Realister 1970
1. Kirsten Lyngs Andersen, lærer 

0. Vedstedvej 142, 6760 Ribe 75-423360
2. Bernhard Brunsgård, gårdener

Højvang, Sommervel Kalvslund, 6760 Ribe 75-437146
3. Bodil Stauning Jensen, lærer 

uglekær 19, 6200 Åbenrå 74-626817
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4. Erik Jepsen, omsorgspædagog 
Toftlundvej 82, 6760 Ribe 75-441107

5. Eva Krogh (f. Lassen)
Standehøjallé 181, 8270 Højbjerg

6. Poul Jørn Lolk, radiomekaniker
Alstedtægten 10, Darum, 6740 Bramming 75-179111

7. Ole Nystad, kaptajnløjnant 
Molevej 2A, Lyø, 5600 Fåborg 62-619304

8. Søren Peder Sixhøj Pedersen, gartner 
Tranebjerget 11, 2630 Tåstrup

9. Anna M. Burgemann (f. Simonsen), lærer 
Rammelhøj 3, Jels, 6630 Rødding 75-552799

10. Palle Thomsen, advokat
Østergade 29, 5610 Assens 64-711640
Poul Johansen er afgået ved døden
Kontaktperson: Bernhard Brunsgård

15-års jubilarer
Studenter 1975
1. Lærke Christensen

Lemnosvej 17, 1M, 2300 København S 32-971747
2. Vibe Christensen

Tåmhøjgård 6, 3500 Værløse 42-484053
3. Marianne Dyhrberg Comett 

Sæbyholmsvej 42, 2500 Valby 31-715322
4. Charlotte Danckert

Tvind Friskole, 6990 Ulfborg 97-491630
5. Berit Fog

Klaus Bemtsensvej 298, Højby 65-959461
6. Jytte Juel Buck (f. Frodelund) 

Jembaneqade 3, 6270 Tønder 74-725550
7. Bitten Salomonsen (f. Veibel Iversen)

Skt. Lukas Kirkeplads 8, st., 8000 Århus C 86-194354
8. Jens Fangel Jensen

Lindenallé 5, D-2390 Flensborg 00949461-46724
9. Kirsten Thomsen (f. Jensen) 

Højlundsvej 94, 9750 0. Vrå
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10. Lis Spedtsberg
Sandmarken 14, Askov, 6600 Vejen

11. Jonna Jørgensen 
Oplysning mangler

12. Hanne Bruhn (f. Kjær)
Munkeparken 51, 6240 Løgumkolster 74-744150

13. Anne Kirstine Nielsen 
Oplysning mangler

14. Anne Grethe Nielsen
Havedal 18, 6760 Ribe 75-423739

15. Anders Raahauge
Mantziusvej 17, 2900 Hellerup 31-629259

16. Jens Søndergaard
Mariendalsvej 50C, 4. tv., 2000 Frederiksberg 31-100896

17. Nanna Thøgersen
Ivar Huitfeldtsgade 9, 3. tv., 8200 Århus N 86-164347

18. Dagmar Nyboe Rasmussen (f. Warming) 
Reberbanen 19, 7800 Skive 97-521132

19. Alice Brun, soc.pæd.
Parkvej 7, Visby, 6270 Tønder 74-783558

20. Ulla Kayser (f. Prip Canaan), marketing 
Præsteager 12, 2950 Vedbæk ass.

42-894465
21. Søren Forchhammer, forsker

Bykildevej 10, 3. th., 2500 Valby 31-465290
22. Gerda Christoffersen (f. Bladt Hansen), 

Stavnagervej 23, Varming, 6760 Ribe sygeplej erske
75-441776

23. Aase Hansen
Søndermarken 8, 6670 Holsted

24. Aase Bach Hansen
Egevænget 31, 6230 Rødekro 74-661750

25. Hanne Helene Jensen 
Oplysning mangler

26. Sara Juhl
Oplysning mangler

27. Elisabeth Lemvigh, area manager 
Vissinggade 27, 7100 Vejle 75-722910

28. Morten Lemviqh, konsulent 
Annettesvej 2. 9000 Ålborg 98-122315

29. Knud Helge Nielsen, cand.scient.pol. 
Fåborggade 19B, 8000 Arhus
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30. Lars Brun Nielsen, højskole lærer 

Hyldehegnet 9, 6400 Sønderborg 74-432033
31. Jette Olesen

Sortebrødregade 12, 6760 Ribe 75-421217
32. Johannes Raskmark

V. Bergsøesvej 11, 8210 Århus V 86-161282
33. Lisbeth Rasmussen

Kildevænget 59, 8660 Skanderborg 86-520452
34. Bente Rosenstand, lærer

Helge Rodesallé 10, 2000 Frederiksberg 31-165677
35. Ina Lie Schorpen

Aldersrovej 13, 8200 Århus N 86-104360
36. Hans Erik Truelsen 

Frændevej 7, 2860 Søborg
37. Karsten Wurtz Andersen 

Oplysning mangler

31-561808

38. Jette Hald Christensen, sygeplejerske 
Slesvigvej 17, 6400 Sønderborg 74-485026

39. Benny Dragsgaard Dall
Fabriksvej 47, 8700 Horsens 75-611672

40. Asta Nielsen ( f. Fink) 
Haderslewej 189, 6760 Ribe

41. Jens Ole Hansen, maskinmester 
Skovbrynet 15, 6630 Rødding

75-441223

42. Erik Høiberg, lærer 
Margrethevej 19, 6520 Toftlund

43. Christian Jakobsen 
Oplysning mangler

74-832696

44. Jens Chr. Jensen, landmand 
Kongeévej 54, 6600 Vejen 75-360820

45. Karin Jensen, lærer 
Fælleslykkevej 6, 6100 Haderslev

46. Thorben E. Jørgensen, agronom 
Drejerbanken, 5492 Vissenbjerg

47. Erik D. Kristensen, datalogi stud. 
Hjortshøjparken 94, 8530 Hjortshøj

48. Henning Kaasen, cand.mag.
Illerupvej 37, 1. tv., 8200 Århus N

74-529153

49. Jens E. Lassen, ejend.mægler
Lyneborggade st. tv., 2300 København S
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50. Bente Mikkelsen, lærer 
Vibevænget 9, 6760 Ribe 75-421734

51. Rikke Gade Nielsen (f. Poulsen), økonoma 
Horsenslandevej 126A, Ørting, 8300 Odder 86-554494

52. Bent Rosenkrands
Brandvænget 1, 2640 Hedehusene

53. Ruth S. Rosenberet
Kastrupvel 23, Amum, 6510 Gram 74-826256

54. Allan Sandholt
Pedersgaardsvej 85, 7400 Herning

55. Thomas Skjødt
Guldsmedevænget 109, 5260 Odense S

56. Karin S. Sørensen
Nygade 2, 8961 Allingåbro

57. Ib Chr. Thomsen
Højbjergvej 12, 4470 Svebølle

58. Birte Aakjær
Korshøjen 105, 8240 Risskov

59. Birgitte Kjems Albrechtsen
Grønnemose Allé 55, 2860 Søborg 39-660373

60. Anette Schmidt (f. Brandt) 
Degnetoftevej 17, 6760 Ribe 75-445554

61. Knud Erik Christensen
Dr Abildgårds 18, 1. tv., 1955 København V 31-355572

62. Lone Gerken
Ryekol 6, Addit, 8740 Brændstrup 75-754402

63. Tove Baggesgård Hansen
Egedesvej 35, 1., 5700 Svendborg 62-224621

64. Steen Heiselberg
Nørregade 30, 1. th., 6670 Holsted

65. Jakob Wieland Høj
Gentoftegade 58, 3., 2820 Gentofte 31-682220

66. Anna Marie Pedersen (f. Haahr) 
Råhedevej 12, 6760 Ribe 75-445247

67. Helen Lagoni Pedersen (f. Johansen) 
Højskolevej 14, 5882 Vejstrup 62-281897

68. Per Frank Kristensen
Berberisvej 14, 7400 Herning 97-811406

69. Jan Larsen
Daneng 13, 6760 Ribe 75-424232
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70. Torben Bonde Lauridsen
Leopoldstrasse 53, 3 st., 8000 München, 40 Tyskland 00949-89336348

71. Ole Jørgen Nielsen 
Oplysning mangler

72. Nicolai Nikolajsen
Nyringen 5, st. tv., 8240 Risskov 86-213517

73. Knud Lykkegård
Enebærvej 31 M, Sejs, 8600 Silkeborg 86-846317

74. Ole Pedersen
Højskolevej 44, 5882 Vejstrup 62-281897

75. Jens Juul Poulsen
Havbakken 6, 6710 Esbjerg 75-116792

76. Bjarne Schmidt
Degnetoftevej 17, 6760 Ribe 75-445552

77. Karl Schmidt
Guldaqervei 26, 2720 Vanløse 31-747566

78. Inger Kirstine Pedersen (f. Thomsen) 
Nymarksvej 20N, 8320 Mårslet 86-298148

79. Randi Worm
Sønder Vollum 5, 6261 Bredebro
Jørgen Kristensen er afgået ved døden
Kontaktperson: Jytte Juel Buck (nr. 6), Morten Lemvigh 
(nr. 28), Ruth S. Rosenberg (nr. 53) og Karl Schmidt 
(nr. 77)

74-710292

10-års jubilarer
Studenter 1980
1. Gert Andersen

Hesseløgade 27, 4. tv., 2100 København 0
2. Mimi Andersen 

Oplysning mangler

31-204150

3. Karin Bennetsen
Byagervej 60, 6650 Brørup 75-383184

4. Annelise Dall Sørensen (f. Dall) 
Skovgårdvej 4, Fole, 6510 Gram 74-845392

5. Else Marie K. Damgaard 
Koldingvej 79, Steens, 6760 Ribe

6. Kirsten Holdt Eriksen 
Ulstrupvej 35, 8870 Langå

75-437125
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7. Merete Huusmann Stampe Andersen (f. Huusmann) 
Steenstrupvej 70, 4573 Højby

8. Conny Jensen
Bøgevejen 11, 6715 Esbjerg N

9. Tove Jensen
Frederiksbergvej 13, Ans, 6600 Vejen

59-305319

10. Elsebeth Jørgensen
Fortevej 99, 8240 Risskov 86-179166

11. Preben Kombek
Højdedraget 7, st. tv., 2500 Valby 31-468832

12. Ole Kvæmø
Ravnsborgaade 5A, st. th., 2200 København N 31-392249

13. Trine Kæstel
Idrætsvej 3, 2650 Hvidovre

14. Anne Margrethe Nielsen (f. Larsen) 
Skibelundbjergvej 2, Kastrup, 6510 Gram

15. Bente Lund
Møgelmosevej 5, 6630 Rødding

16. Berit Lund 
Oplysning mangler

31-783813

17. Annemarie Mikkelsen
Holmbladsgade 24, 4. tv., 2300 København S 31-953742

18. Rie Møller
Vestervang 153, 6650 Brørup

19. Yvonne Petersen 
Oplysning mangler

20. Bj arne Udsen (f. Rasmussen)
Sønderholmvej 15, Sdr. Hygum, 6630 Rødding

75-383593

21. Dorte Rebsdorff
Mågevej 15, 8660 Skanderborg

22. Charlotte Seldorf
c/o Arne Seldorf, Pipersvej 21, 3520 Farum

23. Sanne Svendsen
Sennepsmarken 35, 6771 Gredstedbro

24. Jesper Ambrosius Voetmann 
Nørregade 36, 2. tv., 8000 Arhus C

86-523014

25. Gudrun Bjerg Olesen (f. Andreasen), sygeplejerske 
Rørkjærsvej 60, 6700 Esbjerg 75-123944

26. Dorte Haubro (f. Bredsdorff), cand.interpret 
Tvorupvej 13, Vang, 7700 Thisted 97-974080

27. Per E. Bruun, bankassistent
Skelagervej 355, 8200 Arhus N 86-109906
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28. Anne Hilda Vejrup (f. Eilrich), lærerstud. 
Kjærmarken 73, 6771 Gredstedbro 75-431750

29. Jens Friis, studerende
Otto Rudsgade 32, 4., 8200 Arhus N 86-161883

30. Lene N. Hansen, sygeplejerske
Charlotte Munksvej 7, st. tv., 2400 København NV 35-822076

31. Susanne Friis Hansen
Langelandsgade 199, 3., 8200 Arhus N 86-102092

32. Lars K. Jensen
GI. Møllevej 5A, 6660 Lintrup 74-855108

33. Helle Ohrt Johansen, arkitekt
Gunløgsgade 39, 1. th., 2300 København S 31-959710

34. Britta H. Juel, håndarbejdslærer 
Præstegårdsvej 9, 6630 Rødding 74-842375

35. Hanne Kjeldberg, sekretær 
Arupgade 21, 6200 Åbenrå 74-613036

36. Anne Kirstine Nisse (f. Mauritsen), sygeplejerske 
Kærbølvej 20, 6760 Ribe 75-422654

37. Kirsten Busch Nielsen, cand.theol.
Assensvej 185, 5750 Ringe

38. Merete Willis (f. Kragh Nielsen), jordemoder 
Porintie 1, C23, 00350 Helsinki, Suomi Finland

62-641176

39. Annette Gade Paulsen, studerende 
c/o Ribe Landevej 32, 6510 Gram

40. Helle Petermann Kjær (f. Petermann), politibetjent 
Skolevej 24, Kollund, 6340 Kruså

74-821750

41. Karen Petersen, lærer
Assensgade 10, st., 2100 København 0 31-269056

42. Signe Ballegård (f. Greval Petersen), studerende 
Niels Juelsgade 54, 4. th., 8200 Arhus N

43. Frederik Rasmussen, bibliotekar 
Nederbyvej 77, Rinkenæs, 6300 Gråsten

86-101120

44. Begitte Skov, tolder
Ndr. Frihavnsgade 50, 2100 København ø

45. Karin Skaarup, lærerstud.
Ringvejen 213, 7300 Jelling

31-263006

46. Mads Thorsen
Nansensgade 55, 1366 København K 33-329433

47. Lis Brun Hansen (f. Dahl Andersen), sygeplejerske 
Tofteqård-Baunborqvej 11, Maltbæk, 6600 Vejen 75-381575

48. Ole Bjerregaard Andersen, konsulent 
Gammel Skolevej 18, 9382 Tylstrup 98-260005
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49. Jonas Bencard, studerer kunsthistorie

Store Kannikestræde 12, 1169 København K 33-325236
50. Margit Ivang Christensen, sygeplejerske 

Ribevej 30, Skrydstrup, 6500 Vojens 74-540572
51. Ole Bøssing Christensen, cand.scient.

Aggersborggade 8, 1. th., 2100 København 0 31-422852
52. Jesper element (f. Christiansen), arkitekt 

Heklasallé 6, 2300 København S 31-597109
53. Eskild Stauning Hansen, civil.økonom 

Komvang 47, 6520 Toftlund 74-830108
54. Grete Høyer, laboratorieassistent 

Guldagervej 64, 6710 Esbjerg V 75-117612
55. Betty Jensen, lærer

Bjerregårdsvej 8, 5000 Odense 66-111095
56. Margit Jensen, sygeplejerske 

Fårup Kirkevej 50, 6760 Ribe 75-423784
57. Bodil Lagoni Johansen, fritidspædagog 

Gammel Skolevej 18, 9382 Tylstrup 98-260005
58. Annette Lauridsen, sygeplejerske

Nørre Søgade 33, 3. tv., 1370 København K 33-910963
59. Karen Margrethe Lund, ergoterapeut 

Leos Allé 3, 6270 Tønder 74-720797
60. Jens Thyssen Nielsen, fodermester 

Skovsbjergvej 5A, 6520 Toftlund 74-832772
61. Lars Jørn Nissen-Schmidt, civilingeniør 

Søborg Hovedgade 153, 3., 2860 Søborg 31-693753
62. Birthe Matzen Beck (f. Pedersen), sygeplejerske 

Åbenrå 35, 3. th., 1124 København K 33-142887
63. Thorkild Poulsen

1006 Hayefst-Irvine Califonien - 92720 USA 00917145598844
64. Kirsten Marie Schmidt, børnehavepædagog 

Roagervej 241, 6760 Ribe 75-443042
65. Kirsten Schultz, sygeplejerske

Horsbølvej 43, Rejsby, 6780 Skærbæk 74-753325
66. Pia Sihm, edb-operatør

Høyensgade 25, st., 2100 København 0 31-386626
67. Mia Tinglund, stud.

Heimdalsgade 43, 1. tv., 2200 København N 31-812153
68. Eva Madsen (f. Lau), gartner 

Fåborgvej 10, 5610 Assens 64-711699
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69. Henrik Brabrand, ingeniør
Lollandsvej 42, st. th., 2000 Frederiksberg 38-335749

70. Carsten Bruun, cand.mag.
Stjemevej 25, 6300 Gråsten 74-650382

71. Jens Bruun
Hestedamsgade 3, 3. tv., 8700 Horsens 75-623969

72. Anders Aa. Christensen, ingeniør 
Umanakparken 129, 6715 Esbjerg N 75-157163

73. Kristian B. Christiansen
Lundgårdsvej 41, 6760 Ribe 75-410216

74. Lars Geil, skovingeniør
"Gudensøgården", Hejnæsvel 12, 8680 Ry 86-898626

75. Erik Grøn, ingeniør
Gyvellunden 54, 6800 Varde 75-223788

76. Gurli Hansen, stud.mek. 
Horsensvej 30, C 8, 7100 Vejle

77. Marianne Hansen
Holme Parkvej 32, 8270 Højbjerg

75-834734

78. Hanne Merethe S. Høyer, sygeplejerske 
Frørup 19, 6070 Christiansfeld 74-568252

79. Jørgen V. Jacevicz, dyrlæge 
Bøgevej 17, 6780 Skærbæk 74-751978

80. Annette K. Jensen
Hobrogade 13, 1. th., 2100 København 0 35-430143

81. Christian H. Jensen, ingeniør 
Kastet 127, 9000 Ålborg 98-116248

82. Kirsten Petersen (f. Kristiansen), laborant 
Silkeborgvej 6, 6660 Lintrup 74-855486

83. Else Marie B. Larsen, læge
Pt. Termansensvej 5, 6760 Ribe 75-421582

84. Helle Larsen, fritidspædagog
Grønlandsparken 76C, st. th., 6715 Esbjerg N 75-150421

85. Bodil Lauridsen, sygeplejerske 
Sydbakken 99, 8462 Har lev J

86. Ase Lerche
Herluf Trollesgade 26a, 2. tv., 1052 København K

86-942228

87. Jan Lorenzen, skovingeniør
Børkopvej 42, Pjedsted, 7000 Fredericia 75-954473

88. Nanna T. Mortensen
Rodelundvej 6, 8653 Them 86-848315
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89. Søren Ejnar Nielsen 
Sennepsmarken 23, 6771 Gredstedbro

90. Lars Nørskov, lærer
Bjømsonsvej 63, 2500 Valby 31-468809

91. Bodil Lund Smidt, handelsk.lærer
Abyhøjparken 19, st. th., 8230 Abyhøj 86-255578

92. Ole Søborg, ingeniør
Lykkegade 17, 9000 Ålborg 98-162671
Kontaktpersoner: Ole Kvæmø (nr. 12), Britta H. Juel 
(nr. 34), Lis Brun Hansen (nr. 47) og Lars Geil (nr. 74)

10-års jubilarer, som de så ud i 1980
Pia Sihm, Mia Tinglund, Charlotte Seldorf, Sanne Svendsen og Merete Huusmann

OBS - 40 års jubilarer - OBS

Ude ved plantagen - lidt ud ad Farupvejen - står i skovbrynet en hvidmalet bænk 
med røde gavle, sådan som alle Ribes bænke ser ud. Men på ryglænet adskiller den 
sig fra de andre ved en messingplade med inskriptionen: In memoriam sc(h)olae 
Ripensis - Anno Domini MDCCCLXIV - N.N. Bænken skænkedes af N.N. = Nicolai Ny
holm i 1914 til plantagen (Forskønnelseskomitéen), som lod den opstille der, 
hvor Nyholm så Ribe for første gang, da han 50 år tidligere kom til byen for at 
skulle læses op til studentereksamen af Katedralskolens daværende rektor Bendt- 
sen. Siden da har de nydimitterede studenter i mange år lagt deres køretur ud 
omkring bænken og pudset mindepladen. Efterhånden som studenterholdene blev 
større, og der til køreturen krævedes flere vogne, blev traditionen svigtet. For 
nogle ar siden blev den taget op igen af 40-års jubilarerne. Og siden har pladen 
hvert ar efter translokationen skinnet i sin nypudsethed. Så bænken venter også 
i ar besøg af 40-års jubilarer - studenterne fra 1950.
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B o g t i l b u d
til

Ripenser-Samfundets medlemmer
Bjørn Æornerup.* Æibe ÆatedralsAoIes Bistorie i 2 bind fbft.J.* 
Ær. 200 + porto (normalpris Ar. _?00J.
Det knap 1000 sider store værk om vor skole, som blev ud
sendt i forbindelse med 800 års jubilæet i,1945, kan ikke 
længere fås i boghandelen. Skolens bibliotek har et lille 
restoplag. Indtægterne ved salget af bogen går til restaure
ring af gamle bøger og indkøb af nye.
Henvendelse til adjunkt Lars Ilsøe, Katedralskolen, 6760 
Ribe, 05-42.38.05 (privat).

Hotel Gredstedbro er idyllisk beliggende i 
naturskønt område kun 8 km nord for Ribe 
og med fine forhold for lystfiskere.

Hotellet råder over 20 dejlige og komfor
table værelser, alle med v/k vand og gode 
badefaciliteter. Et virkeligt 1. klasses kok
ken byder på mange lækre specialiteter.

Telefon Gredstedbro Hotellet er åbent året rundt alle dage.
(05) 4310 88

M.**m*< n.cva

CAPPUCHINO - CAFÉ AU'LAIT - ESPRESSO 
- THE -KAFFE - CACAO - KAGER - SAND
WICH - CHILLi CON CARNE - DAGENS 
SUPPE - DAGENS SALAT - DAGENS RET - 
DAGENS AVISER - ØL - VAND - VIN - OSV
Madkurve kan nydes i haven, hvis drikkeva
rer købes i baren.

Aben daglig fra 11.00 til 24.00 
Mandag lukket.



Hyggelig restaurant i en 400 år gammel, fredet 
bygning på Skibbroen i Ribe. God mad tit rimelige 
priser. Mange fiskeretter, bl.a. bakskuld. Den ny
indrettede Sælstue til 28 pers. kan reserveres. Vi er 
gerne behjælpelige med at sammensætte Deres 
jubilarfrokost/middag.

værtshusetæihuncten ÅBNINGSTIDER:

10.0 0 - ^24.00

12.0 0 -  21.00
SKIBBROEN 13 RIBE TLF 06 42 M M

DK 6760 Ribe . Telefon 05 42 00 33

*  Forslag til såvel store som små 
JUBILARFROKOSTER og 
-MIDDAGE fremsendes gerne 
og helt uforbindende.

*  KONTAKTDAMER og 
-MÆND kan blot ringe og 
fremføre deres ønsker.

Ripenser-Bladet udgives af Ripenser-Samfundet. (ISSN) 0904-3306). 
Redaktion: Mogens Juhl, Kongensgade 15, 6760 Ribe.
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Der er meget, 
De kan spare

ArnoM Nyborg

-tat med Bankrådgiveren 
P R IV A T b ajik en

ALT!NG ! EL-UNG
Ribe Afdeling
von Støckers Plads 2.6760 Ribe 
Telefon 75 42 11 11

JENS PEDERSEN ApS

Sønderportsgade 3 . Tetefon 03 42 08 23 
6760 Ribe . Giro 9 01 90 )4 

Biitif. 04 96 68 23

YdermoHen 
6760 Ribe 
Tif. 75 42 09 83 *^u!dsrnfdif

MELLEMDAMMEN 14 
6760 RIBE. Tlf. 75 42 02 26

SCHJØUN TRYK 

RÅDMANDSGADE 60 

2200 KØBENHAVN N 

TLF. 31 83 94 01
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Transiokationen 1990
Kvart over 9 - på det normalt ab
solut seneste tidspunkt for ende
lig stillingtagen til om translo
kationen skal afholdes i skole
gården eller i Domkirken - sagde 
rektor: Skolegården, til trods 
for det tunge grå skylag, der 
hvilede over byen. Fem minutter 
efter kom en og fortalte, at han 
lige havde haft Romø i telefonen, 
og der regnede det godt og inder
ligt. Kort efter registreredes de 
første dråber i skolegården, og 
rektors panderynker øgedes i 
styrke og antal. Imedens strømme
de translokationsgæsterne til, og 
stolene under lindetræerne blev 
hurtigt besat. Da paraplyerne be
gyndte at blive slået op, traf 
rektor hurtigt en ny beslutning: 
Vi går i Domkirken.
Så vandrede i silende regn en 
lang procession af paraplyer gen
nem Puggårdsgade til Domkirken,

hvor der efterhånden samledes 
8-900 mennesker. Med et kvarters 
forsinkelse begyndte højtidelig
heden, der forløb planmæssigt med 
fællessang, taler, kantate, udde
ling af eksamensbeviser og lega
ter. Mange savnede lektor Alvad 
bag klaveret, men skolens nye mu
siklærer, Lis Gjørup, kunne magt
fuldt få klaveret sammen med ko
ret, ledet af Steen Hansen, til 
at fylde Domkirkens store rum med 
Garffs og Schierbecks dejlige 
kantate.
Efter Johs. V. Jensens "Hvor smi
ler fager den danske kyst", der 
traditionelt afslutter transloka
tionen, vandrede studenter, jubi
larer og lærere tilbage til sko
len til Ripenser-Samfundets fjor
tende reception, der var som alle 
forgængere: et fuldt hus summende 
af glade stemmer.

/V. 7 . et at.

Rektors veikomst og årsberetning

På Ribe Katedralskoles vegne vil 
jeg gerne byde velkommen til 
translokationen 1990. Velkommen 
til skolens elever, til forældre, 
til jubilarerne, til tidligere e- 
lever, til lærerne og allervig
tigst velkommen til dem det først 
og fremmest drejer sig om - årets 
studenter 1990. Der er yderligere 
én, som jeg gerne vil sige særlig 
velkommen til. En 70-års realist
jubilar, nemlig Agnes Hansen, Ri
be .
Ribe Katedralskole dimitterer i 
dag 92 studenter - 28 nysprog
lige, 9 klassisk-sproglige, 14 
matematisk-fysiske, 27 naturfag
lige og 14 musiksproglige og mu
sikmatematiske studenter.
Det er vi stolte over. Det er nu 
et af de væsentligste træk af 
skoleåret 1989/90. 92 studenter

,fra de fem gymnasiegrene, skolen 
har, har fuldført deres uddannel
se her - og har gjort det godt.
Jeg vil også pege på et par andre 
træk fra skoleåret 1989/90. Det 
har været gymnasiereformens andet 
år. Noget af det, vi har kunnet 
glæde os over i reformen er, at 
det har vist sig muligt at opret
te flere fag end før og dermed 
opfylde flere elevønsker. Elever
ne kombinerer deres fag mere u- 
traditionelt - og det er også me
ningen. Vi har kunnet beholde al
le de tilbud, vi har i dag under 
den gamle ordning, og vi har kun
net føje nye til. Der bliver 
plads til en række fag på mellem
niveau - også nye fag som idræt 
som eksamensfag, billedkunst, de
sign og erhvervsøkonomi. Samtidig 
kan alle elever i 3.g. næste år 
få opfyldt alle de ønsker, de har
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til fag på højt niveau - eller 
fag med skriftligt arbejde og 
skriftlig eksamen. Det er meget 
tilfredstillende at kunne oprette 
en vifte af fag, og at det kan 
lade sig gøre inden for et rime
ligt skema. Det har givet både 
elever og skole flere muligheder.
Gymnasiereformen indebærer også, 
at vi får tildelt et antal under
visningstimer baseret på elevtal
let. Vi skal opfylde elevønsker 
bedst muligt, og det har vi kun
net gøre ved at have timer nok 
til at oprette alle de fag, der 
har haft tilstrækkelig søgning. 
Det er en god ordning, at skolen 
selv kan forvalte timer. Er der 
mange på nogle hold, bliver der 
råd til at være få på andre.
Vi har også samlet andre erfarin
ger. Og nogle ting vil vi givet 
lave om næste år. Det gælder sær
ligt afslutningen på skoleåret, 
hvor vi nok i de sidste 14 dage 
kunne bruge både elevernes og vo
res ressourcer bedre.
Som en af de sidste love i dette 
folketingsår gennemførte folke
tinget en ny gymnasielov. Den ny 
lov handler om gymnasiets styrel
se. Det vigtigste der sker er, at 
der kommer en bestyrelse på hvert 
gymnasium fra skoleåret 1991/92. 
Bestyrelsen med lærere, elever, 
forældre og repræsentanter ude 
fra skal afløse det nuværende 
skoleråd.
I løbet af efteråret skal vi prø
ve at afgrænse hvilke opgaver en 
bestyrelse skal have, og hvordan 
den skal sammensættes. I sidste 
instans bliver det Ribe Amt, der 
kommer til at fastsætte vedtæg
terne. Men vi vil prøve at lave 
et udspil i efteråret, der kan 
tilgodese både forældres, elevers 
og ansattes indflydelse. Det bli
ver en vigtig opgave efter som
merferien .
Uanset love, reformer, bestyrel
ser og bekendtgørelser foregår 
der nogle begivenheder på en sko
le, vi alle husker længere - for
di vi har arbejdet med det i en 
lang periode, fordi vi har været

mange om det eller fordi vi har 
haft en stor oplevelse.
Jeg vil gerne se tilbage på 3 så
danne begivenheder i 1989/90. I 
januar opførte 2.g. skolekomedie, 
og samtidig holdt skolen FEST-1- 
HAL. Det var et stort arrangement 
med mange medvirkende elever og 
lærere. Kombinationen af skole
komedie og fest var god - men 
endnu bedre, at så mange tog del 
i det store forarbejde der var.
I april holdt vi skoleidrætsdag 
og det var rart at se skolens hal 
og idrætsanlæg blive brugt med 
discipliner fra basketball, aero- 
bic, indendørs hockey og cykling.
Endelig holdt skolen forårskon
cert i hallen i begyndelsen af 
maj - med skolens mange kor og 
klasser og en café hertil. Det 
har været et stort arbejde. Jeg 
synes, at vi fik en flot musikaf
ten .
Jeg vil gerne benytte lejligheden 
til at sige tak til alle dem, der 
har bidraget til at give os alle 
så gode fælles oplevelser.
Til næste år optager vi fire nye 
1.g.-klasser eller lige omkring 
100 nye elever. Nogle år optager 
vi fem klasser, andre år fire. 
Fire klasser næste år, fordi an
tallet af 9. klasser er lidt min
dre i år.
Fire klasser betyder nu allige
vel, at en stor del af en ung
domsårgang søger gymnasiet. Det 
er vi selvfølgelig glade for.
Skal vi nærme os et landsgennem
snit i Ribe Amt for den andel, 
der tager lange videregående ud
dannelser, så skal en større del 
af en ungdomsårgang tage en ud
dannelse, der giver studiecompe- 
tance, fremgår det af en ny un
dersøgelse fra Sydjysk Universi
tetscenter .
Vi kan også være tilfredse med 
den undersøgelse på anden måde. 
Den viser, hvad vores studenter 
bruger deres eksamen til. Under
søgelsen viser, at vores studen
ter i Ribe Amt bruger deres eksa
men og i høj grad.til de uddan-
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neiser, der kræver studentereksa
men .
Jeg vil slutte beretningen med 
nogle tilbageblik.
Med udgangen af skoleåret holder 
Charlotte Schmidt op. Charlotte 
Schmidt har været her som årsvi
kar i et år - flyttet hertil fra 
København og flytter videre til 
Esbjerg, hvor hun har fået fast 
stilling. Jeg vil gerne sige tak 
for din indsats her og held og 
lykke i Esbjerg.
Hanne Albinus holder også op ef
ter 1 års vikariat her og får 
stilling på seminariet. Jeg vil 
også sige dig tak.
Jeg har en særlig tak at sige til 
en kollega.
Aage Kæstel kom til Ribe Kate
dralskole i august 1965. Det var 
i 1965 ikke spor let for en rek
tor at finde nye lærere til de 
mange stillinger der kunne tilby
des. Det var da også rektor Ve- 
stergaards personlige kendskab 
til dig Aage der lokkede dig fra 
Rungsted Statsskole, hvor du var 
fastansat på 5.år. Måske lå der 
også hos dig en længsel efter at 
prøve kræfter med det jyske, og 
en tilsvarende distance til det 
københavnsk-nordsjællandske. I 
hvert fald var det en heldig be
slutning, som begge parter har 
været godt tjent med.
Dansk er et centralt fag i gymna
sieskolen, og en stærk dansklærer 
kan være sikker på sine elevers 
fulde opmærksomhed. Således også 
Aage: din seriøse optagethed af 
dit fag og engagerede omsorg for 
dine elever har gjort dig højt 
respekteret både blandt elever og

Rektors ta!e ti)
Kære studenter!
Jeg vil først ønske jer til lykke 
med eksamen og håbe, at I må få 
brug for det I har lært - i jeres 
videre uddannelse, i jeres senere 
erhverv og i jeres fritidsliv.
Jeg vil håbe, at I må finde en 
plads på en uddannelse, der dæk-

kolleger. Aldrig er nogen gået 
forgæves om hjælp - og du har 
selv et vågent øje for hvem der 
har hjælp behov.
Du har i mange år været en cen
tral skikkelse i lærerkollegiet, 
ja, i skolens liv. Du har instru
eret skolekomedier, arrangeret 
fester, deltaget i alle skolens 
arrangementer. Ja, man kan sige, 
at du har brugt dine kræfter og 
dig selv fuldt ud i alt hvad du 
har haft med at gøre. Nu føler 
du, at du ikke længere kan yde 
det du gerne vil. Vi kunne godt 
nøjes med mindre, men vi må re
spektere, at som Aage er skruet 
sammen, er det ALT ELLL.. INTET!
Tak for 25 ar og mange gode år 
fremover.

studenterne
ker jeres ønsker og hvor I kan 
gøre fyldest.
Jeg vil også sige tak for 3 års 
fællesskab og samarbejde. I har 
været sidste årgang af grengymna
siet. Næste årgang har givet os 
flere opgaver. Men I har også væ
ret en årgang, der har kunnet 
klare mange ting selv. De 3.g'ere
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der har stået for skolens for
skellige udvalg og organisationer 
har gjort det godt, og hvor meget 
man kan hjælpe hinanden, har nog
le af jer også oplevet på jeres 
studierejser til udlandet i løbet 
af året.
Lige nu vil I huske 1990 som å- 
ret, hvor I blev studenter. Jeg 
tror også, at I om nogle år vil 
huske 1989/90 for-alt det, der 
skete i Østeuropa og i forholdet 
mellem øst og vest.
1990 var det år, hvor en tjekko
slovakisk præsident kunne indlede 
sin nytårstale sådan:
"Kære medborgere.
I fyrre år har I på denne dag fra 
mine forgængeres mund hørt de 
samme ting i forskellige variati
oner: hvordan vort land blomstre
de, hvor mange tons stål vi havde 
produceret, hvor lykkelige vi al
le var, hvor meget vi troede på 
vores regering og de smukke frem
tidsudsigter, der åbnede sig for 
os.
Jeg går ud fra, at I ikke af mig 
forventer, at jeg skal udfylde 
den funktion at lyve for jer.
Vort land blomstrer ikke."
Det er et opgør med den holdning, 
at det enkelte menneske er et 
passivt objekt for en almægtig 
statsmagt.
I har ikke kunnet undgå at be
skæftige jer med opbruddet i Øst
europa i skolesammenhæng. De 
avisartikler vi kopierede til un
dervisning var tit forældede, in
den de blev brugt få dage efter, 
og bøgerne kunne ikke bruges.
I har sikkert også personligt, 
privat og følelsesmæssigt beskæf
tiget jer med det, der er sket i 
Europa. En af mine meget tydelige 
erindringer fra min egen gymna
sietid var opførelsen af Berlin- 
muren i aug. 1961 og raketkrisen 
på Cuba året efter. Det var sy

stemet, der bestemte og det var 
truende.
I må opleve det helt anderledes. 
Øst og vest nedruster, aftaler 
indgås og undertrykkende systemer 
går i opløsning. Uanset de pro
blemer der er tilbage i Europa - 
så er der grund til at se lysere 
på fremtiden - og om nogle år vil 
I måske huske 1990 som året hvor 
befolkningerne i Europa valgte 
deres styre - og måske også som 
aret hvor I blev studenter.
Jeg vil ikke prøve at forudsige 
udviklingen i Østeuropa. Det er 
dem, der har spået om valgene, 
kommet galt af sted med. Og de 
teorier om politik man lærer i 
sin studietid holder ikke. De un
dervurderer menneskers mulighed 
for at bestemme selv og ændre ud
viklingen. Det vigtigste der er 
sket i Europa i 1990 er vel, at 
der trods alt er noget almindeli
ge mennesker kan gøre, og at det 
nytter. Det har vi måske været 
ved at glemme - uanset om det er 
øst eller vest.
I den tale af Vaclav Havel, jeg 
citerede før, beskriver Havel si
tuationen som fuldt af håb og si
ger, at det skyldes to ting.
"Først og fremmest er et menneske 
aldrig blot et produkt af den om
givende verden. Det er også altid 
i stand til noget mere, selv når 
denne omgivende verden forsøger 
at ødelægge denne evne systema
tisk." Den anden faktor er "de 
humanistiske og demokratiske tra
ditioner" der lå parat til opda
gelse i hver enkel og "lå parat 
til at blive omsat i handling."
Jeg har valgt at slutte med dette 
citat, fordi det udtrykker tro på 
mennesket og tillid til humanis
tiske og demokratiske værdier.
Sådanne værdier er der brug for 
både i vores samfund og i et Eu
ropa under opbygning. Det er også 
jeres traditioner. Held og lykke.

Grundet pladsmangel har en del stof måttet udgå, bl.a Nyt fra Ribe og om
egn. Det vil komme i næste nummer af bladet, der udkommer januar 1991.
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Studenternes täte
Katrine Hartmann

Endelig er det overstået 
Vi er blevet studenter

Igennem de tre år, vi har gået 
her, har vi lært en masse, og vi 
har fået en masse karakterer og 
endelig nu eksamensbeviset. Men 
hvad ligger der egentlig i disse 
ord, karakter og eksamensbevis? 
Hvilken betydning skal vi tillæg
ge eksamensbeviset? Hvad beviser 
dette stykke papir? Hvad betyder 
disse to rækkker tal, der er ad
derede og dividerede på kryds og 
tværs, for så at give et eneste 
tal? Hvad beviser dette tal fak
tisk? Siger det noget om flid, om 
held, om interesse, charme eller 
intellekt? Eller kan det bevise 
et overstået kapitel i ens liv, 
eller er det i virkeligheden kun 
et adgangsbevis, et adgangsbevis 
til at kunne komme videre med en 
uddannelse?
Ja, man kan selvfølgelig vælge en 
rationel synsvinkel. Man kan si
ge, at dette tal er afkastet af 
den mængde tid og kræfter, man 
har investeret gennem årene, og 
at dette tal er en "formue", stor 
eller lille. En stor formue giver 
mange valgmuligheder, en lille 
tilsvarende få.
Men man kan også vælge en idea
listisk synsvinkel og sige, at 
dette tal beviser et overstået 
kapitel i ens liv og ellers er 
fuldstændig uden betydning. Bevi
ser en periode levet i en gymna
sieskole, et sted hvor man dyrker 
den personlige udvikling ved dag
ligt at være sammen med en masse 
andre mennesker, et sted hvor man 
lærer at kende og forstå de mange 
sindrige karakterer, der uden 
tvivl må være på en skole med så 
mange mennesker.
Ordet karakter har ligesom ordet 
bevis en dobbelt betydning. Ka
rakterer kan være noget man får 
tildelt for faglige præstationer, 
en stil eller matematikopgaver. 
Men karakterer kan også være et 
menneskes egenskaber, som kende

tegner netop dette menneskes per
sonlighed. Denne dobbelttydighed 
er årsag til en i tiden herskende 
misforståelse, at karakterer er 
vigtigere end et menneskes ad
færd.
Selvfølgelig har det betydning 
'hvor store karakterer man får, 
fordi man med store karakterer 
har mulighed for at vælge frit i 
forbindelse med videre studier. 
Men så længe man interesserer sig 
for et fag, så er karakteren, 
altså tallet, kun af sekundær be
tydning. Og gymnasiets hovedfor
mål er således at skabe denne in
teresse. Og det er blevet gjort 
gennem undervisningen. Vi har 
lært tolerance og accept af ukon
ventionelle meninger. Vi har fået 
indsigt i mange ting, og vi har 
lært at se nuanceret på mange 
sammenhænge og sidst, men ikke 
mindst, har vi lært at se en sam
menhæng mellem "tingene" på tværs 
af fagene.
Og det er denne indsigt der har 
formet os til de mennesker vi er 
i dag, med hver sin personlighed, 
som gør os alle til unikke indi-
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vider. Og det er disse forhold, 
mere end det er en række tal, ka
rakterer, eller beviser, der dan
ner grundlag for vores videre 
liv, om man så vælger at uddanne 
sig videre, eller slår sig ned 
med fast arbejde eller familie.
Jeg ved at disse tre år har bety
det, at alle vi der sidder her i 
dag for sidste gang som elever på

Ribe Katedralskole har alle mu
ligheder for at få et menings
fyldt og interessant liv frem
over. Derfor er der al mulig 
grund til at være glade. Så lad 
os være glade sammen i de følgen
de dage og lad os få nogle gode 
fester, som en god afslutning på 
tre lærerige og indholdsrige år.

50-års jubüaremes ta!e
Hans Thygesen Kristensen

Asiatisk i vælde er angsten.
Den er modnet med umodne år.
Og jeg føler det dagligt i

hjertet
som om fastlande dagligt forgår.

Men min angst må forløses i
længsel

og i syner af rædsel og nød.
Jeg har længtes mod skibskata

strofer
og mod hærværk og pludselig død. 

Jeg har længtes mod brændende
byer

og mod menneskeracer på flugt, 
mod opbrud som ramte alverden, 
og et jordskælv, som kaldtes Guds

tugt.

Tom Kristensen i "Hærværk" som 
kom i 1930. Profetisk, ikke sandt 
for tiden som førte frem til den 
anden verdenskrig.
Jeg er 50 års jubilar, student 
fra 1940, kort efter Danmark blev 
besat. Vi var 23 på holdet, 7 er 
faldet fra på vejen, og nogle få 
kunne ikke komme, men vi er godt 
et dusin grå- eller hvidhårede 50 
års jubilarer her i dag for at 
hylde vor gamle skole og bevidne 
kontinuiteten til jer unge stu
denter af i dag.
Fra 1933 til 1940 var vor skole
tid her for de fleste af os. Vi 
modnedes med umodne år som Tom 
Kristensens angst. Og vist kan vi

i historisk perspektiv se den 
asiatiske vælde i de truende 
uvejrsskyer som kantede horizon- 
ten i næsten hver eneste translo
kationstale som rektor Aage Wil- 
lumsen holdt under vores skole
tid. Men angst det følte vi ikke, 
end ikke da uvejret brød ind over 
os med besættelsen. Det største 
problem var nok egentlig mørklæg
ningen ved studenterballerne.
Men vi læste videre, uddannede 
os, et og andet mellemspil i mod
standsbevægelsen forekom. Efter
hånden blev vi lærere, apotekere, 
dyrlæger, læger, præster, admini-
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stratorer, sagførere, journali
ster, økonomer og ingeniører. Vi 
genopbyggede verden efter den 
store krig. Vi blev samfundets 
støtter og ledte udviklingen.
Men så pludselig kom der nye sig
naler, ungdomsoprøret i slutnin
gen af 60-erne. Så skulle man ha
ve fred og kærlighed - - og langt 
hår. Men heldigvis var der nogen 
der kridtede skoene og holdt 
krudtet tørt indtil muren faldt 
efter 10.315 dage. Ingen trompet
stød, ingen hærskrig, ingen krudt 
fra pagtens ark, muren faldt af 
sig selv. Dens fundament bar ikke. 
Den kunne i længden ikke holde 
sandheden ude og derfor heller 
ikke holde folk inde.
Selv blev jeg ingeniør, og hvem 
elsker en ingeniør i dag efter at 
ungdomsoprørets folk i mere end 2 
decennier har haft privilegium på 
at formulere problemerne og be
stemme løsningerne: nej til al
ting! Hvem elsker en ingeniør un
der sådanne forhold?
Jo, det skal jeg sige jer, der 
sidder en hernede. Jeg friede til 
hende i dag for 50 år siden på 
studenterballet, og hun har fulgt 
mig gennem tykt og tyndt siden 
da. Og jeg tror faktisk hun el
sker mig endnu! Så hold jer ikke 
tilbage, studenter af i dag, det 
kan gå godt!
Det var ikke den eneste romance 
på vores studenterhold. Vores re
spekterede dansklærer Johs. Him
melstrup, som kom til skolen da 
vi var i I g, havde et godt øje 
til en af de 4 piger på holdet. 
Danmark var besat, verden var i 
krig, så vores sommerferierejse 
gik ikke til Vestindien, Austra
lien eller Sydamerika. Vi gjorde 
en cykeltur sammen gennem Sønder
jylland og Sydfyn, og med var 
Johs. Himmelstrup og vores ikke 
mindre respekterede fransklærer 
Emmy Willemoes, som har 70 års 
studenterjubilæum i dag. Efter 
den tur blev det til et livslangt 
lykkeligt forhold mellem Johs. 
Himmelstrup og Ingrid Pedersen. 
Non scolae sed vitae, ikke sandt. 
Det blev først afbrudt da begge

gik bort for ikke så længe siden. 
Men den enkeltes skæbne er jo ba
re en episode, slægtens er et 
epos. Selv er jeg bare en af 6 
søskende som alle har sat huen på 
her på skolen. Fra 1931 til 1953, 
i 22 år, var vi repræsenterede på 
skolen her, og 2 andre af os har 
jubilæum i dag.
Gammel er vor skole blevet, Dan
marks ældste skolehus. Stor stå
hej var der for nylig, da Eton 
fyldte 550 år. På grund af krigen 
kunne 500 års dagen ikke fejres. 
Men vores skole er så gammel, at 
dens alder ikke kan fastslås. Den 
opfylder alle kriterier på det at 
være en myte. Dens oprindelse 
fortaber sig i historiens dunkel 
ved begyndelsen af dette årtusen- 
de. Som alle sande myter befolkes 
den af guder, selv om måske nogen 
synes, at en lille fanden stikker 
op fra tid til anden. Og så inde
holder den evig sandhed, ikke 
bare fakta, som jo kun er øje
bliks-sandheder. Nej, skolen li
gesom myten indeholder evig sand
hed, for den tolkes ind i virke
ligheden til enhver tid.
Vi jubilarer bringer vor hyldest 
til den evige skole, så sand i 
dag som den var for 50 år siden 
og for 70 år siden da lektor 
Willemoes blev student, for år
hundreder siden, og som den vil 
være også om 50 år fra i dag, 
litteris et artibus.
Om 50 år er der en af jer unge 
studenter som skal overbringe ju
bilarhilsenen til den evige skole 
og til de nye studenter. Hvad kan 
hun eller han tænkes have at si
ge?
Vi som modnedes med de umodne år 
og så rædsel og nød, menneskera
cer på flugt, vi byggede op, ud
viklede og producerede, ofte for 
effektivt og ukritisk. Så kom 
ungdomsoprøret med reaktionen, 
som satte alt på prøve, og endnu 
venter vi på svaret. Det bliver 
jeres opgave, I unge studenter, 
at formulere svaret, at gøre syn
tesen. Og det er ikke helt fri 
for at jeg misunder jer den op
gave !
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R iPE N SER  SAM FUNDETS  
taie og iegatuddeüng

Ole Marker
Mine damer og herrer, men først 
og fremmest KÆRE STUDENTER FRA 
RIBE KATEDRALSKOLE 1990.
Medlemmer af Ripenser-Samfundet's 
bestyrelse kommer hvert år næsten 
som valfarende for at overvære 
den traditionsrige translokation, 
og vi kommer ikke mindst for at 
hilse på årets hold af nye stu
denter. I synger den samme kanta
te, som vi sang, og vi tror, at I 
har de samme håb og forventning
er, som vi andre før jer. Nye 
studenter er nu en gang nye stu
denter, huen har ikke ændret sig, 
men tøjet og årstallet er skiftet 
ud.
Noget er således det samme, og 
det synes vi naturligvis er både 
godt og rigtigt, men meget har 
selvsagt også ændret sig.
En udvikling, der startede efter 
den anden verdenskrig, og som i 
1967 førte til dannelsen af Det 
europæiske Fællesmarked betyder 
hvert år større udveksling og ø- 
get samarbejde specielt de vest
europæiske lande imellem.
De militære afspændingsbestræbel
ser synes i stadig højere grad at 
kunne holde globale konflikter i 
skak til trods for et stigende 
antal regionale og etniske opgør.
Men specielt mens I har gået i 3. 
g er den gamle verden kommet til 
at se meget anderledes ud. Store 
stykker af den mur, som jeg og 
andre ikke kunne komme på nært 
hold for 10 måneder siden, havde 
min datter med hjem i rygsækken i 
februar. Som grænse og som symbol 
er den væk! Østeuropæerne valgte 
friheden fremfor ligheden. Forhå
bentlig for at skabe grundlaget 
for en ny lighed med større vægt 
på individets muligheder og min
dre på konformitet.
Med en næsten synlig tidsplan har 
udviklingen frem mod det tids-

punkt, hvor I skal forlade den 
trygge skole, altså formet sig 
sadan, at I kommer ud i en ver
den, uden storkonflikter, hvor 
grænser dag for dag brydes ned, 
og hvor jeres uddannelsesmæssige, 
personlige og senere erhvervsmæs
sige univers vil være præget af 
en internationalisme, som er 
spændende og udfordrende, som 
tidligere var undtagelsen og ikke 
regelen, og som vi måtte investe
meget i for at gøre til en reali
tet for os selv.
I kommer til hver på jeres måde 
at sætte jeres præg på det frem
tidens samfund, hvor I - i løbet 
af de næste år - skal finde jeres 
plads.
I forbindelse med den opgave er 
det naturligvis mildt sagt meget 
optimistisk at skildre jeres be
tingelser så positivt og tillok
kende som gjort her.
Det er nemlig langt fra sikkert, 
at jeres vej gennem systemet med 
adgangsbegrænsninger, SU-regler, 
eksaminer og meget andet bliver
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uden forhindringer. Men når noget 
går jer imod, og det kan let ske 
- så er ungdommens optimisme - 
også når den somme tider synes at 
grænse til naivitet - netop det, 
der skal til for at rejse sig og 
for at komme videre.
Sidst men ikke mindst tager jeg 
det for givet, at tre år på Ribe 
Katedralskole - nu som før - er 
et godt fundament, når man møder 
de udfordringer, som livet nu by
der på.
Jeg vil gerne ønske jer tillykke 
med eksamen og held og lykke med 
livet.
Når translokationen er slut, er 
Ripenser-Samfundet vært ved en 
reception i skolens rundgang. Vi 
håber at se de nye studenter, å- 
rets jubilarer, skolens ledelse, 
lærere og administration samt na
turligvis tidligere lærere, der 
måtte være til stede her i dag. I 
denne forbindelse må jeg igen 
takke skolen, fordi denne fore
ning af gamle elever igen i år må 
agere værter på skolen for en 
kort bemærkning.
Til sidst skal jeg have fornøjel
sen at uddele Ripenser-Samfundets 
dimittend-legat, som ifølge be
stemmelserne skal gå til en elev, 
der ikke blot har klaret sit sko
learbejde, men også haft overskud 
til at være noget for kammerat
skab og fællesskab. Vi kan jo ik
ke vide, hvem der på denne måde 
fortjener 3.000 kr. til en glad 
aften, derfor indstiller skolen, 
og jeg læser bare op:
Årets modtager af Ripenser-Sam
fundets legat er en af de nyud- 
klækkede studenter fra Ribe Kate
dralskole .
Det er en student som i sine 3 år 
på skolen har haft en smittende, 
helt fundamental appetit på kund
skabsfordøjelse. Han ville med 
lyst tilegne sig og drøvtygge 
kundskaber sammen med sine kamme
rater, så det hele fik noget med 
livet og mennesker at gøre. De 
selvfølgelige forudsætninger var 
flid, engagement og aktivitet.
Han fik derfor stor indvirkning 
på, at skoletilværelsen blev sjo
vere, mere væsentlig og levende -

ikke bare for ham selv, men også 
for hans kammerater og for de læ
rere, der var sammen med dem.
I kundskabsterperiets hellige 
haller blev det at være sammen om 
noget ikke en nedslidt frase men 
håndgribelig virkelighed ved hans 
måde at være elev på. Det kunne 
han bl.a. i kraft af sin person
lighed, menneskelige modenhed og 
glæde ved samvær. Alt skulle gen
nemlyses og prøves ved debat og 
argumentation.
Derfor er han en oplagt modtager 
af Ripenser-Samfundets legat, 
fordi gymnasiet uden denne ind
stilling alt for hyppigt kan bli
ve kvalt af det omgivende sam
funds karriere-, konkurrence- og 
prestigeræs. Et sådant gymnasium 
kan gøre skolen til en målrettet, 
individuelt effektiv lærdomsan
stalt og skoletiden til en ørken
vandring midt i alle kundskaber
ne .
Der er derfor behov for et sup
plement, et korrektiv der gør den 
menneskelige dimension, samværet 
og den indbyrdes tankeudveksling 
til skoledagenes egentlige sub
stans .
Den forudgående motivering for 
valget af årets legatmodtager 
skulle gerne vise, at der var 
mange mulige kandidater, men en 
'helt oplagt kandidat, så derfor 
bliver modtageren

JEPPE SANDVEJ, 3x.
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B ildreportage
Translokation - Reception - Jubilarfester
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BiHedtekster

1. og 2. Trængsel foran Domkirken
3. og 4. Studenter 1990
5. Viffert Bojsen-Møller s.25
6. Gunnar Zabel s.40
7. Leif Holding og N.O. Lerche-Thomsen 

s.40

(Juhl) s.45 

s.45
14. Sigvald Toft, Ebba Balslev (Kru- 

chow), Hans Mathiesen, Frits Ler
che-Thomsen, i forgrunden Inger 
Grundtvig (Askgaard) s.45

18. Studenter 1980
19. Bjørn Karleby s.90
20. Harriet Smith (Rasmussen) og Ingi-

bjørg Erud (Einarson) s.35
21. Ejlif Schneider, Rise Ballisager

(Zerlang), Tage Staugaard, Elsebeth 
Jensen og Astrid Bang (Skøtt) s.50

22. Stella Gregersen (Hansen) og Carl 
R. Thomsen r.35

23. Agnes Hansen r.20
24. Ejvind Pedersen, Ane Marie Poulsen 

(Pedersen) og Jens A. Jepsen r.35
25. Ingrid Olsen (Sørensen) r.35
26. Pedel og sekretær på skolen, Leif 

Steiness og Inger Geil
27. Katja Hansen og Lisbeth Nielsen 

s. 90
28. Kai Åkjær Jørgensen og Rise Ballis

ager (Zerlang) s.50
29. Ejlif Schneider, Astrid Bang

stensen s.50
30. Sven Nordahl og Aksel Brandt r.40
31. Dagny Nagel (Nielsen) og Ove Friiis 

Jensen r.40
32. Kirsten Holager (Korsgaard) og C.E. 

Suadicani r.40
33. Chr. Krogh og Børge Brogaard r.40
34. Inger Justesen og Elly Lorentzen

s. 55
36. Viffert Bojsen-Møller, Anna Hedvig 

Eskildsen (Tønnesen) og Anton Kar- 
kov s.25

37. Aase Jensen (Schrøder) og Olav



485

39. Per Hjek Møller og Helga Bonde 
Schmid s.40

40. Hans Thygesen Kristensen, Lis Bak 
g.m. Arne B. og Kai Bøggild s.40
g.m. Hans Th.K. s.40
s .45
s .45
s.45

Toft s.45 
s.45

48. Sigvald Toft, Ebba Balslev (Kru-
che-Thomsen og fru G. Svane s.45

49. Knud-Erik Ullerichs og Holger 
Schmidt s.45

50. Lorens Frederiksen og Lilian Birch 
Nielsen (Husted Christensen) r.45

51. Sven Laursen og Inger Nielsen (Bar- 
drup) r.45

52. Gunner Juhl og Johanne Knudsen
r. 45

53. Jan Hjarnø og Christen Christensen
s. 60

54. Lis Gram (Gregersen) og Uffe Jo- 
chumsen s.60

55. Inger Kristensen (Spangsberg) og 
Jacob Hune s.60

56. Jørgen Gram og Svend Fredslund s.60
57. Jan Kaare Brink og Margrethe Povl- 

sen (Thomsen) s.60
58. Ulla Kløeker og Lisbeth Buchreitz 

s. 60
59. Erling Frank og Ernst Jensen r.60
60. Frida Madsen (Lønne), Poul Erik 

Hansen og Ib Hingeberg Pedersen 
r.60
(Toft) r.60

62. Børge Bottelet og Aage-Johan Kri
stensen r.60

63. Kamma Marthinsen (Nielsen), Eigil 
Kristensen, Ib Hingeberg Pedersen, 
Erling Frank, Dorte Karkov (Toft), 
Ernst Jensen, Frida Madsen (Lønne), 
Finn Berg Knudsen, Børge Bottelet, 
Poul Erik Hansen og Aage-Johan Kri
stensen r.60

64. Ole Degn Hansen, Synnit Qvist Brun 
(Hansen) og Ole Østvig Nissen s.65

65. Bente Lyck og Palle Jørgensen s.65

s. 65 

s. 65

72. Olaf Møller, Ruth Schnor (Petersen) 

Christensen s.80
76. Britta H. Juel, Dorte Haubro

(Bredsdorff) og Karin Skaarup s.80

s.80

dil Lauridsen s.80
81. Søren Ejnar Nielsen, Hanne Merethe 

Rasmussen (Høyer) og Lars Geil s.80
82. Marianne Hansen, Erik Grøn, "Luffe"

lærer) s.80
85. Jens Høgh s.80
86. Den årlige pudsning af pladen på 

den gamle bænk ved plantagen blev 
traditionen tro varetaget af en 40- 
års jubilar, i år Rise Ballisager

87. 1990 pudseholdet. Stående: Rise 
Ballisager (Zerlang), Tage Stau- 
gaard, Kai Åkjær Jørgensen, Astrid 
Bang (Skøtt), Edith Bentin (Back- 
haus), Valdemar Thygesen Kristen-

(Schiøtt).
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RiPENSER-BLADETs redaktørskifte

Med dette september nummer af RI
PENSER-BLADET slutter Mogens Juhl 
sin redaktørtid efter at have væ
ret med til at tegne vort fore
ningsblad i 5 år.
Der er hverken i bestyrelsen el
ler hos de øvrige - og ivrige - 
læsere nogen tvivl om, at han har 
gjort det til alles tilfredshed. 
Uden besvær har han fundet balan
cen mellem lysten til at bringe 
fornyelse og hensynet til de giv
ne rammer, dikteret af såvel tra
dition som økonomi. Til glæde for 
læserne har han i den forløbne 
tid viet bladet sin ufravigelige 
grundighed og sin altid årvågne 
sans for detaljen i form som i 
indhold. I kraft af sin brede vi
den og sit store interessefelt, 
sin kærlighed til skolen og alt 
ripensisk og ikke mindst sin be
redvillighed og store kontaktfla
de har han uden vanskelighed kun
net skaffe rigeligt og godt stof 
fra mange bidragydere.
Særligt bør det fremhæves, at han 
har skaffet bladet de tre - for
håbentlig faste - rubrikker: Nyt 
fra Katedralskolen, Nyt fra Den 
antikvariske Samling og Nyt fra 
Ribe Kunstmuseum.
Jeg skal derfor benytte denne 
lejlighed til at bringe min, den 
øvrige bestyrelses og andre læse
res varme tak til Mogens Juhl for 
hans indsats. Det er godt at vi
de, at han stadig sidder i Ribe, 
og at vi kan nå ham, når det bli
ver nødvendigt at trække på hans 
erfaring og viden eller hans man
ge kontakter.
RIPENSER-SAMFUNDET har, som læ
serne forhåbentlig vil erindre, 
annonceret to gange efter en af
løser på redaktørposten. Først 
efter den anden annonce modtog vi 
en henvendelse fra en interesse
ret, der havde tøvet lidt med at 
kontakte os, fordi han var bekym
ret for at drukne i mængden.

Lærer Ejvind Beck Nielsen har er
klæret sig villig til at prøve 
kræfter med opgaven og vil efter 
dette nummers udgivelse være RI- 
PENSER-BLADETs redaktør.
Ejvind Beck Nielsen er født i 
1953. Han voksede op i Ribes 
nordlige udkant og havde herfra 
udsigt over Hovedengen til by
midtens kendte profil, og dette 
synsindtryk må angiveligt have 
efterladt et indtryk, som har 
holdt sig levende og stærkt.
Realeksamen, som giver nutiden en 
forestilling om en for evigt tabt 
soliditet, tog han i 1970, og han 
begyndte samme år på den klas- 
sisk-sproglige linie på Katedral
skolen. Ved translokationen i 
1973 sluttede han sin gymnasietid 
med at holde årets studentertale, 
der - efter hans eget udsagn - 
hverken før eller siden er over
gået i tåbelighed.
Efter studentereksamen valgte Ej
vind Beck Nielsen at læse itali
ensk på universitetet, men valgte 
også at afbryde studiet blandt 
andet for at give efter for sin 
hjemve og vende tilbage til Ribe.
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I 1979 blev han så religions- og 
dansklærer fra Ribe Statssemina
rium, hvor han senere supplerede 
med tysk og engelsk.
Ejvind Beck Nielsen er nu lærer 
på VUC i Grindsted, både på Dag
højskolen og på Statsfængslet ved 
Sdr. Omme.
Hvad det mere private angår, bor 
han nu i Grindsted sammen med 3 
børn og Tove, der er socialrådgi
ver. Han siger selv, at han er 
glad for det, og han er jo nu og
så rimeligt tæt på det Ribe, som 
han glæder sig til at beskæftige 
sig mere med.
Naturligvis takker jeg hermed Ej
vind for hans interesse, og øn

sker ham velkommen i den kreds, 
som prøver at holde sammen på RI
PENSER-SAMFUNDET, og give et tro
værdigt og ægte indhold til fore
ningens nostalgiske formålspara
graf .
Vi glæder os over, at Ejvind Beck 
Nielsen har lyst og vilje til at 
påtage sig opgaven, og vi krydser 
fingre for den nye redaktør og 
bladet. Men vi har også tillid 
til, at hans engagement i skolen 
og alt, hvad der har med Ribe at 
gøre, samt hans udddannelsesmæs- 
sige baggrund vil være gode for
udsætninger for at føre en gammel 
og værdifuld tradition videre.

07e Mar/ier formand

RIPENSER-BLADETs redaktionsadresse vil herefter være følgende.

Ejvind Beck Nielsen 
Prærien 38 

7200 Grindsted

En f!ot gave ti! Katedratskoten
Hans Thygesen Kristensen, student 
fra 1940 og 50-års jubilar i år 
(holdt tale på sit holds vegne 
ved translokationen, se s. 468) 
har sammen med sin kone, Lis, 
skænket Ribe Katedralskole et me
get stort beløb.
Om gaven fortæller rektor Bent 
Karsdal følgende:
I gavebrevet, som skolen modtog 
efter translokationen, skriver 
giverne, at gaven gives i taknem
lig erindring om tidligere rektor 
Aage Willumsens initiativ og en
gagement for at skaffe ham kolle
gieplads på Borchs Kollegium og 
flere store legater til dækning 
af omkostningerne ved studiet.
Giverne skriver videre, at de øn
sker gaven anvendt til en eller 
et par investeringer, som ikke

falder under skolens normale be
villinger .
Ribe Katedralskole overvejer nu, 
hvilke af skolens ønsker, der nu 
kan opfyldes. Et så stort beløb 
skal anvendes til en investering 
til glæde for alle på skolen i 
mange år.
Skolens største investeringsønske 
er en overbygning af rundgangen 
eller et fællesområde, hvor hele 
skolen kan samles. Det har vi ik
ke i dag. Et sådant fællesområde 
vil være til glæde for alle. Må
ske kunne en del af gaven bruges 
til at opfylde det ønske.
Det er i overensstemmelse med gi
vernes ønske, at vi ikke offent
liggjorde gaven ved translokatio
nen i juni. Den gang drejede det 
sig om studenterne. Derfor of
fentliggøres det først nu.
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Nyt fra Ribe Kunstmuseum
Marie Wande!

Den 3. november har Ribe Kunstmu
seum fernisering på en retrospek
tiv udstilling af oliebilleder 
malet af Marie Wandel. Udstil
lingen vil være åben til den 9. 
november.
Marie Wandel, datter af den sene
re biskop i Ribe, Oluf Olesen, er 
født i Horsens i 1899. Hun blev 
student fra Ribe Katedralskole i 
1917. Efter studieår på Tegne- og 
Kunstindustriskolen for Kvinder 
blev hun 1921 optaget på Kunst
akademiet som elev af sin senere 
mand, Sigurd Wandel. 1923 var hun 
på et kortere studieophold i Pa
ris, og i 1924 debuterede hun på 
Charlottenborg, hvor hun udstil
lede næsten hvert år til 1958. I 
1929 fik hun Akademiets lille 
guldmedalje. Hun døde i 1963 og 
ligger begravet på Ribe gamle 
kirkegård.
Marie Wandel var en flittig 
kunstner. Indtil nu er der regi
streret ca. 275 af hendes billed
er. I sit valg af motiver spændte 
hun vidt. Hun malede portrætter

og figurkompositioner samt dyre
billeder, hvor hendes sorte pud
ler ofte var modeller. Hun kunne 
på lærredet skabe havens vinter
stemning med sultne solsorte og 
frosne kålstokke i sneen. Men 
vestjyske landskabsmotiver udgør 
nok størstedelen af hendes pro
duktion. I sommerhuset i Fjand 
ved Nissum Fjord, hvor hun i man
ge år tilbragte det meste af som
merhalvåret, blev hun inspireret 
af havet, klitterne, plantagen, 
gårdene og egnens kirker.
I forbindelse med den kommende 
udstilling har Kunstmuseet gennem 
dagspressen efterlyst ejere af 
Marie Wandels billeder, og mange 
har meldt sig. Men endnu er der 
en del billeder, hvis opholdsste
der er ukendte. Er der blandt 
bladets læsere nogen, der har 
kendskab til disse billeder, så 
giv venligst besked til Mogens 
Juhl, Kongensgade 15, 6760 Ribe, 
tlf. 75-42.40.66, der foretager 
registreringen.

Red.

Munketorvet i Ribe sidst i 
20'erne, inden Set. Catharina 
brønden blev opstillet. Ud
stillet på Charlottenborg i 
1929. Forside i tidsskriftet 
Danmark i 1942. Men hvor er 
Marie Wandels billede i dag?
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Nyt fra Den antikvariske Samting

Da den her viste, krumme jerngen
stand dukkede op under undgrav- 
ningen på Riberhus Slotsbanke i 
1980, kunne ingen rigtig forkla
re, hvad den havde været brugt 
til. Den måler kun knap 7 cm på 
den længste led, er af tyndt ud
hamret jern, og forsynet med en 
skarp æg på den lige kant, der på 
tegningen er nederst til højre. 
Der måtte altså være tale om en 
art kniv, men helt sikkert til et 
specielt formål. Fundsammenhængen 
gav ingen oplysninger, da fundet 
blev gjort ved tømning af en af
faldskasse .
Ved sammenligning med andre fund 
mente vi efterhånden at kunne i- 
dentificere den lille kniv som et 
åreladningsjern, men noget helt 
sikkert bevis manglede. Årelad
ningsjern kendes fra udgravninger 
af flere klostre, og blandt fund
ene fra Æbelholt kloster i Nord
sjælland er et forrustet jern, 
som kan minde en del om vort. I 
klostrene udførtes åreladning af 
en særligt uddannet broder, og 
hensigten med den var bl.a. at 
modvirke, at munkene lod sig fri
ste af kødets lyster.
Det endelige bevis på, at vores 
jern må være et åreladningsjern, 
kom med det cirkelrunde billede 
fra en bogudgave, dateret Ulm 
1498. Jernet, som åreladeren her 
"slår åren" med, svarer til vort, 
og den specielle måde, han holder 
det på, viser dets brug. På re
konstruktionstegningen er jernet 
fra Riberhus indsat på den plads, 
hvori det sandsynligvis engang 
blev anvendt. Det skal blot til
føjes, at Ribe-jernet er meget 
ældre end billedet. Det lå som

nævnt i en affaldskasse af træ, 
og gennemgangen af dennes mange 
øvrige fund såvel som af hele ud
gravningsmaterialet daterer kas
sen og dens indhold til omkring 
midten af 1100-årene. Sammenfal
det mellem genstand og billede er 
temmelig enestående, men må i 
dette tilfælde skyldes, at åre
ladningsjernet er en særligt ud
formet redskabstype. Den har 
holdt sig stort set uforandret 
siden antikken, og det samme gæl
der i øvrigt udformningen af bil
leder, som viser åreladning.

Åreladningsjernet fra Riberhus er 
ikke det eneste fra Ribe, men det 
er det ældste, ikke bare i Ribe, 
men i Danmark. På den måde uddy
ber det kendskabet til livet i 
Ribe i middelalderens ældre del 
på et område, nemlig det medi- 
cinsk-lægelige, hvor tingene 
først i nyere tid har ændret sig 
afgørende. Eller har de? Troen 
på, at blodet renser det åbne sår 
er vist stadig aktuel, og i for
året lod en dame sig vise frem i 
fjernsynet med en blodsugende ig
le. Disse dyr, som ligefrem kal
des lægeigler, kan stadig rekvi
reres gennem apotekerne, og deres 
optræden i visse danske moser 
skyldes antagelig, at de er ind
ført til landet i sin tid.

P e r  / ( r i  s t i  an Madsen 
museumsinspeAt  ør
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Nyt fra Katedra!sko!en
De sidste par måneder af skoleå
ret 1989-90 var ret hektiske - i 
hvert fald for administrationen, 
der skulle finde ud af en mængde 
forskellige eksamensformer, der 
er en følge af gymnasiereformen. 
Men alt er gået glat og uden 
fejl; eksamen blev overstået uden 
problemer, og alle bestod. - Så 
var der dimission og transloka
tion, som uheldigvis afholdtes på 
én af de sommerdage, hvor en 
kraftig byge gik over landet, så 
at man i sidste øjeblik måtte 
flytte til domkirken. Rektor og 
pedellen spejdede til sidste øje
blik efter lysning på himlen, men 
beslutningen måtte tages, og den 
var rigtig: da klokken var lo, 
plaskregnede det.
Om translokationen kan man læse 
andetsteds i bladet, og ligeledes 
om det løfte om en kæmpegave til 
skolen, der den dag blev hvisket 
rektor i øret af en af skolens 
jubilarer. I sin tale måtte rek
tor tage afsked med flere lærere, 
der havde tjent skolen i kortere 
tid, men også med en, der havde 
været her i 25 år, Aage Kæstel, 
som har valgt at holde op mens 
han endnu kan både se og høre. Vi 
vil savne Aage, men vi ønsker ham 
et godt og frodigt otium!
Og så var det den uendeligt lange 
sommerferie (ja, sådan ser den ud

fra den side! - den gik meget 
hurtigere end ventet), og den 13. 
august stod vi igen i skolegården 
og tog imod et nyt kuld af l.g'- 
ere, 102 håbefulde unge mennesker, 
fordelt på en sproglig og tre ma
tematiske linjer. Allerede i lø
bet af den første uge synes de at 
færdes hjemmevant og glade på 
skolen - og glæden gengældes af 
os gamle, omend nogle af dem der 
føler sig meget gamle på skolen, 
eleverne i 2. og 3. g, vrisser 
"Frøer!" efter dem, hvis de lar
mer for højt. Men sådan skal det 
være!

Også nye kolleger er kommet til, 
Kirsten Beck, gammel elev fra 
skolen, student 1965, er ny lærer 
i engelsk og dansk, Finn Nørgaard 
Laursen i historie og drenge
idræt, Inger Thorup Lauridsen, 
der deler sin tid mellem VUC og 
skolen og skal undervise i en
gelsk, og Annette Davidsen, der 
skal have timer i fransk og reli
gion. Desværre var Kirsten for
hindret af sygdom i at møde op 
fra starten og stillede vikar, 
også han en gammel bekendt af 
skolen, Peder Raskmark, student 
1964. Kirsten Beck vil være klar 
til at overtage sin stilling i 
løbet af en måneds tid.

7 en s Find

Direktør cand.pharm. Nieis Peter 
Lauridsen og hustru Johanne Margrethe 

Lauridsen, f. Rubner-Wissings 
iegat for studenter fra Ribe Katedraiskoie

Ripenser-Samfundets legatudvalg disponerer for tildelingsåret 1990 over 
ca. 35.000 kr., der uddeles i et antal portioner som støtte til videre
gående uddannelse af enhver art for "fattige men flittige" studenter fra 
Ribe Katedralskole. Ansøgningsskemaer skal anvendes og rekvireres ved 
indsendelse af A-5 kuvert adresseret og frankeret med kr. 4,75. Ansøg
ninger skal være udvalget i hænde senest 1. november 1990. Evt. tilde
ling meddeles pr. brev ca. 2. januar 1991.
Legatudvalgets adresse: Peter Lungholt, Asylgade 12, 4000 Roskilde.



491

Personaüa
DØDE:
Knud Westerqaard (s.27), lands
retssagfører, Roskilde, 3. april, 
82 år.
Aage Sandfeld, lektor, Ribe, 8. 
april, 88 år.
Hardy Rechnagel, (r.58), direktør, 
Ribe, 8. april, 49 år.
Lis Gramstrup f. Gram Christensen 
(s .58), lærer, 19. april, 51 år.
Anshelm Sørensen i s.08), fhv. o- 
verlæge. Tarm, 29. april, 99 år.
Jens Jensen-Holm (s.47), dr.med., 
Lyngby, 3. juni, 60 år.
Elsa Klingenberg f. Andersen 
(r.23), Assens, 20. juli, 82 år.
Signe Buhi Backhaus (r.13), Ribe,
14. august, 93 år.

RUNDE DAGE:
Gudmund Boesen (s.24), fh. slots
forvalter, Dragør, 4.april, 85 år.

Johs. Lindegaard ts.39), civilin
geniør, Kolding, 10. april, 70 år.
Johannes Feilberg Jørgensen (s.34) 
fh. politimester, Silkeborg, 12. 
juli, 75 år.
Jens P . Vad (s.30), fh. sogne
præst, Kalundborg, 30. juli, 80 år.
Else Hvid f. Agerbæk (r.21), Ribe,
30. august, 85 år.
Kirsten Frederiksen f. Willumsen 
(s .34), Jelling, 3Ö1 sept., 75 år.
Margrethe Lutken (s.38), fh. lek
tor, Tarm, 6. oktober, 70 år.
Elsebeth Thygesen Kristensen f . 
Sørensen (s.39), Gråsten, 24Tl3k- 
tober, 70 år.
VARIA:
Ole Balslev, tidligere adjunkt 
ved Ribe Katedralskole fra 1967- 
79, derefter rektor på Holstebro 
Gymnasium, er efter eget ønske 
fratrådt stillingen som rektor og 
er nu ansat som lektor på samme 
gymnasium.

Mindeord
En lærer.
In memoriam Aage Sandfeld.

I længst forgangne tider, nærmere 
betegnet ved skoleårets begyndel
se 1938, blev undertegnede fra 
landsbyskolen omplantet til 1. 
mellem i den respektindgydende 
institution, der hedder Ribe Ka
tedralskole, og som jeg skulle 
frekventere de næste syv år. Man
ge minder fra den tid er i årenes 
løb blegnet, mens andre stadig 
står lyslevende for mig. Til dis
se sidste hører sprogundervis
ningen. Hjemme på landet havde vi 
haft noget, der kaldtes "komma
sætning", men interpunktionens 
mysterier gik vistnok aldrig rig
tig op for os. I 1.mellem under
kastedes jeg så sammen med mine 
nye klassekammerater et ganske 
barsk regimente, der sigtede mod Aage Sandfeld i 1952
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at føre os ind i grammatikkens 
krinkelkroge. Vejviser var Johs. 
Himmelstrup, der hersede med os i 
dansktimerne. Der blev ikke givet 
ved dørene, for, som han sagde:
"I bliver ikke rykket op i næste 
klasse, hvis ikke I kan den gram
matiske terminologi (han mente: 
den fine internationale, latin
ske!) og analysere en sætning or
dentligt. For i næste klasse skal 
I til at lære tysk, og I kan ri
sikere at få Sandfeld!" Se, det 
var en trussel, der var til at 
tage og føle på, for blandt mel
lemskolens rollinger verserede de 
grusomste rygter om, hvor streng 
Sandfeld var.
Og minsandten, om jeg så ikke fik 
netop ham som tysklærer i mellem
skolen! Jo, Sandfeld viste sig 
ganske rigtigt at være både 
streng og krævende. Bister og 
brøsig forekom han nok de fleste, 
også mig. Men mit erindringsbil
lede af ham er i årenes løb ble
vet stærkt modificeret.Det er mig 
ikke klart, hvilken form for pæ
dagogik der indgik i uddannelsen 
i Sandfelds unge dage. Men når 
jeg nu så lang tid efter tænker 
tilbage på hans timer, er jeg 
tilbøjelig til at betragte hans 
pædagogik mere som et udslag af 
hans helt personlige facon. E- 
gentlig tror jeg ikke, han altid 
gjorde sig klart, at han havde 
med børn at gøre, og både i krav 
og forventninger antog han os 
vist for at være noget ældre, end 
vi i virkeligheden var. Han kunne 
kunsten at klasseundervise. Alle 
skulle være med på een gang. Mens 
han fra katederet med hånden un
der sit skråtstillede hoved (var 
han en smule tunghør?) eksercere
de een og indledte en samtale med 
en anden, blev en tredje, stundom 
også en fjerde, gennet til tav
len. Resultatet af alle disse an
strengelser blev omgående bedømt, 
ofte fra den anden ende af klas
seværelset, for Sandfeld var 
sjælden i ro ret længe ad gangen. 
Han foer omkring for at holde os 
i ånde og håndhæve justits. Af
brydelser eller protester tåltes 
ikke. Naturligvis måtte der ikke 
snakkes eller hviskes i timerne. 
Jo, hvis Sandfeld var i godt lu

ne, kunne det til nød tolereres, 
hvis det vel at mærke foregik på 
tysk - men så skulle de stærke 
verber, konjunktiverne og alle 
kasus også være på plads og i or
den. Som regel udløste de mindste 
tegn på mishag eller opsætsighed 
dog tordnende udbrud på katede
ret, hvorfra Sandfeld med beund
ringsværdig træfsikkerhed sendte 
en våd tavleklud i fjæset på den 
formastelige, hvis han da ikke 
jog vedkommende m/k udenfor. Til 
Sandfelds facon hørte også, at 
han i udpræget grad var tilhænger 
af iearning by cfoi'ng. Remser og 
udenadslære, som ellers så ofte 
forbindes med tyskundervisningen, 
var bandlyste. Til gengæld var 
han utrættelig, når det gjaldt at 
finde på eksempler til illustra
tion af grammatiske ejedommelig- 
heder; han formelig rystede dem 
ud af ærmet, gentog dem i een u- 
endelighed og sørgede for, at de 
atter og atter blev inddraget i 
undervisningen, indtil de sad. Et 
særlig nederdrægtigt påfund 
(fandt vi) var Sandfelds "små 
sorte hefter", som han især be
nyttede i mellemskolens sidste 
klasse. Her havde han samlet siq 
et arsenal af faste udtryk og ta- 
levendinger, som der altid var 
reserveret tid til i timerne. 
Forbindelsen til de tekster, man 
ellers læste, var ikke altid lige 
indlysende for os. Men vi blev o- 
verhørt i "fraserne" og skulle 
kunne dem alligevel, - først 
langt senere indså man så, hvor 
nyttige de havde været. Jo, Sand
feld var en krævende og streng 
lærer at have i mellemskolen. Men 
de, der havde været under hans 
kommando, havde faktisk tilegnet 
sig en masse tysk. Og bortset fra 
de obligatoriske oversættelser 
til dansk var der da heller ikke 
blevet talt stort andet end tysk 
i hans timer.
Det var en helt anden Sandfeld, 
jeg oplevede i det nysproglige 
gymnasium, hvor jeg fik ham i 
fransk. I en af vore første timer 
spurgte han, om vi ønskede, at 
han nu skulle sige du eller De 
til os. Jeg husker ikke, hvad vi 
svarede, og det er såmænd også 
ligemeget, for Sandfeld blev vist
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aldrig enig med sig selv på det 
punkt. Men spørgsmålet havde rø
bet, at han på sin vis betragtede 
os med nye øjne. Glimtvis skinne
de den gamle lærer dog stadig i- 
gennem hans noget blidgjorte ge
myt. Hans krav var fortsat store. 
Egentlig større, end bestemmel
serne foreskrev. I gymnasiet var 
der en engelsk og en tysk stil 
hver uge, men der måtte ikke for
langes stil i fransk. Det gjorde 
Sandfeld så heller ikke. Men 
grammatikbogens lumske oversæt
telsesøvelser blev til gengæld 
tyret i alle enkeltheder, og på 
tavlen blev der i de tre gymna
sieår formodentlig skrevet næsten 
lige så mange sætninger på 
fransk, som der i mellemskolen 
var blevet skrevet på tysk. Man 
kom vidt omkring i hans timer. Vi 
blev belært om de kongeliges j'eu 
de paume i Paris' boldhus under 
l'Ancien regime, vi fik forkla
ret, hvori den galliske sprogbe
handlings særlige elegance be
står, og vi lærte at udtale Bram- 
minge på fransk manér - med det 
resultat, at jeg aldrig har kun
net passere denne stad uden at 
mindes Sandfelds timer. Da det nu 
var den nysproglige klasse, han 
underviste i, krydrede Sandfeld 
det franske med sideblik til 
spansk og italiensk - det var jo 
dog altsammen "ikkuns dårlig la
tin". Jeg har siden haft megen 
glæde af disse sidespring, lige
som jeg også tidligt fangedes af 
hans illustrative bibemærkninger 
om sproglige særheder i russisk 
og tjekkisk. Mine sproglige in
teresser havde han allerede vakt 
i mellemskolen, og da han engang 
i l.g. henledte min opmærksomhed 
på Holger Pedersens bog om sprog
videnskaben i det 19. årh., var 
jeg solgt.
Som antydet var Sandfeld i gymna
siet en noget anden end i mellem
skolen. Han var meget mildere end 
før. Jeg havde den glæde at ople
ve ham på lidt nærmere hold, da 
jeg i gymnasietiden havde min 
gang i hans og fru Friedas hygge
lige hjem, hvor jeg fik ekstrati- 
mer i tysk. Her fortsatte han, 
hvor han i sin tid slap. Stadig 
lige krævende, men på tomandshånd

slet ikke streng, ja tilmed in
teressevækkende, hjælpsom og rar. 
Da Værnemagten i krigens afslut
tende fase havde taget Katedral
skolen, og jeg ved de skriftlige 
prøver sad i en høj renæssance
stol på det gamle rådhus og skrev 
tysk studentereksamensstil i 
1945, mens tyskernes tunge mate
riel rullede hen over Ribes top
pede brosten på vej sydover, var 
min beslutning allerede taget: 
jeg ville fremover studere sprog. 
Bekendskabet med Sandfeld havde 
så stor betydning for dette valg, 
at jeg føler, jeg har lov at kal
de ham min lærer. Heldigvis nåede 
jeg i tide at sige ham tak.
Det kom vistnok som en overrask
else for mange, hvor behagelig 
Sandfeld var ved eksamensbordet. 
Altid rede til at overlade initi
ativet til delinkventen eller 
hjælpe over nervøsiteten med ikke 
ledende, men velovervejede, kon
tante spørgsmål. Mild var Sand
feld også, da jeg langt senere 
oplevede ham som censor ved uni
versitetseksaminerne i russisk. 
Eksaminanden følte altid, at han/ 
hun hos ham var i gode hænder.
Aage Sandfeld var født 1902 som 
søn af Kr. Sandfeld Jensen, der 
var professor i romansk filologi 
ved Københavns Universitet og en 
international kapacitet inden for 
fransk og rumænsk. Sproglig kun
nen og sproglig interesse havde 
Aage Sandfeld således med hjemme
fra. Han blev student fra Østre 
Borgerdyd 1921 og tog cand. mag. 
eksamen i 1933 med tysk og fransk 
som fag. Han havde da i en årræk
ke studeret også i Prag og Wien, 
hvor han med iver kastede sig o- 
ver slaviske sprog og fuldkommen
gjorde sit tysk. Ribe Katedral
skole ansatte ham i 1936 som ti
melærer, og året efter udnævntes 
han til adjunkt, i 1952 til lek
tor. Han tog sin afsked i 1972, 
men fortsatte endnu et årstid på 
skolen for at kunne føre sit gym- 
nasiehold i russisk op til eksa
men. Og i Ribe blev han indtil 
det sidste.
Æret være hans minde.

Gunnar Svane fs.45J
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Nye medtemmer

S.30 Erik Westergård, Strandmøllevej 11, 6000 Kolding 
R.35 Anne-Marie Paulsen(Pedersen), Borgmesterløkken 8, 6400 Sønderborg 

Ingrid Erling Olsen, Plantagevej 12, 6740 Bramming
R. 39 Ninna Knudsen(Olsen), 510 Main St. A.728, Roosew.Isl.

N.Y. 10044 USA
S. 4o Minna Thaysen(Haar), Fr.d.Femtesvej 21, 21oo Kbh.Ø

Gunnar Zabel, N.Volgade 25, 1358 Kbh.K 
S.42 Holger Kabel, Østvænget 14, 6840 Oksbøl 
S.45 Gunnar 0. Svane, Enebakken 4, 8520 Lystrup 

Grete Kjær Nielsen, Bøhlvej 16, 7790 Thyholm 
Hans Mathiesen, Kummelsfort 1, 6340 Kruså

R. 45 Gunnar Juhl, Toften 11, 6780 Skærbæk
Johanne Knudsen, 0.Vedsted Mark 24, 6760 Ribe 
Svend Laursen, Kastanjealle 11, 6000 Kolding

S. 50 Birgit Bruun(Schiøtt), Lillekrog 5, 6731 Tjæreborg
R. 50 Hans Stecher Madsen, Hovedgaden 15, 2880 Bagsværd

Jørgen Bjerrum, Bjerrumvej 16, 6760 Ribe
S. 55 Elly Voss Lorenzen, Kirkevej 3, Sejstrup, 6740 Bramming

Kai Schultz-Nielsen, Klintevej 10A, 5600 Fåborg 
Hanne Top, Stengaardsvej 24, 6705 Esbjerg 0 
Bothilde Varming, Gravsgade 35, 6760 Ribe 

S.60 Jan Kaare Brink, Ø.Vedstedvej 14, 6760 Ribe
R. 60 Elsebeth Rosenstand(Bjerrum), Sdr. Farupvej 9, 6760 Ribe

Eigil Christensen, Udsigten 8, 6340 Kruså 
Aage Johan Kristensen, Skelbækvej 4, 4600 Køge 
Frida Madsen, Lærkevej 41, 6600 Vejen

S. 65 Anette Biering, Chr.IX's vej 1A, 5230 Odense M
J. Knude, Spurvevej 26, 2970 Hørsholm
Synnit Quist Brun, Parkvej 16, 5600 Fåborg
Helene Nielsen, Krog-Meyersvej 37, 6400 Sønderborg

R. 65 Anne Marie von Rohr, Grenzweg 50, D-2110 Buchholz
Jens K. Thygesen, Syrenvej 17, 7100 Vejle 
Tommy Schjøler, Kirkevej 3, 8370 Hadster.
Kirsten Thorsen, Nederager 24, 7120 Vejle 0 
Ruth Schnor Petersen, Stærevang 6, 3450 Allerød

S. 66 Annegrete Liljestrand, Mureregatan 20C, S-37138
S.68 Helle Nielsen(Bjerno), Sorrentovej 7, 2300 Kbh.S
S.75 Ulla Prip Kayser(canaan), Præsteager 12, 2950 Vedbæk

Gerda Christophersen, Stavnagervej 33, Varming, 6760 Ribe 
Jens-Ole Hansen, Drejøgade 26F, 503, 2100 Kbh.ø 
Aase Nyskov Hansen, Lærkevej 75, 6600 Vejen 
Elisabeth Lemvigh, Vissingsgade 22, 7100 Vejle 
Hans Erik Truelsen, Frændevej 7, 2860 Søborg

5.79 Holger Dahl, Skindergade 34, lejl. 13, 1159 Kbh.k.
5.80 Jens Friis, Otto Ruds Gade 32,4.tv. 8200 Århus N 

Preben Kornbek, Birkegade 27, l.tv. 2200 Kbh.n.
Trine Kæstel, Idrætsvej 3, 2650 Hvidovre
Helle Ohrt Johansen, 16. Rue Camille, De4smoulin, F-75011, Paris
Anne Kirstine Nielsen, Kærbølvej 20, 6760 Ribe
Karin Dixen Skaarup, Ringvejen 213, 7300 Jelling
Jens Thyssen Nielsen, Skovsbjergvej 5A, 6520 Toftlund
Birthe Matzen Bech, Åbenrå 35, 3.th. 1124 Kbh.K
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Hanne-Merethe Høyer Rasmussen, Frørupvej 19, 6079 Christiansfeld 
Lars Nørskov, Bjørnsonsvej 63,st. 2500 Valby 
Pia Sihm, Mågevej 81, 4.th. 2400 Kbh.NV 
Ole Søborg, Løkkegade 17, st. 9000 Ålborg

S.81 Jørgen Thyssen, Plantagen 28, Stensballe, 8700 Horsens
5.85 Anette Spang Mortensen, Østboulevarden 5, l.tv. 8000 Århus C
5.86 Jesper K. Johansen, Aldersro 9, lejl.129, 5700 Svendborg

Nye adresser
Kirstine Bjerrum, Set. Catharinæ Plads 1,1. 6760 Ribe
Niels Ove Hansen, Nordens Plads 24/6, 2000 Frederiksberg 

R.28 Inga Kromann Hansen, Hans Jakobsvej 57, 6760 Ribe 
R.42 Gerda Knudsen, Julius Blomsgade 6,5. Lej 1.6, 22oo Kbh.N
R. 44 Kirsten Daugård Jensen, Tingbakken 26, Lindved, 7100 Vejle
S. 49 Anne Marg. Skov Nielsen, 1701 Laurel Avenue, Hudson,Wiscon-

sin, 54016 USA
R.49 Børge F. Christiansen, 321 East,45th Str. N.Y.10017, New York
R. 50 Inge Haupt, Kirchditmolderstr.38, D-3500 Kassel W.
S. 53 Peder Bjerrum, Bjerrumvej 6, 6760 Ribe
S.55 Dorthe Schmidt, Guldager Byvej 45, 6710 Esbjerg V.
R. 58 Erik Blak-Nielsen, Toftehøj 25, Høruphav, 6470 Sydals

Inge Wilslef Funch, Jægersborg Alle 9,3. 2920 Charlottenlund
S. 61 Lissi Feides, Skovstien 9, Birgittelyst, 8800 Viborg
S.64 Allan Brochhattingen, Ringgaden 17E, 6400 Sønderborg

Erling Møldrup, Mølletoften 7, 7182 Bredsten
R. 64 Troels Heide, Strandboulevarden 59, l.tv. 2100 Kbh.Ø
S. 69 Johanne Lyngbye, Stubben 20, 9260 Gistrup
S.70 Peter Finnerup, Tværvænget 58, 2750 Ballerup
5.73 Klaus F. Gunnersen, Bethaniavej 6B, 6670 Holsted 

Mette Bolding, Faurlundvej 14, 6760 Ribe
5.74 Margrethe Engraf, Mariendalsvej 52H, 3.tv., 2000 Frederiksb. 

Anders N. Lauritzen, Havremarken 18, 8520 Lystrup 
Annalise Nielsen, Gyggebjerg 22, 6534 Agerskov
Ulla Skjærlund, Hjelmensgade 7,2. 8000 Århus C

5.77 Torben Schultz, Baagøe" s Alle 8D, st.th. 5700 Svendborg
5.78 Karen Marie Beck, Kirkegade 21, 624o Løgumkloster
5.79 Jan Sievert Asmussen, Åvangen 86, 5750 Ringe 

Lars Kruse Bernbom, Oldbuen 40, 2620 Albertslund 
Hans Chr. Hoeck, Frundbergstr.59, D-4100 Duisberg 11 
Birgitte Bruun Nielsen, Heri.Trollesgade 7B,st.tv.8200 Årh.N 
Lisa Margrethe Slot, 2842 S.W. Ist.Avenue, Gainesville 
Florida 32607, USA

5.80 Per Erlandsen Brun, Skelagervej 352, 8200 Århus N 
Søren E. Nielsen, Drosselvej 8, Ulkebøl, 6400 Sønderborg 
Frederik Rasmussen, Dalvej 1A, Svenstrup, 8430 Nordborg 
Lars J. Nissen Schmidt, Kiplings Alle 35, 2860 Søborg

5.81 Alice Klinge, Rosenvangsalle 214, 8270 Højbjerg
5.82 Mette Voigt Sonnichsen, Seminarievej 24, Nr.Nissum, 7620 Lemvig

Kent Sørensen, Wildersgade 37, st. 14o8 Kbh^K 
Helle Storgaard, Plantevej 15, l.th. 2860 Søborg 
Birgitte Elise Weltzer, Bragesgade 33, 2200 Kbh.N 
Jette Tjørnlund, Vestbanevej 6, 2.th. 2500 Valby

5.83 Niels Erik Folmann, Vagtelvej 71,3.th. 2000 Frederiksberg 
Lars Iversen, N.J.Fjordsalle 3,2. 1957 Frederiksberg C 
Helle Borgholt(Peltonen), Astrupvej 46, 2700 Brønshøj 
Søren Ellegaard, Hans Jensensvej 12, 2900 Hellerup 
Ellen Dahl, Viborggade 72B, st.tv. 2100 Kbh.Ø



496

5.84 Hanne Krag Ingvardsen, Sølystgade 54,1. 8000 Århus C 
Finn Jensen, Damager 12, 6430 Nordborg
Søren C. Haugaard, Vædderens kvarter 77, 8710 Esbjerg V 
Conni Gaarde Pedersen, Nannasgade 2, st.th. 2200 Kbh.N 
Jan Hagemann Sørensen, Karl-Hermann-Zahnstr. 34.D-6908 
Wiesloch-4
Anette Lind Astrup, De Mezasvej 13, 3.tv. 8000 Åehus C 
Niels-Peter Skov, Åbenråvej 3, 6510 Gram

5.85 Mette Weise Andersen, Østerbrogade 92, Bagh. 2100 Kbh.Ø 
Marianne Elisabeth Heydt, Søndergade 23C, 6623 Vorbasse 
Lene Madsen, Munkebjergvænget 2, 5230 Odense M
Rikke Frovin Crenzien, Niels Bohrs Alle 23, vær. 3358, 5230 Odense M
Irene Westesen, Buehwaldsgade 61B, l.tv. 5000 Odense C
Lis Bruun, Holger Danskes Vej 25, 3.tv. 2000 Frederiksberg
Lars Søvsø Jensen, Dr. Karkovs Alle 11, 6740 Bramming
Hanne Engkær, Strucks Alle 52, st.tv. 6270 Tønder
Henning A. Madsen, Frejasvej 14, 4700 Næstved

5.86 Hanne S. Christensen, Mosevej 20, 2860 Søborg
Knud Agis Larsen, Bygn.364, vær. 110, Lilholdtvej 2, 6500 Vojens

5.87 Chr. Dons Christensen, J. Michaelsensgade 4, st.tv. 8000 Århus C 
Peter Christensen, Sdr. Fasanvej 94B, Nr.39, 2500 Valby
Morten Friis Dall, Ny Munkegade 93,2. 8000 Århus C 
Hanne Puggård Hansen, Hørhusvej 13,lej1.455, 2300 Kbh.S 
Sofie Jørgensen, Piazzo N.Sauro, 1-25084 Bogliaco (BS)
Ti8na Haugsted Larsen, Spobjergvej 6, vær. 5, 8220 Brabrand
Eva Birgitte Lau, Grønjordskoll.vær.3619, Grønjordsvej, 2300 Kbh.S
Susan Rosenberg, Hjortdalsvej 17,1. 2720 Vanløse
Inger Krarup, 4.Majkollegiet, Fr.Bredegade 13B, 2000 Fr.berg

5.88 Solveig Kjær, Nordborggade 36, 4. 8000 Århus C 
Allan Kock, Nørregade 2D, 1. vær.l, 6800 Varde 
Morten Ellegaard, Olaf Ryesvej 16, 1-3, 6100 Haderslev 
Jan Eriksen, 4.Majkoll. Fuglesangsalle 24, 8000 Århus C

5.89 John Jensen, Vesterbyvej 28, Tobøl, 6683 F øvling 
Anette Majholm. Humlehaven 12B, 4400 Kalundborg 
Birgit Skanvad, Vroldvej 54, 8660 Skanderborg

Efterlysning af adresser
Postvæsenet meddeler, at følgende er flyttet uden at opgive nye 
adresser. Kender du en eller flere af dem, bedes du venligst oplyse 
dem til Poul Noer, Nordkildevej 15, 3230 Græsted, tlf. 42-29.14.43.

S.71 Lisbeth Dall (Knudsen) 
S.73 Thomas Jacobsen
S.78 Erik Bang Mortensen 
S.80 Claus Thomsen 
S.82 Claus Bonne Bohn
S.84 Kirsten Bollmann

Karina Christiansen 
Hans Lundgård Thyssen 
Ulla K. Hovgaard Wolf

5.85 Jais Heimo Tinglund
5.86 Helga Tolbøll Mouritsen
5.87 Anders Antonsen 

Britta Eriksen 
Inge Bjerrum Hansen

5.88 Mogens Hessellund

Bemærk venligst: Adresseændringer og reklamationer over ikke modtaget 
blad meddeles til det omdelingsposthus, hvorunder man hører. Ved 
flytning opgives både gammel og ny adresse samt alle cifre i medlems
nummer, som står på bagsiden af bladet.
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