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Hvad skrev de for 75 år siden?

Ripenser-Bladet er et ganske lille blad, som siden den egentlige 
begyndelse i 1916 har været bindeleddet mellem Ripenser-Samfund
ets medlemmer. Det er med nogen bæven, at jeg overtager redak
tionen af dette traditionsrige skrift.

Af den grund - og på grund af de 75 år - har det interesseret mig 
at se, hvorledes begyndelsen var, dengang. Og dengang var, da Eu
ropa deltes af skyttegrave:
"Von Falkenhayn lader i februar den 5. armé under kronprins Wilhelm 
angribe fæstningen Verdun. Hensigten er ved uophørlige angreb at 
lade fjenden forbløde.......................
I seks månedder løber tyskerne storm på betonstillingerne, mén'dé 
holder. Offensiven koster 330000 mand, og det er en ringe trøst, 
at fjendens tab er 20000 større."
(Politikens "Verdenshistoriens hvornår skete det?")

Da kom det første nummer af Ripenser— Bladet, hvor man i nr. 1 
fta februar 1916 på siderne 1 og 2 kunne læse følgende "program
erklæring":

lRtpen8er=3B!abet.

?^%EjENNEM Udsendelsen af dette Nummer af Ripenser-Bladet prøver 
jn jP W y Ripenser-Samfundet paa noget i Skolesamfundenes Historie hid- 

ti! ganske ukendt: Udgivelsen af et Medlemsblad. Om Forsøget 
har nogen Mulighed for at kunne lykkes, afhænger først og frem

mest af den Tilslutning, Bladet maatte Unde hos Læserne. Det er hidtil 
lykkedes Samfundet at samle og beholde en trofast Medlemskreds, der i 
Størrelse saavidt vides overgaar de øvrige Skolesamfund. Ti! denne tro
faste Medlemskreds henvender Bladet sig nu og beder dem, der er rige i 
Aanden, at skrive i Bladet om alt det, der som gode Ripensere ligger dem 
paa Hjærte, og det beder dem, der er rige paa Gods, understøtte Bladet 
økonomisk. Samfundets Bestyrelse modtager med den største Taknemlighed 
ethvert Bidrag, stort eller lille, til Bladets fortsatte Udgivelse. Kun der
igennem vil Bladet kunne opfylde sin Mission: at blive et gennem Aaringer 
fortsat, fra en famlende Begyndelse til stedse større Fuldkommenhed ud- 
v] let, fast Bindeled mellem alle de mange, der med Rette føler sig i Tak- 
nemhghedsgæld til Ribe og Ribe Skole. Det vil da i Overensstemmelse med 
s<t Formaal kunne bringe os alle Bud om alt, hvad der sker og er sket i 
vor gamle By og vor unge Forening, og det vil blive det Sted, hvor alle 
Ripensere mødes til Drøftelse af Byens, Skolens og Samfundets Velfærd.

Barnet har nu set Lyset og har faaet sit Navn. Det staar nu til Ripenser- 
Samfundets Medlemmer at gøre det ligesaa gammelt, ligesaa vidtskuende 
og ligesaa tillokkende som den By, hvis Navn det bærer.
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Var der tale om følelseskulde? Næppe, men blodsudgydelserne i tid
en har vel desto heftigere tilskyndet til samling om det skønne.
Ud over så meget andet er dannelsen af Ripenser-Bladet altså måske 
en reaktion på krigen, som dog forbigåes i tavshed i bladets spal
ter; en samling, modsat det at dræbe og skille ad. Måske bevidst u- 
farligt, men dyrkende høje idealer, ofte med vægten på det fortidi
ge.

Der er måske for lang vej til Nordahl Grieg; men er den gamle 
stridsmands forhåbninger til kulturel udvikling i 1936 i virkelig
heden ikke de samme som ripensernes - på tværs af politiske ideolo
gier, som dog højst kan blive de menneskelige følelsers aktuelle 
klædedragt:

"Krig er forakt for liv.
Fred er å skape.
Kast dine kreefter inn: 
døden skal tape!"

I en krigstid forekommer tiden før krigen fredelig og skøn, omend 
denne tid må have indeholdt krigens årsager. I William Goldings 
bog "Fluernes Herre" forekommer en lille dreng, Percival Weyms Ma- 
dison, som i romanens begyndelse præsenterer sig ikke blot med 
navn, men tillige med fødesogn. Denne dreng kan på næstsidste si
de end ikke huske sit fornavn. I samme ånd dedicerer Golding bogen 
"Til min mor og far" - ophavet, som er uundværlige for civiliseret 
opvækst.

Jeg vil håbe, at Ripenser-Bladet også i fremtiden på læseværdig 
måde kan behandle emner, som har med den fælles fortid at gøre; 
en fortid som forhåbentlig har været et godt afsæt for et skaben
de liv.

(Om foreningens dannelse kan læses i Ripenser-Bladets apriludga
ve, 1987, Anton Karkov og Ole Marker.)

Ejvind

Det var siet ikke dem

Ved et gennemsyn af billedre- 
portagen i septembernummeret af 
Ripenser-samfundets blad er der 
fundet et par uoverensstemmel
ser mellem billede og tekst.
Det må naturligvis være lidt 
sært at se sig selv på et ret 
vellignende og måske tilmed 
pænt billede og derefter i tek
sten læse, at det forestiller 
en helt anden eller omvendt.

Det er gået ud over den meget 
bredt smilende herre på billede 
nr. 61, der faktisk hedder Finn 
Berg Knudsen (R 60) og det ny
delige par på billede nr. 65, 
der faktisk hedder Vivi Kyn- 
desen og Poul Dons Christensen 
(S 65).

Vi beklager, at sætternissen 
har deltaget i redaktionen og 
retter hermed fejlene.

Johs. Jensen
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Nyt fra Katedratskoten

August og begyndelsen af sep
tember måned var præget af in
troduktioner og møder for de 
nye 1. g'ere og deres forældre. 
Senere kom hertil lejrskoleop
hold på Rømø, i Viborg, Aal
borg og Odense for at ryste de 
nye sammen. Imedens arbejdede 
de allerede sammenrystede 
( = resten af skolen) flittigt 
videre hvor de slap før sommer
ferien. - Ikke alt har dog væ
ret almindeligt skolearbejde; 
der har været afholdt excursi- 
oner til København (2. og 3. K 
for at se antikmuseer og Det 
Kongelige Teaters opførelse af 
Kong Ødipus), til Odense og 
Aarhus (russisklæsende for at 
se udstillinger, biologer for 
at studere anatomi bl.a.). 
Større rejser til udlandet er 
planlagt, men vil først finde 
sted i 2. halvdel af skoleåret. 
Også fællesarrangementer: Op
læg til "Operation Dagsværk", 
Opera og Afrikansk Musik. Og 
efter efterårsferien begyndte

2. g'erne prøverne til opfø
relsen af årets skolekomedie, 
Shakespeares "Stormen", der 
skal opføres i begyndelsen af 
december; (det er af praktiske 
grunde skolekomedien er flyt
tet fra det hævdvundne tids
punkt sidst i februar til det
te tidspunkt).

I november har skolen haft be
søg af en svensk lektor, Gunnar 
Rösthö fra Gavle (nord for 
Stockholm), udvekslet med Peter 
Goddiksen, der til gengæld har 
undervist i svensk matematik i 
14 dage.

Nu går vi ind i julemåneden og 
forventningens tid, - for 3. g' 
erne en forventning om, hvorle
des deres valg af stor opgave 
(- den nye gymnasieordning kræ
ver, at man i gymnasiets sidste 
år skal skrive en sådan inden 
for et selvvalgt område)- vil 
spænde af.

Jens vind

Pntgaard, hier Rektorerne boede i haiTfjerde Hundrede Aur, indtit 1903.
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Ældste fotografi af skolegården, taget mellem 1864-73. Siddende 
på bænken rektor (1845-73) Bendtsen, stående pedel (1864-98) 
Sillas Nielsen.
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Ribe Kathedraiskoies skoiegård gennem tiderne
Af Johan Lange (penneforer) og Mogens Juhl (arkivsoger)

Der er taget utallige billeder af 
skolegården i Ribe, en stor del 
af dem er bevaret, og ikke helt 
få er blevet reproduceret, fx i 
skolens indbydelsesskrift, i Ri
penser-Bladet, i dagspressen el
ler i form af prospektkort. Dels 
ud fra de bevarede fotografier og 
og reproduktioner dels ud fra 
gamle notitser er det muligt at 
danne sig et (lidt usikkert) bil
lede af skolegårdens udvikling, 
især hvad angår arealet og træer
ne, i mindre grad hvad angår om
rådets øvrige møblering både med 
døde genstande som pumpe eller 
vandpost, solur, brønd, lygte, 
hegning og med bed(e), mens går
dens bygningsafgrænsninger ikke 
skulle volde nogen større vanske
ligheder: Vi ved, at Puggård hav
de ligget på sin plads i flere 
århundreder, da de egentlige, 
supplerende skolebygninger var 
rejst i 1856 og blev indviet den
5. september samme år. Skolens 
afgrænsning mod øst (ved indgan
gen) blev ændret i 1873, se ne
denfor.

Selve byggearbejdet blev foreta
get hurtigt og resolut, idet lo
ven om flytning af skolen (fra 
Skolegade til Puggårdsgade) og 
nyopførelse var blevet vedtaget 
mindre end halvandet år tidlige
re .

På det ældste billede af skole
gården, vi kender, taget fra et 
vindue lige over Litteris et Ar- 
tibus-portalen, ser vi et tværgå
ende stakit lige bag ved (øst 
for) den formodentlig dengang 
allerhøjst 140 år gamle, bænkom- 
kransede hestekastanie, som en
kelte ripensere stadig husker, om 
ikke som et grønt træ så som en 
kæmpestub, i de sidste år afkor
tet til Hs m i højde og dækket 
med en ottekantet cementplade; 
det træ vender vi tilbage til.
Det tværgående stakit har dannet 
grænse mod tre små ejendomme (med 
huse på). Ifølge Ribe Byråds for
handlingsprotokol blev det i juli 
1873 vedtaget at "Udvalget for

Byggevæsenet anmodes om snarest 
muligt at iværksætte Nedbrydnin
gen af de tre Huse...." på matr. 
nr,147A, 147B og 147 B2, der var 
blevet købt af skolen for hen
holdsvis 200, 100 og 100 rigsda
ler (Ribe Stifts-Tidende 18. juli 
1873; se nærmere tinglysningspro
tokollen på Landsarkivet i Vi
borg). Matrikelnumrene ændres se
nere til 200, 201 og 202 og sam
menlægges i 1935 med skolen til 
mart.nr. 203.

Det gamle stakit må have forløbet 
parallelt med Puggårdsgade, 14-15 
m vest for denne, og indgangen 
(med låge) må have ligget i den 
oprindelige skolegårds NØ-hjørne 
for enden af en lige så lang ind
kørsel, grænsende mod nord op til 
et nedrevet gavlhus, hvor pedel 
(1864-98) Sillas Nielsen boede. 
Efter inddragelsen af de tre små 
grunde i 1873 blev en noget bre
dere indgang direkte fra Pug
gårdsgade etableret lige i aksen: 
hovedfløjsportal - hestekastanie. 
Et bed, oprindelig kun med græs, 
senere med en lav hæk omkring, 
ret nær indgangen, blev anlagt. 
Græspartiet var oprindelig omgi
vet af en krans af hvidmalede, 
lave ståltrådsforbundne stolper.. 
Stolpekransen synes at have slut
tet sig til kastaniestammen, og 
midt i det runde græsbed stod et 
solur på sin søjle. Uret har nok 
kun kunnet registrere formiddags
timer, da den enormt brede kasta
niekrone må have mørklagt time
skalaen effektivt efter kl 12-14, 
når skoledagen alligevel slutte
de .

Siden 1873 har skolegården haft 
nogenlunde den udstrækning, den 
har idag, bortset-fra nogle regu
leringer i nordgrænsens østre 
del (pedelhave m . m . ).

Næst efter Puggård var den berøm
te hestekastanie (almindeligvis 
kaldt kastanie) det ældste ele
ment i skolegården, men der må 
have været mindst to; for pastor 
emeritus H.Engberg, der gik på 
skolen i 1861-677, skriver i Ri-
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penser-Bladet bd 2 (1930) s 1379
om "vældige Kastanjetræer.....ved
Østenden, hvor Laagen var". Høje
steretsdommer J.C.Petersen, der 
var elev 1869-78, skriver samme
steds bd 1 (1923) s 187 om "Ka
stanierne paa de store Træer ved 
Indgangen til Skolegaarden", og 
endelig beretter journalist Kai 
H. Rosenstand i skolebladet 
L.E.A. (Litteris et Artibus) årg 
1 (1945) nr 5 s 7, at hans mor, 
der var født i Puggaard, fortal
te, at "der en Gang var to Ka
stanjetræer, hvor senere det ene 
bredte sig". Alle senere skriben
ter omtaler derimod kun ét træ; 
hvornår det andet (de andre?) er 
fjernet, vides ikke. Men meget 
tyder på, at det er sket samtidig 
med erhvervelsen af nabogrundene 
og nedrivningen af de tre små hu
se, altså i 1873, og at det er 
sket på (et af) de små arealer; 
for det blivende kastanietræ var 
efter billederne at dømme ikke 
trykket af en nærgående nabo på 
nogen af siderne; der må have væ
ret rigelig luft imellem dem.

Når der ovenfor er angivet en 
højestealder på 140 år i 1873, 
støttes det på det faktum, at der 
har været plantet hestekastanie 
(r) i Ribe nogle år før 1736, da 
Peder Terpager får udgivet sit 
manuskript nummer to (det første 
brændte for udgiveren) som en la
tinsksproget, diger bog med tit
len Ripae Cimbricae. Heri nævnes 
Castanea vulg(aris) equina på 
s 714; det er det navn, den plan- 
tekyndige have-foregangsmand, vi- 
celektor ved domkirken, sogne
præst Peder Terpager brugte om 
hestekastanie (nu Aesculus hippo- 
castanum). Terpager kan have dyr
ket den selv eller måske snarere 
set den i sin ven, domkirkepræ- 
sten Søren Seerups have på Lilje
bjerget, tidligst i 1721, i hvil
ket år planten kom til Danmark og 
vi første gang hører om hesteka
stanie i et par af vore kongelige 
haver på Sjælland. Det ældste 
skolegårdsbillede (fra før 1873) 
viser et meget tykstammet træ. Da 
træet på grund af udsivende gas 
fra utætte rør døde i årene 1912-

ovenfor
Situationsplan over skole
gårdens tilplantning med 
lindetræer. Nederst på pla
nen bag bænken er kastanjen 
markeret.
Indbydelsesskrift til skole
bygningens indvielse i 1856.
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14, var det et sted mellem 120 og 
180 år gammelt.

Lindetræerne er naturligvis yng
re. Der kan ikke være tvivl om at 
de er plantet i forbindelse med 
eller kort efter den nye skoles 
indvielse i 1856 og vil altså, 
regnet fra dette sandsynlige 
plantningsår, fylde 135 år i 
1991. Ovenciterede pastor H. Eng- 
berg skriver om "smaa Lindetræer" 
i skolegården i 1860erne, og de 
har nok højst været 20 år gamle, 
idet de har været plantet som 
knap 10-årige, klippede stamme- 
træer. En notits i skolens regn
skabsbog ("Hovedbog" 1863-64 og 
følgende år) anfører at H. Got- 
liebsen får 2 Rd for at beskære 
træer i skolegården. Billedet fra 
før 1873 viser ret tyndstammede 
og formklippede træer med næsten 
kugleformede kroner. Senere har 
man ikke kunnet overkomme klip
ningen; billeder fra ca. 1880 vi
ser fritvoksende, ikke-klippede 
kroner, hvis grene i vintertil- 
stand røber den tidligere beklip- 
ning. Den har nok været svagest 
på de to "indgangstræer" nærmest 
hovedfløjen. Ialt var der 18 lin
detræer (se Indbydelsesskrift

1856), hvoraf de 14, især de øst
ligste 10 stk, var placeret ret 
tæt på de to parallelle side
fløje. Sammen med kastanien har 
de mange lindetræer kastet ret 
megen skygge fx på naturhistorie
lokalets sydvinduer i nordfløjens
l.sal. på et eller andet tids
punkt efter 1900 er det blevet 
for meget; træernes antal bliver 
decimeret til 2 indgangstræer og 
4 + 4  flanketræer, disse 8 træer 
bliver nu skåret stærkt ned og 
klippet i kort cylinderform. Kun 
de to indgangstræer får indtil 
videre lov at vokse frit. De sam
me 10 træer eksisterer stadig, 
men flanketræerne er (vist med 
mellemrum) blevet yderligere skå
ret ind i siderne, se billederne 
fra byggeåret 1978. De to ind
gangstræer er inden for de sidste 
4-5 år blevet beskåret noget, 
formodentlig for at forhindre 
fald af større grenpartier. Lin
detræerne er alle parklinde, Ti- 
lia vulgaris, af én og samme 
klon.

skolegården før 
1887, hvor der 
byggedes en e- 
tage over sang
salen .
Den antikvari
ske Samlings 
billedarkiv.
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Lind har formentlig fra særdeles 
gammel tid spillet en rolle i 
folkebevidstheden. Den nævnes 
talrige gange i folkeviserne og 
er overalt i Mellem- og Nordeuro
pa blevet plantet som centralt 
træ, især bystævnetræ, men også 
som gårdspladstræ, jf også beteg
nelsen "Lindegården" ved domkir
ken, og som det ses i Ribe Kate
dralskoles gård, som "indgangs
træ" til højre og venstre for dø
ren, oprindelig dog tættere på 
indgangen end her i Ribe. Fire 
træer i en firkant foran indgang
en ses sjældnere, men må tænkes 
at skulle virke endnu mere effek
tivt over for den ondskab, som 
træerne i lighed med en husløg i 
stråtaget (eller en hestesko på 
væggen) over indgangsdøren skulle 
holde borte. En yderligere afvær

gende effekt kan en hel allé af 
træer direkte op mod hovedind
gangen tænkes at skulle yde. Hvis 
det har været tilfældet, er det 
forlængst glemt, og nu (dvs fra 
barokken og frem) opfattes træer
nes tilstedeværelse som et rent 
æstetisk formål i havekunsten.

Lindetræerne i Ribes skolegård må 
være en lidt afmattet efterlig
ning af baroktidens alléplant
ninger, yderligere udvandet ved 
placeringen af de fleste af træ
erne ude til siderne, så allé
virkningen er gået fløjten. Men 
vi har alle holdt af træerne; og 
skolens ledelse har gennem alle 
årene respekteret deres tilstede
værelse trods udgifter med deres 
klipning og anden pasning og 
trods tilbagevendende bladluse- 
plager.

Skolegården o. 1900

Den antikvariske 
Samlings billed
arkiv.

Læs i næste nummer...
...fortsættelsen på denne artikel
...og Aage Kæstels erindringer fra 25 års lærergerning på 

Ribe Katedralskole
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Gymnasiet i dag
I gymnasiet er der sket en mærk
bar udvikling gennem den sidste 
snes år. Før i tiden var en stu
dentereksamen forbeholdt børn/ 
unge fra de højere sociale lag, 
og realeksamen var "den jævne 
mands eksamen". Nu om stunder er 
gymnasiet åbent for alle. Både 
børn af præster, landmænd, læ
rere etc. tager studentereksamen.

Hvad er gymnasiet? Det er et 
sted, hvor du får en 3-åriq 
grunduddannelse. Fagene spænder 
vidt - som i folkeskolen - hvil
ket gør, at du får en god almen 
baggrundsviden, samtidig med at 
du kan specialisere dig lidt. 
Efter den nye gymnasiereform, 
der trådte i kraft i 1988, er der 
ikke længere så skarpe skel mel
lem de to linjer, der kan vælges 
imellem, nemlig sproglig og mate
matisk. Nu kan en matematiker få 
op til flere sprog på mellem/ 
højt-niveau, sågar latin, og en 
sproglig gymnasiast kan vælge ke
mi eller fysik på mellem-niveau. 
Jeg synes, at det er en fordel 
med reformen. Det giver en mere 
frihed. Man kan vælge udelukkende 
boglige fag som fysik, matematik 
og latin eller kombinere dem med 
kreative fag som design og bil
ledkunst. Men samtidig stiller 
det større krav til eleverne. Nu 
skal vi overveje grundigt, hvilke 
fag vi vil have. Sammensætningen 
af fagene serveres ikke længere 
på et sølvfad, den enkelte må stå 
til ansvar for sine valg.

For mig var det naturligt at væl
ge gymnasiet efter 9. klasse. Mi
ne to ældre søskende har studen
tereksamen og kun rosende ord til 
overs for Ribe Katedralskole. 
Desuden ønskede jeg at fortsætte 
et sted, hvor man får den almene 
uddannelse, som gymnasiet giver, 
i modsætning til f.eks, handels
skolen, hvis undervisning hoved
sageligt er baseret på læren om 
erhvervs- og forretningslivet.
Og jeg må sige, at jeg på intet 
tidspunkt har fortrudt mit valg.

Samtidig med at man uddannes, er 
der adskillige tilbud til elever
ne. Frisport som eksempelvis vol
leyball og fodbold, sangkor, sko
lebladsredaktionen, filmklub, de 
mange fester og frugtboden er 
blot nogle af de ting, vi har mu
lighed for at deltage i. Ud over 
det er der fællesarrangementerne, 
som er lærerige og underholdende. 
De har været vidt forskellige 
ting så som opera, foredrag fra 
forskellige politiske ungdomsor
ganisationer og teater.

Der tales meget om det karakter
ræs, der er på gymnasiet. Man 
skal være egoistisk for at klare 
sig og gerne have "rundsave" på 
albuerne, hvis man vil frem i 
vores karrieresamfund. Det er en 
grov overdrivelse af situationen. 
Men alt er selvfølgelig relativt.
I forhold til folkeskolen er der 
et stort pres på eleverne. Det er 
trods alt ens studentereksamen, 
som giver adgang til videregående 
uddannelser, hvis man vel at mær
ke har gennemsnittet til det. Men 
ser man på f.eks. universitetet, 
er gymnasiet "ren barnemad". Der 
er man bare et nummer i rækken af 
uendelig mange studerende. Man 
får sine karakterer smidt i hove
det efter eksamener og er ikke 
del af en klasse som sådan. Der
med er der ingen klasselærer og 
intet personligt forhold til un
derviseren.

Føler man et pres i gymnasiet, 
mener jeg, at det i høj grad kom
mer fra en selv. Jeg tillægger 
karaktererne en rimelig stor be
tydning, fordi jeg har visse am
bitioner og drømme. De fremtids
planer, jeg har, er næsten alle 
afhængige af, om jeg får en god 
studentereksamen, og sådan er 
det med mange ting i dag. Det 
er ganske givet derfor, at mange 
flere unge nu til dags går til en 
gymnasial uddannelsee.
Det vi tænker på, når vi starter 
på den 3-årige "mini-uddannelse", 
og under hele forløbet af den, er
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selve studentereksamenen, den dag 
hvor vi fir huen på og ved trans
lokationen får overrakt et bevis. 
Det ser de fleste frem til. For 
mit vedkommende har jeg et ambi
valent forhold til "dagen", og 
sådan har mange unge det sikkert.

Selvfølgelig ser jeg frem til at 
blive student, det er jo det, der 
er formålet med at gå på skolen, 
og så er jeg endelig færdig med 
at gå rigtig i skole. Derefter 
gælder det nemlig det "pulseren
de voksenliv". Nu kan alle drøm
mene forhåbentlig blive realiser
et, og der skal prøves kræfter 
med livet. Der er så mange mu
ligheder. Men på den anden side, 
hvad skal jeg egentlig? Der er u- 
trolig mange ting at vælge imel
lem. Jeg vil gerne ud at rejse, 
men relativt hurtigt starte på 
en uddannelse. Så er spørgsmålet 
bare, hvilken slags det skal væ
re. Det er en vigtig beslutning, 
for det er formentlig det, som 
man kommer til at beskæftige 
sig med resten af ens liv.

Efter gymnasiet flytter mange 
unge hjemmefra, hvis de ikke 
allerede har gjort det, og så 
skal man pludselig være voksen 
på alle områder. Mange af os har 
en drøm om at flytte hjemmefra. 
Væk fra mors og fars krav, for
ventninger og opsyn. Men det at 
bo alene er jo andet og mere end 
frihed. Det er indkøb, madlavning 
og rengøring - alle de dagligdags 
ting - og inden man får set sig 
om, er man måske etableret i et 
forhold, der kan resultere i 
børn, og det medfører et stort 
ansvar. Der er mange, der er i 
20'erne eller ældre, som siger, 
at man skal nyde sine gymnasie/ 
ungdomsår, men jeg har aldrig 
rigtig selv forstået det, før 
jeg selv kom i gymnasiet. Det er 
tre gode ungdomsår, der bør nydes 
i fulde drag, samtidig med at man 
kan tage den store udfordring op, 
som gymnasiet er.

G itte  Josephsen 2 . g 'e r .

!ndsam!ingen ti! understøttelsesfonden

En tak til medlemmerne

I 1989 gjorde vi her i bladet 
rede for Ripenser-Samfundets 
understøttelsesfond, dets hi
storie, status og nuværende 
formål. Kapitalens forrent
ning går nu udelukkende til 
den årlige uddeling af fore
ningens dimittend legat, der 
foregår ved translokationen.

Samme år opfordrede vi med
lemmerne - specielt årets ju
bilarer - til at yde bidrag 
til fondets hovedstol, der nu 
ikke længere kunne kaste til
strækkeligt af sig til et år
ligt legat af en værdig stør
relse.

I september 1989 gjorde vi så 
det smukke resultat op, over
førte mere end kr. 7.000 til 
fondets kapital og varslede, 
at vi ville foretage årlige

indsamlinger over en periode 
på 5 år for at nå samtlige 
årgange igennem.

Den anden indsamling - sidste 
år - er nu gjort op, og vi kan 
med glæde konstatere, at kapi
talen igen kan opskrives med 
kr. 7478 - (pr. 6. 11. 90).

De mange bidrag sendt til os 
direkte fra medlemmerne og den 
velvilje og forståelse, der 
ligger bag, har været meget op
muntrende og motiverende for 
bestyrelsen.

Vi benytter derfor lejligheden 
til at bringe en varm tak til 
vore gavmilde og opmærksomme 
medlemmer.

Ole Marker
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Bentzons Boghande!
En af Ribe bykernes allermest 
mishandlede facader - Mel!emdam
men 16 - er nu ikke længere en 
skæmmende karikatur. Vi kan nu 
atter passere stedet med åbne 
øjne; hvilken befrielse. Og jeg 
kan glædes så meget mere over den 
heldigt gennemførte restaurering, 
når jeg tænker på, at den ikke 
dækker over en chokoladebod.

En smuk boghandel b liv er  t i l  i 
det Herrens år 1990 - har man
hørt magen!

Det er det kompetente energibundt, 
E lisabeth  Brodersen (S. 50), der 
har taget initiativet. Siden den
1. januar 1989 har hun drevet 
Bentzons Boghandel i lokalerne ov
erfor - Hel lemdammen 17. Denne 
forretning overtog hun efter Leif 
Jochimsen. Forud går dog næsten 40 
års arbejde med bøger - over disk
en og siden på forlag - i Køben
havn.

Ved flytningen markeres boghandel
ens ælde og den kendsgerning, at 
forretningen nu er flyttet tilbage 
til de oprindelige lokaler. På 
Mellemdammen 16 for 125 år siden

begyndte Anthon Damgaard som bog
bi nder.

Efter Damgaards død i 1885 blev 
forretningen overtaget af N. K. 
Kristensen, som ansatte Hans Bent- 
zon.

Fra 1893, hvilket år Kristensen 
døde, drev Bentzon butikken så 
markant og længe - hele 43 år - 
at den også i dag kaldes Bentzons 
Boghandel. Det skal indskydes, at 
allerede Damgaard flyttede*Bver 
gaden.

I 1935 gik Bentzons Boghandel 
over på Knud Heide Andersens 
hænder. Allerede på daværende 
tidspunkt havde den dengang 26 
årige Heide Andersen arbejdet 
i forretningen gennem 11 år, 
og han kunne således have nået 
at fejre 50 års jubilæum, hvis 
ikke han i 1971 havde overdrag
et butikken til Leif Jochimsen 
og Ernst Kærgaard. Dette samar
bejde varede en årrække, indtil 
Leif Jochimsen overtog Bentzons 
Boghandel alene. For ganske ny
lig blev med Statsanstaltens 
overtagelse af ejendommen Mel
lemdammen 17 facaden der smukt 
renoveret.
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Genera!forsam!ing

Tirsdag d. 19. februar 1991 kl. 19.30 på Carolinevei 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

c. Behandling af indkomne forslag, som må være bestyrelsen i 
hænde inden d. 5. februar

d. Valg af formand. Ole Marker er på valg idet formanden iflg. 
.lovene er på valg hvert år

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Johs. Jensen, 
Poul Noer, Hans Jakob Willumsen og Kirsten Grunfeld 
Bestyrelsen foreslår genvalg
Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg: Mogens Juhl, 
Dorte Lund, Anton Karkov og Kirstine Nørr

Valg af 1. og 2. suppleant: Bestyrelsen foreslår genvalg af 
Peter Lungholt og nyvalg af Ejvind Beck Nielsen (redaktør af 
Ripenser Bladet)

e. Valg af 2 revisorer: Bestyrelsen foreslår genvalg af Merete 
Lindqvist og Hans Jørgen Nielsen

Valg af 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af 
Kirsten Hingeberg Larsen

f. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er deltagerne inviteret til 
kaffebord.

Af hensyn til disponering af pladserne bedes man anmelde sin 
deltagelse inden d. 12. februar på telefon 31 62 86 38 til Ruth 
og Anton Karkov eller skriftligt til Anton Karkov, Carolinevej 
6, 2900 Hellerup

med venlig hilsen

Formanden
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Heimdat fejrer 125 år

Da Heimdal nu har eksisteret i 
125 år, synes vi, det er på ti
de at delagtiggøre Ripenser- 
Samfundets medlemmer i fore
ningens aktiviteter. Den kul
turelle institution, I husker 
fra Jeres skoletid, er (des
værre?) uigenkaldeligt forbi.
I dag er Heimdal udelukkende 
en festforening. Der har - 
så vidt vi ved - ikke været 
afholdt foredrag eller lig
nende de sidste 5-10 år. Det
te har vi dog tænkt os at rå
de bod på i dette skoleår.

I anledning af føromtalte ju
bilæum vil foreningen afholde 
en fødselsdagsfest for såvel 
gamle som nuværende elever. 
Festen vil blive holdt i ka
tedralskolens idrætshal, 
fredag den 1. februar 1991.
Vi vil prøve at sørge for, 
at underholdningen - musik 
m.m. - vil falde i alle, både 
yngre og ældre festdeltageres 
smag. I kan evt. henvende Jer 
til Jeres respektive kontakt
personer. De kontaktpersoner, 
der har fået henvendelser fra 
interesserede, kan henvende 
sig til Lotte Kæstel tlf. 75 
42 15 08 eller Julie Dahl tlf. 
75 42 38 41, så vi kan danne os 
et indtryk af forsamlingens om 
fang. Vi vil naturligvis opfor 
dre alle til at komme.

Med venlig hilsen

Janus helmin Welling 
Lotte Kæstel.

og
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Skotekomedie

Traditionen tro opforte 2.g'- 
erne skolekomedie. Denne gang 
foregik det i december. Stykket 
var af Shakespeare, nemlig 
"Stormen", som er skrevet i 
1611, få år for hans dod, og 
det opfattes som det sidste 
store værk, han skrev.

"Stormen" handler kort fortalt 
om Prospero, den retmæssige 
hertug af Milano, som sammen 
med sin datter, Miranda, er 
fordrevet til en lille o af sin 
bror, Antonio, der nu sidder på 
hertugdømmet. Prospero er trold
mand og har kontakt med ånderne. 
Efter 12 år på øen får han ånden 
Ariel til at vække en frygtelig 
storm, så Antonio med følge 
strander på øen. Følget består 
af Alonso, kongen af Neapel, 
dennes søn Ferdinand og en række 
adelsmænd. De spredes i små 
grupper på øen. Ferdinand og Mi
randa mødes og forelsker sig 
vildt og inderligt i hinanden. I 
løbet af stykket sker en masse 
ting, men alt ender i fryd og 
gammen. Prospero tilgiver sin 
bror, som giver hertugdømmet fra 
sig. Ariel, der før var i Pros- 
peros magt, får sin frihed og 
Miranda sin prins.

Forberedelserne til stykket 
startede først i oktober, hvor 
vi skulle fordele roller. Mange 
elever ønskede at deltage, så en 
del af rollerne delte vi to og 
to. Derved fik vi hver én gene
ralprøve og én rigtig opførelse.

Efter efterårsferien begyndte vi 
så med at øve. En time efter 
skole hver onsdag og hver lørdag 
formiddag/eftermiddag. Grunden 
til at jeg meldte mig var først 
og fremmest, at jeg altid har 
holdt af at spille komedie. At 
det gav så meget i forhold til 
kammeraterne, var jeg slet ikke 
klar over, men det var da en 
positiv overraskelse. Vi var om
kring 60 personer, der deltog.

Både med de, der stod for lys, 
lyd, kostumer og scenen og så 
skuespillerne. Derudover 8 læ
rere, der hjalp med instruktio
nen. Der gik utrolig meget tid 
med at øve, og man skal være 
udstyret med en god portion 
tålmod, hvis man ønsker at væ
re med. Specielt når man er to 
om én rolle, kan der godt gå 
lang tid imellem, at man får 
lov at spille. Men vi fandt 
hurtigt andre ting at udfylde 
tiden med. F.eks. lektier.

Da vi nærmede os den 3. de
cember, hvor vi skulle have 
generalprøve, var det hele 
meget hektisk. Den sidste week
end, vi havde til rådighed før 
opførelsen, blev brugt fuldt 
ud. I de tre dage levede vi næ
sten konstant i Katedralskolens 
hal. Så kom premieren, onsdag 
d. 5., og nervøsiteten og som
merfuglene bredte sig. Det var 
morsomt at betragte hinanden 
omme bag scenetæppet. Allesam
men opstemte og nervøse i de 
sjove kostumer, der hele tiden 
blev rettet på. Det var alle 
tiders stemning, og det var li
ge før man følte sig som pro
fessionel skuespiller. Jeg sag
de til mig selv flere gange, at 
jeg skulle nyde at være på sce
nen og glemme min nervøsitet, 
for det var jo sidste gang, jeg 
fik lov at spille rollen som 
Miranda. Og det gjorde jeg så - 
til dels. Nervøsiteten ville 
ikke helt forsvinde, men man 
siger jo også, at det er bedst, 
hvis man har nogle få sommer
fugle i maven. Og pludselig var 
det hele så overstået. Vi stod 
alle på scenen, og folk klap
pede ad os. Det var en rar for
nemmelse, at publikum syntes 
godt om stykket, men bagefter 
var jeg, og ganske givet også 
mange af de andre, fyldt af 
modstridende følelser. Selv
følgelig var det godt at have 
det overstået. Men samtidig var



17

det så trist at være helt fær
dig med "Stormen". Efter at ha
ve øvet så intenst, levet sig 
ind i rollen og ofret så meget 
tid på det, følte jeg en tom
hed, da klapsalverne var døet 
hen. De rosende ord om vores 
optræden hjalp dog på den vemo
dige stemning.

Jeg er glad for at have været 
med til skuespillet. Ikke alene 
var det sjovt at være "på de 
skrå brædder", men vi lærte og
så hinanden meget bedre at ken
de. Selv om vi har gået på sko
len i halvandet år, er det 
langt fra alle fra ens årgang, 
man kender. Det fik komedien

bestemt gjort noget ved. Når 
man tilbringer så megen tid 
sammen og har en fælles ting 
at gå op i, kommer man utvivl
somt hinanden nærmere. Her bag
efter savner jeg den tid, hvor 
vi øvede, men så er det rart at 
tænke på, hvor godt det gik og 
de nye mennesker, jeg har lært 
at kende.

Gitte Josephsen

Gitte Josephsen går i 2. g
matematisk linje på Ribe Kate
dralskole og deltager bl. a. i 
skolens elevrådsarbejde.

Nyt fra Den antikvariske Samiing

Turist i middelalderens 
Ribe

Emnet faldt mig ind, fordi vi 
i disse første, mørke dage af 
december planlægger vores næ
ste udstillingsfremstød. Det 
drejer sig om middelalderen, 
altså tiden fra efter vikinge
tiden og til ca. 1550, stort 
set den periode, hvor Danmark 
tilhørte det katolske Europa.
Ad åre vil vores nye udstilling 
kunne fortælle dagens turist om 
livet i en handelsby ved Nord
søens rand, om dens forbindel
ser med de store byer som Brüg
ge, Köln og Paris. For den kul
turstrøm, som vores mange mid
delalderfund er en del af, flød 
ikke mindst gennem handelsfor
bindelserne via disse byer op 
til os i det sydvestjyske. Ribe 
kan af denne grund på mange må
der siges at vende ryggen til 
det øvrige Danmark, når man 
sammenligner udelukkende jord
fundene og deres vidnesbyrd. 
Kommer man blot til Østjylland, 
er der knap nok tegn på frem
mede kontakter overhovedet. På

den anden side skal vi heller 
ikke overvurdere Ribe. Den blev 
aldrig hverken så stor eller så 
rig som Köln, Brugge eller Pa
ris, men inden for middelalde
rens Danmark må byen have stået 
som det ekstraordinære og lidt 
skræmmende - "Danmarks port mod 
vest".

Udstillingen kan forhåbentlig 
fortælle noget om, hvorledes 
det var at leve i byen i mid
delalderen, om livssynet den
gang, om dagligdagens arbejde 
og festdagenes betydning. Syns
vinkelen vil netop være turist
ens, som besøger Ribe, og ikke 
bare vore dages turists, men 
også den fremmedes, som kom til 
byen engang i middelalderen.
Den genskabte mandsdragt fra 
1300-tals mosefundet fra 
Bocksten i Halland kunne for så 
vidt have været båret af en da
tidig turist i Ribes gader. 
Måske en pilgrim, som til bod 
for sine synder og med håb om
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sin sjæls frelse var ude på 
vandringen til de hellige sted
er i Frankrig og Spanien $d den 
rute, som siden 1000-årené u<j* 
gik fra Ribe.

Hvor meget af alt dette - og 
mere til - det vil lykkes at få 
med i udstillingen, er endnu 
helt uvist. Ligeledes hvornår 
udstillingen står klar, for det 
afhænger i meget høj grad af de 
økonomiske forhold, vi skal ar
bejde under. Udstillingen skal 
opbygges i et hus i Sortebrød- 
regade, bag Quedens Gaard, så
ledes at man kan komme til den 
som en del af museets samlede 
tilbud. En gruppe af kolleger 
med særlig forstand på dele af 
middelalderen vil fungere under 
arbejdet som rådgivere og in
spiratorer. Sigtet er at til
byde en oplevelse af så meget 
af fortiden, som vi kan præ
stere, og på en sådan måde, at 
vi opfylder de krav om kvalitet 
og oplevelse, som gerne skulle 
kendetegne museernes tilbud på 
udstillings- og turistområdet. 
Dette så meget mere, som netop 
turismen er blevet en ganske

væsentlig del af Ribes er
hvervsliv. I kommende numre af 
Ripenser-Bladet kan der måske 
blive lejlighed til at berette 
mere om arbejdet, som i høj 
grad vil sætte sit præg på 
Samlingen.

Per Kristian Madsen

Gaver

Ripenser-Samfundet prøver i al 
beskedenhed på at opbygge et ar
kiv, som ville kunne interessere 
Samfundets medlemmer. Beretning
er om personer, skrifter, foto
grafier o. lign. har interesse. 
Vi har med tak modtaget

1) gamle skolebilleder fra- Jørgen Lorenzen (S. 50)
- Per Hjek Møller (S. 40)

2) fotografier af Bentzons 
Boghandel gennem 100 år fra
- Elisabeth Brodersen (S. 50)

3) 1 eksemplar af skolens års
skrift fra 1888 og af Ripen
ser-Bladet, juli 1945 fra
- Dorte M. L. Bredsdorff 

(S. 80).

Ejvind
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Nyt fra Ribe Kunstmuseum
Kunstmuseet - En villa i 
børsstil.

Det har måske undret en og an
den, at den bygning, der huser 
kunstmuseet, ser ud som den 
gør: Så helt anderledes end alt 
andet i Ribe - ja, fuldkommen 
fremmed. Både ved sin størrel
se, sin tyngde og sin stil - 
den såkaldte 'rosenborgstil', 
der kendes på de svungne gavle 
og de vandrette sandstensbånd - 
skiller den sig ud.

Forklaringen på dette er, at 
bygningen i 1864 opførtes som 
villa for en ikke helt alminde
lig mand: Den rige bomuldsfa
brikant Balthazar Giørtz (1827 
- 1891). De gode materialer, 
der anvendtes, de fine gulve, 
den ødsle stuk - alt vidner det 
den dag i dag om at fabrikanten 
ønskede, at hans hus skulle væ
re noget ganske særligt. Og som 
arkitekt valgte han grænseland
ets betydeligste: L. A. Win- 
strup (1815 - 1889), der havde 
virket som stadsbygmester i det 
dengang danske Flensborg og som 
fra 1860 bestred hvervet som 
kgl. bygningsinspektør for Jyl
land.

L. A. Winstrup tilhører histo
ricismen, altså den arkitektur
historiske isme, der frit be
nytter de historiske stilarter. 
Således tegnede Winstrup byg
ninger både i senklassicisme, 
gotik og renæssance. Rosenborg
stilen er en slags genbrug af 
renæssancen. Nærmere bestemt 
den nederlandske renæssance, 
som Chr. IV lod bl. m. a. Ro
senborg opføre i. Winstrup 
havde benyttet rosenborgstilen 
før; f. eks. til Den Guntherot- 
ske Stiftelse i Åbenrå omkr. 
1860 og til huset Holm nr. 10 i 
Flensborg, opført 1853 for køb
mand Andreas Christiansen (i 
dag Stadtsparkasse Flensburg).

Når Giørtz - også noget af en 
handelsmand - og Winstrup ene
des om rosenborgstilen til vil
laen i Ribe skyldtes det måske 
at Chr. IV-tiden var en gylden

opgangstid for handel i Dan
mark. I 1856 havde Grosserer 
Societetet således købt Chr.
IV's gamle børs i København for 
at bruge den som domicil, og 
ved nærmere eftersyn er det me
re Børsen end Rosenborg, der må 
have tjent som forbillede. Ikke 
alene ligger dette i villaens 
langstrakte krop, men også eta
geinddelingen, de rundbuede 
vinduer, de små gavlkviste imod 
gaden og kuglerne øverst på 
gavlene peger i den retning. 
Trekantfrontonen over indgangs
døren prydes af et merkurhove- 
de. Merkur var de gamle romeres 
gud for køb og salg og dyrkedes 
specielt af købmændenes lav i 
Rom. På børsrampen i København 
står en Merkur i hel figur.

I 1880 gik Giørtz konkurs og 
forlod Ribe. Elleve år efter 
åbnede Ribe Stiftsmuseum, det 
nuværende kunstmuseum, i vil
laens lokaler. Og i år fejrer 
museet sit 100-års jubilæum.
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Bognyt

Fra Ribe Amt 1989. Udgivet af Hi
storisk Samfund for Ribe Amt. 165 
s. ill. (årskontingent 100 kr.).

Blandt mange interessante ar
tikler er der to, der særlig an
går Ribe. Anna Margrethe Paludan, 
Katedralskolen, har skrevet om 
Ribe Byes forenede Klub-Selskab 
ca. 1800-1840 og bibliotekar i 
Vejen, Poul Erik Mørup, beskæfti
ger sig med tolkningen af den gå
defulde runeindskrift på det 
brudstykke af en menneskelig 
hjerneskal, der i 1973 blev fun
det ved udgravningen under Ribe 
Kunstmuseum.

Mark og Montre. Udgivet af Ribe 
Amts kulturhistoriske museer. 112 
s. ill. Medlemmer af Antikvarisk 
Selskab, Ribe, modtager årsskrif
tet gratis.

Antallet af kulturhistoriske 
museer i amtet er ved at nærme 
sig en halv snes. De bidrager al
le med artikler til Mark og Mon
tre og vidner om egnens livlige 
museale aktivitet.

I Ribe har Mette Guldberg fo
retaget en etnologisk undersøgel
se over handelsmønstre og daglig
liv i Ribes bykerne siden anden 
verdenskrig. Flytningen af dag
ligvarehandelen og den følgende 
nedlæggelse af butikker har æn
dret den indre by så meget, at 
undersøgeren stiller spørgsmålet: 
Vil bykernen blive et frilandsmu
seum med beboerne som statister, 
eller vil den blive et mondænt 
boligkvarter for de få?

Jesper Oluf Termansen: Munken og 
Friserpigen som grundlagde Rib e . 
24 s. ill. Den antikvariske Sam
ling, Ribe. 1989. 25 kr.

Den fjerde tegneserie med Ribe 
som emne har set dagens lys. Teg
neren og forfatteren er også den
ne gang den tidligere amtsarki
tekt Jesper Termansen, der her 
fortæller om den engelske munk 
Willibrords missionsrejse o. år 
700 til den danske kong Agantyr. 
1% af historien er sand, siger

antikvar Stig Jensen, resten er 
fri fantasi, men historien sand
synliggør på en god måde hele 
handlingsforløbet.

Per Kristian Madsen: Det lille 
hus. Skalk nr. 6, 1989.

Inspireret af det formentlig 
første danske fund af resterne af 
et middelalderligt nødtørftshus 
ved en udgravning i bispegårdens 
have beretter forfatteren om, 
hvad en byarkæolog også kan støde 
på under sit arbejde. Latringru
ber er velkendte og erkendes ofte 
blot ved lugtesansens brug. Det 
er oftest enkle gravede huller i  
jorden, men kan også være nedgra
vede tønder. Fund ved vandløb 
fortæller om nødtørftshuse over 
strømmende vand, således i Ribe 
å, dog lidt længere nede af åløbet 
end byens vaskeplads og badstue. 
Rigmandens mulighed for at sikre 
privatlivet fred ser vi i Quedens 
Gård, der i en tårnagtig tilbyg
ning har en "hemmelighed". Ribes 
op til fem meter tykke affaldslag 
vidner om mange års renovations
problemer. Arkæologiske udgrav
ninger i Pajpyt (øst for Saltga
de) har vist, at dette tidligere 
sumpede område er opfyldt med by
ens affald i 15-1600 årene. Al
mindeligvis betragtes det ikke 
som videre spændende at grave i 
renovation, men tages laboratori
ernes teknik i brug, er der kul
turhistorisk viden at finde - og
så i de menneskelige affaldspro
dukter.

Tine Garn: Perlemager af fag.
Skalk nr.l 1990.

Den første hjemlige produktion 
af glasperler fandt sted i Ribe i 
700-årene. Tine Garn har studeret 
fundene fra byens perlemager- 
værksteder og har i forsøgsar
rangementer med rekonstruerede 
hjælpemidler eksperimenteret med 
fremstillingen af perler også den 
flerfarvede tråddekorerede type.
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Lise Buurgaard og Agner Frandsen: 
Træet i stenen. Historisk Samfund 
for Ribe Amt. 75 s. ill. 115 kr.

Billedhuggeren Niels Hansen 
Jacobsen, kendt af alle for 
"Trold, der vejrer Kristenkød" 
(springvandet foran Vejen Museum) 
og "Skyggen" (foran Statens Muse
um for Kunst), kunne ikke leve af 
sin kunst alene, og for at skaffe 
til dagen og vejen huggede han et 
stort antal gravmæler og minde
sten. Der er nu udarbejdet en re
gistrant over denne lidet kendte 
side af hans virksomhed, og for
fatterne gennemgår stenenes sær
præg, inskriptioner og udsmyk
ning, hvor træsymbolet var hyp
pigt anvendt i de tidlige arbej
der. På Ribe Kirkegård står to af 
hans gravmæler, den ene for Hilda 
Dybdal (g.m. lektor D., datter af 
Katedralskolens rektor Fritsche) 
og den anden for folketingsmand 
Hans Jacob Sørensen.

Ribe kommunale brandvæsen 1890- 
1990. 45 s. ill. 1990.

I et jubilæumsskrift fortæller 
korpsarkivar Ebbe W. Bertelsen 
Ribe Brandkorps' historie. Efter 
tidligere tiders magtesløshed ved 
ildløs forsøger byen hen i 1800- 
tallet at organisere en bekæmpel
se af ildebrande, og i 1890 får 
Ribe et rigtigt brandkorps. Tek
sten er ledsaget af en række fo
tografier, men desværre er de 
fleste nyere.

Mark og Montre 1989. Udgivet af 
Ribe Amts kulturhistoriske muse
er. 112 s. ill. Medlemmer af A n 
tikvarisk Selskab, Ribe, modtager 
årsskriftet gratis.

Lise Buurgaard og Agner Frandsen: 
Træet i stenen. Historisk Samfund 
for Ribe Amt. 75 s. ill. 1989.
115 kr.

Peter Seeberg: "Rejsen til 
Ribe", Samlerens Forlag,
150 kr.
"Rejsen til Ribe" er vidtfav
nende, dyb og sær. Sær i og 
med forfatteren tvinger til

genlæsning, dybtgravende i 
personernes sjæleliv og vidt
favnende med hensyn til genrer, 
emner, steder og historiske pe
rioder.

Novellesamlingen er inddelt i 
seks afdelinger, hvis indre 
sammenhæng kan være mere eller 
mindre svær at få øje på. Net
op sammensætningen af de syv 
første noveller forekommer i- 
midlertid helstøbt, selvom de 
kunne indgå i andre sammen
hænge med anden virkning.

"Den anatomiske tegning" ind
leder novellesamlingen, og i 
den digteriske behandling af 
forholdet mellem sjæl og lege
me aflives jeget systematisk - 
(der er i det hele taget ikke 
mange jeg-fortællere i Peter 
Seebergs bog). "Den anatomiske 
tegning" ville fungere udmærket 
sammen med samlingens tre af
sluttende noveller "Cæsars op
vej", "Brutus* klage" og "Re
gatta", der dog er dødsmærkede 
i modsætning til første afde
lings livstema. Udover mere el
ler mindre lailende liv danner 
selve "det at meddele sig" og 
troværdigheden en sammenhæng i 
de syv indledende noveller; der 
er da også tale om hele fire 
breve. Et af disse breve sæt
ter troværdigheden på en prø
ve - (vi har netop med en jeg
fortæller at gøre) - "Brev om 
bly", og giver sammen med "De 
opfindsomme" en kommentar til 
den vel især mandsdominerede 
vestlige udviklingsideologi.
Her kunne også fremhæves "Mok 
opfinder mennesket" fra femte 
afdeling; skabelsesberetningen 
i munden på en tænksom orangu
tang.

Blandt de indledende noveller 
foretrækker jeg "Udvikling af 
et rum". En ganske kort tekst, 
der indledes nærmest som en 
sløjdopskrift: "Tag to af de 
fladeste fladheder og sæt dem
vinkelret på hinanden........."
og "Skævhed med måde er et godt
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sprog." Hurtigt opbygges og be- 
folkes et fiktivt rum, kasseres 
slutteligen som værende ikke- 
dækkende for virkeligheden. Vi 
står tilbage, hvor vi nu engang 
står: fiktion er en slags løgn 
og digt om en anden slags legn 
og digt - nemlig vores virke
lighedsopfattelse, hvad enten 
vi tænker storpolitiske tanker 
eller på hjerte og nyrer.

"Rejsen til Ribe", titelnovel
len, findes i samlingens tredie 
afdeling. Den er som en moderne 
version af 'eventyret om den 
der drog ud for at lære frygten 
at kende'. Martinus er tretten 
år og har, så længe han kan 
mindes, været i en utålelig fa
miliepleje, i nærheden af Brøns 
eller Skærbæk i det vestlige 
Sønderjylland. Drengens eneste 
eksistensberettigelse er, at 
han er familiens eneste sikre 
indtægtskilde. Da Martinus for 
fjerde gang straffes med for
visning, tager han sagen i eg
en hånd, ankommer med ugyldig 
billet, papæske og et eksemplar 
af Familie-Journalen til Ribe. 
Dette blad, som indeholder en 
vision af verdens undergang, 
er Martinus' uadskillelige, 
som en tryllestav. I en verden, 
som forgår, vil Martinus bevæge 
sig frit og være sig selv og 
gøre det, som andre ikke til
tror ham muligheden for. En an
den fortælling i samlingen lig
ner meget; det er "OrinocoAma- 
zon", hvor heltene skal over
holde spisetiderne.

Det må være en utåleligt sløv 
gymnasieklasse, der ikke skulle 
kunne finde stof til debat i 
Peter Seebergs udmærkede 
"Rejsen til Ribe*.
(Ejvind)

"Hellig Dieter af Ribe* - Projektmagernes Helgen,
Jesper Oluf Termansen, Spare
kassen Sydjylland og Den anti
kvariske Samling, 25 kr.
Det er glædeligt, at mennesker

vil bruge deres ånd på overvej
elser som temaet for "Hellig 
Dieter af Ribe": Ribes grund
plan. Jeg håber, at andre vil 
bruge 25 kr på tegneserien og 
læse den.

Men måske fordi tegningerne 
(bevidst?) er meget ringe, og 
efter min tegneseriesmag, der
for ikke bærende for fiktionen, 
sidder jeg tilbage med det 
spørgsmål til den historiske 
comic-genre, som kan plage 
ikke-faghistorikere: Hvad var 
løgn, og hvad kunne kaldes 
digt, både tegningerne og tek
sten angående?

Ejvind

"Højskolens fronter", Hans Hen- 
ningsen. Askov Højskoles For
lag, 98 kr.

Det var Ulf Gudmundsens anmel
delse i Vestkysten, der hen
ledte min opmærksomhed på 
"Højskolens fronter" i efter
året. Jeg kan kun være enig i 
hans positive holdning til bog
en.

Jeg læste "Højskolens fronter" 
under valgkampen, så lad mig 
citere fra kapitlet Værdien af 
unyttig viden, p. 45: "Ingen
steder har pragmatisme og nyt
tetænkning domineret som i po
litik. At være "pragmatiker" 
anses her for en dyd. Dansk 
politik karakteriseres ofte 
som typisk pragmatisk, d.v.s. 
ikke ideologisk, så fjernt som 
muligt fra det rabiate og en
sidige. Man går frem skridt for 
skridt, søger at tage alle ri
melige hensyn til forskellig 
side og vælger gerne kompromis
et. Man undgår de alt for store 
ord og hengiver sig ikke til 
fantasterier om fremtiden, men 
tager problemerne op, når de 
melder sig og finder den i si
tuationen mulige og mest "hen
sigtsmæssige" løsning."
Ejvind
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Ribe Katedraiskoie - et moderne gymnasium
af Bent Karsdal

Vi skal uddanne vores elever 
så godt og bredt som muligt - 
og vi skal spille en vigtig 
rolle i lokalsamfundet.

En af de traditioner, der har 
gjort størst indtryk på mig, er 
translokationen og den rolle 
Ripenser-Samfundet spiller her. 
Jeg tror, at det er meget få 
steder her i landet, hvor fore
ningen af tidligere elever hol
der så godt sammen på dem, der 
har gået på skolen, og bidrager 
så festligt til skolens afslut
ningshøjtidelighed.

Receptionen for årets studenter 
og for tidligere elever giver 
også et indblik i, hvordan stu
denterne nu bruger deres eksa
men. Det er der, hvor man hø
rer, hvordan det går sidste år
gang og studenterne fra årene 
før. Vi er måske hvert år lidt 
overraskede over, hvor mange 
felter studenter spreder sig 
over. Lange videregående ud
dannelser: Advokater, ingeni
ører, læger, økonomer, embeds- 
mænd.... Mellemlange uddannel
ser: Lærere, sygeplejersker, 
journalister, edb-medarbejde- 
re, bankfolk ... Der er rigtig 
mange, der vælger lange videre
gående uddannelser. Men hoved
trækkene er nu nok spredning på 
mange uddannelser, mange job og 
både privat og offentlig sek
tor .

Det er en rigtig udvikling. Vi 
skal uddanne bredt. Vi skal gi
ve vores elever et godt kend
skab til sprog og naturviden
skab, vi skal bidrage til for
ståelse for - og viden om an
dre mennesker og andre samfund. 
Vi skal give en solid basis i 
egen historie og kultur, og vi 
skal give eleverne færdighed i 
at udtrykke sig mundtligt og 
skriftligt, i at kunne læse og 
lytte og i at kunne udveksle 
informationer.

Vi skal give et så godt og 
bredt grundlag som muligt - 
så eleverne får mange uddan
nelsesmuligheder og tilstrække
lige forudsætninger til f.eks. 
både at kunne blive gode inge
niører og gode journalister.

Skolen skal give eleverne op
levelser. Faglige oplevelser, 
der sprænger rammerne og ud
vider deres fantasi. Og ople
velser af fællesskab og sam
arbejde, der rækker ud over 
undervisningen. Det bidrager 
mange institutioner på skolen 
til. Skolekomedien inddrager 
mange 2.g-ere, der oplever et 
fællesskab og viser en begej
string i den periode, komedie
arbejdet står på.

Forårskoncerten og korarbejdet 
spiller også en vigtig rolle. 
Det gælder også idrætsdag og 
frivillig idræt. Og i Heimdal 
viser eleverne, at de kan for
valte fester og økonomi, så 
både skole og elever kan være 
tilfredse med resultatet. Når 
jeg ser på det antal elever, 
der køber skoletrøjer med 
"litteris og artibus", så 
tror jeg, at de er både stol
te og glade for at høre til 
på skolen.

Skolen skal også spille en 
vigtig rolle i lokalsamfundet. 
Det bør være en stor del af en 
årgang, der begynder i gymnasi
et. Gymnasiet er den naturlige 
overbygning på 9. klasse i fol
keskolen.

Og gymnasiet er den ungdomsud
dannelse, der spænder videst. I 
dag går 25% af en årgang i Ribe 
i gymnasiet. I forhold til an
dre dele af landet er det lidt 
lavt. Det er det også i forhold 
til de krav til uddannelse, 
samfundet vil stille i de kom
mende år.
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Vi vil fortsat hore med i by
billedet som landets ældste 
gymnasium med de traditioner 
det giver. Vi vil også være en 
del af lokalsamfundet, fordi 
den snart 850-årige skole er 
fuld af liv og gerne vil bruge 
sin ekspertise.

Jeg har en stille drøm om, at 
vi også ved større udadvendt 
virksomhed kunne fortælle om, 
hvad vi kan og gør. Og når vi 
får en bestyrelse, er dens op
gave først og fremmest at styr
ke båndene til lokalsamfundet.

Nyt fra Ribe og omegn

Det er den 30. december 1990. Vi står i bakkerne ved Tange 
uden for Ribe. Et eller andet sted her i området skulle der 
i den tidlige middelalder have ligget et voldsted, Ulfsborg. 
Det er mærkeligt at have leget måske lige oveni fortidens ak
tiviteter uden at kende til dem. For en barnlig sjæl som mig, 
er dette forfald frygteligt; når man er voksen kan man ikke 
på en gang være borger i det 2 0 'ende århundrede og ridder af 
det runde bord. Men går vi fra Tange bakker mod Ribe, vil vi 
på et tidspunkt øjne et herligt genbrug.
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Så vidt jeg husker blev vandtårnet på hjernet af Termansens- 
vej og Willemoesvej i Tange bygget i min barndom, så det er 
sin sag at høre det omtalt som "det gamle vandtårn"; men un
der alle omstændigheder har det undergået en forandring. Jeg 
har altid spekuleret på, hvad man egentlig skulle bruge disse 
vandtårne til. Hvis de var så vigtige, hvorfor var der så ikke 
mange flere af dem. Som cykelpost i kvarteret brugte jeg tårnet 
som et kendemærke psykologisk set.

I de senere år er bygningen blevet stadig mere kedelig at se 
på, karakterløst i sin tegning, dertil sørgeligt forfaldent.
På den baggrund synes jeg, at det er beundringsværdigt, at 
Ribe Boligforening har set de muligheder, som vi nu står på 
nært hold af, fuldt realiserede. Nakken godt tilbage, 25 meter 
op og ned. Så smukt som byggeriet er faldet ud, synes jeg næsten, 
at anvendelsen kan være ligegyldig, men i sparetider må man na
turligvis hæfte sig ved, at der er blevet plads til 17 ungdoms
boliger fordelt oppe og nede, plus fælles faciliteter.

Herfra tager vi den nærmeste mulighed for at komme til åen, så 
vi kan komme ind på Ribelunds område ad bagvejen langs åstien.
Jeg vil ind på institutionens lille kirkegård for åndssvage. Kir
kegårde er altid noget særligt, denne ikke mindst, her er en 
fred så tragisk, at det forbliver mig ubegribeligt, at stedet er 
i den grad dragende.

Længere inde på området har arkæologerne arbejdet med stort held 
i 1990, idet de har fundet spor af et voldanlæg af meget gammel 
dato, man mener fra vikingetiden. Allerede i 1989 fandt arkæolog
erne de første spor af samme vold i Rosenallé; på det sted er der 
nu en parkeringsplads, hvor man dog har markeret voldens forløb.

På Ribelunds område har Obbekjerfonden etableret 25 ældreboliger. 
Disse huse ligger særdeles smukt og meget centralt i forhold til 
bykernen. Boligerne er enten på 60 eller 72 m^, med udestuer og 
gennemfort moderne køkkener. I tilfælde af besøg findes gæstehu
se .

Over for banegården ligger et mærkeligt hus. Engang boede her en 
grosserer, og erhvervskontor har der været. I dette hus har en 
række kreative mennesker med beskeden hjælp udefra indrettet et 
kulturhus, som kan danne ramme om meget forskelligartede aktivi- 
t e r .

Det er i det hele taget her på nordsiden af Ribe å, at der sker 
noget i byen i dag. Følger vi Rosenallé kommer vi til et nyt 
bankbyggeri, også Kvickly har udvidet med et kæmpeareal i sommer. 
Så man kan sige, apropos volden, at historien gentager sig. Det 
må nu være op til kommunalpolitikerne og andre grupper af borgere 
at sørge for, at området omkring domkirken ikke sygner hen til en 
kulisse.

Ejvind
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Personaiia
DØDE

Jens Arne Svendsen (S. 43), 
pastor, Slesvig, 5. september, 
65 år.

Gerda M. Gregersen (S. 74), 
bibliotekar, Esbjerg, 7. sep
tember, 25 år.

Betty Nev f. Christensen
(gik ud af realklassen i 1929), 
England, 24. oktober, 78 år.

Erik Haller Baggesen, (S. 24), 
læge, Struer, 84 år.

Birte Holm f. Bramming Madsen 
(S 47) er død i England den 
20. november 1990, 62 år.

Verner Andreas Thun (r. 27)
købmand, Ribe, 4. december,
79 år.

Carl Nørgaard Nielsen (r. 1 5 )
ingeniør, Ribe, 9. december.

Lauridsens !egat
RIPENSER-SAMFUNDETS legatudvalg har den 1. januar 1991 foretaget 
uddelingen af direktør cand.pharm. Niels Peder Lauridsens og hu
strus legat til følgende studenter fra Ribe Katedralskole, der 
hver har modtaget 5.000 kr.:

Hanne Puggaard Hansen, Lars Iversen, Martin Fyhn Lykke Sørensen, 
Jesper Lauridsen, Michael Smedegaard Pedersen, Flemming Peter 
Rasmussen, Lene Spang Mortensen og Mette Kristine Kjær.

Nye medtemmer
S.47 Tage Nielsen, Peter Bangsvej 153, 1. 2000 Frederiksberg
R. 60 Grethe P. Gottfredsen(Lyhne), Kildevej 11, 7490 Aulum
S. 68 Poul Lasbo, 16244 NW Rock Creek RD, 97231 Portland Oregon USA 
S.75 Jens Juul Poulsen, Havbakken 6, 6710 Esbjerg
5.79 Lars Erik Ebbesen, Asnæsvej 8, 4400 Kalundborg
5.80 Tove Jensen, Frederiksbergvej 13, St.Andst, 6600 Vejen 

Carsten Bruun, Stjernevej 25, 6300 Gråsten
S.85 Lotte Schulz, Mettsvej 23, 9210 Ålborg SØ

Vibeke Asmussen, Nørrealle 92, 2.tv. 8000 Århus C
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Nye adresser
R. 35 Ejvind Petersen, Krogvej 17, 6700 Esbjerg
S. 36 Jens Erik Schultz, Lykkesvej 11, Ejby Strand, 4070 Kirke Helsinge 
R.42 Gerda Knudsen, Gyvelparken 72, 6760 Ribe
R.48 Roy E. Buhi, 11907 Robin Dr. 22018 Cathapin VA, USA
R. 52 Anse Skov, Tueager 55, 7120 Vejle Øst
S. 55 K.E.Thygesen, Kgl.Danische Botschaft, Postfach 180220, D-5300, Bonn 1 
S.56 Karen Volf Jessen, Albert Ibsensvej 50, 3.th. 4200 Slagelse
S.58 Karsten Eyser Nielsen, N0V0 NORDISK BIO LTD, Makuhari Techno G.cB-6 

3, Nakasa 1-chome, Chiba-Shi 261-01 Japan
5.60 Aase Dinesen Riishøj, Jonas Liesvej 5, st.tv. 2860 Søborg
5.61 Hans Peter Lillelund, Viala G.da Cermentate 76, 1-20141 Milano 
S.64 Allan Brochhattingen, Rolighedsvej 11, l.th. 5400 Bogense
S.66 Kirsten Ewers Andersen, Galgebakken Sten 4-1, 2620 Albertslund
5.71 Benedicte Skjødt, Fjordglimt 3, 7100 Vejle
5.72 Erik Fogtmann, Hans Rostgårdsvej 15, 3050 Humlebæk
R. 72 Nils la Cour Dragheim, Ålekistevej 191, 2720 Vanløse

CDO.SEEB Intern.airport, Sultanate of Oman
S. 75 Thomas Skjødt, Fjordglimt 3, 7100 Vejle
S.76 Niels Damgård Hansen, Tornhøjvej 43, Stautrup, 8260 Viby J
5.78 Erik Bang Mortensen, Østervinge 6, 6700 Esbjerg
5.79 Hans Chr. Hoeck, Caspersvej 14,1.tv. 9900 Frederikshavn

Lisa M. Slot, 2842 S.W. Ist Avenue, Gainesville, 32607 USA
5.80 Carsten Bruun, Stjernevej 25, 6300 Gråsten

Britta Hesselberg Juel, Vester Lindetvej 1, 6510 Gram
5.81 Søren W. Pirchert, Fiskergade 2, 6760 Ribe
5.82 Anna Marie Nielsen, Kalvslundvej 12, 6760 Ribe

Susanne Mathiesen, Gudnæsvej 12, Aftægten, 7755 Bedsted Thy
5.84 Mette Hansen, Omaha Village 23, Biair, Nebraska, 68008 USA 

Hanne Krag Ingvardsen, Vester Alle 9, 4. th. 8000 Århus C 
Bente Jensen, Spobjergvej 40, vær.6, 8220 Brabrand
Søren C. Haugaard (Christensen) Vægterens kvarter 57, 6710 Esbjerg V 
Karina Christiansen, Stadion Alle 18, 5. 8000 Århus C

5.85 Lasse Dam Rasmussen, Jægersborggade 44, st.tv. 2200 Kbh.v.
5.84 Mette Geil, Dannebrogsgade 12B, 2.th. 8000 Århus C 

Anne Heilmann, Borupsalle 235C, l.th. 2400 Kbh.NV 
Ulla Wolf, Gabelsparken 233, 6740 Bramming 
Niels-Peter Skov, Åbenråvej 3, 6510 Gram

5.85 Mette Weise Andersen, Nørrebrogade 46, 3.th. 2200 Kbh.N 
Hanne Jakobsen, Grenåvej 681F, lej 1.48, 8541 Skødstrup 
Bente Kristensen, Spangsbjerggade 31, st.tv. 6700 Esbjerg 
Jane Laugesen, Silkeborgvej 66, st.tv. 8000 Århus C 
Søren Lindhold Hansen, Jyllandsgade 3, 3. 9000 Ålborg 
Berith Storm Winther, Sigmundstr.8, D-8122 Penzberg

5.86 Dorthe Dagmar Knudsen, Algade 11, Frifelt, 6780 Særbæk 
Else, Marie Sørensen, Langelinje 45, dør 106, 5230 Odense M 
Helge Hjerrild Nielsen, Børglumvej 2, vær.229, 8240 Risskov 
Knud Agis Larsen, Bygn.364,vær. 110, Lilholtvej 2, 6500 Vojens 
Janne Danielsen, Broager 20, 6760 Ribe

5.87 Anders Antonsen, Solsikkevej 7, 8240 Risskov 
Britt Bjerrum, Jyllingevej 27, l.tv. 2720 Vanløse
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5.88 Annette Højberg, Postbox 60, Dartmoor, 3304 Victoria, Australien 
Pia Brink, Østergade 7, 2.th. 6780 Skærbæk
Annette Fisker, Ålborggade 32, 4.th. 2100 Kbh.Ø 
Jette Berg Jørgensen, Agneteve.1 15. 9000 Ålborg

5.88 Gitte Larsen, Jagtvej 25, 3.tv. 5000 Odense C 
Hans Paludan, Thunøgade 32, 4.tv. 8000 Århus C 
Lone Petersen, Søndergade 61, 6600 Vejen

5.89 Katrine Krarup, Frb.Bredegade 136, vær. 102, 2000 Frederiksberg 
Lillian Schmidt nielsen, Industrivej 3, 6760 Ribe
Irene Plats,.Bryggergade 2,2. 2100 Kbh.ø
Thomas Blaabjerg, H.C.Andersensvej 10, 1. 9000 Ålborg
Bjarne Aagaard, Grenåvej 681D, vær. 26, 8541 Skødstrup
Pia Fjord Grønvold, Dybbølgade 16, l.tv. 6500 Vojens
Birgit Skånvad, Ousted Kirkevej 6, Riis, 8660 Skanderborg
Bo Thøger Sørensen, Bundtmagervej 9, 6710 Esbjerg
Mads Jakob Andersen, Kongensgade 11,1. lejl 3, 5000 Odense C
Vibeke Stavnager Fløe, Drewsensvej 10, 3. vær.2, 5000 Odense C
Dorthe Støjer Hansen, Hviding Kirkevej 9, Råhede, 6760 Ribe
Bettina Hvingel, Søndergyden 9, 6630 Rødding
Kaj Holm Jensen, Hans Jacobsvej 27A, 6760 Ribe
Tina Lægård Jensen, Stammen 29,2.th. 5220 Odense SØ
Jann M. Roager, Pilevej 16, 7600 Struer

5.90 Peter Olesen, Vognporten 14, 2620 Albertslund 
Ulla Bartram, Korsbrødregade 3B, 6760 Ribe
Hanne Birgitte Hovgaard Wolf, Bygmarken 9, 6771 Gredstedbro 
Henrik Breer, Rosenhøj 13B, 8260 Viby J 
Susanne Lassen, Uranievej 1, v.6, 8260 Viby J

RIPENSER-BLADET (ISSN 0904-3306) udkommer 4 gange årligt og udgives af 
RIPENSER-SAMFUNDET, en forening for tidligere elever fra Ribe Katedral
skole samt for skolens nuværende og tidligere lærere.

REDAKTION: Ejvind Beck Nielsen, INDMELDELSER:
ansvarshavende; Kirstine Nørr, Poul Noer, Nordkildevej 15,
Dorte Lund og Anton Karkov. 3230 Græsted, 42 29 14 43.

EFTERTRYK AF ARTIKLER kun efter aftale med Ejvind Beck Nielsen.

ADRESSEÆNDRINGER og reklamationer over ikke modtaget blad meddeles til 
det omdelingsposthus, hvorunder man hører. Ved flytning opgives både gam
mel og ny adresse samt alle cifre i medlemsnummer, som står på bagsiden 
af bladet.

REDAKTIONENS ADRESSE:
Ejvind Beck Nielsen, Prærien 38 
7200 Grindsted, 75 32 40 43.

KASSERER: Kirsten Griinfeld, 
Rønne Allé 15 A, 3450 Allerød 
42 27 63 08, Giro 1 06 66 76.



29

LYSTFtSKERSØ
med bæk- og regnbueørreder 
fra 1 -8 pund - og så er der 
ingen fangstbegrænsning.
Åben fra 7-21.
T etefon  75 41 0 4 1 1

BENTZONS
BOGHANDEL
H f. 75 42 00 4!

interfiora

Poul Mathiesen 
Skolegade 2 .  Ribe 
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flere linier
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EVA PEDERSEN
Storegade 18.6760 Ribe. Tif. 75 42 15 32 

Aut. tipsfortiandier
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¡ A M  m u
fo*!*3*ho3(TpH*Ti

VESTERBROGADE 1 37 .16^) KBBENHAVN V
TLF. 31 31 45 82

Tryksager af enhver art. 
f.eks. brochurer i 4 farver, 
formularer i endeløse 
baner, eller 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 1904 - Firsernes 

jul i Ribe - Ribe 1940-45 - 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 n

S y d j y H a n d
Sahgade 10-14,6760 Ribe, TK. 75 42 13 33

så længe oplag haves
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Skolegården som den ser ud i dag, 
følg dens udvikling i Mogens Juhls og Johan Langes artikel 

på siderne 35 - 37 inde i bladet
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Ribe Kathedraiskotes sko!egård gennem tiderne
Mogens Juhl og Johan Lange, fortsat fra nr. 1, 1991.

Skolegården 1914 - 15, Billedsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.

Et centralt træ, der fra skolens 
start på stedet i 1856 til 1914 
var en gammel og meget bredkronet 
hestekastanie, måtte skolen und
være fra 1914 til 1945. Men så 
fik den "efter Elevernes Ønske" 
en ny hestekastanie, 4 m høj fra 
starten, men naturligvis lidt 
tyndløvet det første år, som det 
fremgår af et fotografi fra 1945; 
se også notits i Ripenser-Bladet 
bd.3 nr.16 (1945) s.200. Imidler
tid udskiftedes den if. Ripenser- 
Bladet bd.4 nr.30 (1960) s.213 
med en ægte kastanie. Enkefru 
rektor Vestergaard, hvis mand 
tiltrådte i 1957, oplyser at det 
skete på grund af for voldsom 
vækst.

Skolegårdens øvrige planter har 
aldrig gjort sig særlig bemærket. 
På pedelboligen (administrations
kontorer 1954-78) var foruden 
vedbend en stor pære espalieret, 
måske i alle de år bygningen

stod. Den ses på billeder fra 
1914 og 1921. Men med byggeriet i 
1978-79, da den gamle pedelbolig 
måtte vige pladsen, forsvandt pæ
ren naturligvis også.

Grænserne ind mod asylet til den 
ene side og pedelhaven til den 
anden rummede større buske, bl.a. 
syrener, som ses på et billede 
fra før århundredskiftet.

Mere jordnært, men ligeledes 
stammende fra 1870erne er ovenom
talte, øst for kastanien anlagte 
bed. Det blev senere rykket lidt 
mod øst, gjort rundagtigt trekan
tet, ligesom det hegnedes med en 
lav egehæk. Der dyrkedes i tyver
ne og trediverne, se Ribe Stifts- 
Tidende 1/4-1933, i det meste af 
tiden roser.

I bedet var vistnok fra anlæggel
sen af dette placeret et solur på 
en mellemhøj sokkel; det ses på 
billederne fra 1870erne. Men ca.
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Skolegården 1922

40 år senere ses soluret ikke me
re. Formodentlig er bedet blevet 
omlagt i anledning af kastaniens 
død, og soluret er midlertidigt 
fjernet; det var der i det mind
ste ikke i mine skoleår i 1920' 
erne, men i 1933 dukker det op i- 
gen og ses på billeder i Indby
delsesskriftet (Efterretninger om 
Ribe Katedralskole) 1937-38 og 
1948-49.

Nogle få andre genstandes flyt
ning, forsvinden eller tilsyne
komst skal der kort gøres rede 
for, så vidt det lader sig gøre. 
Den gamle træpumpe med to lænkede 
tinbægre (H.Engberg), der anes på 
billedet fra før 1873, foran ho
vedf løj sindgangen, forsvandt 
vistnok i 1873-74, hvis "Udtog af 
Byraadets Forhandlingsbog", punkt 
5 om flytning og fremtidig vedli
geholdelse af "Brønden ved Kathe- 
dralskolen" kan forstås på denne 
måde. Pumpen havde været til af
benyttelse for omkringboende mod 
erlæggelse af en mindre årlig 
sum. I det mindste i tiden 1865- 
73 indgår nemlig til skolen fra 
"Interessenter" 6 Rd 19 Sk (Ho
vedbog 1865-66) for benyttelse af 
brønden.

Yderligere tyder en regnskabs
post af 31. marts 1874 "63 Rd til

Tingberg for at grave og mure en 
Brønd" på, at den gamle brønd med 
pumpe nu er opgivet og en ny op
bygget. Den har vi intet billede 
af, og den er formodentlig for
svundet kort efter eller samtidig 
med at Ribe fik vandtårn i 1887 
og kommunevand blev indlagt over
alt de følgende år. En støbe
jernsvandpost med kommunevand og 
tilhørende afløb etableres nemlig 
på den tid ud for plankeværket 
foran den del af rektors have, 
hvor i 1913-14 drengenes gymna
stiksal blev bygget.

En gadelygte i skolegården, for
mentlig opsat i 1903, da der ind
lagdes gas i skolen, har ligele
des holdt flyttedag et par gange. 
Et midlertidigt og et mere varigt 
brændselsskur har været opført 
henholdsvis i skolegården i 1918 
og stødende op til skolegården i 
i 1915, det sidste formodentlig 
det der ved gavlen af pigernes 
gymnastiksal skjulte drenge-pis
soiret (nær nedgangen til fyrrum
met), se Ribe Katedralskoles 
brevbog 1909-45. Flagstangen midt 
i skolegården blev først rejst i 
forbindelse med genforeningsfest
ligheder i 1920, og så vidt jeg 
erindrer omtrent samtidig med at 
den gamle hestekastaniestub blev 
hugget i småstumper og jorden.
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Oen nyplantede heste 
kastanie,  1945. 
Lokalhistorisk Arkiv 
i Ribe.
I gruppen t i l  venstre  
lektor Krebs.
Midt i lektor Askgaard. 
f i l  højre pedel Hansen.

hvor den stod, jævnet.

Ifølge Ripenser-Bladet bd. 4 nr. 
16 (1956) s.125 blev skolegården 
asfalteret samme år i sommerferi
en .

Det store byggeri, der begyndte 
sidst i 1970erne, behøvede så 
megen pladskrævende arbejdskørsel 
at bedet nær indkørslen måtte 
nedlægges, så nu forsvinder sol
uret (igen midlertidigt ?) for 
anden gang sammen med bedet.

I mine skoleår dannede zonen om

kring rosenbedet en usynlig men 
uoverskridelig grænse for udgåen
de skoleelevfærdsel i frikvarter
erne: Ingen små svinkeærinder i 
skoletiden. Både bedet og soluret 
er væk nu. Måske kan det forstås 
symbolsk og opfattes som et vid
nesbyrd om nutidens friere kår 
for skoleungdommen, både hvad an
går bevægelsesfrihed i skoletiden 
og frihed til at bestemme over 
sin tid.

For de fleste gemytter vil det i 
dag være et ubetinget gode.

Skolegården som den ser ud i dag



38

Det garnie stiieskab

S k o l e n s  gam le  o p g a v e s k a b .
S t å r  i Den a n t i k v a r i s k e  S a m l in g .

Mon ikke dette billede af det 
gamle skab til hjemmeopgaver væk
ker minder hos mange af de ældre 
elever.

I 30'erne stod skabet i det dunk
le hjørne i hovedbygningens nord
lige ende ved trappen, der førte 
op til rektors kontor, lige over 
for døren til pigernes gymnastik
sal, der hvor der nu er kantine.

Det aflåste skab, hvor hver klas
se havde sit rum, var fra begyn
delsen beregnet til aflevering af 
elevernes hjemmeopgaver. Senere 
blev indsamlingen af stile og 
regneopgaver nok ofte foretaget 
af ordensduksen, der så aflevere
de dem til faglæreren eller på 
lærerværelset.

Her er det nok nødvendigt af hen
syn til de yngre læsere at for
tælle, hvad en ordensduks var.
Han skulle sørge for udluftning i 
frikvartererne, at tavlen var va
sket ren, at der var kridt nok 
samt føre liste over fraværende. 
Han skulle melde til rektor, hvis 
læreren ikke var mødt i klassen 5 
minutter efter, der var ringet 
ind, og hvis det skete i dagens 
første time, risikerede han at 
blive sendt hjem til læreren for 
at minde ham om, at klokken havde 
slået 8. Og det var ikke altid 
lige morsomt at skulle vække en 
lærer, der aftenen før havde væ
ret lidt for meget i byen. Men så 
havde ordensduksen til gengæld 
det privilegium som den eneste i 
klassen at måtte være inde i fri
kvartererne, hvor tiden så kunne 
bruges til hurtigt at indhente 
lidt forsømt forberedelse til næ
ste time. Og så var det jo ikke 
ilde at kunne være indendørs i 
vinterens regn og kulde. Jobbet 
gik på skift mellem klassens ele
ver og var af en uges varighed.

Men tilbage til stileskabet. Hvor 
gammelt mon det er? Ripenser-Sam
fundets mangeårige (1927-48) for
mand, overlæge Knud Fogh, fortæl
ler i Ripenser-Bladet bd.4, s.49 
(1952) om en nostalgitur til Ri
be, hvor han selvfølgelig kiggede 
ind i skolen og med tilfredshed 
konstaterede, at alt var som i 
gamle dage, lige fra lokumerne 
til hjørnet med skabet, hvori 
stilene blev lagt. Og Fogh blev 
student i 1910. Skabet må være 
lavet efter 1903, da den nye lov 
om "højere Almenskoler" trådte i 
kraft. Loven, der gav piger ad
gang til samme skoleundervisning 
som drenge, indførte den nye ind
deling af skolen i fire mellem
skoleklasser, en realklasse og 
tre gymnasieklasser. Indtil 1909 
brugtes romertal til betegnelse 
af mellemskoleklasserne, herefter 
arabertal, hvorimod gymnasieklas
serne nummereredes fortsat med I, 
II og III til hen i 60'erne. Det 
kan således med stor sandsynlig
hed fastslås, at stileskabet med
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dets mange romertal må være lavet 
mellem 1903 og 1909 og mon ikke 
snarere lige efter den nye skole
lov i 1903.

Skabet stod stadig i sit mørke 
hjørne i 1950, hvor en Illg bag 
på et fotografi skriver "klassen 
under trappen ved stilekasserne".

En lille halv snes år senere 
flytter rektorkontoret over i den 
gamle, nu nedrevne pedelbolig, og 
mon ikke stileskabet flytter med.

for 10 år senere, da pedelboligen 
rives ned for at give plads til 
nybyggeriet, findes det i husets 
underetage, der hvor lærerne i 
gamle dage staldede deres cykler 
op. Skabet havde utvivlsomt endt 
sine dage som pindebrænde, hvis 
ikke daværende museumsassistent 
Ebbe Bertelsen havde reddet det 
og sørget for, at det kom i Den 
antikvariske Samlings sikre vare
tægt . Mogens Juhl

Glimt

Ripenser-Bladet indeholder i denne omgang en lang erindringsarti
kel fra Aage Kæstels hånd. Den er i sig selv læseværdig for alle, 
men naturligvis ikke mindst for Kæstels tidligere elever på Ribe 
Katedralskole. Det kunne jo være, at flertallet af disse havde det 
som jeg selv: Ungdomstiden var præget af en blæksprutteagtig er
kendelsesform - armene forsynet med otte hoveder strakt ud i alle 
retninger - dyb erkendelse og interesse her en tid; så der, efter
fulgt af andre interesser. Læreren derimod har i den samme periode 
virket efter en plan og erindrer derfor i forhold til denne udfør
te aktivitet; planen er historieskabende. Af den grund er det in
teressant at læse lærererindringer - og fordi disse var med til at 
forme din og min måde at forholde sig til tilværelsen på: lærerer
ne skar måske et par arme af blæksprutten og tilføjede nye og mere 
frugtbare.

Imidlertid mener jeg ikke, at den glimtvise erindring er det mind
ste værdiløs. Glimt kan være sigende og ærlige, afslørende eller 
blot særdeles fornøjelige.

Det ville glæde mig, om dette lille stykke ville kunne få nogle af 
læserne til at bidrage med glimt fra skolehverdagen - altså små
ting, som kan stå alene måske på grund af en anekdoteagtig karak
ter .

Fra Mercurius 11. årgang, april 1973 har jeg hentet to bidrag, som 
kan vise, hvad jeg tænker på. Gitte Kjems Albrechtsens lille teg
neserie viser lektor Kæstel for fuld udblæsning, og min egen teg
ning forsøger at fastholde lektor Larsen i den for ham typiske 
indledning til hver historietime: Urkæden lægges sirligt om tids
måleren - det er jo h i s t o r i e ,  det her.

Redaktøren.
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En ftadtrykt øtkapse!
I "Ribe Katedralskole- og stifts
bibliotek", som skolens gamle hæ
derkronede bibliotek hedder i 
dag, findes på Ribe-hylden en 
tynd lille bog med titlen: L.E.A. 
Ved nærmere eftersyn viser den 
sig at rumme 10 bogtrykte numre 
af et skoleblad, som udkom fra 
februar 1945 til april 1946 under 
navnet L.E.A. og med undertitlen: 
Litteris et artibus.

Da Ripenser-Samfundet inden for 
de sidste år har modtaget et par 
gamle skoleemblemer faldt følgen
de lille stykker i L.E.A. septem
ber 1945 straks i øjnene:

"Gennem længere tid har det gam
le skoleemblem, der forøvrigt 
ligner en fladtrådt ølkapsel, 
været udsolgt. I anledning af 
jubilæet har Harald Jacobsen 
udsendt et emblem, som af let
forståelige grunde ikke blev 
den succes, hr. Jacobsen vel 
havde ventet. Det var mildest 
talt rædselsfuldt, en smagløs 
fabriksvare uden kunstneriske 
hensyn af nogen art - noget der 
i grunden gør en ondt for Ha
rald Jacobsen, thi han har tid
ligere haft virkelig fine styk
ker kleinkunst i handelen.

For at være et led i den bevæg
else, der i sin tid startede 
LEA, den samme bevægelse, der 
søger at skabe et særpræg for 
Ribe skole, har redaktionen be
sluttet at udskrive en konkur
rence om et nyt skoleemblem.

Udkast skal være indsendt se- 
den 10. oktober til redaktio
n e n ...... Som dommere har lektor
Jensen, lektor Johansen og lek
tor Jørgensen velvilligt lovet 
at medvirke."

Ingen af de følgende numre af 
bladet røber konkurrencens ud
fald, så det har nok knebet med 
forslag.

De modtagne emblemer er lavet af 
messing med Ribes byvåben i midt
en omgivet af en hvid emaljering 
med Ribe Katedralskole i messing. 
Emblemet findes i to udgaver, en
ten med en nål eller med en "bag
knap" til at trykke gennem jakke
reversets knaphul.

Begge givere har gået på skolen i 
30'erne, og deres emblem må der
for være "den fladtrykte ølkap
sel". Den ene giver mener, at det 
er købt hos Bottelet, men en fo
respørgsel der gav det resultat, 
at Verner Bottelet ikke erindrer 
at have forhandlet emblemet, men 
kunne tænke sig, at det snarere 
var sølvsmed Harald Jacobsen.

Er der nogen blandt bladets læse
re, der husker emblemet fra 30'- 
erne samt jubilæumsemblemet, som 
L.E.A. fandt så rædselsfuldt, og 
kan fortælle lidt om dem, så ta
ger redaktionen med tak imod op
lysninger. Og skulle en eller an
den ligge med et emblem fra 1945 
og gerne vil sikre det for efter
tiden, så kan det ske hos Ripen
ser-Samfundet .

Mogens Juhl

(Foto: Ribe lokalhistoriske arkiv)

Redaktøren forsøger ikke at fralægge sig ansvaret, når han siger, 
at fejl i levering af Ripenser-Bladet ikke er "hans bord", han 
kan kun ærgre sig over, at disse fejl uafladeligt opstår og så 
ellers ekspedere klagerne videre til rette vedkommende.
Redaktøren.
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Fra borgerdydsskote tü moderne, 
demokratisk gymnasium

Adjunkt - dengang - Aage Kæstel i instruktørrollen ved skolekome 
dien i 1967. 2.g'erne opførte O'Meills "Du skønne ungdom". 
Ripenser-Samfundets billedarkiv.

skoleerindringer 
fra de sidste 25 år.

Folk har fortalt mig, at jeg 
altid begynder personlige ta
ler med at slå fast, at jeg 
ikke har noget af betydning 
at sige. Og jeg må vedgå, at 
det forholder sig sådan. Jeg 
plejer at kalde det en reto
risk teknik - men så raffine
ret er jeg faktisk ikke. Jeg 
er snarere primitiv end ud
spekuleret .

Men jeg foler trang til at 
begynde disse skoleerindring
er på samme måde, for jeg er

ikke i besiddelse af memoire- 
forfatterens forudsætninger. 
Dels har jeg en elendig huske 
(talrige gamle elever kan be
kræfte påstanden), og dels 
har jeg i de 25 år været alt 
for involveret og engageret i 
konkrete timer, fagligt stof 
og enkelte elever til at have 
den distance, som er nødven
dig for at få noget sagt. Jeg 
skriver derfor kun disse sub
jektive strøtanker på "utal
lige opfordringer" fra den 
forrige og den nuværende re
daktør .

Det subjektive er jeg derimod 
ikke bange for. (Smørede grin
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fra indforståede frabedes!). 
For hvis det ikke er en per
son, der står for noget og 
derfor også tør fremhæve nog
et i forhold til noget andet, 
så ophører det med at være e- 
rindringer og bliver i stedet 
registreringer.

Nu har jeg vist fået skrevet 
mig ud af min selvudslettende 
selvbevidsthed, altså skulle 
jeg kunne komme i gang.

Jeg kom for 25 år siden, i 
1965, fra Rungsted Statsskole
- hvor jeg havde været ansat 
i 8 år (1957 - 65) som mid
lertidig timelærer - timelæ= 
rer - adjunktaspirant for 
endelig at blive ophøjet til 
adjunkt, da staten omsider 
mente - efter talrige prøver
- at kunne have en vis tillid 
til krabatens pålidelighed og 
og stabilitet (Oh, hvilket 
letsind) - til Ribe Katedral
skole. Begyndelsen på min 
"karriere i gymnasieskolen" 
omtaler jeg kun, fordi den er 
udtryk for, at jeg har rod i 
skolen af i går, den hiera
kisk opbyggede, anciennitets
prægede og bureaukratiske 
skole. Den unge lærer havde 
ingen høj stjerne, en vis 
ydmyghed over for ældre kol
leger og rektor forventedes. 
En embedsmand og statstjene
stemand havde status i datid
ens sociale mønster.

Det var noget af et spring 
at forlade Rungsted (stor
stadens nærhed, strandvejs
overklassen) - hvor jeg i 
løbet af de 8 år var blevet 
solidt tilpasset som lærer 
og kollega (jeg opnåede så
gar at være til litterær 
soiré hos rektor Boisen med 
min nabo, forfatteren Harald 
Herdal) - for at tage til 
Ribe (mølædt, middelalderlig 
storke-romantik; citat fra en 
afskedstale, da jeg forlod 
Rungsted).

Jeg husker også, at det ople
vedes som at være kommet til 
en anden verden. Den domine

rende elevtype i Ribe var an
derledes end den elevtype, 
som prægede timerne i Rung
sted. I Rungsted var de do
minerende elever fortrolige 
med ping-pong konversation 
hjemmefra, og de var derfor 
som fisk i vandet, når dis
kussioner og formuleringer 
var på tapetet, hvad der jo 
hyppigt er tilfældet i dansk
timerne. De havde et stort 
ordforråd og førte sig frem 
med skråsikkerhed og verve. 
Sådan var Ribe-eleverne ikke 
- det mærkede jeg, da jeg som 
uerfaren pædagog, der bare 
troede, at jeg kunne det gyl
le, forsøgte mig som undervi
ser efter Rungsted-modellen - 
i Ribe. De lod sig ikke pro

vokere, de var ikke præget af 
skråsikkerhed og ordrighed.
DE tav og så den Københavner 
koldsindigt an. Byttet var 
kort sagt ikke umiddelbart 
festligt. Men hvad jeg ikke 
vidste i starten, var, at der 
bag mangelen på distanceblæn
deri og skråsikkerhed gemte 
sig kvaliteter, som bevirke
de, at disse uanselige elev
er vandt ved nærmere bekendt
skab. De var blottet for den 
blaserthed, som let følger 
med scenevant at færdes på 
den store scene, de havde et 
regulært behov for kundskab
er, litteratur og kultur (de 
trængte til at bruge deres 
evner, og skolen spillede 
dengang specielt i Ribe en 
større rolle i den sammen
hæng, end den gør i vore da
ge. Antallet af muligheder 
var simpelthen færre, og kon
centrationen tilsvarende 
større), og de var gedigne og 
vederhæftige bag den ordknap
pe og fåmælte facade. Rung- 
sted-eleverne havde for en 
lærer værdifulde egenskaber, 
der gjorde det nemt og sjovt 
at undervise, men Ribeelev- 
erne talte mere elementært 
til mig. Jeg kom til at hol
de af dem.

Men nu har skolen og eleverne 
ikke været ens i hele denne 
25-årige periode - tidsstrøm-
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ninger og skolebestemmelser 
har taget livtag med det 
vestjyske miljø og sind om 
overtaget. Og det har været 
en periode med store bryd
ninger i såvelsom uden for 
skolen - perioden fra ung
domsoprøret til 90erne. Elev
erne modtog påvirkninger fra 
omverdenen, hvad der bevirke
de, at tonen på skolen 
og skolehverdagen ændrede 
karakter. Og lærerrollen, der 
jo hele tiden skal reflektere 
tiden og dens strømninger, 
måtte undergå forandringer i 
pagt med tidsstrømningerne. I 
den revolutionært marxistiske 
70er-periode måtte nyt stof 
tages op, og læreren måtte 
for at varetage elevernes in
teresse nuancere tidens abso
lutisme og teorifiksering, 
mens til gengæld billedet 
blev det diametralt modsatte 
i 80erne, der prægedes af i- 
deologitræthed/højredrejning- 
er eller politikerlede/apoli- 
tiske holdninger. Nu skulle 
læreren pludselig fastholde 
sine elever på en politisk 
bevidsthed og et socialt 
sindelag, men alt dette skul
le naturligvis kun ske samti
dig med, at man kom dem i mø
de i deres af tidsstrømning
erne afhængige holdninger. 
Forenkling og ensrettethed 
måtte for enhver pris undgås 
- jo vist er det sjovt 
at være skolelærer.

I denne periode fra 65 til 
90 har der på skolen været 
3 rektorer, og da de afstik
ker skolens kurs, er de væ
sentlige i denne sammenhæng, 
hvorfor vi må have dem op af 
æsken. De tre kaptajner/bos- 
ser/chefer var jo, som be
kendt, Vestergård (57 - 77), 
Rasch ( 7 7 - 8 7 )  og den nu
værende Karsdal (87 - ), og 
det ville være synd at sige, 
at de lignede hinanden.

De havde hver deres styrke og 
deres svaghed, som med dia
lektisk underfundighed hyp
pigt hang sammen. Lad os kig
ge lidt nærmere på dem, for

rektorers styrke og svaghed 
er jo i skoleverdenen langt 
mere interessante end vores 
andres ditto, måske forståe
ligt, men derfor ikke mindre 
urimeligt.

Rektor Victor Vestergaard

Vestergård var nøgtern, anti- 
sentimental og skyede enhver 
form for popularitet, ikke 
engang kun den billige - 
han var derfor ikke i kridt
huset hos elever endsige 
gamle elever, dog har de ele
ver, der havde ham som dansk
lærer, kun lovord om ham. Han 
stillede krav, mest til sig 
selv, fagligt og menneske
ligt, og lærerne respekterede 
ham, de vidste altid, hvor de 
havde ham. Han var loyal og 
blev aldrig træt af at bistå 
dem i valet og kvalet. Menne
skekundskab og kritisk jord
bundethed gav hans råd vægt.

Rasch var nærmest Vester
gårds diametrale modsætning - 
han kunne ikke leve med at 

være uvenner med nogen. Han 
var et meget musisk menneske.



mens Vestergård var villet a- 
musisk. Rasch var et ordrigt 
stemningsmenneske, mens Ve
stergård var ordknap og for
ceret jordbunden.

Skiftet fra Vestergård til 
Rasch var derfor voldsomt, og 
mindre blev omvæltningen jo 
ikke af, at Rasch havde store 
problemer med at falde til i 
det specielle ripensiske mil
jø. Han fandt sig aldrig til 
rette i Ribe og som en kon
sekvens deraf heller ikke på 
skolen. Bedst trivedes han 
ved store officielle lejlig
heder, hvor hans afslappethed 
og vitalitet kom til sin ret. 
Rektorrollen i skolehverdagen 
fandt han sig aldrig hjemme

De sidste par år blev under 
Karsdal, der ligeledes, selv
om det kan lyde, somom det er 
løgn, kan karakteriseres som 
Raschs modsætning, blot en 
anden modsætning end Vester
gård. Nu skulle der ryddes 
op, skolen skulle administre
res. Han kom på et for skolen 
gunstigt tidspunkt, da be_ 
hovet for administration var 
optimalt. (Indkøring af det 
nye gymnasium, indførelse af 
samfundsfag som højniveaufag 
osv.) Han afværgede splittel
sestendenser i lærerkollegi
et - så der kom orden i hus
et. Han er derfor slet ikke 
ny mere, han er allerede så 
tilpasset skolen, lærerne og 
stedet, at den nye rektorpro
fil tegner sig. De træk, jeg 
foreløbig har hæftet mig mest 
ved, er administrative evner 
langt over gennemsnittet 
(rektorater besættes forøv
rigt i vore dage hovedsage
ligt udfra ovennævnte egen
skab - ikke underligt, efter
di administration i vore dage 
i skolen som udenfor kan lig- 
nes ved en gople), og en fast 
utrolig åbenhed og rarhed. 
Men rarheden er ikke tandløs, 
hvad der allerede har vist 
sig ved, at samme rektor ikke 
er bange for at blive upopu
lær hverken hos lærere eller
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elever. Men denne profil vil 
givet afsløre nye facetter i 
de kommende år.

Rektorers personlighed præger 
en skole på godt og ondt, 
hvad disse skitserede rektor
portrætter vist kan antyde, 
selv i skoledemokratisering
ens æra, en demokratisering 
der forøvrigt standser ved 
rektors dør. Men trods oven
stående er rektorer ikke lig 
med skolen, de skal blot ka
nalisere livet på skolen. Og
så rektorer er nok mest et 
udtryk for tiden. Tiden har 
i høj grad sat sit præg på 
skolen.

Ændringerne i min tid på sko
len har måske været særlig 
store. Jeg tænker tit på min 
skolestart for 25 år siden.

Et indtryk kan måske gives 
ved at slentre rundt i sko
lehuset, idet vi så kan 
standse op ved særlig minde 
rige steder. Vi kan begynde i 
biblioteket, det gamle for
stås. Her fandt man uforsvar
ligt opmagasinerede bøger, så 
kaotisk placeret, at kun bib
liotekaren kunne finde rundt, 
han havde nemlig simpelthen 
samtlige bøger affotograferet 
inden i hovedet. En absurd 
problemløsning - men hvilken 
boghule, den var intet mindre 
end vidunderlig. At skolebib
lioteket rummede 1. udgaver 
tilbage til reformationstiden 
var overvældende. Byens kul
turelle storhed talte indi
rekte sit tydelige sprog gen
nem denne bogsamling.

Da jeg kom til Ribe for at se 
på egnen og skolen, fordi jeg 
overvejede at søge en stil
ling, der snart ville blive 
opslået, viste Vestergård, 
den udspekulerede kyniker og 
taktiker, mig først og frem
mest biblioteket - jeg husk= 
er den dag i dag øjeblikket 
lyslevende. Her er som ved 
alle kvalitative oplevelser 
ingen forskel mellem fortid 
og nutid. Bogormen var bear-
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Rektor Rasch med sin hund Figaro ved translokationen 1982

bejdet. Resultatet udeblev 
ikke.

Hvis vi går lige over gangen 
fra biblioteket - altså sta= 
dig det gamle - så havner vi 
i det gamle lærerværelse. 
Begge disse hellige haller er 
i dag inddraget til klassevæ
relser.

Lærerværelset var møbleret 
med tunge, gedigne møbler, et 
uforholdsmæssigt stort bord 
midt på gulvet og en højryg
get, stiv og umagelig sofa 
betrukket med sort blank

slidt hestehår. Rummet virke
de lille, mørkt og tungt. Jeg 
husker endnu den knugende op
levelse, da jeg trådte ind i 
det gravkammerlignende rum. 
Lærerne havde faste pladser 
(fremmedlegemer sås ikke 
gerne indtage disse), og 
elever sås såre sjældent i de 
hellige gemakker. Frokosten 
blev indtaget uden tallerken, 
kniv og gaffel. Kollegiet var 
ret gammelt. Ripensiske lære
re flyttede ikke dengang. Men 
hvilket lærerkollegium viste 
det sig ikke at være. Jeg 
nævner i flæng: HeidePeter=
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sen, Schmidt, Sandfeldt, Wil- 
lemoés, Edelberg, Alvad og 
Grethe Skjødt - gedigne und
ervisere og personligheder, 
som har givet mig utrolig 
meget. Et sådant lærerkolle
gium sås ikke ved ethvert 
gymnasium. Redelige folk ik
ke ude på billig popularitet, 
men opslugt af kundskabsmed
delelse i jordbunden, menne
skevarm form.

Hvis vi fortsætter rundvan
dringen, standser jeg op et 
andet sted, som vækker mind
er. Jeg tænker på skolegård
en med lindetræerne. Jeg 
tænker nu ikke på den slut
tede gård med de dejlige lin
de, som tager tyngden fra de 
solide stenbygninger. Nej, 
jeg tænker på frikvarters- 
rundvandringen mellem byg
ningerne og lindetræerne. Mi
ne første umiddelbare associ
ationer ved synet, trafikken 
gik altid mod uret, var en 
anstalt eller en fangegård. 
Senere er jeg blevet klogere. 
Pladsen taget i betragtning 
var det en ganske hensigts
mæssig ordning. Alle skulle 
jo dengang ud i frikvarter
erne, og skulle de have luft, 
og ville de gerne vandre i 
klynger, var det et praktisk 
arrangement. Men set med nu
tidsbriller virker det tvung
ent, for opløsningen af norm
er og liberaliseringen af ad
færden fører i dag i hvert 
fald i det ydre til en gan
ske anden skolehverdagsrytme.

Denne forskel mellem dengang 
og i dag prægede også skole
festerne. Der var unægtelig 
forskel mellem datidens sko
lefester og nutidens.

I gamle dage fandt skolefest
erne sted på Klubbens Hotel. 
Pladsforholdene på skolen var 
den praktiske årsag. Ballet 
foregik i Klubbens store sal. 
Af og til var der som optakt 
kulturel underholdning; jeg 
husker f.eks. tydeligt, da 
gamle Bukdahl reciterede "Ka
ryatiderne" i patetisk og

svulstig stil. Påklædningen 
var det af borgerskabet ved
tagne festtøj, og drenge, der 
mødte op i provokerende sam
mensat dragt (f.eks. islandsk 
sweater til sorte laksko), 
blev standset af rektor og 
fik en reprimande, eller de 
risikerede i grovere fald 
bortvisning. Jeg husker f. 
eks. en dreng, der mødte op 
iført rødt halstørklæde. 
Drengens påklædning opfatte
des som en rød revolutionær 
klud i synet på borgerskabet 
og dets embedsmandslakajer.
Og dette hændelsesforløb 
fandt sted længe efter, at 
slig ledelsesstil var af
skaffet i resten af landet.

Skolen og dens liv har æn
dret karakter i de 25 år. 
Borgerskabets fine, gamle 
katedralskole, den lukkede, 
sorte skole er blevet en å- 
ben, almen gymnasieskole, e- 
leverne meget bredere rekrut
teret og den patenterede al
mendannelse på retur. Udvik
lingen var uomgængelig med 
gymnasiets placering i det 
nye samfundsbillede, og den 
bragte meget godt med sig, 
omend også noget mindre godt. 
Det gamle gymnasium havde 
nemlig også kvaliteter, hvad 
mange i vore dage og specielt 
i oprørsfasen er tilbøjelig 
til at overse.

Liberaliseringen gjorde om
gangsformen mellem lærer og 
elev meget friere og mindre 
respekt- og autoritetspræget. 
Et langt stykke af vejen var 
det et stort fremskridt; om
gangsformen blev afslappet og 
kammeratlig, hvad der førte 
til, at gymnasiet blev et 
helt andet sted at være. E- 
leverne kom naturligt på læ
rerværelset - i hvert fald de 
fleste - ordene respekt og 
autoritet blev fy-ord, ja læ
rerne måtte ligefrem arbejde 
bevidst på at nedbryde deres 
respekt; trivsel og demokra
tisering blev nøglebegreber 
osv. Omend udviklingen takket 
være vestjysk sindighed og
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træghed dels kom senere og 
dels slet ikke fandt sted i 
Ribe. Der er mange fordele 
ved at befinde sig på en vis 
afstand af metropolerne og 
den kuppel af ideer, der 
hvælver sig over disse.

Havde den gamle lærertype sin 
begrænsning, så gjaldt dette 
i ligeså høj grad den moderne 
lærertype. Begrænsningerne 
var bare af forskellig art. I 
kraft af, at den elevstyrede 
undervisning (gruppearbejde, 
afskaffelse af katederet til 
fordel for hesteskoen, band
lysning af forelæsninger som 
reaktionær pædagogisk metode) 
kom i centrum (specielt i 70' 
erne), trådte lærerens person 
i baggrunden som dynamo og 
inspirator. Timerne kunne 
derfor let miste i kolorit og 
variation. Det hele kunne 
blive mere ensformigt. Effek
tiv indlæring - men måske 
med svagere menneskepræg.

Jeg har gerne villet tegne et 
billede af en skole i udvik
ling. Meget er sket i de 25 
år. Der var kvaliteter og be
grænsninger i gymnasiet for 
25 år siden, ligesom tilfæl
det er i dag. Det har jeg 
gerne villet fremhæve, fordi 
det gamle gymnasiums kvalite
ter efter min mening har bud 
til dagens gymnasieskole.

Epokens lærerpersonligheder 
har sat sig spor, som stadig 
findes i dag. Jeg nævner i 
flæng Ribe Katedralskoles 
særlige form for lejrskole 
(appellen til selvoplevelse 
over for en ukendt virkelig
hed, biologisk, geografisk 
og kulturelt), musikkens 
plads i skolehverdagen (mor
gensangen og koret, der efter 
datidens forhold selvfølgelig 
var sammensat af Mr Alvad 
himself simpelthen på grund
lag af disciplenes sangevner. 
Det kan være værdifuldt at 
blive fastholdt af andre.), 
traditionen (translokationen) 
, bygningerne (morgensangssa
len, Puggård).

Kort sagt en række eksempler 
på, at fællesskab og livsud
foldelse fik de rammer, der 
er forudsætningen for, at de 
kan komme til orde. Begge er 
nødvendige, hvis kundskabs
meddelelsen skal bære frugt. 
(Oplevelsen af fællesskab ved 
morgensangen før præstations
ræset sætter ind, aktivitet 
og samvær i naturen som sup
plement til aktiviteten i 
klasseværelset, den folkelige 
grundlovsmødestemnig ved den 
højtidelige translokation). 
Kort sagt accepten af det 
hele menneske.
Og netop denne dimension er 
livsnødvendig i en tid, hvor 
målrettethed, karriereræs og 
forsnævret effektivitet fat- 
tiggør samlivet mellem men
nesker. Fortidsdimensionen 
er derfor livsnødvendig for 
nutiden.

Men fortidsdimensionen skal 
ikke være nostalgi, hvorfor 
jeg har villet understrege 
begrænsningen ved fortidens 
skole. Beskæftigelsen med 
fortiden skal tjene til at 
give os pejleredskaber i 
nutiden, så truende for
snævring undgåes.

Derfor bør gamle elever efter 
min mening også undgå nostal
gien ved translokationen, og 
det mener jeg, de kan gøre 
ved at begrænse deres tale- 
lyst, så de ikke drukner 
translokationen i nostalgiske 
fortidsminder. Den disciplin 
bør gamle elever pålægge sig 
selv. Fortidsminder har in
tern karakter. Jubilartaler 
er et charmerende islæt ved 
translokationen, men studen
terne, årets, bør forblive i 
centrum.

Men mit egentlige ønske med 
disse skriverier har været at 
sige tak til skolen, rektor 
og kollegerne, men først og 
sidst til alle de mange her
lige elever, jeg har fået 
lov til at arbejde sammen med 
i de skolehistorisk bevægede
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år. Hvis I til gengæld fra 
min side har oplevet en lyst 
til at modvirke udvendighed, 
ensidighed og overfladiskhed, 
har dialogen måske ikke været 
helt forgæves.

Tak.

Aage Kæstel

Nyt fra Katedratskoien

I begyndelsen af december gik 
skolekomedien over de skrå 
brædder. Shakespeares "Storm
en" blev en stormende succes, 
og det var til alles - og ikke 
mindst skuespillernes - 
utilfredshed alt for hurtigt 
overstået. Kun to opførelser!
- men det er vilkårene for 
skolekomedier; og oven i køb
et skulle Store Heimdal løbe 
af stabelen i samme weekend, 
så der var jo fest nok. De
cember gik - juleferien gik, 
alt for hurtigt; den var i år 
særlig kort, fordi der var 
skåret i den til fordel for 
vinterferien, og mange mente 
at det var et bidrag til den 
almindelige afkristning at e- 
leverne (og lærerne!) måtte 
møde allerede dagen efter 
Nytårsdag. Andre fandt at det 
måske var meget godt at be
sinde sig på de almindelige 
vilkår for det arbejdende 
folk. Skolen skal jo ligne 
samfundet! Der var endelig 
dem, der simpelthen ikke hav
de fået sovet ud efter Nyt
årsaften: de blev hjemme.

Også januar er gået, som nu 
januar må gå: med forældre
konsultationer og møder. For 
3-g'erne var der det særlige 
i år, at de - for første gang

- skulle prøve at skrive STOR 
OPGAVE. Det betød udlevering 
af opgaven en mandag efter
middag og derpå en hel skema
fri uge til arbejdet. Jeg 
tror nok at det af de fleste 
føles som en tilfredsstillen
de opgaveform, og bortset fra 
at influenzaen hærgede netop 
på det tidspunkt, var tiden 
rigtig valgt. - Sidst i janu
ar havde vi orienteringsmøde 
for nye elever og deres for
ældre; der mødte så mange, at 
vi måtte dublere orientering
en. Det var dejligt at opleve 
så stor interesse for gymna
siet.

1. februar fejrede Hejmdal 
sin 125-års fødselsdag; det 
foregik i hallen med stor 
festivitas, fælles spisning, 
glimt fra gamle dages Hejm
dal og et stort dansebal. Den 
gamle forening er stadig i 
live, men stilen er ændret. 
Midt i måneden kom vinterfe
rien så, og sammen med den 
kom vintervejret, så det kun
ne ikke være bedre. Her sidst 
i februar er foråret allerede 
på vej, og vi tænker allerede 
på næste år: hvem vil vælge 
hvad?

Jens Vind
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Unge kræver handüng

Af Jydske Vestkysten fremgår 
det, at Mette Geil (S 84) i 
slutningen af 1990 som offi
ciel dansk ungdomsdelegat 
har talt på FNs talerstol, 
hvor hun formulerede ung
dommens krav til det inter
nationale politiske arbejde.

Mette Geil har i en årrække 
deltaget i internationalt 
ungdomsarbejde dels idræts
arbejde, dels oplysnings og 
solidaritetsarbejde.

I sin tale på FNs generalfor
samling sagde Mette Geil, at 
det internationale ungdoms
samarbejde står midt i en in
teressant udviklingsfase, 
hvor nye perspektiver og mu
ligheder dukker op. Det er et 
samarbejde, der kan bryde 
flere barrierer ned i fremti
den. Menneskelig kontakt og 
forståelse er grundlaget for 
en fredelig verden. Ved at 
lære om andre, lærer vi om os 
selv.

Unge vil have frihed og demo

krati. Det så vi tydeligt i 
sidste års turbulens i Mel
lem- og Østeuropa. Men for at 
garantere demokrati må vi 
sikre gennem internationale 
organisationer, at en række 
rettigheder overholdes. u- 
lykkeligvis finder grove 
krænkelser af menneskerettig
hederne sted i mange lande. 
For at sikre unges fremtid i 
frie og demokratiske samfund 
må FN lægge hårdt pres på al
le lande i verden. For demo
krati er den eneste vej frem 
mod at nå et samfund uden 
vold og undertrykkelse.

Essensen af det internationa
le ungdomsarbejde er blevet 
udtrykt på følgende måde: 
Udfordringen til vores gene
ration er samarbejde på tværs 
af alle politiske, religiøse 
og kulturelle forskelle. 
Fremtiden afhænger af vores 
evne til at arbejde sammen.

Vi er begyndt.

90-erne er den konkrete 
handlings årti.

Sammentæg gymnasiet og HF

Hvad skal jeg efter studen
tereksamen? Det er det store 
spørgsmål for mange unge men
nesker. Der er så meget man 
kan give sig til: rejse, få 
arbejde eller tage på højsko
le. Men efter et par år kom
mer mange til den konklusion, 
at det er klogt at tage en 
uddannelse. Men hvilken? I 
dag er der et utal af for
skellige uddannelser, der på 
hver sin måde virker interes
sante. Men så melder problem
et sig. Er mit gennemsnit nu 
højt nok til, at jeg kan kom
me ind? Og ofte viser det 
sig, at man egentlig slet ik
ke har så mange valgmulighe

der. De høje optagelseskrav 
udelukker en fra mange studi
er.

Det er efterhånden blevet så
dan, at en studentereksamen 
på 9 ikke giver en den nød
vendige sikkerhed for at kun
ne blive optaget der, hvor 
man har lyst til. Nej, man 
skal helt op på 9,5 for at få 
fast grund under fødderne, og 
så er den alligevel ikke helt 
fast. Ønsker man at kunne 
vælge frit, om man vil stude
re f.eks. medicin i Odense 
eller København, skal der 
helst et tital til, da ud
dannelsernes optagelseskrav
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er højere i hovedstadsområd
et end i de andre byer.

Det er grotesk, at vi her i 
landet har en karakterskala, 
der spænder fra 00 til 13.
Og så er det kun den sidste 
trejdedel af skalaen, der 
virkelig duer til noget. Så
dan har det selvfølgelig 
heller ikke altid været. Da 
13-skalaen blev indført, lå 
studentereksamensgennemsnit
tet meget lavere på lands
plan, end det gør nu. Sådan 
er det med mange ting. Jo 
længere tid de eksisterer, 
jo mere almindelige bliver de. 
Nu om stunder bliver der givet 
mange flere af de famøse 13- 
taller end før i tiden, hvor 
de var noget helt unikt. Re
sultatet af denne udvikling 
bliver formentlig, at vores 
nuværende karaktersystem af
skaffes til fordel for noget 
nyt og bedre engang i fremti
den, ligesom det skete med 
det gamle UG-system.

Det medfører sikkert lavere 
optagelseskrav i begyndelsen 
på de højere læreanstalter, 
men hvorfor ikke løbe linen 
fuldt ud og afskaffe karak
terer fuldstændigt? I hvert 
tilfælde i gymnasiet. I ste
det burde det hedde bestået 
eller ikke-bestået til ek
samener. Derved ville syste
met med terminskarakterer 
falde væk, og i stedet for 
kunne man indføre eksamen i 
alle fag.

Det minder jo mistænkelig 
meget om en styring mod HF- 
kursus, hvilket er rigtig 
nok. Hvorfor ikke slå gym
nasiet og HF sammen til én 
almen gymnasial uddannelse, 
og måske dermed komme nogle

fastgroede ideer til livs. 
Nemlig dem, der drejer sig 
om, at studentereksamen har 
højere "værdi" end HF-eksamen, 
og at gymnasieelever har høje 
tanker om sig selv.

En anden grund til, at karak
tererne burde afskaffes, er, 
at der bør være fri optagelse 
på universiteterne og andre 
højere uddannelsessteder. Det 
burde ikke blot være de hel
digste karakterræsere beskå
ret at uddanne sig efter lyst. 
Selvfølgelig skal der være af
sluttende eksamener, og der 
kan der godt gives karakterer 
efter et nyt indført system.
F.eks. tal fra 1 til 6 som i 
Tyskland, eller med bogstav
erne A-E som i USA. Det kan 
være gavnligt, når man engang 
skal søge job. For der er 
formentlig større sandsynlig
hed for at få arbejde, hvis 
du har klaret eksamen og fået 
A, end hvis du lige har be
stået og fået C (forudsat C 
er "dumpegrænsen").

Men hovedsagen er, at man har 
mulighed for at komme ind på 
et uddannelsessted uden at 
have en skyhøj eksamen i bag
hånden. Tiden er ganske givet 
snart moden til en sådan for
andring inden for uddannel
sessystemet. Nu begynder de 
små årgange af unge mennesker 
snart at indfinde sig på uni
versiteterne og andre steder, 
og det vil være en god og 
blid start, hvis den frie op
tagelse indledes med ikke alt 
for store menneskemængder.

Så væk med karaktererne og 
giv mulighed for at vælge 
frit.

Gitte Josephsen
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! Jacob A. Riis' fodspor

Følgende er et uddrag af en 
artikel bragt i UGE-Avisen 
Ribe, den 22. januar 1991.

Poul Anker Nielsens baggrund 
for at tage til New York var 
for det første et tilskud på 
15.000.- fra PF's Copydan 
fond, men for det andet også 
at han sidste år var i Rumæ
nien under revolutionen. Den 
menneskelige fornedrelse, 
sult, nød og fattigdom var 
samtidig med til at åbne for 
nogle tanker hos ham omkring 
den vestlige verdens situati
on. Samtidig var den enøjede 
beskuelse af østlandenes si
tuation med til at forarge 
Poul Anker Nielsen så meget, 
at han ville vise, at disse 
ting også sker her i den 
vestlige verden.

- Sidste år var det præcis 
100 år siden, at den tidlige
re Ribe-borger Jakob A. Riis 
skrev bogen 'How the Other 
Half Lives'. Dette syntes 
jeg var en god anledning til, 
at jeg tog turen til New York 
ligesom Jakob A. Riis gjorde, 
og ligesom han har jeg kun 
beskæftiget mig med den lave
re del af det sociale spek
ter .

- De ting, som er blevet 
skildret under oprørene i 
østlandene, er oprigtige nok, 
men jeg skal med det samme 
fortælle, at de menneskelige 
tragedier, som jeg har mødt i 
USA, er så slemme, at de 
langt overskygger, hvad jeg 
havde frygtet. Samtidig kan 
jeg med sindsro påstå, at si
tuationen i USA er så slem, 
at vi ligeså godt kan lave 
indsamlinger til dem i stedet 
for til Østeuropa, siger Poul 
Anker Nielsen.

- Jeg har mødt mange ting, 
som har gjort rejsen endnu 
mere spændende, set med dan
ske og især ripensiske øjne.

På det tidspunkt hvor Jakob 
A. Riis udvandrede til USA, 
var der mere end 800.000 an
dre indvandrere, som kun bo
satte sig i New York. Mange 
havde forventet, at en drøm 
om det helt store ville gå i 
opfyldelse, men i stedet 
oplevede mange "The United 
Bluff", da der indvandrede 
mange flere, end byen kunne 
bære.

- De første 100 danskere, som 
indvandrede til New York i 
1660, var fra Ribe, forment
lig på grund af sult, nød og 
en slem epidemi af tuberkulo
se her i byen. Det kan i den 
forbindelse nævnes, at det 
har vist sig, at New Yorkby- 
delen Bronx er blevet grund
lagt af en dansker (Johannes 
Bronck, Uge Avisens red.).

t dette Mus fadtos i MM 
Jmnnatistonogfiiantropon

JACOH A.HHS
Dttd t Marro Hassaohusotts fi.S A.t9t4 

Sttt fotMtyes trofaste San 
Af Præsident Roosweit kaidet 

Amerikas nyttigste Borger.

Selv parkerne er beboede
- Alle de parker, som Jakob 
A. Riis anlagde i Bronx, er 
i dag beboede med mennesker. 
De er allésammen nogle skæb
ner, som aldrig vil få en god 
og indholdsrig hverdag til
bage. De har ikke noget sted 
at bo og ejer stort set ikke 
andet, end det tøj de går 
rundt i. Den ny socialminist
er i USA har bebudet, at han
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vil have alle parkerne ryddet 
for alle de sociale tabere, 
som bor der, det eneste pro
blem ved det er, at han ikke 
har stillet dem noget alter
nativ i udsigt.

- Der har været mange politi
ske spørgsmål oppe at vende 
inde i mit hoved, og det har 
bl.a. vist mig, at et hvilket 
som helst dansk parti uden 
undtagelse stadig har det 
fælles sociale medansvar i 
behold.

- Samtidig vil jeg sige til 
alle dem som tror, at vi har 
meget til fælles med Amerika, 
at de har et to-partissy= 
stem, hvor deres demokrater 
ligger til højre for de dan
ske konservative, og de ame
rikanske republikanere ligger 
meget til højre for det dan
ske Fremskridtsparti. Når jeg 
har snakket med nogle ameri
kanere og fortalt dem om vo
res danske sociale system, er 
det første de har udbrudt, at 
vi må være kommunister. De a- 
ner simpelthen ikke, hvad det 
vil sige at have et socialt 
kollektiv.

Forventer et oprør
- Jeg havde en længere snak 
med lederen af drabsafdeling
en i den værste del af New 
York, og han fortalte mange 
ting som, sammen med den 
frygt man føler ved at gå 
rundt i New York, gav mig en 
kronisk mavepine.

- Han kunne således oplyse, 
at der sidste år var drabs
rekord, hvilket vil sige 2000 
dræbte. Han oplyste endvidere, 
at drabstallet i weekenderne 
steg fra fem til syv, når det 
blev koldt, og alle de sociale 
tabere manglede en jakke. Han 
fortalte, at folk i Bronx var 
parate til at slå ihjel for
at få fat i en jakke, hvis de 
frøs, og hvis man havde 50$, 
så var det nok til at blive 
slået ihjel for.

- Han spåede samtidig, at der 
indenfor den nærmeste fremtid 
vil komme et oprør fra alle de 
hjemløse, for som han ret for
nuftigt sagde: "Man kan ikke 
proppe 5 pund lort ned i en 
pose, hvor der kun kan være 2 
pund". - Den sætning vil jeg 
aldrig glemme, slutter Poul 
Anker Nielsen.

Nyt fra Den antikvariske Samiing
Arkitekters kunnen kan måles 
på evnen til at indpasse nye 
bygninger i gamle omgivelser. 
I så henseende er Ribe vel en 
af de mest krævende rammer 
for nybyggeri. Nogle vil må
ske endda føle rammerne di
rekte snærende. Blandt de 
bindinger, som den gamle bys 
kulturhistorie lægger på vo
re dages igangsættere, er 
pligten til at respektere 
kulturlagenes rige indhold af 
fund fra vikingetid og mid
delalder.

Ved planlægningen af byens 
nye posthus i Set. Nicolaiga- 
de, hvor en ny bygning skal 
afløse den gamle, blev disse

krav da også efterlevet af 
bygherren helt fra starten.
En stor udgravning gik i 
gang i august sidste år, og 
den er først blevet endeligt 
afsluttet midt i februar 91. 
Den antikvariske Samling sid
der nu inde med helt ny viden 
om det allerældste Ribe fra 
700-årenes begyndelse, hvor 
det tidligste, planlagte han
delssamfund tonede frem.

Alene bearbejdningen af disse 
resultater vil tage lang tid. 
Den er allerede sat i værk, 
og med den i hånden skulle 
man så normalt kunne begynde 
at tænke på, hvorledes alt 
det nye skal præsenteres i
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form af færdige udstillinger 
og bøger. Således er det i- 
midlertid ikke helt denne 
gang. Vi mødte en bygherre, 
nemlig postvæsenet, og et 
hold embedsmænd, som på eget 
initiativ foreslog, at der i 
det nye posthus indbygges en 
bevarende udstilling af en 
del af udgravningen. Kort før 
jul fik vi en uge til at fær
diggøre en råskitse. Denne 
blev accepteret, og så var 
det ellers bare med at komme 
i gang.

Udstillingen vil få form af 
et glashus, som man kan se 
ind i fra stien i Kunstuseets 
Have, og hvor dele af udgrav
ningen vil stå på plads. Og i 
tilknytning hertil vil vi 
genskabe en værkstedsplads, 
hvor et par legemsstore vi
kinger arbejder med fremstil
ling af Ribe-bronzespænder 
anno dazumal, dvs. fra ca. år 
800. Denne del af udstilling
en vil altså kunne opleves, 
også når posthuset er lukket, 
og man vil f.eks. kunne gå 
måneskinstur i Ribe og inklu
dere en visit i byens ældste 
levn. Desuden vil der i post
husets ekspeditionslokale 
blive vist et udsnit af de 
mange fund, som fortæller om 
livet på vikingernes handels
plads 2-3 meter under det 
gulv, som man kommer til at 
færdes på.

Alt dette betales af postvæ
senet, og det skal være fær
digt til posthusets åbning i 
oktober 1991. Mens jeg sidder 
og skriver i begyndelsen af 
marts, kan man se støbningen 
af fundamentet til udstillin
gen ved posthusets gavl mod 
Kunstmuseet. Vi kommer på ar
bejde for at nå det hele, in
gen tvivl om det, men der er 
på den anden side tale om en 
udfordring i således at gå 
direkte fra undersøgelsen ov
er i formidlingen af så spæn
dende nyfund. Selvfølgelig 
har vi også fået stillet be
tingelser til arbejdets gen
nemførelse fra postvæsenet: 
man forlanger nemlig, at vi 
ikke forlader den nye udstil
ling, før alt er perfekt. Vi 
er altså sammen med arkitek
ten, som forestår byggeriet, 
i præcis den situation, at 
vi skal tilfredsstille en 
krævende bygherres krav om 
indpasning af et anvendeligt 
kvalitetsprodukt i eksister^ 
ende rammer - og i dette 
tilfælde endog med et sær
deles ærværdigt indhold, nem
lig de næsten 1300 år gamle 
fund fra det ældste Ribe. Be
søgende i Ribe vil i den kom
mende tid kunne se det nye 
posthus med udstillingsområ
de skyde op af jorden.

Per Kristian Madsen
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Hejmdal - Hans Liv og Levned

"Det er en stormfuld Aften i 
Begyndelsen af Efteraaret An
no 1865. Der er Travlhed hos 
Bager Skjodt i Ribe, Storken 
er arriveret med en lille køn 
Dreng, som efter at have o- 
verstaaet diverse af de vær
ste Børnesygdomme viser sig 
at være af yderst kraftig og 
levedygtig Konstitution. I 
Hjemmedaaben, der foretages 
af den vordende Sognepræst 
til Trinitatis Kirke i Køben
havn, Sønderjyden P. N. Pe
tersen og H. K. Winding, faar 
han efter Forslag af N. An
dersen Navnet Hejmdal, op
kaldt efter Asernes Grænse
vogter mod Jætterne - en Hen
tydning til Ribes Beliggenhed 
efter sidste sørgelige Krig.

Som Faddere indskrives i en 
til Formueomstændighederne 
passende Protokol C. J. Moe, 
O. F. Moe, H. V. Rosenstand, 
E. L. Oksen, S. H. Th. Søren
sen og H. L. Engberg, og dis
se 9 paatager sig med alvor
ligt Sind Ansvaret for Bar
nets rette Opdragelse og 
slutter sig sammen i den For
ening, som nu gennem 50 år er 
fortsat af Ribe Katedralsko
les bedste Ungdom".
(Fra "Hejmdal gennem et halvt 
Aarhundrede" skrevet i 1915 
af Knud Th. Fogh, i anled
ning af Heimdals 50 års dag)

Den 14. oktober 1865 under
skrives Heimdals love. Fore
ningens formål var, at virke 
dannende og belærende på med
lemmerne, navnlig at befordre 
oratorisk talent og vække æ- 
stetisk sans. Hver lørdag af
ten afholdtes "Heimdalsmø- 
der", hvor der af årets præ
sident blev afgivet beretning 
om sidste møde. Derefter læ
ste Lurredakteuren højt af 
"Luren", et satirisk skrift

hvortil alle Heimdals medlem
mer skulle bidrage med et 
indlæg hver gang. De forma
stelige syndere der grundet 
mangel på enten tid, lyst el
ler talent ikke gjorde dette, 
skulle som bøde betale den 
fyrstelige sum af 4 skilling. 
Lurens indhold var primært 
lærerhetz og digte, begge de
le forøvrigt ofte af en meget 
høj kvalitet. Efter endt 
højtlæsning blev ordet over
draget en udefrakommende fo
redragsholder, eller en, til 
det så nådesløse hverv, spe
cielt udpeget heimdalist. Ef
ter foredraget diskuterede 
man forskellige emner indtil 
klokken ti, hvor pedellen kom 
og smed dem ud. Til slut gik 
selskabet i samlet trop ned 
til Hvide Bro for at afsynge 
Hanegal (i en af vore nyere 
kilder, ca. 1965, står der 
at man på det tidspunkt havde 
en tendens til at forveksle 
Hvide Bro med Weiss' Stue).

Oprindeligt varede en Heim- 
dalsæson fra efter sommerfe
rien og frem til jul. Årets 
afslutning fejredes med et 
gevaldigt sold. Det følgende 
er citater hentet fra gamle 
heimdalisters erindringer: 
"Først ved soldet lives man 
lidt op; det holdes for en 
gangs skyld i gymnastiksalen 
som Okholm bemærker, måske 
af frygt for, at vi i vor 
lystighed skulle hakke Sofok- 
les og de andre gamle kanut
ter i syngesalen til plukfisk 
- Pedellen har sikkert gjort 
ret i sin bestemmelse af lo
kalet, thi hvad der sker sam
me aften kan ingen erindre; 
kun eet ved man, punchen har 
dræbende virkning, nogle går 
derfra, andre bæres!"

I jubilæumsåret 1965 afhold-
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tes en stor højtidelighed til 
ære for Heimdal, adskillige 
gamle heimdalister var til 
stede, blandt disse bør frem= 
hæves forfatteren Bukdahl. Og 
som et lille kuriosum skal 
det også nævnes, at (som der 
stod i Vestkysten) "den unge 
cand.mag. Funder stod for en 
del af underholdningen".

I 1 970'erne tog det kulturel
le af i styrke og festernes 
antal tog til. Kilk (Konkur
rence for Interesserede Lyri
kere og Komponister) overtog
es fra Mercurius da bladet en 
overgang havde lidt knas med 
økonomien.

Nu i 1990 bliver kun tre af 
de gamle traditioner holdt i 
hævd: Hanegal, titlerne og 
årlige sold. Det sidstnævnte 
har dog i disse så erhvervs
livsorienterede tider skiftet 
navn til det lidt pænere "ju
lefrokost". Hanegal synges 
ikke længere til møderne, men 
dog efter generalforsamlingen 
og til morgensang om morgenen 
før en fest. Titlerne har næ
sten helt mistet deres gamle 
indhold, alle laver det sam
me, dog er der to undtag
elser - kassereren og lurre- 
dakteuren.

Til slut vil vi slå nogle 
småting fast. Heimdal er ikke 
hvad den har været men den 
har absolut ikke mistet sin 
betydning, den er blot gledet 
fra at være formidler af høj
ånd til være formidler af so
cial omgang (hvor mange kære
stepar kan ikke takke Heimdal 
for deres forening??). Det er 
stadig spændende at være 
heimdalist bare på en anden 
måde. Af en forening så gam
mel som Heimdal kan man ikke 
forvente en holden sig evigt 
ung, og det er også kun godt 
det samme.

Denne artikel være dediceret 
fil Heimdals medlemmer udi al 
fremtid. Ribe A. D. 1990. 
Medl. u. portef. Lotte Kæstel 
og lurredakteur Janus Helmin Welling.

Hejmdal — Hans Liv og Levned 
en artikel fra Ribe Katedral
skoles Arsskrift 1990.

TRANSLOKATIONEN
Translokationen finder sted fredag, den 21. juni 1991, klokken 10 
i skolegarden, hvis man skal tro de sidste prognoser.
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Personatia

Mindeord
En af Ribe Katedralskoles 
mest trofaste og mest hen
givne Elever, en kendt Ri
penser og en god Ribeven er 
gået bort, -
Olav Nørregård døde kort ef
ter Nytår, efter få Måneders 
Sygdom.

- Som Søn af den kendte og 
afholdte Lektor Tage Nørre
gård voksede han og hans fi
re Søskende op i et rigtigt 
Skolemiljø, og Olavs Liv har 
fra de tidlige Ar været knyt
tet til Skolen.

Hans Mor, Lærerinde Else 
Nørregård, og hans Moster, 
Frk. Theisen, ledede en lille 
Privatskole, der oprindeligt 
hed Frk. Lottrups Skole, som 
forberedte små Aspiranter til 
Latinskolens Optagelsesprøve. 
Denne lille Skole havde til 
Huse i det gamle Puggård, og 
her trådte Olav sine første 
Skolesko.

I Hjemmet på Kurveholmen 
grundlagdes den Kærlighed til 
Musikken, som Olav bevarede 
Livet igennem, og mange er de 
Skolekomedier og Translokati
oner, hvor han strøg sin Cel
lo i Orkestergraven under sin 
Fars myndige og fyrige Takt
stok .

Olav blev uddannet til Bog
handler, og lige til kort før 
sin Død arbejdede han flit
tigt og med megen Glæde mel
lem sine Bøger, - sidst på 
Borgens Forlag.

I Ribekredse har han nok væ
ret mest kendt på Grund af 
sit Virke for "Ribe og Omegns 
Hjemstavnsforening", der blev 
stiftet i 1946.

I mangfoldige År var Olav 
Formand for Foreningen og 
Redaktør af dens Blad,

"Ribevennen", der har været 
Bindeled mellem Ripensere 
rundt om i vort Land og u- 
den for dets Grænser.

Selvom Olav boede i Køben
havn, var han altid levende 
optaget af alt, hvad der an
går vores gamle By og fulgte 
med i Livet derovre. Hvert 
år plejede han at rejse til 
Ribe flere Gange, meget ofte 
til Translokationen.

Denne store Interesse stamme
de helt fra Barneårene, hvor 
han som lille Dreng skrev og 
hektograferede en lille Avis, 
der jo især bragte Nyheder om 
Borgerne og Livet i Byen.

Olav elskede sin Fødeby og 
sin Skole, og hvad han i de 
73 Ar, der blev ham beskåret, 
har gjort for sin Hjemstavn, 
kan ikke rummes i Ord.

Mange er de Ripensere, der i 
deres Hjerter påskønner ham 
for hans trofaste og uselvi
ske Virke, og som for altid 
vil ære Olav Nørregårds Minde 
i dyb Taknemmelighed og Kær
lighed.

Olav holdt meget af en Ribe- 
sang af Læge Agnes Filskov.
Den blev ofte sunget ved Sam
menkomster i Hjemstavnsfore
ningen; og lad et Vers fra 
denne Sang slutte disse Min
deord :

Og jeg ser min gamle Skole 
mellem solskinslyse Træer, 
som et Hav af små Vignetter 
rykker Minderne mig nær - 
"Litteris et Artibus" 
står der på det gamle Hus,
- ak, hvor Hjertet banker - 
Sindet bliver så sælsomt stemt, 
mindes, hvad man troede glemt,
- tusind glade Tanker.

Marie Sophie Haar (S 38)
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Generatforsamtingen

RIPENSER-SAMFUNDETS general
forsamling afholdtes igen i 
år på Carolinevej 6 i Helle
rup, hvor foreningens tidlig
ere, mangeårige formand og 
redaktør Anton Karkov og hu
stru fru Ruth Karkov gæstfrit 
havde stillet deres hyggelige 
stuer til rådighed for de 
fremmødte deltagere.

Formanden bød velkommen og 
mindedes med forsamlingen 13 
afdøde medlemmer: lektor Aage 
Sandfeld, Ribe, Elisabeth 
Daugaard Peters (s.18), Elsa 
Klingenberg (r. 23), Erik 
Haller Baggesen (s.24), Knud 
Westergaard (s. 27), Gerda 
Kloby Nielsen (r. 38), Vagn 
Heiselberg (s.40), Olav Ulle- 
richs (r.45), Hardy Rechnagel 
(r.58), Gerda Gregersen (s. 
74) og Villy Finnerup (s.33).

Til dirigent valgtes Carl Ri
se Damkjær (s.51), der igen i 
år på smukkeste vis løftede 
arven efter afdøde ambassadør 
Frode Schøn.

Herefter redegjorde formanden 
i sin beretning for det for
gangne års forskellige akti
viteter. RIPENSER-BLADET er 
udkommet med 4 numre med JU
BILAR-SERVICE som det ene, og 
hermed afsluttede bladet sit 
10. bind. Dette års adresse
forskning har omfattet 640 
jubilarer. Det er lykkedes at 
finde frem til ca. 615, og af 
disse er ca. 250 medlemmer af 
RIPENSER-SAMFUNDET. I øje
blikket ligger medlemstallet 
på et sted mellem 1700 og 
1800, en dækningsprocent på 
43. Rygtet er nået til Ribe, 
at Soransk Samfund er større 
- og så betaler de endda 250 
kr. årligt i kontingent!!!!!!

Adresseforskningen er et 
stort arbejde, som bestyrel
sen ikke kunne have magtet u=

den den beredvillige hjælp 
fra de jubilerende årgange og 
deres respektive kontaktper
soner. En stor tak til dem.

Formanden takkede den afgåede 
redaktør Mogens Juhl for dyg
tigt og værdsat arbejde og 
bød samtidig den nye redaktør 
Ejvind Beck Nielsen hjertelig 
velkommen. Uden et menneske 
med engagement, lyst og mod 
til at påtage sig det tradi
tionstyngede hverv ville frem
stillingen af bladet have budt 
på endog store vanskeligheder.

Et af højdepunkterne i 1990 
var som altid translokationen 
i Ribe og Ripenser-Samfundets 
efterfølgende RECEPTION. For
manden takkede rektor Bent 
Karsdal for dennes indlæg i 
sidste nummer af bladet, hvor 
han begejstret omtalte det e- 
nestående samspil mellem sko
len og dens gamle elever.

Legatudvalget har forestået 
uddelingen af legaterne. Af 
Lauridsens legat er der i år 
uddelt 8 portioner a 5.000 kr. 
til skolens studenter. Til 
lykke med det. Ripenser-Sam 
fundets eget DIMITTENDLEGAT 
uddeltes som vanligt ved 
translokationen med p.t. 3000 
kr. Legatets midler kommer 
fra foreningens UNDERSTØTTEL
SESFOND, der efter at have 
ført en hensygnende tilværelse 
i mange år fik nyt liv efter 
en indsamling i 1989 (mere end 
7.000 kr.) og en tilsvarende i 
1990 (mere end 8.000 kr.). Re
sultaterne var så smukke, at 
bestyrelsen vil tillade sig at 
køre denne særlige indsamling 
i endnu 3 år, så alle årgange 
kan få mulighed for at yde et 
bidrag til deres hæderkronede, 
gamle skole. Formanden takkede 
samtlige bidragydere for deres 
generøsitet, der har sat fore
ningen i stand til at kunne 
fortsætte den værdifulde (leg-
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Formanden sluttede sin beret
ning med at takke bestyrelsen 
for det gode samarbejde i 
1990. En særlig tak til kas
sereren Kirsten Griinfeld og 
til sekretæren Poul Noer for 
deres slidsomme indsats året 
igennem. Og ikke mindst til 
den nye redaktør, som nu skal 
føre vort blad fra 1916 vide
re med veneration for de gam
le traditioner. Formandsbe
retningen godkendtes.

Herefter fik kassereren ordet 
for aflæggelse af det revide
rede regnskab. Carl Rise Dam- 
kjær, foreningens tidligere 
dynamiske kasserer, foreslog 
et par investeringsændringer, 
der ville kunne give større 
afkast og roste i øvrigt kas
sereren for hendes kloge ad
ministration af Ripenser- 
Samfundets penge.

Derefter gik man over til 
valg af ny bestyrelse, revi
sorer og suppleanter. For
manden genvalgtes med stor 
applaus. Bestyrelsesmedlem
mer uden for valg var Anton 
Karkov, Dorte Lund, Mogens 
Juhl og Kirstine Nørr. På 
valg var Johs. Jensen, Poul 
Noer, Hans Jakob Willumsen 
og Kirsten Griinfeld, som al
le blev genvalgt - ligeledes 
med applaus. Peter Lungholt 
genvalgtes, og Ejvind Beck

Nielsen nyvalgtes som sup
pleanter. De to revisorer 
Merete Lindqvist og Hans 
Jørgen Nielsen genvalgtes 
sammen med revisorsuppleant 
Kirsten Hingeberg Larsen.

Under eventuelt gav dirigen
ten igen ordet til formanden, 
der på behørig vis sluttede 
med at takke Carl Rise Dam- 
kjær for god og ordentlig 
styring af mødet. Herefter 
erklæredes generalforsamling
en 1991 for sluttet.

Traditionen tro spillede Ma
rie Sophie Haar (s.38) og fru 
Ruth Karkov firhændigt "Rib- 
erhus March" af J.F.Frolich, 
som altid en fornøjelig ople
velse. Og så blev alle invi
teret til at slå sig ned om
kring de bugnende kaffeborde, 
hvor snakken gik både livligt 
og højrøstet. Nini Borch (s. 
25) holdt tale, hvor hun i 
hjertevarme vendinger priste 
værtsparret for deres altid 
favnende gæstfrihed. Til 
sidst udbragte hun et leve 
for dem begge.

Da kaffen var drukket, kager
ne spist og snakken klinget 
af, gik enhver til sit med 
tak for en dejlig aften. Fle
re skulle unde sig den oplev
else at deltage i Ripenser- 
Samfundets generalforsamling.

Fortegnelse over billeder taget ved genralforsamlingen 1991
1) Kasserer Kirsten Griinfeld fremlægger regnskabet.

2) Deltagere ved generalforsamlingen lytter til beretningen.

3) Anton Karkov og Nini Borch f. Kirketerp Møller.

4) Johs. Jensen og Agnes Rise Damkjær.

5) Sven Hadvig og Gete Rudinger f. Herchend.

6) Marie Sofie Haar og Ruth Karkov spiller Riberhus March.
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Ripenser-Samfundets årsregnskab

DRIFTREGNSKAB FOR PERIODS* 1/1 - 31/12 1990

INDTÆGTER {budget)
Kontingent gruppe 1, 1.415 medlemmer ........  84.915,40 ( 84.000)
Kontingent gruppe 2, 214 medlemmer ........  6.420,00 ( 6.000)
Ekstrabidrag ...................    1.169,40 ( 1.000)
Renteindtægter, netto ......................  8.245,77 ( 9.000)

Indtægter i alt 100.750,57 (100.000)

UDGIFTER
Bladet:
Trykning .....................  44.157,90
Distribution .................. 16.630,28
Redigering ...................  10.233,37
- Annonceindtægt .............. 6.850,00

Arrangementer ................... 10.921,21
Kontingentopkrævning ............  8.374,19
Arkivar ........................  534,32
Kasserer .......................  389,98
EDB-service ....................  8.902,94
Sekretær .......................  1.488,40
Formand ........................  345,00
Næstformand ....................  395,95
Diverse + depotgebyr ............  1.347,18

( 40.000) 
( 13.000) 
( 7.750) 
(- 7.000) 
( 11.000) 
( 10.000) 
( 1.000) 
( 1.000) 
( 8 .000) 
( 400) 
( 1.000) 
( 500) 
( 400)

Udgifter i alt 96.870,72

Arets overskud 3.879,85 ( 12.950)

STATUS PR. 31/12 1989

AKTIVER
Kassebeholdning ............................ 40,35
Indestående på girokonto ...................  290,46
Indestående på bankkonto ...................  47.472,82
Værdipapirer*) ............................  93.955,00
Diverse debitorer .......................... 636,00
Diverse kreditorer ......................... - 737,31
Organisations manualer .....................  1,00

141.658,32
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PASSIVER
Kapitalkonto, saldo primo
Overskud
Kursgevinst
Investeringsfond .......

3.879,85
652,50

130.125,97

4.532,35 134.658,32
7.000,00

141.658,32

Værdipapirer
10,00t Dansk Statslån 1992, nom. 95.000 k r ., kurs 98,9 - 93.955

Allerød den /f/2 1991

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med 
foreningens bogforing og vedtægter. Som led i revisionen har vi:

- Afstemt kasse-, bank-, giro- og værdipapirbeholdningeme.
- Kontrolleret registrering af medlemmernes ekstrabidrag.
- Sammenholdt medlemskontingentindtægter med foreliggende indtægts- 
bilag, men ikke afstemt EDB-lister, da systematiske kontrollister 
over kontingentindgang ikke forefindes på EEB-bureau.

- Sammenholdt udgifterne med foreliggende dokimentation samt kontrol
leret den anvendte udgiftsspecifikation.

København den /L3/2 1991 den /¿/2 1991

Kirsten Grünfeld

Kirsten Hingeberg Larsen
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Foreningens organisation
Formand: Ole Marker (s.54), Plantagevej 34, 3600 Frederikssund, 
4 2 - 3 1 2 5 5 2 / 3 1 - 3 9 4 5 9 0 .

Næstformand: Kirstine Nørr (s.54), Klintevej 12, Blovstrød, 3450 
Allerød, 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: Ejvind Beck Nielsen (s.73), Prærien 38, 7200 Grindsted, 
75-32 40 43.

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 lokal 792.

Mogens Juhl (s.39), Kongensgade 15, 6760 Ribe, 75-42 40 66.

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: Peter Lungholt ts.62). Asylgade 12, 4000 Roskilde, 
4 2 - 3 6 8 9 3 6 .

Ejvind Beck Nielsen (s.73), Prærien 38, 7200 Grindsted 
7 5 - 3 2 4 0 4 3 .

Revisorer: Hans J. Nielsen (r.66). Damager Vænge 62, 2670 Greve Sti 
42-61 07 47.

Merete Lindqvist (s.76), Webersgade 50, 2100 København 2 
31-38 72 34.

Revisorsuppleant: Kirsten Hingeberg Larsen (r.65), Sdr. Boulevard 3 
l.th., 1720 København V, 31-21 16 25.

Bentzons Boghande!

En berigtigelse
Det er beklageligt, at jeg i sidste nummer af Ripenser-Bladet i 
min glæde over flytniningen af Bentzons Boghandel til nye loka
ler ikke nævnte familien Skovmoses ansvar for bygningens smukke 
istandsættelse.
Det undskylder jeg hermed.

Redaktøren.
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Understøttetsesfond - dimittend iegat

UNDERSTØTTELSESFONDEN - IGEN

Som skrevet før her i bladet, er vi i gang med en genopliv
ningsproces af Ripenser-Samfundets gamle og ærværdige under
støttelsesfond-
Fonden havde ikke fået tilført kapital i ganske mange år, og 
dens midler var ikke anbragt på den bedste måde. Det er vi 
igang med at rette op på. Vi bruger renteindtægterne fra 
fondens kapital til samfundets dimittendlegat, som er på kr.
3.000, der går til en af årets studenter, og som uddeles under 
translokationshøjtideligheden i Ribe.
Denne tradition holder vi meget af i foreningens bestyrelse, og 
vi vil gerne forhøje beløbet. Vi har et ønske om, at Ripenser- 
Samfundet kan markere sig stærkt netop ved den lejlighed. Det 
er også oplagt, at de nye studenter udgør en særlig målgruppe 
for vore aktiviteter som vore kommende medlemmer.
For at øge fondens hovedstol kører vi en indsamling blandt 
medlemmerne - og andre med interesse for sagen - med særligt 
henblik på årets jubilarer. Indsamlingen skal køre i fem år, 
som jo er intervallet for efterforskningen af vore jubilarer. 
Indsamlingens to første år har til fulde vist medlemmernes 
støtte til initiativet. I 1989 var resultatet mere end kr.
7.000, og i 1990 fik vi mere end kr. 8.000 ind.
Nu går indsamlingens tredie år igang, og det benytter vi lej
ligheden til at minde alle om! Brug de indbetalingskort, som 
bliver udsendt til formålet og støt fonden med et bidrag - 
stort eller lille.
Sidst men ikke mindst tak for de generøse bidrag!

Ole Marker

MP-EMSER-ELAMT
RIPENSER-BLADET (ISSN 0904-3306) udkcntner 4 gange årligt og udgives af 
RIPENSER SAMFUH3ET, en forening for tidligere elever fra Ribe Katedral
skole samt for skolens nuværende og tidligere lærere.

REDAKTION: Ejvind Beck Nielsen, ansv.

REDAKTIONENS ADRESSE:
Ejvind Beck Nielsen, Prærien 38,
7200 Grindsted, 75 32 40 43.

HtMFIDELSER:
Poul Noer, Nordkildevej 15, 
3230 Græsted, 42 29 14 43.

KASSHtER: Kirsten Grunfeld, 
Rønne Allé 15 A, 3450 Allerød, 
42 27 63 08, Giro 1 06 66 76.

EFTERTRYK AF ARTIKLER kun efter aftale med Ejvind Beck Nielsen.

ADRESSEÆNDRINGER og reklamationer over ikke modtaget blad meddeles til 
det emdelingsposthus, hvorunder man hører. Ved flytning opgives både gam
mel og ny adresse samt alle cifre i medlemsnummer, som står på bagsiden 
af bladet.
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Personaba

RUNDE DAGE
Fru Louise Krebs,
enke efter lektor Kaj Krebs 
fyldte 100 år den 16. febru
ar 1991.

Tage Haastrup (s.19), fhv. 
seminarielektor, 26. februar 
1991, 90 år.

Erik Oxenvad (s.19), fhv. 
rektor ved Frederiksberg Gym
nasium, 26. november 1990, 90 
år.

Johan Lange (s.29), professor 
dr. phil., 1. marts 1991, 80 
år.

Matthias J. Olesen (s.31), 
fhv. sognepræst, 5. januar 
1991, 80 år.

Margot Edelberg, lærer i 
Ribe, 28. februar 1991, 70 
å r .

Niels Hyldahl (s.49), profes
sor, dr. theol., 29. december 
1990, 60 år.

Eilif P. Schneider (s.50), 
oberst i flyvevåbnet, 11. fe
bruar 1991, 60 år.

DØDE
Ane Bitsch-Larsen (s.76), 
København, 26. december 1990, 
34 år.

Villy Finnerup (s.33), fhv. 
sognepræst, januar 1991.

Olav Nørregård (r.34), bog
handler, Charlottenlund, 13. 
januar 1991, 73 år.

Nye mecbemmer

S.51 Birthe Koch, Syrenvænget 5, 6270 Tønder
R.51 Britta Sohner, Poststrasse 5D, D-2381 Steinfeld

Jette Zerlang, Kærvej 80, GI.Sole, 8722 Hedensted
R. 56 Knud Kjær Nielsen, Niels Stensensvej 21, 2820 Gentofte
S. 71 Jette M. Lund, Jægervej 68, 8450 Hammel
S.87 Selma Marie Olsen, Puggårdsvej 39, 6690 Gørding

Nye adresser
s.40 Niels 0. Lerche Thomsen, Adelgade 91, 4880 Nysted 
R.56 Erik Nygård Hansen, Nordtoftevej 15, 7120 Vejle Øst 

Gunnar Lundsgaard, Box 113, 3953 Godhavn, Grønland
R. 53 Hanne Hansen, Bakkevej 19, 4773 Stensved
S. 62 Lisa Fausbøl, Notodden sykehus, N-3670 Notodden
5.63 Leif Roper, Hoffmeyersvej 4, 2.tv. 2000 Frederiksberg
5.64 Astrid Juhl Sloth, Bækkelundvej 11, 8240 Risskov
5.66 Hanne Stagaard, Møbelvej 15, Postbox 113, 6800 Varde
5.67 Per Vejrup Hansen, Sallingvej 55, 2720 Vanløse
S.70 Geert Aa Andersen, Danske ambassada Kampala, Udenrigsministe

riet, Asiatisk Plads 2, 1448 Kbh.K
5.72 Peter Seeberg, Sviegade 5, St. Darum, 6740 Bramming
5.73 L.Bengtsen, Apt. 6 Ubsorn Court, 70 Soi 20, Sukhumvit Road 

Bangkok 10110 Thailand
5.74 Martin L. Thysen, Sortedam Dossering 89, 2100 Kbh.Ø
5.75 Ina Lie Schorpen, Vesterbi^ogade 15, 1. 6000 Kolding 

Randi Worm, Søgårdsvej 12, 6240 Løgumkloster
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5.76 Bodil Sixhøj Hyldahl, Sønderportsgade 47, 6760 Ribe
5.77 Kirstine Frank Jensen, Hejrskovvej 12, 6670 Holsted
5.79 Stella Husted Krogager, l.Delamas, Beggar Hiil, Fryerning CM4 

OPN, Ingastone, Essex, England
Ulla Reimer, Majsvangen 40, Bredballe, 7120 Vejle Øst

5.80 Vivi Mia Tinglund, Tagensvej 109B, 3.th. 2200 Kbh.N
5.81 Annemette Kure Andersen, Silkeborgvej 36, 2.th. 8000 Århus C 

Anne Katrine Hansen, Kierkegårdsvej 20, 1. 8000 Århus C 
Kenneth Myrnes, Rugtoften 92, Skodborg, 6600 Vejen 
Carsten Hedegaard, Frueløkke 47, 6200 Aabenraa
Mads 0. Andersen, Smedegade 13A, 3.tv. 4200 Slagelse

5.82 Sanne Fromberg Nielsen, Storkeløkken 229, 5270 Odense N 
Mette og Bjarne Voigt Sonnichsen, Grønningen 15, 7620 Lemvig 
Kim Toft Hansen, Birkebakken 27, 3460 Birkerød

5.83 Søren Ellegård, Ndr.Fasancej 64, 42, 2000 Frederiksberg
5.85 Lene Madsen, Uglehøjen 162, l.tv. 5260 Odense S 

Gerd Eva Dahl, Åbakkevej 23, st.mfh. 2720 Vanløse
Rikke Frovin Crenzien, Niels Bohrs Alle 23, dør 3327, 5200 Odense M 
Lotte Schulz, Rømøgade 9, 4.tv. 9000 Ålborg

5.86 Karen Marie Bøggild, Øster Farimagsgade 14B, l.th. 2100 Kbh.Ø 
Hanne S. Christensen, Nørregade 122A, l.th. 6700 Esbjerg

5.87 Preben Andersen, Hallsti 9A, 8000 Århus C 
Charlotte Dalgaard, Søndervangen 51,st.mf. 8260 Viby J 
Bjarke Tornbjerg, Industrivej 25, 6740 Bramming
Inger Krarup, Koli.1,1.vær.4, Universitetsparken, 8000 Århus C

5.88 Inger Balle, Holtegade 5, 2.tv. 2100 Kbh.N
Annette Højberg Allan, PO.Box 60 Dartmoor, 3304 Victoria, Australien
Annette Fisker, Møllegade 8A, 4.th. 2200 Kbh.N
Bente Høhrmann, Vesterbyvej 27, 6683 Føvling
Ane Volf Lorenzen, Daddelkrattet 2, 2.th. 6705 Esbjerg 0

5.89 Charlotte Lyst, Nørregade 19, st.3. 6740 Bramming 
Tobe H. Thomsen, Søndervangen 73, v.69, 8260 Viby J 
Hanne Foged, Hillerupvej 20E, 6760 Ribe
Tina Lægaard Jensen, Ø.Vedstedvej 156, 6760 Ribe

5.90 Birgitte Bruun, Folding Kirkevej 5, 6650 Brørup 
Peter Olesen, Vognporten 14, 2620 Albertslund
Lotte Riising Erri, Røddinglundvej 13, 7480 Vildbjerg 
Gitte Jørgensen, Kongensgade 15, 5000 Odense C 
Rene Hassing-Hansen, Geelsvænget 14, 2830 Virum 
Lise Hi Ae Schmidt, Seminarievej 115, 6760 Ribe 
Jens-Peter Pilgaard Schmidt, Ansgarvej 2, 3400 Hillerød 
Terese M. 0. Nielsen, Stennehøjalle 120, st. 8270 Højbjerg

Da RIPENSERSAMFUNDET fik medlemmernes navne indkodet på et 
dataanlæg, var der ret stærke begrænsninger for, hvor langt et 
navn måtte være. Der er også konstateret en del fejl i navne
former og adresser. Vi skal nu foretage en ny indskrivning, og vil 
bede medlemmerne om hjælp til at gøre den så korrekt som muligt.
Meddel derfor venligst mig det hvis der noget ukorrekt i det, der står 
bagsiden af dette blad. Kontroller også, om det 5-cifrede medlemsnum
mer er rigtigt. De to første cifre betegner dimissionsår, mens det 
tredje skal være mindre end 7, hvis du er student, 7-9 hvis du 
har realeksamen.
Rettelser til Poul Noer, Nordkildevej 15, 3230 Græsted, 42 29 14 43.
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Bognyt

Bjarne Lønborg: Oldtidens 
drejebænk. Skalk nr. 3 1990.

Omvurdering af genstand fund
et i Ribe 1974 i lag fra 700- 
årene. Antagelig en medbringe 
er-pinol udført i hjortetak 
med 3 jernspidser til fast
holdelse af den drejede gen
stand .

Stig Jensen og Flemming Kaul: 
Som hånd i handske.
Skalk nr. 6, 1990.

I 1990 er der i Ribe fundet 
omkring 1200 brudstykker af 
støbeforme til smykkefrem
stilling. Formene er af ler, 
som måtte knuses for at få 
smykkerne fri.
Det utrolige lykkedes et 
smykke fundet langt fra Ribe, 
i Neble, kunne indpasses i en 
rest af en støbeform fra 
R i b e .
Et større detektivarbejde er 
nu igang. Man håber på grund
lag af brudstykkerne og tid
ligere fund i ind- og udland 
at kunne kortlægge handelsru
ter i vikingetiden; måske li
gefrem at kunne følge enkelte 
mestre.

Per Kristian Madsen:
Blodspor. Skalk nr. 1, 1991.

I 1980 fandtes en sneppert 
eller et åreladejern på 
Riberhus Slotsbanke i mate
riale fra 1100-årene. På 
baggrund af dette fund for
tælles om andre fund bl.a. 
fra Ribe, processen illustre
res, og åreladning forklares 
medicinhistorisk. Artiklen 
har en parallel i Ripenser- 
Bladet nr. 14, 1990.

Mark og Montre 1990. Udgivet 
af Ribe Amts Museumsråd.

Et lækkert s t o rformatet 
skrift som giver indtryk af 
spændende variation tids og 
emnemæssigt i amtets kultur

historiske arbejde. Mark og 
Montre viser mange forskelli
ge måder at henvende sig til 
publikum på, viser museernes 
overvejelser over selve be
grebet "publikum"; hvor går 
grænsen for publikums med
spil, før det hele er pjat?

Steffen Sybrandt er repræ
senteret med en fotoside, som 
viser Den antikvariske Sam
lings vikingemarked på Hoved
engen maj 1990.

Stig Jensen fra Den anti
kvariske Samling fortæller i 
artiklen "Ribes befæstning i 
vikingetiden" om udgravning
erne 1989 og 1990 i Rosenallé 
og på Ribelunds område. Det 
siges i artiklen, at Ribe 
blev egentlig befæstet engang 
i 900-årene med en 8 meter 
bred, 1 meter dyb voldgrav og 
en vold. Dette anlæg er siden 
kraftigt udvidet i 1000åre= 
ne, hvilket Stig Jensen sæt
ter i forbindelse med konge
magten, måske Knud den Store. 
Artiklen ender i formodninger 
om tilstedeværelsen af en 
kongsgård nord for åen i 1000 
årene, før anlæggelsen af Ri
berhus vest for byen.

Om en god bog, som bliver 
bedre:
Ribe Kommuneatlas, Bevarings
værdier i byer og bygninger 
1990.
Miljøministeriet Planstyrel
sen i samarbejde med Ribe 
Kommune.

Uforskammet dyrt atlas: 300 
kr, nok på grund af det meg
et beskedne, men vel desværre 
realistiske oplag på 800 ek
semplarer .
Bortset fra prisen er Ribe 
Kommuneatlas nemlig en bog, 
som man sikkert vil kunne 
komme til at glædes over. 
Stort format, godt papir, 
mange og smukke, instruk
tive kort, fine fotografier. 
Altså 58 siders information 
som man vil vende tilbage
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til jævnligt. Tilsyneladende 
er ikke en plet i kommunens 
varierede bebyggelsesstruk
tur glemt.
Men hvad værre er, nogle af 
pletterne er forbyttede, og 
der er fejl i billedmateria
let. Til at leve med, synes 
jeg; men det forlyder, at 
første oplag af Ribe Kommu
neatlas trækkes tilbage på 
grund af disse fejl. Alle
rede solgte eksemplarer kan 
byttes hos boghandlerne.

Fra Kvangård til Humlekule,
Meddelelser fra Havebrugshi
storisk Selskab nr. 20, 1990, 
redaktion Johan Lange.

Abonnement koster 120 kr. 
Skriftet er på 80 sider og 
indeholder en række special
artikler, deriblandt en pa
rallelartikel til Mogens 
Juhls og Johan Langes artikel 
i Ripenser-Bladet nr. 1 og 2, 
1991, bind 11 om skolegården.

Ribe Katedralskoles 
Arsskrift 1990
Morten Lasthein 3y og Michael 
Strange 3z har designet års
skriftets forside som et led 
i skolens undervisning i fag

Nytfra Ribe
Der er en ny lokalplan på vej 
for området mellem Haulundvej 
, Roagervej og Tøndervej.
Planen vil blandt andet gøre 
hotelbyggeri muligt. Over en 
3 årig periode vil direktør 
Svend Erik Christiansen ud
bygge faciliteterne omkring 
Storkesøen med bl.a. 30 fe
riehytter. Disse anlægs i- 
brugtagning vil betyde, at 
Ribe "åbnes" fra en helt ny 
vinkel for mange turister; 
netop byens sydlige afgræns
ning har tidligere været 
problematisk.

Apropos Storkesøen; Café 
Nicolaj har i februar haft

et design. Den opgave er de 2 
sluppet vældig godt fra.
Lad for guds skyld være med 
at kræve, at al undervisning 
umiddelbart kan bruges til 
noget - men dette eksempel 
tyder på, at de elever, som 
vælger design, har gode per
sonlige og rammemæssige for
udsætninger for at udføre i 
praksis, hvad de ser med nye 
øjn e .
Bent Karsdal siger i sin ind
ledning, at et centralt tema 
i årsskriftet 1990 er skolen 
set udefra. Og just det gør 
Henrik Præstholm på en fin 
måde i artiklen Forældrefor- 
ventninger til skolen. Jeg 
synes også, at Christian 
Juul Jessens Ribe - et godt 
sted at komme fra er interes
sant. Hvor skal trykket lig
ge i "komme fra"?
Jens Vind har gransket i gam
le skrifter i anledning af 
Ole Borchs Kollegies 300 års 
dag i 1991, hvilket munder 
ud i artiklen Ole Borch og 
Ribe.
Men først og fremmest er det 
værdifuldt, at så meget stof 
er skrevet af eleverne. An
detsteds bringer Ripenser- 
Bladet en elevartikel fra 
årsskriftet.

og omegn
stor succes med en cabaret 
af det navn.

Ribe Amatørmusikforening 
(RIAMUF) med rod i det 
tidligere omtalte hus 
Rosenallé 3 har holdt 10 
års jubilæum, har overskud 
på betalingsbalancen, vind 
i sejlene og arbejder med 
planer om etablering af et 
demo-studie.

En væsentlig udvidelse af 
Ribe posthus på den nuværen
de beliggenhed i Set. Nico- 
lajgade er igangsat. Post
huset skal udbygges med en 
førstesal og vil arkitekto-
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nisk komme mere i harmoni 
med naboen Kunstmuseet. Ar
bejdet vil være færdigt til 
september.

Ribe Kommunes Økonomisk 
Forvaltning har udsendt en 
lille pjece "Oplysninger om 
Ribe 1990 - 1991"; og fra den 
kunne jeg tænke mig at vide
regive nogle tal.
Ribe Kommunes indbyggertal er 
fra 1987 til 1990 gået tilba
ge fra 17956 til 17872 perso
ner, omend det er steget med 
6 fra 1989 til 90 - trods den 
kendsgerning at fraflytningen 
er større end tilflytningen.
Der må altså være tale om et 
"fødselsoverskud".
Hvis man ser på aldersfor
delingen i kommunen og sam
menholder den med landsgen
nemsnittet, bemærker man, at 
procenten af unge mennesker 
- til og med 19 år - er stør= 
re end landsgennemsnittet; 
hvilket kunne tyde på, at de 
unge tager bort for at få en 
uddannelse - og bliver borte: 
fra og med 20 år har Ribe la
vere procenter. Konklusionen 
må derfor være, at området i 
nogen grad mangler et varie
ret uddannelsestilbud og ar
bejdspladser, hvor disse kan 
bruges til den rette beta
ling. Naturligvis kunne det 
også være serviceniveauet, 
trafikforholdene eller det 
kulturelle udbud, der ikke 
var konkurrencedygtigt. Nå, 
hvorfor skal det også gå så 
stærkt.
Byrådet ser efter valget i 
1989 således ud: Socialde
mokratiet voksede til 7 man
dater, Det konservative Fol
keparti mistede et mandat og 
har nu 2, Socialistisk Folke
parti mistede ligeledes 1 og 
har 2 pladser i byrådet, Venstre 
bevarede sin position også 
denne gang og har 8 mandater, 
endelig gik Fremskridtspar
tiet frem fra 1 til 2 manda
ter.
Der er blevet færre lærere i 
kommunen, men klassekvotien
terne er tilsyneladende små: 
mellem 17 og 21 elever pr. 
klasse.

Ifølge Vestkysten må Ung
domshøjskolen i Vester Ved
sted nu opgive at drive sin 
Vadehavs-udstilling videre. 
Skolen har forgæves søgt 
tilskud fra Skov- og Natur= 
styrelsen. Det er ikke læng
ere muligt for Ungdomshøjsko
len at være ene om den økono
miske side af driften, og der 
ville slet ikke kunne blive 
tale om en videreudvikling af 
udstillingen. Forhåbentlig 
kan Vadehavscentret overtag
es af andre med den rigtige 
og nødvendige holdning til 
det truede danske vådområde.

Et nyt Ribe-Spil vil få pre
miere den 28. juni 1991. Der 
er virkelig tale om en nyhed 
af de positive - nærmest en 
lille sensation - et arbejde 
for åbenheden: 90 år af Ribe- 
lunds historie (1890 1980)
udgør stykkets kerne. Spillet 
fremstiller i "billeder" in
stitutionens udviklingsproces 
(-ser). Beboere på Ribelund, 
ansatte og andre interessere
de vil medvirke.

I Tulipanfestugen 1991, nær
mere bestemt på dagene 10. - 
12. maj, vil Queedens Gaard 
komme til at syde og koge af 
aktivitet - forhåbentlig da. 
Historisk Værksted og Den an
tikvariske Samling har taget 
initiativ til et samarbejde 
om at anskueliggøre fortiden 
med arbejdende værksteder.
For de mere fummelfingrede - 
måske - bliver der dagligt 
flere rundvisninger ad for
skellige ruter, men med ud
gang fra processionsgangen.

Ribe Turistforening har be
lært af erfaringer fra sidste 
år rettet henvendelse til Ri
be Amt for at få uddybet Ve
steråen for at lette og sti
mulere den tilsyneladende 
vågnende interesse for tur
sejlads til Ribe med motor
både hjemmehørende især i 
Esbjerg, Varde og på Fanø.

I efteråret 1990 modtog Ribe 
Folkebibliotek Ribe Stifts- 
Tidende fra 1812-1962 ad
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snirklede veje fra Byhisto
risk Arkiv i Esbjerg, som i- 
gen havde bladene fra "et 
bibliotek i Århus". Det der 
så ud som årtiets lokalhisto
riske kup, viser sig nu at 
være en tilsvarende stor bet. 
De pågældende årgange af Ribe 
Stifts-Tidende er i virkelig
heden privatejede og nu for
langt tilbageleverede.

Den antikvariske Samling 
har af Statens Museumsnævn 
fået et yderligere beløb til 
brug ved registreringen af de 
mange effekter, som museet 
kom i besiddelse af som en 
gave fra købmand Jenny Niel
sens arvinger. Jenny Nielsen 
drev i mange år købmandsfor
retning i Hundegade. Købmands
gården i Hundegade og frk. Hu
sted Knutzens i Sønderportsga
de blev for nogle år siden 
målt op af museet. Ribe Tu
ristforening har planer om at 
indrette ejendommen i Sønder
portsgade til lejligheder.

Den 17. maj skal et nyt køle
skib bygget til J. Lauritzen 
Rederiet døbes i Esbjerg. Det 
er planen at kæmpen på 15.000 
tons dødvægt skal være hjemme
hørende i Ribe. Dermed marke
res endnu engang familien Lau- 
ritzens tilknytning til Ribe.

Etnologistuderende ved Køben
havns Universitet besøger ef
ter påske Ribelund for gennem 
interviews med beboere og an
satte der at videreføre en 
allerede begyndt undersøgelse, 
som skal munde ud i en bog om 
Ribelunds historie.

For den almindelige læser af 
JydskeVestkysten og Ribe Uge
avis ser det ud, som om byerne 
Ribe og Esbjerg ikke kan blive 
enige om, hvor Ribe Statssemi
narium skal ligge, eller ret
tere om det skal have en fili
al i Ribe eller var det Es
bjerg. Man bliver jo ganske 
forvirret.

Efter alt at dømme kan Kim 
Larsen høres på Hovedengen 
den 17. maj (og i en vis af
stand derfra) og Roger Whit
taker den 18. maj i Ribe Fri
tidscenter .

Pølsemanden Helge Germansen, 
Ribe, er i avisen tidlig og 
silde med planer om en pølse
vogn i Guds ejet land. Den 
amerikanske drøm fra en helt 
ny måske lidt siciliansk præg
et vinkel; man mindes jo ret 
de gode gamle dage kendetenede 
ved Pølsekarls daglige van
dringer med det tøffende og 
rumsterende skur efter sig, 
dengang kunne en pølsemand 
ligefrem blive kørt ned af 
eller overhalet af sin vogn. 
Den 11. maj begynder Helge 
Germansens fætter salget af 
danske pølser i Indiana.

Ribe Sygehus har åbnet en 
kirurgisk dagklinik som en 
slags erstatning for de ned
lagte kirurgiske sengeafde
linger i Ribe.

I marts/april udstiller Ribe 
Folkebibliotek fotografier 
taget af den meget dygtige 
Kgl. hoffotograf Bodil Hau- 
schildt, født i Ribe 1861 og 
død samme sted 1951. Lokalhi
storisk Arkiv råder over en 
samling på 1443 glasplader 
taget af Bodil Hauschildt.

Vægteren i Ribe nu gennem en 
årrække, Åge Grann, fyldte d. 
10. marts 70 år, men fortsæt
ter naturligvis rundgangene i 
den gamle by, som om intet 
var hændt.
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Gaver
Arkivet har med tak modtaget 
gamle skolebilleder fra Lise 
Madsen f. Willumsen (r.34). 
Fra Kirsten Frederiksen f . 
Willumsen (s.34) et klasse
billede fra 1929. Fra Jens 
Jepsen (r.35) et klassebille
de fra 1931. Fra Bodil Børge- 
sen f. Nielsen (r.38) foto
grafier, postkort og forskel
ligt vedrørende Ribe.

Ripenser-Samfundet er i be
siddelse af en stor samling 
billeder, som arkiveres af 
Mogens Juhl i Ribe. Denne 
billedsamling er ikke dækken
de, så Mogens Juhl håber på 
milde gaver også i fremtiden.

Der er så at sige tale om en 
symbiose mellem Mogens og de 
gamle billeder - Arkivet vil
le i hvert fald miste prak
tisk værdi for mig som redak
tør, hvis ikke det blev ad
ministreret med hans ildhu, 
eller som han selv siger: 
pernittengrynet. Hvis man er 
ked af at afgive interessan
te billeder for tid og evig
hed, består der den mulighed 
at lade arkivet vurdere ma
terialet og evt. udfærdige 
kopier.
Mogens Juhl bor:
Kongensgade 15, 6760 Ribe.

Redaktøren.

Læs i næste nummer...

eller rettere i september 1991
På generalforsamlingen i Ripenser-Samfundet i februar i år bed jeg 
mærke i en bemærkning fra dirigentens side. Den er vistnok almind
elig og typisk - ikke for ham, men på den måde som PH siger i "den 
offentlige mening", nogle medlemmer synes, at NN, som jo ellers er 
berømt nok, og som nu oven i købet har opnået X, burde have været 
nævnt under Personalia i Ripenser-Bladet. Underforstået: Sover re
daktøren nu igen?
Så er det i hvert fald med åbne øjne; men formanden svarede, hvad 
der er at svare: Ripenser-Bladet er et foreningsblad, så Personal- 
iastoffet får den værdi, som medlemmerne ved forenede anstrengel
ser ønsker at give det.
Dengang jeg var så klog at nøjes med at læse Ripenser-Bladet, hav
de jeg stor fornøjelse af at læse Personalia, altså følge min år
gang, omend den ikke hører til de store i betydningen jagt på fe
de stillinger og berømmelse.
Derfor ville jeg meget gerne have al mulig hjælp til Personalia 
fra medlemmernes side. Lad være med at regne med at andre har 
hjulpet. Finder du, at en eller anden meddelelse vedrørende en 
klassekammerat er relevant og på sin plads i Ripenser-Bladet, så 
skriver du til mig - telefonen har fanden skabt: Prærien 38,
7200 Grindsted.
Det ville glæde mig. Ganske vist drejer dette sig ikke blot om at 
glæde mig, men det ville også - lad os så kalde det fornøje mig 
ikke ubetydeligt, om både ældre og yngre medlemmer ville holde op 
med at lege buskmænd m/k og ytre sig i den ny rubrik GLIMT.
DEADLINE FOR STØRRE ARTIKLER TIL SEPTEMBER-NUMMERET: MIDT I JULI.
Læserne kan glæde sig til artikler af Jens Vind, Mogens Juhl og 
Søren Mulvad.

Redaktøren.
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TRANSLOKATIONEN
Translokationen finder sted fredag, den 21. juni 1991, klokken 10 
i skolegården, hvis man skal tro de sidste prognoser.

LYSTF!SKERSØ
med bæk- og regnbueørreder 
fra 1 -8 pund - og så er der 
ingen fangstbegrænsning.
Åben fra 7-21.
T etefon  75 41 04 1 1

BENTZONS
BOGHANDEL
Tlf. 75 42 00 4!

interflora

Poul Mathiesen 
Skolegade 2 . Ribe 

Tlf. 75 42 08 33 og 75 42 10 34
flere linier

STATSANSTALTEN
FOR LIVSFORSIKRING

D is tr ik ts k o n to r  fo r R IB E /G R A M /R O D D IN G  & BRA M M IN G

A7r7/rm4on,mrn 17 . 4760 TMe . 77/. 75 47 04 44. KonMrfnf 9-76

form tryk
Industrivej 39.6760 RibeIndustrivej 
Telefon 75 42 46 43 
Telefax 75 41 01 81
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* W  ̂

ihEi ,' ,̂<'

-tfo

75 43 108 8

T.S. KERAMiK
HÅNDLAVET STENTØJ

Grydergade. Ribe. Ttf. 75 42 36 94

EVA PEDERSEN

S toregade  1 8 .6760  R ib e . T!f. 75 42 15 32 

Aut. tipsforhandier

^tuc
HOTEL 
RESTAURANT 
TORVET 
6760 R!BE 
TLF. 75 42 07 00

(5)! DEN DANSKE BANK

vi m ød es i
TLF. 75 42 11 00
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f<nr!*3*bogtrgh)nri
VESTERBROGADE 137.1620 KØBENHAVN V

TLF. 31 31 45 82

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 1904 - Firsernes 

jul i Ribe - Ribe 1940-45 - 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 S p a r e k a s s e n

S y d j y H a n d
Saitgade 10-14,6760 Ribe, Hf. 75 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 
bagefter 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 translokationen 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 20. juni til Mogens Juhl, Kongensgade 15, 6760 Ribe, 
75-42.40.66.

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 Grilnfeld, Rønne Allé 15 A, 3450 Allerød. Giro
nummer: 1 06 66 76. Talonen mærkes "Jubilæumsfonden", se i øvrigt 
Ripenser-Bladet, januar 1991.

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.

* Medlem af Ripenser-Samfundet.
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RIBE KATEDRALSKOLES 
TRANSLOKATION 

1991

Fredag d. 21. juni kl. 10
i skolegården. Kun regnvejr kan flytte højtideligheden indendørs, 
d.v.s. ind i Domkirken. Så selv cm 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

Skolekomedie: Et e n fo ld ig t  pigebarn, 1926. 
Ripenser-Samfundets b ille d a r k iv .
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75-års jubitarer

Studenter 1916
1. Esther Valentin Sørensen (f. Høst)

Ved Eltham 11, 1., 2900 Hellerup 31-294251

25 ikke nævnte kammerater er afgået ved døden

7 0 - å r s  j u b i l a r e r

Studenter 1921
1. Gudrun J. Christensen

Dagmargården, Albert Skeelsgade 2, 6760 Ribe

Johannes Agersnæp, Anton Andersen, Carl Frank 
Christensen, Valdemar Nørlund Christensen, 
Engelline Okholm, Svend Bøtker Christensen, 
Christian Rudolph, Jørgen Elsass, Viggo Klausen, 
Bjarne V. Petersen, Svend Stenbæk og Jenny 
Schoustrup Thomsen er afgået ved døden

Realister 1921
1. Else Hvid (f. Agerbæk)

Riddermandsvej 15, 6760 Ribe 75-423686

2. Carl M. Bertelsen, repræsentant 
Alholmsvej 31, 2500 Valby 31-715549

3. Sigrid E. Jørgensen (f. Hansen)* 
Gråbrødregade 2, 6760 Ribe 75-420460

4. Metha K. Hommelgaard (f. Jespersen) 
Malmøvej 82, 8600 Silkeborg 86-804432

5. Vagn Kromann, bankdirektør*
Hovedgaden 92 G, Nordby, 6720 Fanø 75-162476

6. Else Pedersen
Oplysning mangler
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7. Nelly Nicolaisen (f. Pedersen)
Oplysning mangler

8. Thorvald Petersen 
Oplysning mangler

William Lindberg, Harald Stensig og Tove Felding 
(f. Jørgensen) er afgået ved døden

6 5 - å r s  j u b i l a r e r

Studenter 1926
1. Wilfred Hansen*

Blidahpark 30, 2., 2900 Hellerup

2. Hermann Nønnecke 
Oplysning mangler

Øvrige ikke nævnte kammerater er afgået ved 
døden

31-624367

Realister 1926
1. Bodil Agerbæk, læge 

Planteve j 41 1., 2860 Søborg

2. Ingeborg Lind (f . Berthelsen)
Torvet 13, 6760 Ribe

3. Karen Hemmet (f. Blom)
Dagmargården 2, Albert Skeelsgade, 6760 Ribe

4. Karin Albertsen (f. Borch)
Dambo, lejl. nr. 1, Damgade, 6500 Sønderborg

5. Helge G. Dittmann 
Grønlandsvej 9, 4800 Nykøbing F

6. Ejler V. Nielsen 
Bøgesvang 30, 7080 Børkop

7. Holger C. Skytte
Falkoner Allé 42, 2000 Frederiksberg C

8. Dagmar Tangedahl (f . Andersen)
Mosevej 35 A, 6760 Ribe

9. Ella Nielsen (f. GermanSen)
Solhøjvej 2, Obbekær, 6760 Ribe

31-564762

75-420321

54-855760

31-391289

75-424859

75-441179
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*

10. Halvor Frederiksen, cand.pharm.
Plantagevej 1, 3460 Birkerød 42-811686

*
11. Lise Rechnagel, overlærer

Viaduktvej 3/27, 7000 Fredericia 75-925360

*
12. Helga Petersen (f. Hansen)

Markmandsvej 7, 3., 2300 København S

Skolekomedie. M o lie re :  Fruentinmerskolen, 22. 2 . 1931. 
Ripenser-Samfundets b ille d a r k iv .

6 0 - å r s  j u b i l a r e r

Studenter 1931
1. Anders Berthelsen, pastor

Sarpsborgvej 80, 7600 Struer 97-854979

2. Mathias Olesen, pastor 
Ewaldsensvej 2, 2000 Frederiksberg 38-880663
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3. Kristian Sommer, provst
Spinkebjerg 5, Gjellerup, 7400 Herning 97-118367

4. Anna Blom Nielsen (f. Blom), husmoder 
Set. Laurentiigade 7, 6760 Ribe 75-420737

5. Poul Boas, overdyrlæge
Egebjergvej 41, 8751 Gedved 75-665004

6. Olaf Dejgaard, civ.ing.
Skovtoftebakken 41, 2830 Virum 42-857756

7. Carla Gejlager (f. Welling), husmoder 
Færgevej 62, 3600 Frederikssund 42-312423

8. Jakob Vind-Knudsen, arkitekt M.A.A.*
Mariendalsvej 65, 1., 2000 Frederiksberg 31-193373

*
9. S<pren Tind-Christensen, landinspektør 

Wandallsparken 27, 5700 Svendborg 62-211240

10. Marguerita Gail Deaton (f. Fischer)
4168 Jowa Str. San Diego 4. California USA

Karl Henrik Herschend, Niels Jakob Feilberg 
Jørgensen, Vilhelm Nissen, Viggo Villadsen og 
Harold Steffensen er afgået ved døden

Realister 1931
1. Else Olmer (f. Windfeld Hansen)

Aboulevarden 9, 5., 1635 København V 31-390530

2. Mathias P. Jensen 
Australien, oplysning mangler

3. Niels Olaf Jepsen, fhv. bankdirektør
Carl Baggers Allé 91, 5250 Odense SV 66-145144

4. Emil Bunde Jørgensen, kasserer
Juulsvej 15, 6800 Varde 75-224501

5. Helene Jørgensen 
Oplysning mangler

, *
6. Tage Vind-Knudsen, prokurist

Stillidsvej 11, 2630 Tåstrup 42-990851

*
7. Aage Korsgaard, civ.ing.

Egemvej 3, Skåde Bakker, 8270 Højbjerg 86-271248

8. Inger Madsen (f. Toft)
Oehlenschlægersvej 29, 8230 Abyhøj 86-256479

*
9. Kirsten Frederiksen (f. Willumsen)

Ringvejen 35, 7300 Jelling 75-871084

Eva Nielsen, Carl Adolf Siggaard og Antoni 
Sørensen er afgået ved døden
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5 5 - å r s  j u b i l a r e r

Studenter 1936

1. Else Dam Bekker (f. Pedersen)* 
Varmarkvej 42, 6092 Varmark 75-571113

2. Kai Højberg-Nielsen
Tuborgvej 228, 2400 København NV 31-811820

3. Birte Marie Hovard (f. Nielsen)* 
Bregnerødgade 5, 2200 København N 31-854670

4. Poul Børge Møller
Ingridsvej 114, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge 42-405544

*
5. Oliver M. Olesen

Dronninggårdsvej 2, 2.th., 2840 Holte 45-410434

6. Sigrid Pedersen (f. Hansen)* 
Margrethevej 3, 6580 Vamdrup 75-581357

*
7. Mads Petersen

Hj. Brantings Plads 4, 2100 København 0 31-429023

8. Grethe Pollcino (f. Christiansen) 
Oplysning mangler

 ̂ *
9. Jens Erik Schultz

Lykkesvej 11, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge 42-406012

10. Ruth Ottow Sønderbæk (f. Madsen)* 
Jembanevej 6, 7560 Hjerm 97-464015

11. E s b e m  Viskinge Jensen
Strandvejen 211 A, 2.th., 2900 Hellerup 31-622175

12. Maria Viskinge Jensen (f. Hansen)
Strandvejen 211 A, 2.th., 2900 Hellerup 31-622175

13. Hans Jakob Willumsen*
Markvangen 8, 2820 Gentofte 31-653302

Renner Andresen, Laurtis Bjerrum, Børge Boel, 
Axel Rubner Jørgensen, Olav Schiørring, Svend 
Sttirup og Bent Werner er afgået ved døden

Realister 1936
*

1. Erik M. Balslev, prokurist 
Egebovej 12, l.th., 2800 Lyngby

2. Svend A. Boldt, depotbestyrer 
Brombergvej 56, 6100 Haderslev

42-887430

74-522512
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3. Agnes Hove (f. Debell)
Phistersvej 7, 2900 Hellerup 31-612497

4. Sigurd Brandt, depotindehaver 
Industrivej 10, 6760 Ribe 75-421767

*
5. Esther Kuhlmann (f . Fabricius)

Engtoftevej 40, 1. sal th., 9000 Ålborg 98-160471

6. Jens A. Freudendahl, direktør 
Kongevej 24, 6400 Sønderborg 74-423568

7. Ragnhild Christensen (f. Jacobsen)
R.R.l, Blenheim Ontaria, N.O.P. 1 A.O., Canada

*
8. Karen Hårby (f . Jochumsen)

Højvangshaven 100, 6700 Esbjerg 75-124037

9. Erik Strange Jørgensen, laboratorieassistent 
Bakkevej 11, Pindstrup, 8550 Ryomgård 86-396306

*
10. Aage Kjellerup, lagerforvalter

Treldenæsvej 57, 7000 Fredericia 75-957211

11. Tage Nedergaard, typograf
Sportsvej 16, 6700 Esbjerg 0 75-136818

*
12. Ruth H. Kofoed (f. Haldager), overassistent 

Idrætsalle 10, 6760 Ribe 75-420919

13. Rigmor Dæhnert (f . Petersen) 
Ved Bavnehøj 16, 6683 Føvling 75-398247

14. Ebba Christensen ( f. Poulsen) 
Damvejen 16, 6760 Ribe 75-420530

Otto R.F. Andresen, Anna Margrethe Frederiksen, 
Karl Frederiksen og Karen Margrethe Nissen er 
afgået ved døden

5 0 - å r s  j u b i l a r e r

Studenter 1941
1. Hans Jørgen Andersen 

Oplysning mangler

*
2. Karen Marie Andersen

Set. Mogensvej 20, 8800 Viborg 86-623956

3. Jørgen Bøggild
3900 Nuuk, Grønland

4. Herluf (Kit) Colfach 
Kyrkogatan 49, VSstervik, Sverige 00946-49011960
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5. Ellen Hagel-Sørensen (f. Iversen) 
Pilesvinget 51, 2700 Brønshøj 31-605524

6. Kirsten Hasseriis (f. Søndergård) 
Wedells Vænge 16, 3400 Hillerød 42-266300

7. Poul Hasseriis
Wedells Vænge 16, 3400 Hillerød 42-266300

*
8. Ingeborg Heide-Jørgensen

Skovrankevej 4, 2820 Gentofte 31-657475
*

9. Marie Helene Jacobsen
Fr. Bajersgade 22, 8700 Horsens 75-626597

10. Erik Højbjerg Nielsen
Overlæge Ottesensvej 17, 9900 Frederikshavn 98-421240

*
11. Poul Høy-Hansen

Skinfaxevej 12, 8800 Viborg 86-623010

12. Kristian Varming Klausen
Ægirsvej 54 A, 7000 Fredericia 75-523399

*
13. Hanne Laursen

Lundemarken 39, 2740 Skovlunde 42-914675
*

14. Anton Broe Lustrup
J.E. Pitznersvej 21 B, 2730 Herlev

15. Erik Oksen
Badstuestræde 18, 1200 København K 33-126126

16. Agnes Pedersen
Oplysning mangler

17. Inge Lissa Bæst-Madsen (f. Frederiksen) 
Borgmestervangen 1, 6000 Kolding 75-525312

18. Inger G. Stecher (f. Trandberg)
Lonitadrive, Miil Valley, Califonia 94941, USA

19. Sigrid Søndergård (f. Brodersen) 
Juni Allé 79, 2730 Herlev 42-915306

20. Karl Kristian Sørensen
Hoffmeyersvej 5, 2000 Frederiksberg C 31-713818

21. Astrid Ruth Tulin (f . Aagaard) 
Seminarievej 41, 6760 Ribe

Karen Holm (f. Eller), Jens Thue Jensen, Johannes 
Egevang Madsen og Eva Lillian Steines (f. Winther) 
er afgået ved døden

Kontaktperson: Karen Marie Andersen (nr. 2)
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Realister 1941
1. Hans Chr. Blcnt, trafikekspedient*

Rosenvænget 4, 6681 Holsted

2. Grethe Karkov Futtrup (f. Karkov Nielsen), overlærer* 
Niels Ebbesensvej 28, 2., 1911 København V

3. Hanne Lehmann (f . Poulsen), kommuneassistent 
Kirkebakken 22, Elmelunde, 4780 Stege

4. Helge Høy-Hansen, oberst 
Ellehaven 60, 2950 Vedbæk

5. Anna E . Jakobsen (f . Christensen)
Solgårdsvej 48, 8660 Skanderborg

6. Eleortora Jensen-Holm (f. Nielsen)*
Bakkevej 55, 2830 Virum

*
7. Asger Juhl, skolebetjent 

Skovsvinget 23, Rodskov, 8541 Skødstrup

8. Carl Christian Kjær, grosserer 
Lundgårdsvej 21, 6760 Ribe

9. Kitty Møller (f. Nielsen)
Solsortevej 2, 7080 Børkop

10. Birte Nielsen (f. Maltbæk)
Stillingevej 10, 0. Stillinge, 4200 Slagelse

11. Inge Nielsen (f. Mikkelsen)
Hans Schacks Vej 182, 5300 Kerteminde

12. Carl Johan Pedersen*
Tangevej 94, 6760 Ribe__________________________________

75-392296

31-220807

55-813237

45-660115

86-523439

42-851272

86-994536

75-421520

75-866163

53-547114

65-321244

75-420835

13. Hans M. Petersen 
Oplysning mangler

14. Mary B. Rahr (f. Andersen)*
Tværleddet 16, 2880 Bagsværd

15. Inga G. Schacht (f. Haltrup)
Engvej 14, 6200 Åbenrå

16. Svend Anker Svendsen 
Storegade 9, 6870 Ølgod

17. Edith Thomassen (f. Olsen)*
Hobrovej 116, 9000 Ålborg

18. Poul Erik Tomel, ingeniør 
Irisvej 6, 6705 Esbjerg Øst

Svend B. Jepsen, Jens Christian Petersen og 
Knud Erik Østbirk er afgået ved døden

42-982869

74- 621735

75- 245260 

98-184301 

75-142914

Kontaktperson: Carl Johan Pedersen (nr. 12)
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III g e f te r å r e t  1935, studenter i 1936. 
Ripenser-Samfundets b ille d a r k iv .

4 5 - å r s  j u b i l a r e r

Studenter 1946
*

1. Ingrid A . M . Høy Hansen 
Diget 8, 4180 Sorø

2. Signe Pedersen (f. Hansen), prokurist 
Wessels Have 42, 4300 Holbæk

lår
3. Niels Oxenvad, museumsdirektør 

Blichersvej 49, 5230 Odense M

4. Erik Olsen, overlæge
Højmarken 3, Dollerup, 8800 Viborg

5. Peder Gammelgaard Poulsen, sognepræst* 
Tannisbugtvej 88, 9881 Bindslev

6. Otto Rubner-Petersen, vicedirektør 
Store Klaus 12, 5270 Odense N

7. Inger Kærgaard Poulsen (f. Thomsen), cand.jur. 
Ømebakken 22, 2840 Holte

53-631144

53-434545

66-118843

86-625703

66-180777

42-800231
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8. Jens P.T. Arentoft, civ.ing. 
Plovhusene 18, 9310 Vodskov 98-293357

- * 
9. Jørgen Balslev, direktør

Rude Vang 45, 2840 Holte 42421549

10. Eva Jensen (f . Beier), husholdningslærer 
Frederiksdalsvej 164, 2830 Virum 42-850652

11. Bendt Bennedsen, major*
Falkevej 4, 4892 Kettinge

12. Hans Jørgen Brodersen, dyrlæge 
Vibevej 13, Vedsted, 6800 Vojens 74-543232

13. Aase Sommer-Larsen (f. Hage), overlærer 
Ligustervænget 14, 2830 Virum 42-850147

14. Frede Hansen, civ.ing.
Lauravej 14, lejl. 24, 2500 Valby 31-307196

15. Hans Ejner Jensen, landinspektør 
Keistruplund 33, 3460 Birkerød 42-814896

16. Anders Møller, civ.ing.
Stelldalsvagon 11, S-12243 Enskede, Sverige

17. Svend Oksen, advokat*
Skolegade 1, 6780 Skærbæk 74-752390

18. Karl Laurids Evald, dyrlæge 
Nyenstad 7, 5800 Nyborg 65-313415

19. Kamma E.S. Holmen (f. Sørensen), cand.mag. 
Vangeledet 27, 2830 Virum 42-850039

20. Johannes Lund Thomsen, journalist 
Abenråvej 32, 6000 Kolding 75-522513

Realister 1946

1. Willy Agentoft
Vangedvej 14, 8600 Silkeborg 86-841002

2. Kirsten B. Jensen (f. Blendstrup) 
Brobyvej 2 B, 2740 Skovlunde 42-942501

3. Solveig Agerbo (f. Bojsen)*
Vilslev Spang 11, 6771 Gredstedbro 75-431374

4. Emmy S. Knudsen (f. Hansen) 
Amborgvej 11, 6933 Kibæk 97-191146

5. Mogens Jegsen
Præstegårdsjordet, N-3070 Sande, Norge
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6. Bent P. Jensen 
Oplysning mangler

7. Birgit M. Sørensen (f. Pedersen)
Bøgevej 6, 6760 Ribe 75-420644

*
8. Palle Rosenmay

Erik-Menvedsvej 10, 6760 Ribe 75-411314

9. Helga Johansen (f. Sturup) 
Veservej 6, 6720 Nordby Fanø 75-163474

*
10. Frands Thude

Højbjergvej 61, Visby, 6270 Tønder 74-763389

11. Aase Toft
Fælledvej 101, 7000 Fredericia 75-924417

12. Finn D. Christensen
Kærmindevej 5, 7800 Skive 97-529430

*
13. Leif Graves Christensen 

Tangevej 68, 6760 Ribe 75-420372

14. Knud Erik Midtgaard
Mølhøj 3, 6950 Ringkøbing 97-322810

15. Karen E.M. Nielsen (f. Holm) 
Hans Jacobsvej 70, 6760 Ribe 75-420252

16. Kirsten A. Larsen (f. Kabel) 
Homsgårdsvej 10, 6510 Gram 74-821536

*
17. Jytte Møller (f . Bramming Madsen)

c/o Bente Nielsen, Bakkevej 7, 6740 Bramming

*
18. Arne Meiss Nielsen

Risbjerggårdsallé 75, 2650 Hvidovre 31-786451
*

19. Karen S. Thorsen (f. Olsen) 
Storegade 89 A, 6700 Esbjerg 75-131502

20. Hans Chr. Schmidt
Johs. Ewaldsvej 13, 6400 Sønderborg 74-421344

*
21. Helge Sandahl Skov

Sdr. Strandvej 28, Mandø, 6760 Ribe 75-445451

22. Kirsten E . Tuxen (f . Thomsen)
Trongårdsparken 99, 2800 Lyngby 42-880051

23. Hans M.J. Thude
Hjortlundvej 60, 6771 Gredstedbro 75-431201

*
24. Aase Øllgaard

Fjordparken 2, 5800 Nyborg 69-315786

Rudolf C.S. Kraul er afgået ved døden 

Kontaktperson: Palle Rosenmay (nr. 8)
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4 0 - å r s  j u b i l a r e r

OBS - 40 ÅRS JUBILARER - OBS

Ude ved plantagen nord for byen - lige drejet om ad Farupvej, in
den Jernkjærvej - står i skovbrynet en bænk, dejlig at sidde på 
og kigge ind mod Ribe. Bænken er hvidmalet med rode gavle, som nu 
ordentlige bænke i Ribe er det. Dog adskiller netop denne bænk sig 
ved at have en messingplade på ryglænet; en plade som netop i som
mertiden kommer til at se ganske ny ud. Inskriptionen lyder:
In memoriam sc(h)olae Ripensis - Anno Domini MDCCCLXIV - N.N. 
Bænken skænkedes af N.N. = Nicolai Nyholm i 1914 til plantagen 
(Forskonnelseskomitéen), 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 Bendtsen. Siden da har de nydimitterede studenter i mange 
år lagt deres koretur ud omkring bænken og pudset mindepladen. Ef
terhånden som studenterholdene blev større, og der til koreturen 
krævedes flere vogne, blev traditionen svigtet. For nogle år siden 
blev den taget op igen af 40-års jubilarerne. Og siden har pladen 
hvert år efter translokationen skinnet i sin nypudsethed. Bænken 
venter også i år besøg af 40-års jubilarer - studenterne fra 1951.

Studenter 1951
1. Sejer P.S. Filtenborg, pensionist 

RavnkiIdevej 105, 9220 Ålborg 0

2. Jørgen Hansen, pensionist 
Ribe vej 27, 6760 Ribe

3. Thomas Husum, sognepræst 
Præstegårdsvej 20, 6534 Agerskov

4. Jørn Johansen, eksp.sekretær 
Svinget 16, 2300 København S

5. Jens Carl M. Schulze, overlærer*
Espedalen 96, 8240 Risskov

6. Karen Andreasen (f . Agerbæk), fysioterapeut* 
Orevej 79, 4850 Stubbekøbing

7. Kirsten Mortensen (f. Andersen)
Oplysning mangler

8. Jytta Dalgas Laursen (f. Bunch), overlærer 
Brændkjærgade 47, 6000 Kolding

9. Inger Marie Nissen (f. Dall)*
Syvagervej 9, 6560 Sommersted

10. Otto Haj Jørgensen, finanschef 
Glæiservej 40, 4600 Køge

98-151920

74- 833105 

31-571845 

86-175315 

53-841566

75- 524803 

74-551240

53-655843
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11. Birthe Koch (f. Larsen), fysioterapeut 
Syrenvænget 5, 6270 Tønder

*
12. Bent Manich, advokat 

Storegade 19, 6740 Bramming

13. Bodil Kaldan (f. Starup), overlærer 
Vimmelskaftet 24, 3700 Rønne

14. Sven Tygesen, skoleinspektør 
Stadionsvej 4 A, 6623 Vorbasse

15. Jette Zerlang, free-lance sekretær 
Kærvej 80, GI. Sole, 8722 Hedensted

16. Knud Andersen, tandlæge*
Skibbroen 1, 6760 Ribe_________________________

17. Else Boesen Jensen (f. Boesen), sygepl.lærer 
Box 1001 SMS, 3900 Nuuk, Grønland

18. Carl Rise Damkjær, civ.ing., HD*
Adelgade 49, 1304 København K

19. Lorens C.F. Friis, landinspektør 
Jørgen Sørensensvej 6, 7100 Vejle

20. Vagn Grue-Sørensen, dyrlæge*
Østre Allé 10, 6823 Ansager

21. Anna Marie Løth (f. Hansen), sygeplejerske 
Grangård, Blåhøj, 7330 Brande

22. Anker Jensen, læge*
Højvej 7, 6510 Gram

23. Niels Jørn Jensen, civ.ing.*
Annettevej 9, 2970 Hørsholm

24. Jytte Krogsholt Løbner (f. Knudsen), forstander* 
Vestervangsvej 13 II, 8600 Viborg

25. Ejvind Dam Laursen, overlærer 
Hans Appelsvej 14, 5260 Hjallelse

26. Britta Sdhner (f. Nielsen), overlærer 
Poststr. S d-2381, Steinfeld, Tyskland

27. Børge Nielsen, skoleinspektør*
Vangen 22, Tarp, 6715 Esbjerg N

28. Ole Nissen, civ.ing.*
Fuglebakken 12, Bredballe, 7120 Vejle

29. Hans Chr. Rosenberg, pilot
Rabenstr. 2 A, D-8031 Eichenau, Tyskland

30. Peter Thestrup Schmidt, overdyrlæge*
Pilekrattet 9, 8850 Bjerringbro

31. Agnes Rise Damkjær (f. Skov), tandlæge*
Adelgade 49, 1304 København K

74- 721043

75- 173911 

53-950653 

75-333139 

75-852160 

75-421068

33-131210

75-826313

75-217198

75-345029

74- 821404 

42-864672 

86-626029 

66-130897

00949-46411486

75- 168031 

75-855565

00949-814118999

86-682631

33-131210
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32. Ove Bent Sørensen, kontorchef 
Damgårdsvej 13, 3460 Birkerød

33. Ejvind Morten Veisig, oberst 
Krogen 3, 3060 Espergærde

34. Bo Winther, skoleinspektør 
Assensvej 10, 6000 Kolding

Birgit Kofod Jensen (f. Agergaard) er 
afgået ved døden

Kontaktperson: Knud Andersen (nr. 16)

42-810232

42-234250

75-524227

R ealisterne 1 1951, Ripenser-Samfundets arkiv.

Realister 1951
1. Børge Frøkjær Jensen, universitetslektor

Ellebuen 21, 2950 Vedbæk 42-891865

2. Vibeke Gerdes (f. Rødsiet), lærer
Juvelvej 5, Jyllinge, 4000 Roskilde 46-789331

3. Johannes Gosvig, slagschef
11118 Cedar Elm, St. Antonio, 78230 Texas, USA

4. Inge Hansen, sygepljerske 
Oplysning mangler

5. Gert Høyer, elektriker
Vejgård, Øster Vedstedvej, 6760 Ribe
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6. Clara Jensen (f. Lerche-Thomsen), fysioterapeut 
Rolfsgade 164, 6700 Esbjerg

*
7. Anna Johansen (f. Aarhus)

Lundgaardsvej 11, 6760 Ribe

8. Edith Johansen (f. Fogtmann)
Tvedgade 10, 6760 Ribe

9. Tove Kjerrumgaard Keck (f. Johansen), sygeplejerske 
Vangemondsvej 2, 3400 Hillerød

10. Lilli Nielsen (f. Jørgensen)
Holms Allé 6, 5800 Nyborg

11. Kirsten Pedersen (f. Jørgensen), sygeplejerske 
Miskesvej 20, 5640 Odense

12. Mona Petersen (f. Nielsen)
Gartnervænget 2, 6880 Skærbæk

13. Esther Reimer (f. Pedersen), fuldmægtig 
Violvej 29, 6650 Brørup

14. Inge Merete Sampson (f. Hald Larsen), lærer*
Albert Skeelsgade 17, 6760 Ribe_____________________

*
15. Kurt Hyberg Stokbæk, civiløkonom 

Bonderupvej 8, 2660 Brøndby Strand

16. Annie Toftsøe (f. Andersen), redaktionsmedhjælper 
Lille Kirkestræde 2, 4600 Køge

*
17. Hans P. Trandholm, ingeniør 

Sdr. Farupvej 17, 6760 Ribe

18. Alma Wolf (f. Villadsen), overassistent 
Bygmarken 9, 6771 Gredstedbro

Ebba Jacobsen (f. Petersen) er afgået 
ved døden

Kontaktperson: Inge Merete Sampson (nr. 14)

3 5 - å r s  j u b i l a r e r

Studenter 1956

1. Gerda Koop (f. Christensen)
Præstehusene 19, 2620 Albertslund

*
2. Tore Donslund Jensen, læge

Karl MagnussonsvSg 17 B, SkOvde, S-54100 Sverige

„ *
3. Peter F. Nielsen, statsaut.rev.

Mølleparken 1 12 45, 6715 Esbjerg

*
4. Jarl Dalgas Bunch, lektor 

Fladbravej 10, 8900 Randers

75-120458

75-421227

75-420651

42-263237

65- 311867

66- 109709

74- 751820

75- 383261 

75-423694 

42-732861 

53-653175 

75-445252 

75-431228

42-452135

00946-50080502

86-430527
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*
5. Henrik Brink Clausen, civ.inq. 

Moseqård Park 96, 3500 Værløse 42-482280

_ *
6. Erik Dalsgaard, civ.ing.

Højstrupvej 149, 2700 Brønshøj 31-289596

7. Paul Frølich, advokat*
Sejersvej 44, Rinkenæs, 6300 Gråsten 74-650364

_ * 
8. Christian Stenderup Jensen, overlærer 

Bellisvej 6, 6950 Ringkøbing 97-321969

9. Ole Kongsdal Jensen, lektor
Nøragervej 7, 2300 København S 31-711196

10. Jørn Henning Kjær, vicedirektør 
Svejagervej 38, 2900 Hellerup 31-623365

11. Eigil Koop, afdelingsing.
Bakkestræde 4, 2620 Albertslund 42-648784

12. Thorkild Kristiansen, lektor 
Glentevej 16, 7100 Vejle 75-826419

*
13. Thorkild Nissen, apoteker 

Birkevej 5, 4920 Søllested

*
14. Peter Brandt Nørgaard, statsaut.rev. 

Vester Boulevard 29, 8900 Randers

53-941792

*
15. Niels W.F. Ockens, dyrlæge

Højvangsvej 15, 2640 Hedehusene

*
16. Frede Hellesøe, overlæge

Lindø Gods Runtuma, S-61190 NykOping, Sverige

17. Jørgen Edvard Rasmussen 
Oplysning mangler

42-995222

18. Aage Johs. Buck
Korsbrødregade 11, 6760 Ribe 75-420231

*
19. Elisabeth Degn

Damgårdsvej 7, 3660 Stenløse 42-171479

20. Kathrine Hamann, afspændingspæd.
Øbrovej 9, Assentorp, 4295 Stenlille

21. Else M. Beier Petersen (f. Iversen), korrespondent 
Lindø Gods Runtuma, S-61190 NykOping, Sverige

53-604522

22. Dagmar Dalsgaard (f. Lassen), fysioterapeut 
Højstrupvej 149, 2700 Brønshøj

*
23. Karen Volf Jessen (f. Lorentsen), lærer 

Albert Ibsensvej 50, 3.th., 4200 Slagelse

24. Karen Bente Meinert (f. Nielsen), boghandler 
Breedlandweg 4, 3., D-2390 Flensborg, Tyskland

31-289596
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25. Kirsten Haarder (f. Præstholm), overlærer 
Nørrevangen 8, Skt. Klemens, 5260 Odense

26. Anders Riber, domorganist 
Skovagervej 11, 8240 Risskov

Emma Bruun (f. Mouritsen) er afgået 
ved døden

Kontaktperson: Henrik Brink Clausen (nr. 5)

66-101988

86-176841

I- mellem B i 1951/52, nogle herfra blev færdige med realeksamen i 
1956. L is Lauridsen.

Realister 1956
1. Niels Peder Kiholm Andersen, skovfoged 

Teglgårdsvej 106, 5500 Middelfart

2. Marie Mikkelsen (f. Bjerrum)* 
Søndermarken, Amum, 6510 Gram

3. Ruth Madsen (f. Brok)*
Lykkebjergvej 60, Sig, 6800 Varde

4. Arne Bæck, lærer 
Skræntegårdsvej 5, 6670 Holsted

5. Karen Marie Nørgaard (f. Ebbesen) 
Sønderbyvej 2, 0. Lindet, 6630 Rødding

, *
6. Hanne Lauridsen (f . Fog)

Uglevænget 9, 6760 Ribe

64-410175

74- 826008

75- 264059 

75-392598

74- 846354

75- 420915

7. Lotte Gellert (f . Hamann) 
Kagebøl 6, 6780 Skærbæk 74-751785
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*
8. Birthe L. Frederiksen (f. Hansen)

Petersgårdsvej 2, Nødebo, 3480 Fredensborg

9. Ingeborg Stenderup Madsen (f . Jensen) 
Strengevej, Lustrup Pelsfarm, 6760 Ribe

10. Ingrid Christensen (f. Juhl)
Oplysning mangler

*
11. Inge M. Madsen (f. Jørgensen)

Birkevej 3, 5230 Odense

12. Lene Rieber (f. Kromann)
Roseggerstrasse 27, Seeseld 8031, Tyskland

13. Leon Schultz Larsen, eksp.sekretær 
Virumvej 124, 2830 Virum

14. Inge Christiansen (f. Mortensen), økonoma
Tved Gammelvej 9, 6760 Ribe_________________

15. Peter Karkov Nielsen 
Stenløsevej 75, 2700 Brønshøj

16. Werner Beck Nielsen, overlærer 
Nygade 15, 6270 Tønder

17. Johanne M. Davids (f. Nohns)
Bag Hjelm 14, 6200 Åbenrå

18. Henrik Præstholm, landinspektør 
Klostergade 3 B, 6760 Ribe

19. Evan Lindgren Christensen, redaktør 
Parkvej 2, 6753 Agerbæk

20. Poul M. Christensen, landinspektør 
Bøgesangervænget 29, 5210 Odense NV

42-280927

75-422382

00949-815270111

42-856229

_______75-421223

31-605662

74-725739

74- 626531

75- 420241 

75-196090 

66-160736

21. Anna J . Jensen (f . Hansen), kontorass. 
Nørremarksvej 3, Darum Mark, 6740 Bramming

*
22. Erik Nygaard Hansen, mejeriingeniør 

Nordtoftevej 15, Bredballe, 7120 Vejle 0

23. John Boubjerg Hansen, malermester 
Oplysning mangler

24. Sonj a Øster (f . Hansen)
Stavildvej 13, Lynderup, 8832 Skals

*
25. Lis Lauridsen (f . Johansen), fuldmægtig

Spættevænget 4, 6760 Ribe__________________________

26. Johanne Marie Lauridsen (f. Jørgensen), assistent 
Brøstrupvej 4, 6630 Rødding

27. Lise Kofod, socialrådgiver
Guldager Stationsvej 108, 6710 Esbjerg V

*
28. Gunnar Lundsgaard, kommune økonomichef 

Postboks 113, 3953 Gudhavn, Grønland

75-179700

75-815756

86-696065

75-420075

74- 845142

75- 167335
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29. Søren Martin Neerland, art director
Højvangsvej 14, Stautrup, 8260 Viby J 86-281681

30. Knud Kjær Nielsen, ministerråd
Niels Stensensvej 21, 2820 Gentofte 31-681504

31. Gesche 0. Nielsen (f. Petersen), bømehaveass.
O.J. Steinckesvej 3, 9900 Frederikshavn 98-428070

32. Svend Aage Petersen, typograf
Mågevej 42, 6600 Vejen 75-360643

33. Ellen Rasmussen, afdelingssekretær*
Dr. Dagmarsvej 20, 6760 Ribe 75-420474

34. Christine M. Frederiksen (f. Vestergaard), kontorass.*
Slåenvej 95, 6715 Esbjerg N 75-123244

35. Else Zeuthen, sproglærer
Thistedvej 650, Vust, 9690 Fjerritslev 98-225160

Inger M. Kristiansen (f. Hansen) og Birtha Voss 
Schmidt (f. Laursen er afgået ved døden

Kontaktpersoner: Inge Christiansen (nr. 14) og 
Lis Lauridsen (nr. 25)

R ea lis ter  1956, L is Lauridsen.
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3 0 - å r s  j u b i l a r e r

Studenter 1961
1. Lis Bonne Pummer (f. Bohn)

12405 Anjou Drive, V e m o n  BC, VIB INS, Canada

*
2. Lizzi Feldes (f. Haagensen)

Skovstien 9, 8800 Viborg

3. Hanne Smith (f. Ishøy), forskningsbibliotekar 
Lindeallé 5, 8230 Abyhøj

4. Else Donslund Rosendahl (f. Jensen), lærer* 
Lumbyesvej 4, 6800 Varde

5. Alice Bonnen (f. Kofod), socialrådgiver 
Ellebakken 10, 6800 Varde

6. Mette Lind
Morlenesvej 32, 2840 Holte

7. Birgit Marschner (f . Nørgaard), sygeplej.
Kongevej 20, 6400 Sønderborg

8. Hans Erik Saatterup
Lyngbyvej 32 B, 8.th., 2100 København 0

9. Jonna Madsen (f . Andersen)
Blöcken 49, D-2372 Owschlag, Tyskland

10. Karen Else Christoffersen, lektor 
Anemonevej 10, 7400 Herning

11. Claus Seeberg Friis, datachef 
Lindebjergvej 73, 3360 Liseleje

12. Jytte Sandalgaard (f. Kristiansen), sygeplej. 
Vestergårdsvej 4, 6051 Almind

13. Anna Marg. Tjømelund (f. Lund), skolesekr. 
Lupinvænget 1, 5856 Ryslinge

14. Palle Lyck
Skyttevænget 4, 6710 Esbjerg V

15. Birte Aarup (f. Nissen), socialrådgiver 
Grønlandsparken 182 A, 6715 Esbjerg N

16. Gydda Jermiin Jespersen (f. Sørensen), cand.phil. 
Kirsebærvænget 2 B, 3600 Frederikssund

*
17. Flemming Boysen, akademiing. HD 

Abrinken 223, 2830 Virum

18. Ivan Bøgild, tandlæge 
Torvegade 39, 5690 Tommerup St.

19. Gunnar Lausten Kaltoft, lærer 
Skjoldagervej 41, 2820 Gentofte

86-638071

86-150375

75-222083

75-222841

42-425256

74- 433443 

31-297202

00949-43363556

97-221941

42-345034

75- 561384 

62-671878 

75-116530 

75-152982 

42-315396 

42-852564 

64-762218 

31-651255
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20. Poul Martin Hej lesen, mag.scient. 
Tvedvangen 86, 2730 Herlev 42-949501

21.
*

Kurt Morell Holm, cand.scient. 
Husoddevej 45, 8700 Horsens 75-658490

22. Ole Hyldtoft, lektor 
Christianehøj 192, 2860 Søborg 31-690693

23. Hans Peter Lillelund, civ.ing.
Viala G. da Cermentate 76, 1-20141 Milano, Italien

24. Jørn Jensen
Agertoften 6, 6430 Nordborg 74-453154

25.
*

Hans E. Johansen, cand.pharm. 
Strandlodsvej 96, 2300 København S 31-598193

26. Knud Jørgensen, revisor 
Brombærvej 62, 6100 Haderslev 74-525190

27. Ejnar Gram-Madsen, afdelingsleder 
Elmevej 41, Blovstrød, 3450 Allerød 42-273939

28.
*

Ella Mikkelsen (f. Pedersen), adjunkt 
Æbleparken 16, Søften, 8382 Hinnerup 86-985752

29.
*

Hans Daugaard Peters, lærer 
Egedal 2, Hoptrup, 6100 Haderslev 74-525181

30. Arne Prahl, amanuensis 
Avej 3, 3500 Værløse 44-440477

31. Leif Hedahl Rasmussen, edb-programmør 
Violvej 9, 6400 Sønderborg 74-428276

33. Niels Aage Schmidt, lærer 
Vandmøllen 17, 6800 Varde 75-222564

Ulla Gram Hansen (f. Christensen) er afgået 
ved døden

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.
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Realister 1961

1. Kirsten Kofoed (f. Dejgaard) 
Storegade 79, 3700 Rønne 53-958077

^ *2. E m s t  Hansen
Nygade 54, 6650 Brørup 75-382418

&
3. Ole Kroman Hansen

Rouloen 20, 8250 Egå 86-222119

4. Margit Lyst (f. Hollænder)* 
Solsortevej 1, 6740 Bramming 74-173937

5. Inger Gamborg Andersen (f. Holm) 
Østergårdsvej 17, 6690 Gørding 75-178438

6. Johan Johansen
Skolegade 10, 6670 Holsted 75-392265

7. Finn Balle Kjeldsen 
Nyvej 10, 5750 Ringe 62-622812

8. Anna Margrethe Poulsen (f. Kristensen) 
Frydendalsvej 12, 2665 Vallensbæk Strand 42-736578
* *

9. Jørgen Lind
Vester Land 46, Sønderho, 6720 Fanø 75-164114

10. Søren Thorø Nielsen
Lyrevej 6, 6600 Vejen 75-364501

11. Kirsten Madsen (f. Nissen)
Farverløkke 42, 6310 Broager 74-442932

12. Bodil Mathiesen (f. Pedersen) 
Lupinvej 6, 8382 Hinnerup 86-987839

13. Kaj Sloth Pedersen
Dänische Schule, D-2262 Tinnigsted, Tyskland 00949-46622486

14. Søren Sørensen
Kløvermarken 4, 6683 Føvling 75-398319

15. Ena Callesen (f. TanggaardJ
Tulipanvej 5, Alslev, 6800 Varde 75-269261

16. Kurt Aakjær
Østerkrog 13, 6731 Tjæreborg 75-175336

17. Elly Skjødt (f. Bang)
Klostergade 3, 4200 Slagelse 53-531114

18. Peter Jørgensen
Hovmarksvej 61, 8700 Horsens 75-657583

19. Klaus Lindhardtsen
Ellegårdsvej 10, st., 2820 Gentofte 31-681925
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20. Aase Gans ho m (f . Madsen)
Ojendorfer Weg 58, 2., D-2000 Hamburg, Tyskland 00949-407323973

21. Hans Morthorst
Børglumvej 40, Tjårring, 7400 Herning 97-268592

*
22. Ingrid Grundahl (f. Sørensen)

Herredsvel 5, 6580 Vamdrup_________________________________ 75-581520

*
23. Povl Sørensen

Solbakkevej 35, 9230 Svenstrup J. 98-381461

24. Birgitte Andersen (f . Truelsen)
Valmuevej 11, 6400 Sønderborg 74-420029

25. Verner Tønder
Højen Skovvej 310, 7100 Vejle 75-825540

26. Anna Sofie Morell (f. Øllgård)
Hammersholt Byvej 29, Hammersholt, 3400 Hillerød 42-275471

27. Olavs Aaqvist
Damgårdsparken 5, 6070 Christiansfeld 74-561951

Bente Johnsen (f . Madsen) og Inger Hansen (f . Warming) 
er afgået ved døden

Kontaktpersoner: E m s t  Hansen (nr. 2) og Ingrid 
Grundahl (n r. 22)

Lektor Krebs, 1956. L is Lauridsen.
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2 5 - å r s  j u b i l a r e r

Studenter 1966

1. Birte L. Andersen, ergoterapeut
Stentoften 13, Rebild, 9250 Skørping 98-391956

2. Reni Andersen (f. Bramming), lærer 
Syvhøjvænge 200, 2620 Albertslund 42-640528

3. Axel Jul Christensen, handelsoverlærer 
Grønnegade 12, 6760 Ribe 75-422238

4. Kirsten Ewers Andersen, magister 
Oplysning mangler

5. Elsa Falk (f. Schmidt), lægesekretær 
Nørregade 23, 6740 Bramming 75-173014

6. Mette Have, lærer
Asser Riis Vej 1, 5000 Odense C 66-132742

7. Niels Erik Karkov, journalist
Ringstedgade 6 A, 2100 København 0 31-388419

8. Kirstine-Louise Knude (f. Krogager), lærer 
Præstegårdsvej 2, 6731 Tjæreborg 75-175041

9. Lene Krustrup (f . Kyster), socialrådgiver 
Sverdrupvej 14, 8700 Horsens 75-611778

10. Ole Laursen, advokat
Brødregade 20 (kontoradr), 8900 Randers 86-421200

11. Elsebeth LOthje, tandlæge
Toftevej 7, Brøns, 6780 Skærbæk 74-753579

12. Gudrun Poulsen (f. Pedersen), bibliotekar 
Møllevænget 17, Voldum, 8370 Hadsten 86-491153

13. Birgitte Kure Stadier (f. Andersen), lærer* 
Rønnevej 127, 3700 Rønne 53-972371

14. Hanne Stagaard, handelsoverlærer 
Kløverbakken 18, 6800 Varde 75-222305

15. Anne Marie Thorulf (f. Hjerrild), lærer 
Varming Østerby 23, 6760 Ribe 75-441319

16. Kirsten K. Winther (f. Hansen), keramiker 
Vesterkjærvej 30, 6830 Nr. Nebel 75-255144

17. Kirsten Rønn (f. Buje), lærer 
Sportoften 5, 5320 Agedrup 66-108653

18. Karen Kristoffersen (f. Christiansen), hørepædagog 
Blichersvej 33, Over Randlev, 8300 Odder 86-556254

19. Merete Doffor, cand.mag.
5216 V. 190 TH. ST. Torrance, CA; 90503 USA
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20. Anders Hjuler, seminarielærer 
Emmasvej 5, 2820 Gentofte 31-658611

ir
21. Katrina Søby Christensen (f. Holm), korrespondent 

Lyngevej 161, 3450 Allerød 42-271241
ir

22. Lisbeth Jakobsen, uddannelseskonsulent 
Gyldenstræde 4, l.th., 3000 Helsingør 49-219687

23. Niels M. Kristiansen, lærer
Nattergalevænget 7, 6760 Ribe 75-422347

24. Jette Lorenzen, læge
Klintevej 313, 4791 Borre 55-812281

25. Erik Monrad, pastor
Kirkevej 10, 6372 Bylderup Bov 74-762263

26. Niels Ebbesen Nielsen, adjunkt 
Østergade 24, 3770 Allinge

27. Karen Margrethe Pedersen 
Oplysning mangler

53-981320

28. Birthe Hansen (f. Schmidt), sekretær 
Smedegade 4, Biands, 6400 Sønderborg 74-461498

29. Inger Birkholm-Clausen (f. Sørensen), lærer 
Thcmsensalle 9, 6700 Esbjerg 75-130782

30. Susanne Thagaard Olesen (f . Thind-Andersen), sygeplej. 
Obbekærvej 60, 6760 Ribe 75-420079

31. Aase Wind, lærer
Rødhættevej 11, 2730 Herlev 42-847322

32. Svend Andresen, cand.scient.
Skt. Clemensvej 64, 5250 Odense SV 66-153410

33. Niels Brunsgaard, arkitekt 
Damstien 20 B, 2720 Vanløse 31-745325

34. Anna Bodil Christoffersen, dyrlæge 
Skt. Clemensvej 64, 5250 Odense SV 66-153410

*
35. Mogens Fink, laage

Satumvej 6, 8970 Havndal 86-470689
ir

36. Vivi Iversen, reg. revisor
Rønnebærvej 21, 6715 Esbjerg N 75-136798

37. Aase Iversen, lærer
Baunevej 41, Vorde, 8831 Løgstrup 86-622861

38. Frede Kragh, statsaut. revisor* 
Vestervænget 13, 8832 Skals 86-694441
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39. Annegrethe Liljestrand 
Noreensväg 45, 7526 ? 00946-18461861

40. Edith Seeberg
Kærmysevej 13, Kregme, 3300 Frederiksværk 42-738220

41. Hans Sølbeck, lærer
Sennepsmarken 16, 6771 Gredstedbro 75-431545

42. Per Mixen Weber, adjunkt*
Strandgårdsvej 11, 4720 Præstø 53-792150

43. Gunver Bollerup
Gødsvangsvej 30, 6890 Ølged

44. Flemming Christensen, adjunkt 
Ledavej 32, 9210 Ålborg SØ

45. Hanne Christensen, sygeplej.
Gudrunsvej 8, 6. sal th., 8220 Brabrand

46. Dorthe Dinesen, cand.jur.
Fennevej 18, 6270 Tønder

47. Ilse Haugaard, adjunkt 
Sollingdalvej 18, 7250 Hejnsvig

48. Helle Holmkjær
Rødager Allé 71 st-, 2610 Rødovre

49. Ingemann Jensen, lærer*
Voldtoftevej 10, 5620 Glamsbjerg

50. Stig Kortsen, ingeniør
Klintevej 19, Blovstrød, 3450 Allerød

51. Karen Madsen, lærer
Sandmarken 24, Nybøl, 6400 Sønderborg

52. Helge Markussen, stud.polyt.
Summer Park Court 2191 Thousand Oaks, Californien 91361

53. Ole Krogh Thomsen, cand.scient.
Rugbjergvej 112, Stavtrup, 8260 Viby

54. Iver Thyssen, agronom
Nonbo Hede 2, Hald Ege, 8800 Viborg

55. Ulla Sørensen, læge 
Byparken 46, 3450 Allerød

56. Knud Sander, advokat*
Grønnegade 59, 6700 Esbjerg________________________________ 75-135650

Kontaktpersoner: Hanne Stagaard (nr. 14), Niels M.
Kristiansen (nr. 23), Frede Kragh (nr. 38) og Knud 
Sander (nr. 56)
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Realister 1966
1. Sigrid Nielsen (f . Jensen), skolesekretær 

Oplysning mangler

2. Johan Keller, tømrer 
Oplysning mangler

3. Jørgen Knudsen 
Oplysning mangler

*
4. Hans Jørn Nielsen, postinspektør

Damagervænge 10, 2670 Greve Strand________________________ 42-610747

5. Inge Schneider-Nielsen, sundhedsplej.
Solsortevej 14, 6600 Vejen 75-365098

6. Poul H. Nielsen, bådebygger 
Oplysning mangler

7. Gorm Dahl Pedersen
c/o Bjarne Pedersen, Stadionvej 8, 6760 Ribe 75-420884

8. Peter Petersen, lærer
Sildestræde 4, 6792 Havneby 75-755507

9. Birgit Stenberg (f . Tobiassen)
Vestergårds Fenne 12, 6830 Nr. Nebel 75-288103

10. Anne Marie Wind 
Oplysning mangler

11. Aase Nielsen (f. Øllgård)
Sorrildvej 4, 6683 Føvling 75-398379

Kontaktperson: Hans Jørn Nielsen (nr. 4)

Husk translokationen i år: Fredag, den 21. juni 1991 k l . 10 i skolegården.
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2 0 - å r s  j u b i l a r e r

Studenter 1971
1. Christian Alvad

Dueodde 3, 8000 Arhus C 86-101968

2. Ellen Bach Andersen, sygeplejerske 
Præstegårdsvej 84, 8320 Mårslet 86-295136

3. Hans Chr. Andersen, lærer
Forsythiavej 18, 6740 Bramming 75-172369

4. Elisabeth Andrup, afdelingsleder 
Puggaardsgade 13, 6760 Ribe 75-424623

5. Maren Barsballe, lærer
Ringridervej 17, 1., 6400 Sønderborg 74-431544

6. Elin Carlsen, lærer
Krogen 13, 6740 Bramming 75-172724

7. Erik Eriksen
26, Montée De la Petrusse, L-2327 Luxemburg 009-352481633

8. Knud Gregersen, lærer
Neptunvej 19, 8270 Højbjerg 86-115621

9. Signe Holst
Vestre Ringgade 186, 8000 Århus C 86-191268

10. Jon Hune, arkitekt
Cort Adlersgade 18, 8200 Arhus N 86-104268

11. Karin Jensen
Oplysning mangler

12. Inger Jorsal (f. Jepsen)
Østergade 28, Feldsted, 6200 Åbenrå 74-685526

13. Marianne Keldorff, socialrådgiver 
lærkevej 29, 6740 Bramming 75-174294

14. Ulla Wietcke (f. Lorentzen)
Grasweg 2, D-2300 Mollsel, Tyskland 00949-43473942

15. Tove Kirk (f. Michaelsen), socialrådgiver 
Hastrupvej 9, 8981 Spentrup 86-477613

*
16. Niels Pinborg, arkitekt

Drost Pedersvej 16, 6760 Ribe 75-420008

17. Jytte Pilegaard (f. Voldsgaard), lærer 
Egemvej 18, 6715 Esbjerg N 75136662

18. Lis Lundgård (f. Andersen)
Kulsviervænget 41, 2800 Lyngby 45-934557

*
19. Benedicte B. Skjødt (f. Andresen), ergoterapeut 

Fjordqlimt 3, 7100 Vejle 75-840081
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20. Ellen Bladt Hansen, lærer
Sønderkæret 182, 7190 Billund 75-338368

21. Mette Høj, cand.mag.
Tranevej 19, 4000 Roskilde 42-361545

22. Aage Haahr, lærer
Klosterparken 44, 2680 Solrød Str. 53-144026

23. Marethe Ingvartsen
Ubberydsvej 43, 5491 Blommenslyst 65-968113

24. Elin Hedensted (f. Jensen), lærer 
lærkevej 15, 7300 Jelling

*
25. Anny J. Karkov 

Oplysning mangler

75-871751

26. Jan Lauritzen, laborant 
Christianehøj 56, 2860 Søborg

27. Lene Nielsen 
Oplysning mangler

28. Lis Nielsen, psykolog 
Oplysning mangler

29. Vibeke Skibby Nielsen 
Oplysning mangler

31-565204

30. Inge Bach (f . Petersen), lærer
Engbjerg 52, Snejbjerg, 7400 Herning 97-168185

31. Else Marie Post, lærer
Spjellerupvej 5, Marvede, 4700 Næstved 53-743168

32. Erik Schmidt, lærer
Mindelundsvej 15, 5240 Odense NØ 66-107575

33. Peter Terkelsen
Islandsvej 7, 8370 Hadsten 86-983282

34. Lene Toft
Klostergårdsvej 25, 4000 Roskilde 42-380907

35. Marianne Okholm (f. Bruun), viceinspektør 
Lupinvej 5, 6681 Holsted St. 75-391192

36. Jørgen Carstensen
Dalgas Boulevard 58, 1., 2000 Frederiksberg C 31-109870

37. Christian Lindskov Christiansen, læge 
Chr. Winthersvej 37, 8230 Abyhøj 86-254549

38. Frede Fisker, fuldmægtig 
Annavej 3, 9280 Storvorde 98-317925
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39. Hans Janstrup, lærer
Hyldebærlunden 51, 2670 Greve 42-902608

_ *
40. Knud Juel, cand.stat.

Ellinorsvej 8, 2920 Charlottenlund 31-635774

41. Else Marie Madsen (f. Krog), lærer
Sandemandsvej 8, 6780 Skærbæk 74-753504

42. Erling Nielsen, lærer
Bredgade 22, Øster Højst, 6240 Løgumkloster 74-775415

43. Knud Erik Outzen, læge
Boesvangen 29, Bredballe, 7120 Vejle 0 75-814315

44. Jens Petersen, civ.ing.
Højdedraget 21, Taulov, 7000 Fredericia 75-564212

45. Lone Vibeke Pedersen, tandlæge 
Blansvej 43, Bovrup, 6200 Åbenrå

46. Birgit Petersen 
Gersonsvej 22, 2900 Hellerup

47. Bente Poulsen, socialrådgiver 
Avang 13, 3400 Hillerød

48. Ragna Ravn, lærer 
Runebakken 104, 6500 Vojens

49. Mette Meier (f. Rossen), lærer 
Villavej 34, Hammerum, 7400 Herning

50. Kirstine Bladt (f. Schmidt), læge 
Tøndervej 25, 6780 Skærbæk

51. Bjarne Sørensen, direktør*
Herluf Trolles Vej 253, 5220 Odense SØ____________________ 66-157076

52. Svend Anker Sørensen*
Kalt Kirkevej 121, 8361 Hasselager 86-284532

53. Flemming Wilhelmsen, produktchef
Bjergbakkevej 186, 2600 Glostrup 42-451161

54. Anton Bjerrum, lærer
Bor s vinget 3, Bullerup, 5320 Agedrup______________________ 66-108707

55. Poul Chr. L. Erichsen, akademiing.*
Holmevej 252, 8270 Højbjerg 86-275452

56. Tom Grunfeld, akademiing.*
Per Degnsvej 11, 9000 Ålborg 98-187476

74-680168

31-610400

48-241328

74-540016

97-118186

74-750005

57. Eva Hansen
Ærøgade 81, 8000 Århus 86-184845
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*
58. Hanne Skaarup (f . Hansen), lærer 

Vinkelvej 27, 6800 Varde 75-223115

59. Karen Marie Hansen, lærer
Borsvinget 3, Bullerup, 5320 Agedrup 66-108707

*
60. Niels Hansen

Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup 31-504186

61. Lone Aagaard (f. Kjeldsen), cand.pharm. 
Kildebakken 21, 4681 Herfølge 53-675728

62. Lisbeth B. Dall (f. Knudsen)
Nr. Skovvej 7, Hygum, 6630 Rødding 74-845481

*
63. Morten Kyndrup

Sjællandsgade 67, 1., 8000 Arhus C 86-139857
*

64. Gunnar Lund
Skolevej 8, 4470 Svebølle 53-494388

65. Anne K . Frederiksen (f . Bendtsen Nielsen), lærer 
Carstensgade 18, 6270 Tønder 74-722505

66. Børge Nielsen, agronom
Kidholmvej 3, 6660 Lintrup 75-392370

67. Anne Marie Schmidt, cand.pharm.* 
Temevej 10, 8240 Risskov 86-174701

68. Jette M. Lund (f. Skov)
Skolevej 8, 4470 Svebølle 53-494388

69. Erik Skaarup, lærer
Vinkelvej 27, 6800 Varde 75-223115

70. Jens Chr. Ømskov, akademiing. 
Thulevej 119, 6715 Esbjerg 75-156180

Kontaktpersoner: Niels Pinborg (nr. 16), Benedicte 
B. Skjødt (nr. 19), Bjarne Sørensen (nr. 51) og 
Anton Bjerrum (nr. 54)

Hyggelig restaurant i en 400 år gammel, fredet' 
bygning på Skibbroen i Ribe. God mad tr) 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.

^ tvæ rtshuset

oælhunden
SKtBBROEN 13 RtBE TLF 06 42 09 49

ÅBNtNGSDDER:

1 0 .0 0 ^ 4 .0 0  

12 .0 0 - 21.00
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Realister 1971

1. Holger Bondesen
Varming Vesterby 20, 6760 Ribe 75-441058

2. Kjeld Freudendahl, landmand
Sonderrad 1, Rejsby, 6780 Skærbæk 74-753537

3. Niels Korsgård
Skelagervej 386, 8200 Århus N 86-109909

4. Jens Lassen, landmand
Kogsvej 71, Haved, 6780 Skærbæk 74-753395

5. Jørgen Rudbeck
Langløkke 17, HOruphav, 6400 Sonderborg 74-446161

6. Bente Steiness, børnehaveklasseleder 
Blågårdsvænget 33, 2670 Greve 42-611989

7. Inge Tribler
Egevang 20, 8660 Skanderborg 86-525945

R ea lister  1956, L is Lauridsen.
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1 5 - å r s  j u b i l a r e r

Studenterne fra 1976, Ripenser-Samfundets arkiv.

Studenter 1976

1. Inger Brink
Ribevej 71, 6780 Skærbæk 74-753266

2. Jette M. Pedersen (f. Hansen)* 
MejIsvej 47, Mejls, 6800 Varde 75-261326

3. Bjarne J. Jensen
Peter Fabersgade 5, 3.th., 2200 København N 31-397645

4. Inge Carlé (f. Møller Jensen)
Niels Bohrs Alle 24, 2860 Søborg 31-673942

5. Merete K. Lindqvist (f. Jensen)* 
Webersgade 50, 2100 København 0 31-387234

, *
6. Morten Schuldt-Jensen

Solbakken 51, 2840 Holte 42-423993
*

7. Susanne Jensen
Søndervang 15, Sdr. Hygum, 6630 Rødding 74-845204

8. Karen Merete Lundsgaard-Leth
SKydebanegade 46, l.tv., 1709 København V 31-315864
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9. Jakob Brøndum Melbye
Waldemarsgade 45 B, 8000 Arhus C

10. Susanne E. Bejer (f. Mikkelsen)* 
Enebærvej 11, 8240 Risskov

11. Lars Bom Nielsen 
Møllegårdsvej 4, 6862 Tistrup

12. Bodil Sixhøj Hyldahl (f. Pedersen) 
Sønderportsgade 47, 6760 Ribe

13. Conny Rom Petersen (f. Rom)*
Østre Paradisvej 32, Øverød, 2840 Holte

14. Mona Petersen (f . Schmidt)
Lille Roagervej 5, 6760 Ribe

15. Pia Christoffersen (f. Schmidt)
Søbo Parken 35, 5600 Fåborg

16. Ingrid Nielsen (f. Simonsen)
Klejs Skovvej 6, 7130 Juelsminde

17. Hanne R. Thomsen
Tingvejen 12 A, 8600 Silkeborg

18. Kirsten Q. Gerken 
Gråbrødregade 17, 6760 Ribe

19. Yrsa Kjærgård
H. Jensensvej 4, 6771 Gredstedbro

20. Alma Clausen
Fårup Kirkevej 27, 6760 Ribe

21. Nanna N. Iversen (f. Hansen) 
Nørbøllingvej 8, 6650 Brørup

22. Kirsten M. Fredslund (f. Nielsen)
Øse, Nordenskov, 6800 Varde

23. Bodil Hvelplund (f. Riber Jensen) 
Kjeldbjergvej 7, Vittrup, 6650 Brørup

24. Inger Marie B. Hansen 
Ananasvej 21, 9000 Alborg

25. Ase Asmussen
Byagervej 31, Algestrup, 4682 Tureby

26. Kirsten Anette K. Damgård*
Hvorupgårdvej 18 B, 9400 Nr. Sundby

*
27. Hanne Pedersen 

Kingosvej 11, 4600 Køge

28. Anne Kathrine Clausen (f. Isaksen) 
Violvej 2, 6710 Esbjerg V

29. Ane Elisbeth Toft 
Skolegade, Hygum, 6630 Rødding

86-198484

86-176119

75-299308

75-421171

42-424289

75-443260

62-651120

75-685176

86-813918

75-424860

75-431532

75-421758

75-388314

53-683097

98-296937

56-631410

75-154693
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30. Cecilia M. Jakobsen 
Stenderupgade 4, 1738 København V

*
31. Grethe E. Hansen (f. Gregersen)

Himlingø jebygade 19, 4652 Hårlev

32. Britt Hansen 
Oplysning mangler

*
33. Grethe H . Andersen (f . Bennetzen)

Bakkevej 5, Seem, 6760 Ribe________________________________ 75-441332

34. Ina von Barm
Højlandsvangen 36, 2700 Brønshøj 31-284328

35. Inger Lise Ingvartsen
c/o S.P. Ingvartsen, Darumvej 25, 6771 Gredstedbro

*
36. Nora Birgitte Dam, jordemoder

Hjortlundvej 24, Brokær, 6771 Gredstedbro 75-431839

37. Jens Peter Hansen, landbrugsteknikker
Asfargvej 13, 8984 Spenstrup 86-479021

*
38. Niels Damgård Hansen, datalog

Tomhøjvej 43, Stautrup, 8260 Viby J 86-118584

R ea lister  1956, L is Lauridsen.

Husk translokationen i 3r: Fredag, den 21. juni 1991 k l . 10 i skolegården.
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39. Anne Mette Høj lund, sygeplej.
Skovvej 37, 5700 Svendborg

40. Henning Kabel, ingeniør 
Mølleåparken 119 st., 2900 Lyngby

41. Paul Henning Krogh, biolog
c/o Jytte Møller, Sølystgade 25, 8000 Århus

42. Margit Nielsen (f. Kudsk), programmør 
Dalstrøget 4, 5550 Langeskov

43. Jens Ejler Madsen, forretningsfører* 
Bevtoftvej 29, 6541 Bevtoft

44. Henning Møller, lærer 
Tangevej 3, 6760 Ribe

45. Inger Marie Nielsen, 1ærer 
Larsegade 8, 3700 Rønne

46. Kirsten Hjerrild Nielsen, datalog 
Ildervej 5, 8270 Højbjerg

47. Hans Peter Boisen Petersen, ingeniør 
Skovvej 19, 6400 Sønderborg

48. Flemming Simested, bankfuldmægtig 
Ellestrup 18, 6600 Vejen

49. Hans Lindstrøm Svensen, jurist 
Skovvej 37, 5700 Svendborg

50. Hans Schmidt Tauman, lærer 
Hans Jacobsvej 4, 6760 Ribe

51. Kirsten Thyssen, sygeplej.*
Konvalvej 4, 9330 Dronninglund_______________

52. Jørn Mind, halbestyrer 
Lagervej 8, 6261 Bredebro

53. Theodor Vodder, belysningskonstruktør 
Viadukten 12, 6740 Bramming

54. Hans Peter Abrahamsen 
Tersløsevej 16, 4190 Munkebjergby

55. Annette Bjerrum 
Sejstrupvej 19, 6740 Bramming

56. Svend Tage Christoffersen 
Mølleårparken 57, 2800 Lyngby

57. Bent Feddersen*
Ellesvinget 95, 2950 Vedbæk

62-228137

42-872749

86-192302

65-383187

74- 832727

75- 420265 

53-959112 

86-273969

74- 434395

75- 365206 

62-228137 

75-423867 

98-843646

74- 711241

75- 104270 

53-607265

42-876199

42-894148
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58. Bjarne Fog
Kildevældsgade 14, 2100 København 0 31-184250

59. Carsten Vind Jensen
Sandbyvej 29, 4., 2730 Herlev 42-848245

60. Erik Jensen
c/o Jørgen Jensen, Skolevej 21, 6780 Skærbæk

61. Erik Toft Jensen
Store Kongensgade 119, 1264 København K___________________33-137952

*
62. Leif Jørgensen 

Sejstrupvej 19, 6740 Bramming

*
63. Per Schultz-Knudsen 

Birkevænget 18, 8990 Fårup

64. Dennis Wrage Lassen
c/o S.P. Ingvartsen, Darumvej 25, 6771 Gredstedbro

65. Jens August Lerche
Victoriagade 19, 1655 København V 31-241302

66. Ejvind Nielsen
Hejsager Strandvej 4, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev

67. Torsten Riber
Kørupvænge 5, 6100 Haderslev 66-149213

68. Karin Sandholdt
Løkkeled 4, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev 74-582376

69. Jørgen P. Steffensen
Gothersgade 156 B4., 1123 København K

70. Ginna Marie Sørensen
Tigergade 138, 1321 København K 33-114307

Ane Bitsch-Larsen er afgået ved døden

Kontaktpersoner: Merete K. Lindqvist (nr. 5) Grethe 
H. Andersen (nr. 33), Kirsten Thyssen (nr. 51) og Erik 
Toft Jensen (nr. 61)

Translokationen er en meget 
f e s t l i g  begivenhed -  også 
for dem under 100.
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1 0 - å r s  j u b i l a r e r

Studenter 1981

*
1. Birte Bertelsen 

Kirkegade 18, 7490 Aulum

*
2. Niels Bonde

Sønderhedevej 37, 6780 Skærbæk 74-757289
*

3. Birgitte Christensen
Klingseyvej 35 l.th., 2720 Vanløse 31-790107

*
4. Tove Tranberg Christiansen, fysioterapeut 

Grønnegade 23 1., 6760 Ribe 75-421616

5. Kirsten Houlind
Lindknudvej 2, Gjemdrup, 6650 Brørup 75-382796

6. Lisbeth Jørgensen (f. Jensen), lægesekretær 
Majvænget 47, Bramdrupdam, 6000 Kolding 75-518185

7. Jens Kirk, cand.mag.
Spobjergvej 26, 8220 Brabrand

8. Birte Knudsen-Nielsen (f. Knudsen) 
Møllehøjsvej 6, 2650 Hvidovre

9. Lisbeth Lorenzen
Edwin Rahsvej 22, 1.lej1. 2., 8220 Brabrand

10. Lene Rudolph Lund
Bobakken 14 1.tv., 2720 Vanløse 31-791952

*
11. Grethe Løhde, ergoterapeut

Aløkkevej 29 st.th., 2720 Vanløse 31-866866

*
12. Brynhild Mohr, sygeplej.

Oehlenschlægersgade 43, 4.th., 1663 København V 31-319157

13. Birgitte Lyager Nielsen 
Oplysning mangler

14. Birgit Nielsen (f. Olsen), sygeplej. 
Rønnebakken 12, 8620 Kjellerup 86-883116

15. Henrik Lind Pedersen 
Melbroder 6, 6760 Ribe 75-424318

16. Torben Petersen, cand.psyk.
Jemaldervænget 24, 8220 Brabrand 86-243074

17. Sigrid (Sisse) Rindom
Risagervej 2, 6690 Gørding 75-177058

18. Peter G. Thyssen
c/o Jens Ove Hansen, Skovmosevej 19, Rørbæk, 9500 Hobro

19. Lene Vind, bibliotekar
Hunderupvej 91, 5230 Odense M 66-126199
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*
20. Peter Fousing

Lintrupvej 82, 6630 Rødding

21. Bente Frøleng Nielsen (f . Hedegård), sekretær 
Bendysseåen 3, 3230 Blistrup

22. Mette Dall Ingvorsen, sekretær 
Eliasensvej 7, 6000 Kolding 75-536983

23. Hanne Klinge, psykologistuderende 
Sdr. Grisbækvej 9, 6740 Bramming 75-190367

24. Nanny Kristensen, lærer
Guldbjerg Vej, Brændstrup, 6630 Rødding 74-820958

25. Marianne Grumm (f. Laugesen), sygeplej. 
Sundholmsvej 27, 2.th., 2300 København S 31-951440

26. Solvej Mohr, pædaqoq
Industrivej 3 C, 6760 Ribe 75-422644

27. Peter Nielsen, snedker
Korsbrødregade 12, 1, 6760 Ribe 75-424926

28. Ruth Nissen, korrespondent 
Jægerskoven 85 C, 6520 Toftlund

29. Kurt Petersen 
Oplysning mangler

74-831637

30. Michael Sandager, stud.cand.mag.
Rosenvængets Allé 27 D, 2.th., 2100 København 0 35-431056

31. Merete Sønderup, husholdningslærer 
Kalvslundvej 20, Kamp, 6760 Ribe 75-441363

*
32. Svend Sørensen, cand.mag.

Langelandsgade 124, 1, 8000 Århus C

33. Michael Thulstrup, bankmanager
132, Rue des Romains, L-8041 Strassen, Luxembourg

86-202447

34. Tove Thøgersen, lærer
Vesterbro 11, 3, 5000 Odense 66-179981

35. Mette Østergård, lægestuderende 
Oehlenslægersgade 20, 3-th., 1663 København V

*
36. Annemette K. Andersen 

Katrinebjergvej 58, st.l., 8200 Arhus

31-234661

37. Marianne Andersen (f. Beck) 
T å m r å  3, 8751 Gedved 86-665322

38. Conni Bendtsen
Stensbækvej 17, Arum, 6510 Gram 74-826527
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Som regel er det e t  forryg
ende godt vejr  på transloka
tionsdagen.

39. Karen M. Brodersen*
Flintemarksvej 87, 7190 Billund

40. Anne K. Hansen
Edw. Rahs Vej 83, lejl. 1, 8220 Brabrand

41. Lene Thyssen (f. Henninqs), apoteksassistent 
Østergade 3 A, th., 6230 Rødekro 74-757274

42. Per Holst, eksp.chef
V. Lindetvej 3, 6510 Gram 74-821691

43. Alice Klinge, lærer
Rosenvangs Allé 214, 8270 Højbjerg

44. Bente Kloppenborg
c/o Gitte Kloppenborg, Sietholms Vej 9, 8300 Odder 86-926098

45. Kirsten M, (f. Laursen) 
Oplysning mangler

46. Mette M. Madsen
Jagtstien 1, Nødebo, 3480 Fredensborg

*
47. Peter Meyer

ømevænget 3, 6760 Ribe 75-421854

48. Kenneth M ymes*
Rugtoften 92, Skodborg, 6600 Vejen 74-848462

49. Heidi Nielsen
Løjenkærvej 10, 8300 Odder 86-927529

50. Else Marie Nielsen
Tranbjerggårdsvej 11, 8320 Mårslet 86-293661

51. Tove H. Nielsen*
Willemoesgade 10 B, st., 8200 Århus
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52. Vagn Pedersen
Maersk Hungary Kft Vadasz Utca 31, H-1054 Budapest Ungarn

53. Jennie Th. Rasmussen, reklametegner
Katrinebjergvej 58, vær. 47, 8200 Århus

54. Bjarne Rønnow, yogalærer
Hå-Kursuscenter, S-34013 Hamneda, Sverige

55. Peter Andersen, maskiningeniør 
Ribevej 67, 6780 Skærbæk

56. Niels Askov, civilingeniør 
Odinsvej 8, 3400 Hillerød

57. Erik Bjerre, datalog*
Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup

74-753172

48-240962

86-993951

Gamle minder og noget fr isk  
sladder g iver a f erfaring  
nyt livsmod -  s3 glem a l le  
fordomme om n o s ta lg i.

58. Bente Grøn Budolfsen (f. Grøn), sygeplej. 
Søndermarksvej 30, l.th., 7000 Fredericia

60. Kirsten Harbo, cand.scient.
Tingvej 42, 8200 Arhus V

61. Chresten Hedegaard, cand.oecon.*
Frueløkken 47, 6200 Åbenrå

62. Lisbeth R. Henningsen, sygeplej.
Lars Eriksensvej 5, 9000 Transø, Norge

63. Preben Husted, pilot*
Tøndbjergvej 14, Pederstrup, 8620 Kjellerup

64. Hans Chr. Klausen, svagstrømsingeniør 
Søager 31, 2820 Gentofte

65. Rene Lorentzen, ejendomsmægler 
Brennerpasset 33, 6000 Kolding

66. Lene Lorenzen, sygeplej.
Plantagen 28, Stensballe, 8700 Horsens

75-920259

86-155153

74- 628267 

009-478321328

86-888284

31-654670

75- 529110 

75-657578
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67. Jens Birch Nielsen, svagstrømsingeniør 
Tagetesvej 7, 3550 Slangerup 47-380539

68. Lene Nielsen (f. Poulsen), lagerforvalter 
Skovfennen 8, 6780 Skærbæk 74-753699

67. Niels Pedersen, lærer
Stenager 4, 3600 Frederikssund 42-315408

68. Karen B. Pirchert (f. Nielsen), cand.oecon. 
Fiskergade 2, 6760 Ribe 75-410800

69. Søren W. Pirchert, optiker 
Fiskergade 2, 6760 Ribe 75-410800

70. Charlotte M. Rasmussen 
Oplysning mangler

71. Ulla Rosenberg, hospitalslaborant* 
Tagetesvej 7, 3550 Slangerup 47-380539

72. Jørgen Thyssen, bygningsingeniør
Plantagen 28, Stensballe, 8700 Horsens 75-657578

73. Kent Tobiasen, cand.scient.
Sadolinsgade 51, 5230 Odense M 66-149682

74. Lene W. Vestermark, sygeplej. 
Kragemosen 72, 5250 Odense SV 66-170586

75. Per Øbro, landmålerstuderende 
Samsøgade 27, 3, 9000 Ålborg 98-128643

76. Mads Dahl Andersen
Smedegade 13 A, 4200 Slagelse 58-502314

77. Søren Boisen
Bakkegårdsparken 42, 6630 Rødding 74-841320

78. Finn Christiansen
Frederiksbjerg Torv 8, 2, 8000 Arhus C 86-194957

79. Karin Hamann
Landlystvej 33, Tarp, 6715 Esbjerg N 75-167837

80. Susanne Uldall Juhl*
Thorsgade 77, 4.tv., 2200 København N 31-836933

81. Åse Svendsen (f. Kjær)
Nørrehedevej 27, Gånsager, 6780 Skærbæk 74-757192

82. Arne Knudsen
Oplysning mangler

83. Helle Laugesen
Silkeborgvej 66, st.th., 8000 Arhus C 86-134706

*
84. Kristian Lund

Teglgårdsbakken 2, 7620 Lemvig 97-811510

85. Bodil Madsen
Lyngbygårdsvej 59, st.th., 2800 Lyngby 42-885898
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86. Jens Møller 
Oplysning mangler

87. Birgit Jurlander (f. Olesen)
Holsteinsgade 51, 3 tv., 2100 København 0

88. Annetta Christensen (f . Schmidt) 
Stensbækvej 1, Arum, 6510 Gram

89. Poul Skov
Parkgade 31, 6400 Sønderborg

90. Olga Snor
Vesterbrogade 8, 6000 Kolding

91. Søren Svith
Kresten Købkesgade 4, 1, 8000 Århus C

92. Valdemar Thomsen
Krogen 13, Møgeltønder, 6270 Tønder

Birgit Wind er afgået ved døden

35-430740

74-826626

74- 425653

75- 505289 

86-124757 

74-738666

Kontaktpersoner: Brynhild Mohr (nr. 12), Solvej Mohr 
(nr. 26), Lene Thyssen (nr. 41), Lene W. Vestermark 
(nr. 74) og Susanne Uldall Juhl (nr. 80)

L ire rk o lle g ie t  i fo rå ret 1946.
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OBS - 40 ARS JUBILARER - OBS

Ude ved plantagen nord for byen - lige drejet om ad Farupvej, in
den Jernkjærvej - står i skovbrynet en bænk, dejlig at sidde på 
og kigge ind mod Ribe. Bænken er hvidmalet med røde gavle, som nu 
ordentlige bænke i Ribe er det. Dog adskiller netop denne bænk sig 
ved at have en messingplade på ryglænet; en plade som netop i som
mertiden kommer til at se ganske ny ud. Inskriptionen lyder;
In memoriam sc(h)olae Ripensis - Anno Domini MDCCCLXIV - N.N. 
Bænken skænkedes af N.N. = Nicolai Nyholm 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 Bendtsen. Siden da har de nydimitterede studenter i mange 
år lagt deres køretur ud omkring bænken og pudset mindepladen. Ef
terhånden som studenterholdene blev større, og der til køreturen 
krævedes flere vogne, blev traditionen svigtet. For nogle år siden 
blev den taget op igen af 40-års jubilarerne. Og siden har pladen 
hvert år efter translokationen skinnet i sin nypudsethed. Bænken 
venter også i år besøg af 40-års jubilarer - studenterne fra 1951.

RIPENSER—BLADET (ISSN 0904—3306) udkontner 4 gange årligt og udgives af 
RIPENSER-SAMEUNDET, en forening for tidligere elever fra Ribe Katedral
skole samt for skolens nuværende og tidligere lærere.

REDAKTION: Ejvind Beck Nielsen, ansv.

REDAKTIONENS ADRESSE:
Ejvind Beck Nielsen, Prærien 38,
7200 Grindsted, 75 32 40 43.

INEMEIDEERER:
Poul Noer, Nordkildevej 15,
3230 Græsted, 42 29 14 43.

KASSHtH!: Kirsten Grunfeld,
Rønne Allé 15 A, 3450 Allerød,
42 27 63 08, Giro 1 06 66 76.

EFTERTRYK AF ARTIKLER kun efter aftale med Ejvind Beck Nielsen.

ADRESSEBBRINGER og reklamationer over ikke nedtaget blad meddeles til 
det omdelingsposthus, hvorunder man hører. Ved flytning opgives både gam
mel og ny adresse samt alle cifre i medlemsnummer, som står på bagsiden 
af bladet.
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CAPPUCHINO - CAFÉ AU'LAIT - ESPRESSO 
- THE -KAFFE - CACAO - KAGER - SAND
WICH - CHILLI CON CARNE - DAGENS 
SU PPE - DAGENS SALAT - DAGENS RET - 
DAGENS AVISER - ØL - VAND - VIN - OSV

M adkurve kan nydes i haven, hvis drikkeva
rer købes  i baren .

Å ben daglig  fra 11.00 til 24.00 
M andag lukket.

Hotel G re d s ted b ro  e r  Idyllisk be l iggende  i 
n a tu r s k ø n t  o m rå d e  kun 8 km nord  for Ribe 
og  m ed  fine forho ld  fo r  lystfiskere.

Hotellet  råder  over 20 dejl ige og kom for
tab le  væ re lser ,  alle  m ed  v/k vand og g ode  
badefaci l i te te r .  Et virkeligt 1. k lasses  kok
ken by d e r  på  m a n g e  lækre  speciali teter.

Telefon Gredstedbro Hotellet  e r  å b e n t  å re t  rund t  alle dage.
(05) 4310 88
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11. bind September 1991 Nr. 4

Studenter 1991
Anne Christiansen, Louise Bruun—Petersen, 
Maiken Lynge Jørgensen og Lene Silberbauer.
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kan købes i Kiosk Centrum ved siden af Ribe domkirke.

v. Ove Madsen 75 42 00 83
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Transtokationen
Translokationen 1991

Der blev uden tvivl sendt mange 
bønner til vejrguderne fra det 
ganske land - fra os der hastede 
mod Ribe til den årlige, festlige 
translokation.
Og bønnerne blev hørt! Det blev 

det skønneste solskinsvejr, så vi 
kunne holde traditionen i hævd og 
fejre skoleårets afslutning og de 
nybagte studenter i skolegården.
Præcis kl. 10 ringede skoleklok

ken, og rektor bød velkommen. 
Translokationen forløb, som vi 
alle håbede og ventede efter det 
traditionelle mønster startende 
med fællessang: "Den signede Dag" 
og rektors beretning.
Kantaten under ledelse af Lis 

Gjørup og Steen Hansen, uddeling 
af eksamensbeviser til de 113 ny
bagte studenter med efterfølgende 
tale af rektor.
Liza Schmidt og Janus Welling I 

talte på studenternes vegne, hvor-j

efter kantatens 2. del blev af
sunget .
De mange legater, som skolen be

styrer og uddeler — det drejer 
sig om godt en halv snes - blev 
uddelt og motiveret af rektor.
Ripenser-Samfundets formand Ole 

Marker fik derpå ordet og slutte
de sin tale til studenterne med 
at uddele R-S-legatet til Liza 
Schmidt.
Efter fællessangen "Hvor smiler 

fager" var Ripenser-Samfundet vært 
for de nye studenter og jubilarer 
samt lærere ved sammenkomsten i 
Rundgangen, hvor der blev budt på 
hvidvin og sandwich.
Jubilarerne fandt sammen ved de 

reserverede borde og hyggede sig, 
inden de holdvis spredtes til by
ens restauranter til frokost.
En vel gennemført translokation, 

som vi alle havde ønsket den.

h . j . w .

Rektors velkomst og årsberetning

Pa Ribe Katedralskoles vegne vil 
jeg gerne byde velkommen til 
translokationen 1991. Velkommen 
til skolens elever, til forældre, 
til tidligere elever, til jubila
rerne, til lærerne og allervig
tigst til dem det først og frem
mest drejer sig om - Ribe Kate= 
dralskoles studenter 1991.
Ribe Katedralskole dimitterer i 

dag 113 studenter — 38 sproglige 
og 75 matematiske studenter. Stu
denterne 1991 er første årgang 
efter gymnasiereformen. Jeg kan 
ikke som før dele studenterne op 
i nysproglige, naturfaglige osv. 
Vi har i år 113 studenter, der 
alle har valgt og gennemført ek
samen i to eller tre fag på højt 
niveau. Hertil kommer så den fæl
les del af studentereksamen. Det 
er nu den største del med f.eks. 
fagene dansk og historie.
Det at gennemføre en reform — 

og få den til at fungere det 
stiller krav til alle på en sko
le. Nyt pensum i en række fag, 
nye fag, nye hold bestående af

både 2. og 3.g'ere, nye måder at 
fordele ressourcer på og flere 
eksaminer. - Det har alt sammen 
krævet en betydelig indsats og 
megen nytænkning fra lærere og 
fra skolens administration. Det 
vil jeg gerne benytte denne lej
lighed til at sige tak for.
Jeg vil gerne nævne et par an

dre træk fra skoleåret 1990/91. 
Den 1. januar 1991 trådte en ny 
lov om gymnasiets styrelse i 
kraft. Som følge af loven fik 
skolen en bestyrelse fra 1. ja
nuar. Ribe Amt har fastsat ved
tægterne, men vi har haft bety
delig indflydelse og selv be
stemt sammensætningen. Det er 
blevet en bred bestyrelse. Den 
består af forældre, elever og an
satte og repræsentanter for Ribe 
amt, Ribe kommune, Bramming og 
Skærbæk kommuner samt skolevej
ledningen i Ribe og Ribe Er 
hvervsråd.
Den ny bestyrelse fastsætter 

skolens budget som dens vigtig
ste ansvarsområde efter vedtæg-
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Rektor på talerstolen juni 1991

terne. Det vigtigste er nok slet 
ikke kompetencen til at fastsætte 
budget, men snarere den interes
se for skolen og den åbning til 
det omgivende samfund, som besty
relsen er udtryk for. Det er et 
godt samarbejde, der er kommet i 
gang her. En bestyrelses sammen
sætning er også et signal og 
vores er åbenhed. Jeg ser frem 
til et fortsat godt samarbejde og 
håber, at bestyrelsen også i 
fremtiden vil formulere ønsker 
over for skolen og bidrage til 
opbakning til skolen.
Et andet træk ved skoleåret 1990 

-91 har været en betydelig vækst 
i omfanget af internationale kon
takter. 2g-klasserne har været på 
studietur, engelskholdene og mu
sikholdet i 3g har været i Lon
don. Men herudover har vi haft en 
række besøg baseret på privat 
indkvartering. Vi har haft besøg 
af klasser fra Gustrow i det tid
ligere DDR, fra Møre-Romsdal i 
Norge, fra Gross Hansdorff ved 
Hamborg, og i september kommer en 
klasse fra Rom. Den kommende 2a 
rejser til Rom til marts og kom
mende 2z til Norge senere, og 3 
g's tyskhold har været i Hamborg.

Hertil kommer, at 4 af vore elev
er har været et år i udlandet, og 
at vi selv i dette år har haft 10
udvekslingsstudenter.
Endelig har vi byttet matematik- 

/fysiklærer med Gavle i Nordsve
rige og engelsklærere med Lincoln- 
shire i en periode på 14 dage.
Jeg tror, at disse kontakter er 

vigtige. De giver inspiration bå
de til dem, der rejser og dem, 
der får besøg. Jeg tror også, at 
udvekslingsrejser vil få større 
omfang. - Og der er plads til, at 
flere elever rejser ud.
Et skoleår har også sine faste 

traditioner. Til dem hører de ar
rangementer, som elever og lærere 
efter undervisning er fælles om: 
skolekomedie, forårskoncert og i- 
drætsdag. Jeg vil også her sige 
tak til dem, der har bidraget til 
de arrangementer, der holder sam
men på en skole. Det var festligt 
både at være 500 mennesker til en 
forårskoncert og at se bygningen 
af det skib, der skulle holde til 
Shakespeares Stormen.

Til næste år optager vi 6 nye lg 
-klasser, ca. 165 elever. Det er 
mange, og det er vi naturligvis 
glade for. Det er et udtryk for, 
at en stor del af en årgang søger 
gymnasiet. Vi vil til næste år 
rykke lidt tættere sammen og tage 
to lokaler i Asylet i brug.
Flere elever giver også behov 

for nye lærere. Fra august ansæt
tes Claus Jungersen med matematik 
og billedkunst, Bodil Eriksen med 
kemi og fysik, Marianne Wurtz med 
dansk og Lone Pedersen med reli
gion. De sidste som årsvikarer.
Vi får to nye danskkolleger, idet 
Bent Mortensen og Annette Vind i 
slutningen af måneden afslutter 
bifagsstudiet i dansk og dermed 
får kompetence i et fag til. Jeg 
er sikker på, at både skolen og I 
vil få glæde af jeres nye dansk
fag .
Ved skoleårets afslutning er der 

også to kolleger, der rejser. An
nette Davidsen, der har været 
årsvikar her i fransk og religion 
og Birgit Holmer Jensen, der har 
været her siden 1981. Jeg vil 
gerne sige jer begge to tak for 
den tid, I har været her, og øn
ske jer held og lykke fremover.
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Rektors täte ti! studenterne
Kære studenter,

tillykke med jeres eksamen. Jeg 
vil håbe, at I må finde en plads 
på en uddannelse, der dækker je
res ønsker, og hvor I kan gøre 
fyldest.
I er den første årgang, der er 

blevet studenter efter gymnasie
reformen. I har kunnet kombinere 
fagene friere end før. I har kun
net vælge mellem flere og nye 
fag. I har skullet fordybe jer i 
en større hjemmeopgave i 3g. I 
Har i højere grad kunnet vælge, 
hvor I ville bruge jeres ressour
cer.
Jeg tror også, at I har bestilt 

mere end det krævedes efter gam
mel ordning. I har i hvert fald 
haft mere skriftligt arbejde - 
og vel nok særligt i 2g. I har 
nok også haft et lidt længere 
skema end før.
Til gengæld har I så kunnet sam

mensætte jeres eksamen selv og 
vælge jer ind på forskellige 
hold.
Der er nu noget særligt ved at 

være første årgang. Det er jer, 
der har været med til at gøre er
faringerne - både de mange gode 
og dem, hvor jeg har sagt, at det 
vil vi nok gøre anderledes næste 
år.
Vi vil fordele det skriftlige 

arbejde på hele gymnasietiden, vi 
vil oprette holdene og lave ske
maet sådan, at vi kan slutte sko
len noget før. Det gør vi, fordi 
I har været gode til at fortælle, 
hvordan nu ændringerne virkede - 
og sige til, når ting krævede ju
stering. Det vil jeg gerne sige 
tak for.
Ændringer i uddannelserne sker 

stadig hyppigere. Det gælder ikke 
kun gymnasiet. Det gælder hele 
uddannelsessystemet. Der stilles 
overalt i samfundet krav om bedre 
uddannelse, mere viden og mere 
efteruddannelse. Og det kræves, 
af den enkelte lærer at tilegne 
sig ny viden og ny ekspertise for 
at kunne bestride sit arbejde. 
Der er ingen grund til at tro, at 
det vil ændre sig i fremtiden.
Det siger virksomhederne, uni

versiteterne, skolerne, organisa
tionerne osv. Det siger de unge 
også selv.
Undervisningsministeriet har for 

nylig udsendt en kulturanalyse af 
1647 stile om fremtiden, skrevet 
af elever i gymnasiet, hf, 
handelsskoler og tekniske skoler, 
formålet var at finde frem til, 
hvad de unge - fremtidens politi
kere, embedsmænd og erhvervsfolk 
— tænkte om uddannelse og under
visning .
Der er forskelle i indtryk fra 

1647 besvarelser, men i hovedsag
en kan man finde to tendenser. 
Nogle har vældigt mod på livet. 
Fremtiden er først og fremmest et 
resultat af deres egen indsats. 
Den afhænger ikke i så høj grad 
af omgivelserne som af de ønsker, 
den enkelte har, og af den ind
sats der ydes. Fremtiden er fuld 
af muligheder. Uddannelse er nog
et, man skal have, fordi det åb
ner muligheder for den spændende 
og aktive tilværelse, man ønsker 
sig. Uddannelsen er nøglen til 
det foretagsomme liv.
En anden tendens er, at uddan

nelse er noget man må tage for at 
komme frem til det væsentlige. 
Uddannelse er noget der skal ov-
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erstås og gøres færdigt. Uddan
nelse kan være noget der frygtes. 
Det væsentlige er arbejdet og 
hverdagslivet. Uddannelse er nog
et man må tage for at få det ar
bejde, som man ellers ikke ville 
få, og som er nødvendig for at få 
det hverdagsliv, man ønsker sig.
Der er forskelle i de to tenden

ser, men der er også ligheder. 
Uddannelse er et middel frem mod 
den tilværelse, man ønsker sig. 
Der står ikke meget i stilene om 
uddannelse i sig selv, om målet 
med uddannelse eller det til
fredsstillende eller det fornøj
elige i at lære noget nyt eller 
i at tilegne sig ny viden.
Jeg tror alligevel ikke, at I 

bare opfatter uddannelse som en 
fase i livet. Jeg tror og håber, 
at I både har haft og vil få et 
fornøjeligt liv, mens I læste og 
læser videre.
Men undersøgelsen minder os om, 

at vi også skal tale om det for
nøjelige i at lære samtidig med, 
at vi taler om krav til indsats, 
gennemsnit og uddannelsens ind
hold .

I oktober 1892 blev der holdt et 
lokalt lærermøde i Hanherred. En 
af lærerne var Johan Skjoldborg. 
Han vakte opsigt ved at sige:
"Skolens Opgave kan jo bestemmes 

som den at oplyse og dygtiggøre 
Børnene til at faa det mest mu
lige ud af det liv, der venter 
dem, en Skole for Livet og det 
opnaas bedst gennem Faget Dansk. 
Børnene skal ikke bare lære at 
læse lydeligt og tydeligt og ny
deligt, men ogsaa frydeligt, og 
de skal lære at opfatte en Tekst, 
de skal lære med Lethed at ud
trykke sig mundtligt og skrift
ligt, for kun med den Ballast kan 
man drage fuld Nytte af Oplys
ning, Kundskab og Vækkelse."
Med lidt justering kunne den be

skrivelse godt bruges i dag. Det 
der skal læres og læses skal ikke 
bare være lydeligt, tydeligt og 
nydeligt, men også frydeligt.
Husk nu det frydelige.
Held og lykke.

Bent Karsdal

Studenternes ta!e
Janus Welling:
3 år er gået. 3 anstrengende år, 
3 til tider så frustrerende år, 
at man følte, at ens liv ville 
være blevet mindre spildt, hvis 
man var begyndt på EFG i stedet 
for.
MEN OGSÅ 3 spændende år, 3 sjove 
år, og 3 lærerige år i

Liza Schmidt:
Det var så det. Vores gymnasie
tid har været præget af forvir
ring, fejltolkninger og usikker
hed. Det usædvanlige ved dette 
tilsyneladende ordinære er, at 
det ikke kun er vores, men også 
lærernes opfattelse af forløbet, 
vi beskriver her.

Janus:
Der var engang, hvor man kunne 
nøjes med at sige: Jeg går i 3. 
G, og jeg er nysproglig. Men nu 
er grenene opløst i højniveauer

og mellemniveauer. Mens holdbe
tegnelsen før kunne klares med 
f.eks. et sølle 3.k, kan man i 
dag risikere at skulle lire følg
ende remse a f :

2bxyz3abyfiM
bare for at sige, at man har fi
losofi på mellemniveau. Ja, det 
er virkningen af den nye reform, 
vi snakker om.

Liz a :
En ny og spændende udfordring, 
som også vores skemalægger har 
mødt med oprejst pande, og vi e- 
lever har fået lov til at bruge 
meget mere tid i vores kære sko
le .

Janus:
Vi har sammen med lærerne bevæget 
os ind på ukendt land, da vi alle 
har måttet gå fra et skolesystem 
til et andet. Vi har kort sagt i 
denne tid følt os mere som ekspe-
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rimenter end eksaminanter.

Liza:
Vores gymnasietid har også været 
præget af nogle voldsomme og u- 
forudsigelige ændringer og begiv
enheder rundt omkring i verden.
- Da vi gik i l.G fandt massakren 
på den Himmelske Freds Plads 
sted. Massakren rystede verden og 
horer med til de begivenheder, 
der vil stå i fremtidens historie
bøger. Dengang var vi ikke klar 
over, at dette kun var den første 
af de verdensbegivenheder, vi 
skulle blive vidne til i vores 
gymnasietid.

Janus:
I efteråret 2.G skete de for rest
en af verden helt uforudsete om
væltninger i Østeuropa, der bl.a. 
gjorde sig bemærkede ved deres 
ikke-voldelighed.
Alle skolens daværende 2.Gklasser 
havde østlande som mål for deres 
studieture. De studieture, som var 
planlagt i begyndelsen af skoleår
et, fik efter jerntæppets fald 
dobbelt relevans.

L iz a:
I 2.G oplevede vi altså, at vores 
historiebøger var håbløst forælde
de uanset hvor frisk tryksværten 
v a r .
I den mest opdaterede historiebog
- eller rettere i dens nytrykte 
tillæg, som vi fik i efteråret 3.
G - var den 3. og indtil videre 
sidste verdenshistoriske konflikt 
kort nævnt: nemlig optakten til

Golfkrigen.

Janus:
Om en uge, når det sidste askebæg
er er blevet tømt og det sidste 
gulvtæppe støvsuget, må et skæb
nesvangert spørgsmål uvægerligt 
trænge sig på: HVAD NU? Vi vil 
sikkert komme ud for situationer, 
skolen aldrig har nævnt med et 
ord, hvadenten vi er så heldige at 
have fået arbejde, har fået en ud
dannelsesplads eller har mulighed 
for at komme ud at rejse. Uanset 
hvad kan ingen af os være helt 
sikre på, hvad vi går ud til.

Liza:
Ingen ved, hvad det Indre Marked i 
92 vil bringe. Lige så usikkert er 
det, hvad den ændrede verdenssitu
ation indebærer: Vil en NordSyd- 
konflikt være mere eller mindre 
problemfyldt end den nu afsluttede 
kolde krig - Hvilket liv vil vi 
kunne se tilbage på ved jubilæet 
om 25 år? Hvordan har vi brugt 
de erfaringer og den viden, vi 
har med os fra Ribe Katedralsko
le?

Janus:
Med støtte fra hinanden og vores 
forældre - også efter at studen= 
terhuen er hængt på knagen skal 
vi nok komme helskindet gennem 
livet.

Tak og tillykke.

Liza Schmidt og Janus Welling

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 1991 
over ca. 35.000 kr., der uddeles i et antal portioner som støtte til 
videregående uddannelse af enhver art for "fattige men flittige" stu
denter fra Ribe Katedralskole. Ansøgningsskemaer skal anvendes og 
kan kun rekvireres ved indsendelse af A-5 kuvert adresseret og fran
keret med kr. 4,75. Ansøgninger skal være udvalget i hænde senest 1. 
november 1991. Evt. tildeling meddeles pr. brev ca. 2. januar 1992.

Legatudvalgets adresse:
Peter Lungholt, Asylgade 12, 4000 Roskilde.
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RiPENSER SAMFUNDETS 
tate og tegatuddeting

Ote Marker

Kære studenter fra Ribe Katedral
skole 1991,

ved skolens årlige translokation 
får vi tidligere elever det lige
som politikere på en grundlovs
dag. Det er svært for os ikke at 
tage de store ord frem. Vi vil 
gerne forvandle sveden over no
terne og støvet fra bogstablerne 
til kundskabens mælk og honning.
Vi vil gerne overbevise jer om 
det uforglemmelige ved kastanien 
og de ti linde, og om hvordan en 
eksamen fra denne skole fremfor 
fra nogen anden er en 1. klasses 
billet til uddannelsestoget.
Det er skam ærligt ment, men vi 

bliver så let revet med, når vi 
står her på skolen igen. Det 
hjælper ikke på troværdigheden, 
når man kan læse om undersøgel
ser, der viser, at forældregene
rationen har lært at slå plat, og 
at dens moral er blevet flosset. 
Når det står i avisen, og når det 
passer med ens egne iagttagelser 
- af naboen - så er det nok sandt. 
Men ligesom moralen er sandheden 
også en foranderlig størrelse.

Foranderligt er også det samfund,
I nye studenter skal ud i.

Skal I prøve jeres lykke i det 
store frie europæiske samfund, med 
de uanede muligheder?

Skal I ud i det velfærdssamfund, 
som kaldes et af verdens bedste?

Skal I ud i informationssamfundet, 
hvor I er nødt til at bære jeres 
PC'er under armen for at være med?

Skal I ud i et konkurrencesam
fund, eller et nyt klassesamfund, 
hvor kun de med de mest spidse al
buer kan klare sig?

For få år siden var der endda 
nogle optimister, som troede, at I 
skulle ud i et fritidssamfund! Op
timister, fordi de mente et sam
fund med noget arbejde og megen 
fritid til alle - og ikke påtvung
et fritid uden arbejde.
Svaret på alt dette er JA! Det er 
det samfund, I skal ud i, og det 
er nu som altid et samfund, der 
er på vej og under forandring.

I denne mangfoldighed skal I ud
folde jer, realisere jeres drømme 
og ambitioner og lykkes med jeres 
personlige liv.

Det samfund, som I skal stå her 
og tale om - om 30 år, vil I selv 
have været med til at forandre - 
fremfor noget styret af jeres me
ning om, hvordan I vil og kan le
ve med jeres medmennesker både på 
det nære og på det overordnede, 
måske det globale plan. Man kan 
også sige: sådan som jeres egen
moral har dikteret det.
Så vil I se, at referencerammen 

flyttes, at der hele tiden er 
grænser, der skal overskrides. Så 
flytter moralen sig også hele ti
den, men der ligger altid en ny 
moral uden for grænserne.
Det er ikke så let at give nogle 

sikre råd. Men uden moral i den 
bredeste betydning går det ikke. 
Man kan endda læse, at de unges 
moral er mere idealistisk end for
ældrenes, så vi er alle fulde af 
håb og forventninger - og det 
skulle I også gerne være - speci= 
elt i dag!

Tillykke med eksamen!!

Vi håber at se jer igen - helst 
som medlemmer i vor forening; men 
under alle omstændigheder ved den 
reception, som Ripenser-Samfundet
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er vært for efter translokationen, 
og som holdes i rundgangen.
Foruden årets studenter håber vi 

naturligvis at se de mange jubila
rer, der er mødt op, samt skolens 
ledelse, lærere og øvrige ansatte.
Vi vil gerne takke rektor, fordi 

vores gamle forening på denne må
de må tage del i dagens arrange
ment på skolen. Det er vi glade 
for!
Vi er også glade for nu at kunne 

overrække Ripenser-Samfundets di
mittend legat på kr. 3.000. Den, 
der får legatet, plejer også at 
være glad. Mere skal der altså 
ikke til. Jeg vil gerne benytte 
lejligheden til at takke de mange 
medlemmer af foreningen, der har 
ydet bidrag til dette formål. Be
styrelsen er meget taknemlig.
Og om den heldige skriver skolen 

i år:
RIPENSER-SAMFUNDETS legat går 

til
- en elev, som videbegærlig kom 
til skolen for 3 år siden, og 
glædede sig over her "at kunne få 
en forklaring på alt, hvad man 
kunne finde på at spørge om"

- som i 2.g. overbevisende kunne 
fremstille sin altædende sult i 
rollen som Parasitten i "Insekt
liv"
- som i hele sin gymnasietid har 
demonstreret sit engagement og 
gåpåmod og trodset afstande og 
besværligheder for at være med 
til at præge skolens liv
- som har været med til at arran
gere "intro" for l.g'erne i flere 
omgange
- og er et kendt ansigt fra mor
gensangen, når hun talte varmt 
for filmklubben
- og under alt dette har passet 
sine sager!

Og den, der er sagt så meget 
smukt om - er Liza Schmidt!

Legatet skal efter bestemmelser
ne gå til en student, der udover 
skolearbejdet har haft overskud 
til at være noget for kammerater
ne og for fællesskabet.

Ole Marker,
formand for Ripenser-Samfundet.

Formanden for Ripenser-Samfundet, Ole Marker, holder tale, 1991.
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Bittedtekster
Navngivning fra venstre mod høj
re. Dimissionsir i parentes som 
regel for et helt billede, ellers 
angivet.

1. Studenterne 1991
2. Rektorparret
3. Søstrene Mohr (S81)
4. Solister
5. Inger Kjærgård Poulsen 

(Thomsen), Kamma Holmen 
(Sørensen), Anders Møller 
(med studenterhue), Peder 
Gammelgård Poulsen (i hvidt), 
Niels Oksen, Eva Jensen (Bei- 
er), Aase Sommer Larsen 
(Hage), Jørgen Balslev (S46)

6. Musiklærer og dirigent
7. Kirsten Grunfeld (vor kasse

rer), Hans Sølbeck (S66).
8. Dagmar Dalsgård (Lassen),

Niels Ockens (S56)
9. Studenter taler for skolen
10 og 12. Rektor har netop mod

taget en moderne skulptur.
11. Modtageren af RS legatet og 

Ole Marker.
13. Anders Møller, Peder Gammel- 

gård Poulsen, Inger Kjærgård 
Poulsen (Thomsen), Jørgen 
Balslev (S46)

14. Studenter 1991
15. Aase Sommer Larsen (Hage), 

Frede Hansen, Eva Jensen 
(Beier) (S46)

16. Anker Jensen, Inger Marie 
Nissen (Dall) (S51)

17. Ingeborg Lind (Bertelsen), 
Helge Dittmann (R26)

18. Lene Nielsen (Poulsen), Rene 
Lorentzen, Per Øbro (S81)

19. Peter Andersen (S81)
20. Niels Askov, Karen Pirchert 

(S81)
21. Lisbeth Henningsen Retsbo, 

Preben Husted, Niels Pedersen 
(S 81)

22. Jørgen Thyssen, Lene Lorentzen 
(med Rasmus), Ulla Rosenberg, 
Lene Vestermark, Jens Birch 
Nielsen, Chresten Hedegård 
(S81)

23. Bente Budolfsen, Hans Chr. 
Clausen (S81)

24. Bodil Kaldan (Stautrup), Jette 
Zerlang, Hans Chr. Rosenberg, 
Børge Nielsen (S51)

25. Ruth Sønderbæk (Ottow Madsen), 
Hans Jakob Willumsen (S36)

26. Ellen Bach Andersen, Niels 
Pi nborg (S71)

27. Erik Eriksen, Jytte Pilegård 
(Voldsgård), Nefer Andrup 
(S71)

28. Marianne Keldorff, Jan Hune, 
Ulla Wietzhe (Lorentzen) (S71)

29. Ulla Wietzhe (Lorentzen), Be
nedicte Skjødt (Andresen)(S71)

30. Bitte Christensen, Hanne Klin
ge, Lene Rudolph Lund (S81)

31. Olaf Dejgaard (S31)
32. Kirsten Haulind, Lisbeth Lo

rentzen, Niels Bonde, Merete 
Sønderho, Brynhild Mohr (S81)

33. Helle Munksgård (S91)
Lis Gjørup (musik og fransk)

34. Birgit Sørensen (Pedersen), 
Helge Sandahl Skov (R46)

35. Kirsten Blendstrup Jensen 
(Blendstrup), Aase Ølgaard 
(R46)

36. Willy Agentoft, Jytte Bram
ming Møller (Bramming Madsen), 
Palle Rosenmay (R46)

37. Peter Fousing, Svend Sørensen 
(S81)

38. Birte Thuesen, Lisbeth Lorent
zen (S81)

39. Lene Rudolph Lund (S81)
40. Hanne Klinge, Peter Nielsen og 

Grethe Løhde Nielsen (S81)
41. Kirsten Houlind (S81)
42. Peter Gad Thysen (S81)
43. Niels Paulsen Bonde (S81)
44. Sigrid Rindom (S81)
45. Birgitte Neerings (S81)
46. Solvej Mohr og Ruth Nissen 

(S81)
47. Birte Knudsen-Nielsen, Birgit

te Viborg Christiansen, Bryn
hi ld Mohr (S81)

48. Ole Hyldtoft (S61)
49. Hans Peter Lillelund og Else 

Donslund Rosendahl (Jensen) 
(S61)

50. Leif Hedahl Rasmussen og Ella 
Mikkelsen (Pedersen) (S61)

51. Birte Aarup (Nissen) (S61)
52. Hans Daugaard Peters (S61)
53. Hanne Ishøy (S61)
54. Jytte Sandalgaard (Kristian

sen) (S61)
55. Gudrun Poulsen (Pedersen)(S66)
56. Birgitte Kure Stadier (Ander

sen) og Hanne Stagaard (S66)
57. Elsebeth Luthje Karstoft og 

Karen Ledet Kristoffersen 
(Christiansen) (S66)
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58. Tore Donslund Jensen (S56)
59. Axel Jul Christensen og 

Kirsten K. Winther (Hansen) 
(S66)

60. Niels Werner Ockens (S56)
61. Dagmar Dalsgaard (Lassen) og 

Eigil Koop (S56)
62. Paul Frølich (S56)
63. Kathrine Hamann, Jarl Dalgas 

Bunch og Kirsten Haarder 
(Præstholm) (S56)

64. Aage Buck (S56)

65. Studenter fra 1951.
Jette Zerlang, Bodil Kaldan, 
Inger Marie Nissen, Jytte 
Laursen, Karen Andreasen, 
Agnes Rise Damkjær og Else 
Boesen

66. Pladen pudses af Karen An
dreasen

67. 40-års studenterjubilarer i 
skoven for at pudse mindepla-

Gaver
Mogens Juhl, Kongensgade 15 i 
Ribe, yder en stor indsats for 
at tilvejebringe et omfattende 
billedarkiv på vegne af R1pen= 
ser-Samfundet. Jævnligt betæn
ker tidligere elever arkivet 
med gamle skolebilleder. Det 
har siden sidst de følgende 
gjort:
E lse Margrete Hansen (S64) - 
39 dias af lejrskole og sidste 
skoledag,
L ise Madsen f. Willumsen (r34) - 
fotografier fra skolens 800 års 
jubilæum,
Helge Høy-Hansen (r41) - foto= 
grafier fra sidste skoledag, 
Inger Kærgaard Poulsen f. Thom
sen (S46) - fotografier fra sid
ste skoledag.
Ripenser-Samfundet takker hermed 
for gaverne.

den
68. E.M.Veisig i gang med brassoen 

assisteret af H.C.Rosenberg
69. Ove Bent Sørensen med pudse

kluden

Studenter fra 1991
70. Maiken Lynge Jørgensen
71. Lulu Hjarnø, Michael Grønhøj 

Clausen og Beathe Schrøder- 
Madsen

72. Lene Larsen, Nette Tobiasen og 
Lars Urup

73. Hanne Ribergaard Hansen
74. Iben Fuglebjerg
75. Mads Grarup, Henriette R. Han

sen og Karen H. Nielsen

Foto: Bestyrelsen og Karl Rise 
Damkjær

Montage: Dorte Lund

Personaüa
døde

Marius Øllgaard (S24), lektor, 
Nyborg, 18. april 1991, 86 år.

Bodil W illemo'es (S17), børne
havelærerinde, Brabrand, 1. maj 
1991, 91 år.

Erik Sander (S67), læge, Ribe, 
23. maj 1991, 42 år.

runde dage.

Aksel S treh le , (S13), rektor, 
fyldte den 14. maj 1991 95 år. 
Aksel Strehle virkede til 1943 
pi Aarhus Katedralskole og der
efter i 23 år som rektor pi Hor
sens Statsskole.

Ejvind Beck N ielsen (S73)
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Mindeord
Lørdag den 20. april 1991 døde 
frk. Willemoes, næsten 89 år gam
mel. For en syv-otte år siden 
blev hun, alvorligt syg, indlagt 
på sygehuset, og vi sagde til 
hinanden: "Det kommer hun ikke 
over!" - Hun, som i et langt, ar
bejdsomt liv så at sige aldrig 
havde haft en sygedag, når hun 
lagde sig syg, måtte det være al
vorligt. Det var det også, men 
hun kom tilbage, dog blev hun al
drig helt sit gamle selv, og de 
sidste år kendte hun os ikke me
re; hun havde taget afsked med 
livet.
Nu er hendes stærke hjerte holdt 

op at slå, og hendes legeme har 
fulgt hendes ånd. Det er på tide 
at mindes, hvad hun betød for os. 
"Frk. Willemoes, det er simpelt
hen Ribe Katedralskole", sagde 
gamle rektor Vestergaard. For ham 
inkarnerede hun alt det han syn
tes om ved skolen, stilfærdig 
lærdom, munter spot og ubrydelig 
loyalitet; - dertil en ægte be
skedenhed, som ikke tvivlede om 
sine kvaliteter. Han sørgede for, 
at hun fik ridderkorset, og det 
har hun aldrig pralet med! men, 
som han sagde, hvis ikke hun 
skulle have det, hvem så?
Ja, frk. Willemoes var Ribe Ka

tedralskole. Hun havde været så 
længe på skolen, at selv lektor 
Blendstrup blev distanceret. Hun 
havde jo gået her som elev, fra 
omkring 1914, havde kendt alle de 
mærkelige gamle lærere, som hun 
kunne fortælle om med megen hu
mor: lektor Beck, Lille Jensen og
mange andre...... Senere, efter
mange år i Frankrig, hvor hun tog 
de højeste akademiske grader ved 
La Sorbonne, vendte hun hjem til 
sin gamle skole som lærer, i 
fransk og engelsk, men snart også 
i latin, som hun gjorde til sit 
fag, selv om hun ikke havde taget 
eksamen i det fra universitetet. 
Men hun havde gode forkundskaber 
fra lektor Becks undervisning, og 
hun holdt meget af latinen. I sit 
hovedfag fransk var hun en kapa
citet og kunne sikkert have gjort 
videnskabelig karriere, men hun

Emmy Willemoes, 
den 2. nov. 1959

var ikke i tvivl om sit valg. Og 
hun var en strålende lærer! Ti
merne med hende var en fest, for 
der blev leet meget, og hun var 
berømt - og frygtet - for sin re
plik. Man kedede sig ikke, og man 
lærte noget! "A er ett ræj for å 
læs' en fransk bog" fik hun én af 
sine elever til at sige - og der 
hører noget til! Hun hadede lusk, 
og sad man og puttede sig og håb
ede ikke at komme op, fik man ik
ke lov at dø i synden; omvendt 
kunne hun godt acceptere en god 
undskyldning ved timens begynd
else - "men lad det ikke blive 
en vane!" Der var ingen fare for 
det -. Hun fulgte sine elever 
nøje, vidste, hvis der var pro
blemer, og på sin skarpe, kontan
te måde hjalp hun mange. Aldrig 
overtrådte hun den usynlige tær
skel for den enkeltes personlig
hed; hendes respekt for den græn
se kunne bibringe nogle et ind
tryk af, at hun var en barsk gam
mel lærerinde, der plagede sine 
elever med harske kommentarer - 
et image, hun ville have godtaget 
og leet hjerteligt af!
Sentimental var hun mindst af 

alt, men et følsomt menneske var 
hun bag sin skarpe, selvironiske 
facade. Hun talte ikke om at gøre
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godt, hun gjorde det. Hvor mange 
mon er klar over, at hun i årevis 
sendte penge til og betalte bøger 
for elever, der ikke var selv
skrevet til en akademisk løbebane? 
Det måtte der aldrig tales om, og 
hun ville ikke modtage nogen form 
for tak i levende live, men i dag 
bør det fortælles. Vi er nogle 
stykker der véd, vi, som hun har 
hjulpet...
Som kollega var hun altid lige

vægtig og altid i godt humør. Hun 
havde et skarpt blik for urimelig
heder og kunne afsløre dem med en 
rammende bemærkning, men hun var 
irenisk i sin færd og undgik en
hver form for konflikt. Hendes 
sympati med den nye ånd der kom 
ind i skolen med overenskomstan
sættelsen var næppe stor, men i 
lighed med de fleste kolleger, 
der havde kendt de slemme 30'ere, 
modtog hun os med forbløffende 
storsind. Hun selv var af gammel 
embedsmandsadel! En anakronisme! 
Hvem ville i dag finde på at be
tale klassesæt til sine elever ud 
af egen lomme? eller stille sin 
bogsamling til elevernes rådig
hed, som hun gjorde i sine berøm
melige mandagstimer?

Sagen var, at hun elskede sine 
fag og elskede studeringer. Hun 
befandt sig aldrig bedre end mel
lem sine bøger, hun var myreflit
tig. Da klassikergrenen blev gen
indført i 1948, overtog hun sam
men med Ladegaard-Petersen latin
undervisningen på højt niveau, og 
den udfordring besvarede hun ved 
at tilegne sig den latinske kul
tur på hovedfagsniveau. Det har 
uden tvivl været hårdt, men hun 
elskede det! Det værste ved hend
es alderdoms svækkelse var, at 
den fratog hende evnen til at 
studere....
Lad os da huske hende som hun 

var i sine velmagtsdage, de var 
heldigvis også de fleste! Det var 
en fornøjelse at opsøge hende i 
hendes lille hus i Kongensgade, 
"å l'heure bleue", som hun sagde, 
at høre hende berette om gamle 
dage, om rejser, om teateroplev
elser. Man gik derfra, beruset af 
cigar, portvin og navnlig sam
tale. "Seul 1'Esprit, s'il 
souffle sur la glaise, peut créer 
l'Homme" (A.de Saint-Exupéry). - 
Det er et privilegium at have 
kendt Willemoes.

Jens Vind

Pastor Søren Krarups tigprædiken overfrk. WiHemoés

Vi er idag ved frk. Willemoes' 
bisættelse i Ribe Domkirke be
gyndt med at synge salmen "Op al 
den ting, som Gud har gjort", og 
det er jo ikke uden grund, at 
netop denne salme synges i denne 
kirke. Ikke blot var Brorson bi
skop i Ribe, men salmen tager 
også sit udgangspunkt og sin 
stemning i dén vestslesvigske 
natur og sammenhæng, som vi alle 
kender her fra egnen ved Ribe. 
Dermed skrives teksten. Og tek
sten ved netop denne bisættelse 
fortsætter med den gamle Ribe- 
student K.L.Aastrups salme ef

ter prædikenen, hvor arv og 
gæld bliver vedgået og tillige 
sat ind i den kristelige sam
menhæng, der altid skal hævdes 
her i kirken. Først Gud som 
skaberen. Og derefter den skab
ning, hvis liv vi skal tage af
sked med og hvis levned og hi
storie vi vil omtale. Sådan er 
dispositionen. Men vi vil idag 
begynde med skabningen og ende 
ved skaberen - eller med sal= 
merne: vi vil begynde med Aa- 
strup og slutte med Brorson.
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Af henfarne slægter jeg arved 
den vang,

hvis muld jeg for udsæd
nu pløjer.

Her rydded de marken for stene 
engang

og dyrked den siden med suk
eller sang.

Sådan siger Aastrup i salmen om 
den lod af din jord, som et men
neske må kalde for sin egen, og 
når vi i dag står ved frk. Wil- 
lemoés' dannebrogssmykkede kiste, 
er det jo i hvert fald ikke mu
ligt at overse slægternes række 
og historiens tale. Hun var led 
i en lang kæde i Danmarks histo
rie og for så vidt en repræsen
tant for denne historie, og det 
er mit indtryk, at hun var sig 
det bevidst og ville være det. 
Hendes farfar var stifteren af 
Flensborg Avis og dens første 
redaktør - dén sønderjyske avis, 
hvis betydning i fremmedherre- 
dømmets tid vanskeligt kan 
overvurderes. Hendes farmor var 
født Scharffenberg og niece til 
den berømte oberst Scharffenberg, 
hvis ledelse af 8. brigades 
stormløb mod Dybbøl Mølle den 18. 
april 1864 er indskrevet i vores 
historie. Og hendes far var den 
navnkundige og betydelige redak
tør af Ribe Stiftstidende, som 
følte sig stærkt bundet af sin 
slægts traditioner og som vidste 
at leve op til de bedste af dem. 
Ikke blot Ribe by, men hele Søn
derjylland står i gæld til ham 
for hans utallige initiativer 
og igangsættende energi, og hele 
landet, ja i en periode hele Eu
ropa læste hans avis med spænd
ing, fordi han under første 
verdenskrig var den bedst ori
enterede om begivenhederne i 
det krigsførende Tyskland. I 
dette hjem var den nationale 
forpligtelse en selvfølgelig
hed, og man kan vanskeligt fin
de et bedre symbol for frk. 
Willemoés' slægt og sammenhæng 
end netop Dannebrog.
Så meget mere som hun vedkendte 

sig sammenhængen. Jeg har ikke 
kendt frk. Willemoés personligt, 
kun vekslet et par ord med hende 
i ny og næ, men den, der så hende 
færdes i Ribe, kunne ikke være i

tvivl om, at hun var en person
lighed, der menneskeligt og ån
deligt havde fodfæste. Gennem sin 
43-årige ansættelse ved Ribe Ka
tedralskole kom hun næsten til 
at personificere traditionen i 
Ribe by og ved dens lærde sko
le. Usentimental, klar, undertid
en skarp og under alle omstændig
heder pligtopfyldende og samvit
tighedsfuld opdrog hun de nye ge
nerationer og sendte dem ud i de
res fædreland med en viden om, at 
livet har andre opgaver og anden 
alvor end det at skulle udfolde 
sit selv og dyrke sine behov. Her 
ved hendes kiste er jeg blevet 
bedt om at sammenfatte hendes 
livsgerning med de ord, som rek
tor Vestergaard udtalte ved sko
leafslutningen i 1972. Han sagde 
da: "Og den sidste lærer, vi skal 
tage afsked med, er lektor frk. 
Willemoés, som har været ansat 
ved skolen i 43 år. Det kan gø
res kort og uden forbehold. De få 
gange, der har skullet skrives om 
frk. Willemoés, har påtegningen 
lydt således: Lektor frk. Wille
moés må i alle henseender, fag
ligt, pædagogisk, menneskeligt og 
kollegialt, skønnes hørende til 
topklassen. Men må jeg dertil 
føje en personlig tak: jeg har 
ofte bedt om Deres råd og altid 
med udbytte."
Sådan sagde hendes skoles rek

tor ved hendes afsked, og vi vil 
lade disse ord være den afslut
tende karakteristik af hende, som 
i dag skal bisættes fra Ribe Dom
kirke, svøbt i Dannebrog.

Nu, Herre, for dig jeg mig bøjer: 
Den mark, som blev min, 
var altid dog din.

Det er Aastrups afslutning på 
det vers, hvis indledning vi før 
hørte, og med denne afslutning er 
kristendommens perspektiv lagt 
ind over talen om arv og slægt og 
historie. Nej, vi er ikke vore 
egne herrer, for både liv og 
slægt og arv er givet os af ham, 
der er vor herre og skaber. Det 
er et ansvar, der er lagt på os, 
ikke et eksperiment, vi skal ud
forske, for vi er under en for
dring, stillet os af ham, der 
har givet os livet. I ét ord: vi
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er skabninger, og at være skab
ning er netop at være draget til 
ansvar for, hvad vi gør med det 
skabte.

Gik alle konger frem på rad 
i deres magt og vælde, 
de mægted ej det mindste blad 
at sætte på en nælde.

Det er skabningens vilkår, Bror
son skildrer i dette vers, for 
det er jo menneskets skrøbelighed 
og afmagt, der skildres. Selv den 
største, selv kongen, er dog kun 
et lille, svagt menneske i for
hold til vores herre og skaber.
Og det er jo værd at notere sig, 
at dette er skrevet under ene
vælden, da kongens magt og vælde 
var uantastet i samfundet, fordi 
hans ord var landets lov, og det 
siger da noget om arten af den 
danske enevælde og om den selv
forståelse, som også i denne 
kongelige enevældes tid var gæl
dende: at intet menneske, ikke 
det mægtigste, er andet end en 
hjælpeløs ufuldkommen skabning 
- med ét 6rd: en synder. Syndens 
fortegn er sat for menneskelivet, 
hvor kristendommen forkyndes, og 
det er forkyndelsen af mennesket 
som synderen for Gud, der giver 
talen om os som Guds skabninger 
dets rette indhold.
Nej, den mark, som blev min, 

var altid dog din - det er, hvad 
vi skal høre og holdes fast på af 
evangeliet om Guds nåde mod synd
ere, og det er fordi Gud på denne 
måde har taget ansvaret på sig 
for, hvad der kommer ud af det 
hele, at vi kan påtage os vort 
ansvar for det begrænsede: det,
der er givet os. Fordi vi er 
her under skaberens fordring, 
kan vi være tro mod vores skabte 
verden og virkelighed i troen 
på, at den er dog i Guds hånd.

Fordi vi ikke skal frelse vores 
næste, kan vi være næsten tro i 
tillid til Gud som vores frel
ser. Vi er ikke de almægtige, 
men dybest set de magtesløse: 
dét er evangeliets ord om os 
som Guds skabninger, og det er 
denne magtesløshed, vi først og 
sidst møder i vort forhold til 
den største magt her på jorden, 
til døden.
For her må jo selv den stærke

ste erkende sig overvundet. Vi 
kan ikke sætte et blad på en 
nælde, og vi kan slet ikke und
slippe livets afslutning og ud
slettelse. Skabningens vilkår 
træder tydeligst frem i den dø
delighed, der er grundvilkåret 
for enhver, og derfor skal 
skabelsen altid knyttes sammen 
med opstandelsen, hvis ikke re
sultatet skal blive angst og 
fortvivlelse. Fordi Gud er den 
opstandne Kristus, er Gud den 
gode skaber. Fordi første og 
anden trosartikel hører sammen, 
er den kristne tro frimodighed 
og glæde under alle forhold - 
også i forhold til døden. Fade
ren og sønnen er ét, og fordi 
sønnen er død og opstanden for 
os, kan vi hver dag takke Gud 
for det skabte liv, han har givet 
os - også den dag, vi skal dø. 
For så gælder det med Kingos ord:

O, her er dog håb tilbage!

Eller så kan vi med Brorson sige 
til den korsfæstede og opstandne 
skaber og frelser:

Hvad skal jeg sige? - Mine ord 
vil ikke meget sige:
O Gud, hvor er din visdom stor, 
din godhed, kraft og rige!

A men.

Pastor Søren Krarup, Seem.
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April 1991
Tanke- og læsefrugt-selskabet 
mødes på Café Nicolaj med H. C. 
Andersen på dagsordenen; oplæg 
ved Iben Thagaard.
Restaurant Postgården er af Han
ne Larsen solgt til Tove og E- 
gon Christensen, Ribe.
Erik Skov, museumsinspektør ved 
Nationalmuseet, har i forbindelse 
med en besigtelse af prædikestol 
og altertavle i Mandø kirke date
ret tre figurer til 1480.
De Vanføres Boligselskab søger om 
tilladelse til at opføre i alt 24 
boliger fordelt på Gredstedbro, 
Ribe og Mandø.
En piscina (et stentrug til vie
vand) fra 1200 årene blev ved et 
tilfælde fundet på bunden af åen 
i forbindelse med renovering af 
fisketrappen ved frislusen / 
Midtmøllen i hovedgaden.
Måendens kunstner på Café Nico
laj er Tine Kaag Høgsgaard.
I Spandet har man beskrevet lo
kalsamfundet med en 165 minutter 
lang videofilm med titlen "Arets 
gang i Spandet Sogn". Videoen kan 
købes hos Ejner Feddersen, Høm 
Video.
Ribe byråd beslutter efter megen 
debat i medierne og grundig - 
især, men ikke udelukkende - 
økonomisk vurdering at bevare 
det kommunale brandvæsen og af
slog dermed et tilbud fra Falck. 
Falck beslutter ikke at udbygge 
beredskabet i Ribe, og snakken 
fortsætter.
På Ribe Katedralskole glæder man 
sig over, at 163 unge mennesker 
har ønsket at begynde i l.g ef
ter sommerferien.
Alle blyindfattede vinduer i Set. 
Catharinæ Kirke skal udskiftes. 
Cai Ulrich von Platen udstiller 
på Kunstmuseet.
Mogens Osborg, vicepolitimester 
i Esbjerg, udnævnes til politi
mester i Ribe.
I forbindelse med forestående 
ledningsarbejder i Sortebrødre 
gade vedtager Ribe Kommune at 
brolægge gaden.

Koncert i Ribe Domkirke til min
de om domorganist Rued Langgaard. 
Fonden til Ribe Bys Forskønnelse 
bevilger bl.a. 50.000 kr. til i- 
standssættelse af pavillonen i 
Kunstmuseets have og ligeledes 
50.000 til byportsprojektet, som 
består i en markering af Nørre
port og Sønderport med 2 søjler 
hvert sted.
Viceinspektør på Vittenbergskolen 
i Ribe, Aksel Fredensborg, ansæt
tes som skoleinspektør på den 
store og velfungerende Søndre 
Skole i Grindsted.
61750 kr. bevilges af Den Sam
fundsmedicinske Forskningsfond 
til fysioterapeuterne Susanne 
Grann og Vibeke Nielsen i Ribe 
til belysning af "det kroniske 
belastningssyndrom".
Ribe får fransk venskabsby: 
Balleroy.
Maj 1991.
Den antikvariske Samling leder 
bag posthuset i Ribe efter vi
kingetidens og middelalderens 
vadested over Ribe å og håber at 
finde spor efter bolværk fra ti
den før etableringen af mølledæm
ningen.
Månedens kunstner på Café Nicolaj 
var Guiseppe Castro.
I forbindelse med 1. maj udtaler 
Fællesorganisationen bl.a.: "Vi 
opfordrer også de to arbejderpar
tiers amtsrådsgrupper og byråds
grupper til at arbejde for en lo
kal erhvervspolitik, der skaffer 
flere i arbejde - og fastholder 
eksistensen af Ribe sygehus og 
uddannelsesinstitutionerne i 
Ribe."
Lærer og viceborgmester Søren 
Tang glæder sig, fordi en lille 
undersøgelse viser, at en stor 
del af de ledige, som tager i 
mod et arbejdstilbud, fastholdes 
på arbejdsmarkedet. 
Læsefrugtselskabet med tilholds
sted på Café Nicolaj behandler 
Karen Blixen; oplæg ved Finn 
Krageskov.
Borgertårnet er nu færdigfuget 
og brandsikret.
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Tegning af R. Dueholm Jensen 
i Jørgen Bukdahl: Langs en 
gammel grænse, 1946

Arne Melchior åbner Ribes fest
uge.
Ribe Katedralskoles bestyrelse 
fungerer og er sammensat på følg
ende måde:
formand direktør Gunnar Laurid
sen, næstformand sygeplejerske 
Inge Christensen, suppleanter læ
rer Karen Buchert og byggeteknik
er Henning Bjergbæk - alle foræl= 
drerepræsentanter. Ruth Green 
Olsen repræsenterer amtsrådet og 
Vera Jakobsen byrådet. Lærer 
Helge Jensen er valgt for Kommu
neforeningen. Lærerrepræsentan
terne er Dorte Stig Madsen og 
Jørgen Baungaard Hansen. Skolens 
tekniske og administrative perso
nale repræsenteres i bestyrelsen 
af skolesekretær Inger Geil, og 
eleverne af Bitten Guldbjerg og 
Jeanette Nielsen. Ribe Erhvervs
råds interesser varetages af di
rektør Tage Stubkjær og ungdoms-

og erhvervsvejledningens af sko
lekonsulent Anders V. Mikkelsen. 
Rektor Bent Karsdal er tilfor
ordnet .
Danmarks Radio har i en uge be
søgt Ribe for at optage en 35 
minutter lang film om gamle dage 
Det er de to Froder: Munksgård 
og Kristoffersen, som står for 
projektet.
Køleskibet, som Lauritzen Rede
riet lod indregistrere i Ribe, 
fik navn: Jørgen Lauritzen. 
50.000 var til tulipanfest i år. 
Overskuddet på i alt 180.000 kr 
vil blive brugt på sociale for
mål .
Jens Christensen, Ribes borgme
ster, som nyligt fyldte 70 år, 
har fået Ridderkorset af Danne
brog.
Weekendåbent. 19 forretningsdri
vende holder åbent i weekenden i 
ugerne 26-32. Handelssatndsfore- 
ningen siger, at man vil bestræ
be sig på, at ordningen, som 
skal præsentere Ribe som en tu
ristvenlig by, kommer til at ge
nere de fastansatte i butikkerne 
mindst muligt. HK beder dog Til
synsrådet om at kigge på sagen. 
Digeforstærkning. Der udarbejdes 
et skitseforslag til forstærk
ning af diget på Mandø. 

Teatersalen i kulturhuset på Ro
senallé er færdig - skabt med 
frivillig arbejdskraft.

Juni 1991.
Helga og Bent Lassen sælger køb
mandsbutikken på Nørremarken til 
Poul Nygaard, Favør.
Timedrift. Den 2. juni indfører 
DSB timedrift på strækningen Es- 
bjerg-Ribe-Tender. Ordningen kri
tiseres voldsomt af især skolee
lever i oplandet, som mener, at 
de ændrede afgangstider giver 
dem en længere skoledag. Ligeled
es kritiseres det, at den sene 
afgang fra Ribe er fremrykket en 
time.
Sognepræst Knud Henrik Beck døde 
81 år gammel. K.H.Beck kom i 1959 
til Obbekjær.
Fund. I forbindelse med brolæg
ningen af Sortebrødregade er der
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gjort arkæologiske fund fra 1400- 
tallet.Stavnsbåndet. Udvalget for teknik 
og miljø i Ribe slår igen fast, 
at huse i Ribe er til at bo i - 
ikke til at holde ferie i, og 
det må man jo være glad for. Hvis 
ripenserne forventer, at vi ude
fra skal besøge byen, så må ægt
heden bevares. Kopien kan man jo 
i forvejen se i Legoland.
Kammerslusen. Så blev det omsider 
besluttet, at der igen skal være 
andet end en gangbro over Ribe å 
ved Kammerslusen. Hasse Tranholm 
slår stregerne, og den lokale ma
skinfabrik tager sig af det prak
tiske. Broen vil ganske vist kun
ne åbnes, men får en frihøjde, 
som skulle sikre mindre både fri 
gennemsejling. 1. januar 1992 
skulle vejen være farbar.
Gorilla søges. "Pengene ligger 
bedst i folks egne lommer," så
dan omtrent mente jeg, at en 
venstreparole lød - så måske er 
borgmester Jens Christensen i 
syv sind nu, hvor der skal krad
ses andet end lommeuld ned i 
kommunekassen. 40 millioner kr. 
skylder borgerne, hvadenten det 
drejer sig om skattegæld i den 
helt store stil eller ubetalte 
regninger for børnepasning - 
det ville måske have en præven
tiv virkning atter at rejse 
galgen nord for byen under dæk
ke af, at den blot er et histo
risk minde i en nostalgisk tid. 
Skulpturer. Handelsstandsfore
ningen har taget initiativ til, 
at to skulpturer skabt af Ole 
Videbæk er blevet opstillet i 
Centrum. En jernskulptur på 
Mellemdammen og et betonfor
læg til et større værk på 
Skibbroen. Videbæk holder for 
en gangs skyld mund og kommen
terer ikke sine arbejders dy
bere symbolik.Lagervarer. Kunstmuseet i Ribe 
udstiller grafik fra samlinger
ne i denne måned.
Gave. Afdøde drejer Robert 
Christensens værksted er blevet 
overdraget til Den antikvariske 
Samling.
Juli 1991.
Inventar. Til Ribe Domkirke er

der bestilt en ny løber. Hanne 
Vedel i Åbenrå skal fremstille 
den. Prisen bliver 140.000 kr., 
og løberen benyttes første gang 
søndag, den 1 . december. 
Stemmeværk. Ved Liden Kirstens 
bro mener arkæologerne at have 
fundet det stemmeværk, som i sin 
tid skulle sikre tilførslen af 
vand fra Stampemølleåen til vold
graven omkring Riberhus.
Seminarie i vækst. 403 har søgt 
ind på Ribe Statsseminarium, her
af kan 112 optages, hvilket ikke 
engang er det antal, som har søgt 
seminariet i Ribe som første 
prioritet. Rektor Lars Runo Jo
hansen håber, at seminariet til 
næste år må optage 5 hold, altså 
1 hold mere end i år. Der er i 
alt 700 studerende på Ribe Stats
seminarium.
Skiftedag. Marie og Antonio Alva
rez overtager forpagtningen af 
Restaurant Kammerslusen.
250 år siden. Fest på Mandø i an
ledning af, at det er 250 år si
den, at øen på en auktion i Ribe 
blev frikøbt af beboerne for 864 
rigsdalere. Nu 83 mandøboere.

Stig Jensen fra Den antikvariske 
Samling skriver på en bog om Ri
bes vikinger.Anita Faurholt indretter restau
ration i den gamle arrest, hvor 
hun også driver forretning. 
Efterlysning. Den antikvariske 
Samling i Ribe spørger, hvem var 
den skomagermester, der indtil 
sidst i 30'erne havde værksted 
på Skibbroen, og hvor boede han? 
Man ved blot, at han hed G. Lau
ritsen - og faderen T. Lauritsen. 
Gågaden smykkes på initiativ af 
handelsstandsforeningen for en
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tid med skulpturer. Til næste 
år satser foreningen på flere 
værker end i år og arbejdende 
kunstværksteder i gågaden. Det 
er vel overflødigt at bemærke, 
at skulpturerne blev udsat for 
hærværk.
Bevilling. 400.000 kr. er be
vilget til restaurering af præ
dikestol og altertavle i Mandø 
kirke. Siden 1890 har kirkens 
altertavle ligget gemt bort. 
Tidens tand. Ribe Domkirkes 
vestgavl restaureres. Sand
sten og granitsten indkapsles 
med et særligt stof, så de ik
ke yderligere forvitrer, mens 
tufstenene udskiftes. 
Slotsbanken. Den lokale kunst
ner Poul Pava Lausen udstiller 
på Slotsbanken.
Ribespillet 1991. Mere end 2000 
så Ribespillet om Ribelunds hi
storie: "Da skyggerne lærte at 
danse."
Indvielse. Mandøcentret er 
indviet. Det rummer plads til 2 
lejrskoler, samtidig med at der 
er en stor forsamlingssal. 
Ledighed. Som næsten alle andre 
steder er arbejdsløsheden vok
sende i Ribe. Fra april 90 til 
april i år er yderligere 48 per
soner blevet ledige, og det sva
rer til en stigning på 5,8%. 
Vækst. Ribes befolkningstal har 
uofficielt sneget sig op over 
18.000 indbyggere. Det skete 
sidste gang i 1984.

I foråret 1991 blev en ny minde
plade afsløret i Ribe. Den sidder 
på SID-huset i Tømmergangen: det 
nybyggede område mellem Saltgade, 
Seminarievej og Rosenallé. Pladen 
er til minde om Poul Geleff.
Hvad har denne gamle kæmpe dog

med Ribe at gøre, spørger man u- 
vilkårligt sig selv. Det svarer 
Kaj Bernbom på i sin tale holdt 
ved afsløringen:
"Når vi går rundt i Ribe, finder 
vi mange mindeplader over 
personer, der har gjort sig sær
ligt bemærkede - og som har en 
eller anden tilknytning til Ri
be.
Hvad der ligger til grund for 

udvælgelsen af dem, der har 
gjort sig fortjent til særlig 
hæder, har jeg ikke kunnet gen
nemskue. Men det ligner måske en 
tanke, at med ganske få undtag
elser drejer det sig om menne
sker, der har været tilfredse 
med tingenes tilstand, og som 
ikke har haft noget ønske om at 
forbedre forholdene for de un
derprivilegerede i samfundet.
Andre har skiftende tiders by

råd hædret ved at opkalde gader 
eller veje efter dem. Her vil 
jeg blot omtale den mand, der 
har lagt navn til den gade, hvor 
kommunens administration har til 
huse. Denne fabrikant må vel ha
ve gjort et eller andet godt, 
men det ændrer ikke ved det for
hold, at han i 1888 smed samtli
ge arbejdere på gaden, fordi de 
ønskede at oprette en fagfore
ning .
Når vi i Socialdemokratiet 

melder os i rækken af "pladeop
sættere", har vi selvfølgelig 
valgt en person, der dels har 
boet i Ribe, og dels gennem sit 
virke har øvet en afgørende ind
flydelse på det samfund, som vi 
bor i.
Poul Geleff blev født i Bredebro 

i 1842, og kom til at dele skæbne 
med så mange andre børn på den 
tid. Da han var otte år døde mo
deren, og to år senere mistede 
han også sin far. Derfor blev han 
opdraget hos en ældre broder, der 
var lærer i Angel.

I 1864 tog Geleff lærereksamen i 
København, og samme år blev Angel 
tysk! Efter et par år som lærer 
på Fyn etablerer Poul Geleff sig 
i Ribe som bogtrykker og udgiver 
af bladet "Heimdal", et blad der 
er præget af hans holdning til 
begivenhederne i 1864. I 1867 
bliver han idømt en bøde for i 
sit blad at have fornærmet den
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preussiske stat. Da han ikke kan 
betale bøden, bliver han indsat 
til afsoning i København. Bog
trykkeriet og avisen, der havde 
til huse i Saltgade 6, måtte luk
ke.
Geleff forsøger sig herefter med 

et par andre aviser, men det af
gørende vendepunkt i hans liv 
kommer i sommeren 1871, hvor han 
gennem boghandleren Harald Brix 
kommer i forbindelse med Louis 
Pio, der netop havde begyndt sin 
socialistiske agitation. I trium
viratet Pio, Brix og Geleff er 
Geleff den praktiske trediedel. 
Pio havde de højtflyvende plan
er, Brix havde travlt med "Socia
listen" og det satiriske tids
skrift "Ravnen", medens Geleff 
med begge ben solidt plantet på 
jorden tog sig af det organisato
riske arbejde. Som en direkte 
følge af Burmeister & Wains lock
out stiftedes 15. oktober 1871 
"Den internationale Arbejderfor
ening", hvor Geleff blev kasser
er; men det var også ham, der i 
vinteren 1871-72 rejste landet 
tyndt som en slagkraftig og slag
færdig agitator, både for at 
knytte forbindelser til de eksi
sterende lokalafdelinger af "In
ternationalen" og for at oprette 
nye.
Alt dette gik naturligvis ikke 

upåagtet hen. I politidirektør 
Crones beretning for 1871 gøres 
der opmærksom på en ny slags 
kriminalitet, der har sneget sig 
ind, og som truer den offentlige 
fred og sikkerhed - socialismen. 
Crone, der hele sit liv har ar
bejdet for, at de fattige ikke 
skal stjæle de riges penge, er 
dybt bekymret. Da det viste sig, 
at justitsminister A.F.Krieger, 
en af grundlovens fædre, tog 
denne lov alvorligt, og ikke vil
le gå med til at forbyde det nye 
parti, måtte Crone finde andre 
veje. Et net af politispioner 
skulle infiltrere den nye bevæg
else, og melde til Crone om alt, 
hvad der rørte sig. Geleffs per
sonlige opvarter optrådte som 
huslærer Kornerup, der havde 
meldt sig frivilligt for at hjæl
pe Geleff. Poul Geleff gennemsku
ede hurtigt, hvad det var for en 
karl, men da han jo var en prak-

POL/

tisk mand, brugte han huslærer 
Kornerup til at bære kufferter, 
gå ærinder osv.
Den 9. april 1872 besluttede 

402 københavnske murersvende at 
strejke på kravet om 60 timers 
arbejdsuge - én times nedsættel
se af arbejdsdagen. Den 1. maj 
indkalder "Internationalen" til 
støttemøde for murerne. Over 
tusind møder op! Næste dag ind
kalder "Socialisten" til protest
møde den 5. maj på Fælleden:
"Målet er fuldt......  Vi vil
love hverandre at stå last og 
brast til sejren er vor!"
Ved et møde i statsrådet får 

politidirektør Crone endelig 
sin vilje. Stik mod grundlovens 
bestemmelser bliver der nedlagt 
forbud mod mødet. Samme aften (d. 
4. maj) er der sort af mennesker 
i "Socialisten"s lokaler. Crones
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politispioner kan berette om det 
særlige eftertryk, der havde væ
ret, da deltagerne sang sociali
sternes nye sang - især på re- 
frainet "til arbejdet, liv eller 
død". Samme nat blev Pio, Brix 
og Geleff arresteret. Dommen kom 
til at lyde på 3 1/2 års tugthus.
Den 8. april 1875 blev de alle 

"benådet i anledning af kongens 
fødselsdag". Sandheden var vel 
nærmere, at tre år i en mørk ene
celle, på en elendig ensidig 
kost, med hætte over hovedet, så 
fangevogterne ikke skulle få den 
idé, at det var mennesker, de 
havde med at gøre, totalt afskå
ret fra kontakt med omverdenen, 
alt dette havde nedbrudt dem al
le - men især Pio - fysisk såvel 
som psykisk. Det myndighederne 
kunne frygte, var at socialismen 
fik sine første martyrer i Dan
mark .
Ved juletid slog Crone til i- 

gen. Pio blev kaldt op til vi- 
cepolitidirektør Hertz og fik 
her at vide, at med mindre Pio 
og Geleff ville tage imod hver 
sin enkeltbillet til Amerika 
plus en startkapital 20.000 kr., 
ville de blive fængslet på ube
stemt tid. Pengene til dette 
projekt var velvilligt stillet 
til rådighed af Burmeister &
Wain samt Ruben's bomuldsspin
derier .
Den 23. marts gik Pio og Ge

lef f om bord på S/S Berlin.
Crone havde sejret i første 
omgang.
Også dengang fandtes der et re

elt borgerligt nyhedsmonopol. Det 
var derfor en let sag at udråbe 
afrejsen som et forræderi, en 
holdning, der lever i bedste vel
gående helt op til vores egen 
tid. Men hvad havde alternativet 
været? Total nedbrydelse og død 
i det nye flotte tugthus i Vrids- 
løselille - og hvem skulle det 
have hjulpet?
Mest rammende kan det nok siges 

med tyskeren Bertolt Brechts ord: 
"De svage kæmper ikke.
De stærkere kæmper måske 

en times tid
De som er endnu stærkere,

kæmper i mange år.
Men de stærkeste kæmper hele 

deres liv igennem.

De sidste er uundværlige."
Poul Geleff får denne mindeplade 
for de mange år.
Kaj Bernbom, Ribe."
Dette var, hvad jeg havde valgt 
at bringe af nyheder fra Ribe 
og omegn i denne omgang.
Redaktøren

Nyt fra Katedratskoten
Ribe Katedralskole har fået en 
bestyrelse. Det er en af konse
kvenserne af den nye gymnasielov, 
som på mange måder ændrer skolens 
ansigt: dette skal nu ikke længe
re være Statsmagtens eller Øvrig
hedens strenge, mod borgerne 
vendte, men borgernes eget. Be
styrelsen er valgt af og blandt 
forældrene; eleverne har også re
præsentation, såvel som lærerne 
og de folkevalgte politikere. - 
Foreløbig har det ikke betydet 
den store forandring i skolens 
daglige liv; det forløber stille 
og roligt, som sædvanligt.
Forårets rolige rytme har været 

brudt af 2.g'ernes rejser, til 
Prag (2a og b; 2x), Warszawa (2y) 
og Paris (2z), som fandt sted me
dens 3.g'erne svedte over ter
minsprøverne. Egentlig skulle al
le rejser i år have været til 
Østeuropa; men den usikre situa
tion i Sovjetunionen betød, at 2z 
i sidste øjeblik ændrede rejsemål 
fra Leningrad til Paris. Det 
var den fredeligste uge på sko
len! Kun l.g'erne sneg sig ad 
skolens øde gange. Næsten for 
fredeligt. Mere liv blev der, da 
vi fik besøg af udenlandske sko
ler, som det skete flere gange i 
løbet af foråret. I bededagsferi
en havde vi besøg af en klasse 
fra Hamborg; ugen efter af en 
klasse plus fire lærere fra Nor
ge; der har ligeledes været besøg 
af 2 lærere fra England, som har 
været udvekslet med Inger Marie 
Dahl og Kirsten Beck. Disse 
internationale udvekslinger er
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noget vi kommer til at se mere 
til i de kommende år.
Andre aktiviteter i forårets 

løb har været fællesarrangement
er: film og foredrag. Den 13. 
marts holdt Stig Jensen et spæn
dende foredrag om resultaterne 
af udgravningerne i Ribe. Skolens 
kor deltog i de sønderjyske sko
lekors koncertturné i Tønder og 
Kolding den 6. og 7. marts. Den
2 . maj holdt vi forårskoncert i 
hallen, et meget velbesøgt og 
vellykket arrangement.

Ind imellem har vi været flit
tige, og den 8. maj var det så
3.g'ernes sidste skoledag, som 
blev fejret på behørig vis. Maj 
og juni, de to eksamensmåneder, 
lokkede mod sædvane ikke til 
eksamenslæsningsforstyrrende ak
tiviteter, og den 2 1. juni kunne 
vi fejre studenterne på en sol
skinsdag i skolens gård.
Vi ses igen til august.

Jens Vind

Nyt fra Ribe Kunstmuseum
I år festligholdes Ribe Kunstmu
seums 100-års jubilæum. 1891 var 
året, da museet oprettedes i den 
store velhavervilla - i folkemun
de kaldet "Slottet" - i Set. Ni- 
colaigade 10, hvor det den dag i 
dag har til huse.
I den anledning går tankerne 

naturligt tilbage i tiden og man 
skal ikke have gravet dybt i mu
seets historie for at blive klar 
over, hvor meget Ribe Kunstmuseum 
i virkeligheden skylder Ribe Ka
tedralskoles lærerstab - ja, må
ske skylder det den overhovedet 
sin eksistens. En gennemgang af 
museets protokoller viser, at der 
både imellem initiativtagere til 
oprettelsen, bestyrelsesformænd 
og menige bestyrelsesmedlemmer er 
katedralskolelærere. Rektor T. 
Fritsche var således til sin død 
i 1903 museets allerførste besty
relsesformand. I perioden 1922- 
27 var lektor C. Amorsen formand 
og i det lange tidsrum 1954 - 
1970 bestred lektor H. A. Johan
sen posten. Menige bestyrelses
medlemmer er også hvervet fra 
katedralskolelærernes rækker: 
adjunkt Øllgaard, adjunkt Knud 
Knudsen og fra den nuværende læ
rerstab adjunkt Jens Vind (1969- 
74) og adjunkt Hans Staunstrup 
(1978-80). Meget ville uden 
tvivl have set anderledes ud, 
hvis ikke disse lærere havde 
brændt for kunstmuseumssagen og 
med deres særlige akademiske 
baggrund havde gjort sig gælden
de i bestyrelser, sammensat af

politikere, forretningsdrivende 
o.m.a.
Jubilæumhøjtideligheden er 
fastsat til den 31. august kl.
13, hvor blandt meget andet to 
særudstillinger vil blive åbnet:
11 Ribe-kunstnere og SIGURD SWA- 
NE - tro, drøm og myte.
Når vi på museet har valgt at 

trække Sigurd Swane frem i jubi
læumssammenhæng, skyldes det, at 
han er den bedst repræsenterede 
kunstner i samlingen, og at han 
ydermere havde familiær tilknyt
ning til Ribe og med mellemrum 
aflagde byen besøg. Således ejer 
museet - foruden andre Swanevær= 
ker - et oliemaleri med motiv fra 
Bredeslippe og tre akvareller 
med motiv fra Ribe Domkirke, pyn
tet til Ansgarfest i 1926.
Fremover håber vi at få kendskab 

til så mange Ribemotiver fra Swa- 
nes hånd som muligt. Så sidder De 
inde med oplysninger om eksisten
sen af sådanne, vil vi på Ribe 
Kunstmuseum være Dem taknemmelig 
for en henvendelse.
løvrigt udkommer på jubilæums

dagsn et rigt illustreret jubilæ
umsskrift med artikler om museums
bygningen og museets historie 
efterfulgt af tekster om de bedste 
billeder i samlingen, skrevet af 
de kunstskribenter i Danmark, der 
sidder inde med den største eks
pertise på de relevante områder.

Museumsinspektør William Gelius
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Nyt fra Den antikvariske Samiing

Smykkesten af lagdelt agat. Indgra
veret ses en håndværker (Prometheus?) 
i færd med at fremstille en figur 
(mennesket) af en klump ler, som han 
samtidig æltende behandler med den 
løftede fod. Med sin højre hånd hol
der han en målestok hen til figuren 
for at sikre det rette mål. Motivet 
kendes fra en gruppe italienske gem
mer fra ca. 1. århundrede f.Kr. Smyk
kestenen er blot 11 millimeter høj.

Blandt de titusindvis af fund, 
der er gravet op på vikingetid
ens markedsplads i Ribe, falder 
enkelte uden for det forventede 
billede - og dog. Hvor skulle 
man ellers finde antikke romer
ske genstande i et nordisk vi
kingetidsmiljø, hvis det ikke 
netop skulle ske på markedsplad
sen ved Ribe med dens tætte kon
takter til Rhinområdet? I hvert 
tilfælde er det en kendsgerning, 
at der, foruden romerske mønter, 
optræder antikke gemmer - halv= 
ædelsten med indgraverede motiv
er - som oprindeligt har været 
anbragt i signetfingerringe.

Hvorledes disse 500 til 800 år 
gamle smykkesten er havnet i 
Ribe er en gåde, men det er mu
ligt, at de stammer fra plynd
rede romerske grave. Guldfing- 
erringene skulle så være solgt 
videre til Ribe, og her har man 
blot pillet stenene ud, inden 
guldet blev smeltet om.
I et andet tilfælde er en del 

af en romersk bronzestatuette 
havnet i Ribe. Den er tydelig
vis klippet til og må opfattes 
som skrot beregnet til omsmelt
ning hos bronzestøberen.
Disse genstande fra den antikke 

verden har været sjældne, og 
blandt markedspladsens mange tu
sinde fund lyser de op som en 
hilsen fra en anden længst for
svunden kultur.

Stig Jensen

Forskellige antikke genstande er hav
net på markedspladsen i Ribe: f.eks. 
en romersk mønt, gemmer af halvædel
sten til signetfingerringe, en glas
medaljon samt et fragment af en 
bronzestatuette.
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Fra kindhestenes tid
Tønder d.l8.Aug 1895

Høit ærede Hr Rektor!

I Anledning af Hr Rektorens ærede 
Skrivelse, skal jeg først tillade 
mig at bemærke, at det skulde ha
ve været mig en stor Fornøielse 
at modtage Dem her i Tønder -, 
det kan forhaabentlig ske en an
den Gan g .

Aksel har endnu ikke yttret Lyst 
til nogen bestemt Livsstilling, 
men det er dog mit Ønske, at han 
skulde blive Student -, jeg tror 
at han er nogenlunde flittig, og 
haaber da, at det vil kunne lade 
sig gjøre.-

Hvad Aksel angaar, har jeg endnu 
noget paa Hjerte. Han kom hjem 
med en Betændelse i venstre Øre, 
og var desuden saa temmelig døv 
paa den paagjældende Side. I de 
første Dage kunde jeg intet se, 
da alt selv efter en stærkere Ud
skylning var bedækket med en pu- 
rulent ^materieAoidig^ Masse -, 
senere, (den 5te Dag) da jeg kun
de faa Overblik over Trommehin
den, fandt jeg, at der havde væ
ret en Rift (forfra bagtil), der 
nu var i Færd med at hele. Da han 
havde faaet en temmelig voldsom 
én paa Øret af Hr Secher, antager 
jeg det for utvivlsomt, at den 
paagjældende Rift er opstaaet ved 
denne Leilighed. I det store 
Flertal af Tilfælde heler en Rift 
i Trommehinden (og dette vil 
vistnok ogsaa her være Tilfældet) 
uden at efterlade Forstyrrelse i 
Hørelsen, men det omvendte kan 
ogsaa være Tilfældet, og en for
nyet Ruptur Cbristningj er ikke 
heldig, ligesaalidt som det er 
heldigt for Skolen at Eleverne 
faar deres resp: Trommehinder læ
derede. - Hvad Foranledningen an
gaar, saa var det ikke, fordi Ak
sel havde begaaet en Forseelse 
mod Disciplinen, men fordi han 
ikke kunde sin latinske Gramma
tik, hvad den Dag skal have været 
en almindelig Skavank, og Aksel 
blev saa valgt til Prugeljunge, 
fordi han sad bekvemmest for Ek

sekutionen. Jeg nærer nu ikke no
gensomhelst Hevnfølelse eller U- 
villie mod Hr Secher, men jeg 
vilde gjerne sikre mod en Gjenta- 
gelse, og jeg vilde ogsaa gjerne 
have, at Skolen skulde have en 
anden Lærer - jeg har allerede 
tidligere udviklet denne Sag, og 
vil nu overlade Hr Rektoren at 
træffe de fornødne og mest tjen
lige Forholdsregler. Det vilde 
være mig kjært om De leiligheds- 
vis vilde meddele mig Deres Me
ning om Sagen.

Med Høiagtelse Deres meget 
forbundne ¿7 ,

NB. Jeg har naturligvis ikke sagt 
Aksel noget om dette Brevs Ind
hold.

Den 24. august svarer rektor 
Fritsche (1), at han blev ilde 
berørt ved brevet, og at han har 
fremlagt sagen i et lærermøde 
samt drøftet den gentagne gange 
med hr. Secher, og at han heref
ter kan indestå for, at "det af 
Dem paaankede Forhold ikke skal 
blive gentaget".
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dårlig forberedelse til en dygtig 
lærer må medføre, så overskygges 
de dog af mindet om timer, der 
gav skoleårenes største og værdi
fuldeste oplevelser. Secher var 
uden tvivl en dygtig klassisk fi
lolog,-hvilket formentlig også 
kan bekræftes af, at han i 1907 
blev udnævnt til Ridder og ved 
sin afgang på pension i 1915 blev 
benådet med Dannebrogsmændenes 
Hæderstegn. Den kollektive af
straffelse i Fredericia er glemt. 
Og dr. Friis' ønske om Sechers 
forflyttelse blev ikke imødekom
met. Det kan jo være, Aksel for
tjente den uheldige lussing. Han 
var ikke nogen ørn til latin! 
året efter fik han tg+ til års
prøven og til studentereksamen g-i 
i skriftlig og g+ i mundtlig la
tin. Han blev iøvrigt senere far
maceut.

M ogens J u h l

(1) B e g g e  b r e v e  i L a n d s a r k i v e t ,  
V i b o r g .

(2 )  S e r i e s  r e c t o r u m ,  1 9 6 7 .

(3) E r i k  V a r m i n g :  S k o l e m i n d e r  

1 8 9 2 - 9 8 .  R i p e n s e r - B l a d e t ,  

b d . 3 , 1 6 3 , 1 9 5 8 .

( 4) J . L .  B u c h :  O v e r l æ r e r  J ø r g e n  

M ø r c h  S e c h e r .  R i p e n s e r - B l a 

d e t , b d . 1 , 4 , 1 9 1 6 .
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Derimod reagerer rektor ikke på 
den sidste del af brevet, hvor 
dr. Friis med rene ord henstiller 
til skolen at skille sig af med 
Secher, idet han henviser til 
tidligere samtale med rektor. Man 
aner, der må ligge noget mere bag 
end blot en ørefigen, som iøvrigt 
på det tidspunkt var daglig kost 
i latinskolerne.

Ved undersøgelse af Sechers bio
grafiske data (2) ses det, at han 
i 1885 udnævnes til rektor ved 
Fredericia latinskole, men afske
diges 8 år senere 39 år gammel. 
Året efter - i 1894 - bliver han 
udnævnt til timelærer på Ribe Ka
tedralskole. Afgangen har næppe 
været frivillig, og det var den 
heller ikke.

I Erik Varmings erindringer (3) 
fortælles der, at Secher en dag 
forløb sig og gav alle eleverne i 
6. klasse (svarende til 3.g i 
dag) en lussing for en eller an
den forseelse. Dette medførte 
hans afskedigelse, og han måtte i 
Ribe begynde forfra som timelæ
rer. Her forfremmedes han hur
tigt, i 1896 til adjunkt og to år 
senere til overlærer (lektor), 
dæmpende sit stadig heftige ge
myt, som Erik Varming skriver.

Men selv om J.L. Buch (4) erind
rer timer med Secher, der var 
præget af de konsekvenser, som
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Nye medtemmer

u . å r  A l l a n  H u s t e d  C h r i s t e n s e n ,  H o l m e v e j  2A, 6 7 6 0  Ribe 

S . 31 O l a v  D e j gaard, S k o v t o f t e b a k k e n  41, V i r u m

M a t h i a s  J. O lesen, E w a l d s v e j  2, 2.th. 2 0 0 0  F r e d e r i k s b e r g

R .  3 6  A g n e s  Hove, P h i s t e r s v e j  7, 2 9 0 0  H e l l e r u p

T a g e  Nede r g å r d ,  S p o r t s v e j  16, 6 7 0 5  E s b j e r g  0

S. 41 K. K. S ø r e n s e n ,  H o f f m e y e r s v e j  5, 2 0 0 0  F r e d e r i k s b e r g

R .  4 2  E b b a  H a r d i n g  J e n t o f t ,  2 7 2 2  E n c h a n t e d  H i l i s  Drive, Tucson, A r i z o n a  USA

S. 4 6  A n d e r s  M øller, S t å l l d a l s v a g e n  11, S - 1 2 2 4 3  E n s k e d e

I n g e r  K æ r g a a r d  Poul s e n ,  Ø r n e b a k k e n  22, 2 8 4 0  H o l t e

R .  4 6  M o g e n s  J egsen, P r e s t e g å r d s j o r d e t  30, N - 3 0 7 0  Sa n d e

B i r g i t  S ø r ensen, B ø g e  A l l e  63, 6 7 6 0  R i b e

F i n n  D a h l  C h r i s t e n s e n ,  K æ r m i n d e v e j  5, 7 8 0 0  Sk i v e

Hans Chr. Schmidt, Johs. Ew a l d s v e j  13, 6 4 0 0  S ø n d e r b o r g

S .  56 Eig i l  Koop, B a k k e s t r æ d e  4, 2 6 2 0  A l b e r t s l u n d

A n d e r s  R i ber, S k o v a g e r v e j  11, 8 2 4 0  R i s s k o v

R .  56 G e s c h e  0. Nielsen, S t e i n c k e s v e j  3, 9 9 0 0  F r e d e r i k s h a v n

Inge C h r i s t i a n s e n ,  T v e d  G a m m e l v e j  9, 6 7 6 0  R i b e

S .  61 H a n n e  Ishøy, Li n d e  A l l e  5, 8 2 3 0  Åbyhøj

P o u l  M a r t i n  Hej lesen, T v e d v a n g e n  86, 2 7 3 0  H e r l e v

H a n s  E r i k  Såter u p ,  Ly n g b y v e j  32B, 8.th. 2 1 0 0  K b h . Ø

J y t t e  S a n d a l g a a r d  (Kr i s t i a n s e n ) ,  V e s t e r g å r d s v e j  4, 6051 A l m i n d

R .  61 Kaj S l o t h  P e d e r s e n ,  D n i s c h e  Schule, D - 2 2 6 2  T i n n i g s t e d

A a s e  G a n s h o r n ,  O j e n d o r f e r  W e g  58, 2. D - 2 0 0 0  H a m b u r g  

V e r n e r  T ønder, H ø j e n  Sk o v v e j  310, 7 1 0 0  V e j l e

S .  66 N i e l s  B r u n s g a a r d ,  D a m s t i e n  20B, 2 7 2 0  V a n l ø s e

A a s e  Iversen, B a v n e v e j  41, 8 8 3 1  L ø g s t r u p
H a n n e  Sixhøj C h r i s t e n s e n  (Pedersen), G u d r u n s v e j  8, 6.th. 8 2 2 0  B r a b r a n d  

S . 68 H a n s  J ø r g e n  J ø r g e n s e n ,  Lærke v e j  29, 6 7 4 0  B r a m m i n g

S . 71 E v a  B r i n k  Hansen, Æ r ø g a d e  8, 8 0 0 0  Å r h u s  C 

J e t t e  M. Lund, Æ g i r v e j  68, 8 4 5 0  H a m m e l

L is L u n d g a a r d  (Andersen), K u l s v i e r v æ n g e t  41, 2 8 0 0  L y n g b y  

M a r i a n n e  B r u u n  O k h o l m  (Bruun), L u p i n v e j  5, 6 6 7 0  H o l s t e d  

Lone A a g a a r d  (Kjeldsen), K i l d e b a n k e n  21, 4 6 8 1  H e r f ø l g e  

S . 7 3  C l a u s  Højm a r k ,  V a l d e m a r s g a d e  24, 5 7 0 0  S v e n d b o r g

S . 7 6  I n g r i d  N i e l s e n  ( Simonsen), K l e j s  S k ovvej 6, 7 1 3 0  J u e l s m i n d e  

L a r s  B o m  Nielsen, M ø l l e g å r d s v e j  4, 6 8 6 2  T i s t r u p  

H a n s  Tauman, H a n s  J a c o b s v e j  47, 6 7 6 0  Ribe

5 . 81 B i r t e  K n u d s e n - N i e l s e n ,  M ø l l e h ø j s v e j  6, 2 6 5 0  H v i d o v r e  

K e n n e t h  M y rnes, R u g t o f t e n  92, S k o d borg, 6 6 0 0  V e j e n

V a g n  Pe d e r s e n ,  M æ r s k  H u n g a r y  KFT, V a d a s z  U t c a  31, H — 1054 B u d a p e s t  

K i r s t e n  Harbo, Ti n g v e j  42, 8 2 1 0  Å r h u s  V 

K i r s t e n  Houl i n d ,  L i n d k n u d v e j  2, Gje r n d r u p ,  6 6 5 0  B r ø r u p  

S ø r e n  B o i s e n , B a k k e g å r d s p a r k e n  42, 6 6 3 0  R ø d d i n g

5 . 8 2  E s t h e r  Vase, Sdr. O t t i n g g a d e  2, l.th. 6 1 0 0  H a d e r s l e v
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Nye adresser
C a r l  C h r i s t i a n  B r a n d t - P e t e r s e n ,  N o r d s ø v e j  186, 6 9 5 0  R i n g k ø b i n g  

R - 2 8  H a r a l d  L a m b e r t s e n ,  N ø r r e g a d e  26 D, 7 2 0 0  G r i n d s t e d

R .  38 Bodil B ø r g esen, K l o s t e r g a d e  3, 6 7 6 0  Ribe

S .  41 E r i k  H ø i b e r g  Niel s e n ,  O v e r l æ g e  O t t o s e n s v e j  17, 9 9 0 0  F r e d e r i k s h a v n

R. 4 2  A n d e r s  C l a u s e n  F r e d e r i k s e n ,  F y r v a n g e n  61, 3 2 5 0  G i l l e l e j e

S .  4 5  V i b e k e  B r a n d t - P e t e r s e n  (Salling), N o r d s ø v e j  186, 6 9 5 0  R i n g k ø b i n g  

S . 4 9  K i r s t e n  B. J e nsen, B r o b y v e j  2 B, 2 7 4 0  S k o v l u n d e

R .  50 J ø r g e n  Kruc h o v ,  I r i s v æ n g e t  2, Hj e r t i n g ,  6 7 1 0  E s b j e r g

S v e n  E l l e r u p  P e d e r s e n ,  S m e d e b a k k e n  34, 5 2 7 0  O d e n s e  N

S .  51 E l s e  B oesen, V i b e v e j  3, l.tv. 8 6 0 0  S i l k e b o r g

S . 54 I n g e r  Knuds e n ,  F r e d e r i c i a v e j  48, st. 7 1 0 0  V e j l e

5 . 58 S v e n d  R. J æ ger, A t h e n e v e j  7, 8 9 0 0  R a n d e r s

5 . 59 Lars B j e r s i n g ,  91 W e s t b o o r n e  Terr a c e ,  F l a t  2, L o n d o n  W 2  6 QT 

R . 5 9  J ø r g e n  A n d e r s e n ,  N y g å r d s v e j  17, 1. 6 7 0 0  E s b j e r g

H a n n e  H ansen, B a k k e v e j  19, 4 7 7 3  S t e n s v e d

R .  6 0  E i g i l  C h r i s t e n s e n ,  B a k k e g å r d s v e j  12, 6 3 4 0  K r u s å

S .  61 H a n s  P. L i l l e l u n d ,  R e s i d e n z a  L a g o  T u r c h e s e  15, 1 - 2 2 0 4 0  B o s i s i o  P a r i n i

5 . 62 K a r e n  Al b e r t ,  S k o v g å r d s  A l l e  161, 3 5 0 0  V æ r l ø s e

H e n n i n g  H e i d e - J ø r g e n s e n ,  M ø l l e å p a r k e n  109, 1A, 2 8 0 0  L y n g b y

5 . 63 H . P . H a n s e n ,  Sdr. B o u l e v a r d  52C, 5 0 0 0  O d e n s e  C 

B i r g i t  Olsen, T i n g l e v v e j  3, 2 8 2 0  G e n t o f t e

R .  63 I n g e r  J e r i c h a u ,  F r e d e r i k s b o r g v e j  42A, 1. tv. 4 0 0 0  R o s k i l d e

S .  6 8  E l s e  M a r i e  Mind, B l å b æ r v e j  13, 6 7 5 3  A g e r b æ k

R .  68 B j a r n e  Gl e n t v e d ,  A d e l s v a n g s v e j  4, 6 7 6 0  R i b e

S .  69 H a n n e  B. E l e m l u n d  Garn, A . L . D r e w s e n s v e j  10, 2 1 0 0  Kbh. 0

J. Enema r k ,  H o o f d s t r a a t  11, N L - 9 8 0 0  Z u i d h o r n  

F l e m m i n g  S ø n d e r g a a r d ,  GI. Land e v e j  54, 7 1 0 0  V e j l e

5 . 71 N i e l s  H ansen, G r u n d f ø r  P r æ s t e g å r d ,  8 3 8 2  H i n n e r u p

5 . 7 2  L o r e n z  K o r s g å r d ,  A m s e l w e g  9, D - 2 3 4 0  K a p p e l

5 . 7 6  I n g e r  M a r i e  A rndal, f ør Nielsen, L a r s e g a d e  8, 3 7 0 0  R ø n n e

5 . 77 K i r s t i n e  F r a n k  Je n s e n ,  S t r a n d b y g a d e  90A, 3 -1 6 7 0 0  E s b j e r g

K j e l d  E r i k  K j e l d s e n ,  Må g e v e j  23, 8 2 4 0  R i s s k o v

T o r b e n  S c h u l t z - L e b a h n ,  S k a f f e r v e j  11, 3. tv. 2 4 0 0  K b h  NV

5 . 7 8  J a n  M a r t i n  Sø r e n s e n ,  F o l k e t s  A l l e  18, 1. 2 0 0 0  F r e d e r i k s b e r g

5 . 79 H a n s  Chr. Hoec k ,  Sdr. Sk o v v e j  11, 1. th. 9 0 0 0  Å l b o r g  

J e t t e  L e n e  K j e l d s e n ,  Må g e v e j  23, 8 2 4 0  R i s s k o v

L e n e  S c h u l d t - J e n s e n ,  W i l l e m o e s g a d e  35, 3.th. 2 1 0 0  K b h . Ø  

B i r g i t t e  B r u u n  N i e l s e n ,  V e s t e r g a d e 8 4 ,  4 . tv. 8 0 0 0  Å r h u s  C 

J e n s  K r i s t o f f e r  N i e l s e n ,  H o l m e h u s v e j  53, st. 5 0 0 0  O d e n s e  C 

J a n  M. N ø r g a a r d ,  E n e m æ r k e t  9, 8 2 4 0  R i s s k o v  

A n n e  M a r i e  Oksen, J a g t v e j  206, 4. th. 2 1 0 0  K b h . Ø

5 . 8 0  D o r t e  M a r i e  B r e d s d o r f f ,  T h o r u p v e j  13, 7 7 0 0  T h i s t e d

J e n s  S k o v m a n d  Høeg, 2 1 - 2 3  R u e  H e n r i  VII, L - 1 7 2 5  L u x e m b o u r g  

J ø r g e n  V. J a c e v i c z ,  G å r d k r o g s v e j  2, B a r s b ø l ,  6 7 8 0  S k æ r b æ k

5 . 81 G r e t h e  Løhde, S t o r e g a d e  6, 1. 6 7 4 0  B r a m m i n g  

Sol vej Mohr, Ø s t e r  V e d s t e d v e j  144, 8 7 6 0  R i b e

M e t t e  M a n n e r u p  Ma d s e n ,  J a g t s t i e n  1, Mø d e b o ,  3 4 8 0  F r e d e n s b o r g

5 . 8 2  K a r l  G u s t a v s e n ,  K l ø v e r m a r k e n  52, 6 3 6 0  T i n g l e v  

B i r t h e  Tr a n b e r g ,  D a l g a s  H a v e  6, 3.th. 2 0 0 0  K b h . F  

K e n t  S ø r e n s e n ,  S i g r i d s v e j  3, 2 9 0 0  H e l l e r u p

J o h n  V e r n e r  R a t t e n b o r g ,  Å s t r u p v e j  79A, 6 1 0 0  H a d e r s l e v  

Ir e n e  S a n d h o l d t ,  M a g i s t e r v e j  27, 3.th. 2 4 0 0  K b h . N V

5 . 8 3  C o n n y  A s m u s s e n ,  D y b b ø l v e j  29/37, 8 2 4 0  R i s s k o v

S ø r e n  Elle g a a r d ,  N o r d r e  F a s a n v e j  64, 42. 2 0 0 0  F r e d e r i k s b e r g

5 . 8 4  J e s p e r  Meyer, 22, E l t e r s t r a c h e n ,  L— 7 2 6 0  B e r e l d a n g e ,  L u x e m b o u r g  

J i m  H a g e m a n n  S ø r e n s e n ,  S u n d b y v e s t e r p l a d s  11, s t . m f . 2 3 0 0  K b h . S

5 . 8 5  M a r i a n n e  E. F r æ h r  (før H eydt), S ø n d e r g a d e  23C, 6 6 2 3  V o r b a s s e  

N i e l s  M adsen, L i p k e s g a d e  22, 3.th. 2 1 0 0  K b h . Ø

R a n d e r i s  B. E l l e g a a r d ,  E n g e l s t e d s g a d e  66, 3. th. 2 1 0 0  K b h . Ø
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M o r t e n  B. Niel s e n ,  Kana l v e j  130, 2. 5 0 0 0  O d e n s e  C

La s s e  D am Ras m u s s e n ,  J æ g e r s b o r g g a d e  44, st. tv. 2 2 0 0  Kbh . N

J a n e  Laugesen, S i l k e b o r g v e j  66, s t . t v . 8 0 0 0  Å r h u s  C

Irene W e s t e s e n ,  Ø s t e r l e d  %, 4 . tv. 5 0 0 0  O d e n s e  C

C a r s t e n  P e t e r s e n ,  G a b e l s p a r k e n  67, 6 7 4 0  B r a m m i n g

V i b e k e  As m u s s e n ,  N ø r r e a l l e  92, 2 . tv. 8 0 0 0  Å r h u s  C

5 . 8 6  D o r t h e  D a g m a r  Knud s e n ,  A l l e g a d e  3, st.tv. Uge, 6 3 6 0  T i n g l e v  

Lone H ø h rmann, G a b e l s p a r k e n  59, 6 7 4 0  B r a m m i n g

J ø r g e n  Aaga a r d ,  B r a n d t s g a d e  11,2 - 2  6 4 0 0  S ø n d e r b o r g

P e t e r  R y b e r g  Je n s e n ,  F j æ l d e v æ n g e t  76, 2.th. 8 2 1 0  Å r h u s  V 

H a n s  P e t e r  Kjær, K i r s e b æ r h a v e n  71A, 8 5 2 0  L y s t r u p  

S u s a n n e  Dahl Madsen, K o n g e v e j  61, 6 5 1 0  G r a m

5 . 8 7  H e l e n  Fu g l s a n g ,  A m a l i e g a d e  8, 7 0 8 0  B ø r k o p

H a n n e  P u g g å r d  Hansen, I r m i n g e r s g a d e  15, l.tv. 2 1 0 0  Kbh. 0 

A n n e  M a r i e  Kroma n n ,  N ø r r e g a d e  26C, 6 6 2 2  B æ k k e  

T i n a  H a u g s t e d  Larsen, J e r i c h a u s g a d e  12, 3.th. 8 0 0 0  Å r h u s  C 

D o r i t  V o s s  L o r e nzen, S p o b j e r g v e j  40, 12. 8 2 2 0  B r a b r a n d  

S e l m a  M a r i e  Olsen, P u g g å r d s v e j  39, 6 6 9 0  G ø r d i n g  

M i c h a e l  S. P e t e r s e n ,  S t e n g å r d s  A l l e  30A, 2 8 0 0  L y n g b y  

K r i s t i a n e  B r ø n d u m  Pe t e r s e n ,  K r u s å g a d e  21, l.tv. 1719 K b h . V

5 . 8 8  K i r s t e n  S ø n derby, D r . M a r g r e t h e s v e j  2A, 2 . m f . 8 2 0 0  Å r h u s  N 

P i a  Brink, Ø s t e r g a d e  7, 2.th. 6 7 8 0  S k æ r b æ k

J e t t e  Berg, S d r . S k o v v e j  5, v æ r . 405, 9 0 0 0  Å l b o r g

P e r n i l l e  Schulz, 7 C o u r t  H i i l  Road, Le w i s h a m ,  L o n d o n  SE 13 DN

B e n t e  H ø h rmann, O v e r m a r k e n  36,1. 6 6 7 0  H o l s t e d

T i n a  Lykke, S p o b j e r g v e j  56.V.12, 8 2 2 0  B r a b r a n d

Lone P e t e rsen, S ø n d e r g a d e  61, 6 6 0 0  V e j e n

H e l l e  Poul s e n ,  M a r s e l i s  B o u l e v a r d  113, 3 . vil, 8 0 0 0  Å r h u s  C

5 . 8 9  A n e t t e  L i s b e t  Knudsen, K i r k e v e j  10,1. 6 7 8 0  S k æ r b æ k

K a m i l l a  Blom, B o r d i n g s v e j  15, 6 7 6 0  Ribe

V i b e k e  O h r t  J o h a n s e n ,  N i e l s  B o h r s  A l l e  23, 3154, 5 2 3 0  O d e n s e  M

J o h a n n e  N i c o l e  Prahl, T ø n d e r  Landevej 12, 6 2 4 0  L ø g u m k l o s t e r

A n n a  Vind, A m a g e r  B o u l e v a r d  101, 2 3 0 0  Kbh. S

T h o m a s  Bl å b j e r g ,  S a t u r n v e j  7, 9 2 0 0  Å l b o r g  S V

B j a r n e  Aaga a r d ,  g r e n å v e j  681 K 90/91, 8 5 4 1  S k ø d s t r u p

P i a  F j o r d  G r ø n v o l d ,  Set. S e v e r i n g a d e  4, 1. 6 1 0 0  H a d e r s l e v

K i r s t e n  Sand h o l d t ,  S k æ r b æ k v e j  7, A rrild, 6 5 2 0  T o f t l u n d

B i r g i t  Skånvad, H o l m e  Ri n g v e j  129, 8 2 6 0  V i b y  J

V i b e k e  S t a v n a g e r  Fløe, D r e w s e n s v e j  10, 3. v æ r . 2, 5 0 0 0  O d e n s e  C

5 . 9 0  K a t r i n e  H a r t m a n n ,  J æ g e r s b o r g g a d e  44, 1. tv. 2 2 0 0  Kbh. N

J e t t e  B o r u p  Ja k o b s e n ,  B i r k e d a l s  A l l e  13, 5 2 5 0  O d e n s e  SV 

S t i g  J o n a s s e n ,  J æ g e r s b o r g g a d e  44, 1. tv. 2 2 0 0  Kbh. N 

B r i t t a  L u n d e  S ø r e n s e n ,  S t o r e g a d e  62, 6 6 7 0  H o l s t e d  

L eo T h o nesen, C h r i s t i a n s f e l d v e j  46, 2. Nr. 1 6 1 0 0  H a d e r s l e v

J e t t e  S u r l y k k e  Niel s e n ,  K o r s b r ø d r e g a d e  36, 6 7 6 0  Ribe 

A l l a n  Schmidt, S k o l e b a k k e n  133, 6 7 0 5  E s b j e r g  0 

H a n n e  Schm i d t ,  Ri b e v e j  74, Hvidi n g ,  6 7 6 0  Ribe
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"Lammet« - Jacob A. Riis' hustru Etisabeth.
Af Bibliotekar Susanne Ben- 

thien, Ribe Lokalarkiv.

Jacob A. Riis' eventyrlige 
levnedsløb er der i tidens 
løb skrevet utrolig meget om. 
Og mange myter er der kommet 
ud af det. Det gælder også 
for hans kærlighedshistorie 
med hans senere hustru, Eli
sabeth. Den er blevet frem
stillet som et romantisk e- 
ventyr om barndomskæresten, 
som han trofast og ufortrød= 
ent ventede på i de mange år, 
hvor han kæmpede sig frem i 
Amerika, inden han omsider 
kunne hjemføre hende som sin 
brud.

Virkeligheden var knap så 
romantisk, hvad der viser 
sig, når man ser nærmere på 
Elisabeths historie. Og det 
er hende, denne artikel hand
ler om.

Elisabeth Dorothea blev 
født den 6. juni 1852 i Her
ning som datter af prokura
tor Niels Chr. Nielsen og 
hustru Elisabeth Beissenherz. 
Forældrene blev imidlertid 
skilt, og da Elisabeth var 3 
år gammel blev hun sat i 
pleje hos sin moster og onkel 
i Ribe, Clara og Balthazar 
Giørtz. Det er uklart, om E- 
lisabeth nogensinde så sin 
far igen, inden han døde i 
1861. Selv oplyste hun altid, 
at han døde, da hun var en 
lille pige og efterlod hu
struen og børnene uden mid
ler. Moderen døde i 1867 i 
Kolding, hvor hun i mange år 
havde været bestyrer for et 
institut, og efter hendes død 
kom de andre børn, Clara, 
Emilie 1) og Vilhelm også i 
Giørtz-familiens pleje.

Fabrikant Balthazar Giørtz 
var den rigeste mand i Ribe. 
Hans far, Christian Giørtz, 
havde i 1850 opført en bom
uldsfabrik på området mellem 
domkirken og Sønderportsgade, 
og i 1866 byggede Balthazar 
Giørtz et bomuldsvæveri i 
Set. Nicolajgade, hvor han

også lod opføre en pragtfuld 
villa - der i dag er Kunst 
museum. "Slottet" som det 
blev kaldt, blev rammen om E 
lisabeths lykkelige barndom, 
hvor hun blev opdraget på 
lige fod med sine to fætre, 
Christian og Valdemar. Sin 
moster kaldte hun "Mor", og 
somme tider kunne hun sige 
til hende: "Jeg er så glad, 
at jeg ikke ved, hvad jeg 
skal gøre!"

En af hendes allerbedste 
veninder var Christine Bendt 
sen, der var datter af kate
dralskolens rektor. De boede 
i Puggaard, og Elisabeth 
holdt meget af at besøge rek
torfamilien og Christines 
gamle tanter, der også boede 
der. - På Lokalarkivet i Ri
be findes 18 breve fra Eli
sabeth skrevet til Christi
ne mellem ca. 1866 og 1876, 
og af dem fremgår det tyde
ligt, at Elisabeth var en 
livlig, sjov og kærlig ven
inde med et overskud af godt 
humør. Forkælet var hun vel 
ikke, men hun levede trygt 
og beskyttet med mange ven
ner og veninder.

Elisabeth (tv) og 
Christine (th).
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Efter skolegangen i Ribe 
blev hun i 1868 sendt til Kø
benhavn for at gå på fortsæt
telseskursus hos Nathalie 
Zahle. I sine breve hjem til 
Christine Bendtsen skrev hun 
om løst og fast fra hovedsta
den - om lektielæsning, vi
sitter, teaterbesøg og bal
ler. Kommentarer om unge her
rer både hjemme i Ribe og om 
bekendte i København var der 
også. Hun og Christine benyt
tede sig somme tider af det 
gamle barnekodesprog, hvor 
man sætter et "o" mellem bog
staverne, og i brevene er der 
hentydninger til en "Fofrore- 
dode" - altså en vis Frede, 
som Elisabeth var ret indtag
et i .

Nogle af brevene er rent 
tøsepjat. Ind imellem kan hun 
pludselig bryde af og skrive 
"A gedder et skryv idav, mi 
Pigh", og fortsætter så alli
gevel med at fortælle om 
prinsesse Alexandras besøg i 
København. "... hun havde en 
sort Fløiels Kaabe og en lil
le frensée Hat, hun var nyde
lig, men saae bedrøvet ud. 
Prindsen af Wales skal nok 
heller ikke være videre god 
imod hende."

Men hun kan også skrive al
vorlige breve, som da Chri
stine mistede sin mor. Her er 
Elisabeth varm og medfølende 
over for veninden.

Overlærer Riis' søn, Jacob, 
var kun en tolv-årig dreng, 
da han forelskede sig i 
Giørtz' charmerende plejedat
ter. Der findes flere histo
rier om, hvordan han gjorde 
sine hoser grønne hos hende, 
uden at det dog gjorde stør
re indtryk på hende. Og selv
om han opholdt sig i Køben
havn for at gå i tømrerlære 
på samme tid som hun gik i 
skole derovre, så nævner hun 
ham ikke med et eneste ord i 
sine breve hjem.

I 1869 var Jacob A. Riis 
færdig med sin uddannelse, og 
Elisabeth med sin videre sko=

legang. Om efteråret frier 
han til hende. Ikke direkte 
til hende selv, men i et brev 
til hende med begge mødre som 
postillons d'amour. Elisa
beths mor gav hende brevet 
med ordene: "Jeg behøver ikke 
at fortælle dig, at hverken 
Fader eller jeg nogensinde 
vil give vort samtykke til en 
forlovelse mellem Jer, før 
Jacob er kommet godt ivej".
Dybt nede i Elisabeths hjer

te var der en lille stemme, 
der hviskede: "Hvis jeg el
skede ham, ville jeg ikke 
spørge nogen". Hun fældede 
ganske vist nogle tårer over 
det smukke brev, som hun vid
ste var skrevet ud af sand og 
uselvisk kærlighed til hende, 
men hun gav Jacob et afslag 
og glemte snart alt om det.
2 )

Men for Jacob A. Riis var 
det et knusende slag. Da han 
året efter i Amerika sidder 
og mindes det, skrev han hjem 
til en god barndomsveninde, 
hvordan han havde siddet 
hjemme og ventet på Elisa
beths svar:

"Den 17de oktober 1869, det 
er en dato, jeg vil have i 
frisk, i sørgelig Minde.. Jeg 
var ligesom i Aften ganske a- 
lene hjemme og sad og ventede 
med den mest knugende Længsel 
og Hjerteangst paa et Svar 
fra hende, der enten... vilde 
gjøre mig lykkeligere, glade
re end det kan beskrives, el
ler gjøre mig uslere og elen
digere end Nogen Ulykkelig 
hernede. O, hvor jeg talte 
Minutterne, S e c ú n d e m e  paa 
Uhret i Stuen; hvert af dets 
dikkende Slag satte et Mærke 
i mit Hjerte, der, hvor un
derligt det end kan lyde, 
bringer mig i en ganske ve
modig Stemning, hvergang jeg 
igjen hører et Uhrs ensfor
mige Dik-Dik i en stille 
Stue - Det var en rædsom Tid 
for mig. Jeg troede aldrig, 
den skulle faa Ende, da end
elig der kom en Pige og
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bragte mig et brev, det jeg 
saa angstfuldt ventede. Sent 
vil det gaa mig af Glemme, 
hvad jeg følte med dette Brev
i min Haand......  dette brev
havde hun skrevet, lige nylig 
havde hendes fine, yndige 
Haand hvilet paa det hvide 
Papir; Hvad, hvad kunde det 
indeholde for mig? Den høje
ste, inderligste Lykke, eller 
den dybeste Sorg og Fortviv
lelse. Med Brevet i Haanden, 
knugende det, kyssende det, 
knælede jeg ned for Hans An
sigt, der ser i Løndom, og 
bad. O, hvor jeg bad om at 
finde, hvad jeg attraaede 
saa heftigt;... og det skul
le ikke blive, som jeg øn
skede, Vor Herre har sine 
egne underlige Veje; hvor 
blev det tungt og mørkt om
kring mig, da jeg havde aab- 
net og læst det...; al den 
Spænding, al den Angst for
svandt, og Taarerne faldt 
paa Brevet saa tunge og saa 
rigelige, som var det sid
ste Gang den Kilde randt - 
og det var Hjertefreden, 
Lyset, Lykken, der sluktes 
i dette Hav for bestandigt".
3)
Men som Jacob A. Riis selv 

senere sagde, så dør man ikke 
af ulykkelig kærlighed i den 
alder, og selvom det var et 
hårdt slag for den tyveårige 
unge mand, og selvom sladder
en gik i den lille by, så fik 
han dog anledning til at more 
sig en gang imellem, for han 
var med ved nogle af den sel
skabelige forening "Klubben"s 
arrangementer om vinteren. 
Alligevel var der ikke mere 
at gøre for ham i Ribe. Han 
måtte væk fra Elisabeth. Han 
måtte til Amerika.

Han ankom til New York i 
juni 1870, og historien om 
hans hårde år derovre er vel
kendt - på et tidspunkt var 
han så langt nede og så fat
tig, at han måtte overnatte 
på nogle af de 5-cents her
berger, som han senere hen

Jacob A. Riis i New York 
i begyndelsen af 1870'erne.

skrev så meget om og tog så 
rystende fotografier af. Mens 
han kæmpede sig igennem der
ovre, opgav han dog aldrig 
håbet om trods alt at få Eli
sabeth.

I disse år levede Elisabeth 
stille og roligt blandt fami
lien og vennerne. Hendes ven
inde Christine var i Køben
havn, og Elisabeth holdt hen
de underrettet om, hvad der 
foregik i Ribe. Her skal ci
teres fra et brev, som Elisa
beth skrev til hende den 14. 
juni 1872, nogle dage efter 
sin 20-års fødselsdag:

"Min kjære elskede Christi
ne. Endelig faaer Du Svar paa 
begge Dine velkomne Breve og 
for Dit Fotografi... det lig
ner Dig udmærket, kun er Du 
endnu lidt kjønnere i Virke
ligheden... Her sender jeg 
Dig det skjønne Contrafej af 
"Familien Naso", jeg haaber 
Du forstaaer Hentydningen? 
(Elisabeth var stærkt util=
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freds med familiens lange 
næser. SB) Forresten synes 
jeg, at det ligner godt, 
er Vilhelm ikke pæn? Han 
rejser nu en af Dagene til 
England og bliver borte en 
Maanedstid... Vi vare igaar 
nede i Puggaard...Der var som 
sædvanlig yndigt hyggeligt i 
Dit Hjem, men der er rigtig
nok tomt, naar Husets væne 
Datter er borte, hun er dog 
Solskinnet dernede...Min Fød
selsdag løb iaar ualmindelig 
stille af; jeg havde ikke be
det en eneste, men fik dog et 
Par Gratulanter, hvis Nærvæ
relse smigrede mig meget; kan 
Du tænke Dig hvem? Vores 
Stiftsøvrighed med Frue, hvad 
synes Du?????? 4) Om Efter
middagen gik vi i Plantagen 
og kjedede os morderligt; vi 
vare ikke en Smule begejstre
de for Grundloven; det ene
ste, der morede os lidt var 
Holm Hansens 5) yndefulde 
Stillinger og Bevægelser og 
storartede Forsøg paa at 
tiltrække sig alle Damers 
Opmærksomhed og saa Karen 
Hostrups 6) endnu mere stor
artede Forsøg paa at indtage 
Lieutnant Baumanns Hjerte. - 
Hun er aldeles væk og til- 
staaer det ret aabenhjertigt, 
men det er hun da ogsaa nød 
til, eftersom hun pidsker af 
fra Morgen til Aften gjennem 
Nørreportsgade og seer til 
hans Vinduer. - Samme Lieut
nant er slet ikke kjøn, men 
seer ret fix ud og er mage
løs livlig og morsom. Han 
gjorde forleden en Visit 
hos os paa 3 Timer, i hvil
ke jeg morede mig brillant. 
.. Du kan ellers tro jeg 
glæder mig til Fofroredode 
kommer hjem; han er og bli
ver den Bedste; troer Du dog 
ikke, at han er den Rette?? 
Har Du hørt, at jeg havde den 
store Ære at staae Fadder til 
den unge Hr. Lind? 7) Der var 
stort Gjæstebud i Anledning 
af ham; vi morede os deiligt; 
og Stiftsøvrigheden var fuld=

"Familien Naso", fra 
venstre: Clara, Emilie, 
Elisabeth og Vilhelm 
Nielsen.

endt; han spurgte til Dig og 
lod falde forblommede Yttrin- 
ger om at Elisabeth skulde 
hverken have en Præst eller 
Apotheker, (Scholl sagde nem
lig, at han syntes det snart 
var paa Tiden at jeg saae mig 
om efter en flink Apotheker) 
men hun skulle ind i en heel 
anden Strand, hvor hun passe
de meget bedre. - Jeg var 
V Æ K!!!!!!! -...Hvor jeg dog 
glæder mig til at Du kommer 
hjem...Der er aldrig nogen 
Veninde som kan komme til at 
optage Din Plads i mit Hjer 
te...Din egen Elisabeth".

Den løjtnant Baumann, som 
Elisabeth omtaler i brevet 
får den største indflydelse 
på hendes liv, og han skal 
præsenteres nærmere her.

Vilhelm Johan Raymond Bau
mann blev født den 20. april 
1834 i København ind i en mi
litærslægt. I 1857 blev han 
sekondløjtnant ved 4. Dragon
regiment. Da krigen kom i
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1864 meldte han sig frivil
ligt til det legendariske 
Aarøeske Strejfkorps i Sønd
erjylland, og selvom dets ak
tioner i virkeligheden var 
resultatløse og uden militær 
betydning for krigens udfald, 
så gav det deltagerne lejlig
hed til at glimre i kamp.

Officerer af Aaroes Streifkorps 
i slutningen af april 1864 i 
Assens, R. Baumann nr. 5.

Og Baumann viste sig i mange 
situationer modig, uforfærdet 
og opfindsom, og han udmærke
de sig i en grad, at han i 
1865 blev Ridder af Dannebrog. 
Da strejfkorpset blev nedlagt 
i sommeren 1864 blev han or
donnansofficer hos krigsmini
steren. Han var en fremragende 
rytter og blev senere ansat 
som lærer ved Ride- og Beslag
skolen. - Der foreligger mange 
vidnesbyrd om hans dygtighed 
og dristighed i tjenesten. Bl. 
a. kan man læse i et avisrefe
rat fra et militært hestevæd
deløb, der blev afholdt i Sla
gelse i 1868:

"Paa det givne Signal fløj 
Officererne af Sted. Snart var 
Løjtnant Baumann, der anses 
for en af de flinkeste Ryttere

i Arméen, i Spidsen, satte 
rask over Forhindringerne og 
naaede den sidste af dem, en 
5 Fod bred Grav, et godt 
Stykke foran sin Eftermand. 
Da Hesten kom paa den anden 
Side Graven styrtede den, og 
Løjtnant Baumann blev slaaet 
stærkt mod Jorden. Han skynd
te sig imidlertid op, svang 
sig med blodbestænkt Ansigt 
og trods en forvreden Haand 
paa Hesten og pilede af Sted, 
og saa stort havde hans For
spring været, at han trods 
sit Uheld kom til Maalet som 
Nr. 2". 8)

I april 1872 blev han ud
nævnt til næstkommanderende 
i Grænsegendarmeriet eller 
Grænsetoldpolitikorpset, som 
det hed på det tidspunkt. 
Han havde gjort tjeneste i 
hæren sammen med Elisabeths 
morbror og derfor blev han nu 
gæstfrit modtaget hos Giørtz- 
familien. I de forskellige 
bøger og kilder, hvor Raymond 
Baumann omtales, skildres han 
samstemmende som en meget be
gavet og vellidt, charmerende 
og smuk mand. Den 38-årige 
premierløjtnant var altså en 
gevinst for Ribe med dens 
megen selskabelighed, og Eli
sabeth og han mødtes ofte - 
og de forelskede sig i hinan
den .

Elisabeth fortæller senere: 
"Han var anderledes end de 
andre unge mænd. Han havde 
erfaring. Han var en mand, 
smuk og tapper, netop en så
dan mand, som en pige i min 
alder kunne kaste sin kærlig
hed på. - Hvor husker jeg ik
ke den klare vinterdag, da 
han og jeg løb på skøjter og 
snakkede, snakkede og skøjte
de, indtil månen steg højt, 
og min broder blev sendt ud 
for at se efter mig! Og jeg 
kom hjem den aften som den 
lykkeligste pige i verden, 
således syntes jeg; for han 
havde kaldt mig "et smukt 
barn", og sagt at han elskede 
mig. Og fader og moder gav
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deres samtykke til vor forlo
velse. Aldrig havde solen 
skinnet mere strålende, al
drig havde klokkerne ringet 
klarere og mere indbydende 
fra den gamle Domkirke end 
den søndag morgen efter vor 
forlovelse, da jeg vågnede 
tidligt i mit kære lille væ
relse" . 9)

Vinteren 1872 og foråret 
1873 gik med forberedelser og 
planlægning af fælles hjem og 
fremtid. Af Christine Bendt- 
sens bevarede balbøger kan 
man se, at der ofte var bal
ler i "Klubben" - hvor Bau- 
mann iøvrigt blev medlem i 
oktober 1872 - og bl.a. hos
distriktslæge Petersen, for i 
de små balbøger er der skrev
et navne som Baumann, Carl F. 
Rosenstand (som Christine se
nere blev gift med), adjunkt 
Fraas, ritmester Fahrner og 
Elisabeths bror, Vilhelm.

En dag kom der brev fra A- 
merika, og da Baumann spurgte 
Elisabeth, hvem der mon skrev 
til hende helt fra Amerika, 
sagde hun, at det nok var fra 
en af deres tidligere tjene
stefolk, som nu boede derov
re. Jacob A. Riis var ikke i 
hendes tanker. "Tjenestefolk 
ville aldrig skrive den a- 
dresse", bemærkede Baumann 
tørt. Men brevet var fra Ja
cob, der havde hørt om deres 
forlovelse, og han var fuld 
af gode ønsker for dem begge. 
Da Elisabeth sagde, at hun 
var glad for, at Jacob nu 
omsider kun betragtede hende 
som en ven, var Baumanns nøg
terne svar: "Du forstår kun 
dårligt at læse mellem lin
jerne". 1 0)

Men en aften tidligt på 
sommeren 1873 måtte løjtnant 
Baumann sende afbud til et 
selskab hos distriktslægen, 
fordi han var blevet syg. Og 
selvom han hurtigt kom sig, 
fik han i månederne derefter 
oftere og oftere svære anfald 
af forkølelse. Det viste sig, 
at skønt han var en sund og

Elisabeth og Raymond 
Baumann i forlovel
sestiden.

stærk mand, havde de mange 
natlige inspektionsture til 
hest langs grænsen i det 
kolde og fugtige vestkyst
klima efterhånden undergra
vet hans helbred. Lægerne 
sagde, at kun hvis han kom 
væk fra Ribe og opholdt sig i 
et mildere klima, ville han 
have chance for at blive 
rask. Ved nytårstid 1874 rej
ste han så til Montreux i 
Schweiz på et længere kurop
hold .

Den lange adskillelse fra 
hendes forlovede blev hård 
for Elisabeth. Ydermere be 
gyndte forældrene at blive be 
tænkelige ved hendes forbind
else med Baumann. De prøvede 
at tale hende fra forlovel 
sen. Da hans sygdom blev al 
vorlig, havde han nemlig måt 
tet opgive sin stilling som 
næstkommanderende og en 
militær karriere kunne der
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åbenbart ikke længere være 
tale om. Forældrene lagde me
re og mere pres på Elisabeth 
for at hæve forlovelsen ud 
fra den betragtning, at enten 
ville hun efter kun få års 
ægteskab blive enke, eller 
bruge al sin tid på at være 
sygeplejerske for ham. Foræl
drene ville vel kun hendes 
bedste - mente, at hun for 
sin egen skyld ikke skulle 
binde sig til en så usikker 
fremtid med en syg mand. De 
appellerede også til Baumann 
om at lade Elisabeth hæve 
forlovelsen.

Men Elisabeth handlede ef
ter sit eget hjerte - hun 
hverken kunne eller ville op
give den mand, hun elskede. 
Situationen tilspidsede sig 
efterhånden så meget, at for
ældrene til sidst stillede 
hende over for valget mellem 
at opgive Raymond Baumann el
ler at forlade hjemmet.

Elisabeth valgte det sidste.
I marts måned 1874 rejste hun 
fra Ribe og lod barndomshjem
met bag sig for at flytte ind 
hos Baumanns nygifte bror og 
dennes kone i Holte nord for 
København. Arthur, der var 
kaptajn, og Mariette Baumann 
var flinke mod hende, og Eli
sabeth fandt sig hurtigt til 
rette hos dem. Hun skrev den 
21. april 1874 til Christine, 
at hun lever stille og ro
ligt, men har travlt med at 
sy udstyr og skrive breve til 
sin forlovede i Schweiz:

"...Du kan ikke tro, Chri
stine, hvor det er underligt 
at være i et ganske nyt Hjem 
og vide, at det kjære gamle 
Barndomshjem for stedse er 
lukket for En, og kun igjen 
kan aabnes enten ved en fuld
stændig Forandring af Forhol
dene, eller ogsaa maaske i 
Tilfælde af, at den der har 
forladt det, bliver ulykke
lig; hvad man dog aldrig kan 
ønske for sig selv om man end 
længes nok saa meget efter 
Hjemmet og de Kjære det gjem=

mer. - Men min Ven er nok det 
Offer værd, og jeg maatte jo 
enten bringe ham det, eller 
miste ham selv...Jeg troer, 
at denne sidste Vinter med al 
sin Sorg og Bekymring og sine 
mange underlige Tanker har 
været god for os Begge. Vi 
have lært hinanden nærmere at 
kjende og sluttet os fastere 
og inderligere sammen, end vi 
maaske havde gjort i en lige 
saa lang Glædens Tid. Saa ha
ve vi jo ogsaa den Bevidst
hed, at vor Kjærlighed har
staaet sin Prøve og kan holde 
ud om den saa angribes nok 
saa meget udefra...Tirsdag 3 
Uger venter jeg ham og Du kan 
tro at det er med Længsel,
jeg længes mere og mere jo 
nærmere Tiden kommer for hans 
Hjemkomst; nu har vi da hel
ler ikke seet hinanden i 6
lange Maaneder...Det er mig 
tit saa fremmed hverken at
kunne skrive til dem hjemme 
eller tage ind at see til Mo
der mens hun er i Kjøbenhavn; 
men jeg har jo valgt og jeg 
har intet imod for en Tid at 
være aldeles conseqvent, det 
gælder Baumanns Ære og altsaa 
min egen. Og jeg kan godt for- 
staa ham naar han siger: "Du 
maa gjerne tænke paa dem alle 
med Kjærlighed, men enhver I- 
mødekommenhed fra Din Side nu, 
vilde være en Indrømmelse li- 
geoverfor Verden i, at de der 
fordømte mig, dog maaske hav
de Ret

Raymond Baumann vendte dog 
ikke hjem til Danmark før den 
1 0. juni, tilsyneladende rask, 
men alligevel mærket af syg
dommen både fysisk og psykisk. 
Han og Elisabeth var lykke
lige over gensynet, men glæ
den varede kun kort, for han 
fik snart et tilbagefald og 
blev indlagt på hospitalet 
for yderligere behandling. 
Her besøgte Elisabeth ham 
hver dag. Kun sjældent forlod 
han sygesengen for at gå nog
le småture med hende, og hele 
efteråret 1874 måtte han til=
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bringe i sengen.
Og en mørk og råkold novem

bermorgen døde løjtnant Bau
mann .

Raymond Baumann fotogra
feret i Hamborg inden han 
vendte hjem.

Nogle dage efter begravelsen 
skrev Elisabeth til Christine, 
den 11. november 1874:

"Hvor har dog Din Deeltag- 
else gjort mig godt, kæreste 
elskede Christine; ja. Du a- 
ner ikke selv, at Dit kjær- 
lige Brev og Synet af den 
smukke Krands, som jeg veed 
er bundet med de venligste, 
oprigtigste Tanker til min 
Ven ligefrem have været en 
Velsignelse for Din stakkels 
bedrøvede Veninde. - Jeg skal 
sig Dig, Sorgen er undertiden 
saa bitter at den ikke kan 
lettes ved Taarer, men da jeg 
nu læste Dit yndige Brev som 
ret lader mig føle hvor meget 
Du holder af mig, brød de mil
de Vemodstaarer frem og let
tede det stakkels forpinte 
Hjerte. - Tak, tusind Tak min 
egen søde elskede Christine.

Saasnart Veiret bliver lidt 
bedre gaaer jeg ud og lægger 
den paa min Vens Grav; han 
ligger paa Garnisionskirke- 
gaarden tæt ved sin gamle Fa
der. - Begravelsen var i man
dags, det var en tung dag, 
men tillige en Dag der bragte 
mange Beviser paa hvor af
holdt min Ven har været; Ki
sten var fuld af de deiligste 
Krandse, min Ven og Baumanns 
Ven, Pastor Biilow holdt en 
hjertelig og smuk Tale, Sør
gemusikken var gribende og de 
tre Skud der faldt over Grav
en gik lige igjennem hans Pi
ges Hjerte. - Christine, jeg 
savner ham saa grænseløst, un
dertiden kan jeg slet ikke 
forstaae, at han er borte, 
jeg synes han maa komme til 
mig igjen. - Jeg havde slet 
ikke ventet at han skulle gaa 
bort, men havt Haab lige til 
det Sidste, uagtet jeg saae 
ham blive svagere og svagere 
Dag for Dag, men man vil jo 
altid gjerne tro, at Alt bli
ver godt. Min Ven selv tænkte 
meget paa Døden og talte meg
et om den, han var saa træt, 
saa træt, men havde dog ogsaa 
mange Øieblikke, hvor han 
haabede paa sin Helbredelse.
- Aa men jeg kan ikke godt 
tale derom; naar vi engang 
sees skal jeg fortælle Dig om 
ham, hvor gudhengiven taalmo- 
dig Og elskelig han var. - 
Foreløbig bliver jeg hos min 
Svigermoder, men hvor jeg el
lers kommer hen, veed jeg ik
ke. Du kan vist forstaae mig 
naar jeg siger, at jeg længes 
inderligt efter mine Kjære 
derhjemme, vil Du gaa ud og 
hilse dem hjerteligt fra mig, 
giv Mutter et Kys og sig til 
hende, at jeg vilde føle mig 
saa lykkelig om jeg kunde 
græde min Sorg ud i hendes 
Arme. - De faae snart Brev 
fra mig. - Jeg vil naturlig
vis ikke bede dem om at aabne 
deres Huus for mig igjen, men 
jeg vil bede dem om Tilgivelse 
for hvad jeg forbrød, idet jeg
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ikke mildnede hvor jeg kunne 
have mildnet og saa vil jeg 
spørge om de ville raade mig 
til hvad jeg nu skal gjøre, 
om jeg skal søge Plads strax 
maaske. - Gud give jeg kunne 
komme hjem med alle mine 
skuffede Forhaabninger. - 
Hils Alle jeg kjender, først 
og fremmest Dine Tanter og 
Din Fader og saa endnu engang 
Tak for Dit Venskab, lad os 
altid holde sammen, jeg træn
ger til al den Kjærlighed jeg 
kan faae...Glem ikke at bede 
en god Bøn for mig, jeg er 
saa bedrøvet. - Din Lisbeth".

De næste måneder blev for
virrede. Hun flyttede ind hos 
noget familie og begyndte i- 
gen at gå på Nathalie Zahles 
kurser, og her tog hun bl.a. 
undervisning i musik. Hun 
blev boende i København til 
hen på foråret, for påsken 
tilbragte hun hos Arthur og 
Mariette Baumann i Holte.
Men i maj 1875 fik hun plads 

som lærerinde hos en familie 
i Danager syd for Haderslev, 
hos baron During, hvor hun 
skulle undervise børnene. Her
fra skrev hun til Christine, 
at familien er meget søde og 
kærlige mod hende, men et par 
af børnene "ere overordentlig 
lidt begavede, saa det er nok 
undertiden et Taalmodigheds- 
arbeide at læse og navnlig 
spille med dem".

Hun længes meget efter sit 
hjem "og meest efter min egen 
elskede Ven, jeg er endnu ik
ke kommen saa vidt, at jeg 
ret kan forstaae han virkelig 
er borte, for aldrig mere at 
komme tilbage i dette Liv. - 
Kjære Christine, et saadant 
Savn er dog et Saar, der al
drig kan læges, som bryder op 
ved den mindste Berøring. - 
Og dog har jeg jo saameget at 
være taknemmelig for, først 
alle de mange dyrebare Minder 
fra dengang han endnu var hos 
mig og saa Haabet om engang 
at samles med ham for aldrig 
mere at skilles".

Tilsyneladende blev forhol
det til forældrene bedre. Hun 
havde endnu ikke været hjemme 
i Ribe, men var sammen med 
moderen nogle dage i Kolding, 
hvor de begge "talte frit ud 
af Hjertens Grund med hinan
den og jeg synes næsten al
drig vi havde staaet hinan
den saa nær. Jeg haaber nu 
ogsaa ganske bestemt paa at 
komme hjem i Sommerferien".

Elisabeth (t.v.), da 
hun er hjemme i Ribe 
i sommeren 1875.

Hun kom hjem til Ribe nogle 
uger om sommeren, og den sid
ste dag inden hun tog tilbage 
til Danager, gav hendes mor 
hende et brev fra Jacob A. 
Riis. Han havde i Amerika få
et at vide, at hendes forlo
vede var død, og at hun altså 
ikke var blevet gift, sådan 
som han havde frygtet. I bre
vet friede han til hende end
nu en gang, og endnu en gang 
gav hun ham blankt nej, men
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dog så pænt som hun kunne, 
bad hans mor om at sende bre
vet og rejste tilbage til si
ne små elever.
Men hun følte sig mere en

som end nogensinde, og i tid
en derefter dukkede tanken om 
Jacob og hans frieri op ofte
re og oftere.
Nu kom Baumanns ord om en 

trofast ven, der elskede hen
de oprigtigt, tilbage til hen
de. Havde han ment Jacob A. 
Riis, som havde vist, at han 
holdt fast ved hende, og som 
selv havde gennemgået meget? 
Hvad om hun skulle tage imod 
hans tilbud og følge med ham 
til Amerika? Han var ensom 
ligesom hun var, og ved at 
gøre ham lykkelig, kunne hun 
måske selv finde lykke? Hun 
sloges med tankerne - kunne 
ikke sove om nætterne, gik og 
blev tynd og bleg - skulle 
hun, skulle hun ikke knytte 
sig til Jacob?
Men en sen nat stod hun op 

og gav sig til at skrive til 
ham, alvorligt og fuldkomment 
oprigtigt om alt, hvad der lå 
hende på hjerte. Og om, at 
hvis han stadig ville have 
hende, var hun villig til at 
rejse med ham til Amerika, 
blot han selv en dag kom og 
hentede hende.

Det var det brev, der gjor
de Jacob A. Riis så lykkelig, 
at han altid siden bar det på 
sig. Aldrig havde han været 
lykkeligere! Så megen sol et 
så lille brev kunne indehol
de! - sagde han. (Hans mor 
havde ikke sendt Elisabeths 
brev, hvori hun afslog hans 
frieri). - Jacob A. Riis 
skrev til Elisabeth næsten 
hver dag - at han ville komme 
hjem til Ribe og hente hende 
om et års tid; så kunne de nå 
at lære hinanden bedre at 
kende inden da. I det næste 
brev skrev han, at han ville 
komme til foråret. I de næste 
fremskyndede han ankomsten 
til om et par måneder, og det 
sjette brev nåede Elisabeth,

da han allerede var på vej 
til Ribe fra Hamborg.

Da Jacob A. Riis fik Elisa
beths brev, var han efterhån
den kommet så vidt i Amerika, 
at han var blevet i stand til 
at købe en lille avis, som 
han selv skrev alt stoffet 
til, selv redigerede og tryk
te. Han havde arbejdet utræt
teligt dag og nat, og følte 
sig nu så overanstrengt, at 
han solgte avisen for fem 
gange mere end han havde købt 
den for, og tog det første 
skib hjem til Danmark. Han 
havde ikke skrevet til foræl
drene, at han kom, for Elisa
beth og han var blevet enige 
om at holde deres beslutning 
hemmelig. Men snart var ny
heden alligevel ude over he
le Ribe. "Har I hørt, at Riis 
er kommet hjem for at fri til 
Elisabeth igen?" Og da Jacob 
A. Riis nytårsaften 1875 end
nu en gang gik over broen, op 
mod hendes faders hus og ban
kede på døren, var det i lyk
kelig og sikker forvisning 
om, at han denne gang fik 
hendes Ja.

Elisabeth var hjemme i Ribe 
jul og nytår over, men deref
ter tog hun tilbage til sin 
lærerindeplads i Danager. Her
fra skrev hun den 16. januar 
1876 det sidst bevarede brev 
til Christine, om sin beslut
ning om at gifte sig med Ja
cob A. Riis:

"Min egen kjære Christine! 
Længe har jeg tænkt paa at 
skrive til Dig og fortælle 
Dig hvad der er skeet og hvad 
Du nu desværre allerede har 
hørt fra forskjellige Kanter, 
inden Du fik det at vide af 
mig selv; min egen kjære, kjæ
re Christine, vær ikke vred 
paa mig fordi Du først nu 
faaer Brev, men tro mig naar 
jeg siger, at det ikke var 
Ligegyldighed, der afholdt 
mig fra at skrive, men ene og 
alene den Grund, at det har 
været og endnu er mig saa 
vanskeligt at skrive til Nogen
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om den Sag. - Og hvorfor er 
det vanskeligt og koster mig 
saa megen Overvindelse, uden 
fordi jeg troer, at kun meg
et faae og maaske slet Ingen 
af mine Venner vil kunne for- 
staae min Handlemaade; og si
ger man end hundrede Gange
til sig selv, at man i den 
Slags Ting kun skal raadspør- 
ge sit eget Hjerte og ikke 
tage Hensyn til Folks Dom, 
saa kan man dog ikke lade
være at ønske, at de man
holder af skulle bifalde Ens 
Handlemaade. Du veed hvor jeg 
elskede Baumann, Kirsten og 
Du veed i det Hele taget 
hvorledes jeg er; Du ved at 
jeg trænger til Kjærlighed; 
kan Du forstaae, at naar man 
har prøvet hvad jeg har prø
vet, kan man tilsidst føle
sig uendelig rig og lykkelig 
ved at modtage den Kjærlig
hed, man maaske for længere 
Tid siden slet ikke skjønnede 
paa. - Kan Du forstaae dette 
og kan Du forstaae, at jeg 
troer jeg vil kunne føle mig 
lykkelig ved at leve for og 
med En, hvis trofaste Kjær
lighed vist aldrig vil svig= 
te. - Svar mig paa det, der
som Du skriver til mig, saa 
er Du sød. - Du har jo seet 
Riis, hvad synes Du om ham? - 
Vær saa sød at skrive snart 
til mig, jeg længes efter at 
høre hvad Du tænker om mig, 
sig det kun ærligt og lige
fremt som Du altid har talt 
til mig. Jeg skriver ikke til 
mere end et Par af mine aller- 
nærmeste Venner, det piner 
mig at skulle gjentage det 
Samme saa ofte. - Vor Corre- 
spondance er nok reent gaaet 
istaa, men jeg er vis paa Du 
har tænkt paa mig, ligesom 
mine Tanker mange, mange Gan
ge har dvæleet hos Dig. Du er 
jo næsten uadskillelig fra 
mine bedste Barndomsminder. - 
Jeg faaer aldrig en Veninde 
som Dig. - Og det er sandt.
Du har jo altid været min Ad
vokat og talt min Sag; hvis

Nogen kommer og siger til 
Dig, at Elisabeth har glemt 
Baumann, saa kan Du trøstig 
sige "Nei", og finder de det 
forunderligt af samme unge 
Dame at forlove sig med en 
Anden allerede nu, saa spørg 
dem, om de, naar denne Anden 
havde holdt af dem i tolv Aar 
uden at de kunne give ham 
Gjengjæld, om de da, naar det 
gik op for dem, at de kunde 
blive hans, af Hensyn til 
Verdens Dom vilde lade ham 
vente længere end nødvendigt. 
- Farvel søde Kirsten, jeg 
kan ikke skrive mere. Hvad 
enten Du forstaaer mig eller 
ei, saa tænk med gammelt Ven
skab paa mig og tro, at jeg 
har villet det Bedste. I 
Tanken sender jeg Dig et Kys 
fra Din altid hengivne 
Lisbeth".

Jacob A. Riis og Elisabeth 
blev gift i domkirken den 5 . 
marts 1876 og tog til Amerika 
for at begynde et nyt liv sam
men. De fik 5 børn; et døde 
som spæd. Elisabeth, som Jacob 
Riis altid kaldte "Lammet", 
døde den 18. maj 1905, kun 53 
ar gammel. Da hun døde, skrev 
Riis i sin dagbog: "Lammet er
død. Gud hjælpe os alle".

Jacob A. Riis giftede sig få 
ar efter med sin sekretær Mary 
A. Phillips, og han døde den 
26. maj 1914.
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NOTER
1) Elisabeth, og senere Clara og Vilhelm, boede fast hos Giørtz, 

men hvor Emilie opholdt sig, når hun ikke var på besøg, har 
ikke kunnet opklares.

2) citeret efter: Riis, Jacob A.: The Making of an American. 
1901. side 154.

3) Brev til Malfride Øgmundsen i Ribe, der i sommeren 1870 var 
blevet forlovet med senere apoteker Scholl i Ribe. - Cite= 
ret efter: Berlingske Aftenavis 6. 5. 1950, side 9 (artikel 
af Hans Brix: Syv Aar for Rachel).

4) Stiftamtmand H. C. Nielsen og hustru Johanne, født Eilschou.

5) Skuespiller og forfatter Johan Holm Hansen, der var født og 
opvokset i Ribe.

6 ) Prokurator O. Hostrups 28 årige datter.

7) Apoteker Linds søn Frands, der blev døbt i domkirken den 4. 
juni 1872.

8) citeret efter: Hansen, H. D.: 4. Dragonregiment 1670-1920. 
1920. side 130.

9) citeret efter: Riis, Jacob A.: The Making of an American. 
1901. side 157.

10) citeret efter: Riis, Jacob A.: The Making of an American. 
1901. side 159

Susanne Benthien 
bibliotekar 
Ribe Lokalarkiv 
1991.

Premierløjtnant Raymond Baumann
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G E N E R A L F O R S A M L I N G

Hermed indkaldes til Ripenser-Samfundets årlige generalforsam
ling, der i år finder sted lørdag d. 2 2. februar 1992 kl. 15.00 
i sangsalen på Ribe Katedralskole

DAGSORDEN:

a. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

b. Forelæggelse til godkendelse af revideret regnskab for 
foreningen og for understøttelsfonden. Forelæggelse og 
vedtagelse af budget for det kommende år

c. Behandling af indkomne forslag, som må være bestyrelsen i 
hænde inden d. 1 . januar

d. Valg af formand. Ole Marker er på valg, idet formanden iflg. 
lovene er på valg hvert år

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Dorte Lund og 
Kirstine Nørr. Bestyrelsen foreslår genvalg af disse samt 
nyvalg af Knud William Kastrup. Bestyrelsen arbejder med 
forslag til den fjerde ledige bestyrelsespost

Valg af 1. og 2. suppleant: Bestyrelsen foreslår genvalg af 
Peter Lungholt og Ejvind Beck Nielsen (redaktør af Ripenser- 
Bladet)

e. Valg af to revisorer: bestyrelsen foreslår genvalg af Merete 
Lindqvist og Hans Jørgen Nielsen

Valg af 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af 
Kirsten Hingeberg Larsen

f. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Stig Jensen, Antikvarisk Samling, 
holde foredrag om "Ribe i Vikingetiden". Ripenser-Samfundet vil 
allerede på forhånd udtrykke glæde og forventning i forbindelse 
med Stig Jensens tilsagn.

Til slut vil der blive serveret et beskedent glas hvidvin.

med venlig hilsen

Formanden
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Nyt fra Ribe og omegn
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Ribes Vikinger
/tf Sf/g Jensen, Den anMvans/fe Sanr//ng / R/be

Gennem de seneste år er vor viden om vikingernes Ribe - 
Nordens ældste by - vokset betydeligt. Omfattende arkæolo
giske undersøgelser har kastet et nyt lys over byen, som i 
dag udgør en vigtig brik i det samlede billede af Danmark i 
vikingetiden.

I bogen "Ribes Vikinger" fortælles bl.a. om byens grund
læggelse ca. 705, dens opbygning, håndværkerne og fjern
handelen - alt sammen illustreret ved akvareller, tegninger og 
fotos. Fund fra Byzans, Frankerriget og Norge vidner om 
Ribes vidtspændende handelskontakter. Blandt håndværker
ne hører perlemageren og metalstøberen til blandt de mest 
fascinerende, og fundene fra Ribe gør det muligt at rekonstru
ere deres arbejdsprocesser.

Et særligt emne er de små sølvmønter - sceattas - hvoraf 
der nu er fundet ca. 150 i Ribe. Forfatteren slår til lyd for, at 
disse kan være præget her. Det er en dristig tanke, for herved 
gøres den nordiske møntslagning 100 år ældre end hidtil 
antaget, og den tidlige kongemagt tillægges stor autoritet.

Denne populære fremstilling bygger på de seneste og helt 
dugfriske udgravningsresultater. Således redegøres for den 
nyfundne begravelsesplads, 900-årenes befæstede Ribe 
samt det ekspanderende og stærkt befæstede Ribe i 1000- 
årene. Der er tale om den første, samlede fremstilling af 
udgravningerne fra 1986 og frem til i dag - bl.a. også helt 
særlige fund fremkommet så sent som eftersommeren 1991.

Bogen, der er indbundet, er på 72 sider med 186 illustrationer, heraf 145 i 
farve. Tegninger: Flemming Bau, fotografier: Rita Fredsgaard Nielsen. 
Den antikvariske Samling i Ribe står for udgivelsen.



The Vikings of Ribe
Sf/g Jensen

Ribe is the oldest of all towns in Scandinavia. It was founded c. 705 AD 
probably by the early Danish Kingdom. Series of planned archaeological 
excavations proved, that Ribe was one of the most important Viking Age 
sites of Denmark. This new book was written by the leader of the excava
tions and is based on the most recent research into the fascinating history 
of Viking Age Ribe.

72 pages, hardback, 186 illustrations (145 in colour).

Ribe zur Wikingerzeit
Sf/g Jensen

Die Wikingerstadt Ribe wurde etwa 705 gegründet und ist die älteste 
Stadt Skandinaviens. Grosszüge Ausgrabungen gaben ein reich fazettier- 
tes Bild von dem internationalen Handelsplatz Ribe, der als einer der 
wichtigsten Manifestationen des frühen dänischen Königtums erschien. In 
diesem Buch veröffentlicht der Leiter der Ausgrabungen zum ersten Mal 
die Ergebnisse der letzten Ausgrabungen.

72 Seiten, gebunden, 186 Illustrationen (davon 145 in Farbe).

Undertegnede bestiiier hermed 

stk. "Ribes Vikinger"

stk. "The Vikings of Ribe"

stk. "Ribe zur Wikingerzeit"

Pris pr. stk. 139,- kr. 
+ forsendeise

Navn, adresse: Den antikvariske Samiing
Overdammen 12
DK-6760 Ribe
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Juli 1991
Ved indgangen til Termansens 
Boglade opsættes en bronze
plade som markering af, at 
forretningen nu regnes for 
Danmarks ældste boglade.

August 1991
Den antikvariske Samling er
hverver på antikvitetsmessen 
i Ribe den ældste tegning 
hidindtil af Nørreport. Teg
ningen er udført af Theophi- 
lus Hansen i 1836. Per Krist
ian Madsen fra Den antikvari
ske Samling vil i aprilnumme
ret af Ripenser-Bladet for
tælle om den gamle tegning.
Tage Pirchert ophører som 

guldsmed efter 45 år.
Socialudvalgets budget over

skrides med 5 millioner.
Heftige diskussioner af gå

gaden i Ribe. En del borgere, 
der er modstandere af projek- 
tet, mener ikke, at de bliver 
taget alvorlige i samme grad 
som Handelstandsforeningen

ved henvendelser til byrådet. 
Borgerne klager bl.a. over, 
at trafikomlægningerne fører 
til omfattende skader på der
es huse som følge af rystel
ser. Det samme er tilfældet 
med Set. Catharinæ Kirke. På 
Handelstandens initiativ stop
pes gågadeforsøget før tiden 
og området ændres til "sive
gade". Opfordringer til at al
mindelige borgere inddrages i 
evalueringen af gågadeforsøg
et .

Skatteprocenten sættes op 
med 0,5 procent til næste år, 
dels for at øge kassebehold
ningen, og dels for at undgå 
for store nedskæringer på so
ciale og kulturelle områder.

Den 31. august fejrer Ribe 
Kunstmuseum 100 års fødsels
dagsfest.

Storkesøen. Der er givet 
tilladelse til, at der kan 
bygges hotel i området ved 
Storkesøen syd for Ribe.
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September 1991
Som Tage Pirchert mener Oda 
Andersen, at gentagne indbrud 
kan gøre livet for surt for 
en forretningsdrivende. Hend
es butik på Overdammen lukkes 
derfor.
Kirsten Faarbæk og Karen Rou- 
søe åbner galleri og cafe'. 
Maren Spliid's på Overdammen 
2 2.
Helle Korntved, Gurli Ander
sen og Inga Larsen åbner en 
antikvitetshandel - fortrins
vis med møbler,hvor Danielsens 
Tømmerhandel havde byggemar
ked.
Kommunedata indvier ny afde
ling i Ribe.
Sortebrødregade er nu færdig
brolagt .
Der udskrives arkitektkonkur
rence med henblik på udform
ningen af et turistkompleks, 
som med støtte fra Arbejds
markedets Feriefond skal op
føres i Ribes sydlige udkant 
bag Ribe Katedralskoles hal. 
Byggeriet, som skulle give 
byen yderligere 200 senge
steder, forventes at være 
færdigt i sensommeren 1993.
Det nye posthus tages i brug, 
omend indvielsen først er d. 
14. oktober.

Oktober 1991
Skoledirektør Jørgen Erik 
Lynge Jørgensen afskediges, 
hvilket fører til mange sym
patitilkendegivelser .
Ribe Østerå føres vest for 
Stavnager bro med to åslynger 
tilbage til sit oprindelige 
løb. Det sker af hensyn til 
dyrelivet, og fordi det reno
verede løb antages at forhin
dre den voldsomme sandvan
dring, som hvert år skal op
graves. Endvidere anlægges 2 
små søer.
Jan Weiss overtager antikvi
tetsforretningen på Torvet 8 
i Ribe.
Kurvemager Knud Leo Svensson
beslutter at flytte sin for
retning fra Hundegade til 
Sortebrødregade.

Som det ses af skit
sen, er det de 2 å- 
slynger mod syd, som 
åbnes - de 2 mod nord 
røres der ikke ved. 
Nord er mod højre på skitsen.
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451000 kr. bevilges af Ribe 
Stift til restaurering af 
altertavlen i Mandø kirke. 
Den antikvariske Samling me
ner med sikkerhed at have 
fundet banken til en konge
borg fra 1000-årene ved un
dersøgelser af den bakke, som 
vandtårnet ved Ribelund er 
opført på. Borgbanken dækker 
et areal på ca. 5.000 kva
dratmeter .
En tøjbutik "La Boheme" åbner 
i Dagmarsgade.
Pædagog Tom Christensen tager 
initiativ til etablering af 
en dyrepark på Ribelunds om
råde. Dyreparken skabes lidt 
efter lidt dels for Ribelunds 
midler, dels som anpartssel
skab - især for beboere og 
medarbejdere på Ribelund; i- 
midlertid viser erhvervslivet 
sig også hurtigt interesseret 
i at støtte projektet med an- 
partskøb.
Kollegiet på Hegelundsvej er
under renovering for anslået 
7 millioner kroner. Forbed
ringer har mildest talt længe 
været stærkt tiltrængt; selv 
med skyldig hensyntagen til 
den fremherskende holdning 
til, hvorledes studerende la
der sig indkvartere. Nu ind
rettes der 30 rimelige ung
domsboliger, som de unge for
håbentlig kan betale sig fra 
uden mere end livslang gæld. 
Poul (Pava) Lausen udstiller 
i Hamborg.
I alt 1800 mennesker så Ribe 
Spillet på Ribelund. Det sam
lede overskud blev på 27.000 
k r .
Pressefotograf Poul Anker 
Nielsen og lærer Lise Frede
riksen vil åbne en kunst
håndværksbutik og cafe' i 
Quedens Gård. I butikken kom
mer udstyret fra Jenny Niel
sens købmandsbutik i Hundega
de til ære og værdighed igen, 
ligesom der kan købes billet
ter til museet eller hviles 
ud efter et veloverstået mu
seumsbesøg i cafeen. P.Chr. 
Madsen: Ny vin på gamle fla
sker .

November 1991
Fornyet ansøgning fra politi
mesteren i Ribe om døgnbetje 
ning af politistationen er 
indsendt til rigspolitichef
en .
Den evigtunge skolemand og 
kunstner Aksel Kjær Larsen, 
81 år, har skabt julemærkear
ket i 1991. Værket hedder 
"Alle vegne fra" og viser 
Ribe Domkirke fra forskellige 
vinkler, samt andre spøjse 
indfald.
Det gamle rådhus bliver fug
et op.Rektor Lars Runo Johansen
forlader posten på Ribe 
Statsseminarium for at blive 
leder af Esbjerg Højskole. 
Rektor er i første omgang 
bevilget et års orlov. 
Kriminalkommissær Jens Sønd
erskov i Ribe er pr. 1. dec
ember udnævnt til kriminal
inspektør og chef for krimi
nalpolitiet i byen.
Salon Vivi flytter fra Søn
derportsgade til Overdammen, 
hvor Tage Pirchert tidligere 
havde guldsmedeforretning. 
Bilbroen ved Kammerslusen er 
sat op og indvies d. 13. de
cember .

December 1991
Svend Carstensen, 62 år, har 
opsagt sin stilling som
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Oplæg til administrativ struk
tur i Ribe Kommune udsendes 
til høring. Bortset fra Frem
skridtspartiet og SF, hvor 
sidstnævnte parti er imod de
batformen, er byrådet enige 
om oplægget, hvori det fore
slåes, at administrationen 
opdeles i nu kun 3 forvalt
ninger: centralforvaltning,
teknisk forvaltning og social- 
og kulturforvaltning. Der skal 
være tre ledelsesniveauer: 
direktør, afdelingsleder og 
evt. gruppe/teamleder. Det er 
målet at smidiggøre forvalt
ningen, så den kan tilpasse 
sig det forvaltningen drejer 
sig om. Fremskridtspartiet 
mener ikke, at der indtil nu 
har været tilfælde, hvor det 
gamle system ikke kunne brug
es; mens SF ønsker en mere 
demokratisk debatform. SF vil
le have foretrukket en debat, 
som indledtes med spørgsmål 
til borgerne - fremfor et al
lerede af politikerne gennem
arbejdet oplæg. Den ny struk
tur skal i brug fra 1993. En 
del ser afskedigelsen af sko
ledirektøren som en tyvstart 
på en måske knap så demokra
tisk strukturdebat.
På byrådsmødet d. 9. 12. ved
toges en personalepolitik - 
heri forekommer også som et 
tilbud en fratrædelsesord
ning for f.eks. lærere. Der 
vil endvidere blive forhand
let med selvejende institu
tioner .
Heinz Lorenzen går af efter 
19 år som turistchef i Ribe 
og flytter til Rømø. Det 
bliver således en ny chef, 
der skal tage vare om rea
liseringen af de mange, 
mange skrivebordsplaner for 
Ribes turistmæssige fremtid. 
Antikvar Stig Jensen skriver 
atter - nu om bebyggelses= 
strukturen på Ribe-egnen fra 
stenalderen til i dag.
Poul (Pava) Lausen sælger 
sit undervognsbehandlings
firma for at drage ud i den 
vide verden.

Tobakshuset på Mellemdammen 
skifter ejer, idet Torben 
Pedersen sælger til Claus 
Schmidt, som nu forpagter 
DSB-kiosken.
Set. Jørgens skolen - den
"grønne" skole på Nørremar
ken ved siden af vandværket 
- skal rives ned, og ad åre 
regner man med at bygge bo
liger på området. Samtidig 
er det besluttet, at en del 
af Ribe Kommunes forvaltning 
skal flyttes ind på Ribelunds 
område i Tange.

Som et PS kunne jeg tilføje, 
at ovenstående selvfølgelig 
ikke er alt nyt fra Ribe, men 
det som jeg har valgt i håbet 
om, at der har været lidt for 
enhver smag.

Redaktøren

Personaiia
DØDE

Lise Kristensen, f. Boas 
(l.g i 39/40), gift med Hans 
Kristensen (S40), er død den
15. september 1991, 71 år.

Sigrid Elsbo (S45), overlærer. 
Søborg, døde den 30. oktober 
1991.

Søren Tind-Christensen (S31), 
landinspektør, Svendborg, dø
de den 15. december 1991.
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Nyt fra Katedratskoten
Flere end 350 elever og 40 

lærere stod parate i skole
gården den 1 2 . august; heraf 
var 163 elever og 4 lærere 
særligt spændte: de stod her 
for første gang. Så mange 
nye elever har betydet, at 
skolen må bruge alle til rå
dighed værende lokaler; selv 
Asylet er blevet taget til 
nåde, dog først efter en 
grundig genopretning af gul
vet i det ene, sydvendte, 
lokale. I tider, hvor man 
hører om faldende børnetal 
og nedlæggelser af skoler, 
ville man være et skarn, 
hvis ikke man udtrykte glæde 
over en sådan tilstrømning; 
men nægtes kan det ikke, at 
luften kan blive lidt tung 
i de små lokaler med op til 
25 kraftigt iltforbrugende 
unge mennesker; somme tider, 
når ruderne dugger til, kan 
man føle sig anbragt i en 
u-båd 20 favne under havov
erfladen. Uden tålsomhed og 
gensidig hensyntagen går det 
ikke, men det er da også dyd
er der kan læres! - På Ribe 
Katedralskole er de blevet 
lært: der råder en god stem
ning, både lærere og elever 
indbyrdes og dem imellem. 
Desuden har den nye gymnasie
struktur betydet, at klasser
ne ofte splittes op i mindre 
enheder, og problemet med de 
store klasser kun rammer fæl
lesfagene. De føler det til 
gengæld -, men lever med det.

De nye lærere: Birgit Hol
mer Jensen er rejst, og til 
erstatning har vi fået Claus 
Jungersen, der har matematik 
og formning/billedkunst og 
Bodil Eriksen med fysik og 
kemi. Desuden vikarierer Lone 
Pedersen i religion og Maran- 
ne Wurtz i dansk.

Efter den første uges ind
ledende manøvrer - den begynd
te som sædvanlig med elskvær
dig pjank med l.g'erne ('frø
erne', som de nu kaldes 
hvad det så skal betyde for 
deres senere udvikling) er

arbejdet kommet i sin vante 
gænge. Til introduktionen for 
l.g'erne hørte også en uges 
lejrskoleophold, der i år 
fandt sted i 2. uge af sep
tember - Bornholm, Sydfyn og 
Nordjylland var målene; - 
desuden forældremøder med de 
nye elevers forældre, så at 
alt er gjort for at de skal 
falde til, hvilket da også 
synes at være tilfældet.

Den daglige rutine har væ
ret brudt ind imellem af 
besøg: i 14 dage (mellem den 
20. september og den 4. okto
ber) summede det af 22 romer
ske skolebørns klingende ita
liensk (de var gæster hos 2a, 
som gengælder besøget til 
marts); - af fællesarrange
menter: (forberedelse til
"Operation Dagsværk", der 
skal løbe af stabelen i no
vember; koncert med janitshar 
-gruppen "Saffri"); - af 2. 
g'ernes forberedelse af sko
lekomedien, der forventes at 
komme på scenen i december.

Omfattende ændringer af læ
rernes arbejdsbetingelser (en 
såkaldt "synliggørelse" af 
arbejdsområderne) har endnu 
ikke sat sig mange ydre spor, 
bortset fra at administratio
nen er blevet udvidet med to 
nye inspektorer, Annette Vind, 
der skal tage sig af den eks
terne og interne kommunikati
on, og Birgit Bro, hvis sær
lige område bliver økonomien. 
Også klasselærerfunktionen er 
blevet styrket og udvidet.

Men iøvrigt er alt ved det 
gode gamle.

Jens Vind

Generalforsamling
Ripenser-Samfundets general
forsamling afholdes på skolen 
lørdag d. 22. 2. 1992 kl. 15.
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Bognyt

Ribe Kunstmuseum 100 år.
Redaktion: William Gelius.
74 s. ill. 1991. Kr. 120.

I en fin lille publikation 
har Ribe Kunstmuseum på smuk
keste måde markeret sin 100- 
års dag, ikke alene med hi
storiske tilbageblik, men og
så med en præsentation af en 
række af museets perler.

I modsætning til Den anti
kvariske Samling, som siden 
oprettelsen i 1855 i mange år 
førte en omflakkende tilvæ
relse i byen, har Kunstmuseet 
altid haft til huse i fabri
kant Giørtz's "slot" i Set. 
Nicolajgade. Historien om den 
statelige patriciervilla, ha
vens pavillon, hvis lige ikke 
findes i dag, og arkitekten 
fortælles af Ida Haugsted.

Museets leder, William Ge
lius, redegør for de forløbne 
100 år, ja går endda 40 år 
længere tilbage, da kirkehi
storikeren og adjunkt ved Ka
tedralskolen, Jacob Helms, i 
1852 forgæves søgte at låne 
billeder til udstilling i Ri
be fra Den kgl. Malerisam
ling i København.

Katedralskolens lærere har 
iøvrigt været med til at præge 
museumsarbejdet gennem årene. 
Rektor Fritsche blev den før
ste formand for Ribe Kunstfor
ening, som siden 1891 har stå
et for ledelsen af museet. 
Senere gik lektor Amorsen ind 
i arbejdet og sidst lektor H. 
A. Johansen, som i 40 år må 
have brugt en stor del af sin 
fritid i Set. Nicolajgade. 
Han foretog den første sam
lede registrering af museets 
værker, og han forestod også 
udarbejdelsen af det første 
professionelle katalog.

Når man ser på samlingens 
høje kunstneriske niveau, kan 
man kun blive imponeret over 
den indsats. Kunstforeningens 
skiftende bestyrelser har y- 
det. Ingen har været fagud
dannede, alle har haft deres 
borgerlige arbejde, men tak=

ket været deres varme inter
esse for kunst har de med 
ildhu arbejdet på at gøre 
museet bedre. Og ingen har 
fået en rød øre for det. 
Først for tre år siden fik 
museet en faglig leder i 
William Gelius.

Bogens sidste del præsente
rer nogle af Kunstmuseets 
sværvægtere, 13 ialt. Et så
dant udvalg kan altid disku
teres. Jeg havde nok udeladt 
Gottschalks noget triste bil
lede af "Huse ved Ribe Aa".

Billederne ledsages af tek
ster skrevet af en række fag
folk, der kun er nævnt med 
deres navne, men intet om 
hvem de iøvrigt er, og hvor 
de arbejder. Og det er et mi
nus for os, der ikke er så 
velbevandret i kunstens ver
den .

Billedforklaringerne er af 
vidt forskellig kvalitet. 
Højt hævet står Elisabeth 
Fabritius' beretning om Mi
chael Ancher: En Barnedåb.
Om billedets lange tilblivel
seshistorie, der medførte, at 
flere af de portrætterede 
faddere slet ikke var med til 
den lille Helgas barnedåb. Om 
de dårlige anmeldelser, og at 
ingen ville have det færdige 
billede. Et held at Ribe fik 
det 10 år senere.

Nogle af billedteksterne er 
desværre vanskelig tilgænge
lige, enkelte ikke videre læ- 
sevenlige, og nu og da skæm
mes teksten af fagudtryk - 
hvor selv Gyldendals Fremmed
ordbog må give op. Man kunne 
ønske, at forfatterne havde 
læst Bente Scavenius's lille 
bog om "At læse billeder" og 
lært af den.

Disse kritiske bemærkninger 
skal imidlertid ikke afholde 
jer fra at købe jubilæums
skriftet næste gang, I kommer 
til Ribe og kigger ind på 
Kunstmuseet for at glæde jer 
over de mange gode billeder 
fra Jens Juel og op til
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1930/40, det har på sine væg
ge. I får en gedigen udført 
tryksag med fornemme billed
gengivelser med hjem.

Til sidst kan jeg ikke lade 
være med at slå et lille slag 
for Kunstforeningen. Meld jer 
ind, selv om I bor så langt 
væk, at I ikke kan se Domkir
kens profil. Jo flere museet 
har bag sig, jo stærkere står 
det, når det i disse spareti
der skal ud og kæmpe for, at 
de nødvendigste bevillinger 
ikke skæres ned. Det koster 
kun 70 kr. om året.

Mogens Juhl

Stig Jensen: Ribe og Rom. 
Skalk nr. 5 1991.

På grundlag af fundne gem
mer, mosaikstifter og et 
blysegl trækkes (uventede?) 
tråde til Romerriget, Middel
havsområdet og Det Byzantin
ske Rige.

Jubilæumsskrift 1. Ribe Trop
fra Det Danske Spejderkorps, 
Tangehytten, Tangevej 126, 
6760 Ribe.

En lille bog af interesse 
for enhver ripenser, uanset 
om man har haft tilknytning 
til korpset eller ej, idet 
skriftet repræsenterer en 
niche i historieskrivningen. 
Hvad foretog de kendte mænd 
(og også kvinder) sig i fri
tiden - da der blev mere af 
den?

By, marsk og geest 3,
Årsberetning 1990 fra Den 
antikvariske Samling i Ribe. 
Gnidret og læseværdigt skrift 
med bidrag fra Ole Degn, Stig 
Jensen, Mogens Juhl og Else 
Kolstrup.

Borchs Kollegium 169H991,
udgivet i forbindelse med 
kollegiets 300-års jubilæum. 
Redaktion Ernst Jonas Bencard
m.m.fl. København 1991. er 
et af den slags skrifter som 
bestemt kunne læses af mang

foldige grunde og med udbytte 
af alle med blot en punkers 
kulturhistoriske interesse, 
men næppe vil blive det. Og 
realistisk nok trykt i hele 
550 eksemplarer - så skynd 
jer, hvis jeg skulle tage 
f e jl.

Red.

Stig Jensen: Ribes Vikinger,
Den antikvariske Samling i 
Rib e .
Se midtersiderne med hensyn 
til evt. bestilling - og ne
denstående anmeldelse fra 
Ribe Katedralskole, som er 
formidlet af Ejler Vilstrup, 
der er historielærer der.

Ribes Vikinger.
Den nye bog fra Antikvarisk 
Samling, Ribes vikinger af 
Stig Jensen, er en flot bog.

Bogen giver på en meget 
pædagogisk måde indblik i de 
nyeste forskningsresultater 
baseret på de seneste arkæo
logiske udgravninger i Ribe. 
På denne måde tegner der sig 
et helhedsbillede af vikinge
tidens Ribe, herunder byens 
grundlæggelse og byens udvik
ling frem til 1200.

På baggrund af de seneste 
udgravninger er det lykkedes 
at bestemme en meget tidligt 
anlagt markedsplads, grav
plads, bebyggelse og bygrøft.

Desuden har man ved dendro- 
kronologisk datering af træ 
fra en brønd på markedsplads
en kunnet tidsfæste byens 
grundlæggelse til årene mel
lem 704 og 710.

Stig Jensen diskuterer og
så, hvem der har grundlagt 
byen. Han sætter denne begi
venhed sammen med anlæggel
sen af Kanhavekanalen tværs 
over Samsø i 726 og Danne
virke 737. Stig Jensens teo
ri er derfor, at der har ek
sisteret en centralmagt 
(kongemagt) på dette tids
punkt. Dette sættes også i
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sammenhæng med de rigelige 
fund af sceattasmønter i Ri
be. På denne baggrund drist
er Stig Jensen sig til at 
sige, at disse mønter er 
slået i Ribe, og kongen kan 
have været Angantyr, som næv
nes fra den engelske ærkebi
skop Willibrords helgenbio
grafi .

Hvis denne teori er hold
bar, åbnes nogle nye perspek
tiver for tidspunktet for en 
centralmagt i Danmark. Der er 
dog ikke nødvendigvis tale om 
en kongemagt for hele det 
danske rige.

Dette ligger dog uden for 
Stig Jensens formål, hvilket 
i første række er at finde 
frem til Ribes grundlægger.

I følge bogen har Ribes be
tydning været central, dette 
gælder dens placering som 
port til Skandinavien for he
le det nordvesteuropæiske om
råde, og dermed et vigtigt

handelscenter. Derved har by
en også været et center for 
alle mulige slags håndværk, 
hvad de mange fund også bæ
rer præg af.

Bogen udmærker sig også ved 
en gennemgang af de mange 
fund, der vidner om stor han
delsaktivitet og håndværk i 
byen. Samtidig får man på 
grund af bogens mange billed
er, kort og tegninger et godt 
indblik i den arkæologiske 
arbejdsmetode og tillige et 
visuelt indtryk af datidens 
R ibe.

Bogen henvender sig også 
til fagfolk, idet den udmærk
et kan inddrages i undervis
ningen på forskellige niveau
er, men må først og fremmest 
ses som en fremragende for
midling af et interessant 
stof til en meget stor kreds. 
Bogen er godt skrevet, og 
teksten støttes af mange og 
meget fine illustrationer.

Finn og Jacob

Meddelelse fra kassereren

Sekretæren udsendte i november måned ca. 200 rykkere, som vores 
EDB kontakt havde registreret som restanter. Desværre var regi
streringen ikke fuldkommen, idet en del af disse allerede havde 
betalt deres medlemskontingent (incl. kassereren, som også stod 
pa listen).

Ripenser-Samfundet har i 1991 indkøbt en PC'er, som står hos se 
kretær Poul Noer. Foruden at reducere driftsudgifterne og lette 
sekretærens arbejde, håber vi, at der forekommer færre feil frem 
o ver. ^

Vi beklager endnu engang fejlen.

Kirsten Grünfeld 
Kasserer
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Lauridsens ¡egat
Direktør cand.pharm. Niels Peder Lauridsen og hustru's legat

Den årlige uddeling af "Direktør cand.pharm. Niels Peder Laurid
sen og hustru's legat" er foretaget af legatudvalget, der ifølge 
bestemmelserne skal være medlemmer af RIPENSER-SAMFUNDET's be
styrelse .
Der var rekvireret 36 ansøgningsskemaer, og de 26 blev indsendt 
til legatudvalget i udfyldt stand. I alt uddeltes kr. 40.500.
Ni studenter, der er udgået fra Ribe Katedralskole, og som er 
under videregående uddannelse, har hver modtaget kr. 4.500.

Ole Marker, formand for legatudvalget.

Nye adresser
S.27 KAREN MARGRETHE BAGGESEN, SØNDERGADE 10, 1., 7600 STRUER
5.36 OLIVER M. OLESEN, RADM.STEINSALLE 16B, L. 401, 2000 FREDERIKSBERG
5.37 MAGNUS HØJLUND, ENEBÆRPARKEN 94, 6000 KOLDING 
S.40 GUNNAR ZABEL, NELLERØDVEJ 54, 3200 HELSINGE 
R.41 ASGER JUHL, SKOVSVINGET 12, 8543 HORNSLET
R.45 LILLIAN BIRCH NIELSEN, SCT.NICOLAJGADE 12A, 6760 RIBE 
R.49 BIRTHE THOMSEN, SØPARKEN 66, 6740 BRAMMING
R. 50 INGER MARGRETHE OLSEN, HØJTOFTEGADE 12, 8766 NØRRE SNEDE
S. 51 ELSE M. BOESEN, HIMMELBJERGVEJ 6, 8680 RY
S.51 JYTTE KROGSHOLT LØBNER, REBERBANEN 20, 1. TH., 8800 VIBORG
S.54 INGER KNUDSEN, KOLDINGVEJ 128, 7100 VEJLE
S.56 JOHANNE MARIE LAURIDSEN, BRØSTRUPVEJ 4, 6510 GRAM
R. 56 GUNNAR LUNDSGAARD, STEENTOFTERNE 67, 7600 STRUER
S. 58 KIRSTEN ANDERSEN, SJÆLLANDSGADE 37, 4.TH., 2200 KØBENHAVN N 
R.58 OLAV ØLLGAARD, VESTERGADE 4, 6670 HOLSTED
R. 60 FREDDY PALLESEN, HEJMDALSVEJ 65, 4873 VÆGGERLØSE
S. 64 ERLING GODSK HANSEN, VARKJÆRVEJ 10, 8260 VIBY J
5.64 PETER KORSGAARD, DR.OLGASVEJ 7, 2.TH., 2000 FREDERIKSBERG
5.64 BENT ØSTERBORG, VESTERLED 12, 2100 KØBENHAVN 0
S.69 FREDE LEVRING, VED KLØVERMARKEN 10, 2.TH., 2300 KØBENHAVN 0
5.73 POUL SØNDERGAARD, MIDGARDSVEJ 20, 8800 VIBORG
5.74 MARGRETHE ENGRAF, F.F.ULRIKSGADE 16, ST., 2100 KØBENHAVN 0
5.74 VAGN JUHL JENSEN, RØNNEBÆRVEJ 1, 6800 VARDE
5.75 KNUD LYKKEGAARD, H.G.JUNKERSVEJ 13, 8600 SILKEBORG
5.76 JØRGEN P. STEFFENSEN, RISBYHOLMVEJ 8, 2700 BRØNSHØJ
5.76 HANNE RAGNHILD THOMSEN, NØRREVÆNGET 20 B, 8600 SILKEBORG
5.78 SOLVEJG BYRIEL, SØNDERGADE 30, 6630 RØDDING
5.78 DAVID E. CHRISTENSEN, FINSENSGADE 20, 1., 6700 ESBJERG
5.79 HANS CHRISTIAN HOECK, SCHEELSMINDEVEJ 130, 9200 ALBORG SV
5.80 DORTE MARIE BREDSDORFF, HOVEDGADEN 87, 8961 ALLINGABRO
5.80 KARIN DIXEN SKAARUP, MØLVANGVEJ 75 B, 7300 JELLING 
S. 80 JAN LORENZEN, HATTESVEJ 12, 6792 RØMØ
5.80 CLAUS THOMSEN, BRUGATE, 0186 OSLO 1 NORGE
5.81 METTE MANNERUP MADSEN, EGEBJERGTOFTEN 20A, 2750 BALLERUP
5.81 ERIK BJERRE, GRENAVEJ 664C, 8541 SKØDSTRUP
5.81 BODIL CHRISTENSEN, STENGARDSVÆNGE 91, 2800 LYNGBY
5.82 PER BUNDGAARD ANDERSEN, HENRIK STEFFENSVEJ 3,ST.TH., 1866 FREDERIKS
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5.83 SØREN ELLEGARD, SANDBJERGGADE 56, 3.TV., 2200 KØBENHAVN N
5.83 JØRGEN SCHMIDT KRISTENSEN, BISPEVÆNGET 7, 9800 HJØRRING
5.84 HEIDI KUMMERFELDT, VIBORGVEJ 3, l.TV., 9530 STØVRING
5.84 KIRSTEN BOLLMANN, PARKGADE 23, 6400 SØNDERBORG
5.84 SØREN C. HAUGAARD, ENGVEJ 4, 6731 TJÆREBORG
5.84 ANNE HELLMANN, ENGHAVEVEJ 1, 3.TV., 1674 KØBENHAVN V
5.84 ANETTE LIND ASTRUP, RAHØJVÆNGET 48, 8260 VIBY J
5.84 LENE DALSGAARD PEDERSEN, SCT.SEVERINSGADE 9A, 2.TH., 6100 HADERSLEV
5.85 MARIANNE FRÆHR, FITTINGVEJ 20, 6623 VORBASSE
5.85 TINA CLEMMENSEN, DRONNINGENSGADE 38, 3., 5000 ODENSE C
5.85 GERD EVA SINDING, DR ABILDGARDSALLE 18,4.TV, 1955 FREDERIKSBERG C
5.85 LASSE DAM RASMUSSEN, BORUPSALLE 239, 2.TH., 2400 KØBENHAVN NV
5.85 SOLVEIG SØRENSEN, ROSBJERGVEJ 16, 9500 HOBRO
5.85 SUSANNE LUND PETERSEN, BISPEGADE 19, ST. TV., 6760 RIBE
5.85 CARSTEN PETERSEN, BORGSKRIVERVEJ 9, ST.TV., 2400 KØBENHAVN NV
5.85 HENNING ARESTEEN MADSEN, SKOVBRYNET 26, 2.TV, 4700 NÆSTVED
5 . 86 KIRSTEN OLESEN, JERNBANEGADE 42, ST.TH., 2630 TÅSTRUP

5 . 86 JØRGEN AAGAARD, MØLLEGADE 84, 6400 SØNDEERBORG
5 . 86 KNUD AQUIS LARSEN, FLYVESTATION SKAGEN, 9990 SKAGEN

5.87 NIELS HANSEN, VESTERALLE 23, 2., 8000 ARHUS C
5.87 SELMA MARIE OLESEN, GRØNJORDSKOLLEGIET-3711, 2300 KØBENHAVN S
5 . 88 KIRSTEN SØNDERBY, LUNDBYESGADE 23, 3.TH., 8000 ARHUS C
5 . 88 PIA BRINK, MOLTRUPVEJ 44 C, 6 ., 6100 HADERSLEV
5 . 88 MORTEN ELLEGARD, ALLEGADE IC, IMF, 6100 HADERSLEV
5 . 88 JANE THINGHOLM, ADALSHAVEN 111, 6710 ESBJERG V.
5 . 88 MICHAEL OLSEN, SKRÆNTEN 132, 3., 6700 ESBJERG
5 . 88 SØREN PRÆSTHOLM, REKTORPARKEN 1, V. 707, 2450 KØBENHAVN SV.
5 . 88 HELLE POULSEN, ROSENGADE 64, 1. VÆR.9, 8300 ODDER
5.89 HELENA ANDERSEN, GØGEVÆNGET 10, 6760 RIBE
5.89 ANETTE LISBETH KNUDSEN, ALGADE 11, 6780 SKÆRBÆK
5.89 KAMILLA BLOM, SKÅRUP MELLEMVEJ 10, V.12, 5881 SKÅRUP FYN
5.89 LILIAN SCHMIDT LARSEN, I.C.KRISTENSENSVEJ 36, 6950 RINGKØBING
5.89 ANNA VIND, STORE KANNIKKESTRÆDE 2, 1169 KØBENHAVN S
5.89 THOMAS BLÅBJERG, SATURNVEJ 7, 9200 ALBORG SV
5.89 FLEMMING LAUGESEN, B.S.INGEMANNSVEJ 2, V.30, 6400 SØNDERGORG
5.89 BJARNE AAGAARD, GRENAVEJ 681 D.l. 31, 8541 SKØDSTRUP
5.89 JAKOB GRARUP, NIELS BOHRS ALLE 23/1221, 5230 ODENSE M
5.89 MADS JAKOB ANDERSEN, PRINS VALDEMARSVEJ 23, ST., 5000 ODENSE C
5.89 PETER RITZAU EJGAARD, WEST END 20, 2.TH., 1661 KØBENHAVN V
5.89 DORTHE STØJER HANSEN, KRONPRINSENSGADE 112, 6700 ESBJERG
5.89 KARIN BEJER JENSEN, ENGHAVEVEJ 24 B, 2., 5230 ODENSE M
5.89 TINA LÆGAARD JENSEN, RINGVEJEN 259, 7300 JELLING
5.89 ASTRID LINDELOFF, KASTANIEALLE 18, V.103, 6760 RIBE
5.89 JANN M. ROAGER, TANDERUP DIGEVEJ 18, 6760 RIBE
5.89 SØREN VENTZEL VEJRUP, BAKKEVEJ 7, 6800 VARDE
5.90 BIRGITTE BRUUN, GASVÆRKSVEJ 33, l.TV., 1656 KØBENHAVN V
5 . 90 HENRIK HARPSØ, GULDSMEDEGADE 3 i ,  1 . ,  80 0 0  ARHUS C
5.90 LISE-LOTTE MEYER, BISSENSGADE 17, 3.TV., 8000 ARHUS C
5.90 HELLE PETERSEN, HANNOVERGADE 12, 2.TH., 2300 KØBENHAVN S
5.90 ULLA BERTRAM, SYRENPARKEN 30, 6760 RIBE
5.90 CARINA SCHULZE, MELBYVEJ 1, 6780 SKÆRBÆK
5.90 NIELS RUNE BØGGILD, MORBÆRHAVEN 20 26, 2620 ALBERTSLUND
5.90 PETER V. LARSEN, FUGLESANGSALLE 52, 8210 ARHUS V
5.90 LENE JERMIIN NIELSEN, KASTETVEJ 95, 9000 ALBORG
5.90 LISA HI AE SCHMIDT, TORSTILGARDSVEJ 82, l.TH., 8381 MUNDELSTRUP
5.90 LEO THONESEN, CHRISTIANSFELDVEJ 4B, 2., 6100 HADERSLEV
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Nye medtemmer

5 . 66 HANS SØLBECK, SENNEPSMARKEN 16, 6771 GREDSTEDBRO
5 . 66 ELSEBETH LÜTHJE KARSTOFT, TOFTEVEJ 7, 6780 SKÆRBÆK 
S.71 EVA BRINK HANSEN, ÆRØGADE 8, 8000 ARHUS C
S.76 JENS JUUL POULSEN, HAVBAKKEN 6, 6710 ESBJERG V
5.81 BIRGIT JURLANDER, HOLSTEINSGADE 51, 3.TV, 2100 KØBENHAVN 0
5.82 MICHAEL KJÆRSGAARD, SILKEBORGVEJ 62, 8000 ARHUS C
5.82 LENE FLOOR KORSGAARD, DANMARKSGADE 82, l.TH., 9000 ALBORG

..... ^  ...

Elisabeth (tv), da hun er h 
i sommeren 1875.
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Gtimt
I min sommerferie i Ribe 

opsøgte jeg nogle af de ste
der, som jeg ellers må nøjes 
med at tænke på.

Plantagen nord for byen 
var betydningsfuld for mig i 
de 30 år, jeg boede i Ribe.

Lige i udkanten af det, jeg 
kaldte "Galgebakkeskoven" - 
just bag studenternes bænk, 
findes et bemærkelsesværdigt 
træ - i hvert fald et træ som 
jeg jævnligt opleder for at 
sikre mig, at alt er ved det 
gamle og træet stadig står 
der, hvor det har stået i 
mange år.

Det står der endnu.
I stammen er fæstet en mat 

metalplade med den udstansede 
dato "6 - 11 1911" samt på 
samme vis et "L", nok en ini
tial .

Pladen er et vandstandsmær
ke - men hvem var det nu, der 
fik den gode ide? Det vil jeg 
gerne vide, næste gang jeg 
ser pladen.

Og nu til noget helt andet: 
I sine mindeord over Olav 
Nørregård (R-B, nr.2,91) næv
ner Marie Sophie Haar "Frk. 
Lottrups Skole", som havde 
til huse i det gamle Pug- 
gaard. Kan nogle af medlem
merne fortælle yderligere om 
denne skole?

redaktøren
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Student 1945, af Erik Hansen

Erik Hansen (S45)

Indledning ved Mogens Juhl: 
Erik Hansen bar i Skoletid

en Tilnavnet Svæve - paa 
Grund af en stærk Passion for 
at bygge Modelsvæveflyvere, 
der først forlod ham, da han 
begyndte at læse Latin i 4. 
Mellem. Mødte som Barn den 
græske Arkitektur i Dr. Sviths 
Venteværelse, hvor et Fotogra
fi af Parthenon associeredes 
med Bylder og smertefulde Vac
cinationer. Et lige saa frygt
indgydende indtryk gjorde et 
Billede af Praxiteles's Her
mes i Røntgenværelset, afklædt 
som en selv. Havde Lektor Jo
hansen til Historie i 1. Mel
lem og fik et positivt For
hold til Oldtiden, der for
vandledes til Ærefrygt gen
nem Lektor Jensens Timer i 
Oldtidskundskab. Drømte om I- 
talien. Læste til Arkitekt 
ved Kunstakademiet i Køben
havn, Kunsthistorie og Arkæ
ologi i Rom. Arkitekt ved den 
franske arkæologiske Skole i 
Athen. Har arbejdet i Afgha

nistan og Cambodia. Lektor i 
Bygningsarkæologi ved Kunst
akademiet i København. Del
tager i Udgravninger i Delfi 
og i Tyrkiet.

Mogens Juhl

Vi begyndte i Mellemskolen 
i 1938. Noget af det første, 
vi hørte, var, at vi var pri
vilegerede: Hvis vi fortsatte 
i Gymnasiet, vilde vi blive 
Studenter i 1945, det Aar, 
hvor Skolen - Landets ældste 
- vilde fejre sit 800aars 
Jubilæum. Hvad ingen fortalte 
os - eller kunde fortælle - 
var, at der Aaret efter vilde 
udbryde en Krig, der ogsaa 
vilde slutte i 1945. Vor Sko
letid forløb i Krigens Skyg
ge. Vi vænnede os til at se 
de grønne Soldater i Byens 
Gader, Mørkelægning var en 
naturlig Del af Tilværelsen, 
og om Natten kunde vi høre 
Surren i Luften af Bombema
skiner paa Vej mod et ukendt 
Maal; men i vor By skete der 
ingen Ødelæggelser. Udenom 
var Verden mørk og grufuld; 
men det, der navnlig optog 
vor Hverdag, var at lære vore 
Lektier og løse vore Opgaver, 
at tilfredsstille de Krav, 
Skolen stillede til os.
Vi havde ikke det kammerat

lige Forhold til vore Lærere, 
som man har i Dag. Deres Til
værelse og vor tilhørte to 
forskellige Verdener, adskil
te, men dog helt afhængige af 
hinanden. "Den trofaste Lærer 
gaar frejdig til sin Dont", 
stod der i den gamle Kantate, 
og Eleven sang "non scolae 
sed vitae". Undervisningen 
var baseret paa Lektielæring. 
Vi blev ikke opdraget til 
selvstændig Tænkning og Stil
lingtagen, men blev fyldt med 
Kundskaber, som nok skulde
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give os Baggrund for selv at 
tage Stilling senere i Til
værelsen, naar Tiden var in
de. Der gaar sjældent en Dag, 
uden at man anvender nogle af 
de Kundskaber, man fik i Sko
len: et Sprog, som Grunden
blev lagt til; en matematisk 
Formel eller geometrisk Kon
struktion, som man lærte uden 
at forstaa, hvad den kunde 
bruges til; en historisk Be
givenhed, man kan sætte ind i 
sin Sammenhæng. Og hvor meget 
mere lærte vi ikke, som man 
ærgrer sig over at have glemt: 
Kongerækken for Eksempel; Nav
nene paa de ni Muser, som man 
kigger op paa, naar man er i 
Det kongelige Theater; et Ci
tat, som netop vilde passe paa 
den aktuelle Situation; eller 
Latinen, hvis logiske Opbyg
ning man næsten blev fortro
lig med? Husket eller glemt, 
saa er det en Del af en selv, 
og Tanken gaar tilbage til de 
Lærere, der Aar efter Aar søg
te at bibringe stadig nye E- 
lever disse Kundskaber, vel 
ofte uden selv at erfare, 
hvor meget de skulde komme 
til at betyde senere hen. Nu 
er det for sent at takke dem.

Vi var maaske heldige. Vi 
havde fremragende, pligtop
fyldende Lærere, ofte store 
Personligheder, nogle af dem 
Originaler, vilde man maaske 
sige; men hvad er Forskellen?

I Naturhistorie og Geografi 
havde vi Lektor Jørgensen. 
Han hørte til de ældre Lære
re (saadan virkede han ihvert- 
fald paa os) og havde svært 
ved at holde Styr paa Klas
sen. Der var ofte Uro paa de 
bageste Rækker eller bag Ska
bene med de udstoppede Dyr i 
Naturhistorielokalet. Han 
vidste sikkert udmærket, hvad 
der foregik, men holdt det 
ikke for Umagen værd at ophid
se sig over ligegyldige Ting. 
Han havde vel ogsaa Problemer 
nok i sin egen Tilværelse og 
havde andre Interesser end 
Skolen. Han havde Hus og Have 
i Svejbæk oppe ved Silkeborg,

og der tilbragte han sine Fe
rier optaget blandt andet af 
Biavl. Det var paa mange Maa- 
der en kyndig Mand, som man 
kunde lære meget af, naar man 
vilde sidde stille og lytte. 
Engang viste han os paa Kort
et, hvordan Sydamerika passe
de ind i Hakket paa Afrika, 
og han fortalte os om en Teo
ri, der gik ud paa, at Konti
nenterne engang havde været 

forbundet, men derefter var 
gledet fra hinanden. Det lød 
utroligt, og vi hørte da hel
ler ikke mere om det før i 
1960'erne, hvor Udforskningen 
af blandt andet Oceanernes 
Bunde viste, at Alfred Wege
ner havde haft Ret i sin Teo
ri, fremsat i 1912, men stærkt 
omdiskuteret i videnskabelige 
Kredse. Lektor Jørgensen var 
ogsaa den første, der fortal
te os om Albert Schweitzer og 
hans Urskovshospital, og han 
læste Afsnit for os af hans 
Erindringer, som gav flere af 
os Lyst til at vide mere om 
denne store Personlighed. Jør
gensens Fag omfattede Zoologi, 
Botanik, Biologi, Geografi, 
Geologi, Erhvervsgeografi og 
Klimalære. Af og til anvendtes 
Lysbilleder i Undervisningen: 
Glasplader, der blev fremvist 
ved Hjælp af en stor sort 
Blikkasse med Kulbuelys, mon
teret paa et Træstativ, der 
skulde slæbes frem fra et 
Hjørne i Lokalet. Det var al
tid en Begivenhed, som de 
mest foretagsomme Drenge i 
Klassen gik op i med stor E- 
nergi.
Af andre audio-visuelle 

Hjælpemidler maa nævnes en 
Rejsegrammofon til at trække 
op med Haandsving. Lektor 
Sandfeld var vist den eneste, 
der benyttede den regelmæssigt 
i Sprogundervisningen, og det 
med suveræn Virtuositet. Med 
den ene Haand kunde han flyt
te Naalen, saa at den stadig 
gentog samme Sætning, mens 
han med den anden skiftevis 
pegede ud i Klassen for at 
faa os til at gentage Sæt-
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ningen og holdt den bag Øret 
for at høre Svaret. Med sam
me Energi lod han Spørgsmaa- 
lene hagle ned over os Timen 
igennem, saa Verbers, Substan
tivers og Adjektivers Bøjning
er bogstavelig talt blev ham
ret ind i Hovederne paa os. 
Og hvordan skulde man ellers 
kunde lære et Sprog? Jeg har 
senere ved andre Lejligheder 

faaet Sprogundervisning, men 
aldrig oplevet en saa intens 
Træning som i Sandfelds Ti
mer. Denne fremragende Sprog
begavelse var sikkert bestemt 
til en anden Skæbne end at 
undervise Mellemskoleelever i 
Engelsk og Tysk; men han hav
de da den Tilfredsstillelse, 
at ihvertfald en af hans E- 
lever blev Sprogforsker.

I 4. Mellem aabnede en ny 
Verden sig for os. Vi begynd
te at læse Latin og fik Lek
tor Jensen som Lærer. Ogsaa 
han stillede strenge Krav, 
og Mikkelsens berømte Lære
bog blev terpet igennem Styk
ke for Stykke. Det var for
bavsende, saa meget vi lærte 
paa et Aar, og selv om det 
meste er glemt, er det af 
stor Værdi at have gaaet paa 
en Skole, hvor Latin var ob
ligatorisk med alle de Mu
ligheder, det indebærer for 
at forstaa Opbygningen af de 
europæiske Sprog. Lektor Jen
sen var Klassiker, og vi fik 
ham igen til Oldtidskundskab 
i Gymnasiet. Det var det ene
ste Fag, hvor vi hørte om 
Kunst, og her gav denne al
vorlige M a n d . helt sig selv. 
Han havde en meget stor Bog
samling og kendte alt fra 
Bøgernes Billeder. Det havde 
været hans Drøm selv at be
søge Grækenland og bestige 
Akropolis; men den Slags var 
en Umulighed selv for en 
Klassiker. De Lærebøger, vi 
havde, var ham ikke nok. Hef
te efter Hefte maatte vi fyl
de med Notater efter hans 
Diktat, og det var navnlig 
dem, vi blev hørt i til Eksa-

Lektor Jensen var Ungkarl 
og boede i samme Hus ved Skib
broen som vor Dansklærer Lek
tor Johansen. De to saas al
tid sammen i Frikvartererne i 
Skolegaarden, den ene lille 
af Vækst, den anden høj. Lek
tor Johansen var ogsaa Sko
lens Inspektor, der blandt 
andet havde den Opgave at 

sørge for, at alt gik ordent
ligt til i Skolegaarden. Af 
og til foretog han en Razzia 
paa Skolens Toiletter, der 
udover deres egentlige Be
stemmelse ogsaa blev benyt
tet til ulovlig Rygning og 
Lektielæsning, og det endte 
tit med, at en eller flere 
Syndere blev trukket frem ved 
Øret. Det skete ikke uden et 
lunt Smil, som den paagælden
de dog hverken havde Mulighed 
for at se eller værdsætte. 
Lektor Johansen var en høj, 
smuk Mand, der skulde have 
været Skuespiller. I Danskti
merne fik vi tit Prøver paa 
hans Oplæsningskunst, og det 
var da ogsaa ham, der indstu
derede den aarlige Skolekome
die. Som alle Lærere havde 
han sine Principper. Et af 
dem gik ud paa, at der altid 
skulde Semikolon foran "men", 
hvis der kom en Sætning bag
efter, ellers kun Komma. For
syndede man sig mod denne Re
gel i en Stil, fortjente man 
ikke mere end "godt" (en meg
et lav Karakter i den Tids 
Skala), for det viste, at man 
ikke vidste, hvordan en Sæt
ning er opbygget. Saa fast 
sidder denne Regel stadig, at 
jeg ikke kan skrive et "men" 
uden at tænke paa Lektor Jo
hansen, og jeg haaber, at den
ne Artikel vil vise, at jeg 
ikke har glemt mine Skolekund
skaber. Ingen Retskrivnings
reform skal faa mig til at 
fragaa denne Lærdom.

I de første Aar i Gymnasiet 
havde vi Erik Lund i Historie. 
Det var en usædvanlig Lærer. 
Jeg mindes ikke, at vi nogen 
Gang er blevet hørt i Lektien. 
Den gik han ud fra, at vi kun-
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Erik Lund pà Ekskursion

de. Timerne begyndte gerne 
med, at han spurgte, om vi 
havde Spørgsmaal til Stoffet. 
Det var der ofte (intelligen
te Elever har altid Spørgs
maal, mente han), og saa fo
relagde og uddybede han det 
paa sin Maade. Meget tit kom 
vi ind paa de aktuelle Krigs= 
begivenheder, hvor han gav os 
Del i sin egen nøgterne Vur
dering af Situationen. Det 
var i det hele taget den ene
ste Lærer, der direkte drøft
ede Krigen med os. Lektor 
Lund var en meget lærd Histo
riker, og det blev sagt, at 
han skrev Bøger, vi, der kom 
i Hjemmet som Legekammerater 
til hans Sønner, kendte den 
røde, filtbeklædte Foldedør, 
der adskilte Børneværelset 
fra hans Studereværelse, og 
derinde saas mange Bøger. 
Først længe efter kunde vi 
stifte Bekendtskab med hans 
fremragende Verdenshistorie 
og "De europæiske Ideers Hi
storie" .

Det var en meget stor Skuf
felse, da vi begyndte i 3. G 
og fik at vide, at Erik Lund 
var blevet udnævnt til Rektor 
i Fredericia. Hans Efterfølg
er blev Hans Schmidt, og det 
var ikke nemt, hverken for 
ham eller for os. Nu var det 
igen Lektielæsning med Over
høring, og Schmidt, som da 
var Adjunkt, forskrækkede os 
ved at ville sætte sig i Re
spekt ved stor Strenghed; 
men han viste sig snart at 
være et elskeligt Menneske, 
der havde stor Interesse for 
sine Elever. Allerede da han 
kom til Ribe, var han stærkt 
synshemmet, og de sidste Aar, 
han virkede paa Skolen, var 
han helt blind; men takket 
være sin Hustru Misse's Hjælp 
kunde han fortsætte med at 
forberede sig og gennemføre 
Undervisningen respekteret af 
sine Elever. I det gæstfrie 
Hjem var baade daværende og 
tidligere Elever altid vel
komne. Deres Færden blev
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fulgt med Interesse, og 
Schmidt vidste som Regel mere 
om vore egne Kammerater end 
vi selv. Ved saadanne Lejlig
heder blev Klassen gerne gen- 
nemgaaet i den Orden, vi hav
de siddet i, selv mange Aar 
efter. Hans Hustru led alvor
ligt af Leddegigt, og saa 
nært var de to handikappede 
Mennesker knyttet til hinand
en, at hun ikke levede mange 
Maaneder længere end sin Mand.

For os, der skulde være Ma
tematikere, var det spændende, 
hvem der skulde være vor Ma
tematiklærer i Gymnasiet. Vi 
var heldige. Det blev Heide 
Petersen, der venligt og fast 
førte os gennem de tre Aar, 
saa at alle fulgte med. Vi 
lærte, at Matematik ikke bare 
er et Fag, man skal kæmpe sig 
igennem for at blive Ingeniør 
eller Tandlæge, men en Verden 
af Skønhed, Klarhed og Logik, 
opbygget af store Tænkere som 
Leibniz, Gauss eller Abel. En 
Aften var hele Klassen invi
teret hjem til ham og Anna i 
deres første Bolig i Kors
brødregade. Jeg forstaar ikke, 
hvordan der blev Plads til os 
alle i den lille Stue. Det 
skete da ogsaa kun ved, at vi 
blev placeret i den Orden, vi 
ankom i. Her fortalte Heide 
os saa om den Matematik, vi 
ikke hørte om i Skolen, om 
den ikke-euklidiske Geometri 
og det firedimensionale Rum. 
Bagefter fik vi Kaffe til med
bragt Brød. Tilsidst sang vi, 
og Heide læste op. Hans Glans
nummer var "Av gammel Jehan- 
nes hans Biwelshistaari", 
hvor han rigtigt udfoldede 
sig i den jydske Dialekt, som 
han beherskede. Det var en u- 
forglemmelig Aften.
Vor Skolegang foregik som 

sagt paa Baggrund af Krigens 
Rædseler. Vi hørte med For
færdelse om tidligere Elever, 
der var blevet taget af Tysk
erne. En Morgen var tre Plad
ser i Klassen tomme, og det 
blev sagt, at Marius Carl, 
Vagn Jensen og Otto Karkov 
var stukket af til Sverige.

Vi saa dem først igen, da 
Krigen var forbi, og da naa- 
ede de ikke at blive Student
er sammen med os andre.

De sidste Maaneder før Krig
ens Afslutning var Skolen be
sat af Tyskerne. Vi fik Plads 
i nogle Tagrum i Korsbrødre
gade, hvor tidligere Politiet 
havde holdt til, og Eksamens
forberedelserne foregik under 
urolige Forhold. Man forstod, 
at Krigen nærmede sig sin Af
slutning. Den skriftlige Ek
samen foregik i Raadhussalen 
en af de første Dage i Maj. 
Udenfor paa Stockens Plads 
lød høje Raab, og paa et vist 
Tidspunkt kom Frk. Mortensen 
ind med et Dannebrogsflag 
skjult bag Ryggen. Da var det 
svært at koncentrere sig om 
Matematikopgaverne; men intet 
kunde naturligvis standse den 
skriftlige Eksamen. Det viste 
sig da ogsaa at være et falsk 
Budskab. Den egentlige Medde
lelse om Tyskernes Kapitula
tion kom først nogle Dage se
nere .

Snart efter kunde vi vende 
tilbage til vor gamle Skole. 
Forbavsende hurtigt blev alt 
som før, og den mundtlige Ek
samen kunde afvikles næsten 
planmæssigt. Saa kom Translo
kationen, der som sædvanlig 
kunde afholdes i Skolegaard- 
en; men de egentlige Festlig
heder i Forbindelse med det 
store Jubilæum blev først gen
nemført i August, ved det nye 
Skoleaars Begyndelse.
Nu var vi Studenter, og der 

var Fred. Jo, vi var privile
gerede. Vi kunde begynde vore 
Studier i troen paa en lys 
Fremtid og Haabet om at være 
med til at bygge en ny og 
bedre Verden op. Hvilken Ver
den?
Erik Hansen (S45)

TRANSLOKATION DEN 19. JUNI 
1992 KL. 10 I KATEDRALSKO
LENS GÅRD.
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Lærerkollegiet i 1942

Genera!forsam!ingen

Da generalforsamlingen i 
1989 for første gang blev 
henlagt til Ribe, var der 
mange glade tilkendegivelser 
og mange opfordringer til be
styrelsen om ikke at lade det 
være sidste gang. Dette blev 
taget ad notam.

Der er gennem de sidste år 
sket en geografisk forskyd
ning af Ripenser-Samfundets 
ca. 1800 medlemmer, idet 1267 
nu bor i Jylland, heraf 308 i 
Ribe området, mens kun 100 
bor på Fyn og 501 på Sjælland. 
Som tallene viser, er det ik
ke længere København, der do
minerer - det var det i 1912, 
da foreningen blev stiftet - 
og det må derfor være nær
liggende, at generalforsam
ling i Ribe vil blive noget 
fast tilbagevendende.

Erfaringen viser, at gene
ralforsamlinger sjældent er

tilløbsstykker, men ikke de
sto mindre var der fint frem
møde i sangsalen på Katedral
skolen den 22. februar. For
manden Ole Marker bød velkom
men og efterlyste samtidig en 
pianist til "Når vinteren 
rinder....". Man gik hastigt 
videre. Herefter modtog for
samlingen det vemodige bud
skab, at Anton Karkov, fore
ningens tidligere, mangeårige 
formand og redaktør, døde den
19. februar i år, 86 år gam
mel - (nekrolog andetsteds i 
bladet).

Til dirigent valgtes Jens 
Bøggild (S.44), der straks 
gav ordet til Ole Marker og 
hans beretning om året, der 
gik. Ripenser-Samfundets nye 
redaktør Ejvind Beck Nielsen 
har ikke tilstræbt noget 
skift i bladets indhold, da 
han har fundet konceptet til-
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fredsstillende. Han vil dog 
stræbe efter at blive bedre 
til at layoute bladet. Re
daktørens job er ensomt, og 
han kunne ønske sig noget me
re respons fra læserne. 
(Januar-nummeret 1992 har dog 
affødt kommentarer, red.)

En anden af de tunge poster 
varetages af sekretæren Poul 
Noer, og her er der sket sto
re ændringer i arbejdsgangen. 
Foreningen har nemlig indkøbt 
en IBM 30/286, efter at be
regninger har godtgjort, at 
investeringerne vil være ind
tjent på mindre end 2 år. Se
kretæren har modtaget medde
lelser om flere dødsfald 
blandt medlemmerne siden sid
ste generalforsamling, men da 
informationerne herom ofte er 
få og tilfældige, er det ikke 
bestyrelsen muligt at sikre 
sig fuldstændighed. Med dette 
forbehold læste formanden 
navnene op, og sammen minde
des man de afdøde medlemmer:

Bodil WillemoSs, Emmy Wil- 
lemoés, Jens V. Poulsen, Vil
ly Finnerup, Olav Nørregaard, 
Søren Tind-Christensen, Gun
hild Brandt, Sigrid Elsbo, 
Birte Holm, Gerda Gregersen, 
Ane Bitch-Larsen, Erik Lund 
(nekrolog andetsteds i blad
et) og Anton Karkov.

725 studenter og realister 
kan fejre jubilæum i 1992, og 
indtil nu er det lykkedes be
styrelsen at få kontakt med 
de fleste, nemlig 700 jubila
rer. Adresseforskningen ville 
ikke kunne gennemføres uden 
hjælp fra de enkelte årganges 
kontaktpersoner. Deres ind
sats er højt værdsat i besty
relsen og - håber vi så sand
elig - også i medlemskredsen. 
Så vidt det vides, er der ik
ke andre elevforeninger, der 
påtager sig en sådan "Jubilar 
-Service".

Formanden takkede for de 
mange generøse bidrag til un
derstøttelsesfonden. Der er 
på nuværende tidspunkt ind
samlet så mange penge, at Ri
penser-Samfundet til sommer

kan hæve legatbeløbet fra kr. 
3.000 til kr. 4.000.

I forbindelse med Anton 
Karkovs død samt tidligere 
redaktør Mogens Juhls ønske 
om at forlade bestyrelsen ny
valgtes Gregers Jæger (S54) 

og Knud William Kastrup (S54). 
Formanden rettede en varm og 
personlig tak til Mogens Juhl 
for dennes omhyggelige og en
gagerede arbejdsindsats. De 
faste rubrikker om skolen og 
Den antikvariske Samling er 
skabt gennem Mogens Juhls go
de kontakter i Ribe.

Ole Marker sluttede sin be
retning med en tak til besty
relsen for et godt forenings
år og for godt og loyalt sam
arbejde, hvorefter kassereren 
Kirsten Grunfeld forelagde 
revideret regnskab 1991 og 
budgetforslag 1992. Godkendt 
uden bemærkninger.

Under punktet eventuelt ud
trykte en af deltagerne, Jør
gen Kjær, stor ros og til
fredshed med bladet. Han var 
især begejstret for historien 
om Jacob A. Riis' hustru Eli
sabeth i januar-nummeret 92. 
En af de øvrige deltagere, 
Jens Jepsen efterlyste en ar
tikel om Katedralskolens tid
ligere forberedelsesskole.

Generalforsamlingen afslut
tedes med formandens tak til 
dirigenten samt tak til for
samlingen for god ro og or
den .

Efter generalforsamlingen 
overtog museumsinspektør Stig 
Jensen scenen. Med smittende 
entusiasme fortalte han os i 
ord og billeder om udgravnin
gerne ved posthuset, hvor man 
efter mange års søgen endelig 
havde fundet vikingetidens 
Ribe og tidsfæstet byen til 
begyndelsen af 700-tallet. 
Ribe var altså mere end hund
rede år ældre end Ansgars Ri
be og dermed beviseligt Nord
ens ældste by. Det tør jo nok 
siges at være noget eneståen
de. En stor tak til Stig Jen
sen for et fantastisk spænd
ende foredrag. Mange benytte-
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de sig derefter af muligheden 
for at købe hans flot illu
strerede bog "Ribes Viking
er" .

Foreningen serverede deref
ter hvidvin.

norr

TRANSLOKATION DEN 19. JUNI 
1992 KL. 10 I KATEDRALSKO
LENS GARD.

Understøttetsesfond - dimittend iegat

TIL VORE GENERØSE MEDLEMMER

Til trods for det nærmest stilfærdige i Ripenser-Samfundet's 
formål og foreningliv er der alligevel begivenheder, som jeg har 
oplevet som højdepunkter.

En af disse begivenheder var klaverindsamlingen i 1986, hvor 
foreningen blandt sine medlemmer indsamlede ca kr. 15.000, da 
Katedralskolen manglede penge til et nyt klaver. Måske vil nogen 
sige, at dette beløb ikke er meget målt med tidens alen. Men 
betænker man, at skolen manglede pengene, og at beløbet blev 
indsamlet blandt Ripenser-Samfundets ca 1.700 medlemmer, var det 
trods alt en indsats, som giver foreningen en vis fylde og mening 
i forholdet til skolen.

Et andet højdepunkt, som er årligt tilbagevendende, er trans
lokationen, hvor vi uddeler et dimitendlegat til en af årets 
studenter, som skolen udpeger. Kapitalen bag foreningens 
understøttelsesfond, som gennem sit afkast yder midlerne til 
dette legat, var imidlertid blevet så reduceret, at legatet ikke 
længere kunne financieres på denne måde.

For at bøde på dette startede bestyrelsen for knapt fire år siden 
en kampagne, som over en periode på fem år skulle skaffe midler 
til styrkelse af understøttelsesfonden. Kampagnen henvendte sig 
fortrinsvis til årenes jubilarer. Efter de første tre år har 
indsamlingen givet så store midler, at legatet allerede fra den 
kommende translokation kan sættes op fra kr. 3.000 til kr. 4.000. 
I 1991 alene ydede medlemmerne over kr. 8.000 til dette formål.

Det ligger i sagens natur, at vi ikke har en hyppig kontakt med 
mange af vore medlemmer. Så meget desto mere glæder vi os over 
et så kontant udtryk for deres tilstedeværelse og deres offer
vilje, som denne indsamling repræsenterer.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke medlemmerne varmt 
for denne gestus. Når legatet uddeles til sommer, kan der således 
ikke herske nogen tvivl om, at det er de nuværende medlemmer, som 
har gjort det muligt.

med venlig hilsen Ole Marker
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1) Formanden, Ole Marker R-S, aflægger beretning.

2) Anna Brågaard Nielsen (R53).

3) Kassereren, Kirsten Grtinfeld R-S, fremlægger regnskabet.

4) Stig Jensen fra Den antikvariske Samling.

5) Knud W. Kastrup R-S og Hans Bonde (R37).

6) Agnes Hansen, Lizzi Feides (S61) og Bente Svith (S37).

7) Jørn Kjær (S56).

8) Arne Bak (S40), Johs. Jensen R-S og Asger Bak (S53).

9) Kurt Johansen, Vancouver.

10) Jens Chr. Petersen (S69).

11) Inge Merete Sampson, Gregers Jæger R-S, Kirstine Nørr RS, 
Ole Marker R-S og Knud W. Kastrup R-S, alle S54.

12) Peder Bjerrum (S53).

13) Jette Bramsen Jensen (R62).

14) Egon Lind (R42).

15) Holger Schelde (S45).
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Ripenser-Samfundets årsregnskab
DRIFTREGNSKAB FOR PERIODEN 1/1 - 31/12 1991

INDTÆGTER (budget)

Kontingent gruppe 1, 1.451 medlemmer ..........  87.088,29 ( 84.000)

Kontingent gruppe 2, 199 medlemmer ..........  5.980,50 ( 6.000)

Ekstrabidrag ..................................... 1.076,50 ( 1.500)

Renteindtægter, netto ........................... 12.263,95 ( 11.000)

Indtægter i alt 106.409,24 (102.500)

UDGIFTER
Bladet:

Trykning .................. .202,.62 ( 50 .000)
Distribution ............. .410,.95 ( 17 .000)
Redigering ................ .126,.25 ( 8 .000)
- Annonceindtægt ......... .050,,00 (- 7 .000)

Arrangementer .............. .877,,37 ( 11 .000)
Kontingentopkrævning ....... .853, 23 ( 9 .000)
Arkivar ..................... 877, 25 ( 1 .000)
Kasserer .................... - ( 500)
EDB-service ................. .230, 43 ( 9..000)
Sekretær .................... .825, 79 ( 1 .500)
Formand ..................... .028, 00 ( 500)
Næstformand ................. 499, 75 ( 500)
Diverse + depotgebyr ....... 750, 97 ( 1..500)
EDB-investering ............ 885, 14 ( 0)

Udgifter i alt 133.517,75 (102. 500)

Årets underskud 27.108,51

STATUS PR. 31/12 1991

AKTIVER
Kassebeholdning .................................  467 60
Indestående på girokonto .......................  5.307,17

Indestående på bankkonto .......................  14.819 04

Værdipapirer*) ..................................  94.810,00
Organisations manualer .......................... 1,00

115.404,81
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PASSIVER
Kapitalkonto, saldo primo 134.658,32
Underskud

Kursgevinst

Forbrug af invest.fond

- 27.108,51 

855,00 

7.000,00 -19.253,51 115.404,81

115.404,81

Værdipapirer:

10,00% Dansk Statslån 1992, nom. 95.000 kr., kurs 99,8 = 94.810

Allerad den /2 1992

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med 

foreningens bogfaring og vedtægter. Som led i revisionen har vi:

- Afstemt kasse-, bank-, giro- og værdipapirbeholdningeme.
- Kontrolleret registrering af medlemmernes ekstrabidrag.

- Sammenholdt medlemskontingentindtægter med foreliggende indtægts

bilag, men ikke afstemt EDB-lister, da systematiske kontrollister 
over kontingentindgang ikke forefindes på EDB-bureau.

- Sammenholdt udgifterne med foreliggende dokumentation samt kontrol
leret den anvendte udgiftsspecifikation.

Kabenhavn den /<^/2 1992 den /i^/2 1992

Kirsten Grünfeld
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RIPENSER - SAMFUNDET

ÅRSREGNSKAB FOR RIPENSER - SAMFUNDETS UNDERSTØTTELSESFOND 1991

INDTÆGTER
Bidrag til UF ..................................  8.606,33

Renter i alt netto .............................  5.021,11

13.627,44

UDGIFTER
Girokort........................................  694,18
Uddelt dimmitendlegat .......................... 3.000 00
Depotgebyr + kurtage ........................... 359,86

4.054,04

Arets overskud .................................  9.573 40

STATUS PR. 31/12 1991 

AKTIVER
Bankbog UNI-bank Hellerup .....................................  12.658,77

Obligationer nom. 43.000, 9% Danske stat 1998 kurs 100,40 .. 43.172,00

55.830,77

PASSIVER
Kapitalkonto primo saldo ......................................  44.879,87
+ Arets overskud 9.573,40

Kursgevinst 1.377,50 10.950,90

55.830,77

Allerød den /2 1992

Kirsten Griinfeld

Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet i orden, idet vi har 

kontrolleret alle beholdninger, gennemgået bilagene samt konstateret 

korrekt sammenhæng mellem indgåede gaver fra Ripenser-Samfundets med

lemmer og Ripenser-Samfundets tilgodehavende.

København den /-2/2 1992 den /%f*/2 1992 -
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mel og ny adresse samt alle cifre i medlemsnummer, som står på bagsiden 
af bladet.
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Mindeord
Mindeord om Erik Lund

Erik Lund døde den 8. janu
ar 1992, faa Dage før sin 90 
Aars Fødselsdag. - Erik Lund 
blev ansat ved Ribe Katedral
skole 1/11 1927 og blev her, 
til han pr. 1/8 1944 blev 
Rektor for Fredericia Gymna
sium; pr. 1/4 1944 var han 
just blevet udnævnt til Lek
tor .

Min Klasse havde Lund som 
Lærer i syv Aar, i 1. og 2. 
Mellem i Geografi og fra 3. 
Mellem til 3.G i Historie, 
fra 1933 til 1940.

Det var Undervisning præget 
af hans egen vældige Viden, 
ja Lærdom. Han krævede meget 
af sine Elever, men hermed er 
alt langtfra sagt; det var 
spændende og livligt i hans 
Timer. Mellemskolegeografiens 
Navnestof blev oplivet af 
Masser af Lysbilleder han 
fik os til at gennemgaa de 
hjemlige Prospektkortalbums og 
tage Billeder med, der saa 
blev vist som Lysbilleder i 
Klassen. Vi var meget glade 
for at kunne fortsætte med 
ham som Historielærer i Gym
nasiet. Den solide Formidling 
af Viden oplivedes her af 
Diskussioner i Tilslutning 
til Lektien, men i høj Grad 
ogsaa af aktuelle Spørgsmaal, 
og i Slutningen af 30'erne 
hændte der jo en Del ude i 
Verden. Lund appellerede og 
provokerede og lyttede, var 
vel med sit sikre Overblik 
svagt overbærende over for 
os. Han gned sine Hænder og 
sagde, at det var "svært 
godt" - og det var det vir
kelig. De forskellige Syns
punkter kom til deres Ret i 
hans Fremstilling, men Lund 
var ikke bange for at udtryk
ke noget personligt; han lag
de f.Eks. ikke Skjul paa, at 
han var Fritænker, som man 
sagde dengang. Paa den meget 
veltilrettelagte historiske 
Exkursion til Aarhus-Egnen 
engang i 2.G var det derfor

et spændende Øjeblik, da 
Lund i Thorsager Rundkirke 
pludselig entrede Prædike
stolen for at give sin Vej
ledning derfra. Rektor, som 
var med paa Turen, holdt Ma
sken.- Paa et Lørdagaftenmøde 
i Heimdal diskuterede Lund 
engageret om Antisemitisme 
med Pastor Anders Malling, 
Brøns. Lunds Humanisme var u- 
den Vaklen.

Et af de særlige Træk ved 
den Lærebog i Verdenshistorie, 
han arbejdede paa i RibeAar- 
ene, og hvis første Udgave ud
kom i 1948, er de fyldige Bio
grafier og Karakteristikker 
af historiske Personligheder 
som er spredt over hele Bogen 
trykte med en særlig Typogra
fi og forsynede med Billeder.
- Bogens Navnestof er ofte 
forsynet med Udtaleangivelse, 
noget han ogsaa lagde Vægt 
paa i Timerne. Men navnlig de 
meget fyldige Litteraturhen
visninger efter hvert Hoved
afsnit i Verdenshistorien, 
hvor han ogsaa inddrager 
Skønlitteraturen, faar en til 
at mindes hans Undervisning - 
han kunde virkelig anspore en 
til Læsning. Lunds egen Bog
samling var meget omfattende, 
vi var et Par Klassekammerat-
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er, som pr. Trækvogn var med 
til at flytte den, da Famili
en drog fra Laurentiigade til 
Saltgade, saa vi ved det.

Nogle Gange i Gymnasiet in
viterede han Klassen til Sam
menkomst om Aftenen i sit 
Hjem. Vi havde det ualminde
ligt godt med ham. Ved vort 
25 Aars Jubilæum kom Lund og 
Fru Lund kørende i Taxa fra 
Fredericia, efter at han hav
de overstaaet sin Transloka
tion der, for at være sammen 
med os.

Til sidst vil jeg mindes en 
af de Aftener, Erik Lund 
holdt Foredrag i Heimdal; han 
sluttede med at læse op: Jo
hannes V. Jensens "Olivia Ma
rianne" - en Fortælling om en 
haard Kvindeskæbne i det 19. 
Aarhundredes britiske Koloni
rige. Jeg har aldrig glemt 
den smukke Maade, hvorpaa E- 
rik Lund fremhævede den stær
ke Følsomhed i Johannes V. 
Jensens Prosa.

En fremragende Lærer, som 
vi mindes med Taknemlighed og 
Glæde.

Anders Damsgaard (S .40)

ANTON KARKOV er død.

Onsdag den 19. februar døde 
Ripenser-Samfundets tidligere 
formand og redaktør gennem 
mange år, forhenværende lek
tor, cand. mag. Anton Karkov.

Anton Karkov blev født i 
Ribe den 22. april 1905 og 
blev matematisk student fra 
Katedralskolen i 1925. I 1934 
blev han cand. mag. i fysik, 
kemi, matematik og astronomi. 
De følgende år havde han nog
le kortere ansættelser i und
ervisningsstillinger og gen
nemførte en række studierej
ser og kurser i Berlin, Ham
burg, Køln, Göttingen og Upp
sala. I 1941 blev han adjunkt

og senere lektor ved Maribo 
Gymnasium, hvor han var ansat 
til 1955. På dette tidspunkt 
blev han lektor på Gammel 
Hellerup Gymnasium - en stil
ling, som han beklædte resten 
af sit erhvervsaktive liv til 
1975, hvor han gik på pen
sion .

Anton Karkovs liv var i høj 
grad præget af hans dybe for
ankring i Ribe gennem mange 
slægtled. Hans bedstefader, 
Søren* Karkov, boede i Fisker
gade i den gamle ejendom med 
den kendte bindingsværksgavl, 
hvor han på samme tid var 
kromand, avlsbruger, brænde
vinsbrænder og vognmand.

Anton Karkov følte sig 
stærkt knyttet til Ribe Kate
dralskole og omfattede denne 
institution med en interesse, 
der holdt sig usvækket livet 
igennem, selvom han fik både 
sit hjem og sin livsstilling 
i hovedstadsområdet. Anton 
skjulte ikke, at han i mange 
år havde båret på en drøm om 
at kunne anvende sin uddan
nelse til at undervise på sin
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gamle Katedralskole. Men den 
drøm blev aldrig opfyldt. I 
stedet udmøntedes hans kær
lighed til byen og skolen sig 
i et livslangt engagement i 
Katedralskolens elevforening.

Da Anton Karkov i 1968 af
løste rektor Johannes Jørgen
sen som formand for Ripenser- 
Samfundet, var det hans me
ning kun at beklæde denne 
post i en kort overgangsperi
ode, men tiden og medlemmerne 
ville det anderledes. På de 
følgende 20 generalforsamlin
ger blev han genvalgt til 
formandsposten, og han kom 
til at præge foreningen 
stærkt i disse årtier.

Rosenstands mangeårige, dy
namiske og enevældige redak
tion af Ripenser-Bladet er 
velkendt for mange ældre med
lemmer, og det var uden tvivl 
en udfordring for Anton Kar
kov, da han i 1972 også over
tog redaktørposten. Hvis han 
havde betænkeligheder ved 
denne nye opgave, blev de i- 
midlertid hurtigt gjort til 
skamme, og i de følgende man
ge år sørgede han for bladet 
på snart sagt alle niveauer. 
Han skrev meget af stoffet 
selv, indsamlede det øvrige 
og satte bladet op. Igennem 
dette arbejde delte han sin 
viden om skolen og byen med 
bladets læsere og skabte i en 
vis forstand RipenserBladet, 
som vi kender det i dag.

For os, der har haft den 
glæde at arbejde sammen med 
Anton Karkov i RipenserSam= 
fundets bestyrelse, stod han 
som eksponent for en ægte, 
oprigtig og næsten ydmyg in

teresse for de rødder, som vi 
i forskelligt omfang delte 
med ham. Både historisk og 
topografisk havde han et u- 
troligt kendskab til Ribe og 
Ribe Katedralskole. På spad
sereture med Anton Karkov i 
Ribe opdagede man, at også 
den måde, hvorpå han formid
lede sin viden, havde en sær
lig kvalitet: En stærk under
tone af personligt engage
ment, nærhed og førstehånds= 
kendskab.

I mange år blev ikke blot 
foreningens bestyrelsesmøder, 
men også dens generalforsam
linger holdt i Ruth og Anton 
Karkovs hjem på Carolinevej i 
Hellerup. Her var vi omslut
tet af en hygge og en gæst
frihed, der kunne mærkes som 
noget næsten fysisk tilstede
værende, og som syntes at 
stamme fra før verden gik af 
lave. Når man tænker tilbage 
på disse aftener, genopleves 
mange festlige og varme ind
tryk - til tonerne af "Riber- 
hus March".

Med Anton Karkovs død er en 
epoke i Ripenser-Samfundets 
historie til ende. Hans sid
ste år var ikke lette, men 
han bar sin skæbne med vær
dighed og med en ukuelig op
timisme. Set i et længere 
perspektiv er det nærliggende 
at hævde, at der blev forundt 
ham et langt og et godt liv. 
Derfor føler vi vel heller 
ikke, at der er noget uret
færdigt eller urimeligt ved 
hans død.
- Men vi savner ham.

Bestyrelsen

TRANSLOKATIONEN I 1992
Ribe Katedralskoles translokation finder i år sted fredag den 19. 
juni kl. 10. Translokationen holdes som sædvanlig i skolegården, 
medmindre vejret er dårligt. Efterfølgende vil der traditionen 
tro være reception for studenter, lærere og ikke mindst jubilarer
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Nyt fra Katedraiskoten
Anden halvdel af skoleåret 

91-92 er snart gået. Januar 
gik, som januar går: med man
ge møder - forældremøder, mø
der med nye elever. Det var 
glædeligt at konstatere, at 
interessen for vores gamle 
skole er uforandret stor. Me
re end 300 mødte op, da skol
en inviterede interesserede 
kommende elever og forældre. 
Forud var gået en lige så 
velbesøgt O.g-dag. I skriven
de stund ved vi endnu ikke, 
hvor mange der faktisk kommer 
til næste år, men vi har de 
bedste forhåbninger om mindst 
5 klasser.

Januar var også tiden, da 
3.g skrev stor opgave. I en 
uge blev der arbejdet på EDB- 
rummet og hjemme, og om man
dagen den 27. kl. 13.30 blev 
alt afleveret. I år er frist
en for bedømmelsen udsat til 
15. april, så nogle venter 
endnu spændte på karakteren.

Midvinter passerede uden at 
gøre meget opmærksom på at 
det overhovedet var vinter, 
og fra 8. februar havde sko
len vinterferie. Det kan ikke 
nægtes, at det forekom lidt 
umotiveret navnlig for 3.g' 
erne kun 14 dage efter at de 
havde haft en slags ferie - 
i hvert fald ikke været i 
skole; men man skulle da væ
re et skarn om man ikke tog 
imod friheden når den tilbød 
sig. Man når det jo nok! Men 
inden vi ser os om, er det 
terminsprøvetid, så kommer 
påsken (sent i år), og så er 
løbet kørt for 3.g. Fredag 
den 8. maj er sidste under
visningsdag, hvor eksamens
skemaet offentliggøres, i u- 
gen derefter begynder skrift
lig eksamen; allerede 25. maj 
skal de op til første mundt
lige eksamen.

Anderledes for 2.g'erne. 
Ganske vist har den nye gym
nasiereform betydet, at ar
bejdsbyrden er blevet større 
i 2.g - til trods for behjer
tede forsøg på at fordele

vægten; men året er lidt læn
gere, tiden dermed også. I 2. 
g ligger rejserne; i år går 
de for 2a's vedkommende til 
Rom, genbesøg hos den romer
ske klasse der var her i sep
tember. 2.x skal en tur til 
Letland, 2.y og z til England 
Af praktiske grunde ligger 
rejserne i den uge hvor 3.g' 
erne har terminsprøve (23. 
til 28. marts). I den uge vil 
således kun 1.g'erne være 
tilbage på skolen-.

De er til gengæld også man
ge, hele 6 klasser. Den op
sigtsvækkende begivenhed i 
l.g har naturligvis været 
valget. Den 20. februar var 
alle l.g'erne og deres for
ældre inviteret til oriente
ring om valget. I rundgangen 
havde alle fagene opstillet 
deres "boder" - det hele min
dede næsten om et persisk 
marked. Heldigvis blev alle 
varer solgt, omend efter
spørgslen var større nogle 
steder end andre. Næsten al
le har fået hvad de ønskede, 
og mon ikke tilfredsheden er 
stor? Det store hovedbrud 
venter skemalæggeren for at 
kunne lægge et skema der ikke 
går ud over 8. time!

"Et liv uden fester er som 
en lang vej uden kroer". Ord
et er fra den græske filosof 
Demokrit, men det kunne brug
es som motto for Heimdal, der 
har arrangeret så mange fest
er som man orkede. Store 
Heimdal afholdtes dagen efter 
skolekomedien, dog ikke i 
Skolens sportshal, som der 
ellers var lagt op til, men i 
Ribelunds festsal. Forhåbent
lig kan vi senere vende til
bage til det vi alle troede 
var blevet traditionen (der 
synes kun at være økonomiske 
grunde til hinder). For sko
len er det i hvert fald vær
difuldt at bevare sammenhæng
en mellem de to arrangement
er. - Derudover er der KILK 
i marts og forårskoncerten i 
Hallen den 30. april, som
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skolen naturligvis står for. 
Desuden har der været fælles
arrangementer: en prægtig op
førelse af Odysseen ved Maria 
Lexa, et veritabelt oneman- 
show, og et lysbilledforedrag 
om Lakota-indianerne. Således

er der sørget for passende 
afbrydelser af den daglige 
trommerum. Og således har det 
heldigvis altid været.

Jens Vind

Nyt fra Den antikvariske Samting

Theophilus Hansens tegning 
fra 1836 af Nørreport i Ribe
På årets antikmesse i Ribe 
erhvervede Samlingen i august 
1991 en tegning med motiv fra 
Ribe, som man har vidst blev 
lavet i byen for 155 år siden, 
men i øvrigt anset for tabt. 
Tegningen er udført med bly
ant på et brungulligt ark pa
pir, som måler 21,3 x 32,7 
cm. Den fremtræder temmelig 
afbleget og trænger til kon
servering. Blandt andet har 
den, før den blev monteret på 
pap, været udsat for en ombøj
ning i sin højre side. Forne
den til venstre er den date

ret "26. August 1836" og sig
neret med arkitekten Theophi
lus Hansens (1813-1891) sam
menskrevne initialer.

Om motivet er der ingen 
tvivl. Det er Ribes murede 
Nørreport med tilgrænsende hu
se, broen over åen og Ydermøl
len med dens to vandhjul. 
Theophilus Hansen har kunnet 
sin perspektivlære. Fra et 
ret lavt udkigspunkt viser 
han i et bredt udsnit kigget 
ind igennem den spidsbuede 
portåbning. Tidspunktet må 
være ret tidligt om formid
dagen, for solen danner skyg
ge fra venstre, dvs. fra syd
øst, hen over husenes nordfa-
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cader og på portens nederste 
del. Selve portrummet henlig
ger i en halvtone, antagelig 
fordi den facade, som skimtes 
gennem den, tænkes at kaste 
lyset tilbage. Trods skyggen 
redegør Hansen omhyggeligt 
for bindingsværksfacaden på 
tostokværkshuset umiddelbart 
op til portens sydside. Det 
pågældende hus svarer til det 
nuværende Nederdammen 36, 
Postgården, udfor hvis fire 
midterste fag porten stod i- 
følge Ribe-historikeren J. 
Kinch.

Næsten identiske gengivel
ser af Nørreport med omgivel
ser skyldes Theophilus Han
sens kunstner-kammerat maleren 
Jørgen Roed, som også var i 
Ribe i sensommeren 1836. Hans 
tegning er dog fra 1841, mens 
den lokale maler, Peder Us- 
sings ældste fremstilling af 
porten er dateret 1838. Den 
hænger i dag på Ribe Kunstmu
seum, som også ejer endnu et 
billede af Ussing med samme 
motiv, mens et tredje er i 
Den antikvariske Samlings be
siddelse. Endelig har Jørgen 
Roed i 1854 udført en rade
ring af Nørreport, hvoraf et

eksemplar allerede i 1855 som 
et af Samlingens allerførste 
museumsstykker indførtes i 
dennes protokol.

Alle disse har været kendt 
i årevis. Om Hansens tegning 
vidstes kun, hvad der stod i 
hans dagbog fra sidst på året 
1836, hvor han noterede, at 
Roed lånte hans tegning af 
Ribe Stadsport, dvs. Nørre
port. Måske fik Roed aldrig 
leveret tegningen tilbage, 
for Hansen drog ud i verden 
og blev til Danmarks måske
mest berømte, internationale 
arkitekt, mens Roed efter et 
studieophold i Rom kom hjem 
og blev malerprofessor i Kø
benhavn. Tegningens veje kan 
vi ikke opklare - den var kom
met til antikvitetshandleren 
fra en samlers dødsbo men
så meget desto større grund
er der til at glæde sig over 
dens hjemkomst til Ribe. Ud
over hvad der her er skrevet, 
gives der i årbogen "Mark og 
Montre" for 1991 en længere 
redegørelse for sagen.

Per Kristian Madsen

Bog nyt
Mark og Montre 1991. Udgivet 
af Ribe Amts Museumsråd. 
Redaktion: William Gelius,
Svend Aage Knudsen og Jørgen 
Selmer.
Mark og Montre 1991 indehol
der følgende bidrag Runesten
en fra Malt sogn nu på Museum 
af Svend Aage Knudsen, En van 
dreblok på museum, Leif Vogn
sen, Dahlgårds Tivoli af Jørg
en Selmer, "Hvide Kul* i Dan
mark - Karlsgårde vandkraft
værk og Informationscenter af 
Mette Guldberg, Åndssvagean
stalten i Ribe i 1930erne - 
plejepersonalet og anstaltens 
ånd, Edith Mandrup Rønn, Et 
skibsportræt - og historien 
om en storsejlers endeligt, 
Morten Hahn-Pedersen, Theo

philus Hansens tegning fra 
1836 af Nørreport i Ribe af 
Per Kristian Madsen, Billed
huggeren Niels Hansen Jacob
sen (1861-1941), Svend Holm 
Larsen, Sigurd Swane i Ribe 
om baggrunden for en jubilæ
umsudstilling af William Ge
lius, Metalstøberen i vikin
getidens Ribe, Claus Feveile 
og Stig Jensen, Et særpræget 
fund fra Hyllerslev station, 
Ole Risbøl, Middelalder i 
Tjæreborg og Allerup af Palle 
Siemen, Red - hvad reddes kan! 
- et skattefund fra 1600tal= 
let af Annemarie Kruuse, To 
højgravere fra Sydvestjylland 
af Palle Siemen.

Som man ser, er der i denne 
smukke udgivelse tale om et
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meget varieret indhold. Om 
Mark og Montre giver et dæk
kende billede af aktiviteter
ne på museumsfronten kan jeg 
naturligvis ikke vide men 
det der er, det fænger, det 
er læseværdigt. I denne sam
menhæng vil jeg især henlede 
opmærksomheden på Edith Man- 
drup Rønns artikel om Ånds
svageanstalten i Ribe. Den 
skildrer i korte træk et 
felt, hvor holdningen inden 
for og uden for de nu ned
brudte mure har ændret sig 

det sidste. Redegørelsen for 
begrebet "racehygiejne" er 
overraskende, og det er også 
afsnittet om plejemodre. Mest 
tankevækkende for mig er i- 
midlertid afslutningen. E.M. 
Rønn fortæller på det sted om 
omgivelsernes holdning til de 
åndssvage; og umiddelbart fø
ler jeg, at hendes kilder her 
har været af den, undskyld, 
snævertsynet, bornerte eller 
uvidende slags. Men da er det 
just, at artiklen er god, den 
giver anledning til at tænke 
over, at glemslen fortegner 
hurtigt, man griber i egen 
barm og indrømmer forfatter
en, at hendes skildring måske 
er sandheden nær.

Per Kristian Madsen sammen
holder i sin artikel Theophi- 
lus Hansens tegning fra 1836 
af Nørreport med Jørgen Roeds 
gengivelser af samme samt Pe
der Ussings. P.K.Madsen over
vejer i hvilket afhængigheds
forhold de enkelte har stået 
til hinanden og siger: "Udfra 
disse iagttagelser må Roeds 
tegning ses som et selvstæn

digt værk, mens Hansen med 
sin nu genfundne tegning får 
æren af dels at have "opfund
et" motivet, dels at have gi
vet den ældste kendte og sik
kert mest pålidelige frem
stilling af Nørreport i Ribe." 
(Tegningen ses og en behand
ling af den kan læses i dette 
nummer af Ripenser-Bladet, 
Nyt fra Den antikvariske Sam
ling. )

Billedhuggeren Niels Hansen 
Jacobsen (1861-1941) af Svend 
Holm Larsen - er en meget 
kort, artikel med smukke illu
strationer af en stor lokal 
kunstners mere kendte værker. 
Stykket er meget letlæst og 
giver lyst til en smuttur til 
Hansen Jacobsen museet i Vej
en .

Sigurd Swane i Ribe af Wil
liam Gelius indledes med et 
spørgsmål: "Måske har en og
anden funderet over årsagen 
til netop at trække Sigurd 
Swane frem i jubilæumssammen
hæng. Man kunne med rette 
spørge til Sigurd Swanes re
lation til Ribe. Findes en så
dan relation overhovedet, og 
hvis den gør, hvori består 
den da i grunden?"

William Gelius belyser Swa
nes familiemæssige tilknyt
ning til byen, fremdrager Si
gurd Swanes digte om Ribe og 
fortæller om malerens ophold 
i byen i 1926 og det sidste 
besøg i 1967. Altså Swane 
holdt af Ribe, og det rime
lige i at Ribe Kunstmuseum 
markerede sit 100 års jubilæ
um med Swane-udstilling synes 
bevist.

Nye medtemmer
5.67 ANNA MARGRETHE BECK, STRINDBERGSVEJ 22, 8900 RANDERS
5.67 JENNY CHRISTOFFERSEN, UNDERAGER 14, 7100 VEJLE 0
5.67 KAREN KYNDRUP, BELLEVUVEJ 20, 5700 SVENDBORG
5.67 FINN VESTERLUND, FÆRGEVEJ 40, 5960 MARSTAL
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Nye adresser
JOHS. JØRGENSEN, FISKERIHAVNSGADE 47, 9900 FREDERIKSHAVN

R. 31 AAGE KORSGAARD, VIBEN 78, 6270 TØNDER
S. 40 GUNNAR ZABEL, NELLERØDVEJ 54, 3200 HELSINGE
R. 54 BIRTHE KASTBERG, SOLBAKKEN 13, 8410 RØNDE
S. 57 PETER KROGH STIGSEN, TJØRNEVEJ 25, 3450 ALLERØD
5.58 OLE ANDREASEN, FUGLEBAKKEN 11, 6823 ANSAGER
5.59 PETER GUDE, HOLSTEBROVEJ 46A, ST.TV., 7800 SKIVE
S.61 HANS DAUGAARD PETERS, VALHØJS ALLE 83, 7.TH., 2610 RØDOVRE
5.63 HANS PETER HANSEN, SDR. BOULEVARD 58A, 5000 ODENSE C
5.64 HANS LOLK, JULSOVÆNGET 32, 8600 SILKEBORG
5.69 KIRSTEN NISSEN, GRAVSGADE 1, 6760 RIBE
5.69 FLEMMING SØNDERGAARD, VED VANDVÆRKET 22, 1., 7100 VEJLE
5.73 LEIF BENGTSEN, MUNINSLUND 17, 6500 VOJENS
5.74 ALICE BADEN, HØLKENVEJ 35, 8300 ODDER
5.74 PER CLAUSEN, TYBORØN ALLE 33, 2720 VANLØSE
5.74 ULLA SKJÆRLUND, HIRSEVANGEN 15, 8200 ARHUS N
5.75 KNUD HELGE NIELSEN, PRÆSTETOFTEN 7, 8330 BEDER
5.75 BITTEN SALOMONSEN, GL. LANDEVEJ 97, 8380 TRIGE
5.75 ALLAN SANDHOLT, LYNGVEJ 5, 7200 GRINDSTED
5.76 HANNE RAGNHILD THOMSEN, NØRREVÆNGET 20 B, 8600 SILKEBORG
5.77 LONE HERBST NØRGAARD, HOVEDVEJEN 131, 5500 MIDDELFART
5.77 KAREN SKJØDT, LERVANGEN 50, 7120 VEJLE ØST
5.78 ALLAN MØLLER, EGEBÆKVEJ 185, 2850 NÆRUM
5.78 BIRGITTE NICOLAISEN, KILDEKOBBEL 14, 6340 KRUSA
5.79 ULLA REIMER, KORNAGER 29. 7120 VEJLE ØST
5.80 DORTE MARIE BREDSDORFF, HOVEDGADEN 87, 8961 ALLINGABRO
5.80 LARS GEIL, SVEJSTRUPVEJ 22, 8660 SKANDERBORG
5.80 OLE SØBORG, GULDBÆKPARKEN 6, 9230 SVENSTRUP J
5.82 HANNE KLAUSEN, ARHUSGADE 29, 3.TV., 2100 KØBENHAVN 0
5.82 CLAUS FEVEILLE, SKØNAGER 8, 6760 RIBE
5.82 OLE JUUL JØRGENSEN, TORNSKADEVÆNGET 12, 6760 RIBE
5.82 HELLE STORGÅRD, FREDENSVEJ 5, 3460 BIRKERØD
5.82 ANN FENGER BENWELL, HVEENSVEJ 17, ST. TH., 2300 KØBENHAVN S
5.83 KIM RENE JENSEN, BLÆSBJERG 3, 6510 GRAM
5.84 HANNE KRAG INGVARDSEN, LIFLANDSGADE 4, 3.TV., 2300 KØBENHAVN S
5.84 BENTE JENSEN, ST.ST.BLICHERS VEJ 49, 8230 ABYHØJ
5.84 SØREN C. HAUGAARD, ENGVEJ 4, 6731 TJÆREBORG
5.84 METTE GEIL, DR.MARGRETHESVEJ 23, l.TV., 8200 ARHUS N
5.84 KENT NYBO MØLSTED, HORSEKILDEVEJ 34, 4.TH., 2500 VALBY
5.85 METTE NIELSEN, 601 MONTGOMERY STREET, 94111 SAN FRANCISCO CALIFC
5.85 BIRGITTE HVINGEL JENSEN, VESTERBRO 85, 9230 SVENSTRUP
5.86 HELGA HJERRILD NIELSEN, NIELS JUELSGADE 68, 1., 8200 ARHUS N
5.86 JOHN TRANE NIELSEN, SPANGSBJERG MØLLEVEJ 50F, 6700 ESBJERG
5.86 MARTIN FYHN L. SØRENSEN, EGM. H. PETERSENS KOLL, 2100 KØBENHAVN
5.87 ANDERS HAHN KRISTENSEN, BLAKILDEVEJ 83, l.TH., 9220 ALBORG 0
5.87 TINA HAUGSTED, AGADE 35, 2.TH., 7100 VEJLE
5.87 LONE THRANE NIELSEN, SUNDBAKKEN 20, NR.5, 8700 HORSENS
5.87 INGER KRARUP, FREDERIKSBERG BREDG. 13 B, 2000 FREDERIKSBERG
5.88 TINA LYKKE, SNOGEBÆKSVEJ 37, V.13, 8210 ARHUS V
5.88 LONE BØHME PETERSEN, VESTERGADE 45 C, 6600 VEJEN
5.89 BJARNE AAGAARD, GRENAVEJ 681 G 1/57. 8541 SKØDSTRUP
5.89 PIA FJORD GRØNVOLD, KONGEVEJ 243 , 6510 GRAM
5.89 KIRSTEN SANDHOLT, SLOTSVEJ 24, 6520 TOFTLUND
5.89 MADS JAKOB ANDERSEN, LÆSSØEGADE 66, 5230 ODENSE M
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5.90 HENRIK HARPSØ, JORDBROVEJ 12, 2.TH., 8200 ARHUS N
5.90 SONJA DEISIE POULSEN, BENGARDSVEJ 1, 6670 HOLSTED
5.90 PERNILLE GJELSTRUP FELDT, TRØJBORGVEJ 22, 2. TH., 8200 ARHUS N
5.90 RENE HASSING-HANSEN, GEELSVÆNGET 14, 2830 VIRUM
5.90 JACOB FREDSTED, SALLINGSUNDVEJ 61, l.TH., 9220 ALBORG ØST
5.90 HENRIK TOFT NIELSEN, SCHLEPPEGRELSGADE 12,3.TV, 8000 ARHUS C
5.90 HENRIK ALSTED. STOREGADE 2, 6740 BRAMMING
5.90 SUSANNE LASSEN, UNIVERSITETSPARKEN, 8000 ARHUS C
5.90 TERESE MARIANNE OLGA NIELSEN, STENNEHØJ ALLE 104, 7., 8270 HØJBJERC
5.90 KIRSTEN SEEST THOMSEN, SØNDERJ. SYGEPLEJESKOLE, 6400 SØNDERBORG

Gtimt

Lægteren "Ane Maria" af Sonderho, strandet den 5. november 1911

På baggrund af Glimt i sidste 
nummer af Ripenser-Bladet op
lyser Vagn S. Kromann (R21) 
dels ved udklip fra Vestkyst
en august 1982, dels i brev
form, at mindepladen på træ
et i plantagen blev sat op af 
daværende gasværksbestyrer M. 
Lindberg, efter at det kob
berbånd han i første omgang 
markerede flodskarnets højde 
med var blevet stjålet under 
den efterfølgende krig.

Vagn Kromann beretter:

"Jeg var 6 år dengang, men 
har en tydelig erindring om 
stormfloden 1911, hvor et 
skib fra Sønderho strandede i 
plantagen, et skib af størrel
se og type som det, der ligger 
ved Skibbroen i Ribe. Det hav
de revet sig løs af fortøj
ningen og var så drevet hen 
over det stormpiskede hav u- 
den besætning, indtil det en
delig satte sig fast i skov
brynet i plantagen. Nogle 
dage efter så jeg skibet kom
me kørende på en blokvogn
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gennem byen, formentlig for 
at blive søsat igen fra slots
blegdammen, hvor der engang 
har været skibsværft. Men 
selve søsætningen så jeg 
ikke."
Kirsten Juul Jensen (f. Lind- 
berg) oplyser: "Det var min
far Mads Lindberg, fhv. gas
værksbestyrer i Ribe, f.1866 
- d.1946, der efter stormflo
den i 1911 opsatte mærket. 
Under tyskernes besættelse i 
fyrrene blev det imidlertid 
fjernet, men af far genopsat 
efter besættelsen."

Frk. Lottrups skole
Kirsten Juul Jensen siger vi
dere: "Om 'Frk. Lottrups sko
le' ved jeg, at den en tid 
havde undervisning i den lave 
del af Museet, hvor senere 
Oldtidssamlingen havde plads. 
I 'Glimt' nævnes der Puggård 
om skolen, om den før eller 
efter tiden i Nicolajgade 
havde sin plads der, ved jeg

ikke.
Vedlagte billede stammer 

fra min nu afdøde søster Pou- 
la Lindberg og er taget foran 
skolen i Nicolajgade. Som det 
ses på billedet, gik Kjel 
Abeli også i den skole, jeg 
mener, han en overgang boede 
i huset tæt ved - det nuvæ
rende 'Cafe Nicolaj'.

Desværre er billedet jo no
get medtaget og uden årstal, 
men da det jo var en under
skole, vil jeg tro min søster 
(f.l898-d.l987) har gået der 
fra ca. 1904 og fire eller 
fem år frem. - Frk. Lottrup 
står på billedet som nr. 2 
fra venstre, i døren. Selv 
husker jeg hende kun svagt, 
men mener dog at vi var nogle 
halvstore piger, der gik i 
syskole hos hende i en før
stesals lejlighed i Grønnega
de."

Såvidt Kirsten Juul Jensen. 
Om samme emne skriver Karen 
Baggesen (S.27): "Min far
blev ansat som læge på den da 
nyoprettede 'Ribe Aandssvage-

Det af Kirsten Juul Jensen omtalte fotografi af Frk. Lottrups skole
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Elever i Frk. Lottrups skole 1912-13, Else og Hans Agerbæk

anstalt' juli 1908, det år 
jeg blev født i august. Vi 
blev efterhånden 7 søskende, 
og vi har alle gået i Lotte
skolen, som min far respekt
løs kaldte den. Christen og 
Poul kom der altså i 1908. Da 
lå skolen i Nicolajgade i si
debygningen til det smukke 
patricierhus, som nu er muse
um. Hvornår den er oprettet, 
ved jeg ikke, men det var en 
privatskole, som i høj grad 
lagde an på at forberede ele
verne til optagelse i mellem
skolen på Katedralskolen. 
Billedet fra 1913 er taget i 
smøgen mellem museet og nabo
huset med museumshaven i bag
grunden. Der ser ud til at 
være en lille skolegård, hvor 
frøken Lottrup står. Dette 
billede er domineret af dren
ge, mens det modsatte er til
fældet på det senere, som er 
taget i den sædvanlige krog 
på Katedralskolen.

Jeg startede min skolegang

1914 i Klostergade hos frø
ken Pontoppidan. Hun boede i 
det lille hus, der er bygget 
ind i muren omkring Set. Ka
trine kirke og kloster og 
havde skolestue i den ende, 
der var nærmest Dagmarsgade. 
Det var nærmest det, vi nu 
kalder en børnehaveklasse, 
men vi lærte da at læse og 
regne. I 1915 kom jeg så i 
frøken Lottrups skole, da lå 
den stadig i Nicolajgade. Vi 
var kun fem elever, så vi fik 
en grundig undervisning. I 
1918 flyttede skolen så til 
Puggård. Jeg mener, vi havde 
lokaler i stuen og på 1. sal 
i den yderste ende. Til den 
anden side var der fysik og 
kemilokaler. Vi blev under
vist flere årgange i samme 
rum og foruden frøken Lottrup 
var frøken Veldbæk kommet 
til. Hun underviste i reg
ning og håndarbejde og blev 
senere håndarbejdslærer på 
Katedralskolen. Frøken Lot-
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trup var en myndig lidt 
striks dame, men rar og ikke 
uden humoristisk sans. Hun 
var sikkert en god pædagog, 
for alt gik roligt og frede
ligt. Vi blev undervist i 
dansk, regning, geografi, hi
storie (Danmarks) og håndar
bejde. Naturligvis også Bi
belshistorie med udenadslæren 
af salmevers, og vi sang mor
gensang. Jeg var glad for at 
gå i skole. Det var en rar

skole. Hvornår den sluttede, 
ved jeg ikke, men den var nok 
så småt ved at gå i opløsning, 
da jeg kom ind i den. Det var 
blevet mere almindeligt, at 
alle børn gik i folkeskolen. 
Begge mine yngre søstre nåe
de da med. Den yngste. Bit, 
kom i mellemskolen i 1924, 
tror jeg." - slutter Karen 
Baggesen.

r e d .

Elever i Frk. Lottrups skole 1918-19, Karen og Bodil Agerbæk

TRANSLOKATIONEN I 1992
Ribe Katedralskoles translokation finder i år sted fredag den 19. 
juni kl. 10. Translokationen holdes som sædvanlig i skolegården, 
medmindre vejret er dårligt. Efterfølgende vil der traditionen 
tro være reception for studenter, lærere og ikke mindst jubilarer
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Praktiske oplysninger.

Tak til alle kontaktpersoner og andre, der har hjulpet til med 
adresseforskningen. Uden jeres hjælp kunne Jubilar-Service ikke 
udarbejdes. Trods megen omhu både ved skrivning og korrekturlæs
ning kan fejl og mangler ikke helt undgås. Rettelser sendes til 
Johs. Jensen, Virumvej 108 B, 2830 Virum, telefon 42 85 40 70.

Kontaktpersoner. Jubilarer, der ønsker at overvære translokati
onen og deltage i eventuelle sammenkomster med deres klassekam
merater bedes henvende sig til holdets kontaktperson.

Jubilartalere. Det er blevet skik, at en jubilar eller to (helst 
ikke flere!) holder en kort tale ved translokationen. Eventuelle 
talere bedes, senest et par dage før translokationen, kontakte 
rektor Bent Karsdal, telefon 75 42 02 66.

Receptionen, som Ripenser-Samfundet arrangerer for jubilarerne, 
Katedralskolens nuværende og tidligere lærere og årets studenter, 
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, hvor fyrrummet 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, kan alle borde være optaget. Vi har derfor 
en reservationsordning for de ældre årgange til og med 50-års 
jubilarerne. Reservation kan aftales senest den 17. juni med 
Mogens Juhl, Kongensgade 15, 6760 Ribe, telefon 75 42 40 66.

Overnatningsmuligheder. Hotel Dagmar er fortsat byens hotel. Weis 
Stue, Bachhaus og Jegerstuen (Saltgade) disponerer over et mindre 
antal værelser. Herudover kan der henvises til Vandrerhjemmet på 
Hovedengen og Hotel Gredstedbro 8 km nord for Ribe. Det er muligt 
at blive privat indkvarteret i Ribe og omegn. Oplysninger fås på 
Ribe Turistbureau, Torvet 3, 6760 Ribe, telefon 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 ny- 
dimitteret student. Gaven ydes af foreningens understøttelsesfond 
og er i år blevet hævet til 4000 kr. Alle jubilarer opfordres til 
at betænke fonden med et beløb - stort eller lille - som sendes 
på Gironummer 1 06 66 76, mærket "Jubilæumsfonden" til kassereren 
Kirsten Grunfeld, Rønne Allé 15 A, 3450 Allerød.

Skolebilleder. Et billedarkiv er under opbygning. Skal Ripenser- 
Bladet bringe billedstof fra skolen, må vi appellere til tidlig
ere elever om at se 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 navne på de afbildede og oplys
ning om, hvornår billederne er taget. Billedmateriale sendes til 
Dorte Lund, Høsterkøbvej 38, 2970 Hørsholm, telefon 42 81 46 17.

Ripenser-Samfundets medlemmer er mærket med * i Jubilar-Service.
RIPENSER-BLADET (ISSN 0904-3306) udkommer 4 gange årligt og udgives af 
RIPENSER-SAMFUNDET, en forening for tidligere elever fra Ribe Katedral
skole samt for skolens nuværende og tidligere lærere.
REDAKTION: Ejvind Beck Nielsen, ansv.
REDAKTIONENS ADRESSE:
Ejvind Beck Nielsen, Prærien 38,
7200 Grindsted, 75 32 40 43.
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RIBE KATEDRALSKOLES 
TRANSLOKATION 

1 9 9 2

Som tidligere meddelt i Ripenser-Bladet finder translokationen i 
år sted

fredag den 19. 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 rådighed for 
Ripenser-Samfundets jubilarreception, der finder sted umiddelbart 
efter translokationen.

Til receptionen indbydes herved

- alle årets jubilarer,
- tidligere og nuværende lærere og ansatte ved skolen og
- de nydimitterede studenter.

Ripenser-Samfundet.

80-års jubitarer

R.12

1 MISE TOPP (JORDAHN) OBERSTINDE
ELSEMARIEHJEMMET KYSTVEJ 33 3050 HUMLEBÆK 42190163

2 RIGMOR KLEIN (HØST)
OPLYSNING MANGLER

3 VALGERDA RASMUSSEN (JENSEN)
OPLYSNING MANGLER

75-års jubitarer
S.17

1 ANDERS EMANUEL CHRISTENSEN OVERLÆGE
HANS BROGESGADE 39 8000 ARHUS C 86130392
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2 NIELS HERMAN CHRISTENSEN
OPLYSNING MANGLER

3 TAGE HESTBECH DIREKTØR
TRANEGARDSVEJ 4 2900 HELLERUP 31626715

S. 17

THYGE OTTE LARSEN, NIELS AAGE NIELSEN , CARL CHR. THAARUP 
VESTERGAARD OG BODIL D'OBRY WILLEMOES ER AFGAET VED DØDEN

7 0 - å r s  j u b i l a r e r

S.22

1 HANS KR. PEDERSEN LÆGE 
OPLYSNING MANGLER

2 KNUD GRUE-SØRENSEN PROF.,DR.PHIL.
GODTHABSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG 31874524

3 EJNAR VOIGT CIVILING.
BAUNEGARDSVEJ 28 2820 GENTOFTE 31653231

R.22

1 OLE CHRISTENSEN
HUSARVEJ 45 8900 RANDERS 86432536

2 ELSE SINDING (GORLYNG)
SDR.BOULEVARD 122 1720 KØBENHAVN V 03212707

3 CARL STENDERUP JENSEN SADELMAGER
SKOLEGADE 18 6760 RIBE 75420243

4 VALDEMAR LARSEN BANKKASSERER
SENNEPSHAVEN 4, BOLIG 441 2730 HERLEV

5 KARL NØRGAARD KØBMAND
DR.DAGMARSVEJ 15 6760 RIBE 75420140

S.22

INGER KONGSDAL STAMER (JENSEN), HANS EBBESEN OG HANS JULIUS 
TERPAGER (HANSEN) ER AFGAET VED DØDEN

R.22
KONTAKTPERSON: KARL NØRGAARD, N R . 10

CARL CHR. HANSEN, HANS JACOBSEN, AAGE SKADE NIELSEN, AKSEL 
NIELSEN, THORVALD PETERSEN, ERNST BØJSEN, VAGN ANDERSEN, RICHARDT 
BERTHELSEN, LOUIS JENSEN, PETRA LASSEN OG FLEMMING THUN 
ER AFGAET VED DØDEN
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6 5 - å r s  j u b i l a r e r
S.27

*

1 KAREN MARGRETHE BAGGESEN (AGERBÆK)
SØNDERGADE 10, 1. 7600 STRUER 97851036

2

*

3

MARIE CHRISTENSEN (BERG)
LYSTOFTEBAKKEN LEJL.125 2800 LYNGBY 42879188

NIELS LUKMAN PROFESSOR, DR.PHIL.
LILLE STRANDVEJ 24 2900 HELLERUP 31626619

4 ANNA MARGRETHE SCHMIDT (GEHLERT)
PILEALLE 37, l.TH. 2000 FREDERIKSBERG 31217095

5 GUDMUND JENSEN REKTOR
SANGSVANEVEJ 2 2960 RUNGSTED KYST 42867971

6 JENS A. JENSEN AFD.LEDER
BLOKHAVEN 1, l.TH. 2740 SKOVLUNDE 42944307

*

7 HELGE THØGERSEN SOGNEPRÆST
BOGØ HOVEDGADE 64 4793 BOGØ BY 53794248

S.27
KONTAKTPERSON: NIELS LUKMAN, NR.3

CARL A. CHRISTENSEN, NIELS H. LAURIDSEN, JENS JØRGEN OLESEN
KIRKETERP MØLLER, THYRA ØLLGAARD (LANGE), REGNAR PETERSEN 

KNUD WESTERGAARD OG HARRY ØLLGAARD ER AFGÅET VED DØDEN

6 0 - å r s  j u b i l a r e r
S.32

1 NIELSINE FRIBERT (BRØCKMANN)
ABRINKEN 108 2830 VIRUM 42852151

2 BØRGE GAD FAUST FULDMÆGTIG
HOLGER DANSKESVEJ 53 2000 FREDERIKSBERG 31873519

3 VIBEKE SCHOU JØRGENSEN (SANDLYNG)
NDR.FASANVEJ 13, 2.TV. 2000 FREDERIKSBERG 31878314

4 INGER E. ROSKJÆR (STRØBECH)
LUNDEGARDSVEJ 16 2900 HELLERUP 31629083

5 ANTON CHRISTIAN HANSEN DIREKTØR, CIVILING.
NØRGARDSVEJ 29 H, 3.TH. 2800 LYNGBY 45933904

6 ARNE LAURBERG REDAKTØR
BRYDEHOLM 68 2670 GREVE 42902970

7 KNUD E. POULSEN EKSP.CHEF, CAND.JUR.
FINSENSVEJ 45 C 2000 FREDERIKSBERG 31877086
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8 GRETHE BOHN (SKRYDSTRUP)
AMAGER BOULEVARD 118 2300 KØBENHAVN S 31953769

R.32

1 ERLING AHRENSBACH
OPLYSNING MANGLER

2 ANNA CHRISTENSEN O.ASS.
KORSBRØDREGADE 11 6760 RIBE 75420231

3 SVEND LIST CHRISTENSEN INGENIØR
JERNKÆRVEJ 49 6760 RIBE

4 HELGA CHRISTENSEN (HANSEN)
STOREGADE 84 6740 BRAMMING 75172091

5 TOVE GARM (JACOBSEN)
ALKEVEJ 7 7000 FREDERICIA 75923240

6 GRETHE BUNDGAARD (JENSEN)
HANS HOFMANNSVEJ 10 7000 FREDERICIA 75922883

7 SVEND BØRGE NIELSEN EKSP.SEKR.
IDRÆTSALLE 58 9800 HJØRRING 98962826

8 VAGN NORS PROKURIST
DROSSELVÆNGET 7 ORDRUP STRAND 4540 FAREVEJLE 53453930

9 DAGNY PETERSEN (OLSEN)
LAURIDS SKAUSVEJ 5 6400 SØNDERBORG 74421644

10 ANE EDITH NIELSEN (OULUND)
GL. AVEJ 11 6760 RIBE 75420558

11 ASGER FINN POULSEN CIV.ING.
SANDKROGEN 7 2800 LYNGBY 45879343

12 JACOB RAVN BAGERMESTER
FALCKVEJ 4 6780 SKÆRBÆK 74752476

13 VIBEKE DEJGAARD (SCHØNNEMANN)
SKOVTOFTEBAKKEN 41 2830 VIRUM 42857756

14 MAREN AGGER THOMSEN (SMIDT)
VENDERSGADE 17 4800 NYKØBING F 54853928

15 EDITH SØRENSEN FULDMÆGTIG
KURVEHOLMEN 6 6760 RIBE 75420324

S. 32
KONTAKTPERSON:

MOGENS KABEL, HENNING STRØBECH, FRIDA WELLING, SIGURD R. ANKER, 
HANS PETER KJÆRGAARD, ERIK LORENZEN, CLAUS LUND, HARRY SØRENSEN, 
JØRGEN AAGE THUDE, ANDREAS VONSILD, ANDERS P. LUSTRUP OG JØRGEN 
TOLSTRUP ER AFGAET VED DØDEN

R.32
KONTAKTPERSON:EDITH SØRENSEN, NR.15

FREDERIK BERNBOM, INGER POULSEN, SVEND WESTERGAARD, GERDA NØRGAARD 
(HAGELUND). JENNY LETH (JOCHUMSEN) OG NELLY SØRENSEN (KELLER) ER 
AFGAET VED DØDEN



239

5 5 - å r s  j u b i l a r e r

Den pantsatte Bondedreng, skolekomedie 27. februar 1937.
Bageste række fra venstre mod hejre: Jytte Lerche-Thomsen III g, 
Magnus Hejlund III g, Asger Heebell III g, Aase Petersen 4.m .b ., 
Johs. Vang Lauridsen I g, Arthur Bahnert II g, Niels Bundsgaard 
II g, Peder Helms II g, Jergen Thygesen Kristensen II g, Bodil 
Hey Hansen 4.m.a., Hans Bunde Jergensen real.
Forrest: Erik Bay II g, Erik Levendahl Jensen III g, Poul-Erik 
Christensen II g.

S.37

1 KAREN LØVENDAHL (CHRISTENSEN)
BREDEKÆR 4 GL.FLØNG 2640 HEDEHUSENE 42161685

2 MAGNUS HØJLUND
ENEBÆRPARKEN 94 6000 KOLDING

3 JØRGEN PETER JØRGENSEN
SUNDMARKSVEJ 55 6400 SØNDERBORG 74426521

4 ERIK BØRGE MØLLER
TOFTEN 3 6000 KOLDING 75523943

5 JENS PETER RASMUSSEN
AGERTOFTEN 17 JEJSING 6270 TØNDER 74734568

6 BENTE SVITH
NEDERDAMMEN 27 6760 RIBE 75420586
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R.37

1 GERDA OLLING (BLOM)
NØRREVOLD 48 6800 VARDE 75223051

2 ANDREA MORTENSEN (BROE)
I.H.MUNDTSVEJ 15 2830 VIRUM 42854520

3 GREGERS BUNDESEN SKOVRIDER
FANØVEJ 13 7200 GRINDSTED 75324293

4 REINHARD GRØNDAHL BANKDIREKTØR
DROSSELVEJ 13 6640 LUNDERSKOV 75586230

5 ANDREAS SØLBÆK STATIONSFORST.
PRÆSTEBAKKEN 6, 6. 6700 ESBJERG 75457562

6 SVEND ERIK JUHL
SOLVÆNGET 19 5580 NØRRE ABY 64421202

7 ERIK JØRGENSEN PROFESSOR
PO-BOX 84, GUELPH, ONTARIO NIH 616 CANADA

8 ERIK STRANGE JØRGENSEN LABORATORIEASS.
BAKKEVEJ 11 PINDSTRUP 8550 RYUMGARD 86396306

9 HANS BUNDE SØLVSMED
NYGADE 6 6760 RIBE 75423823

10

*

11

JENS ERIK JØRGENSEN
GORMSVEJ 10 6000 KOLDING 75525437

KAJ PILEGAARD KÆMNER
ØSTRE ALLE 11 6650 BRØRUP 75381115

12 KURT NYBORG ISENKRÆMMER
MELLEMDAMMEN 13 C 6760 RIBE 75421312

13 E. MARIE LINDELOFF (OTZEN)
KROGSBJERG 8 5683 HÅRBY 64771061

14 GERDA H. MØRK (POULSEN)
JERNBANEGADE 13 7000 FREDERICIA 75910166

15 ELLEN ANTVORSKOV (STUB-NIELSEN)
VESTERBALLE 2 A HORNE 5600 FABORG 62601098

16 INGRID SØRENSEN
OPLYSNINGER MANGLER

17 GRETHE VALEUR TEKNISK TEGNER
RØNNEBÆRPARKEN 120 6760 RIBE 75423465

S. 37
KONTAKTPERSON:BENTE SVITH, NR.6

JØRGEN BJERRUM, ASGER HEEBØL, ERIK LØVENDAHL, HENNING KNUDSEN, 
JYTTE VERMEHREN (LERCHE-THOMSEN), OLUF NIELSEN OG ANKER M. 
PETERSEN ER AFGAET VED DØDEN
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R.37
KONTAKTPERSON:KAJ PILEGAARD, NR.11

MARGRETHE WESTERGAARD (HERSKIND), VIGGO KITTELMANN ANTONI 
KRISTENSEN OG ERIK NIELSEN ER AFGAET VED DØDEN

5 0 - å r s  j u b i l a r e r

S.42

1 KAREN PRINDS (FABRICIUS)
STEPPINGVEJ 17 ØDIS BRAMDRUP 6580 VAMDRUP

2 KNUD L. FREDERIKSEN
NEDERDAMMEN 34 6760 RIBE 75420190

3 ESTHER HOLM (NIELSEN)
NYVEJ 1 A 3360 LISELEJE 42307811

4 DORIS K. HAVEMOSE (MILLSEN)
KONG VALDEMARS VAG 25 S-291 65 KRISTIANSTAD SVERIGE

5 PETER SCHULTZ HAVEMOSE
KONG VALDEMARS VAG 25 S-291 65 KRISTIANSTAD SVERIGE

6 INGER SKRYSTRUP (WILLUMSEN)
1520E CAPITOL EXPWY SPACE 108 SAN JOSE CA 95121 USA

7 KRISTIAN AARSLEV
HJORT LORENZENSVEJ 27 C 6100 HADERSLEV 74522249
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8 KNUD AAGE HANSEN
PER DEGNS VEJ 2 9000 ALBORG

9 PETER TØNDER HØY HANSEN
LØKKEGADE 2 3700 RØNNE

10 HOLGER KABEL
ØSTVÆNGET 14 6840 OKSBØL 75272311

11 KAREN ANDERSEN (KNUDSEN) 
SØPARKEN 5 4930 MARIBO

12 ANDERS STUDSGAARD
HAVERVAD 6780 SKÆRBÆK 74753585

13 AASE NIELSEN
BACHSTRASSE 27 D-2390 FLENSBORG TYSKLAND 00949 461

14 KIRSTEN MARGRETHE HUSTED CHRISTENSEN (NIELSEN) 
DAMVEJ 18 6760 RIBE 75421235

15 ANNA SOPHIE JARDE (OLESEN) 
HOLMEPARKEN 6 2830 VIRUM

16 ANDERS PRINDS
GL. MØLLEVEJ 2 ØDIS BRAMDRUP 6580 VAMDRUP 75698216

17 LEIF BANKE RASMUSSEN
MELDERNE 10 2850 NÆRUM 42801986

R.42

1 BENT MILAN (ANDERSEN) REKLAMEKONS.
BORREVÆNGET 16 8320 MARSLET 86291230

2 KNUD ANDERSEN EVALD
SANDEMANDSVEJ BRØNS 6780 SKÆRBÆK 74753630

3 ANNY M. HANSEN (FJORD) KONTORASS.
HAVRELØKKEN 28 5450 OTTERUP 64821971

4 ANDERS CLAUSEN FREDERIKSEN STATSAUT. REV.
FYRVANGEN 61 3250 GILLELEJE 48355416

5 GERDA KNUDSEN AGER (HANSEN)
GYVELPARKEN 72 6760 RIBE 75410927

6 AKSEL JENSEN KAPTAJN
EGHAVEVEJ 8 A TROENSE 5700 SVENDBORG 62227182

7 CARLO A.R. JUHL OVERTOLDINSP.
FARVERVEJ 5 8900 RANDERS 86416918

8 CARL CHRISTIAN KJÆR GROSSERER
LUNDGARDSVEJ 21 6760 RIBE 75421520

9 POUL NOER (NOER NIELSEN) OVERLÆRER
NORDKILDEVEJ 15 3230 GRÆSTED 42291443

10 EDITH ANGELO (BANKE RASMUSSEN) LÆGESEKRETÆR
DUEVEJ 46, 2.TH. 2000 FREDERIKSBERG 31869679
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11 INGER EVALD SIMONSEN (RASMUSSEN) SYGEPLEJERSKE 
JÆGERTOFTEN 6 6780 SKÆRBÆK 74751802

12 GRETHE SKOV (THUDE) OVERASS.
HOLMEVEJ 11 6760 RIBE 75420573

13 SIGVALD PETERSEN TOFT DYRLÆGE
DRONNINGGARDSVEJ 1 9330 DRONNINGLUND 98841615

14 INGER NIELSEN (HORSBØLL)
SØVEJ 4 6740 BRAMMING 75173332

15 INGE MARGRETHE HANSEN (JENSEN)
SOLSORTEVEJ 3 6740 BRAMMING 75173620

16 RITA JOHANNSEN (JENSEN)
SKOVVEJ 14 6740 BRAMMING 75173083

17 EBBA H. JENTOFT (HAUGAARD)
2720 50 ENCHANTED HILLS DRIVE, TUCSON ARIZONA 85713 USA

18 IB C. HAUGAARD
REVLINGBAKKEN 40, ST.TV. 9000 ALBORG 98183119

19 JOHAN S. KELLER
VENUSVEJ 13 8370 HADSTEN 86980185

20 EGON LIND
FARVERSMØLLEVEJ 42 6200 ÅBENRÅ 74626892

21 GRETHE HOLM (MAHLER)
KLØVERVEJ 9 6000 KOLDING 75533918

22 TAGE PEDERSEN
ALEXANDRINEVEJ 4 6270 TØNDER 74723947

23 EGON TRANBERG
BENEDIKTEVEJ 2 6270 TØNDER 74721444

24 ANNE GRETHE SIXHØJ PEDERSEN (HANSEN) 
STRENGEVEJ 17 6760 RIBE 75423949

25 VERNER SINNBECK
BELLISVEJ 5 8400 EBELTOFT 86341458

S.42
KONTAKTPERSON:KIRSTEN MARGRETHE HUSTED CHRISTENSEN, NR.14

CARL ANKER MUNCKEN, HELGE BROCK IVERSEN, HERDIS A. NIELSEN 
(KABEL), AASE KIRSTEN GALTUNG (LARSEN) OG GUDRUN MAARBJERG 
(WILKENS) ER AFGAET VED DØDEN

R.42
KONTAKTPERSONER: A) POUL NOER, NR.9; B) INGER NIELSEN, NR.14

SVEND BOYSEN JEPSEN OG SØREN P. MICHELSEN ER AFGAET VED DØDEN



244

III g, maj 1942 
Fra venstre:Gudrun Wilkens, Aase Larsen, Inger Willumsen, Karen Knudsen, 
Ester Nielsen, Aase Nielsen.

4 5 - å r s  j u b i l a r e r

S. 47

1 ANN E. GOOD (BUHL)
TS05S. 194 STREET SEATTLE 98148 WASHINGTON USA

2 HELLE NØRGAARD (FILTENBORG)
HJALTESVEJ 6 8370 HADSTEN 86980809

3 NANNA JENSEN (HANSEN)
MOSEVEJ 2 2840 HOLTE 42421990

4 ^BIRTE HELMS
VEJLESØPARK 13 2840 HOLTE 42425264

5 ANDREAS JØRGENSEN
STRENGEVEJ 37 6760 RIBE 75422070

6 GUNDA NIELSEN
GL. SKOLEVEJ 11 6740 BRAMMING 75170063

7 TAGE NIELSEN
PETER BANGSVEJ 153,1. 2000 FREDERIKSBERG 31791657
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8 ULLA BRINK HANSEN (HENRIKSEN)
NØRREGADE 56 6650 BRØRUP 75383692

9 KNUD HOLM
SKRÆNTEN 9 3460 BIRKERØD 42811987

10 JOHS. JENSEN
VIRUMVEJ 108 B 2830 VIRUM 42854070

11 JØRGEN KELLERMANN
KONGSBJERGVEJ 16 2830 VIRUM 42853015

12 MARTIN HOUMØLLER-JØRGENSEN
GL.SKAGENSVEJ 55 C 9900 FREDERIKSHAVN 98430475

13 KAREN LUND (THYGES. KRISTENSEN)
BJORNSTIGEN 121, 2. S-171 72 SOLNA SVERIGE 00946 885 8704

14 FINN BERGHOLT
SØNDERMARKSVEJ 15 4200 SLAGELSE 53520221

15 ANNA-LISE LUND PEDERSEN (PETERSEN)
ØRBYVEJ 10 8240 RISSKOV 86177804

16 BOY ROSENBERG
VIRUM STATIONSVEJ 201 2830 VIRUM 42852157

17 ANDERS STAMP
H.C.ANDERSENSVEJ 15 3000 HELSINGØR

18 SIMON THØGERSEN
ASKEVÆNGET 11, 3.TH. 2830 VIRUM 45830222

19 ANDREAS WARMING
BISTRUPVEJ 87 3460 BIRKERØD 42812931

20 ELLEN ASTRUP
GAMMEL KONGEVEJ 1 1610 KØBENHAVN V 31220772

R. 47

1 ARNE CHRISTENSEN
DUBORGVEJ 9 8600 SILKEBORG 86825872

2 FINN GRUE
DALGASGADE 25 C 7400 HERNING 97223958

3 INGE LISE HEDEGAARD (HANSEN)
ASTVEJ 12 7190 BILLUND 75331540

4 KIRSTEN TOFT (JENSEN)
KAJ MUNKSVEJ 13 6950 RINGKØBING 97323916

5 POUL E. JUHL
D.B.DIRCHSENSALLE 2791 DRAGØR 32533943
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6 KAJ AAKJÆR JØRGENSEN

*
ARILDSVEJ 1 8800 VIBORG 86623161

7 KAREN MARIE SØRENSEN (PILEGAARD)
RØMØVEJ 13 6000 KOLDING 75526713

8 POULA GRY (JØRGENSEN)

*
FURESØBAKKEN 18 B 3460 BIRKERØD 42816918

9 BERTHA ULLERICHS (HØY KRISTENSEN)

10

ROSMOSEVEJ 37 2650 HVIDOVRE 31783088

VERA NIELSEN (LAUSEN)
JYDERUPVEJ 76 4291 RUDS VEDBY 53561343

11 POULA ZEILAU (MADSEN)
LUTHERSVEJ 60 7000 FREDERICIA 75922372

12 EDMOND OLESEN
LYSHØJGARDSVEJ 103, 2.TH. 2500 VALBY 31170549

13 SVEND AAGE SCHMIDT
SKOVVEJ 51 8740 BRÆDSTRUP 75751215

*
14 EMMY DYHR (SIMONSEN)

VESTERGARDSVEJ 21 A 8260 VIBY J 86140905

15 SØREN PETER THOMSEN
KAJ LYKKES ALLE 24 A 6740 BRAMMING 75173411

16 THOMAS THOMSEN
FUGLEVANGSVEJ 6 8700 HORSENS 75610247

17 INGER HUSTED (VAD)
GRØNNINGEN 15 7100 VEJLE 75827390

18 GRETE HOLM (DANIELSEN)
VIOLVEJ 6 6000 KOLDING

19 JAKOB FRAUSING
SYLEN 16 2630 TASTRUP 42527931

20 ELSE KIELLAND-BRANDT (HYLDAHL)
POUL MØLLERSVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG 31864180

21 GRETE JACOBSEN (HYLDAHL)
HANS EGEDESVEJ 6 7100 VEJLE 75834536

22 FREDE A. JENSEN
OPLYSNINGER MANGLER

23 JYTTE NORDESTGAARD (JENSEN)
GUSTAV WIEDSVEJ 9 8500 GRENA 86322684

24 KAREN LORENZEN (JENSEN-HOLM)
GL.AMERIKAVEJ 7 9500 HOBRO 98521973

25 RAGNHILD FREDERIKSEN (MOGENSEN)
NEDERDAMMEN 34 6760 RIBE 75420190

26 BIRTHE HALLAGER (PEDERSEN)
STILLIDSVEJ 7 4300 HOLBÆK 53434278
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27 INGE KARKOV (PRÆSTMARK)
RINGEN 2 4600 KØGE 53661965

28 SOLVEJG SCHOUW
OPLYSNINGER MANGLER

29 ANKER SCHULTZ
OPLYSNINGER MANGLER

S.47
KONTAKTPERSON: JØRGEN KELLERMANN, NR.11

VILHELM GRØNBÆK, LIS BRØNDUM, JENS JENSEN-HOLM OG BIRTE BRAMMING 
HOLM (MADSEN) ER AFGÅET VED DØDEN

R.47
KONTAKTPERSON: INGE LISE HEDEGAARD, NR.3

INGER LIS FISH (KJÆR-NIELSEN) OG INGER MARIE JØRGENSEN (CLAUSEN) 
ER AFGÅET VED DØDEN

Realister 1947, realklasse a, billedet taget i august 1946. 
Svend Aage Schmidt, Inge Lise Hansen, Edmond Olesen, Poul E. Juhl, 
Frank Dahl Christensen, Finn Grue og Kaj Aakjær Jørgensen.
Inger Vad, Vera Lausen, Annemette Helle Rasmussen, Emmy Simonsen, 
Arne Christensen, Poula Madsen og Berthe Hoy Kristensen.
Thomas Thomsen, Soren Peter Thomsen, Poula Jorgensen, lektor Jen
sen, Kirsten Jensen, Inger Lis Kjær-Nielsen og Kaj Poulsen.
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OBS - 40 ARS JUBILARER - OBS

Glem ikke klude og brassoen, for.....

Ude ved plantagen nord for byen - lige drejet om ad Farupvej, in
den Jernkjærvej - står i skovbrynet en bænk, dejlig at sidde på 
og kigge ind mod Ribe. Bænken er hvidmalet med rode gavle, som nu 
ordentlige bænke i Ribe er det. Dog adskiller netop denne bænk sig 
ved at have en messingplade på ryglænet; en plade som netop i som
mertiden kommer til at se ganske ny ud. Inskriptionen lyder:
In memoriam sc(h)olae Ripensis - Anno Domini MDCCCLXIV - N.N. 
Bænken skænkedes af N.N. = Nicolai Nyholm 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 Bendtsen. Siden da har de nydimitterede studenter i mange 
år lagt deres køretur ud omkring bænken og pudset mindepladen. Ef
terhånden som studenterholdene blev større, og der til køreturen 
krævedes flere vogne, blev traditionen svigtet. For nogle år siden 
blev den taget op igen af 40-års jubilarerne. Og siden har pladen 
hvert år efter translokationen skinnet i sin nypudsethed. Bænken 
venter også i år besøg af 40-års jubilarer - studenterne fra 1952.

S.52

1 KAREN JOHANNE BONDE PRAKTIKLEDER
BÆKGADE 5 BLANS 6400 SØNDERBORG 74461238

2 LAURIDS EBBESEN CIVILØKONOM
SUNDVÆNGET 16 6400 SØNDERBORG 74487863

3 KNUD ESMANN REDAKTØR
EGA STRANDVEJ 4A 8250 EGA 86220334

4 HANS EJNAR FRISK FULDMÆGTIG
STENBUKVEJ 33 EJBY 4623 LILLE SKENSVED 53820783

5 KNUD HØJ HANSEN TALEPÆDAGOG
SØVANG 13 3460 BIRKERØD 42813781

6 PETER INGVARD IVERSEN OVERLÆRER
GRANVEJ 11 6840 OKSBØL 75271192
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7 HANS EL JØRGENSEN FULDM. CAND.JUR.
KINGOSVEJ 7 7400 HERNING 97125242

8 HANS JØRGEN JØRGENSEN SKOLEBESTYRER
ENGDRAGET 57 5270 ODENSE N 66180001

9 JENS JØRGENSEN CAND.POLIT.
STRICKERSVEJ 2, 2.TV. 2300 KØBENHAVN S 32970182

10 ANNA CATHRINE KLINGE (MIKKELSEN) OVERLÆRER
HØGSBROVEJ 22 6760 RIBE 75445224

11 KRISTIAN LUND KRISTENSEN ADVOKAT
HAVEDAMSVEJ 2 2970 HØRSHOLM 42129512

12 ULLA LOMHOLT (STEENBERG) LABORANT
HØRHAVEVEJ 62L 8270 HØJBJERG 86272577

13 JETTE NIELSEN SKOLEPSYKOLOG
KYSTPARKEN 175 6710 ESBJERG 75152336

14 PETER NIELSEN BIBLIOTEKAR
NYBORGGADE 6, l.TV. 8000 ARHUS C 86861997

15 VERNER RAVNBERG NISSEN LÆGE
RIDDERMANDSVEJ 5 6760 RIBE 75422900

16 ADOLF PAULSEN PROVST
PRANGERVEJ 75 7000 FREDERICIA 75920135

17 CHRISTIAN RING PETERSEN LÆRER
KLOKKERBAKKEN 48 8210 ARHUS V 86155958

18 VAGN PRÆSTMARK CIV.INGENIØR
SKOVVEJ 65 2820 GENTOFTE 33986854

19 SONJA SCHOUBOE (SCHMIDT SØRENSEN) LÆGESEKRETÆR
HAVDRUPVEJ 121 2720 VANLØSE 31747528

20 MARIE BLEGVAD HJERRILD BIBLIOTEKAR
HESSELTOFTEN 16 2900 HELLERUP 31621632

21 HENNY VILLUMSEN (KROG) HUSH.LÆRER
HORNBÆKVEJ 39 9270 KLARUP 98318595

R.52

1

*
2

*
3

GRETE HAUGE ANDERSEN (PETERSEN)
ØSTERVANG 6 6900 SKJERN 97351229

ALICE HENRIKSEN BALMANA
CALLE BELLAIRE 20, 3 E-17300 BLANES GERONA SPANIEN

EVALD BENDIXEN FULDMÆGTIG
MOSEVEJ 8 6760 RIBE 75422689

4 LIS BJERRING (BANG)
PEBELSPARKEN 36 STJÆR 8464 GALTEN 86950343
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5 AGNETE RIIS CHRISTENSEN (PEDERSEN)
KARINEVEJ 40 6800 VARDE 75224915

6 HANS EBBESEN
TERNEVEJ 45 8800 VIBORG 86629531

7 NIELS GRØNBÆK ADVOKAT
MIDDELBOVEJ 3 8900 RANDERS 86429333

8 RUTH HANSEN (ELMING) KONTORASS.
KALLEHAVEVEJ 43 8900 RANDERS 86170994

9 RITA HALD (LAURIDSEN) FULDMÆGTIG
GABELSPARKEN 47 6740 BRAMMING 75174215

10 BENTE KJÆR JENSEN (NIELSEN) ASSISTENT 
ADALSVEJ 317 5250 ODENSE SV 66170994

11 INGRID OLESEN JENSEN (VIND) BANKASSItTÆNT 
SKOLEVEJ 95 8250 EGA 86223228

12 AASE ELLERUP JENSEN (PEDERSEN) BIBLIOTEKAR 
RYPEVEJ 7 6240 LØGUMKLOSTER 74744546

13 INGER LISE JESSEN (CHRISTENSEN)
PARKVEJ 96 SÆDDING 6710 ESBJERG V 75151969

14 ARNE ØLGAARD JOHANSEN KØBMAND
NEDERDAMMEN 31 6760 RIBE 75420482

15 SVEN JOHANSEN SIEVEKINGSALLE 56
D-2000 HAMBURG 26 00949 40 212343

16 ROGER SCHULTZ LARSEN TRAFIKKONTR.
ALBROVEJ 15A 2730 HERLEV 44945899

17 RIGMOR LAURIDSEN (GAD)
AGERTOFTEN 18 JEJSING 6270 TØNDER 74734358

18 LORENTZ LORENTZEN
ERANTISVEJ 17 V.HASSING 9310 VODSKOV 98256136

19 JØRGEN LUNDSGAARD TOLDKONTR.
BRAGESVEJ 67 4220 KORSØR 53571952

20 EVA MADSEN (JEPSEN) SYGEPLEJERSKE
SDR. SOGNSVEJ 29 4780 STEGE 55815601

21 AASE ELKJÆR PETERSEN (ANDERSEN) LÆGESEKR. 
SKOLEGADE 14 6240 LØGUMKLOSTER 74775126

22 ELSE MARGRETE OXENVAD (NØRR) BØRNEHAVELÆ.
RØDKÆLKEVEJ 14 8400 EBELTOFT 86345834

23 LAU OXENVAD
RØDKÆLKEVEJ 14 8400 EBELTOFT 86345834

24 BENT PETERSEN KØBMAND
SØSTJERNEN 8 SÆDDING 6710 ESBJERG V 75153573

25 ERIK AUDE-PEDERSEN MASKINMESTER
ELLEDALEN 25 2800 LYNGBY 42987219
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26 KIRSTEN PEDERSEN (THOMSEN) KONTORASS.

GRAVSGADE 12 6760 RIBE 75421773

27 GRETA EVA PAULSEN (NIELSEN)
OPLYSNING MANGLER

28 THOMAS HAVEMANN POULSEN
OPLYSNING MANGLER

29 INGA MADSEN SCHULZE BANKASS.
KRIDTHØJVÆNGET 69, 2.MF. 8270 HØJBJERG 86273674

30 ANSE SKOU (STEENBERG)
TUEAGER 55 7120 VEJLE ØST 75815195

31 OVE STRANGE RED.SEKRETÆR
ENEBÆRVEJ 37 6700 ESBJERG 75127442

32 K.E. TYGESEN AMBASSADØR
KGL. DÄNISCHE BOTSCHAFT POSTFACH 180220 D-5300 BONN 1

33 JOHANNES VESTERGAARD DIREKTØR
EGEGARDSVEJ 27 3060 ESPERGÆRDE 42231849

34 KETTY VESTERGAARD (THIIM NIELSEN)
REFSHEDEVEJ 7 ST.DARUM 6740 BRAMMING 75179218

35 VERNER ØSTERGAARD 
OPLYSNING MANGLER

Studenter 1952
Laurids Ebbesen, Jens Jørgensen, Kr. Kristensen, Bent W. 
Nissen, Peter Nielsen, Poul Erik Johansen, Vagn Præstmark, 
Adolf Paulsen, F Høy Hansen, Chr. Ring Petersen, Hans J. Jørgensen, Hans E. Frisk, Knud Esmann, Verner Nissen, Hans 
Jørgensen, Peter Ingvardt Iversen, Sonja Schmidt Sørensen, 
Anna Cathr. Mikkelsen, Jette Nielsen, Ulla Steenberg, Ma— 
tic Hjerrild, Henny Krog, Karen Johanne Bonde og rektor Jørgen Jørgensen i midten.
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S. 52
KONTAKTPERSON: JETTE NIELSEN, NR.13

POUL ERIK JOHANSEN OG BENT VERNER NISSEN ER AFGAET VED DØDEN

R.52
KONTAKTPERSON: AASE ELLERUP JENSEN, NR.12 

JENS CHRISTIAN PEDERSEN ER AFGAET VED DØDEN

3 5 - å r s  j u b i l a r e r

S.57

1 GERDA DANIELSEN (HENRIKSEN) SOCIALRADG.
BROAGER 20 0.VEDSTED 6760 RIBE 75421372

2 RAGNA FISCHER (JENSEN) CAND.PSYK.
GØNGEHUSVEJ 81 2950 VEDBÆK 42892758

3 HANNE BERTELSEN (JØRGENSEN) BOGHOLDER
HOLGER DRACHMANNSVEJ 3 9900 FREDERIKSHAVN 98423787

4 OLGA PLOHMANN (SKAARUP-LARSEN) OVERLÆRER
SKOLEGADE 10 KLIPLEV 6200 ÅBENRÅ 74687961

5 CLAUS NIELSEN LEKTOR
GØNGEHUSVEJ 81 2950 VEDBÆK 42892758

6 LEIF VILANDT (AGERBÆK) ARKITEKT
DYREHAVEVEJ 48 2930 KLAMPENBORG 31639378

7 ULLA ISHØY TANDLÆGE
PRÆSTEGARDSVEJ 12 8320 MARSLET 86290497

8 HANS NYGAARD JENSEN SEM.REKTOR
SANDKROGEN 17 2800 LYNGBY 42887116

9 SVEND AAGE BLOM (JENSEN) OVERLÆRER
MAGEVEJ 3 6500 VOJENS 74542440

10 HANS ISHØY DIREKTØR, CAND.MERC.
PRÆSTEGARDSVEJ 12 8320 MARSLET 86290497

11 INGRID DUUS HANSEN (PEDERSEN) FYSIOTERAP.
GARTNERVÆNGET 21 3520 FARUM 42952558

12 PETER DAUGAARD PETERS CIVILING.
HOLMEGARDSPARKEN 1, 3.TV. 2980 KOKKEDAL 42247721

13 SVEND ROSENMAI LÆRER
15 TUDOR STR. SURRY HILLS 2010NSW SIDNEY AUSTRALIEN

14 METTE KATRINE NISSEN (SCHMIDT) FULDMÆGTIG 
BIRKEVEJ 15 6510 GRAM 74826429
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15 WERNER BECK SNITGAARD SEKTIONSLEDER
ØSTERBROGADE 12 HUMLUM 7600 STRUER 97861416

16 PETER KROGH STIGSEN LIC.AGRO.
TJØRNEVEJ 25 3450 ALLERØD 42277584

17 SONNI MARSCHIK (ANDERSEN)
972 MONBTEREY CIRCLE CALIFORN1A 93940 USA

18 MARGRETE SKOV (ANDREASEN) OVERLÆRER
SOLBÆRHAVEN 116 8520 LYSTRUP 86224646

19 BENTE PLOUG (BJERSING) FYSIOTERAP.
MORBÆRVEJ 19 4000 ROSKILDE 42357179

20 POUL BRUUN LEKTOR
REINETTEVEJ 5 8270 HØJBJERG 86271292

21 KAREN JUNKER CHRISTENSEN OVERLÆRER
KROGAGERVEJ 10 6823 ANSAGER 75297002

22 KIRSTEN NIELSEN (GAMMELGAARD) LÆGESEKR.
ØRNEVEJ 3 7400 HERNING 97220303

En af de sidste skoledage for III g 1957 sammen med lektor Schmidt
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23 BIRGIT GAMBORG LINDEGAARD (HOLM) KORRESPONDENT
H.C.ANDERSENSVEJ 6 6100 HADERSLEV 74524033

24 EMILIE DONSLUND JENSEN BIBLIOTEKAR
CHR.WINTHERSVEJ 22 6700 ESBJERG 75130927

25 GERDA KROGNOS (STENDERUP-JENSEN) SYGEPLEJERSKE
SMAKKEGARDSVEJ 55 2820 GENTOFTE 31681539

26 AAGE JØRGENSEN UNIV.LEKTOR
BAKKELODDEN 2 HØRRET 8320 MARSLET 86270537

27 HANS KJÆRSGAARD (MORTENSEN) ADVOKAT
CIMBRERVEJ 8 REBILD 9520 SKØRPING 98171844

28 KAREN MARGRETHE PIHLKJÆR BIBLIOTEKAR
EGILSVEJ 92 5210 ODENSE NV 66159292

29 HENNING SKOVMOSE UNDERDIR. CAND.JUR.
FITTINGVEJ 36 FITTING 6623 VORBASSE 75333570

30 ELISABETH HANSEN (AARHUS) KONTORASS.
MJØLSVEJ 9 6230 RØDEKRO 74662346

R.57

1 HANS CHRISTIANSEN LUFTKAPT.
NORDRE DRAGØRVEJ 167 2791 DRAGØR 31531105

2 JØRN KIHOLM HANSEN PREMIERLØJTN.
ODENSEVEJ 111 4700 NÆSTVED HEMM.NR.

3 ELSE STENNICKE (JACOBSEN) POSTASS.
KØBMANDSGÅRDEN 42 4130 VIBY 42394044

4 KNUD JENSEN OVERLERER
SKALBORGVEJ 4 BRED 5492 VISSENBJERG HEMM.NR.

5 LARS JOHANSEN OVERLÆRER
HØJAGER 12 3400 HILLERØD 42267795

JAN HJARNØ (KR3PSÆM) C M M O C I O M *
HMMHMEBVtEJ 34 67SO KM * 75424714

SONJA WERBORG (KOOP)
SVALEVÆNGET 6 6 7 6 0 g * H 5  75420116

HELGE KRISTENSEN GÅRDEJER
JEDSTED KLOSTERVEJ 26 6771 GREDSTEDBRO 75431213

9 KIRSTEN MARIE BRUUN (NIELSEN)
RIBEVEJ 64 TOBØL 6783 FØVLING 75398196

10 LEIF PUGGARD-NIELSEN MASKINING.
STRANDBOVÆNGET 5 2680 SOLRØD STR. 53141930

11 NINA NISSEN AFD.SYGEPLEJERSKE
PORSEVÆNGET 8 5250 ODENSE SV 66176292

12 GERDA OLESEN (PEDERSEN) KONTORASSISTENT
HØGEVÆNGET 5 6760 RIBE 75423816

6

7

8
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13 ANNI WITTENDORFF (POULSEN) 
LUSTRUPVEJ 21 6760 RIBE

BANKASSISTENT
75421523

14 ALICE HENRIKSEN (STØCKLER) 
HØJGADE 10 6630 RØDDING

BANKASSISTENT
74842083

15 BENT LYKKE SØRENSEN VICESKOLEINSPEKTØR
ASGARDSVEJ 52 BENLØSE 4100 RINGSTED 53614902

16 CARL CHRISTIAN TOFT BASEMANAGER
KLØVERBAKKEN 10 8700 HORSENS 75646227

17 ULLA MØLLER (LIND ANDERSEN) OVERLÆRER
ROSENVÆNGET 16 6541 BEVTOFT 74514178

18 HANS PEDER HANSEN HERREEKVIP.HANDLER
VESTERGADE 12 JELS 6630 RØDDING 74552120

19 SVEND HANSEN INGENIØR
MØLLEHUSVEJ 87 4000 ROSKILDE 42367696

20 JØRN HEMMET INGENIØR
GRETHEVEJ 22A 7000 FREDERICIA 75927851

21 JENS H. JENSEN INGENIØR
PARADISBAKKEN 9 8600 SILKEBORG 86836379

22 SØREN JEPSEN POLITIBETJENT
PLATANHAVEN 19 2600 GLOSTRUP 42455401

23 NIELS JØRGENSEN MASKINHANDLER
PLANTAGEVEJ 12 6760 RIBE 75420977

24 JOHANNES LERCHE-SIMONSEN FAGLÆRER
BROAGER 16 6760 RIBE 75420163

25 GERDA LAGONI (MORTENSEN) KONTORASS.
H A D E R S L E W E J  120 SEEM 6760 RIBE 75441192

26 SONJA SKOVGAARD (NIELSEN) KONTORASS
TJØRNE ALLE 2 SÆDDING 6700 ESBJERG 75150802

27 ARNE PEDERSEN EJENDOMSMÆGLER
G.RAL LAZY 1-7-CENTRO ALICANTE SPANIEN

28 KIRSTEN PEDERSEN (PRAHL)
TØRVEVEJ 2 6760 RIBE 75445164

29 PETER KJÆRGAARD SAND INGENIØR
DAGMARSGADE 19 6760 RIBE 75420541

30 HANS CHRISTIAN SCHMIDT INGENIØR
ENEBÆRVEJ 80 5260 ODENSE S 66136523

31 JUDITH HONORE (SØRENSEN) OVERLÆRER
BIRKEVEJ 15 9491 PANDRUP 98247354

32 PETER TRUELSEN DIREKTØR
FLADHOLM 6200 ÅBENRÅ 74621601
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S.57
KONTAKTPERSON: GERDA DANIELSEN, NR.2

NIELS CHR. BORK HANSEN, POUL NIELSEN, VAGN CHRISTENSEN, HELGA 
DEJGAARD, POUL ERIK SKOV (PETERSEN), NINA LERCHE-THOMSEN 
(HAAGENSEN) OG RANDI JENRICH ER AFGAET VED DØDEN

R.57
KONTAKTPERSON: HELGE KRISTENSEN, NR.8

HENNING KIHOLM ANDERSEN OG HERLUF AALLING ER AFGAET VED DØDEN

Gammelsproglige den sidste 
skoledag 30. april 1957.
Øverst Ragna Fischer, Poul 
Nielsen, Gerda Danielsen og 
Claus Nielsen
Nederst Hanne Bertelsen, Niels 
Chr. Bork Hansen og Olga Plok- 
mann.

3 0 - å r s  j u b i l a r e r

S.62

1 UFFE ESKILDSEN SEM.ADJUNKT
ALBERT SKEELSGADE 23 6760 RIBE 75423209
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2 INGE KRAUSE (HENRIKSEN) LÆRER
HØJBYVEJ 14 HØJBY 5260 ODENSE S 65958455

3 KAREN ALBERT (JØRGENSEN) BØRNEBIBLIOTEKAR
SKOVGARDSALLE 161 3500 VÆRLØSE 44470070

4 ELIN KJELDGAARD HANSEN (KNUDSEN) LÆRER
BONDTVEDVÆNGET 3E 5700 SVENDBORG 62223641

5 DORTE KIT. THOMSEN (PEDERSEN) LEKTOR
VEJLEVEJ 33 8700 HORSENS 75647710

6 JØRN B. PEDERSEN LÆRER
P.O.BOX 250092 NDOLA ZAMBIA

7 HELGA B. KLEENER (THOMSEN) LÆRER
TINGVEJ 6, 1. BRØNS 6780 SKÆRBÆK 74753563

8 NIELS BIERING CIVILING.
DOPPELNGASSE 94/15 A-3412 KIERLING ØSTRIG

9 KNUD HANSEN CIVILING.
GUDRUNSVEJ 13 2920 CHARLOTTENLUND 31638849

10 AASE W. KLINTØ (JAKOBSEN) LÆRER
SØNDERGADE 16 6270 TØNDER 74721054

11 JETTE LUDVIGSEN (KROG) LÆGESEKR.
ENGGÅRDEN STENDERUP 6520 TOFTLUND 74831884

12 FREDI VON ESSEN MULLER ORLOGSKAPT.
TILIAVEJ 1 8462 HARLEV J 86941952

13 PAUL VIG NISSEN TANDLÆGE
FREDBOVEJ 21 7451 SUNDS 97141550

14 LISBETH BÆK (OLESEN) LÆRER
MØLLEPARKVEJ 7 GJESING 6715 ESBJERG N 75125215

15 HENNING PAASKE CIVILING.
BANGSBOVEJ 7 2720 VANLØSE 31712961

16 MORTEN CHALMER RASMUSSEN ARKITEKT
FÆLLES LYKKEVEJ 25  6 1 0 0  HADERSLEV 7 5 5 2 9 3 7 7

17 HENNING HEIDE-JØRGENSEN LEKTOR
GADEVANG 32 2800 LYNGBY 42883265

18 KIRSTEN GRUNFELD (SØLBECK) KONTORFULDM.
RØNNE ALLE 15A 3450 ALLERØD 42276308

19 ELIN THOMASSON (ANDERSEN)
STRANDVÆNGET 3 2100 KØBENHAVN 0 31294337

20 MERETE CLAUSEN (ANDERSEN)
SKÆRBÆKVEJ 34 VESTERGÅRD ARRILD 6520 TOFTLUND 74834285

21 AASE L. ANDERSEN PRÆST
HOLMEHAVEGYDEN 50 VERNINGE 5690 TOMMERUP 64751150
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22 KIRSTEN BOLVIG ADJUNKT
NY GREJSDALSVEJ 43 7100 VEJLE 75835658

23 ELSE H. LIND (BRUUN) LÆRER
VED KROTOFTEN 1 NORDBY 6720 FANO 75162735

24 GRETHE BANG (CHRISTIANSEN) OVERASS.
HYRDEENGEN 245 2620 ALBERTSLUND 43621213

25 TOVE WEVER CHRISTENSEN (CHRISTIANSEN)
GLADSAXE MØLLEVEJ 101 2860 SOBORG 31690018

26 SOLVEIG CLAUSEN ADJUNKT
SJÆLLANDSGADE 91 8000 ARHUS C 86135740

27 BODIL B. HANSEN (DAHL) LÆRER
MARUPVEJ 39 6900 SKJERN 97351151

28 LENE DALL
41, JALAUWASPADA JOHOR BAHRU MALAYSIA

29 OLE EDELBERG
STOLPEGARDSVEJ 25 2820 GENTOFTE 31683449

30 KARIN ANDERSEN (HANSEN) LÆRER
ØSTRE ALLE 49 9800 HJØRRING 98920641

31 KIRSTEN GADEBERG LARSEN (HANSEN) SYGEPLEJERSKE
HESTEHAVEVEJ 6 BURSØ 4930 MARIBO

32 MARINUS HARTMANN LÆRER
STATIONSVEJ 30 ANDST 6600 VEJEN 75588182

33 PEDER HJULER SEM.ADJUNKT
BJØRNEVEJ 22 GJESING 6715 ESBJERG N 75130471

34 BIRTE FALCONER (JENSEN) SYGEPLEJERSKE
387250TH N.E. SEATTLE WASHINGTON 98105 USA

35 KIRSTEN KJELDGAARD NYSTAD (KNUDSEN) SEKRETÆR
MOLEVEJ 2A LYØ 5600 FABORG 62619304

36 KAREN JØRGENSEN (KROG) TRANSLATØR
DREJERBANKEN 20 SKALBJERG 5492 VISSENBJERG 64471858

37 ANNETTE WILLIG (LAWAETZ) ADJUNKT
ODDERMARKSVEJ 1 FUGLEMOSE 8620 FJELLERUP 86888418

38 KNUD HAVE RETSASSESSOR
SYRENVEJ 6 8500 GRENA 86325858

39 ULLA M. JØRNING (PETERSEN) SYGEPLEJERSKE
HOVEDVEJEN 61 ØM 4000 ROSKILDE 42381109

40 BIRGITTE HAARDER (PRÆSTHOLM) LÆRER
A.L.DREWSENSVEJ 4 2100 KØBENHAVN 0 31381323

41 ANNA LISA FAUSBØLL (RAHBEK) ERGOTERAP.
NOTODDEN SYKEHUS PSYK. ENHET N-3670 NOTODDEN NORGE

42 INGA BECK (SØRENSEN) DIREKTIONSSEKR.
MELOSVEJ 6 8530 HJORTSHØJ 86999279
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43 JØRN ERIK ALBERT LÆRER
ARHUSGADE 20, ST.TV. 2100 KØBENHAVN 0 31429793

44 OSKAR CHRISTENSEN ADJUNKT
KALENDERVEJ 4 8210 ARHUS V 86153127

45 SVEND HAHR LÆGE
AHUSEVEJ 56 7470 KARUP 86882996

46 LAUST FREDSLUND FORSTKANDIDAT
AMHØJVEJ 8 7300 JELLING 75871791

47 KAREN M. HAVE (GRUE-SØRENSEN) LÆRER 
SYRENVEJ 6 8500 GRENA 86325858

48 OLUF HANSEN LÆRER
KARL ANDERSENSVEJ 24 SÆDDING 6710 ESBJERG V 75152081

49 HANS HJORT INGENIØR
1615 PARLIAMENT COURT FAIRFIELD OHIO 4514 USA

50 HANNE KONGSDAL JENSEN
52, RUE STEVIN 1040 BRUXELLES BELGIEN

51 PETER LUNGHOLT OBERSTLØJTNANT
ASYLGADE 12 4000 ROSKILDE 42368936

52 HERMAN MADSEN REVISOR
GLUDSMINDEVEJ 54 7100 VEJLE 75825642

53 FLEMMING NIELSEN JOURNALIST
VESTERVANG 39-57 8000 ARHUS C HEMM.NR.

54 HENNING OLESEN LÆRER
BELLISVÆNGET 17 HJERTING 6710 ESBJERG V 75115294

55 KRISTIAN THYGESEN OVERLÆGE
LÆRKEVEJ 14B 8240 RISSKOV 86174892

R.62

1 KNUD ERIK BRØCKMAN MEKANIKER
ST.LUNDEGARDSVEJ 12 7400 HERNING 97268425

2 ANDREAS CHRISTENSEN
OPLYSNING MANGLER

3 INGER MARIE TØSTESEN (FOSS) KONTORASS.
ENGDRAGET 33 ØSTER VEDSTED 6760 RIBE 75421643

4 ANNA BRAMMING NØRGÅRD (JENSEN) BANKASS.
ANNA KRABBESVEJ 11 8950 ØRSTED 86488805

5 ELLA JULIUS (JESSEN) KONTORASS.
VIOLVEJ 52 6650 BRØRUP 75383228

6 JØRGEN ERIK JØRGENSEN SKOLEINSP.
OPLYSNINGER MANGLER

7 ELSE RETTMER (KOFOED) LABORANT
SØBAKKEVEJ 11 5210 ODENSE NV 65942011
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OPLYSNINGER MANGLER
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*
9 JETTE BRAMSEN JENSEN (NIELSEN) KONTORASS. 

SNEPPEVÆNGET 1 6760 RIBE 75423979

10 MARIE LOUISE HAUGEN (PETERS) 
OPLYSNINGER MANGLER

11 ERIK PETERSEN INGENIØR
KÆRVEJ 6 SKUDSTRUP MARK 6600 VEJEN 74848897

*
12 PER SLEIMANN PETERSEN REG. REVISOR

RØDOVRE CENTRUM 275 2610 RØDOVRE 31701145

13 ERIK SØRENSEN SKATTEINSPEKTØR 
OPLYSNINGER MANGLER

14 HARRY THUDE FULDMÆGTIG
RUGTOFTEN 64 SKODBORG 6600 VEJEN 74848592

15 ELLEN JØRGENSEN (TOFT) LABORANT 
OPLYSNINGER MANGLER

16 KURT FERSLEV
HYTTEBOVEJ 30 2660 BRØNDBY STRAND 42736840

17 HANS GEORG GLUMBY SKOLEINSP.
BLINDGYDEN 8 4622 HAVDRUP 42385282

*
18 SVEND ERIK GROULE ARKITEKT

H.C.ØRSTEDSVEJ 12, 2.TV. 1879 FREDERIKSBERG C 33251818

19 BETTY OLSEN (HANSEN) BANKASS. 
NYVEJ 20 6510 GRAM 74823055

20 BJARNE SCHOU HANSEN
ØSTER VEDSTEDVEJ 71 6760 RIBE 75421210

21 BRITA MUMM (HELSINGHOFF) KONTORASS.
SKJOLDEVÆNGET 26 6500 VOJENS 74540053

*
22 DAGNY ANDERSEN (JENSEN) OVERASS.

THORMODSVEJ 15 7760 HURUP THY 97951755

23 RANDY JONASSEN (LORENZEN) LÆRER
VESTERGADE 30 ARNUM 6510 GRAM 74826323

24 OLGA PROFUCK (NØRRESTRAND)
LILLIANKRONSTR. 36 D-8218 VRIST TYSKLAND 00949 4822 6724

25 HENNING SCHNOR KONSULENT
KLØVERMARKEN 5 6771 GREDSTEDBRO 75431510

26 INGER MARIE SCHJERNING (SØRENSEN)
TOFTLUNDVEJ 146 SPANDET 6760 RIBE 74867297

S.62
KONTAKTPERSONER: UFFE ESKILDSEN, NR.l, KIRSTEN GRtINFELD, NR. 18 
KIRSTEN BOLVEG, NR. 22 OG LAUST FREDSLUND, NR.46

BENTE NIELSEN OG NIELS CHR. PEDERSEN ER AFGAET VED DØDEN
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R.62
KONTAKTPERSONER: KNUD ERIK BRØCHMAN, NR.l OG BETTY OLSEN, NR.20

MARIANNE ANDERSEN, MORTEN ERIKSEN OG PER MØLLER ER AFGAET VED 
DØDEN

2 5 - å r s  j u b i l a r e r

S.67

1 ANNA MARGR. BECK LÆRER
STRINDBERGSVEJ 22 HORNBÆK 8900 RANDERS 86418329

2 KAREN MARGRETE LADEFOGED (BJERG)
GROVENSVEJ 5 BRÆNDEHAVEGARD 5750 RINGE 62623644

3 JENNY CHRISTOFFERSEN LÆRER
UNDERAGER 14 BREDBALLE 7100 VEJLE 0 75815554

4 JOHN CHR. DEHN GROVVAREHANDLER
POSTBOX 19 6630 RØDDING 74841425

5 EGON HASSELGREN CAND PHIL
VANDVÆRKSVEJ 7 HORNUM 9600 ARS 98661486

6 ELLEN MARIE PEDERSEN (JØRGENSEN) LÆRER
SKOVVEJ 2 3100 HORNBÆK 42201476

7 HANS KILDEMOES CAND JUR
GRØFTEHØJPARKEN 164, L.60 8260 VIBY J 86281982

*

8 KAREN KYNDRUP CAND PÆD PSYK
BELLEVUEVEJ 20 5700 SVENDBORG 62228234

9 ULLA FROMONT (LARSEN)
26, RUE 60 VERTS B-6120 NALINNES BELGIEN

10 JØRGEN BO NIELSEN
LOUIS PIOS GADE 25, 4. 2450 KØBENHAVN SV

11 KAREN FOG OLWIG (PEDERSEN)
SKT. PEDERSTRÆDE 26A, ST. 1453 KØBENHAVN K 33114447

12 NIELS SVITH ERHVERVSVEJL.
VESTERMARKEN 26 8850 BJERRINGBRO 86680092

13 KIRSTEN HOFFMANN (SØRENSEN) CAND PHIL ET PSYK
JOACH.FRIEDR.STRASSE 53 D-1000 BERLIN 12 949308927289

14 ELLEN WIND SOCIALPÆD.
SKELAGERVEJ 421 8200 ARHUS N 86109538

15 HANS BITSCH-LARSEN KUNSTMALER
TANGEVEJ 97 6760 RIBE 75422404

16 EDNA MANDRELLA (DAHL) FYSIOTERAP. 
KIRKEVEJ 21 6510 GRAM 74822761
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*
17 BIRGITTE KROMANN HANSEN ERGOTERAP. 

KRIMPENDAM 8 7500 HOLSTEBRO 97421508

18 BIRTHA JEPSEN SKOLELÆGE
TORNAGER 21 7100 VEJLE 0 75814882

19 BETTY FIEVE (KNUDSEN) MUSIKPÆDAGOG 
SKOVVEJ 1 6520 TOFTLUND 74830021

20 HANS JØRN KOLMOS OVERLÆGE
STRANDVEJEN 15 4733 TAPPERNØJE 53765626

21 GUNDA BOYSEN (PEDERSEN) LÆGESEKR.
SLOTSVEJ 63 2920 CHARLOTTENLUND 31644025

22 HANNE BACH (PETERSEN)
FREDERIKSHØJVEJ 152A 2450 KØBENHAVN SV

23 OVE RASKMARK SKUESPILLER
HAUGESUNDSVEJ 15 8200 ARHUS N 86169703

24 MARIANNE HALD ANDERSEN (THYSSEN) SKOLETANDLÆGE 
APARKEN 18 6640 LUNDERSKOV HEMM.NR.

25 PIA BRAND (VITTEN) LÆGESEKR.
CHRISTIAN X S ALLE 98 2820 LYNGBY 45875341

26 KATJA ØSTRUP (RASMUSSEN) SOCIALRADG. 
MURERVEJ 4 ØRTING 8300 ODDER 86554444

27 SOLVEJ AAGAARD CAND PSYK
P R Æ S T ESKOWEJ 5 0. LINDET 6630 RØDDING 74846272

28 BENT SEIDELIN BRUHN
SICILIENSGADE 10, 2. TH. 2300 KØBENHAVN S

29 STEFFEN LEDET CHRISTIANSEN
IVAR HUITFELDTSGADE 7 8000 ARHUS C 86102089

30 CHRISTIANE DANCKERT LÆRER
DIH SØNDERLEMVEJ 3 7860 SPØTTRUP 97568217

31 INGER BALSLEV CLAUSEN (EDELBERG) BIOLOG
A.F.KRIEGERSVEJ 5E 2100 KØBENHAVN 0 31264428

32 LARS ZEUTHEN ENGRAF LÆRER
BARSØVEJ 126 LØJT KIRKEBY 6200 ÅBENRÅ 74617808

33 CHRISTIAN HANSEN GYMNASIELÆRER, CAND SCIENT 
BIRKETINGET 12, 3. 2300 KØBENHAVN S 31589883

34 BJARNE KJEMS JAKOBSEN CIVILING. 
ABAKKEN 4 4671 STRØBY 53677600

35 SVEND AAGE JEPSEN
RØNNEBÆRPARKEN 17 6760 RIBE 75420865

36 CHRISTIAN KAASEN CAND MERC
HøJGARDSTOFTEN 302 2630 TÅSTRUP 42526476
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*

37 KURT MEHLSEN
TVÆRMARKSVEJ 46 2860 SØBORG 31671449

*
38 NIELS VOETMANN NIELSEN METEOROLOG

RUDOLF BERGS GADE 57 2100 KØBENHAVN 0 31294024

39 KJELD PEDERSEN AGADEMIING.
CEDERVANGEN 60 3450 ALLERØD 42271712

40 MAREN DALSGARD PAULSEN (PEDERSEN) CAND SCIENT
DYBBØLVEJ 17B 8600 SILKEBORG 86826951

41 JØRGEN RASKMARK KEMOTEKN.
WIBRANDTSVEJ 34 2300 KØBENHAVN S 31590802

42 MIELS THYSSEN BIOLOG
BRUXEL.144B, AVENUE CIRCULAIRE B-1180 BRUXELLES

43 KLAUS BJERRE SEM.LEKTOR
NORSGADE 19 8000 ARHUS C 86194870

44 PER J.D. BOESEN LÆGE
KLØVERVÆNGET 26B 5000 ODENSE C 66113333

45 LEIF DENCKER LÆRER
GRØNLANDSPARKEN 26A 6700 ESBJERG 75156107

46 PER VEJRUP HANSEN CAND POLIT, LEKTOR 
SALLINGVEJ 55 2720 VANLØSE 31792744

47 ULF INGWERSEN LÆRER
AN DER HALDE 86 DW 8961 WIGGENSBACH TYSKLAND

48 OLUF JEPSEN SULTAN QABOS UNIV. RADIOGRAF
HOSPITAL PO-BOX 32488 AL KHOD MUSCAT SULT. OF OMAN

49 KNUD LASSEN REVISOR
ST. ST. BLICHERSVEJ 4 8660 SKANDERBORG 86521787

50 SØREN THERKILDSEN
NANSENSGADE 96, 2. 1366 KØBENHAVN K 33327115

51 FINN VESTERLUND LÆRER
FÆRGEVEJ 40 KRAGNÆS 5960 MARSTAL 62532214

52 KARL AARHUS SEM.LEKTOR, CAND SCIENT 
HYBENVEJ 5 6100 HADERSLEV 74530013

R.67

1 OLE BECK
TRÆNGSTRUPVEJ 99 9541 SULDRUP 98653230

2 HANS BRUNSGARD
WARMINGLUNDVEJ 14 6760 RIBE 75441272

3 JENS ESBJERG
BERGMANNSVÆNGET 17 5700 SVENDBORG 62207822
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4 JOHANNE HAVE
LILLEMOSEVEJ 8 3050 HUMLEBÆK 49160182

5 KARL ARNE KOOP
SEMINARIEVEJ 34 6760 RIBE 75423016

6 RITA ANITE RENDSBORG (KRISTENSEN)
ENGBERGVEJ 85 7620 LEMVIG 97836645

7 INGE LARSEN (SKOV)
SKOVLY 44 6000 KOLDING 75533417

8 LEIF VESTERLUND
SDR.FARUPVEJ 55E 6760 RIBE 75445539

S. 67
KONTAKTPERSONER: BIRGITTE KROMANN HANSEN, NR.17, HANS JØRGEN 
KOLMOS, NR. 20 OG CHRISTIAN KAASEN, NR.36

ERIK SANDER ER AFGAET VED DØDEN 

R.67
KONTAKTPERSON: LEIF VESTERLUND, NR.8 

PERNILLE HOWITZ ER AFGAET VED DØDEN

2 0 - å r s  j u b i l a r e r

S.72

1

2

3

*
4

SVEND BITSCH-LARSEN CAND MAG
KLOSTERGARDSVEJ 25 ØM 4000 ROSKILDE 42380907

ANNA HELVIG BRANDT
NØRREGADE 68 8382 HINNERUP

LYKKE CHRISTENSEN ADVOKAT
DRENGSTEDVEJ 4 6780 SKÆRBÆK 74754458

ERIK FOGTMANN
HANS ROSTGARDSVEJ 15 3050 HUMLEBÆK

5

6

7

ASTRID FRIBO
TURKISVEJ 2C 5210 ODENSE NV 66161227

BIRGITTE BURGWALD (HØJLUND) BIBLIOTEKAR 
SLAGTERGADE 36 7100 HADERSLEV 74631899

GERDA GADEGAARD MELCHIORSEN (JENSEN) SOGNEPRÆST 
TARNVEJ 1 6520 TOFTLUND 74831443

8 RAGNHILD KJÆR CAND MAG
NÆRINGEN 70 8240 RISSKOV 86213820



265

9 ELIN LASSEN LEKTOR
18 RUE DE LA GARDERIE 78620 L'ETANG LA VILLE FRANKRIG

10 STIG LEMBRECHT MADSEN ERGOTERAP. 
FREDERIKSBERGVEJ 31 4180 SORØ

11 LONE LINDEQUIST
VIKÆRSVEJ 15B 8240 RISSKOV 86217006

12 NICOLAJ WINTHER NIELSEN CAND TEOL ET ART
FREDERIKSBORGVEJ 205B 2400 KØBENHAVN NV 39697929

13 INGE SØRENSEN (NØRGAARD)
KLØVERMARKEN 17 6230 RØDEKRO

14 HELENE OTTESEN KONSULENT
LIGUSTERVANGEN 92 3450 ALLERØD 42277240

15 MARIANNE NØRBY NIELSEN (PEDERSEN)
AVENUE COLONIALE 6 B-1170 BRUXELLES BELGIEN

16 BIRGITTE SCHMIDT
HEUWEG 9 2251 ARLEWATT TYSKLAND

17 ELSE MARIE PETERSEN (SCHMIDT) 
EGEALLE 46 6710 ESBJERG V

18 AGNETE SELVEJER
MØLLEVANG 33 3460 BIRKERØD 42815170

19 TRINE SICK CAND LING MERC
KASTANJEVEJ 12 1876 FREDERIKSBERG C 31212303

20 ANNALISE LARSEN (SØNDERGAARD)
ASKEVANG 14 FLØNG 2640 HEDEHUSENE

21 LISBETH WARMING LÆRER
LÆBORG KIRKEVEJ 11 6600 VEJEN 75368171

22 SUSANNE ØSTRUP
LILLERISVEJ 13 FREDSØ 7900 NYKØBING M

23 BIRGIT A NIELSEN SYGEPLEJERSKE 
LÆSSØGADE 93, 1. 5230 ODENSE M

24 HANS ANDERSEN
67 WAITANGI ROAD ONEHUNGA AUCKLAND NEW ZEALAND

25 BRITTA EDELBERG TØMRER
HOVER KIRKEVEJ 49 7100 VEJLE

26 EVA LINDSKOV CHRISTIANSEN LÆGESEKR.
SOLBÆRVEJ 6 8900 RANDERS

27 ANETTE AAGAARD ANDERSEN LÆRER
TVÆRVÆNGET 5B 2750 BALLERUP

28 BIRTE JEPSEN LÆRER
FRUELØKKE 196 6200 ÅBENRÅ

29 FINN OKHOLM LÆRER
BLEKINGEVEJ 9 5500 MIDDELFART
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30 JETTE WOLTHERS LÆRER
EGEALLE 128 8766 NR.SNEDE

*
31 INGA KNUDSEN HATHAWAY MARKETINGASS. 

ØSTERGADE 19 6770 HOLSTED

32 ELSE ANDERSEN LÆRER
FORSYTHIAVEJ 18 6740 BRAMMING

33 HANS-CHR. PEDERSEN ADJUNKT 
SVENSTRUPVEJEN 8 4130 VIBY SJ

34 METTE BLADT HANSEN LÆRER
BOX 85 3913 ANGMASSALIK GRØNLAND

35 KARIN NIELSEN LÆRER
BAKKAVEGEN 4 3579 TORPE NORGE

36 JYTTE VIUF JØRGENSEN LÆRER 
EGEALLE 14 6753 AGERBÆK

37 INGELISE TULLIN SOCIALRADG.
GALGEBAKKEN, VESTER 4 1/A 2620 ALBERTSLUND

38 HANNAH ROSENDAHL LÆRER
RYLEVÆNGET 8 5492 VISSENBJERG

39 SUSANNE BECH NYGAARD ARKITEKT 
VISTOFTEVEJ 53 8471 SABROE

40 JETTE NØRREGÅRD NIELSEN
VEJLEDALEN 4, 3.TH. 2635 ISHØJ STRAND

41 TOVE MICHELSEN
NYMARKSVEJ 18N 8230 okt

42 ELSE BØGH
THIT JENSENSVEJ 42 7430 IKAST

43 MARIANNE RIIS PETERSEN LÆRER 
HANEBJÆLKEN 91 9380 VESTBJERG

44 MARGRETHE HAAGENSEN (OLSEN) 
OPLYSNINGER MANGLER

45 BERIT MEIER (FABRICIUS) 
OPLYSNINGER MANGLER

46 INGE ABILDTRUP LÆRER
SVENDBORGSVEJ 49 8330 BEDER 86936254

47 DORTE KJEMS ANDERSEN (ALBRECHTSEN) SYGEPLEJERSKE 
POSEIDONVEJ 20 9210 ALBORG SØ 98146756

48 CARL CHR. HANSEN CIVILING.
ANEROVEJ 17 8260 VIBY J 86295823

49 EDITH HJULER LÆRER
KIRKELUNDVEJ 20 BELLINGE 5250 ODENSE SV 65963760

50 HANS LAUESEN LÆRER
SKOVVÆNGET 14 6440 AUGUSTENBORG 74471239
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51 BENT LAURIDSEN LÆRER
SKOVBRYNET 11 REJSBY 6780 SKÆRBÆK 74753574

52 ANNE MARIE LUNDSAGER
DALEGARDSVEJ 12 3720 ÅKIRKEBY 56978027

53 GURLI NIELSEN LÆRER
KÆRGARDEN 13, 1. 2620 ALBERTSLUND 43620261

54 OVE OBELING LÆRER
VESTER BJERREVEJ V.VEDSTED 6760 RIBE 75445940

55 JANNICK B. PEDERSEN
H I M M E L E W E J  8 4000 ROSKILDE 46321220

56 KNUD ROSENSTAND LÆRER
BIRKEALLE 3 3630 JÆGERSPRIS 42332040

57 HENNING HYGUM SCHMIDT LÆRER
RANDERUP 35 6261 BREDEBRO 74716540

58 HANS OTTO SØRENSEN PLANTEAVLSKONS.
ULLERUPVEJ 91 ULLERUP 6780 SKÆRBÆK 74752262

59 INGE KROGH THOMSEN TEGNER
GARTNERPARKEN 32 8380 TRIGE 86230815

60 KAREN BACH PEDERSEN (THOMSEN) LÆRER
SDR.ALMSTOKVEJ 10 ALMSTOK 7184 VANDEL 75333258

61 BØRGE BIRK POLITEBETJENT
ENEBJERG 5 6400 SØNDERBORG 74434041

62 INGER MARGRETHE ANDERSEN (BOMBERG) FRITIDSPÆD.
PRÆSTEGARDSVEJ 20 MJOLDEN 6780 SKÆRBÆK 74754460

63 WERNER BURGWALD CAND SCIENT
SLAGTERGADE 36 6100 HADERSLEV 74531899

64 CARSTEN COLFACH
KNUD DEN STORES VEJ 81 4000 ROSKILDE 42364862

65 BENT GYLDENHOF LÆGE
ENGSIG 10 6200 ÅBENRÅ 74629385

66 HANNE DAMGAARD POULSEN (HANSEN) CAND SCIENT
KORNMARKEN 85 8800 VIBORG 86612996

67 LEIF BLOCK JACOBSEN ADJUNKT
KASTANIEGADE 5 8200 ARHUS N 86163856

68 AXEL GADEGAARD ADJUNKT
VALDEMARSGADE 6 4400 KALUNDBORG 53517266

69 CONJA JENSEN LÆRER
SØNDERGYDEN 4 6630 RØDDING 74841464

70 ANDERS JØRGENSEN LÆRER
KLØVERMARKEN 6 6683 FØVLING 75398389
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71 KARIN LAUT LÆRER
NØRREGADE 10 9681 RANUM 98676777

72

73

74

KARL LUND PASTOR
ANSAGER PRÆSTEGÅRD 6823 ANSAGER 75297043

KAREN SØRENSEN (MIKKELSEN) HOSP.LABORANT 
VESTERBÆKVEJ 69 SIG 6800 VARDE 75264196

HANNE KJÆR FLENSBORG (NIELSEN) CAND AGRO 
KALØVEJ 26 ESKEROD 8543 HORNSLET 86994298

75

.76

77

78

*

79

PREBEN NIELSEN LÆRER
RØNNEBÆRPARKEN 56 6760 RIBE 75423574

LORENTZ KORSGARD LÆRER
AMSELWEG 9 D-2340 KAPPEL TYSKLAND 00949 4642 2057

PETER SEEBERG CAND THEOL
SVIEGADE 5 ST.DARUM 6740 BRAMMING 75179363

PETER VAD LÆRER
SVALTEBAKKEN 3A 9990 SKAGEN 98445043

SØREN SEEBERG SØRENSEN LÆRER
TELEMARKEN 4 8200 ARHUS N 86106028

R.72

*
1 NILS LA COUR DRAGHEIM (ANDERSEN) VICELUFTFARTSINSP. 

ALEKISTEVEJ 191 2720 VANLØSE 31741559

2 JENS BECK
LYNGBAKKEVEJ 1 6624 ANDST 75588075

3 ANNE MARIE BJERG BECK LUND
AKSTORPSVEGEN 37 S-90339 UMEA SVERIGE BENYT:75445178

4 KIRSTEN DONS CHRISTENSEN SYGEHJÆLPER 
KLOSTERGADE 1 6760 RIBE 75424062

5 PETER HANSEN
OPLYSNINGER MANGLER

6 MICHAEL JESSEN LÆRER
ROAGERVEJ 219 6760 RIBE 75443254

7 ARNE NIELSEN ANLÆGSGARTNER
GL. KOLDINGVEJ 8 6760 RIBE 75424751

8 MAI NIELSEN
ADALSPARKEN 29 6710 ESBJERG V 75159011

9 JYTTE OLESEN
SORTEBRØDREGADE 12 6760 RIBE 75421217

10 BENTE ROSENSTAND LÆRER
GRØNDALSVEJ 68 2000 FREDERIKSBERG C 31195156
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KONTAKTPERSONER: GERDA GADEGAARD MELCHIORSEN, NR.7, HANS-CHR. 
PEDERSEN, NR.33, HANS LAUESEN, NR.50 OG SØREN SEEBERG SØRENSEN. 
NR.79

R.72
KONTAKTPERSON: NILS LA COUR DRAGHEIM, NR.l

1 5 - å r s  j u b i l a r e r

S.77

1 INGER GRETHE BJERRUM SYGEPLEJERSKE
NØRREGADE 40, 2.TH. 8000 ARHUS C 86133532

2 PIA CHRISTIANSEN SOGNEPRÆST
APRILVEJ 23 2730 HERLEV 44948532

3 LISA FALCK SYGEPLEJERSKE
HYLDESTUB 11 6470 SYDALS 74415764

4 SØREN PEDER FOLDBERG LÆRER
RINGSTEDGADE 32 4700 NÆSTVED 53732861

5 MINNA CHRISTINE FORCHHAMMER LÆRER
VIRUPVEJ 46E 8530 HJORTSHØJ 86227010

6 SIGNE HANSEN SOCIALPÆD.
SKANDERBORGVEJ 29, 3.TH. 8000 ARHUS 86115498

7 SØREN HOLM SOGNEPRÆST
KERTEMINDEVEJ 27 5540 ULLERSLEV 65351054

8 ANNA M. JACOBSEN FYSIOTERAP.
GENTOFTEGADE 58B 2820 GENTOFTE 31683220

9 LARS R. JACOBSEN MJERSK LINE UNLIMITED MISNA METROPOL.l, 6.FLOOR
JL.JEND. DUDIRMAN, KAV 29 P.O.BOX 400/KBY DJAKARTA INDONESIA

10 BENTE LUKASSEN (LORENZEN)
GYVELPARKEN 23 6760 RIBE

11 INGE NISSEN
SVIEGADE 41 ST. DARUM 6740 BRAMMING 75179190

*

12 BIRGITTE BURICH (OVERBALLE)
RYES MØLLEVEJ 10 6100 HADERSLEV

13 INGE PEDERSEN SOCIALRADG.
LUNDEVEJ 8 8800 VIBORG 86622576

14 LENE PETERSEN PÆDAGOG
HAURUMVEJ 3 6630 RØDDING 74842047
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15 BENEDIKTE HAUGAARD (RASMUSSEN)
H.C.ANDERSENSVEJ 10 8230 ABYHØJ 86258903

16 DINNA GRAULUND JØRGENSEN (RASMUSSEN) SOGNEPRÆST 
BLADSTRUPVEJ 49 GRINDL.PRÆSTEGD 5400 BOGENSE

17 GITTE SAND LÆRER

18

ULKÆRVEJ 43 6771 GREDSTEDBRO 75431796

PETER KJÆR SCHMIDT SOCIALPÆD.
STRANDVEJEN 7 4733 TAPPERNØJE 53765946

19 METTE MARGRETHE THORSEN STUD LITT
VED ELTHAM 3, 3.TH. 2900 HELLERUP 31205136

20 KIRSTINE FRANK JENSEN CAND JUR
STRANDBYGADE 90A, 3.TV. 6700 ESBJERG 75180802

21 KIRSTEN ELISABETH GRØNNE
TORVEGADE 136 6700 ESBJERG

22 ELISABETH AGERBÆK
HELGAVEJ 19 5230 ODENSE 66149452

23 KAREN AGERBÆK JURIST
KORUPVÆNGET 5 5230 ODENSE 66149213

24 EVA HOLM ANDERSEN AFSPÆNDINGSPÆD.
ROSENBAKKEN 55 6100 HADERSLEV 74532143

25 ELIN BEIER LÆRER
HØMVEJ 15 6760 RIBE 75441157

26 PETER BERKE
GAMMELGARDSVEJ 1 VIRRING 8660 SKANDERBORG 86928042

27 FRIDA CAROLINE S. HERMANSEN BANKASS. 
KONGEVEJ 342 ARNUM 6510 GRAM 74836101

28 DORTE FINNEMANN (CHRISTIANSEN) CAND MAG 
DALSTRØGET 58 4340 TØLLØSE 59194717

29 KARIN FØLSTER SLOTHUUS APOTEKSASS.
BAKKEVÆNGET 35 6520 TOFTLUND 74832813

30 MONIKA HOECK PETERSEN (HOECK) HJEMMESYGEPL. 
NEDERGADEN 4 MJANG 6470 SYDALS 74416302

31 ULLA HELNÆS JAKOBSEN KORRESPONDENT 
PRÆSTELØKKE 9 6630 RØDDING 74842341

32 SUSANNE JENSEN KORRESPONDENT
RYTTERFENNEN 54 6780 SKÆRBÆK 74752496

33 CHRISTIAN JUUL JESSEN JOURNALIST
WOLFGANGSTR.43 D-6000 FRANKFURT/M1 TYSKLAND

34 HANNE GYDE PITTERS (JØRGENSEN) SYGEPL., KINESIOLOG 
BRYGGERVANGEN 13 7120 VEJLE 0 75814556

35 ELISABETH GERDA ILSE KLEIMINGER TANDLÆGE 
KLOKKENS KVARTER 225 5020 ODENSE SØ
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36 LONE RIGMOR KJÆR LARSEN
UNION SQUARE 5 WEST AP. 12E NEW YORK NY 10003 USA

37 KIRSTEN BRUUN NIELSEN SYGEPLEJERSKE 
BRUSHØJVEJ 2 8381 MUNDELSTRUP

38 KLAUS BO LINDEKVIST LÆRER
D.R.H. TVIND SKOVKÆRVEJ 8 6990 ULFBORG 97492047

39 VAGN BRUUN PEDERSEN CHURCHSTREET 1, 1.
CUCHFIELD WEST SUSSEX RH17, SE2 ENGLAND

40 HANS HENRIK GREISING PETERSEN TØMMERHANDLER 
SKOLEGADE 16 6780 SKÆRBÆK 74751307

41 LONE SVITH SOCIALRADG.
CHR. KOPPKESGADE 25 8000 ARHUS 86126676

42 ELLEN MARGRETHE TRYK SOCIALRADG.
SLAGTERGADE 44 6100 HADERSLEV 74530988

43 LARS LOTH ANDERSEN
MØLMOSEVEJ 5 6630 RØDDING

44 CARL-JOHAN BENDORFF
JEDSTED MØLLEVEJ 8 6771 GREDSTEDBRO 74431629

45 BO BRABRAND
BAGSVÆRDVEJ 88 2800 LYNGBY

*
46 ANETTE EMMA BRUUN

BARTHSGADE 11, ST.M.TH 8200 ARHUS N

47 GITTE CLAUSEN
RAVNHOLTVEJ 66 8310 TRANBJERG

48 SOLVEIGH FALKENLØVE ERICHSEN PÆDAGOG 
LUNDSKOVVEJ 4 6650 BRØRUP 75383365

*
49 ELSE KATRINE RIX (HØGH)

NØDDELUNDEN 1 6800 VARDE 75223163

50 BO BJERRE JAKOBSEN
SKEJBYGARDSVEJ 242 8240 RISSKOV

51 THORKILD JAKOBSEN
FÆSTEDVEJ 10 OBBEKÆR 6760 RIBE

52 THORKILD REJKJÆR LARSEN
MANDØGADE 13B 6700 ESBJERG

53 HENRIK MØRK
ROARSVEJ 38 3650 ØLSTYKKE

54 PAUL ROLAND REIMER
LINDEALLE 2 3690 TOMMERUP ST

55 HENRI RIX
NØDDELUNDEN 1 6800 VARDE 75223163

56 LONE SKRIVER KLENØ CIVILØKONOM
SCHWEIZERDALSVEJ 29B 2610 RØDOVRE 31708058
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57 KARIN JENSEN (SØRENSEN) SYGEPLEJERSKE
OTTERSBØLVEJ 6 6780 SKÆRBÆK 74752358

58 HELENE MARGRETHE TERKELSEN
YDUNSVEJ 6, 1. 8230 ABYHØJ 86156840

59 INGA TERKELSEN PÆDAGOG
MEJLGADE 38 8000 ARHUS C 86138922

60 LISE ØLLGAARD
NORDRUPVEJ 104 4100 RINGSTED 53644024

61 MARIE JOHANNE HJULER
BØGVADVEJ 116 FREDERIKSHAB 7183 RANDBØL

62 KNUD ABILDTRUP
EMBORGVEJ 115 ALKEN 8660 SKANDERBORG 86577276

63 CHRISTIAN BJERRE
SOLBRINKEN 3 7480 VIDEBJERG 97132180

64 CHRISTA BJERRUM
MIDTGARDSVEJ 8 STENDERUP 6683 FØVLING 75398088

65 PETER BUCK

BÆKKELUNDVEJ 4, VÆR 27 8240 RISSKOV 86176934

66 LONE HERBST NØRGÅRD (HANSEN)
HOVEDVEJEN 131 VOLDBYMARK 5500 MIDDELFART 64403264

67 OLE NORDAHL JENSEN —
ELLINGVEJ 16 ELLING 8751 GEDVED 75665683

68 KJELD ERIK KJELDSEN
MAGEVEJ 23 8240 RISSKOV 86179085

69 PREBEN KNUDSEN
SØNDERGADE 12 GUDERUP 6430 NORDBORG 74459575

70 JØRN MATHIESEN
DALAGER 27 5750 RINGE 62622675

71 INGA FILTENBORG NIELSEN
ADSERBØLVEJ 13 6650 BRØRUP 75382342

72 BOLETTE OKHOLM-HANSEN
VERMUNDSGADE 15 8000 ARHUS C 86116606

73 MAI-BRITT KELLER
NISSUMSGADE 3 6780 SKÆRBÆK 74752742

74 KAREN SKJØDT

LERVANGEN 50 BREDBALLE 7120 VEJLE 0 75815918

75 HELLE BRODERSEN (SKRIVER)
VINIESALLE 53 6270 TØNDER 75725095

76 NINA TELLER

GLENTEVÆNGET 63 RIBE NØRREMARK 6760 RIBE 75420691

77 CHR. JUHL THYSSEN
SLOTSPARKEN 50 2880 BAGSVÆRD
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*
78 SØREN P. VILLADSEN

TORNAGER 4 BREDBALLE 7120 VEJLE 0 75814945

79 OLE WIND
KJÆRGARDSVEJ 27B HUNDERUP 6740 BRAMMING 75172780

80 HANS PITTERS
BRYGGERVANGEN 13 BREDBALLE 7120 VEJLE 0 75814556

81 TORBEN SCHULTZ-LEBAHN
SKAFFERVEJ 11, 3.TV. 2400 KØBENHAVN NV

S.77
KONTAKTPERSONER: PETER KJÆR SCHMIDT, NR.18, MONIKA HOECK PETERSEN, 
NR.30, LONE SKRIVER KLENØ, NR.56 OG CHRISTIAN BJERRE, NR.63

1 0 - å r s  j u b i l a r e r
S.82

1 HELENE JUEL (ANDERSEN)
V.VEDSTED BYVEJ 42 6760 RIBE 75445665

2 BENTE MAIMBURG BENNEDSEN
OPLYSNING MANGLER

3 ANN FENGER BENWELL
HVEENSVEJ 17. ST.TH. 2300 KØBENHAVN S 31590429

4 BENTE BREUM
GL. HVIDINGVEJ 15 6760 RIBE 75445891

5 MORTEN ANKER HANSEN
JAGTSTIEN 1 NØDEBO 3480 FREDENSBORG

6 INGER MARIE HANSEN
OPLYSNING MANGLER

7 JETTE HERMANSEN
KIRKEGADE 16, 2.TV. 6700 ESBJERG

8 LINDA JUUL JØRGENSEN
DRONNINGENSGADE 34 5000 ODENSE C

9 LIS CLAUSEN KJÆR
ALBROBAKKEN 30 2730 HERLEV 42919916

10 MICHAEL KJÆLDGAARD
SPOBJERGVEJ 251 8220 BRABRAND 86242060

11 HANNE KLAUSEN
UNGARNSGADE 17, l.TV. 2300 KØBENHAVN S 31554357

12 IVAN KOUSGAARD
DANMARKSGADE 82 9000 ALBORG 98122017
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13 POUL CLAUSEN KRUSE
PLANTESKOLEVEJ 11 HOLMSTRUP 5250 ODENSE SV 65963582

14 VIBEKE MADSEN GREEN
LEMVEJ 10 6940 LEM 97343103

15 INGELISE MIKKELSEN
NØRREGADE 78 6600 VEJEN 75364952

16 ANNA MARIE NIELSEN
KOLLEGIET NY SYD 216 SYDVANGEN 6400 SØNDERBORG 74433469

17 SANNE FROMBERG KIEHN (NIELSEN)
STORKELØKKEN 229 5270 ODENSE N 66180507

18 DORTHE GRAM PEDERSEN
BLOMSTERMARKEN 16 2860 SØBORG

19 LENE FLOOR KOUSGAARD
DANMARKSGADE 82 9000 ALBORG 98122017

20 LONE RASMUSSEN
FLINTBECKERSTR. 44 D-2300 KIEL TYSKLAND

21 HENNING ROBERT SCHULZ
HJORTETOFTEN 11 6760 RIBE 75445818

22 GITTE TRØST SØRENSEN
UNSGARDSGADE 20, ST. 5000 ODENSE 65913777

23 TOVE TYGESEN
P.SKOVSVEJ 20 6740 BRAMMING 75102074

24 BIRGITTE WELTZER
BRAGESGADE 33, 2.TH. 2200 KØBENHAVN N 31817808

25 BODIL FRYLAND LAURITSEN BIBLIOTEKAR 
TEGLGARDSVEJ 3 7451 SUNDS 97144030

26 LONE GREJSEN (ALSTED PEDERSEN) PLEJEHJEMSASS. 
BÆKVEJ 32 VILLEBØL 6760 RIBE 75437015

27 LENE PIHLKJÆR
KORSVEJEN 11 DOLLERUP 8800 VIBORG 86637004

28 METTE VOIGT SONNICHSEN (INGVORDSEN) CAND NEGOT 
GRØNNINGEN 15 7620 LEMVIG 97822241

29 HANNE LASSEN LÆRER
NEDERDAMMEN 29, 1. 6760 RIBE 75423255

30 JAKOB BO LINDEQUIST SOCIALPÆD.
ECKERSBERGSGADE 38, l.TH. 8000 ARHUS C 86197662

31 LONE FALCK HANSEN 
6760 RIBE

32 ANETTE THYGESEN

33 KATHRINE WESTESEN
LYSNINGEN 54 7190 BILLUND 75338498
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34 THOMAS MIND LÆRER
HASSELBAKKEN 10 3400 HILLERØD 42250140

35 AGNETE KRARUP
MANZIUSVEJ 17 2900 HELLERUP 31629259

36 HANS HOLM CAND NEGOT
NY VESTERGADE 5, 1. 5000 ODENSE 66142229

37 ULLA LERCHE-THOMSEN SOCIALRÅDG. 
MIDTLØKKE 22 KLIPLEV 6200 ÅBENRÅ

38 ANNETTE JENSEN SOCIALRADG.
PILGARDSVEJ 5 6683 FØVLING 75398358

39 RUTH BANK (JACOBSEN)
GRINDSTEDVEJ 90 7184 VANDEL 75885117

40 LISE SANDERS OLESEN
NORGESVEJ 37 4800 NYKØBING F

41 KLAUS PEDERSEN JURIST
BISSENSGADE 1. 2.TV. 8000 ARHUS C 86193774

42 CLAUS BONNE BOHN 9 VIEUX DE LA COLLE TØMRER
F-06160 JUAN LE PINS FRANKRIG 00933 9361 3138

43 LENE ØVLISEN BRUN ERGOTERAP.
SKELAGERVEJ 172A 8200 ARHUS N 86109160

*
44 LONE ØVLISEN BRUN LÆGESEKRETÆRST. 

STAMPEVEJ 26 8260 VIBY J 86119104

45 KIRSTEN CORDOBA (CARSTENSEN) STUD MAG
RYDEVÆNGET 95. 2.TV. 8210 ARHUS V 86157440

46 LENA KJEMS (CHRISTENSEN) CAND TEOL 
SOLBAKKEN 15 8240 RISSKOV 86175836

47 KARL GUSTAVSEN SOCIALRADG.
KLØVERMARKEN 52 6360 TINGLEV 74643635

48 ANNA MARGRETHE HANSEN KORRESPONDENT 
GRAVSGADE 54 6760 RIBE 75410112

49 BIRTHE POULSEN (HANSEN) SOCIALPÆD. 
GABOL BYVEJ 35 6500 VOJENS 74871356

50 HENRY KOCH HANSEN TOGBETJENT
ENGPARKEN 95 6740 BRAMMING 75102271

51 GITTE HENNINGSEN PLEJEHJEMSASS.
MUSPØTVEJ 5 6534 AGERSKOV 74669597

52 LONE INGVORSEN LÆRER
WERGELANDSALLE 11, ST. 2860 SØBORG 31565243

53 JOHN KROMANN ASSURANDØR
EMALDSGADE 7, 3. 8000 ARHUS C

54 BOLETTE KÆSTEL LÆRER
GRÆSE STRANDVEJ 22 3600 FREDERIKSSUND
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55 ANETTE CLAUDI LORENZEN JOURNALIST
NORSGADE 19, ST. 8000 ARHUS C 86201114

56 SUSANNE OMMANNEY (MATHIESEN) SYGEPL.STUD.
SKYUM BJERGVEJ 9 7752 SNEDSTED 97936182

57 TINA NAJBJERG ARKÆOLOGIST.
306A HALSEY COURT 08640 PRINCETON NEW JERSEY,USA

58 ANNE RØMER NISSEN TANDLÆGEST.
KRONBORGGADE 10, ST. 2200 KØBENHAVN N 31856838

59 NANCY MAXWELL NØRGAARD
BJERGGADE 18 6000 KOLDING 75538825

60 LENE RASMUSSEN FYSIOTERAP.
LUNDGARDSVEJ 27 6760 RIBE 75420313

61 BIRTHE TRANBERG ERGOTERAP.
FINSENSVEJ 32 6760 RIBE 75410358

62 KIM AASKOV MARKETINGKOORD.
SCT. JØRGENSVEJ 3 3550 SLANGERUP 42334339

63 PER BUNDGAARD ANDERSEN INGENIØR
H.STEFFENSVEJ 3, ST.TH. 1866 FREDERIKSBERG C 33253437

64 CONNY BONDE BARSBALLE MILJØTEKNIKER
SØLLERØDGADE 24, 2.TV. 2200 KØBENHAVN N 35821486

65 LAU BECK TEKNIKUMING.
BRUNNSTINDSTRASSE 43 D-8058 ERDING TYSKLAND

66 KJELD VOGNSTRUP CHRISTENSEN MASKINING. \
NØRREMARKSVEJ 25 6740 BRAMMING 75179246

67 PETER ØLLEGAARD CHRISTENSEN STUD SCIENT POL
ØDUM TORV 2 8370 HADSTEN 86989370

68 MARIANNE DOLLERUP PÆDAGOG
DADDELLUNDEN 4, 3.TV. 6705 ESBJERG 0 75470190

69 CLAUS FEVEILLE STUD ARKÆOL
SKØNAGER 8, 0.VEDSTED 6760 RIBE 75421650

70 SVEND ANKER FOGH REVISOR
MEJLGADE 21, LEJL.16 8000 ARHUS C 86182063

71 CONNI TJØRNELUND FROST INDUSTRILAB.
KLINKBJERGVEJ 15 B 6200 ÅBENRÅ 74628105

72 BENTE LUNDGAARD HANSEN SYGEPLEJERSKE
HOLL E S K O W E J  28 6683 FØVLING 75398569

73 ERIK OVIRIN HANSEN CAND OECON
FLINTEBAKKEN 100 8240 RISSKOV 86219120

74 KIM TOFT HANSEN CIVILING.
KØBSTADSVEJ 28 B 9850 HIRTSHALS 98977904
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75 CARL HELNÆS JACOBSEN CIVILING.
HERLUF TROLLESVEJ 2, l.TH. 7400 HERNING 97211759

76 HANNE JENSEN JOURNALIST
SPOBJERGVEJ 181 8220 BRABRAND 86243592

77 GERT HEDEGAARD JENSEN STUD SCIENT
STENALDERVEJ 199, ST. 8220 BRABRAND 86247046

78 CHRISTA JUNKER INDUSTRILAB.
KONGEAVEJ 13 6660 LINTRUP 74855214

79 TORBEN KULMBACH SYGEPLEJERSKE
GABENSEVEJ 33 4800 NYKØBING F 54860426

80 JESPER NIELSEN ØKONOM
TORSHAVNSGADE 20, 2.TV. 2300 KØBENHAVN S 31574403

81 MAJ-BRITT PEDERSEN LABORANT
MØLLEVEJ 2 6760 RIBE 75423729

82 KENT SØRENSEN PROJEKTCHEF
SKOVVEJ 74 BURESØ 3550 SLANGERUP 42335680

83 BO THAMDRUP BIOLOG
MOLSGADE 11, ST.TV. 8000 ARHUS C 86197425

84 ANNA MARIE S0NDERGD. TH0STESEN STUD BIOL
TREPKASGADE 10, l.TV. 8000 ARHUS C 86123824

85 HANS JØRGEN BORK
TVÆRBALLE 11 BRANDSBØL 6430 NORDBORG 74454528

86 NIELS OLE BRUNSGAARD
NORDRE FASANVEJ 166, 3.TH. 2000 FREDERIKSBERG 38345787

87 BODIL BRUUN
RYTTERGADE 21. 2. 5000 ODENSE C 66115326

88 JENS PETER CHRISTENSEN
LYNGBORGHAVE 10, ST.TV. 3460 BIRKERØD 42815227

89 WILLY RINGSTED FLØE
HORSENSGADE 11, 2.TV. 2100 KØBENHAVN 0 31268991

90 JAKOB TOFT JENSEN
NY KÆRVEJ 5 9000 ALBORG 98130705

91 MONA BIRGITTE JESSEN
GORMSGADE 73, l.TH. 6700 ESBJERG 75459889

92 AXEL OHRT JOHANSEN
LYNGBYGARDSVEJ 71, 2.TV. 2800 LYNGBY 42886272

93 OLE JØRGENSEN
TORNSKADEVÆNGET 12 6760 RIBE 75421942

94 DORTE KIILERICH
SURHAVEVEJ 28 6650 BRØRUP 75381819

95 PER LAURITZEN
GØRDINGVEJ 100 6690 GØRDING 75435112
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96 KIM 0. MØLLER
KAGBØL 25A 6780 SKÆRBÆK 74751453

97 JENS TOFTDAHL
HVEDEVÆNGET 19 6600 VEJEN 75363435

98 ANETTE MØLLER
JULIVÆNGET 7 BRAMDRUPDAM 6000 KOLDING 75518855

99 JOHN RATTENBORG
ASTRUPVEJ 79A 6100 HADERSLEV 74522918

100 BJARKE SONNICHSEN
GRØNNINGEN 15 7620 LEMVIG 97822241

101 HELLE STORGÅRD 
FREDENSVEJ 5 3460 BIRKERØD

102 PETER STRADT
JÆGERGARDSGADE 29 8000 ARHUS C 86131410

103 JØRGEN SØNDERGÅRD
ÆRØVEJ 42 6100 HADERSLEV 74525978

*
104 JETTE TJØRNELUND

VESTBANEVEJ 6, 2.TV. 2500 VALBY 31168064

105 ESTHER VASE
SDR. OTTINGGADE 2 6100 HADERSLEV 74524015

106 BENTE MØLLER ANDERSEN 
RIBEVEJ 66 6780 SKÆRBÆK 74753172

107 JØRN MORITZ ATZEN
BIRKELY 109 3200 HELSINGE 48796727

108 KAREN SUSANNE BOMBERG 
TORNEBAKKEN 71 8240 RISSKOV 86219608

109 ELIN FORUM
KIRKEGADE 9 6771 GREDSTEDBRO 75431598

110 MORTEN DAMGAARD FRANCH 
ALLEGADE 8, 1. 8700 HORSENS 75622774

111 SVEND ERIK FRIIS
HEDEMANNSGADE 11, 2.TH. 8000 ARHUS C

112 INGER BRORSON HANSEN
HIMMERLANDSGADE 8, 2.TV. 9000 ALBORG 98128540

113 BENT WARMING HANSEN 
HUNDEGADE 36 6760 RIBE 75424690

114 KIRSTEN HOLST
EMILSGAVE 4 4130 VIBY SJ 42394366

115 FLEMMING O.E. JENSEN
J.P.LAUSENSVEJ 124, 1. DØR 1 8220 BRABRAND 86264082
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116 BENTE LAURSEN JENSEN 
OBBEKÆRVEJ 1 6760 RIBE 75423582

117

118 

119

HANNE JEPSEN 
BORUPSALLE 31,

EJNER KABEL
O T T O R U D S G A D E 2 5 ,  4.TH.

HEIDI KIILERICH KRISTENSEN 
STILBJERGVEJ 11 7190 BILLUND

4.TV. 2200 KØBENHAVN N 31865822 

8200 ARHUS N 86102973 

75344104

120 MALENE LERCHE 
SAXOGADE 56, 3.TH. 1662 KØBENHAVN V 31225794

121 BERIT NØRREGAARD 
GRÆNSEVEJ 3 9000 ALBORG

122 PETER EBBE RASMUSSEN 
OVER JERSDALSVEJ 241 6534 AGERSKOV

123 JOHN ROBERT RAVN 
TORNEBAKKEN 71 8240 RISSKOV 86219608

124

125

126 

127

HARDY RIX
DALEN 6 6780 SKÆRBÆK 74752093

IRENE SANDHOLDT
MAGISTERVEJ 27, 3.TH. 2400 KØBENHAVN NV 31830914

OLE ZACHARIAS SØRENSEN 
EMILSGAVE 4 4130 VIBY SJ 42394366

NIELS HENRIK TORNBJERG 
PHILLIPSGYDEN 9 5772 KVÆRNDRUP 62272920

S.82
KONTAKTPERSONER: ANN FENGER BENWELL, NR.3, LENE FLOOR KOUSGAARD, 
NR.19, HANNE LASSEN, NR.29, KARL GUSTAVSEN, NR.47, MARIANNE 
DOLLERUP, NR.68, HELLE STORGÅRD, NR.101, KAREN SUSANNE BOMBERG, 
NR. 108 OG JOHN RAVN, NR. 123

Sæ/føV/g e l
sp/seG odf s led ABNtNGSTtDER:

ALLE DAGE:
R estau ra tion  k). 10 00-23 00 
Kokken k ) .1 2 0 0 2 0 4 5



CAPPUCHtNO - CAFÉ AU'LAtT - ESPRESSO 
- THE -KAFFE - CACAO - KAGER - SAND- 
WtCH - CH!LU CON CARNE - DAGENS 
SUPPE - DAGENS SALAT - DAGENS RET - 
DAGENS AVtSER - ØL - VAND - ViN - OSV

(05) 4 310  88

Hotel Gredstedbro er idyllisk betiggende i 
naturskønt område kun 8 km nord for Ribe 
og med fine forhoid for tystfiskere.
Hotetiet råder over 20 dejtige og komfor- 
tabte væretser, a)!e med v/k vand og gode 
badefaciiiteter. Et virketigt 1. ktasses køk
ken byder på mange iækre speciaiiteter.
Hoteitet er åbent året rundt aite dage.

DK 6760 Ribe . Teiefon 05 42 0 0  33

JUBtLA RFROK OSTER og 

^  KONTAKTDAMER og
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tngen bank 
er mere 

!oka! end 
Unibank

Ribe Afdeling 
Seminarievej 8, 676o Ribe 
tlf. 75 41 11 11

(^ ¡A rn o ld  Nyborg

ALTtNG ! EL-UNG
JENS PEDERSEN ApS

v/Aut. Et-instattatør Car) Pedersen 
Ydermøtten Tetefon 05 42 32 32 

Sonderportsgade 3 . Tetefon 03 42 08 23 
6760 Ribe . G tro90! 90 t4 

Bitttf. 04 96 68 25 
Hårde hvidevarer: Satg og service

j  MRRMtfey/ ) — L i

(g) Bikuben
-vtBndofontM rdng

A  Y derm øiien  
YtlTå 6760 R ibe 
H J P  Ttf. 75 42  09 83 "^utdsnifdif

MELLEMDAMMEN 14 
6760 RIBE. Ttf. 75 42 02 26

Tobaksvarer, tips, lotto, kaffe, bøger, blade, aviser, 
slik, is og postkort, blyanter og meget, meget mere 
kan købes i Kiosk Centrum ved siden af Ribe domkirke.

v. Ove Madsen 75 42 00 83
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Transtokationen
Fredag, den 19. juni klokken 
10. Så oprandt den store dag. 
Vejret kunne ikke være mere 
ideelt, og den dejlige.gamle 
skolegård var fyldt til bri
stepunktet.
Skoleklokken ringede, og 

rektor Bent Karsdal bød vel
kommen til den store, for
ventningsfulde forsamling: 
eksamensbeviser, ferie og Ri
penser-Samfundets store re
ception stod for døren.

Der blev budt velkommen til 
alle: studenter, jubilarer,
forældre, elever, lærere m.v. 
Ældste jubilar var student 
fra 1917. Personligt synes 
jeg, det var dejligt at se, 
at på nær én student, så hav
de alle studenterne hue på, 
omend ikke helt hvide alle 
sammen.
Traditionen tro startede vi 

alle med at synge "Den signe
de dag med fryd vi ser", hvor
efter rektor aflagde sin be
retning.

Kantatens første del kunne 
nu begynde, den dejlige kan
tate med tekst af Alex Garff 
og musik af Poul Schierbeck, 
kan snart fejre 50 års jubi
læum, idet den blev skrevet 
til skolens 800 års jubilæum 
i 1945. Kantaten blev ledet 
af Lis Gjørup og Gunnar Miihl- 
mann; man kunne i flere af 
sangene mærke en vis moderni
sering, især i "De fem brød
re", hvor "brød og brændevin" 
var blevet til "smøger og 
billig vin".

Efter kantatens 1. del kun
ne rektor så uddele eksamens
beviserne til årets student
er, heriblandt rektors egen 
søn. Herefter holdt rektor 
talen til studenterne. Denne 
efterfulgtes af studenternes 
tale, som blev holdt af Anne 
Weber Petersen og Gitte Jo- 
sephsen.

Anne Weber Petersen og G itte  Jo- 
sephsen holder sammen studenter
nes ta le  1992.

Så kom kantatens anden del 
med hyldesten til Ribe, kund
skaben og skolen. Som noget 
nyt skulle alle synge med på 
kantatens sidste del "Den nye 
skole".

Rektor kunne derpå uddele 
den lange række af sommerle
gater til en lige så lang 
række af flittige, dygtige og 
afholdte elever og studenter.

Formanden for RipenserSam= 
fundet, Ole Marker, holdt nu 
sin tale til studenterne. Som 
noget nyt kunne Ole Marker i 
år uddele et boglegat, som 
Anton Karkovs enke har stift
et. En række studenter fik 
således den nyligt udkomne 
bog om Jens Thue Jensen skre
vet af hans søster. Jens Thue 
Jensen var student fra Ribe 
Katedralskole og blev som 
modstandsmand skudt af tysk
erne lige før befrielsen.



284

Knud Esmann:
"P3 e t  punkt er verden dog gået 
frem. 1 min t id  gik vi spidsrod  
ved translokationen . Karakterer
ne blev læ st op, og mine foræl
dre v id ste  godt, a t  godt ikke er 
godt, så det var bare med a t kom
me væk fra tabernaklet, op på 
hestevognen og ud i byen. De kun
ne ikke v id e , a t jeg sk u lle  holde 
ta le  f ir e  å r t ie r  senere, så der 
er håb for a l le ."

Rektor sluttede herefter 
translokationen af med de 
sædvanlige praktiske oplys
ninger og bad os alle synge 
med på "Hvor smiler fager 
den danske kyst". Til ende 
og jubilarer, studenter og 
lærere væltede nu ind ad dø
rene og over de festligt dæk
kede borde med sandwiches og 
hvidvin; det syntes som om, 
der var ekstra mange deltag
ere i år. Efter et par hyg
gelige og livlige timer for
delte jubilarerne sig ud til 
alle byens spisesteder for 
at spise frokost.

Gregers Jæger

Formanden for Ripenser-Samfundet, 
Ole Marker, overrækker Samfundets 
le g a t  t i l  Anne Meber Petersen.

Efter Ole Markers tale hav
de to af jubilarerne bedt om 
ordet: Egon Lind, 50 års ju
bilar som realist, og den 
kendte boksekommentator fra 
OL 1992 Knud Esmann, 40 års 
studenterjubilar.

Egon Lind ta le r  på vegne af 50- 
års jub ilarerne.
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Rektors veikomst og årsberetning
Translokationen er en fest
dag.

Ribe Katedralskole dimitte
rer i dag 114 studenter, 43 
sproglige og 71 matematiske 
studenter.

Studenterne 1992 er anden 
årgang efter den ordning, 
hvor man selv kan sammensætte 
store dele af sin eksamen. Så 
spredningen i fag er stor, 
men uanset hvilke fag, I har 
valgt - så har I skullet sæt
te jer ind i et stort stof, 
få overblik, kunne disponere 
jeres tid og stoffet, kunne 
fremlægge det og deltage i 
den faglige drøftelse herom. 
Det er de krav, der stilles 
og det er det, I har lært, og 
det skal I nok få brug for.

Det at man selv kan sammen
sætte dele af sin eksamen, 
det har givet alle flere mu
ligheder. Vi har næsten kun
net opfylde alle ønsker om 
valgfag - (og de spænder 
vidt) - og vi har fået plads 
til nye fag. Til næste år op
retter vi fortsætterfransk - 
det vil sige fransk for de e- 
lever, der har haft fransk i 
stedet for tysk i folkesko
len. Vi opretter også spansk 
næste år. Dermed har vi ind
rettet skolens sprogtilbud 
efter de ønsker og behov, vo
re afleverende skoler har.

Ser vi lidt tilbage på sko
leåret 1991/92, så har det 
været et år med mange elever 
på skolen. Vi optog i august 
sidste år 6 nye l.g-klasser 
med 158 elever. Til næste år 
optager vi 5 l.g-klasser med 
140 elever. Det er for begge 
års vedkommende tal, der lig
ger langt over prognoserne. 
Det er vi selvfølgelig glade 
for, men det er også udtryk 
for, at en stor del af ung
domsårgangen søger gymnasi
et - og bruger de mange mu
ligheder, gymnasiet giver.

De mange elever har givet 
os lidt pladsproblemer, men 
de har også bidraget til, at 
vi alligevel har fundet for=

nuftige løsninger. Vi indret
ter her i sommerferien endnu 
et klasseværelse i asylet - 
og jeg vil gerne sige tak til 
Ribe Amt for forståelse for 
og midler til at give gode 
rammer for undervisningen 
her.

Dette skoleår har også haft 
sine faste traditioner. Til 
dem hører de arrangementer, 
som elever og lærere er fæl
les om uden for undervisning
en. Det gælder skolekomedie, 
forårskoncert og idrætsdag. 
Jeg vil også her sige tak til 
dem, der har bidraget til A- 
ser og Jætter, til arbejdet 
med skolens forskellige kor, 
med vort jazz-band og med at 
få en idrætsdag til at funge
re.

Til de faste traditioner 
hører også de internationale 
kontakter. Vores 2.g'ere rej
ser på Studietur, vi får be
søg af udenlandske klasser - 
og i det hele taget spiller 
udvekslingsrejser en større 
rolle.

I 1993 har vi etableret 
kontakter til gymnasier i E- 
dinburgh, så vi kan sende en 
klasse på et længere ophold 
på et skotsk gymnasium. Jeg 
tror, at vi skal arbejde vi
dere i den retning og netop 
lægge vægten på udveksling. 
Det er det man bedst lærer 
sproget af og det er det, der 
giver størst indblik i en an
den kultur.

Tilgangen til skolen, plads
problemer, udvekslingsprojek
tet har også stået på dagsor
denen på møder i skolens be
styrelse, hvor elever, ansat
te, forældre og politikere er 
repræsenteret.

Bestyrelsens væsentligste 
kompetence er budgettet. Det 
har om ikke været det væsent
ligste på møderne. Det har 
snarere været den åbenhed og 
den interesse bestyrelsen har 
vist for skolen og for hvad 
der foregår her. Jeg ser frem 
til et fortsat godt samarbejd^
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de, hvor jeg håber, at besty
relsen fortsat vil formulere 
ønsker og bidrage til opbak
ning til skolen.

Flere elever medfører ansæt
telser. Efter sommerferien an 
sættes 3 eller 4 nye lærere. 
Bodil Eriksen bliver fastan
sat med fagene kemi og fysik, 
Susanne Stender med fagene i- 
dræt og matematik, og Mads 
Jensen med engelsk og religi
on .

Der også to lærere, hvis vi
kariat hører op. Lone Peder

sen der har haft religion her 
i dette skoleår og Søren 
Brinch-Fischer der har haft 
erhvervsøkonomi og historie. 
Jeg vil gerne sige tak til 
jer for den tid, I har været 
her og ønsker Lone held med 
sine danskstudier, og Søren 
held med sin faste ansættelse 
i Esbjerg.

Til sidst vil jeg sige tak 
til alle, der har bidraget 
til at gøre skoleåret 1991/92 
til et godt år.

Rektors täte ti) studenterne
Kære Studenter,

Jeg vil gerne ønske jer til 
lykke med jeres eksamen og øn
ske, at I må få brug for jer
es uddannelse. Jeg vil håbe, 
at I må blive optaget på den 
videregående uddannelse, I 
har lyst til og evner til.

Jeg vil også sige tak for 
de 3 år, vi har været fælles 
om - og sige tak for det liv 
her på skolen, I hver især 
har været med til at skabe - 
både i timerne og i alle de 
ting, der er foregået udenfor.

I begyndte her i august 
1989. Jeg synes, at det er 3 
år, der er gået hurtigt men 
det er også 3 år, hvor der er 
sket utrolig meget. - Det er 
også 3 år, hvor Europa er ble
vet forandret.

I har alle været på studie
rejse i 2g til Østeuropa 3 
af klasserne til Prag og der 
oplevet, hvor hastigt et 
samfund ændres.

I Tjekkoslovakiet fejrer 
man i år 400-året for Jan 
Amos Komensky eller Comenius' 
fødsel i 1592.

Comenius skriver i sit værk 
UNUM NECESSARIUM (Det eneste 
nødvendige): "Vi står alle på
den store verdens ene scene, 
og alt hvad der sker der, det 
angår os alle".

Comenius levede i en perio
de, hvor grundlaget for det 
moderne Europa blev skabt.

Europas skæbne i mange år 
frem afhang i første halvdel 
af 1600-tallet i høj grad af 
udfaldet af en række nationa
le, etniske, religiøse og so
ciale konflikter. Det er må
ske ikke så mærkeligt, at 
tjekkerne og østeuropæere 
finder Comenius frem nu.

Trods 1600-tallets krige 
var Comenius idealist. Han 
har mange forklaringer på 
konflikter i verden, men det 
afgørende er, at han mente, 
at der netop i opbruddet var 
behov for at understrege det 
enkelte menneskes ansvar - 
men også politikernes og de 
intellektuelles ansvar.

"Jeg tror (siger Comenius), 
at vi alle kan være enige om, 
at grundlaget for menneskets 
ophøjethed er disse tre ting
- det intellekt der undersø

ger tingene
- den vilje der søger det 

gode og
- den trang til at virke der 

tilskyndes af vore evners 
rækkevidde".

I har - og vi har - brug 
for intellektet, viljen og 
handlekraften.

De fleste af jer har skrev
et dansk stil om politik og 
moral til studentereksamen og 
der haft en tale af Tjekko
slovakiets præsident Vaclav 
Havel som udgangspunkt. I en 
anden tale siger Havel næsten
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det samme som Comenius. Han 
taler først om opbruddet i 
Østeuropa og siger så:

"Det har gjort én ting 
klart for mig: Bevidsthed går 
forud for Væren, og ikke om
vendt som marxisterne hævder 
d e t .

Af den grund ligger den men
neskelige verdens frelse in
tet andet sted end i menne
skets hjerte, i menneskets ev 
ne til at tænke, i menneskelig 
ydmyghed og menneskelig an
svarsbevidsthed....."

Havel taler videre om faren 
for sociale, etniske og kul
turelle konflikter rundt om
kring i verden og om truslen 
mod vores miljø og siger:

"Vi er stadig ude af stand 
til at fatte, at den eneste 
virkelige rygrad for alle vo
re handlinger - hvis de skal 
være moralske - er ansvarsbe
vidsthed. Ansvarsbevidsthed 
over for noget, der er større 
end min familie, mit land, 
mit firma, min succes."

Han slutter: "Hvis vor ver

dens håb ligger i menneskets 
bevidsthed, er det oplagt, at 
de intellektuelle ikke frem
over kan blive ved at undsige 
sig deres del af ansvaret for 
verden og skjule deres mod
vilje mod det politiske bag 
et påstået behov for at være 
uafhængig.

Det er så nemt at have uaf
hængighed på programmet og så 
overlade det til andre at 
virkeliggøre programmet. Hvis 
alle tænkte sådan, ville det 
ikke vare længe, før der ing
en uafhængighed var".

Eller man kunne vende tilba
ge til Comenius:

"Vi står alle på den store 
verdens ene scene, og alt 
hvad der sker der, det angår 
os alle".

Held og lykke på den store 
verdens scene - Der får I, 
som Comenius siger, brug for 
både intellekt, viljen til at 
søge det gode og trangen til 
at handle. Held og lykke!

Bent Karsdal

Studenternes tate
Gitte: Slår man op i Nudansk 
Ordbog under ordet "identi
tet", finder man følgende 
forklaring: identitet er ind
begrebet af de elementer, der 
gør en person til en indivi
dualitet. Heraf følger spørg
smålet, hvilke elementer er 
det så, der spiller ind ved 
dannelsen af vores identitet? 
Anne: Lad os forestille os,
at vi kaster en sten i åen, 
og straks ser vi, hvordan der 
dannes ringe i vandet. Med 
dette billede kan spørgsmålet 
besvares. Vi er stenen, og 
ringene er elementerne hvoraf 
vores identitet dannes.

Den yderste ring er verden, 
de globale forhold. I dette 
perspektiv ser vi os selv som 
danskere.

Ringene nærmere mod centrum 
kunne for vores vedkommende 
være skolen og livet udenfor.

Det er herudfra vi definerer 
os selv som nogle af nutidens 
ung e .

Den inderste ring er de 
helt nære sammenhænge vi ind
går i. Det er f.eks. de tætte 
forhold til venner og familie 
Det er i denne ring vores e- 
gentlige identitet, vort jeg 
dannes.
Gitte: I løbet af vore tre år 
på gymnasiet er der sket sto
re omvæltninger rundt om i 
verden. I l.g faldt Berlinmu- 
ren og det dannede på mange 
måder udgangspunktet for op
bruddet i Østeuropa. I 2.g 
oplevede vi Golfkrigen, og i 
3.g har vi set Sovjetunionen 
blive splittet.

Og for mindre end tre uger 
siden skulle vi ved folkeaf
stemning tage stilling til de 
videregående unionsplaner i 
EF.
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Er der nogensinde før sket 
så store og væsentlige foran
dringer på så kort tid?
Anne: Alle disse begivenheder 
har tilsammen resulteret i en 
ny verdensorden og har på 
mange måder medført, at vores 
danske identitet er blevet 
sat i fokus. Er vi danskere 
eller måske snarere europæere? 
Gitte: Vores gymnasietid har
også på andre måder stået i 
forandringerne^ tegn. Man kan 
sige, at gymnasiet har været 
en vigtig mellemstation i vo
res udvikling fra barn til 
voksen.

Prøv engang at huske tilba
ge på vores første skoledag, 
hvor vi stod her - usikre på 
hinanden, på os selv, og på 
hvad vi gik ind til.
Anne: Vi har på de tre år be
væget os væk fra forældre og 
lærere, som har fungeret som 
vores beskyttere og opsyns- 
mænd, og er kommet nærmere en 
forståelse af vores egen i- 
dentitet.

Med 3. årsopgaven beviste 
vi, at vi allesammen er i 
stand til selvstændigt at 
udarbejde et stort projekt. 
Og vi kan jo spørge os selv, 
om det samme ville have været 
muligt i l.g. Mon ikke vi nu 
i højere grad ved, hvad vi 
står for, og har en fornem
melse af, hvilken retning vi 
kan og vil bevæge os i.
Gitte: Hvis vi vender tilbage 
til udgangspunktet med stenen 
i vandet, er vi nået til den 
inderste ring, d.v.s. de for
hold, der har den største be
tydning for dannelsen af vo
res identitet. Mere eller 
mindre bevidst betragter vi 
hele tiden de mennesker, vi 
omgives af, og sammenligner 
os med dem. Således forsøger 
vi at bringe klarhed over, 
hvem vi selv er, og om det vi 
gør, siger og mener, er godt 
eller dårligt, rigtigt eller 
forkert.Anne: Naturligvis er det vær
difuldt, at vi kan sammenlig

ne os med andre mennesker og 
lære af både deres positive 
og negative egenskaber. Men i 
den sidste måneds tid har vi 
set ét af mange eksempler på, 
at det ikke altid er lige 
godt at vurdere sig selv med 
udgangspunkt i hvad andre gør 
og kan.

Vi har snakket meget om vo
res karakterer. Standardspørg
smålet har været: "Hvad har
du fået?" Men har man spurgt 
af oprigtig interesse for den 
anden, eller har man blot øn
sket at høre, hvorvidt man er 
bedre eller dårligere, og 
helst bedre, end den man har 
spurgt.
Gitte: De uheldige konsekven
ser af en konstant sammenlig
ning kan være, at man enten 
får for høje tanker om sig 
selv, eller at man kommer til 
at føle sig mindre værd. Må
ske skulle vi derfor også 
forsøge at rette blikket ind
ad. Vi skal spørge om vi selv 
er tilfredse med vores ind
sats. Vi skal se stort på 
hvad andre gør og mener. Her
ved får vi en bedre forståel
se af vores egen identitet og 
bliver mere tilfredse med os 
selv, fordi målestokken er 
tilpasset lige præcis vores 
egen personlighed og formåen. 
Anne: Kunsten er, at kunne 
skabe sig en identitet ved at 
se på andre mennesker, tage 
ved lære af dem og respektere 
forskellighederne samtidig 
med, at man sætter pris på 
sig selv, men kender sine 
grænser. Denne gyldne middel
vej er et godt udgangspunkt 
for os studenter, der nu skal 
videre, ud for at prøve kræf
ter med livet.
Gitte: Hermed vil vi ønske
jer alle tillykke med jeres 
studentereksamen og tillykke 
med, at der nu begynder et 
nyt og spændende afsnit i vo
res liv.

Held og lykke.

Gitte Josephsen
Anne Weber Petersen
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RIPENSER SAMFUNDETS 
tale og legatuddeling

Ote Marker

Når man som gammel student 
fra skolen er så heldig at 
kunne sige tillykke til årets 
studenter fra denne gamle ta
lerstol, er der to indfalds
vinkler, der straks melder 
sig.

Først drejer det sig nok om 
vores umiddelbare følelser 
ved den translokation, som vi 
har så let ved at genkende. 
Ved at sætte os i jeres sted 
- synes vi, at vi i dag kan 
se omridset af de forventnin
ger, I har til jeres fremtid
ige tilværelse, og vi ønsker 
for jer, at I må få disse 
forventninger opfyldt i over
ensstemmelse med jeres tempe
rament og jeres ambitioner, 
men allervigtigst - med jeres 
interesser.

Det gør vi jo ikke, fordi 
vi kender jer personligt, men 
fordi vi ser jer som vores 
fortsættelse - som et nyt 
skud på stammen. Derfor er 
det også helt uundgåeligt, at 
vi ved denne lejlighed tænker 
på, hvordan det er gået med 
opfyldelsen af vore egne for
ventninger fra dengang det 
var os, der var hovedperso
nerne i denne fest. Selv med 
den baggrund, kan vi naturlig
vis ikke give jer sikre råd 
og retningslinjer, men vi har 
dog en lang række pædagogisk 
interessante fejltagelser at 
henvise til.

Straks efter starter over
vejelserne om, hvordan I kan 
manøvrere i det samfund, som 
vi på godt og ondt har været 
med til at sætte sammen, og 
hvordan I kan og vil præge 
dets udvikling i den fremtid, 
som er jeres.

Hvordan kan retningslinjer
ne være, hvis I skal kunne 
udfolde jer selv, samtidig 
med, at I sikrer andres mu

ligheder for at gøre det sam
me .

Det mest masochistiske og 
udskældte sæt danske levereg
ler er uden tvivl Aksel San- 
demoses Jantelov, og man 
skulle ikke tro, at den kunne 
sige noget i denne sammen
hæng. Dens substans kan få 
filminstruktøren Jørgen Leth 
til at udtale til Information, 
at når han kommer hjem fra 
Haiti, så oplever han, at 
"den gråmelerede masse af 
middelmådighed er idealet i 
Danmark".

Sådan er vi vant til at hø
re den fortolket, og derfor 
var det interessant, da sir 
James Mellon for nylig på 
fjernsynet gav en POSITIV ud
lægning af den forkætrede 
lov.

Han påstod nemlig, at dan
skerne ikke er et folk i al
mindelig forstand, men en 
stamme, som op gennem tiden 
havde nydt det privilegium 
også at blive en nation. Og 
når en stamme må kæmpe for 
sin overlevelse i en barsk 
verden, gælder det nemlig, at 
alle er afhængige af hinanden, 
og at det, der er godt for 
stammen er godt for den en
kelte, og det, der er godt 
for den enkelte, kommer stam
men til gode.

De færdigheder, som nu er 
nødvendige hos vore stamme
fæller, er ikke dem, man u- 
middelbart associerer til, 
når man tænker på stammeliv. 
Samfundet bliver stadig mere 
afhængigt af den enkeltes 
kreativitet og ikke mindst 
den enkeltes aktive og selv
stændige stillingtagen.

For 70 år siden - i 1922 - 
var Ripenser-Samfundets akti
viteter andre, end de er nu. 
Dengang holdt foreningen rus-
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fest for de nye studenter i 
København, og netop det år 
holdt ripenseren, tidligere 
generalkonsul i New York og 
London, J.E.Bøggild talen. 
Dengang sagde man DE til stu
denterne. Bruger man i stedet 
nutidens tiltaleform, sagde 
han blandt andet: "Følg med i 
det politiske liv! Drøft tid
ens spørgsmål i foreninger og 
klubber. Men bevar jeres selv= 
stændighed! Hold kritikken 
vågen overfor alt, hvad der 
kommer til jer med autorite
tens selvglade stempel." Se
nere i talen fortsatte han 
udviklingen af dette tema: 
"Tænk for jer selv. Om I en
der langt til højre, politisk 
set, eller i det rødeste røde 
- det siger mindre - blot je
res standpunkt skyldes jeres 
egen søgen. - Skolen og læ= 
rerne kan kun vise jer vejen. 
Det, der er sandhed for jer, 
må I selv søge."

Citatet er slut, og enhver 
association til aktuelle por- 
litiske begivenheder er helt 
tilfældig.

70 år kan på mange måder 
synes lang tid - men allige
vel! Jeg er sikker på, at vo
res gamle skole har anvist 
jer både måder og veje, og 
jeg vil ønske jer held og 
lykke, når I nu skal ud og 
søge jeres egen sandhed og 
jeres egen lykke. Tillykke 
med eksamen!!

Når translokationen er slut, 
er Ripenser-Samfundet vært 
ved en reception i skolens 
rundgang. Vi håber at se 
først og fremmest årets stu
denter, dernæst årets jubila
rer, skolens ledelse og lære
re - og naturligvis tidligere 
lærere ved skolen, som måtte 
være til stede. I den forbin
delse vil jeg ikke undlade at 
takke skolen fordi Ripenser- 
Samfundet må stå for dette 
arrangement igen i år.

I februar i år døde Anton 
Karkov, som var foreningens 
engagerede og afholdte for
mand gennem 20 år. Ruth Kar

kov har efter Antons død 
skænket et beløb til Ripen= 
ser-Samfundet. En del af dis
se midler er blevet anvendt 
til en beskeden boggave, som 
lægges oven i de legater, der 
er udleveret til følgende 
studenter: Julie Birgitte
Dahl, Michael Griseil, Chri= 
Stine Nielsen og Bjarne 
Overgaard. ("Thue og hans 
tid" af Dorthe Petersen, 
red.).

Og til slut uddelingen af 
Ripenser - Samfundets dimit
tend legat, som i år er på 
kr. 4.000 - takket medlemmer
nes generøse bidrag til fore
ningens understøttelsesfond.

Ifølge bestemmelserne skal 
legatet gå til en af årets 
studenter, der ikke blot har 
kunnet klare sit skolearbej
de, men som også har haft 
overskud til at være noget 
for kammeratskabet og fælles
skabet. Skolen indstiller 
selvsagt til dette legat, og 
skolen skriver sådan her:

(Arets modtager af Ripen= 
ser-Samfundets legat er en af 
de nyudklækkede studenter).

Du har i dine tre år på 
skolen haft en smittende ap
petit på kundskaber. Dine 
forudsætninger har været en 
stor flid og dygtighed og et 
stort engagement.

Du har haft stor indvirk
ning på, at skoletilværelsen 
blev sjovere, mere væsentlig 
og levende - ikke bare for 
dig selv, men også for dine 
kammerater og for dine lære
re.

Du har i de tre år været 
fuld af aktivitet både skole
mæssigt og mere socialt - 
både i og uden for skoletid
en .

Du har vist dig som en ud
mærket organisator med en hu
manistisk livsindstilling.

Disse egenskaber og dine 
samfundsmæssige interesser 
har du bl.a. ladet komme til 
fuldt udtryk i arrangementer
ne omkring Operation Dags
værk .

Denne motivering for valget 
af årets legatmodtager skulle
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gerne vise, at der var mange 
mulige kandidater, men "en 
helt oplagt kandidat, nemlig 

ANNA WEBER PEDERSEN,3a.

Ole Marker

Knud Esmann 40-års jubiiar
På dette tidspunkt sker det 
under en hvilken som helst 
familiefest, at en bedstefar 
slår på sit glas. Han har ik
ke noget på hjerte, og ikke 
noget at sige, men det er u- 
undgåeligt at han rejser sig 
op og begynder at tale.

Jeg er i dag sådan en bed
stefar, 40 år efter at jeg 
blev student her på skolen. 
Jeg har ingen formaninger 
til den nye generation, ing
en anvisninger og slet ingen 
betragtninger over livet og 
døden. Jeg vil kun advare jer 
mod for-stå-sig-på'erne. Man 
møder dem over alt. De vil 
forsøge at sluse jer ind i en 
ensartet, grå masse. De slår 
jer oven i hovedet med alle 
de rigtige meninger, og hvis 
i lytter til dem, så går vi 
glip af alle de gale, alle de 
sære og uforudsigelige, som 
sætter kulør på hverdagen.

Danmark er overbefolket af 
talende jakkesæt. Det er fal
det i min tunge lod at refe
rere dem, og det er meget 
trættende. Man vil forsøge på 
at gøre jer ensartede, styre 
jer ind i et system med ske
maer, arbejdstidsregler og 
pension, fordi trygheden har 
afløst kristendommen som re
ligion. Gør oprør, dan jeres 
egne meninger og lev jeres 
eget liv.

Vi har brug for mennesker 
med samme indstilling som 
kontrollør Knagsted i Gu
stav Wieds komedie. Livsens 
ondskab. Da overlærer Clau
sen konstaterer, at sommeren 
snart er forbi, replicerer 
Knagsted:
- Gudskelov, ja!
- Si'er du Gudskelov?
- Ja, jeg gør!

- Du er aldrig af samme me
ning som andre.

- Næi. Det er i sgu nok om. 
Når man er blevet så gammel, 
at det er 40 år siden, man 
blev student, så er der utro
lig meget at være taknemmelig 
over. Når jeg står her i sko= 
legården og ser på de samme 
bygninger og træer som den
gang - så kan jeg ikke hu
ske noget af det.

Lad os ikke romantisere 
verden af i går. Da min far 
sagde til mig, at man skal 
passe sit arbejde og opføre 
sig ordentligt spekulerede 
jeg på, hvad der så var til
bage? Jeg har ikke fulgt hans 
råd og har haft utrolig megen 
glæde af at have en svag kar
akter, men jeg har aldrig 
fundet en mening med livet. 
Man kunne med Woody Allen 
spørge:

"Hvordan er det muligt at 
finde en mening i en afgræn
set verden med mit livmål og 
flipnummer? Dette er et meget 
vanskeligt spørgsmål, når vi 
indser at naturvidenskaben 
har svigtet os. Ganske vist 
har den overvundet mange syg
domme, løst den genetiske ko
de og endda anbragt mennesker 
på Månen, og alligevel sker 
der ingenting, når en 80årig 
mand bliver ladt alene i et 
værelse med to cocktail ser
vitricer på 18. Fordi det 
virkelige problem aldrig æn
drer sig".

Der er således al mulig 
grund til at tvivle på frem
skridtet, og når man har op
levet både naturkatastrofer, 
fodboldvold og rockkoncerter, 
så er man ikke sikker på an
det end, at man er nødt til 
at gå aftentur med sin hund.
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På ét punkt er verden dog 
gået frem. I min tid gik vi 
spidsrod ved translokationen. 
Karaktererne blev læst op, og 
mine forældre vidste godt, at 
godt ikke er godt, så det var 
bare med at komme væk fra ta
bernaklet, op på hestevognen 
og ud i byen. De kunne ikke 
vide, at jeg skulle holde ta
le fire årtier senere, så der 
er håb for alle.
Gør det I , har allermest 

lyst til, for ellers går det 
jer, som en 100 årig, jeg in

terviewede på dødslejet. Jeg 
spurgte ham, om der var noget, 
han havde ønsket sig anderle
des i sit lange liv. Han brug
te de sidste sekunder til at 
tænke og sagde, før han forlod 
denne verden:

"Jeg ville hellere have haft 
midterskilning!"

Kom aldrig i den situation. 
Til lykke med eksamen! Brug 
den til noget sjovt.

Knud Esmann

Personatia

Aage Jørgensen (S.57) i "Ju
bilar-Service 1992" tituleret 
universitetslektor, skønt han 
siden 1975 har været tilknyt
tet Langkær Gymnasium, har 
fornylig udgivet følgende bø
ger: "Idyll and Abyss. Essays 
on Danish Literature and The
ater" (Aarhus/Seattle, 1992; 
112 sider) og - sammen med Bo 
Elbrønd-Bek - "Johannes V. 
Jensen. Himmerlænding Dan= 
sker - Kosmopolit. En billed
bog" (Farsø, 1992; 64 sider). 
Førstnævnte indeholder fore
læsninger fra en USA-turné i 
maj 1990, samt præsentationer 
af teatergruppen "Solvognen" 
og af Ribe-rektoren Peder He- 
gelunds bidrag til den prote- 
stantisk-humanistiske skole
dramatiske bevægelse. Hege= 
lund-essayet er i det væsent
lige identisk med et fore
drag holdt i Antikvarisk Sel
skab i 1974 og udgivet af 
Sparekassen Sydjylland samme 
år. Et forarbejde fremkom i 
"Ripenser-Bladet" (6. bind, 
nr. 11, november 1971, s. 
112-16), desværre uden at 
forfatteren havde fået lej
lighed til at læse korrek
tur .

Døde
Marie Louise Krebs f. Schiøtz, 
enke efter lektor Krebs, 13. 
januar 1992, 101 år.

Ruth gift med Otto Haj Jørg
ensen (S.51) er efter lang 
tids alvorlig sygdom død d.
10. marts 1992, 57 år gam
mel, Køge.

Hans Kjærsgaard (S.57), ad
vokat, Rebild, er død den 
23. marts 1992.

Mogens Ib Strebech (r.35), 
Hellerup, er død den 22. 4. 
1992, 74 år.

Peter Daugaard Peters (S.57), 
civilingeniør. Kokkedal, er 
død den 14. maj 1992. 53 år.

Gaver
Fra Egon Lind, r.42, 50 års
jubilar i år, har vi med tak 
modtaget eksamensopgaver, ske
maer over mundtlige prøver, 
boglister og ordensregler, 
altsammen fra årene 1938-42. 
Med fulgte også en samling 
julekort, formentlig fra 
slutningen af 30'erne.

Red.
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B ild re p o rta g e
Transiokation - reception - jubüarfester
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BiHedtekster
1. Forberedelser til transloka

tionen.
2. Pedel Leif Steiness sætter 

stole op.
3. Der flages fra Domkirken.
4. R-S's vinleverancer bæres ind.
5. Bestyrelsens proptrækkerhold: 

Hans Jakob Willumsen og Johs. 
Jensen.

6. Livlig trafik i Puggaardsgade.
7. Gunnar M'uhlmann installerer 

højttalere.

8. Helga Christensen (Hansen)R32
9. Bent Mil an Andersen R42
10. Martin Houmøller-Jørgensen S47
11. Bente Reilev S55
12. (ianne Pitters (Jørgensen),

Hans Pitters S77
13. Birgit Lindegård (Holm) S57
14. Søskendeparret Ib Haugård,

Ebba Haugård (Jentoft) R42
15. Eva Madsen (Jepsen), Inger 

Lise Jessen (Christensen) R52
16. Anders Christensen S17
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17. Rektor taler til studenterne
18. Morten Karsdal S92
19. Årets studenter
20. Jacob Hartmann S92
21. Årets studenter.
22. Kantaten med Lis Gjørup ved 

klaveret.
23. 2 studenter med humørlegat

ets huer.
24. Eksamensbeviser udleveres
25. Helle Nørgård (Filtenborg), 

Martin Houmøller-Jørgensen, 
Boy Rosenberg, Nanna Kuld 
Jensen (Hansen) S47

26. Formanden Ole Marker over
rækker R-S lagatet til Anne 
Weber Pedersen S92

27. Anna-Lise Lund Petersen (Pe
dersen), Karen Lund (Thyge- 
sen Kristensen), Ulla Brink 
Hansen (Henriksen) S47

28. Svend B. Nielsen R32
29. Studenter fra 1962 i Rund

gangen
30. Inge Lise Hedegård R47
31. Kirsten Toft, Svend Aage 

Schmidt R47
32. Søstrene Ulla Lomholt (Steen 

berg) S52, Anse Skou (Steen- 
berg) R52

33. Verner Nissen, Ulla Lomholt, 
Allan Husted Christensen S52

34. Kirsten Nielsen (Gammelgård) 
Bente Ploug (Bjersing) S57

35. Henny Villumsen (Krog), Son
ja Schoubye (Schmidt Søren
sen), Hans Ejnar Frisk, Marie 
Blegvad Hjerrild, Vagn Præst
mark S52

36. Peter Stigsen S57, Kirstine 
Nørr R-S

37. Klaus Bjerre, Bjarne Kjems 
Jakobsen, Karen Margrethe La
defoged, Hans Jørn Kolmos, 
Ulla Fromont, Lars Zeuthen 
Engraf, Anna Margrethe Beck, 
Edna Mandrella, Gunda Boysen, 
Finn Vesterlund, Ellen Marie 
Pedersen, Knud Lassen, Per 
Vejrup Fievé, Per Boesen, El
len Wind S67

38. A.C. Hansen, Grethe Bohn 
(Skrydstrup) S32

39. Johs. Jensen, Nanna Kuld Jen
sen (Hansen), Jørgen Keller- 
mann S47

40. Karen Lund S47
41. Kirsten Margrethe Husted 

Christensen (Nielsen), Peter 
Havémose, Inger Skrystrup 
(Willumsen) S42

42. Grethe Valeur R37
43. Holger Kabel, Doris Havemose 

(Willsen), Knud Aage Hansen 
S42

44. Jens Erik Jørgensen R37
45. Anne Sophie Jarde (Olesen), 

Anders Prinds, Karen Ander
sen (Knudsen) S42

46. Andreas Sølbæk, Ellen Ant
vorskov (Stub-Nielsen) R37

47. Studenter 1982 ved Ribe å
48. Marie Lindeloff (Otzen) R37
49. Tage Pedersen, Egon Lind, E- 

gon van Lengern Tranberg,
Beent Mil an Andersen R42

50. Aksel Jensen R42
51. Knud Evald, Poul Noer R42
52. Kitty Nissen, Inger Vad Hu

sted R47
53. Studenter 1972, mfy
54. Mai Nielsen R72
55. Studenter 1972, sa
56. Anders Hessellund S92
57. Jytte Olsen, Kirsten Dons 

Christensen, Niels la Cour 
Dragheim R72

58. Gerda Olesen (Pedersen),
Leif Puggård R57

59. Jan Hjarnø R57
60. Sproglige studenter 1982
61. Sproglige studenter 1977
62. Helge Kristensen R57
63. Carl Christian Toft, Niels 

Jørgensen, Gerda Lagoni 
(Mortensen) R57

64. Karen Lund, Anna-Lise Lund 
Petersen, Ulla Brink Hansen, 
Helle Nørgård, Johs. Jensen, 
Boy Rosenberg, Jørgen Keller- 
mann, Martin HoumøllerJørg
ensen S47

65. Poula Zeilau, Kirsten Toft, 
Bertha Ullerichs, Inger Vad, 
Kitty Nissen R47

66. Finn Grue R47
67. Kirsten Bol vi g, Hans Hjort S62
68. Jette Ludvigsen (Krog) S62
69. Knud Have, Ulla Jørning (Pe

tersen) S62
70. Hermann Madsen S62
71. Per Sleimann Petersen, Vibeke 

Kopecek R62
72. Inger Marie Tøstesen (Foss)

R62
73. Rita Hald (Lauridsen), Aase 

Ellerup Jensen (Pedersen) R52
74. Ove Strange R52
75. Arne Ølgaard Johansen, Agnete 

Riis Christensen (Pedersen), 
Inger Lise Jessen (Christen
sen) R52
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76. Evald Bendixen, Grethe E. 
Poulsen (Nielsen) R52

77. Jørgen Lundsgård, Grethe 
Hauge Andersen (Petersen) R52

78. Kent H. Sørensen S82, Hanne 
Aagaard, lærer

79. Svend Anker Fogh S82
80. Carl Jacobsen, Gert Hedegård 

S82
81. Lau Beck, Torben Kulmbach S82
82. Svend Erik Friis S82, Lektor 

Lars Ilsøe, Morten Franck S82
83. Malene Lerche S82, Per Bøge

holdt, lærer.
84. Jens Peter Rasmussen S37
85. Erik Børge Møller S37

86. Karen Løvendahl (Christen
sen) S37

87. Vagn Præstmark S52
88. Karen Johanne Bonde, Knud 

Esmann S52
89. Henny Villumsen, Hans Jørgen 

Jørgensen S52
90. Sonja Schouboe, Christian 

Ring
91. Arne Nielsen, Kirsten Dons, 

Jens Beck, Mai Nielsen, Nils 
la Cour Dragheim, Klaus An
ker (lærer), Anne Marie Bjerg 
back, Jytte Olesen, Peter 
Hansen, R72 på Café Nicolaj.

Lauridsens !egat

Direktør cand pharm Niels Peder Lauridsen og hustru 
Johanne MargretheLauridsen, f.Rubner-Wissing s iegat 
for studenter fra Ribe Katedralskole

Ripenser-Samfundets legatudvalg disponerer for tildelingsåret 
1992 over ca kr. 41.000, der uddeles i et antal portioner som 
støtte til videregående uddannelse af enhver art for "fattige 
men flittige studenter" fra Ribe Katedralskole. Ansøgnings
skemaer skal anvendes og kan kun rekvireres ved indsendelse af 
A-5 kuvert adresseret og frankeret med kr 5,00. Ansøgninger 
skal være udvalget i hænde senest d. 1. november 1991. Evt. 
Tildeling meddeles pr. brev ca. 2. januar 1993.

Legatudvalgets adresse:
Peter Lungholt, Asylgade 12, 4000 Roskilde.
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Ktassikere i Ribe - en artike! af Jens Vind.
Skolen er samfundets spejl: 
systemskiftet i 1901 affødte 
to år senere skoleloven af 
1903. Til et demokratisk sam
fund måtte svare en demokra
tisk skole. Almenskoleloven 
af 1903 betød mange ændring
er af den lærde skole, vig
tigst indførelsen af mellem
skolen og af det nysproglige 
gymnasium. Nu fik man tre 
linjer: den klassisksproglige 
(eller gammelsproglige), den 
nysproglige og den matemati
ske. For første gang blev det 
muligt at blive student uden 
latin, nemlig som matematik
er. Nysproglige skulle sta
digvæk have latin i alle tre 
år, men fagets betydning var 
stærkt reduceret i forhold 
til tidligere. Et nyt fælles
fag fødtes, oltidskundskab - 
et langt og besværligt ord, 
som kunne drejes mange gange 
i munden (blive til: oldskab, 
oldævl, eller bare old) man 
skulle hellere have kaldt det 
ungtidskundskab: det skulle
sikre forbindelsen til den
gang verden var ung, i old
tiden. De klassiske fags sid
ste bastion var ellers den 
klassisk-sproglige linje: kun 
her blev der undervist i 
græsk. Men linjen førte en 
skrantende tilværelse; refor
men medførte i almindelighed 
et stigende elevtal: i 1912
blev i hele landet 799 stu
denter, næsten en fordobling 
fra reformens indførelse. 
Samme år var 57% nysproglige, 
35% matematikere, - og kun 8% 
klassikere. I absolutte tal 
var der dog næppe tale om no
gen tilbagegang for klassisk
sproglige.

På Ribe Katedralskole havde 
man besluttet ikke at oprette 
nysproglig linje efter 1903. 
Det var naturligvis ikke 
holdbart: 1919 opgav man kam
pen mod vejrmøllerne; ny
sproglig linje blev indført,
- kun for fem år efter at 
blive nedlagt: skolen var for 
lille til at bære to sproglige

linjer, staten skulle spare, 
man måtte vælge. Rektor Wil- 
lumsens begrundelse for af
gørelsen er værd at kende. 
Han konstaterer, at af de 17 
nysproglige studenter det var 
blevet til fra 1919 til 1926 
er der kun tre der studerer 
videre, én endda teologi, 
hvorfor han hellere skulle 
have været klassisk-sproglig; 
de 15 klassisk-sproglige stu
derer alle ved universitetet! 
Desuden ville muligheden for 
at blive klassisk-sproglig 
student helt forsvinde fra 
Vestjylland, og det er en 
kendt sag "at Vestjylland 
sikkert (er) den Del af Land
ets Befolkning, som har bedst 
Anlæg for, og som i størst 
Tal har sluttet sig til denne 
Linie"!

Men snart stod det klart, 
at afgørelsen var forkert. Et 
år, 1934, kunne der slet ikke 
oprettes en sproglig linje, 
hvilket betød, at der i 1937 
ikke kom sproglige studenter 
fra Ribe Katedralskole! Kun 
ved at koncentrere sig om den 
nysproglige linje kunne man 
sikre sig mod en lignende 
skandale i fremtiden. Klas
sikerlinjen var færdig! - 
Men efter krigen genopstod 
den - "som en Fugl Føniks af 
Asken", som Kornerup triumfe
rende formulerede det i sin 
"Ribe Katedralskoles Histor
ie". Siden rektor Jørgensen 
fik genindført klassikerlin
jen i 1948 side om side med 
den nysproglige, har skolen 
hvert år undervist i både 
græsk og latin. "Det nye gym
nasium", som var en realitet 
fra 1960, betød vel, at klas
sikergrenen, som det nu hed, 
kun var en lille kvist på den 
(ny?)sproglige linje, men det 
lykkedes at holde den grøn. 
Om det fortsat vil lykkes, 
også efter den sidste reform, 
hvor græsk og latin udbydes 
uafhængigt af hinanden som 
"valgfag", er et spørgsmål om 
gartnerens kniv snarere end
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om kvistens levedygtighed!
De klassiske fags styrke 

ved Ribe Katedralskole har 
naturligvis noget at gøre med 
skolens traditioner. I 1995 
skal vi fejre 850 års jubilæ
um, og det siger sig selv, at 
i en by hvor selv Hans Brix 
måtte indrømme "at man havde 
en ejendommelig Fornemmelse 
af at være noget, en Pebling, 
et Led i Kieresiet", er de 
historiske bånd stærke. Hvis 
ikke der skulle undervises i 
latin på "æ Latinsku'el", 
hvor er vi så henne? Ganske 
vist er skolen blevet demo
kratiseret i vort århundrede, 
og Gud ske lov for det; - 
men følelsen af at være an
bragt i en større historisk 
og kulturel sammenhæng, og 
behovet for at fornemme sine 
rødder er vigtigere i dag, 
måske, end på noget tidspunkt 
tidligere, hvor det var mere 
selvfølgeligt. Det er i hvert 
fald tydeligt, at eleverne i 
dag i meget høj grad identi
ficerer sig med deres skole, 
og selv om skolen i 1992 står 
for meget mere end de klassi
ske fag, er disse stadig en 
respekteret del af den. - 
Men dette er ikke stedet for 
en vurdering af de gamle 
sprog i skolesammenhæng; lad 
mig derfor hellere fortælle 
lidt om de lærere, der gennem 
århundredet har tjent dem.

Ved århundredets begyndelse 
var det J.M.SECHER og V.BECH.
Secher, "Zeus" kaldet på 
grund af sit ildsprudende 
temperament, var en uhyre en
gageret græsklærer som formå
ede at begejstre eleverne for 
sit fag; han har efterladt 
sig et synligt minde, nemlig 
"Sechers legat", som hvert år 
uddeles til den bedste elev i 
græsk og fransk. Bech var i 
mange henseender hans modpol, 
forsigtig, pedantisk, men en 
formidabel latiner, der i sin 
ungdom havde fungeret som se
kretær for selveste Madvig.

Lektor V. Beck. Foto i Lokal ar
k iv e t i Ribe.

"Ikke en lærer for stympere", 
som frk. Willemoés skrev om 
ham, kunne han nok være en 
forskrækkelse for latinlæsen
de 4.mellem'ere med sine 
strenge krav om nøjagtighed 
og grundighed; men i gymnasi
et lærte man at værdsætte 
hans gennemførte hæderlighed 
og helt utrolige retfærdig
hedssans. "Ingen var mere 
bange for at begå uret over
for nogen, heller ingen mere 
villig til at indrømme, at 
han havde taget fejl", skrev 
frk. Willemoés om ham i Ri
penser-Bladet 1932, da han 
blev 70. "Bag en vis ydre 
barskhed opdagede eleven, at 
der skjulte sig en sans for 
humor, en levende naturfø- 
lelse, en livsvisdom og en 
medynk med alle og alt, der 
lider, en ejendommelig, fin
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og tiltrækkende karakter"
Det som Kierkegaard kalder 
"Undervisningens Gravitet" 
var naturligvis mere frem
trædende hos folk der, som 
Bech, havde rod i den gamle 
latinskole, og satte skel 
mellem lærer og elev; heraf 
udvikledes også lærerens 
originalstatus, der gjorde 
ham til godt stof for elevers 
morskab. Utallige historier 
er i omlob om*Bechs mærkeli
ge, bogstavrette udtale af 
det danske sprog, om hans 
punktlighed, så at man kunne 
stille urene efter ham, om 
hans mistænksomhed, når han 
skulle skrive på tavlen og 
var nødt til at vende ryggen 
til klassen (der var to elev
er i den!): "Jeg ser det
godt, jeg ser det godt", mum
lede han, indtil han atter 
kunne vende front til og gen
optage kontrol. - En anden 
gang blev han så fortørnet 
over, at en af eleverne (de 
var stadigvæk kun t o ! ) lo ov
er den græske tekst (de læste 
dengang Sokrates' dødsscene i 
"Faidon"), at han ikke talte 
til vedkommende en hel måned. 
Det var naturligvis værst for 
den anden, der jo så måtte 
"op" hele timen! (Denne hi
storie viser, det som man 
sjældent er opmærksom på ved 
skolehistorier, læreren som 
den sårbare part!).

Secher blev i 1915 afløst 
af A.M.JENSEN (1915-47), hvis 
forældre havde begået den u- 
forsigtighed at kalde ham 
Magnus, skønt han aldrig blev 
omtalt som andet end "Lille 
Jensen". Hans fag var græsk 
og dansk, og naturligvis old
tidskundskab, og han var meg
et afholdt, selvom han kunne 
blive næsten lige så vred som 
sin forgænger. Blandt Lille 
Jensens særheder var hans 
bibliomani. Han, der var ung
karl, bragte i løbet af et 
langt liv i Ribe så mange 
bøger op i sin lejlighed, at 
underboen måtte understøtte 
loftet, der buede kraftigt 
under vægten. Oven i købet

nænnede han ikke at bruge si
ne egne bøger, men lånte dem 
helst af en kollega! Under 
krigen følte Lille Jensen, at 
han måtte gå under jorden, 
fordi han i patriotisk harme 
havde rakt tunge ad en tysk 
soldat på gaden; der var nu 
også alvorligere grunde der
til. Lille Jensen havde for
søgt at bidrage til modstands
kampen aktivt: han havde f.
eks. sat sig grundigt ind i 
sprængningsteori og ville gi
ve sabotører undervisning 
heri. Han overlevede besæt
telsen; derimod ikke længe 
sin afskedigelse fra skolen, 
der skete i 1947: skolen var 
hans ét og alt.

Lektor A.M.Jensen, maj 1946,RS.
Bech havde taget sin afsked 

i 1922, af helbredsgrunde, og 
han tilbragte sit otium med 
at oversætte den romerske na
turfilosofiske digter Luerets 
til dansk; sin egen latin
digtning, som resulterede i 
to små hefter "Epigrammata" 
(1915 & 1925), fortsatte han 
ikke. Det fortælles, at han i 
harme over en bemærkning i 
radioen om "en mærkelig
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original i Ribe, der endnu i 
dette år (1925) sad og digte
de på latin" inddrev de to 
små hefter, trykt i Ribe 
Stiftsbogtrykkeri, og brændte 
dem. De er i dag store sjæld
enheder! - Hans efterfølger, 
VALDEMAR NIELSEN, blev kun 
ved skolen i få år og har 
ikke efterladt sig mange min
der (han er dog forfatter til 
en i mange år flittigt an
vendt grammatik). Det har til

Lektor Valdemar N ie lsen . Foto i 
Lokal ark ivet i Ribe.

gengæld EMMY WILLEMO ES (1929- 
72), som blev ansat ved den 
skole hun 9 år tidligere var 
blevet student fra. Hendes 
fag var egentlig fransk og 
engelsk, men hun var som 
en af Bechs gode elever ka= 
pabel til at undervise i la
tin. Det kom hun til! I de 
ikke så få år, da der ikke var 
klassisk-sproglig linje, be
stred hun alene undervisning
en i latin for de nysproglige. 
Da klassikerne vendte tilbage, 
var hun ikke bleg for at på
tage sig undervisningen også 
af dem. Det betød, at hun

de latinske forfattere ganske 
betydeligt; i virkeligheden

Lektor Willemo"es, foråret 1943.

præsterede hun i løbet af 
ganske få år i begyndelsen af 
50'erne at læse sig op på ho
vedfagsniveau i latin. Men 
hun kunne lide det! - aldrig 
befandt hun sig bedre end når 
hun kunne studere! - Frk. 
Willemoes' betydning for Ribe 
Katedralskole gennem et langt 
liv i dens tjeneste strakte 
sig ud over de klassiske fag. 
Helt berettiget kunne rektor 
Vestergaard sige ved hendes 
afgang fra skolen 1972: "Frk. 
Willemoes e r  simpelthen Ribe 
Katedralskole!"

I 1947 kom NIELS LADEGAARD- PETERSEN til skolen. Han, der 
var cand. mag. i klassisk fi
lologi fra midten af tredi
verne, havde under hele krig
en opholdt sig på Færøerne og 
undervist - ikke i græsk og 
latin, men - i matematik! Det 
kom han også til at gøre på 
Ribe Katedralskole i første 
omgang, men nu havde man alt
så en græsklærer, og det føl
gende år blev da klassiker
linjen genindført. Rektor JØRGENSEN, som i 1947 havde 
afløst rektor Willumsen, var
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Rektor Jorgensen, f o r ir e t  1953.

primus motor, og i 1951 kunne 
man for første gang i mange 
år dimittere hele tre klas- 
sisk-sproglige studenter.

Ladepeter, som hans øge
eller kælenavn hurtigt blev 
blandt elever, var en tro
fast og solid underviser. 
Lidt stiv og kedelig, som han 
kunne virke, navnlig i store 
klasser, tøede han op i de 
små klassikerklasser oppe på 
"Olympen", som var betegnel
sen for det lille gavlkammer 
i Asylet, hvor klassikerne 
havde deres græsk- og latin
timer. Timerne var præget af 
stilfærdig humor og stor 
flid; de store visioner var 
ikke hans sag, - snarere en 
vis saglig skepsis og kølig 
distance til de gamle. Holdt 
han virkelig af dem? Det 
gjorde han utvivlsomt, men 
det blev ikke altid forundt 
eleverne at opdage det. Men 
man fik lært noget latin og 
græsk!

Rekrutteringen af elever 
til klassikerlinjen var ikke 
noget problem, som 50'erne 
skred frem. De gamle sprog 
oplevede en ny og - for nog= 
le - overraskende populari
tet, måske sammenhængende 
med efterkrigsgenerationens 
behov for at finde sit stå
sted, sine rødder. Der var 
tit lige så mange klassisk- 
som ny-sproglige, ja, sidst 
i årtiet så mange, at de kun
ne danne et hold for sig og

ikke blot være et appendix 
til et nysprogligt eller ma
tematisk hold i fællesfage
ne. 14 til 16 klassikere, 
det betød, at "Olympen" næ
sten var for lille! Boom'et, 
som ikke blot var et Ribe- 
fænomen (på Metropolitan- 
skolen i København dublerede 
man klassikerholdene!), be
tød, at man snart kom til at 
mangle lærere. I 1954 blev 
JØRGEN RAASTED ansat, direkte 
fra universitetet og uden pæ
dagogikum, men der var bud 
efter ham også fra Københavns 
Universitet, så det blev kun 
til 4 korte år i Ribe, halv
delen af tiden endda tilbragt 
i København. - I 1959 blev 
Ladegaard hentet til Aarhus 
Katedralskole; vor skole stod 
uden græsklærer, og selvom 
frk. Willemoes kunne meget, 
kunne hun ikke klare alt ale
ne. Man måtte klare sig med 
studentervikar, indtil det i 
1960 lykkedes at få ansat 
FL. KIESBYE-HANSEN på skolen.

Kiesbye var en ildsjæl, og 
han fik sandelig også brug 
for alt sit krudt: det første 
år havde han 36 timer om ugen! 
(- det var dengang man også 
underviste om lørdagen). Han 
var et elskeligt menneske, 
lærd og åben for alle syns
punkter, diskussionsivrig og 
uden nogen som helst praktisk 
sans. Han var elsket af elev
erne af de første grunde, men 
det hændte, at mere bekymrede 
sjæle så med rædsel til eksa
men. Dog, eksamen klaredes 
altid uden problemer, og til 
gengæld havde eleverne fået 
noget der var meget mere 
værd: et personligt og eksi
stentielt forhold til de 
klassiske tekster de læste. 
Kiesbyes undervisning var - 
det kan jeg se idag - på man
ge måder banebrydende for nye 
aspekter ved undervisningen i 
græsk og latin, med mere vægt 
på ideerne og de kulturelle 
sider af fagene og tilsvaren
de mindre på de formale, 
sproglig/grammatiske.

Det var dog klart, at sko
len måtte have endnu en lærer
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i de klassiske fag, og i 1964 
blev jeg ansat. For første 
gang i mange år kunne frk 
Willemoes trække sig delvis 
ud af latinundervisningen og 
hellige sig fransk: der var

Inger Merete Sampson og Jens 
Vind

nu to klassiske filologer an
sat på skolen. Det varede i- 
midlertid ikke længe inden 
Kiesbye lod sig friste af si
ne studieinteresser og lod 
sig ansætte som amanuensis 
ved det nyoprettede universi
tet i Odense: i hans sted
blev i 1967 OLE BALSLEV ansat 
og han faldt hurtigt godt til 
på skolen og i byen. I løbet 
af nogle år blev min kone, 
ANNETTE VIND færdig med sit 
studium og fik deltidsansæt
telse på skolen; så var vi 
hele tre filologer, og det 
varede lige til Ole Balslev 
blev ansat som rektor på Hol
stebro Gymnasium i 1981. Hans 
efterfølger blev BENT MORTEN
SEN (russisk og latin/old).

Da jeg blev ansat, sagde 
rektor Vestergaard: "Jeg gi'r 
dig 10 år"; længere mente han 
ikke det ville vare inden 
græsk og latin var helt for
svundet fra gymnasieskolen.

Sandt nok har der været tider, 
hvor det så sort ud, og ikke 
sjældent har man haft fornem
melsen af, at der sad folk i 
toppen der ikke ønskede de 
gamle sprog nogen succes, som 
da Højby i 50'erne udtalte, 
at det "jo kun var noget for 
piger fra et ganske bestemt 
miljø". Hvem han tænkte på 
blev aldrig helt klart, men 
udtalelsen er på sin vis li
ge så fordomsfuld som rektor 
Willumsens ovenfor citerede.

Men gud ske lov for pigerne! 
- Skoleloven i 1903 betød at 
de i stigende tal kom i gym
nasiet, og i dag udgør de me
re end 50% af gymnasiets ele
ver, efterhånden også på den 
matematiske linje.

I 1922 skrev lektor Bech et 
langt brev til sin tidligere 
elev Emmy Willemoes, da i Pa
ris - på latin! Jeg ved ikke 
om hun svarede på samme sprog, 
men hun bevarede brevet, som 
virkelig også er værd at be
vare. Lektor Bech beherskede 
latinen som få; jeg har oven
for omtalt hans originale 
indsats som digter på latin. 
Mon ikke han er den sidste? - 
Vist er det gået tilbage med 
latinkyndigheden, hos lærere 
såvel som elever; næppe nogen 
i dag skriver eller taler la
tin. Men vi læser stadigvæk 
Cæsar og Cicero og Seneca, 
Horats og Vergil og Ovid, og 
de udgør en del af vor kul
turarv. Arbejdet med oldtid
ens kultur på originalsprog
et og i oversættelse giver 
stadigvæk unge mennesker ud
bytte og mulighed for øget 
selvforståelse. Det drejer 
sig jo om Europas fælles kul
tur! - den tanke har på det 
sidste vundet fornyet aktua
litet, og heldigvis ser det 
ud til at unge mennesker 
forstår det. Latinen står i 
almindelighed svækket efter 
den sidste gymnasiereform, 
med kun 3 ugentlige timer i 
l.g, men heldigvis er der 
hvert år nogle sproglige der 
vælger faget (og græsk) på 
højt niveau. Sålænge det er
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tilfældet, skal man ikke kla- Rektor Willumsen og Frk. Munck. 
ge: de gamle sprog e k s i s t e r e r  P avillonen , morgenkaffe, s id s te
i den danske skole. skoledag 1946.

Jens Vind

En sadhu og en masse svin
- et rejsebrev fra indien -

Veraval, d. 9/3 92

Guidebogen siger, at Veraval, der ligger på delstaten Gujerats 
sydkyst i Nordvestindien, ikke har noget at byde på. Den er for så 
vidt også bare en stor, smudsig by med mange brede, lige gader, 
blottet for egentlige seværdigheder og med en ulidelig stank af 
fisk. Byen har en stor havn og er for inderen formodentlig så 
trist, som Esbjerg i regnvejr kan være det for en ripenser.

Jeg blev student fra Ribe Katedralskole sidste år, har nu rejst 
i Indien i godt fem måneder og er på vej hjemover. I morges kom 
jeg med en af de evindelige super deluxe video-busser fra øen Diu, 
en gammel portugisisk koloni og en god strand. Otte timer i Vera
val før jeg kan komme videre. Men i Indien er banegårde ikke kede
lige, og man skal sjældent gå langt for at finde ud af, at byerne 
også har smalle, snoede gader med grøntsagsmarkeder, små hindutemp
ler og egne lyde og lugte. Det vrimler med svin i Veravals gader, 
hellige køer, de støjende og osende, trehjulede motorrickshaws, og 
jeg mødte en sadhu på min vej. Han havde lige malet sig, kunne man 
se - tre røde streger i panden, der viste, at han var Shaivaite, 
en tilbeder af Shiva. Og nu rakte han en mager, rynket hånd frem 
og hev i min bondeskjorte: "Eh Babu, bakshebsh!". - Jeg tog et bil
lede af manden og gav ham et par mønter.
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Claus Heide Petersen:
"Byen har en sto r  havn og er for 
inderen formodentlig så t r i s t ,  
som Esbjerg i regnvejr kan være 
det for  en ripenser."
"Det vrim ler med svin  i Veravals 
gader, h e l lig e  køer, de støjende  
og osende treh ju led e motorrick
shaws, og jeg mødte en sadhu på 
min v e j . Han havde l ig e  malet 
s ig ,  kunne man se  -  tr e  røde 
streger  i panden..."
"Disse h e l lig e  mind, som smører 
s ig  ind i aske og vandrer halv
nøgne rundt med langt skæg, en 
kip og en tig g ersk å l."
"----- men det er å b en lyst, a t
d e tte  verdens s tø r s te  demokrati 
i l ig e  så høj grad er e t  land af 
m odsitninger, som Sovjetunionen 
var det."

Det er en oplevelse, hver gang man møder en sadhu, og de dukker 
op overalt her i landet. Disse hellige mænd, som smører sig ind i 
aske og vandrer halvnøgne rundt med langt skæg, en kæp og en tig
gerskål. Der er mange sekter og retninger, som hver har sine ri
tualer, og det er en umulighed at holde rede på deres forskellige 
symboler og attributter. Sadhu'en kan have været en gemen forret
ningsmand, der måske føler, at han har nået, hvad han ville med 
familie og forretning og nu lægger det etablerede bag sig for at 
tage ud pa en andelig rejse. Mange af de mænd, man møder foran vig
tige templer, er imidlertid ikke sandhedssøgere. Mange har fundet 
ud af, at det giver lidt ekstra i tiggerskålen, lidt mere 
"baksheesh", hvis man ser hellig ud, men for at forbedre sin karma 
og i håb om en god genfødsel giver pilgrimmen gerne en skjærv. Ve- 
raval er ikke en pilgrimsby, så sadhu'en på min vej var måske 
hellig nok - hvad ved jeg? Men man møder ham ikke i Esbjerg, og 
der er ting, jeg vil komme til at savne, når jeg om en uge er til
bage i Danmark.

Togturerne i dette kontrasternes land er heller ikke kedelige. 
Jeg kører hele tiden på anden klasse. Det er langt billigere, og 
når man således sidder på samme bænk i 5-10 timer for ikke at mi
ste sin plads eller sin bagage (jeg har tilbagelagt rundt regnet 
titusinde kilometer i bus og tog) falder man let i snak med den 
inder ved ens side, som også er interesseret i at få slået lidt 
tid ihjel. Passagerer på første klasse er i reglen bedre til eng
elsk, men mindre interessante at tale med. En ældre herre, der som 
jeg selv sad på et tog fra Bhubaneswar i Orissa til Calcutta for 
et par måneder siden, var overbevist om, at Indien på længere sigt 
vil lide samme skæbne som Sovjetunionen og Jugoslavien. Det er få 
delstater, der aktivt kæmper for løsrivelse, og jeg ser lysere på 
sagen, men det er åbenlyst, at dette verdens største demokrati i 
lige så høj grad er et land af modsætninger, som Sovjetunionen 
var det.

Claus Heide Petersen <S91>
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Nyt fra Den antikvariske Samting
De seneste års omfattende ud
gravninger af det ældste Ribe 
har vakt stor opmærksomhed. 
Vikingebyen udgør nu en væ
sentlig brik i det samlede 
billede af perioden i hele 
Nordeuropa. I takt hermed er 
vores interesse fot, hvad der 
sker omkring udforskningen af 
de øvrige af vikingetidens 
byer naturligvis vokset støt.

I disse år finder der en 
storstilet udgravningskampag
ne sted i den svenske viking- 
eby "Birka", der ligger på 
Bjdrko i Målaren vest for 
Stockholm. Takket være en be
villing på 15 millioner gode 
svenske kroner fra et privat 
fond, skal der nu graves fem 
år i Birka. I den anledning 
har man udpeget en internati
onal "styregruppe", der fort
løbende skal rådgive udgrav
erne i valg af undersøgelses
metoder samt i tolkningen af 
deres resultater. Undertegne
de er udpeget som det danske 
medlem af denne styregruppe 
og har derfor mulighed for 
at følge undersøgelserne på 
nært hold.

Netop hjemvendt fra Birka, 
hvor man nu har taget hul på 
det tredje "udgravningsår", 
er der spændende nyt at for
tælle alle vikingeinteresse- 
rede og dermed - forhåbentlig 
- også en stor del af Ripen= 
ser-Bladets læsere.

Udgravningerne finder sted 
inde i den tidligere vikinge- 
by og tæt ved det gamle hav
neområde. Man har nu næsten 
undersøgt et 250 m^ stort om
råde, og der tegner sig et 
klart billede af vikingebyens 
struktur. Man er stødt på et 
kajanlæg, der på grund af den 
voldsomme landhævning nu er 
placeret ca. 6,5 m over Måla
rens overflade. Oven for kaj
anlægget, der er bygget op af 
store sten, har man fundet en 
vej. Denne fører direkte ned 
til kajen og er på hver side 
omgivet af parceller, hvor

byens beboelses- og arbejds- 
huse har ligget. Parcelgræn
serne er markeret ved hjælp 
af stenrækker.

Birka synes at være grund
lagt omkring år 775 - ca. 75 
år senere end Ribe. Ligheder
ne mellem de to byer er slå
ende, og de afvigelser, der 
findes, er primært betinget 
af naturgivne forskelle. Beg
ge byer er fra starten plan
lagte og strukturerede. I Ri
be går "hovedvejen" ikke di
rekte ned mod vandet, men - 
naturligt nok - langs med å- 
en. Og i det stenfattige og 
fugtige Ribe har man valgt at 
grave grøfter for at markere 
grænserne mellem de enkelte 
parceller.

De oldsager, der er fundet, 
viser ligeledes stor lighed 
de to byer imellem. Begge 
steder domineres materialet 
af håndværkernes og købmænde
nes efterladenskaber. I et 
enkelt tilfælde synes en bro
che fra Birka endog at være 
fremstillet i en støbeform 
fundet i Ribe.

Der er dog også forskelle i 
fundmaterialet. Birka var 
Skandinaviens port mod øst, 
og Ribe var porten mod vest. 
Der er således fundet en ræk
ke russiske og byzantinske 
varer i Birka, som ikke kend
es fra Ribe, ligesom en del 
frankiske og engelske varer 
herfra ikke er fundet i Bir
ka .

Skulle man ved selvsyn have 
lyst til at besigtige Birka, 
kan det oplyses, at der også 
graves der de næste to somre 
fra maj til september. I den
ne periode afgår der hver dag 
båd fra Stockholm til øen.
Det er en usædvanlig smuk 
sejltur, og når man ankommer 
til Birka, står guiderne klar 
til at berette om vikingebyen 
og forevise de arkæologiske 
udgravninger.

Stig Jensen (S.69)



Et hjertesuk fra nogle forskere.

Ripensersamfundets bestyrelse udfører som bekendt hvert år et 
arbejde, som tillægges megen vægt. Det drejer sig om det, der 
gennem mange år har heddet adresseforskning, og som giver sig 
udslag i den årlige Jubilarservice, et af midlerne til at holde 
sammen om vor skole og vor forening.

I de sidste 4-5 år har vi bestræbt os på at finde frem til alle 
tidligere elever, der kan holde jubilæum, uanset om det er 80 
eller 10 år siden, de forlod Katedralskolen. Opgaven er vokset, 
som følge af de store årgange, der er udgået fra skolen i de 
senere år og ved adresseforskningen i 1991/92 var antallet af 
eftersøgte ca 740. Af disse blev næsten 700 fundet, men der var 
en del forkerte oplysninger. Desværre!

Når årets adresseforskning starter, fordeles de jubilerende klas
ser mellem bestyrelsesmedlemmerne. Vi finder i hver klasse en 
kontaktperson, der vil påtage sig at indsamle klassekammeraternes 
adresser og telefonnumre. Det kan være svært og det kræver tid, 
hvis man i klassen ikke har haft forbindelse med hinanden i lang 
tid. Kontaktpersoner arbejder dog kun for fornøjelsens skyld!

De leverer efter endt arbejde udfyldte og nogenlunde læselige 
adresselister tilbage til bestyrelsen og Jubilarservice går i 
trykken efter korrekturlæsning.

Det hænder desværre af og til, at oplysningerne er mangelfulde. 
Navne kan være stavet forkert, adresser kan være for gamle og det 
sker, at nogle er døde, ja tilmed at en enkelt er meldt død uden 
at være det. Det støder forståeligt nok nogle og vi beklager det 
meget. Vi behøver jeres hjælp til at rette fejlene.
Bestyrelsen ser gerne, at medlemmer af R-S sender os oplysninger 
om fejl i Jubilarservice og om Ripensere i det hele taget, også 
når der ikke er tale om jubilarer. Det er tanken - for at lette 
adresseforskningen mest muligt - at få alle tidligere elever ind 
i vort adressekartotek, uanset om de er medlemmer eller e j .

Bestyrelsen har bemærket, at de ældre årgange naturligvis er gode 
til at holde sammen og mødes, men de yngre årgange har bestemt 
også fine traditioner i så henseende, selv om de måske kun har 
10-15 år på bagen som studenter. Sammenhold i en klasse bevares 
bedst, hvis det jævnligt vedligeholdes og antallet af yngre med
lemmer i R-S stiger altid hvert år efter jubilæumsfrokosten. Det 
noteres med stor tilfredshed, da det er fra de store yngre år
gange, at R-S kan hente sin største tilgang. Det er medlemsantal
let, der giver foreningen dens styrke, som en af landets største 
gymnasieelevforeninger.

Så derfor: På med vanten, send os de rigtige oplysninger, hvis 
I finder fejl i Jubilarservice, skaf evt nye medlemmer til R-S 
og vi kan gøre Jubilarservice bedre næste gang.

Venlig hilsen fra bestyrelsen.
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Nyt fra Katedra!sko)en
Katedralskolen oplever i 
disse tider et "boom". Søg
ningen til skolen har aldrig 
været større: i år har 163
elever søgt om at komme i 1. 
g, og da elevernes ønsker er 
primære, betyder det, at der 
i det kommende skoleår bliver 
oprettet ikke mindre end 6 
nye klasser. Heraf er de tre 
matematikere og - meget over
raskende - de tre sproglige. 
Det er første gang i lang tid 
vi har en ligelig fordeling 
af de to linjer.

Det stigende antal elever 
overrasker naturligvis navn
lig, fordi man her i 90'erne 
generelt har mindre ungdoms
årgange. Der blev simpelthen 
født færre børn i 70'erne 
(P-pillen!), og det har væ
ret nemt for statistikere at 
regne ud, hvor mange elever 
der ville komme i skole (man 
kender jo fødselstallet, og 
syv år efter skal de i sko
le!); hvad der er lidt mere 
indviklet, er at sige med 
sikkerhed, hvor mange der vil 
vælge en videregående uddan
nelse, eller navnlig: hvilken 
videregående uddannelse. Her 
kommer begrebet frekvens ind. 
Frekvens betyder, at så og så 
mange af en ungdomsårgang 
vælger, f.eks., gymnasiet; i 
det nordlige Københavnsområ
de er frekvensen høj: mange,
nogle steder helt op til 70%, 
går i gymnasiet; i vores del 
af landet, derimod, er fre
kvensen lav. Færre går i gym
nasiet - og så er det at ov
erraskelsen kan komme, selv i 
tider med mindre årgange. 
Frekvensen stiger. Det er en 
del af forklaringen, men næp
pe den hele. Noget tyder på, 
at vores skole søges specielt 
Vores naboskoler har nemlig 
ikke oplevet en lignende 
stigning, snarere tværtimod.

Hvordan det end forholder 
sig, er det meget tilfreds
stillende for skolens lærere 
og ledelse at se denne ten
dens. Vi véd nemlig, at vi 
ikke har gjort noget særligt.

hverken stået på hovedet el
ler danset cancan, for at 
hævde os selv. Vi har gjort 
det man kunne forvente af en 
ordentlig skole, undervist 
hæderligt og ordentligt og 
så har vi gjort hvad vi kun
ne for at eleverne skal be
finde sig godt. Det er åben
bart lykkedes - hvis man skal 
dømme efter de reaktioner 
tendensen kan tages som ud
tryk for, og det kan vi kun 
være meget glade for.

Et bevinget ord siger: "No- 
thing succeeds like succes" - 
og det kan i virkeligheden 
lige så nemt vendes om til 
"Nothing fails like succes" - 
vi er klare over, at det nemt 
kan sprænge skolens rammer, 
at vi pludselig skal finde 
plads til så mange flere. - 
Vi gør hvad vi kan: "Asylet", 
som i flere år har stået 
halvt ubenyttet hen (kun 
brugt til magasin for skole
bøger og smårum til "Mercu- 
rius" etc.) er kommet til ae
re og værdighed. Det er ikke 
helt nyt at vi har brugt de 
to små klasseværelser i stue
etagen, men i løbet af som
merferien har håndværkerne 
været i gang og forvandlet 
hele den nordlige ende (ud 
mod skolegården) til skolens 
bedste klasseværelse. Dette, 
plus forskellige justering
er, skulle sikre, at alle 
får gode vilkår.

Også i andre henseender 
står skolen pillen og pæn 
til det nye år: stakittet 
ved indgangen og pedelboligen 
er blevet fornyet og skinner 
af ny frisk maling; skolen 
fremtræder som sædvanlig ren 
og pæn, selv om besparelser 
har betydet at der ikke af
sættes så meget til rengøring 
som vi er vant til; nye lære
re er kommet til: Mads Jensen 
(engelsk og religion), Susan
ne Stender (idræt og matema
tik), og de gamle klarer end
nu en tørn. Det skal nok gå 
altsammen!

Jens Vind
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Gtimt
Lygten i Ribe Katedralskoles 
skolegård.
Museumsinspektør Per Kristian 
Madsen, Den antikvariske Sam
ling, har gjort mig opmærksom 
på, at skolegårdens gamle lyg
te, som ses på billedet i Ri
penser-Bladet januar 1991 s. 
6, er bevaret og i dag står i 
Quedens' Gaard. Samlingens 
registrator, Aage Andersen, 
husker, at Mogens Bencard, 
arkitekt Engqvist og tømrer
mester Georg Peters ved åb
ningen af Quedens' Gaard som 
museum besluttede at sætte 
lygten på dens nuværende sted, 
og at man var helt på det re
ne med, at den oprindelig 
stammede fra Katedralskolens 
gårdsplads. Den har forment
lig i en årrække været opma
gasineret i Hans Tausens Hus. 
Ifølge Aage Andersen skyldes 
det tømrermester Georg Peters, 
at lygten overhovedet blev 
reddet.

Det ovennævnte fotografi 
kan dateres til perioden 1864 
-1873, og det er da nærlig
gende at formode, at lygten 
er sat op i 1856, da skolens 
nye bygninger blev taget i 
brug. Det har ikke været en 
gaslygte. Byens første gas
værk er fra 1863, og først i 
1904 fik skolen indlagt gas. 
Den oprindelige energikilde 
kan have været tran, idet 
journalist og redaktør af Ri
penser-Bladet, K.H.Rosenstand 
den 24. december 1943 i en 
kronik i Vestkysten ("Tanker 
om en Kastanje ved Juletid") 
nævner skolegårdens gamle 
"Tranlygte". Den er muligvis 
senere omstillet til petro
leum. I 1876 budgeterer skol
en, at den i finansåret 1877- 
78 vil bruge 50 1 petroleum 
og 8 pund stearinlys til be
lysning .

Den gamle lygte blev ved 
overgangen til den nye belys
ning erstattet af en moderne 
gaslygte, der i udseende dog 
afveg fra de traditionelle

Lygten i Quedens Gaard.

lygter, man havde i byens ga
der. Den ses på fotografier 
fra omkring 1910 og lige til 
1928 og er så sikkert som så 
mange andre ældre ting blevet 
gemt et stykke tid og deref
ter smidt væk som noget gam
melt og ubrugeligt ragelse.

Men skolegårdens første 
lygte eksisterer stadig. Så 
når du går gennem Overdammen, 
så kig ind i Quedens' Gaard 
til den snart 150 år gamle 
lygte, der har fulgt skole
gårdens linde gennem deres 
første 50 år.

Mogens Juhl

Det var oprindeligt meningen, 
at denne lille artikel skulle 
have været bragt i september
nummeret 1991, men på grund 
af pludselige omstændigheder 
dengang måtte den og Jens 
Vinds artikel om klassikere 
i Ribe udskydes. Mere kan læ
ses om skolegården i januar-
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Den l i d t  senere ga sly g te  med det 
særprægede udseende.

og april-nummeret 1991; li
gesom der i septembernummer
et 1991 i Jens Vinds minde
ord om Frk. Willemoés kan 
læses yderligere om hendes 
lærergerning.

red.

For et par år siden fortalte 
Mogens Juhl mig nærmest i 
forbifarten, at det engang i 
dette århundrede var en tra
dition, at studenterne sejle
de ud til Kammerslusen efter 
deres eksamen. I nærheden af 
Kammerslusen gjorde man holdt 
ved en gård, hvis rum havde 
dekorerede vægge. Skulle der 
mon være læsere, der erindrer 
sådanne udflugter, kender no
get til gården eller måske 
ligefrem ligger inde med bil
leder, som vi må låne?

red.

Bognyt
Dorthe Petersen:
"Thue og hans tid*, Esbjerg 
Byhistorisk Arkiv, Skriftræk
ke B nr. 6, 1992.

"Thue og hans tid" er en bog, 
som man ikke lægger fra sig, 
for man har læst den til en
de. Dorthe Petersen skriver 
forst og fremmest om sin lil
lebror, Thue Jensen, der blev 
henrettet af tyskerne kort 
før befrielsen i 1945, men 
også om sig selv og hele fa
milien. Tabet af broderen har 
nærmest været en fortrængt 
familiebegivenhed, men ved 
sin pensionering kommer Dor
the Petersen igang med at 
skrive under kyndig vejled
ning. Og resultatet er ble
vet gedt: læseværdigt for en
bredere kreds.

Arsskriftet er præget af sko
lens heftige rejseaktivitet og 
dermed åbenhed - en åbenhed 
der er flot, når man hos An
nette Vind læser om 3 elever, 
som har skrevet større skrift
lig opgave i latin, og glæder 
sig over Iver Kjærs lille ar
tikel om Grønlunds og Kinchs 
papirer studeret med elever
nes mylder i baggrunden. Og
så i år er åsskriftets forsi
de elevfremstillet.

red.
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Nyt fra Ribe og omegn
Januar 1992
Portræt af afdøde biskop Skov 
-malet af Svend HavsteenMik= 
kelsen - ophængt i Ribe Dom
kirke.
Ribe Kunstmuseum har modtaget 
6 malerier af Gustaf Wolmar. 
Malerierne er skænket af søn
nen Claes Wolmar, og de stam
mer fra tiden 1910 - 1915. 
Vadehavsgruppen bestående af 
interesseorganisationer såsom 
jægere og naturfredningsfolk 
føler, at dens forslag til 
Vadehavsbekendtgørelse er ble
vet tilsidesat af miljømini
steren. Ministerens forslag 
til bekendtgørelse betegnes 
som unødvendigt stramt og 
ude af trit med områdets sæd
vane for ansvarlig naturbe
handling .
Danmarks største biogasanlæg 
- nord for Ribe - har nu pro= 
duceret gas i halvandet år. 
Anlægget lever op til for
ventningerne. Gassen anvendes 
i Nørremarkens fjernvarmecen
tral til el-produktion. Den 
afgassede gylle kan fordeles 
over et stort landbrugsareal 
og er et bedre gødningsmiddel 
end den uafgassede, idet 
planterne lettere optager den. 
Gamle byggematerialer. Der 
bygges nu i samarbejde mellem 
Turistforeningen og Ribe kom
mune en ny lagerhal for gamle 
byggematerialer, som kan gen
anvendes ved restaureringsop
gaver .
Forhandlinger mellem Ribe 
kommune og EASV om elforsy= 
ning. Hidtil har en del af 
den indre by. Tved, Lustrup 
og Jernkjær været betjent af 
kommunen. Det er denne ser
vice, som EASV måske skal 
overtage - dog således at de 
ansatte i kommunen forhåbent
lig kan bevare deres ansæt
telse.
Brandkassefonden Syd Vest i 
Vejen har bevilget 135.000 kr 
til Historisk Værksted i Ved
sted til opførelse af et hus 
af Trelleborg-typen. Der er 
tale om en kopi af et hus fun=

det ved udgravninger nær Hvi- 
ding kirke. I huset er det 
det planen at indrette lejr
skole .
1,8 millioner kr bevilget til 
en 1,5 km lang forstærkning 
af havdiget på Mandø. Mandø
boerne har fra deres uende
ligt fjerne og oversete posi
tion i årevis peget på, at 
den del af diget, som nu ud
bygges (hvis man ellers kan 
få lov at grave klæg), er for 
svag.Hjorte udsat på Ribelunds na
turskønne område.
Niels Holm blev den 12. janu
ar 1992 bispeviet i Ribe Dom
kirke.
500.000 kr fra APMøller fon
den til Mandøcentret. 
Arbejdsmarkedets Feriefond
skænker 460.000 kr til en ud
videlse af vandrehjemmet i 
Ribe. Kommer udvidelsen i 
stand vil den ske mod vest på 
et nu fredet område. Vandre
hjemmet skulle efter sigende 
være i virkelig topklasse; 
men placeringen netop der på 
kanten af en fredningssag og 
i umiddelbar nærhed af en 
moderne, men dog ikke lydløs 
fabrik er vel lidt sær. Rea
liseringen af planerne omfat
tende 32 sengepladser vil ko
ste ca. 2 millioner kroner. 
Steen Børsting, lærer ved 
Vittenbergskolen i Ribe, har 
efterhånden vundet sig et 
navn som keramiker. Steen 
Børsting udstiller fra janu
ar og 2 måneder frem 4 værk
er på Trapholdt i Kolding. 
Demokratur. Eftertænksomme 
sjæle, som byrådet vel ikke 
har tænkt sig at lytte til, 
diskuterer om Ribe kommunes 
administrative struktur kan 
fastlægges før den politi
ske, således som Ribe kom
mune vil have det.Trafik. Engang fortalte Edel- 
berg med gysen om vilde pla
ner i århundredets begyndel
se om at føre en jernbane 
tværs gennem det gamle Ribe 
til havnen, således som det
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i datiden blev praktiseret i 
mange købstæder. Med rysten
de hænder udpenslede han de 
grimme og indemurede vandløb 
i Kolding og Vejle for til 
sidst at glædes over Ribes 
miljøfremmende stagnation.
Men så kom jo sidenhen krav
et om gågade og millionvis af 
bustransporterede turister 
med deraffølgende trafikkaos. 
Og Jørgen Elsted siger så på 
den konservative generalfor
samling, at Brorsonsvej bør 
forlænges over Ribe å paral
lelt med jernbanebroen og 
videre gennem anlægget til 
stationen.Møbelsnedkeren Emil Bruun fra 
Ribe har istandsat Set. Cata- 
rinæ kirkes prædikestol. 
Privatisering - nej tak. Fle
re skoler i Ribe kommune øn
sker igen at overtage rengø
ringen, da det ikke har væ
ret en succes med privatise
ring på dette område. 
Forhenværende gårdejer, Svend 
Troelsen har modtaget i alt
85.000 kr fra 3 fonde til fi
nansiering af senere udgivel
se af en bog om Vester Ved
sted sogns historie, som han 
arbejder på.
Kong Christoffers død i Ribe 
1259 og kampen mellem kirke 
og kongemagt bliver nogle af 
ingredienserne i Ribespillet 
i juni 1992. Spillet opføres 
igen på Tårnborg.
De er hverken til at hugge 
eller stikke i - ejerne af en 
del, egentlig interessante og 
bevaringsværdige, huse i Ribe 
midtby. Husene misligholdes 
og myndighederne står magtes
løse. I Ribe er der ellers en 
mulighed for afdrags- og ren
tefri lån i den såkaldte 
"Sprossekasse".

Februar 1992
Postmester Sven Carstensen 
trækker sig tilbage. 
Gartnerparret Anna Lise og 
Poul Mathiesen fejrer 25 års 
jubilæum i butikken på torvet

Tobakshuset, som i mange år 
blev drevet af Torben Peter
sen, men fornylig overtaget 
af Claus Schmidt DSB-kiosken, 
lukker den 10. februar.
Gæld. Borgerne i Ribe kommu
ne har en samlet gæld til det 
offentlige på 39 millioner. 
Ole Videbæk, lokal kunstner, 
har været i Letland for at 
udstille.
Vadehavet. Ribe amt støtter 
jægere og naturinteresserede 
mod miljøministeriet og sig
er: Tillad jagt, og forbyd
muslingefiskeri. 
Trafikstruktur. Meget heftig 
diskussion af trafikforholde
ne i Ribe, hvori politikerne, 
planlæggerne og handelsstand
en beskyldes for at tage nød
vendigheden af en gågade for 
givet, uagtet at hovedparten 
af, men ikke alle, borgerne, 
som ytrer sig om sagen, er 
imod, og uagtet at indførel
sen af en gågade indskrænker 
den kørende færdsels mulig
heder i nord-sydgående ret
ning i bykernen med 50%, i- 
det der kun er 2 veje over 
åen; hvorved der opstår et 
argument for en såkaldt 
"indre ring".

då
(&L. RÅDHUS g )

^  KLOSTER- ^  
^  K IR K E c J
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"Gode råd om gamle huse*. Til
kommunens udspil horer også 
en designmanual, som anbefa
ler en vis ensartet lidt gam
meldags formgivning af gen
stande som f.eks. skilte i 
Ribe. Selvom mange borgere 
måske synes, at de foreslåede 
typer i sig selv er pæne, re
agerer man mod at få et stan
darddesign "trukket ned over 
hovedet". I realiteten har 
der dog siden 1963 eksisteret 
en "gode råd om gamle huse". 
Ribe Jernindustri. Efter en 
tid med svag stagnation, hvor 
man dog både har moderniseret 
produktionsanlægget og undgå
et afskedigelser, har Ribe 
Jernindustri hevet en meget 
stor ordre i land på levering 
af radiatorer til det tidlig
ere DDR.
Sparet er tjent? Et sprængt 
fjernvarmerør forårsager sto
re ødelæggelser i Det gamle 
Rådhus i Ribe. Uheldet skete 
om natten og blev opdaget ved 
et tilfælde af en forbipasse

rende. På daværende tidspunkt 
var skaden længst sket, men 
der gik yderligere lang tid, 
inden nøgler var fremskaffet 
til samtlige aflåste rum. 
Borgersalen er det hårdest 
ramte lokale og lukkes i den 
kommende lange tid for at 
blive renoveret.

Marts 1992.
Protest. Handelsstandsfore
ningen protesterer mod udval
get for teknik og miljøs an
befaling af 10 ugers sommer
gågade med sivegade om nat
ten .Vest-øst. De ældste kristne 
begravelser i Norden er nu 
fundet i Ribe. 12 kristne gra
ve, der kan dateres til 8900 
årene, er fundet ca. 30 meter 
uden for vikingebyens grænse. 
Stig Jensen mener, at man må 
være tæt på Ansgars kirke. 
Direktør Steen Thulstrup, Uni- 
bank i Ribe, stiller spørgs
målstegn ved det fornuftige i
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at forestille sig Ribes gamle 
bydel som stedet, hvor den 
store handel finder sted i 
fremtiden. At handelen tilsy
neladende er godt igang med 
at flytte nordpå i bybilled
et, bor efter hans mening ov
ervejes ganske anderledes 
grundigt af planlæggere, de 
handlende og investorer, end 
det er sket hidtil.
Ribes nye administrative 
strukturplan blev vedtaget af 
byrådet. Fremskridtspartiet 
og SF stemte imod planen.
SPF. Planerne om at oprette 
en SPF-station på Mandø er 
opgivet, da EF ikke ville 
støtte svineprojektet. 
Konservator Bent Hacke, Kon
serveringsanstalten i Arhus, 
siger, at det vil koste om
kring en million at redde de 
beskadigede malerier fra Bor= 
gersalen i Det gamle Rådhus, 
og at de tidligst vil være 
færdigkonserverede sidst på 
året. Der er også sket omfat
tende skader på malingen ind
vendig i bygningen.
Per W. Hansen, 57 år og fra 
Gram, er udnævnt til postme
ster i Ribe.
Trækonstruktionen i Ribe Dom
kirke er angrebet af borebil
ler. Situationen er under 
kontrol.
Tvedgade. I forbindelse med 
udgravninger til nye pensio
nistboliger i Tvedgade har 
man fundet et vikingetids
hus .

April 1992.
EASV. Den kommunale elforsy
ning i Ribe overdrages til 
EASV.
Nyt hotel. Den gamle arrest 
indrettes til hotel.
Det undersøges, om Det gamle 
Rådhus kan katastrofesikres 
i fremtiden.
Inden der tages stilling til 
en evt. "indre ring" i Ribe, 
laves der en trafikundersøg
else, som har til forudsæt
ning, at al tung trafik le
des ind i byen fra nord. 
Arkitektfirmaet Ved Volden i 
Århus vandt den udskrevne

konkurrence om en ferieby i 
Rib e .
Ribelund kontakter Den anti
kvariske Samling for at få 
udarbejdet en beskrivelse af 
det store og meget smukke a- 
real, som nu for alvor er ved 
at blive kendt og brugt. 
Planstyrelsen mener, at en 
pontonfærge mellem Mandø og 
fastlandet ville kunne skabe 
mere stabile trafikforhold, 
mens beboerne ønsker sig en 
udbygning af låningsvejen. 
Bispegade og Grønnegade reno
veres: Ledningsnettet i ga
derne repareres, og belægning
en bringes derpå i orden.
A, hvem husker ikke Vægter
kælderens glanstid? Tove og 
Pia Sørensen lejer Tip Top. 
Mange medlemmer af Ripenser- 
Samfundet kan sikkert huske Ragna Kjær, som gennem 18 år 
serverede på Weis' stue. Nu 
har hun og ægtemanden, Nis 
Kjær, åbnet en lystfiskersø 
ved Bobøl - meget smukt be
liggende.

Maj 1992.
Ingeniør og direktør for Ribe 
Maskinfabrik, Asger Jørgensen, 
fylder 60 år.
Fisker Johan Poulsen er død
92 år gammel. Johan Poulsen 
vil sikkert være kendt af 
mange, idet han i en periode 
drev rutesejlads mellem Ribe 
og Kammerslusen med båden 
"Kristine".
Pensionisterne på Mandø kan
nu få leveret mad fra Mandø- 
Centret og har dermed fået 
kår, som mere ligner fastlan
dets. Der bor nu 69 mennesker 
på Mandø, men for tiden ar
bejdes der med planer om at 
få gang i udlejning af huse 
på øen.
Lokalnævnet bakker politime
ster Mogens Osborg op i den
nes henvendelse til rigspoli
tichefen vedrørende døgnbe
manding af Ribe politistati
on .
Socialinspektør i Bramming Ib 
Dam Schultz udnævnes til so
cial- og kulturdirektør i 
Rib e .
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Det er ikke legn. Overlæge 
Paul Andresen, der gennem 22 
år virkede i Ribe, har skre
vet en bog med titlen "Mads 
Lange fra Bali og hans efter
slægt - sultanerne af Johor". 
Paul Andresen er i slægt med 
Mads Lange, der i 1839 bosat
te sig på Bali. Forfatteren 
er i kontakt med Mads Langes 
oldebarn sultan Ismail.
Der er af arkitekt Niels Fri- 
thiof udarbejdet et forslag 
til nyindretning af Ribe 
Kunstmuseum.
Kraftige protester fra bl.a.
turistforeningen, handels
standsforeningen og erhvervs= 
rådet har ført til, at forbu
det mod kørsel med turistbus
ser i bykernen måske udsættes 
et år - således indstiller 
teknisk udvalg i hvert fald 
til byrådet - naturligvis til 
stor ærgrelse for modstander
ne, der med en vis ret kan 
beskylde politikerne for at 
være vankelmodige.
Nørrelund, som nu (august 92) 
bruges som midlertidigt hjem 
for jugoslaviske flygtninge, 
bliver i maj måned sat til 
salg af Ribe amt.
Den tidligere kirketjenerbo
lig, Torvet 10, er af Ribe 
Domsogn blevet inddraget til 
velfærdslokaler. Der er ind
rettet bade- og omklædnings
faciliteter og en kaffestue. 
Først nu? Ribe Kunstmuseum er 
blevet brandsikret.

Juni 1992.

Der er langt til Mandø. Langt 
om længe er tilladelsen givet 
til gravning af klæg til brug 
ved forstærkning af havdiget 
på Mandø.
Gasværksgrunden i Ribe skal 
undersøges for eventuel foru
rening, så kommunen med god 
samvittighed kan disponere 
over den.
En skulptur af Øivind Nygård
skal opstilles mellem posthu
set og Ribe Kunstmuseum. 
Skulpturen vil komme til at 
koste 225.000 kr, hvoraf post
væsenet vil skænke 150.000 kr

og forskønnelseskomiteen de
30.000 kr - der mangler altså 
endnu 45.000 kr, inden kunst
værket kan komme på plads.
Vel er Ribe ikke Nyhavn, men 
pas på alligevel. I Ribe kom
munes nye turistpolitiske 
målsætning hedder det, at må
let bl.a. er:
at udvikle og vedligeholde 
kvalitetsturismen i Ribe, 
d v s . oplevelser i overens
stemmelse med byens histori
ske og kulturelle "image", 
at øge opholdstiden respek
tive antallet af overnatning= 
er,
at opnå en større sæsonspred
ning,
at inddrage oplandet i det 
fremtidige produktsortiment. 
Dødsfald. Den meget afholdte 
og dygtige tidligere leder af 
Jernved skole, Knud Primdahl, 
er død 79 år gammel. Han var 
en god chef.
Lustrupholm, den i sig selv 
og hvad beliggenhed angår 
meget smukke gård, er blevet 
købt af Ribe kommune. Den 
tidligere ejer Gudrun Okholm 
døde i 1991. Det er hensigten 
at indrette en vikingeorien- 
teret produktionsskole for 
unge arbejdsløse i en del af 
bygningerne og på gårdens 20 
tønder land at opbygge et 
Hjerl Hede-agtigt vikinge- 
område.
Vikingetidsvolden omkring Ri
be kan nu af arkæologerne 
følges over 700 meter mellem 
Ribe å og Tved å.
Universet på von Støckens 
Plads i Ribe. Unibankbygnin= 
gen er indtil den 1. oktober 
1992 (foreløbig) indrettet 
til kulturhus med arbejdende 
kunstnere. Man kalder stedet 
"Universet".
Bente Sønderby Nielsen, 30 år
og fra Herning, har i 8 år 
arbejdet ved Falk rejser, men 
er nu ansat som turistchef i 
Ribe.

Ejvind Beck Nielsen
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Nye medtemmer
NIELS FUNDING, ELLESVINGET 17, 2950 VEDBÆK

R. 25 KIRSTEN PEDERSEN, GRAVSGADE 12, 6760 RIBE
S. 32 VIBEKE SCHOU, NDR. FASANVEJ 13, 2.TV., 2000 FREDERIKSBERG 
R.32 SVEND LIST CHRISTENSEN, IDRÆTS ALLE 58, 9800 HJØRRING
R. 32 JACOB RAVN, FALCKVEJ 4, 6780 AKÆRBÆK
S. 37 JØRGEN P. JØRGENSEN, SUNDSMARKVEJ 55, 6400 SØNDERBORG 
R.37 ANDREA MORTENSEN, I.H.MUNDTSVEJ 15, 2830 VIRUM
R.37 KURT NYBORG, MELLEMDAMMEN 13, 6760 RIBE
R. 37 JENS ERIK JØRGENSEN, GORMSVEJ 10, 6000 KOLDING
S. 42 KRISTIAN AARSLEV, HJ. LORENZENSVEJ 27 C, 6100 HADERSLEV 
R.42 ANNY HANSEN, HAVRELØKKEN 28, 5450 OTTERUP
R. 42 IB CHR. HAUGAARD, REVLINGEBAKKEN 40, 9000 ALBORG
S. 47 ULLA BRINK HANSEN, NØRREGADE 56, 6650 BRØRUP 
R.47 KIRSTEN TOFT, KAJ MUNKSVEJ 13, 6950 RINGKØBING 
R.47 SVEND AGE SCHMIDT, SKOVVEJEN 51, 8740 BRÆDSTRUP 
R.47 JACOB FRAUSING, SYLEN 16, 1. 60204, 2630 TÅSTRUP 
R.52 GRETHE HAUGE ANDERSEN, ØSTERVANG 6, 6900 SKJERN 
R.52 RIGMOR LAURIDSEN, AGERTOFTEN 18, 6270 TØNDER 
R.52 LORENZ LORENZEN, ERANTISVEJ 17, 9310 VODSKOV
R. 52 EVA MADSEN, SØNDERSOGNSVEJ 29, 4780 STEGE
S. 55 JOHANNES VESTERGAARD, EGEGÅRDSVEJ 27, 3060 ESPERGÆRDE
5.57 BENTE PLOUG, MORBÆRVEJ 19, 4000 ROSKILDE
5.57 HANS ISHØY, PRÆSTEGÅRDSVEJ 12, 8320 MÅRSLET
5.57 HENNING SKOVMOSE, FITTINGVEJ 36, 6623 VORBASSE
5.57 CARL CHRISTIAN TOFT, KLØVERBAKKEN 10, 8700 HORSENS 
R.57 GERDA LAGONI, H A D E R S L E W E J  120, 6760 RIBE
R.57 KIRSTEN MARIE BRUUN, RIBEVEJ 64, 6683 FØVLING 
R.57 GERDA OLESEN, HØGEVÆNGET 5, 6760 RIBE
R. 57 PETER TRUELSEN, FLADHOLM 61 A, 6200 ÅBENRÅ
S. 60 JAN HJARNØ, H A D E R S L E W E J  34, 6760 RIBE
5.62 HANS HJORT, 1615 PARLIAMENT CT., OHIO 45014 USA
5.62 SVEND HAAHR, ÅHUSEVBJ 56, 7470 KARUP
5.62 AASE KALLEHAVE, SØNDERGADE 16, 6270 TØNDER 
R.62 INGER-MARIE THØSTESEN, ENGDRAGET 33, 6760 RIBE
R. 62 VIBEKE KOPE*CEK, KORNVANG 25, 6520 TOFTLUND
S. 67 BIRTHA JEPSEN, TORNAGER 21, 7100 VEJLE 0
5.67 ELLEN M. PETERSEN, SKOVVEJ 2, 3100 HORNBÆK 
S. 6 7 BETTY FIEVB, S K O W E J  1, 6520 TOFTLUND
5.67 EDNA MANDRELLA, KIRKEBJERGVEJ 21, 6510 GRAM
5.67 KNUD V. LASSEN, ST.ST.BLICHERSVEJ 4, 8660 SKANDERBORG
5.67 GUNDA IRENA BOYSEN, SLOTSVEJ 63, 2920 CHARLOTTENLUND
5.67 BJARNE KJEMS JAKOBSEN, ÅBAKKEN 4, 4671 STRØBY
5.72 STIG LEMBRECHT MADSEN, FREDERIKSBERGVEJ 31, 4180 SORØ
5.72 ANDERS JØRGENSEN, KLØVERMARKEN 6, 6683 FØVLING
5.72 KARIN LAUT, NØRREGADE 10, 9681 RANUM
5.72 PREBEN HARDY NIELSEN, RØNNEBÆRPARKEN 56, 6760 RIBE
5.72 INGE SØRENSEN, KLØVERMARKEN 37, 6230 RØDEKRO
5.72 MARIANNE NøRBY NIELSEN, AV. COLONIALLE 6, B-1170 BRUXELLES
5.72 BIRGITTE SCHMIDT, HEUWEG 9, D-2251 ARLEWATT TYSKLAND
5.72 TRINE SICK, KASTANIEVEJ 12, 1876 FREDERIKSBERG
5.72 HANS OTTO SØRENSEN, ULLERUP, 6780 SKÆRBÆK
R. 72 KIRSTEN DONS CHRISTENSEN, KLOSTERGADE 1, 6760 RIBE
S. 77 KRISTA BJERRUM, MIDTGÅRDSVEJ 8, 6683 FØVLING
5.77 LISA FALK, HYLDESTUB 11, 6470 SYDALS
5.77 KARL JOHAN BENDORFF, JEDSTED MØLLEVEJ 8, 6771 GREDSTEDBRO
5.77 BO BJERRE JAKOBSEN, SKEJBYGÅRDSVEJ 242, 8240 RISSKOV
S.82 HELENE A. JUEL, V.VEDSTED BYVEJ 49, 6760 RIBE

BELGIEN
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5.82 LENE PIHLKJÆR, KORSVEJEN 11, 8800 VIBORG
5.82 BIRTHE POULSEN, GABØL BYVEJ 35, 6500 VOJENS
5.82 CONNY BARSBALLE, HEINESGADE 14, l.TH., 2200 KBH. K
5.82 TORBEN GRAUMANN KULMBACH, GÅBENSEVEJ 33, 4800 NYKØBING F
5.82 JESPER NIELSEN, THORSHAVNSGADE 20, 2.TV., 2300 KBH S
5.82 MAJ-BRITT PEDERSEN, MØLLEVEJ 2, 6760 RIBE '
5.82 OLE BRUNSGAARD, NDR.FASANVEJ 166, 3.TH., 2000 FREDERIKSBERG
5.82 BODIL BRUUN, RYTTERGADE 21, 2., 5000 ODENSE C
5.82 EJNER KABEL, OTTO RUDSGADE 25, 4.TH., 8200 ARHUS N
S.84 TINA Y. RASMUSSEN, DUEVEJ 114, 2.TH., 2000 FREDERIKSBERG

Nye adresser
JOHS. JØRGENSEN, RYETSVEJ 25, 9900 FREDERIKSHAVN

R. 37 ERIK JØRGENSEN, 172 METCALFE ST. 507, GUELPH CANADA
S. 39 WILLIAM ANDERSEN, ASKEVÆNGET 31, 1-, 2830 VIRUM
R. 39 MARIE HELENE STENBJERG, GRAVSGADE 49, 6760 RIBE
S. 41 ERIK HØJBERG-NIELSEN, RENSDYRVEJ 3, 9982 ALBÆK
R. 42 ANDERS CLAUSEN FREDERIKSEN, HØJGÅRDSHAVE 26, 6100 HADERSLEV
S. 43 CARL ARNE PETERSEN, LANGDALSVEJ 6, 8220 BRABRAND
R.43 RUTH HANSEN, JÆGERSBORG ALLE 7, 2.TV., 2920 CHARLOTTENLUND 
R.43 PAUL ERIK ROSTED, STRANDVEJEN 27, 8600 SILKEBORG 
R.44 KAREN RECHNAGEL, RØNNEBÆRVANGEN 34, 6840 OKSBØL
R. 50 BIRTHE BONNESEN, ELMEVEJ 6, 8300 ODDER
S. 51 OTTO HAJ JØRGENSEN, STATIONSPLADSEN 1, 2. TV., 4600 KØGE
R. 52 BENT PETERSEN, JAGTVÆNGET 62 B, 6710 ESBJERG V
S. 56 JOHANNE MARIE LAURIDSEN, SKIPPERKOBBEL 105, 6510 GRAM
5.57 GERDA KROGMOS, STRANDVEJEN 8, 8832 SKALS
5.58 JENNY SCHULTZ, MARKSKELBÆK, 6510 GRAM
5.63 HANS PETER HANSEN, LANGELINJE 142, 5230 ODENSE M
5.63 EVA SCHJØRRING MUNK, ROYAL DANISH EMBASSY, 2970 NAIROBI KENYA
R. 63 INGER JERICHAU, FREDERIKSBORGVEJ 187, 1-, 4000 ROSKILDE
S. 66 HANNE STAGAARD, KLØVERBAKKEN 18, 6800 VARDE 
S.69 HELGA HANSEN, NØDDEHEGNET 5, 8220 BRABRAND
5.71 LENE LOUISE NIELSEN, FABORGVEJ 156, 5762 VESTER SKERNINGE
5.71 LONE AAGAARD, ARNYAS UT 11/A, U-1121 BUDAPEST UNGARN
5.73 LEIF BENGTSEN, STORE STENAGER 16, 4320 LEJRE
5.73 DORTHE KAHR RAAE, GRØNVANGEN 8, ST., 2720 VANLØSE
5.74 GJERLUF HANSEN, TOFTEN 15, 6650 BRØRUP
5.75 ULLA PRIP KAYSER, VEJLESØVEJ 59 B, 2840 HOLTE
5.75 RANDI WORM, KASTKJÆRVEJ 50, 6830 NØRRE-NEBEL
5.76 HANS PETER BOISEN, SKOVHØJ 79, 6470 SYDALS
5.77 GITTE SAND NICOLAJSEN, KONGEÅVEJ 30B, 6771 GREDSTEDBRO
5.77 TORBEN SCHULTZ-LEBABN, KISUMPARKEN 95, l.TV., 2660 BRØNDBY STRAND
5.79 ST. HUSTED KROGAGER, 1. DELAMAS BEGGAR HILL, CM4 OPN ESS. ENGL.
5.79 LARS MØLGAARD, DAMVEJ 10, 6760 RIBE
5.80 GERT B. ANDERSEN, IDRÆTSHØJSKOLEN, 6400 SØNDERBORG
5.80 FREDERIK RASMUSSEN, BILLESVEJ 4, 5610 ASSENS
5.80 MIA MARQUARD, TAGENSVEJ 109 B, 3. TH., 2200 KØBENHAVN N.
5.80 HENRIK BRABRAND, GODTHÅBSVEJ 55, 4.TV, 2000 FREDERIKSBERG
5.80 ANNETTE KORSTEIN JENSEN, HELMHOLZSTR. 24, 1000 BERLIN 10 TYSKLAND
5.82 KARL GUSTAVSEN, ALGADE 27, 1., 5500 MIDDELFART
5.82 KIM TOFT HANSEN, KØBSTEDVEJ 28, 9850 HIRTSHALS
5.82 AXEL OHRT JOHANSEN, JOHAN MANTZIUSVEJ 26, 3460 BIRKERØD
5.82 IRENE SANDHOLDT, TYREENGEN 28, 2.TV., 4220 KORSØR
5.83 LARS IVERSEN, TULIPANVEJ 46, ST.TV., 6705 ESBJERG 0
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5.83 ESTRID HASAGER, HOLMKÆRVEJ 20, 8380 TRIGE
5.83 ELLEN DAHL, SKANDERBORGGADE 3, 2.TH., 2100 KØBENHAVN 0
5.83 JØRGEN SCHMIDT KRISTENSEN, SVENDSGADE 80, ST. 4, 6700 ESBJERG
5.84 HEIDI KUMMERFELDT, ØSTERBRO 98, 1. TV., 9000 ALBORG
5.84 KIRSTEN BOLLMANN, STATIONSVEJ 3, 2.TV., 6400 SØNDERBORG
5.84 JIM HAGEMANN SØRENSEN, SOFIENHØJVEJ 14, l.TH., 2300 KØBENHAVN S.
5.85 MARIANNE FRÆHR, BØGVADVEJ 36, 6040 EGTVED
5.85 B. ELLEGAARD RANDERIS, VEJRØGADE 5, 3.TH., 2100 KØBENHAVN 0.
5.85 METTE MUNK HANSEN, KNEIKEN 9, N-2600 LILLEHAMMER NORGE
5.85 BENTE KRISTENSEN, ROLFSGADE 55, l.TV., 6700 ESBJERG
5.85 BIRGIT JUUL JØRGENSEN, NYVANGSVEJ 14, ST.TH., 4400 KALUNDBORG

5.85 HENNING ARESTEEN MADSEN, TROLDEPARKEN 6, 4760 VORDINGBORG
5.86 JETTE SØRENSEN, NØRBØLLINGVEJ 23, 6650 BRØRUP
5.86 KARL VENTZEL VEJRUP, SKOVLYPORTEN BL. 6-1, 2840 HOLTE
5.86 MARTIN FYHN L. SØRENSEN, NØRRE ALLE 75, V.423, 2100 KØBENHAVN 0
5.86 HANS PETER KJÆR, SKEJBY VÆNGE 78 A, 8200 ARHUS N
5.86 SUSANNE DAHL MADSEN, VÆNGET 26, 6510 GRAM

5.87 PETER CHRISTENSEN, SØNDER FASANVEJ 94B, 39, 2500 VALBY
5.87 KRESTEN-ERIK DAHL, ST. KANNIKESTRÆDE 2, 1169 KØBENHAVN N
5.87 NIELS HANSEN, POSTVÆNGET 4, 6510 GRAM
5.87 ANNE MARIE KROMANN, NØRREGADE 3, 6622 BÆKKE
S. 87 EVA BRIGITTE LAU, MOLDAUGADE 9, 1. TH., 2300 KØBENHAVN S
5.87 BJARNE TORNBJERG, STOREGADE 56, l.TH., 6740 BRAMMING
5.88 BIRGITTE KJÆRSGAARD, SPOBJERGVEJ 151, V.3, 8220 BRABRAND
5.88 SUSANNE STENDERUP, ØSTER VEDSTEDVEJ 92, 6760 RIBE
5.88 JESPER GULDBERG HANSEN, BISPELANDSVEJ 97, 3.TV., 8210 ARHUS V
5.88 GITTE LARSEN, JAGTVEJ 25, 3.TV., 8210 ODENSE C.
5.89 ANNE E. BJERRUM, ÆGIRSGADE 74, ST. TH., 2200 KØBENHAVN N
5.89 IRENE PLATS, HERNINGGADE 23, 1. TH., 2100 KØBENHAVN 0
5.89 FLEMMING LAUGESEN, SKOVVEJ 22, H6, 6400 SØNDERGORG
5.89 FLEMMING SCHUBERT, STATIONSVÆNGET 8, 5260 ODENSE S
5.89 TORBEN ØTOFT, ENGDIGET 20, 1. TH., 2610 RØDOVRE
5.89 HENRIETTE SPANG CHRISTIANSEN, GABELSPARKEN 119, 6740 BRAMMING
5.89 PETER RITZAU EJGAARD, ABSALONSGADE 41, l.TV, 1658 KØBENHAVN V
5.89 DORTHE STØJER HANSEN, HVIDING KIRKEVEJ 9, 6760 RIBE
5.90 LISBETH CHRISTINA NIELSEN, ARKONAGADE 22, ST., 1726 KØBENHAVN V
5.90 NIELS RUNE BØGGILD, NØRRE ALLE 75, V.658, 2100 KØBENHAVN 0
5.90 RENE HASSING-HANSEN, REBEKKAVEJ 12, 2., 2900 HELLERUP
5.90 INGE HANSEN, SPOBJERGVEJ 55, V,12, 8220 BRABRAND
5.90 TERESE MARIANNE OLGA NIELSEN, KOLLEGIUM 9, 1. VÆR. 412, 8000 ARHUS

5.90 LISA HI AE SCHMIDT, BISPEHAVEVEJ 123, 2.TV., 8210 ARHUS V

Maj, juni og juli i 1992 var hede, men hvad har vi i ventet Se 
blot her:

Den 16. august 1880 klokken 11 sendte rektor Krarup følgende tele
gram til ministeriet:

Solen staar hele Eftermiddagen paa samtlige Klasser; 
Thermometret 22 (formentlig Reamur=27,5°C); maa jeg 
under denne Varme stryge Eftermiddagen?

Ministeriets telegrafiske svar klokken 11.53 lyder kort og godt: 
Bevilliget

0^638^3*^ Forstanderskabets Journal og Kopibog

Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg.

Indsendt af Mogens Juhl, Ribe.
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f.eks. brochurer i 4 farver, 
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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 1904 - Firsernes 

jul i Ribe - Ribe 1940-45 - Ribe Politikorps - 
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Brorson - Anders Bording - Redaktør Willemoes - 
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fhv. malermester Chr. Brogaard - Emil Chr. Hansen, 

en forsker fra Ribe
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@  Bikuben i Ribe
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så længe oplag haves



Grundtagt 1848

AKTIESELSKABET RtBE JERN!NDUSTR)



BLABET

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

I 1983 mødte årgang 73 talstærkt frem til 10 års jubilæet. Kunne 
det mon lykkes i 1993 at gøre 20 års jubilæet til en endnu større
succes?
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Kai Hyphoff Rosenstand som journatist
Den 1. oktober 1992 var det 
100 år siden, at Ripenser- 
Bladets mangeårige redaktør 
Kai Hyphoff Rosenstand blev 
født. Og ingen har som han 
præget bladet. Da det udkom 
første gang i 1916, var han 
medredaktør, men allerede to 
år senere, i 1918, redigere
de han bladet alene, og i de 
næste 53 år var han en utræt
telig redaktør og bidragyder. 
Næsten 200 artikler skrev han 
i Ripenser-Bladet, som var 
hans hjertebarn. I virkelig
heden er dette - af ydre u= 
anselige - blad en vældig 
god kilde til, hvad der har 
rørt sig i Ribe i de sidste 
75 å r .

Det er derfor naturligt 
her at beskæftige sig med 
Kai Rosenstand som journa
list, ikke blot på Ripen= 
ser-Bladet, men også på Ri= 
be Stifts-Tidende og på 
Vestkysten.

Da Kai Rosenstand døde i 
1971, overgik alle hans ej
endele ved en testamentarisk 
bestemmelse til Den antikva
riske Samling. I 1976 fik 
Ribe Lokalarkiv overladt alle 
de papirer, breve og avisud
klip, dvs. alt trykt og skre- 
vent materiale, og billeder 
og fotografier, der havde 
tilhørt Rosenstand. Der var 
materiale helt fra begyndel
sen af 1800-tallet, noget var 
endda fra 1700-tallet, fordi 
Kai Rosenstand havde opbeva
ret papirer, der stammede fra 
hans forfædre.

Hans far, Carl F. Rosen
stand, var kæmner, stiftskas
serer, bankdirektør, brand
direktør, byrådsmedlem og 
meget andet. Morfaderen var 
rektoren ved Katedralskolen, 
professor C.H.A. Bendtsen. 
Oldefaderen var bogtrykker 
Niels Siersted Hyphoff, der 
var en af Ribe StiftsTiden- 
des første udgivere. Farfade
ren, assessor Sigvard Rosen- 
Stand var flyttet til Ribe 
omkring 1855. Kai Rosenstand

var altså så tæt forbundet 
med Ribe, som man kan være, 
og i familien var man omhyg
gelig med at opbevare tinge
ne .

Materialet er en guldgrube 
til belysning af livet i og 
omkring en Ribefamilie i for
rige århundrede og et godt 
stykke op i dette.

Men først lidt om Kai Ro
senstands liv. Han blev som 
sagt født den 1. oktober 
1892. Sin første skolegang 
havde han i Frk. Lottrups 
skole i Set. Nicolajgade, og 
i august 1902 kom han i før
ste forberedelsesklasse på 
Katedralskolen. Ifølge hans 
karakter- og vidnesbyrdbøger 
var han mildest talt ingen 
mønsterelev, og de klassiske 
fag havde han slet ingen sans 
for. Det er ironisk, at netop 
han, der elskede sin gamle 
skole, ikke blev student der
fra. Efter at have gået l.G 
om blev han udmeldt fra Kate
dralskolen, og da der var en 
nysproglig retning i Esbjerg, 
tog han sin studentereksamen 
derfra i 1912.

Rosenstand læste dansk, en
gelsk og tysk nogle år i Kø
benhavn og blev cand. phil., 
men i 1919 vendte han tilbage 
til Ribe for at blive elev på 
Ribe Stifts-Tidende. Her var 
C. Willemoés chefredaktør. På 
det tidspunkt lå avisen endnu 
på hjørnet af Grønnegade og 
Korsbrødregade, og her be
gyndte Rosenstand sin journa
listiske løbebane med at læse 
korrektur. Willemoés var en 
meget dygtig chefredaktør og 
respekteret viden om, og det 
var sikkert under hans ind
flydelse, at Rosenstand lærte 
at være grundig og nøjagtig i 
sin journalistik.

I 1937 fratrådte Willemoés 
som chefredaktør, og tonen 
og ånden på avisen blev en 
anden, så efter moden over
vejelse opsagde Rosenstand 
sin stilling på Ribe Stifts- 
Tidende efter næsten 20 års
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Kai Rosenstand startede tidligt sin journalistiske 
løbebane!

ansættelse, og den 1. juli 
1939 blev i stedet for medar
bejder på Vestkysten.

Kai Rosenstand havde i man
ge år boet hjemme hos foræld
rene i huset i Set. Laurenti- 
gade og blev boende efter 
forældrenes død. Efter at han 
i 1946 var blevet gift med 
sin husholderske gennem mange 
år, Ingeborg Kristensen, blev 
huset også deres hjem.

Hvordan var så Kai Rosen
stand som journalist?

Han var redelig. Og i vore 
dage er det tit lig med kede
lig. Han ville i hvert fald 
aldrig have fundet sig til 
rette blandt Ekstrabladets 
sensationshungrende journali
ster eller hos Informations 
intellektuelle skribenter. 
Alle udsagn om Rosenstands 
person lyder, at han var so
ber, retskaffen, elskværdig 
og nobel. Og disse træk går 
igen i hans journalistik. Der 
var ingen sensationer i det.
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han skrev, ingen flotte og 
smarte bemærkninger. Der var 
kun de redelige oplysninger. 
Den klassiske talemåde, at 
"sandhed er journalistens 
første pligt" var for Rosen
stand ramme alvor. Læserne 
skulle kunne stole på det, 
han skrev.

Som journalist skrev han om 
alt muligt, som en god jour
nalist dengang skulle kunne. 
Men han fik efterhånden sit 
speciale, og det var det lo= 
kal- og personalhistoriske 
stof. Her kom hans lokal
kendskab ham til uvurderlig 
nytte. Der var næppe en rund 
fødselsdag, et jubilæum, en 
mærkedag eller et dødsfald, 
som han ikke skrev om. Disse 
personalhistoriske artikler 
var præget af et indgående 
kendskab til de portrættere
de. Han kendte deres bag
grund, deres familie, deres 
liv og gerning, og han kend
te dem personligt. Derfor var 
hans omtaler af dem altid 
grundige, og de er af stor 
værdi i dag, fordi der står 
oplysninger, som man ikke kan 
finde andre steder. Hos Ros- 
senstand spises en 75års 
fødselar ikke af med ordene: 
"NN er kendt som en venlig og 
omgængelig mand, der aldrig 
er bange for at give andre en 
hjælpende hånd."

I 1920'erne og 1930'erne 
udkom Ribe Stifts-Tidende 
hver dag, og Rosenstand skrev 
om alt muligt, selvom man ik
ke kan se, hvilke artikler 
der er hans, for artiklerne 
er ikke signerede. Men der er 
grund til at tro, at de fle
ste personalhistoriske artik
ler er skrevet af Rosenstand.

Da Kai Rosenstand i 1939 
kom til Vestkysten, må det 
have været en stor omvæltning 
for ham. Ribe Stifts-Tidende 
var et stærkt konservativt 
blad, mens Vestkysten var et 
venstreblad. Men når man læ
ser i de to aviser i dag, og

større råderum og frihed på 
Vestkysten. Hans artikler er 
signerede og de er længere 
end tidligere. Især lægger 
man mærke til hans historiske 
artikler. Han begyndte her at 
skrive sine fredags-kronikker, 
som blev et fast indslag i a- 
visen. Disse kronikker blev 
hurtigt meget læste og værd
sat, og de blev til mange 
hundrede i årenes løb.

Men det, der slår en i dag, 
er hans mangel på stil og 
personligt præg. Det skriver 
jeg ikke som noget negativt, 
måske var det netop hans for
ce. Når man læser aviser i 
dag, kan man let få den mis
tanke, at journalister bring
er sig selv i forgrunden på 
bekostning af deres emne, så 
at man efter endt læsning ved 
mere om den skrivende end om 
det beskrevne. Rosenstand 
holdt altid sin egen person 
og mening i baggrunden. Det 
var kendsgerningerne han vil
le fremlægge, og når han end= 
elig skrev ud fra sin egen 
person, var det som ripenser
en, der elskede at fortælle 
om de gamle dage. Det er ble
vet sagt om Rosenstand, at 
han nok følte sig mere i fa
milie med Valdemarernes og 
Dronning Dagmars Ribe end med 
sin egen samtid.

Rosenstand var ikke en jour
nalist man læste for hans eg
en skyld. Hans pen var ikke 
letflydende. Man læste hans 
artikler for det, de handlede 
om, for de oplysninger de in
deholdt. Samtidig var han en 
nostalgiker med en god hukom
melse. Hvis han ikke havde 
stof nok til en hel sammen
hængende kronik, kaldte han 
den simpelthen "Hvad Skuffer
ne gemte" eller "Fra Erin
dringens Skatkiste". Med ud
gangspunkt i et gammelt fo
tografi, et brev eller i en 
protokol, skrev han så om 
stort og småt hvad han selv 
kunne huske eller havde få
et fortalt om dette og hiint. 
Det var før byens arkivalier
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Kai Hyphoff Rosenstand ved sit arbejdsbord engang i 1960'erne. 
Billede fra Ribe Lokalarkiv.

blev afleveret til Rigsarkiv
et og Landsarkivet i Viborg, 
så Rosenstand havde god mu
lighed for at benytte sig af 
det daværende byarkiv.

Hans force lå som sagt i 
det lokalhistoriske stof. 
Der var intet emne ham for 
fremmed at skrive om. Han var 
vokset op med Ribes historie 
omkring sig, og han samlede 
flittigt historisk stof til 
sine kronikker og artikler, 
og han fremlagde det for si
ne læsere.

Netop - fremlagde det. For 
han bearbejdede sjældent sit 
stof på en selvstændig måde. 
Både som journalist og som 
Ribe-historiker var han sam
leren. Han fik en mængde op
lysninger og detaljer med i 
sine artikler, men de lange 
linjer og sammenhænge var ik
ke hans stærke side. Detal
jerne var tit kuriøse. F.eks. 
skrev han i Vestkysten i 1945 
en artikel om Ribe-V.Vedsted-

jernbanestrækningen. Her næv
ner han V.Vedsted stations
bygningens arkitekt, der "... 
hed Christoffersen og sikkert 
må være identisk med den Chri
stoffersen, der i Ribe bygge
de Epidemihuset i den nuvær
ende Set. Laurentiigade, ja 
endog Plantagepavillonen, om 
hvilken det hedder i en gam
mel Basarvise fra 1890:
"Vi eje og en Pavillon - 
den bygged Christoffersen 

rigt'nok fjong! 
dér Pianister og -inder man 
høre hver Aften ved Glasset

kan...""
Vel havde Rosenstand en 

sans for historiens betydning, 
men han evnede ikke rigtigt 
at fortolke de historiske 
kendsgerninger. Det hang måske 
sammen med, at for ham lå he
le Ribes fortid i et roman
tisk skær. Det svundne var 
for ham det bedste. Utallige 
gange har han afsluttet en 
artikel med sætninger som den
ne fra en kronik om Ribe Plan-
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Rektor Willumsen og Frk. Munck den sidste skoledag i 1946 efter 
mo rgen k a f fen, som er blevet indtaget i den nævnte skov—pavillon 
^^ for Ribe, Ripenser—Samfundets arkiv

tage i hans barndom:
"Nu ved jeg jo godt, at meg

et er blevet langt bedre sen
ere, og ogsaa trængte til at 
blive bedre, men der var nu 
en egen Duft over den gamle, 
hyggelige og gemytlige Tid, 
som man ofte med lidt vemod
blandet Glæde tænker tilbage 
paa, og som man for aldrig 
vil have undværet at have op
levet . "

På den anden side kan man i 
dag kun glæde sig over, at 
han samlede så meget stof, 
som måske ellers ville være 
blevet upåagtet. Brugt med 
kritisk omtanke kan mange af 
hans artikler sagtens bruges 
som et første udgangspunkt 
for emner til den bog om Ri
bes historie efter 1800, som 
stadig ikke er skrevet.

På Lokalarkivet bruger vi 
næsten dagligt Kai Rosen
stands arkiv eller hans artik
ler. "Mon ikke Rosenstand har 
skrevet noget om det?", siger 
vi, når vi har søgt efter en

bestemt oplysning eller et be
stemt årstal, hvad enten det 
drejer sig om ølbrygning i 
1700-tallet, eller om hvornår 
den eller den bestemte for
retning skiftede ejer.
Og "ff" har næsten altid 

skrevet en artikel eller kro
nik om det.

Susanne Benthien 
Ribe Lokalarkiv

er vurfra c !5M indfri M56 Ribe OomsMe 
Peder Patiadius ved )516 
Anders Sarenser) Vedei 155! 6)
Anders Bording 1626 ,Ti
Ote Borch !63i*Vi
Hans Adoif Brorson l?B9d2
Yare Mandt dens navnkundigste Discipte
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GENERALFORSAMMNG

Ripenser-Samfundet afholder sin ordinære generalforsamling 1993 
i København.

Generalforsamlingen finder sted Tirsdag d.23. februar kl. 19.30 
i "Østerbrohuset", Århusgade 103 (mellem Strandboulevarden og 
Østbanegade).

Offentlig befordring: S-Tog til Nordhavn Station, eller busli
nierne: 9, 18, 40, 3.

Dagsorden:

a. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
b. Forelæggelse af det reviderede regnskab for foreningen og 

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

c. Indkomne forslag.
d. Valg af formand (bestyrelsen foreslår Ole Marker)

Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Hans Jakob Willum- 
sen, Kirsten Griinfeld, Johs Jensen og Poul Noer. Be

styrelsen foreslår genvalg.
Valg af suppleanter: Bestyrelsen foreslår: Peter Lungholt og 
Jørgen Kellerman (st. -47).

e. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, der foreslås 
genvalg.

f. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen byder foreningen på en beskeden 
forfriskning. - Vi håber at se mange af vore medlemmer!

på bestyrelsens vegne 

Ole Marker

Redaktørskifte
Ripenser-Bladet skal have en 
ny redaktør fra og med næste 
nummer.
Jeg har valgt at trække mig 

tilbage. Det sker, dels fordi 
mit lærerarbejde på VUC i 
Grindsted bliver stadig mere 
omfangsrigt og mangesidigt, 
dels fordi Ripenser-Bladet 
efter min mening fortjener en 
bedre redaktør i det hele 
taget.

I den anledning vil jeg in
denfor den tidligere og den 
nuværende bestyrelses rækker 
takke Ole Marker for støtte, 
men især Mogens Juhl for 
hans sjældne og varme kon
struktive kritik.

Mest glæde har jeg dog 
haft af få men gode kontak
ter til de "menige" medlem
mer af foreningen.

Det er næsten overflødigt, 
men det må siges, at uden 
Jens Vinds, Susanne Benthi- 
ens, Stig Jensens, Mogens 
Juhls, Per Kristian Madsens 
og William Gelius' bidrag 
ville Ripenser-Bladet have 
været mange gange ringere.
Tak til bidragyderne.
Jeg håber, at dette sam

arbejde, som også indbefat
ter rektor Karsdal må fort
sætte under den ny redak
tion .
Ejvind Beck Nielsen (S73).
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Nyt fra Kated ratskoten
Da skoleåret begyndte torsdag 
den 6. august - det er nyt at 
det var på en torsdag, og det 
gjorde den første uge meget 
kort! - trængtes flere elever 
end nogensinde før i den gam
le skolegård: mere end 400.
Men vi var forberedte, og i 
hele sommerferien havde hånd
værkere slidt for at blive 
færdige med de nye lokaler i 
asylet, som tidligere beskre= 
vet - så alle, eller næsten 
alle (det lille forbehold 
skyldes, at 3z og 2y deles om 
pladsen i de nyindrettede lo
kaler), kunne finde deres fa
ste klasselokaler og få dik
teret deres skema.

Den første uge gik som sæd
vanlig med introduktion for 
l.g'erne, afsluttende med o- 
rienteringsløb, eller hvad 
man nu skal kalde det (elev
ernes egen betegnelse er 
"frøløb"!) og introfest i 
hallen fredag aften. Det er 
iøvrigt besluttet, at det er 
sidste gang der afholdes 
"frøløb", som har udviklet 
sig i stadig mere uheldig 
retning gennem årene; i ste
det vil vi prøve at gøre in- 
trofesten til et - forhåbent= 
lig morsommere, i hvert fald 
mere behageligt - møde mellem 
l.g'erne og de "gamle" elev
er. Allerede i år havde in- 
trofesten en anden karakter, 
idet det skal blive en tradi
tion, at det er 2.g'erne der 
står for maden, og 3.g'erne 
der sørger for udsmykningen 
af hallen til festen. Mening-

l.g'erne i aktiviteterne.
Introduktionen af l.g'erne 

sluttede som sædvanlig med et 
forældremøde for hver af de 
nye klasser i begyndelsen og 
en uges lejrskoleophold i 
slutningen af september. Nu 
færdes de hjemmevant og selv
følgeligt på deres skole.
Den er også pæn - og vel= 

holdt! Det er en glæde at vi
se den frem for de nye foræl
dre og andre 1.gangs besøgende

de, og heldigvis sætter de 
fleste elever en ære i at be
handle den ordentligt. En 
kampagne iværksat af elevråd
et i dette efterår støtter 
denne tendens. - Men vi sav
ner mere og mere et sted hvor 
vi kan være allesammen på én 
gang; sangsalen er naturlig
vis alt for lille, og hallen 
ligger så langt borte. Derfor 
har skolen startet et projekt 
for at gøre Rundgangen til et 
sådant stort lokale: det skal 
ske ved at overdække den lil
le gård med "badekarret", og 
i dette efterår har arkitekt
firmaet udarbejdet en skitse 
til, hvordan det kan lade sig 
gøre. Det er en kompliceret - 
og kostbar! - affære, som det 
nok vil tage nogle år at få 
løst, men skitsen ser spænd
ende ud. Og om tre år kan 
skolen fejre 850 års jubilæ
um - hvem ved? da bliver der 
måske åbnet for pengesækken.

Skolen har i dette efterår 
haft flere besøg af udenland
ske skolefolk og andre inter
esserede: fra Rusland, fra
Tyskland, fra Tjekkoslovakiet 
og naturligvis fra Skotland. 
Skotland indgår i et spænden
de projekt, som er startet i 
år: lx, som er begyndt i år, 
skal næste år udveksles med 
et tilsvarende klassetrin fra 
Edinburgh, og i ugen inden 
efterårsferien var en gruppe 
lærere på besøg for at forbe
rede udvekslingen, ligesom to 
af Ribe Katedralskoles lærere 
har været i Skotland. Også 
andre af skolens lærere har 
været på (udvekslings og an
dre) rejser: Anne Marie Strøm 
i Zittau i det tidligere DDR 
(helt nede ved den polsk- 
tjekkisk-tyske grænse), Lis 
Gjørup i Canada, Poul René 
Bertelsen i Island. Der gøres 
noget for internationalise
ringen !
Af andre aktiviteter som 

går ud over den normale sko
ledag kan nævnes: fællesar
rangementer (en skotsk gruppe
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"Made in Glasgow" opførte 
Shakers, en slags pastiche 
af korte scener, monologer, 
vignetter og sange) - elev= 
rådet arrangerede en demon
stration mod brugerbetaling 
ved en natlig bosættelse af 
skolen (sleep-in!?) - skolen 
arrangerer Fagenes aften, 
hvor forældrene får mulig
hed for på egen krop at mær
ke hvad elevernes hverdag 
er, idet de kan vælge op til 
fire små "timer" (af 20 min
utters varighed) iblandt sko
lens 25 fagtilbud. (Dette 
sidste arrangement, som i 
skrivende stund endnu ikke er 
afviklet, venter vi os meget 
af. Over 200 forældre har 
meldt sig!) - inden jul skal 
også Skolekomedien afvikles.

- Og hverdagene går deres 
gang -.

Jens Vind

Skolekomedien 2. og 3. decem
ber 1992 var "Spillet om En
hver". Det stykke blev i juli 
1936 opført i Ribe af Det 
kongelige Teater. Domkirkens 
brede apsisparti dannede "bag
tæppe", og tilskuerne var 
bænket på Torvet ved Hotel 
Dagmar. Stykkets daværende 
hovedkræfter var John Price 
som Døden, Rasmus Christian
sen som Djævelen og Svend 
Methling som Enhver.

Mogens Juhl

Nyt fra Den antikvariske Samiing

'---------------- ' 1 CM.

Wodan/Monster-sceattas, udmøntet i Ribe

Nordens ældste mønter præget 
i Ribe
Som det sikkert er kendt af 
de fleste, har de sidste to
tre års udgravninger på nord
siden af åen givet væsentlig 
ny viden om Ribes vikingetid. 
En af de mest omfattende ud
gravninger var Posthusudgrav
ningen, hvor vi gravede i 
700- og 800-tallets markeds
plads. I værkstedsparceller
nes affaldslag blev fundet

tusindvis af oldsager, pri
mært affald og tabte genstan
de fra de forskellige hånd
værkere og handlende. En en
kelt fundgruppe tiltrak sig 
allerede på udgravningstids
punktet opmærksomhed, trods 
sin lidenhed, nemlig mønter
ne.

Mønterne som blev fundet, 
kaldes "sceat" eller "Sceat- 
tas" (udtales sjatta), og er 
det oldengelske ord for skat. 
Mønterne er unægtelig små,
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ca. 1 cm i diameter, svarende 
til de små 5 ører som netop 
er gået ud af brug. De frem
står som sølvmønter, men hvor 
meget kobber eller bronze der 
har været blandet i sølvet 
vides ikke med sikkerhed.

Indtil for nylig har arkæo
loger og numismatikere altid 
regnet alle disse mønter for 
frisiske og engelske, men 
særlig på grund af vores sen
este udgravninger tegner der 
sig nu et andet og mere spæn
dende billede.

Blandt mønterne, som præges 
i mange meget forskellige va
rianter, findes én som er u- 
sædvanlig hyppig i Ribe, nem
lig varianten "Wodan/Monster". 
Mønten bærer på den ene side 
et skægget ansigt set forfra, 
med strittende hår, mens bag
siden viser et slynget dyr, 
der drejer hovedet ind over 
ryggen og bider sig selv i 
den tredelte hale.

Ud af ialt 140 sceattas, er 
ca. 115 af denne variant, alt
så mere end 80%. I tilsvarende 
bylag i det frisiske og eng
elske område udgør Wodan/Mon= 
ster-mønterne oftest under 
10% af de samlede sceattas-

fund. Mønterne ligger spredt 
i værkstedslagene og er tabt 
tilfældigt over mange år. Der 
kan således ikke være tale om 
en skat, f.eks. medbragt af 
en udenlandsk handelsmand.

I oktober 1992 havde Sam
lingen besøg af en numismati
ker, netop med speciale i 
sceattas, Dr. M. Metcalf fra 
universitetet i Oxford. Hans 
konklusion var entydigt, at 
Wodan/Monster-varianten blev 
præget i Ribe, engang i peri
oden ca. 720 til omkring 750. 
Dermed bliver ikke bare Dan
marks, men hele Skandinaviens 
mønthistorie hundrede år æld
re, end hidtil antaget, hvor 
"Hedeby-mønter" som præges i 
begyndelsen af 800-tallet 
blev regnet for de ældste i 
Skandinavien.

Claus Feveile (S82)

Litteratur: Stig Jensen.
Ribes Vikinger. 1991. Kan be
stilles direkte ved Den anti
kvariske Samling. Tlf.: 
7 5 4 2 0 0 5 5 .

Glimt
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Meningen med disse spalter 
var fra min side den enkle at 
fange bisætningerne. Kends
gerninger for en generation 
kan være interessante nye de
taljer for en anden. For at 
"Glimt" skulle kunne virke i 
praksis, måtte læserne reage
re og korrigere. Det er mit 
indtryk, at det har de gjort 
i overvældende grad; og mere 
end hidtil set i Ripenser- 
Bladet. Det er jeg taknemlig 
for, men først og fremmest 
håber jeg, at "Glimt" vil 
blive ført videre som en 
brokkasse, hvori fremtidige 
redaktører m/K vil kaste 
påstande, postulater - og 
spørgsmål, som læserne vil 
reagere på med yderligere 
oplysninger.

Til min famlen omkring Kammer
slusen i sidste nummer svarer 
Bodil Børgesen (R38): "Sejl
turen fandt sted kl. 6 morge
nen efter studenterballet i 
Plantagepavillonen, som nu er 
nedrevet (se artiklen om 
Rosenstand i dette nummer, 
red.). I restauranten ved Kam
merslusen drak man fælles mor
genkaffe.

Sådan var det i 30'erne. Da 
gjorde vi ikke holdt under
vejs. Men den omtalte "gård" 
er Kanalhuset, som i mange år 
var en dejlig restaurant, dre
vet af familien Mikkelsen, 
som stadig ejer huset.

Her tog man ud og spiste de 
rigtige stegte ål med stuvede 
kartofler og agurkesalat, som 
gamle fru Mikkelsen lavede på 
det store komfur i køkkenet. 
Væggene i restauranten var 
dekorerede med scener fra 
slusen og Holmene. Jeg tror 
malermester Nielsen i salt
gade var mester for maleri
erne .

Desværre er det dejlige 
sted med de mange minder ikke 
restauration mere, men hen
ligger som opbevaringsskur." 
Tak til Bodil Børgesen.

Som fortsættelse af omtalen 
af frk. Lottrups skole i Ri= 
penser-Bladet april 1992 
følger her en kort omtale af 
skolens sidste år.

I 1929 rykkede det sidste 
hold op i l.m. De fleste af 
os var begyndt i 1. kl. i 
1925 som en direkte fortsæt
telse af den børnehave, vi 
havde gået i året før og med 
de samme lærerinder. Børneha
ven var i lektor Nørregårds 
villa på Kurveholmen og lede
des af hans svigerinde Marie 
Theisen og hendes søster El
se Nørregård. De var døtre af 
en forhenværende skoledirek
tør i København og havde mo
derne børnehave- og skole= 
tanker. Vi fik anskuelsesun
dervisning og lærte form
skrift. Det var en lidelse, 
da vi i l.m. skulle til at 
lære gammeldags retskriv
ning .

Frk. Lottrup var blevet syg 
i 1924-25 og måtte opgive 
skolen. Frk. Theisen førte 
den videre. Efter få års for
løb blev også hun syg. Til 
stor sorg for eleverne, der 
holdt meget af hende. Fru 
Nørregård førte skolen videre 
i de sidste par år. Til hjælp 
havde der hele tiden været 
frk. Veldbæk, som underviste 
i regning og geografi. Desu
den var der forskellige bør
nehavelærerinder og unge vi
karer. Alle meget milde og 
søde.

Jeg har hørt fra Johan Lan
ge (S.29), der også har gået 
i skolen, at han undertiden 
fik undervisning i Asylet, og 
han en overgang havde sin sø
ster som vikar.

Fra 1925-29 gik vi i Pug- 
gaard. Vi havde et klassevæ
relse t.v. i stueetagen og 
et lige ovenover. Det vil 
sige, at vi var to årgange i 
samme lokale, men jeg mindes 
ikke, at det generede.

Det var en god skole, og 
alle fra klassen rykkede 
planmæssigt op i l.m. Vi fik
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endda 2 genier fra 3.kl. med 
os. Klassen fortsatte næsten 
uændret gennem mellemskolen.

Til sidst vil jeg lige næv
ne, at i min tid blev skolen 
ikke kaldt lotteskolen, men 
loppeskolen. Drilleri fra de 
store på Latinskolen.

På klassebilledet ser jeg 
meget vred ud. Det skyldes et 
par påtvungne gule støvler, 
som jeg netop den dag ikke 
havde fået snydt mig fra og 
så skulle de fotograferes!
Jeg ønskede, jeg var en dreng, 
der kunne stå i bageste række, 
men den gik ikke.

Bente Svith

Stående:Osvald Bundgaard, frk. Veldbæk, Jens Erik Schultz, Mogens Strøbech 
Oliver Olesen, Poul Andersen, fru Nørregaard, Ole Nørregaard, Hans 
Jacob Willumsen, Kaj Højberg og Niels Bruun.
Siddende:Bente St urup, Gudrun Bruun, Agda Pultz, Inge Nørregaard, Gerda Mi 
chelsen, Ellen Baad Andersen, Bente Svith og Inger Baad Andersen.

Mogens Juhl har til lektor 
Vinds artikel om klassikere 
på Ribe Katedralskole be
mærket, at det ville være på 
sin plads, om de som endnu 
husker de allerældste i ar
tiklen ville bidrage med y- 
derligere oplysninger.
Men også om yngre lærere 

står der stadig meget usagt 
tilbage.

I min tid på Katedralskolen 
havde jeg stort set kun gode 
lærere. Der var kun to, som 
jeg ikke kunne med: engelsk
og matematiklæreren. Alle 
andre var på skift yndlinge. 
I det fag, som siden skulle 
blive det vigtigste for mig, 
havde jeg lektor Kastberg 
Nielsen. Han havde fra be-
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gyndelsen min absolutte sym
pati, bl.a. fordi han virke
de omtrent lige så genert 
som mig selv. I Kastbergs 
tilfælde dækker det lidt 
stive kropssprog ubetinget 
over en ildsjæl, som på 
grund af de kraftige lænker 
desværre alt for sjældent 
viste sig i undervisningen; 
men hvor var han spændende, 
når det mod hans vilje ske
te. Kastberg hadede helt 
tydeligt den effekt, som 
han må have været vidende 
om, at han kunne have - 
så hellere virke lidt lat
terlig i de unge fæhoveders 
øjne.
Gymnastiklæreren Hjort er 

og var indbegrebet af venlig
hed. Han kiggede mig ud på en 
tiendedel sekund, og vi af
talte uden ord, at jeg af
tjente min værnepligt på en 
kondicykel. Dermed ville hans 
fag heller ikke kunne bidrage 
til noget agtværdigt gennem
snit; til gengæld nåede kilo
metertælleren i min tid ikke 
over 80 km.

Lektor Edelberg underviste 
i fag, som jeg egentlig ikke 
havde de store forudsætning
er for, men dog stor interes= 
se i. Imidlertid havde hele 
Edelbergs fremtoning, hans 
pædagogik og glæde ved selve 
sagen en uafrystelig indfly
delse på mig. Edelberg var i 
den grad det hele menneske, 
at man ikke med rimelighed 
kunne forlange efterfølgelse 
af disciplene, hvorfor der i 
hans timer opstod en atmos
fære af ånd, en fri diskurs: 
Vel den som pædagogen Holger 
Henriksen har talt så meget 
om.

Det forbløffer mig, at min 
iltre og humørfyldte fransk
lærer Hejlesen er så ubeskre
vet i Ripenser-Bladets spalt
er. Hejlesen var en dejlig 
mand - en velmenende og bega
vet blanding af en kalkun og 
en vulkan, et musisk menne
ske, der ville have kunnet 
klare sig lige fuldt som for
sanger i et punkorkester og

som kannibalhøvding. Hejle
sen var altid inspirerende; 
i den forstand at han havde 
meninger og efterhånden var 
kommet til at leve i en tid, 
hvor nogle turde udfordre 
rødmen på hans pande, blik
ket og de små dampstråler ud 
af ørene - for til sidst at 
se det specielt Hejlesenske 
overgivne smil. Ham kunne 
jeg lide.
Desværre har jeg måttet 

opgive at få kontakt med min 
gamle historielærer lektor 
Larsen, som nu lever tilbage
trukket, stærkt hørehæmmet. 
Meningerne har givet været 
delte om Larsen - men jeg 
så hans vilje til at skabe 
et diskuterende forum for 
at trænge facitlisterne i 
baggrunden. At læse kilder 
og diskutere billeder med 
Larsen var herligt: Arbejds
processen, Larsens lune be
mærkninger og hele sceneri
et når den ærværdige gam
ling focuserede med sin i 
bogstaveligste forstand luv
slidte lup. Larsen og jeg 
havde spøgelser som fælles 
interesse, så nogle gange 
har jeg en aftenstund spist 
flødeskumskager hos Larsen, 
alt imens denne fortalte gru
opvækkende historier. At sige 
spist er forkert, både Larsen 
og jeg formelig væltede napo= 
leonskager indenbords.

På et tidspunkt må vi i hi
storietimerne have talt om 
mennesketyper, idet lektor 
Larsen må have haft en anled
ning til spørgsmålet: "Ved I, 
hvad en koleriker er for en?" 
Ingen fremkom méd det helt 
tilfredsstillende svar, og 
Larsen fortsatte: "Jo, det
skal jeg sige jer, det er så
dan en som inspektor Hansen. 
Han er jo også rødhåret. Ho, 
ho, ho, ng, ng, ng, hø, hø."

Enhver, der kendte pågæl
dende Hansen, måtte uvilkår
ligt give Larsen ret.

Imidlertid var inspektor 
Hansen også en ubeskrivelig 
god lærer - måske ligesom 
Hejlesen netop i kraft af
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sin vildskab. Desværre hav
de jeg kun tysk hos Hansen 
i et år, hvilket vi begge 
beklagede, fordi samarbejdet 
var g odt.

Jeg blev klassisksproglig. 
Det betød farvel til tysk og 
engelsk. Det var et farligt 
valg, og jeg har måttet ind
hente meget siden på den kon
to. Jeg benyttede dog dengang 
min mulighed for en stilfær
dig protest mod den utilla
deligt uforskammede form, man 
tillod engelskundervisningen 
at have.

Latinlæreren hed Jens Vind. 
Ham kunne jeg lide fra l.g., 
og når det nu var hans kone, 
som skulle være græsklærer, 
ja, så kunne det vel ikke gå 
helt galt. Men det kunne det 
nu - jeg fik aldrig overbe
vist mig selv om det vedkom
mende i det jeg foretog mig. 
Annette og Jens Vind forstod 
dog at skabe et godt miljø 
på det lille klassikerhold; 
selv jeg lærte noget af det, 
de andre lærte. Græsk var 
ikke noget for mig; det vil 
sige, alt græsk der ikke var 
skrevet af enten Xenofon el
ler Platon eller stod i det 
ny testamente - og det er jo 
en skæbnesvanger stor part - 
var ikke noget for mig. Fak
tisk har selv de flinkeste 
græsklærere (som fru Vind) en 
ulyksalig mani med Homer. Dog 
just nu erindrer jeg endnu en 
overkommelig græsk billigbog
sforfatter: Herodot.

Det er hårdt som ungt men
neske at opdage, at man trods 
velmente advarsler har valgt 
galt. Jeg end ikke drømte om 
at erkende fadæsen. Kunne jeg 
ikke komme sovende til resul
taterne, måtte der kæmpes. I 
mine heftige diskussioner med 
Claus Højmark hævdede jeg 
hårdnakket, at der ikke var 
skrevet noget af værdi i ti
den mellem Platon og Marx. Og 
det viser med al ønskelig ty
delighed, hvor splittet man 
kunne være i datiden.

Pensum er glemt. De enkelte 
lærere er det ikke, fordi de 
gav så meget andet end pen
sum. Jeg har fra ingen af dem 
taget egentlig bevidst parat
viden med mig ud af gymnasi
et. Jo, Edelberg har jeg kun
net bruge direkte mange gan
ge. Sådan skal det vel også 
være. Gymnasiet er alment 
dannende. Den undervisning, 
man har fået, skal ikke kopi
eres videre i den undervis
ning man selv giver. For Guds 
skyld nej da, jeg ved forhå
bentlig noget mere om de dele 
end mine egne lærere. Men de 
oplevelser, som jeg har haft 
ved at læse Knut Hamsun, kan 
jeg henføre til påvirkning 
fra Kastberg Nielsen, og et 
langvarigt arbejde med Hesse 
trækker tråde til inspektor 
Hansen.

Ejvind Beck Nielsen

Døde
Ebba D. Jespersen f. Grue 
(S28), civilingeniør, Virum, 
26. juni 1992.

Erik C. L. Oxenvad (S19), 
rektor, København, 15. august 
1992, 91 år.

Birgit Lykke Alvad f. Winther 
(S49), lektor, Ribe, 13. ok
tober 1992, 62 år.

Ove Øllgård (S38), dyrlæge, 
Vojens, 26. november 1992, 72 
år gammel.

Poul Kiilerich (S29), sogne
præst, Skærbæk, 28. november 
1992, 81 år.

Ellen Møller Jensen f. Qued- 
ens (R23), Frederiksberg, 20. 
december 1992, 85 år.
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Nye adresser
GERDA BECK, RUGMARKEN 23, 2., 3060 ESPERGÆRDE 

R.21 ELSE HVID, DAGMARGÅRDEN, A.SKEELSGD., 6760 RIBE 
R.37 HANS BUNDE, JEDSTED KLOSTERVEJ 24, 6771 GREDSTEDBRO
R. 39 SVEND HALAGER, RODSTENSVEJ 2, 4780 STEGE
S. 44 JUTTA JENSEN, HASSERISVEJ 179, 9000 ÅLBORG
S.46 SIGNE PEDERSEN, NORDVESTVEJ 5 A, 3.TV., 4300 HOLBÆK 
R.46 FINN DAHL CHRISTENSEN, ÅKJÆRSVEJ 7, 2.TH., 7800 SKIVE 
R.46 JYTTE BRAMMING MOLLER, PRÆSTEVEJ 22, 6740 BRAMMING
R. 46 HANS CHR. SCHMIDT, BOSAGERGÅRDEN 15, ST.TV., 6400 SØNDERBORG
S. 59 PETER GUDE, PETRAVEJ 82, 7800 SKIVE
5.61 HANS ERIK SÅTTERUP, NORREBROGADE 12, 1. TV., 2200 KØBENHAVN N
5.61 GYDDA JERMIIN JESPERSEN, PHILIP SCHOUSVEJ 29, 4.TH., 2000 FR.BERG 
S.65 POUL DONS CHRISTENSEN, CARSTENSGADE 22, 1770 KØBENHAVN V.
S.68 KIRSTEN LUTHJE, LYSHØJVEJ 2, 9500 HOBRO
5.72 BIRGITTE BURGWALD, FUGLEBAKKEVEJ 14, 6100 HADERSLEV
5.72 WERNER BURGWALD, FUGLEBAKKEVEJ 14, 6100 HADERSLEV
5.72 CARSTEN COLFACH, KONGEBAKKEN 11, ST.TH., 4000 ROSKILDE
5.73 DORTHE KAHR RAAE, SVEND ESTRIDSENSVEJ 7, 4000 ROSKILDE
5.74 MARTIN L. THYSEN, STENGER ODDEVEJ 4, 6300 GRÅSTEN
5.75 BIRGITTE KJ. ALBRECHTSEN, MAGLEGÅRDSALLE 128, 2860 SØBORG
5.75 GERDA CHRISTOPHERSEN, TANGEVEJ 6, VÆR. 1, 6760 RIBE
5.75 BENTE MIKKELSEN, GYVELPARKEN 8, 6760 RIBE
5.76 SUSANNE JENSEN, GRAM LANDEVEJ 1, 6630 RØDDING
5.76 FLEMMING SIMESTED, KIRSEBÆRVEJ 37, 6600 VEJEN
5.76 HANNE RAGNHILD THOMSEN, DAMGADE 13, ST., 6100 HADERSLEV
5.77 ELSE RIX, RØLLIKEVEJ 28, 6800 VARDE
5.77 HENRI RIX, RØLLIKEVEJ 28, 6800 VARDE
5.78 DAVID E. CHRISTENSEN, GOLFVEJ 84, 6715 ESBJERG N
5.79 LISA MARGRETHE SLOT, SKRIVERDALSVEJ 3, 6683 FØVLING
5.80 OLE KVÆRNØ, SPURVEVEJ 15, 3200 HELSINGE
s.80 JENS THYSSEN NIELSEN, HEDEBOVEJ 37, 6780 SKÆRBÆK
5.81 ALICE KLINGE, KARLSLUNDVEJ 14, 8330 BEDER
5.81 BENTE GRØN BUDOLFSEN, AGNETEVEJ 3, 7000 FREDERICIA
5.82 DORTE GRAM PEDERSEN, GLENTEVÆNGET 11 E, 6760 RIBE
5.82 METTE VOIGT SONNICHSEN, KRUNDERUPPARKEN 98 C, 7500 HOLSTEBRO
5.82 BJARKE SONNICHSEN, KRUNDERUPPARKEN 98 C, 7500 HOLSTEBRO
5.82 LENE FLOOR KORSGAARD, RANUNKELVEJ 8, 9240 NIBE
5.82 KENT SØRENSEN, SKOVVEJ 74, BURESØ, 3550 SLANGERUP
5.84 NIELS PEDER HANSEN, STOREGADE 43, 1., 6700 ESBJERG
5.85 MICHAEL DOCHWEILER, ISLANDSHØJPARKEN 62, ST., 2990 NIVÅ
5.85 HEIDI JUUL CHRISTENSEN, FRODESGADE 156, 3.TH., 6700 ESBJERG
5.85 SOLVEIG SØRENSEN, ROSBJERGVEJ 7, 9500 HOBRO
5.85 RIKKE FROVIN CRENZIEN, NAURVÆNGET 15, 5250 ODENSE SV
5.85 SØREN LINDHOLT HANSEN, LØNGANG 29, 6400 SØNDERBORG
5.85 ANETTE SPANG MORTENSEN, FREDERIKSVEJ 24, 4.TV., 2000 FREDERIKSBERG
5.87 KRESTEN-ERIK DAHL, VENDERSGADE 15, 3. 1363 KØBENHAVN K
5.87 CHARLOTTE DALGAARD, GRØFTHØJPARKEN 148C, 3.TH. 8260 VIBY J
5.87 HELEN FUGLSANG, SOGNEVEJ 15 3250 GILLELEJE
5.87 DORIT VOSS LORENZEN, SPOBJERGVEJ 13 8220 BRABRAND
5.87 OLAV P. HELLBERG OKKELS, FJÆLDEVÆNGET 70, ST.TH. 8210 ÅRHUS V
5.87 SUSAN ROSENBERG, GADEKÆRVEJ 17, 1. TH. 2500 VALBY
5.88 LINDA ANDERSEN, NØRREGADE 68, ST. 6650 BRØRUP
5.88 PIA BRINK, SKIBBROGADE 33 6100 HADERSLEV
5.88 GITTE LARSEN, H.C.ANDERSENSGADE 27, KLD 5000 ODENSE C.
5.88 CLAUS PETER DAHL, ST. KANNIKESTRÆDE 2 1169 KØBENHAVN K
5.88 ANN TANJA PAULSEN, ÅMOSEVEJ 50 C 4450 JYDERUP
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5.88 HELLE POULSEN, TVÆRGADE 2, l.TV. 8300 ODDER
5.89 KAMILLA BLOM, LANDEVEJEN 5, ST. 5882 VEJSTRUP
5.89 LENE FREES, BOGTRYKKERVEJ 6, 3.TH. 2400 KØBENHAVN NV
5.89 HANNE FOGED, KOLDINGVEJ 6 6760 RIBE
5.89 ALLAN MUNCH HANSEN, GL. KONGEVEJ 41, 4. 1610 KØBENHAVN V
5.90 KATJA HANSEN, BREDSTEDGADE 40, V.4 5000 ODENSE C
5.90 ANNE-SOFIE Pil PEDERSEN, LÆSSØEGADE 11, 2.TH. 5000 ODENSE C
5.90 CARINA SCHULZE, FUGLEVÆNGET 22 6780 SKÆRBÆK
5.90 LENE JERMIIN NIELSEN, DUEVÆNGET 5 6760 RIBE
5.90 LISETTE WIND HESSELBERG, NÆRINGEN 41 8240 RISSKOV
5.90 BIRGITTE FOLMANN, HVIDKLØVERVEJ 16, 3. V.13 8200 ARHUS N
5.91 LENE RIBER KJÆR, JENS BAGGESENS VEJ 96, 4TV 8200 ARHUS N
5.91 SUSANNE NISSEN, KALLEMOSEN 18, V. 612 6200 ÅBENRÅ
5.91 ULLA POULSEN, KETTEGDS.ALLE 70, V. 3023 2650 HVIDOVRE
5.91 BEATHE SCHRØDER-MADSEN, SORSIGVEJ 21 6760 RIBE
5.91 PIA BJERRUM, RIBEVEJ 41, 2. TV. 6740 BRAMMING
5.91 MARIE JOHANNSEN, THISTEDVEJ 6 9400 NØRRESUNDBY
5.91 MORTEN BOAS PETERSEN, HOLMBLADSGADE 7, l.TH. 2300 KØBENHAVN S
5.91 JESPER STIG ROHRSTED, HOLMBLADSGADE 7, l.TH. 2300 KØBENHAVN S
5.91 TINA M. SØRENSEN, KLOSTERVÆNGET 14, l.TH. 8800 VIBORG
5.91 BERIT AAGAARD THUESEN, BIRKEKRATTET 5, STTH D.10 6705 ESBJERG O
5.91 SVEN DALGAS JENSEN, SALTGADE 1 A 6760 RIBE
5.91 MAIKEN LYNGE JØRGENSEN, DEGNEVEJ 1 6760 RIBE
5.91 THOMAS GREDAL KRISTIANSEN, KASTANIEVEJ 27 5230 ODENSE M
5.92 BIRGITTE BUCHERT ESKILDSEN, MARSKVEJ 11 6760 RIBE
5.92 LINDA RIIS CLAUSEN, STOREGADE 23 6780 SKÆRBÆK
5.92 JULIE BIRGITTE DAHL, BRAGESGADE 2, l.TH. 2200 KØBENHAVN N
5.92 KAREN DEGENKOLW, RØDDINGVEJ 13, BRÆNDSTRUP 6630 RØDDING
5.92 ANNE METTE LAURITSEN, VØLUNDSVEJ 3, 1. TV. 8230 ÅBYHØJ
5.92 ULRIK FREDENSBOEG, HUNDEGADE 2 6760 RIBE
5.92 DORTE BØRSMOSE JAKOBSEN, GRÅBRØDREGADE 17, 1. 6760 RIBE
5.92 MORTEN ASSER KARSDAL, SØLVGADE 103, 5. TV. 1307 KØBENHAVN K
5.92 JETTE LANDERGREN, PARKVEJ 18 6100 HADERSLEV
5.92 CHRISTINE SERUP NIELSEN, RØNNEN 18, l.MF. 7120 VEJLE OST
5.92 KRISTIAN TOFT NIELSEN, ROLIGHEDSVEJ 63, KLD 8240 RISSKOV
5.92 GERT THØGER GRØNBORG SØRENSEN, SØLVGADE 103, 5.TV. 1307 KØBENHAVN
5.92 ROBERET ANDREAS S. JØNSSON, NISSUMGADE 6 6780 SKÆRBÆK
5.92 ANNE NIELSEN, V. STRANDALLE 73A, KLD. 1 8240 RISSKOV
5.92 METTE SØRENSEN, MEJSEVÆNGET 3 5700 SVENDBORG
5.92 JESPER ASTRUP HARDER, MEJLØVÆNGET 25 8381 MUNDELSTRUP
5.92 BJARNE LUNDE SØRENSEN, DAMGADE 82 D, 2.TV. 6400 SØNDERBORG

Nye mediemmer
S . 3 2  GRETHE BOHN, AM. BOULEVARD 1 1 8 ,  5 . T H . ,  2 3 0 0  KBH. S 
R . 4 7  JY T T E  NORDESTGAARD, GUSTAV W IE D S V E J  9 ,  8 5 0 0  GRENA 
R . 5 2  ARNE JOHANSEN, NEDERDAMMEN 3 1 ,  1 .  T H . ,  6 7 6 0  R IB E
R .  5 2  GRETA EVA PO U LSEN , SKOLEGADE 1 2 ,  2 - ,  6 7 0 0  E S B JE R G
S .  6 7  KAREN M ARGR.BJERG LADEFOGED, GROVENSVEJ 5 ,  5 7 5 0  RINGE
5 . 7 2  INGE A B IL D T R U P ,  SVENDGÅRDSVEJ 4 9 ,  8 3 3 0  BEDER
5 . 7 2  A NNALISE LARSEN, ASKEVANG 1 4 ,  FLØNG, 2 6 4 0  HEDEHUSENE
5 . 8 1  HANS CHR. KLAUSEN, SOAGER 3 1 ,  2 8 2 0  GENTOFTE
5 . 8 2  JAKOB TOFT J E N S E N ,  NY KÆRVEJ 5 ,  9 0 0 0  ÅLBORG
5 . 8 3  P I A  BERNDT, FALKONERALLE 5 3 ,  L E J . 4 1 8 ,  2 0 0 0  FR EDE RIKSBERG
5 . 8 4  T I N A  Y .  RASMUSSEN, DUEVEJ 1 1 4 ,  2 . T H . ,  2 0 0 0  FR EDE RIKSBERG
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Minder om enkelte af 1920ernes lærere
Knud Knudsen
Geografi og sang. Ansat i Ribe fra 1891 til 
1925. Slægten stammede fra herregården 
Trøjborg i det vestlige Sønderjylland. Hans 
farfar havde revet sin gård delvis ned, for 
at børnene ikke skulle få »herregårdsnøk
ker«, som det blev sagt, og som en demon
stration mod det at staten ikke ville købe 
gården. Lektor Knudsen, der var cand.the- 
ol., var åben og frodig og noget af en ver
densmand, der svingede elegant med sin 
spadserestok og i hvert fald var m eget be
rejst; han skulle derfor have haft gode for
udsætninger for atvæ re en god geograBlæ- 
rer. Det var dog re t tydeligt, at han ikke 
interesserede sig for at undervise i faget, 
men brugte mindst den første time med en 
ny klasse til at afprøve den enkelte elevs 
sangstemme. I sangtimerne var parallel
klasserne nemlig slået sammen, og så ville 
der nok gå for megen tid med sådanne 
indledende orienteringer. For vi blev i de 
første geografitimer trukket op til lære
rens siddeplads en og en; og mens han i 
mangel af klaver i geograiilokalet med pi- 
anissimo stemme sang et par linjer af Dan
mark, dejligst vang og vænge, som enhver 
god patriot, ligesom ham selv, naturligvis 
måtte kende, skulle vi efter bedste evne 
akkompagnere ham  (eller snarere om
vendt) og næ rm est synge ham  ind i øret. 
Det kunne være svæ rt over for en let fni
sende kammeratflok at få sig selv til at 
frembringe en ordentlig tone eller sanglin
je. Jeg mindes kun en gang, at han over for 
en af pigerne hurtig t erklærede: I, du syn
ger jo som en hel sangerinde. Men det var 
også en sød og frejdig pige, som jeg selv 
hurtigt blev betaget af.

Af hans undervisning i geografi husker 
jeg bedst hans forsøg på at klargøre jordens 
gang omkring solen og omkring sig selv 
ved hjælp af en globus (jorden), som han 
svingede omkring sit næsten skaldede ho

ved (solen) og samtidig drejede »jorden om 
dens akse. E t vist indtryk på mig gjorde det 
også, da han fortalte, at han i sine yngre 
dage »samlede på søer«, som han udtrykte 
det, på den måde, at han noterede ned 
navnet på hver sø, som han kunne få lejlig
hed til at bade i.

Lektor Knudsen var ungkarl og havde 
nok en vis hang til flasken. Han kom ikke 
sjældent for sent til timerne, når de lå tid
ligt, og selv om han endnu i årene før sin 
pensionering var en smuk mand m ed et flot 
overskæg (der vises tydeligt på domkir
keindvielsesbilledet 1904 af Knud Larsen) 
virkede han af og til forsømt, som når en 
kollega en enkelt gang diskret måtte minde 
ham om, at bukser bør være knappet fortil. 
Det gamle mundheld »skæg for sig og snot 
for sig«, if. Bevingede Ord fra ca 1890, 
havde væ ret aktuelt for hans vedkommen
de; for det kneb af og til for ham  at efter
komme ordet.

Knudsen var gennemmusikalsk og hav
de en smuk sangstemme, og han kunne 
også få os dl at synge flerstemmigt med 
begejstring. I den gamle kantate, der blev 
indøvet i god dd med os elever, var der også 
et enkelt solopard på tre vers: Arbejd du 
unge, mens d e terd d , stræb af al evne, brug 
al din flid, som han ved hver translokadon 
fremførte meget smukt. Hans undervis
ning i hørelæ re med »træffeøvelser« var 
derimod ikke inspirerende. Uden for sin 
undervisning arbejdede han med musikli
vet i byen; han oprettede og ledede et sang
kor, der m est bestod af nogle af skolens 
læ rere og deres ægtefæller; således deltog 
begge mine forældre i det; han deltog også 
i og ledede en mandskvartet, ligeledes med 
far. Få af læ rerne brugte korporlig afstraf
felse i min tid; jeg mindes dog tre-Bre, og 
Knudsen var en af dem; han brugte span
skrør. Det blev anvendt vistnok temmelig 
voldsomt mod en dreng engang i min tre  år
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ældre, m eget følsomme og bløde søsters 
klasse, hvilket resulterede i at hun fik et 
grådanfald; det gjorde et vist indtryk på 
Knudsen, for derefter afholdt han sig fra at 
slå hårdt, også i min klasse. Min musikal
ske, sangstemmebegavede far, der havde 
været Knudsens elskede kollega, var død 
få år før jeg kom i skole, og det afholdt 
tydeligvis Knudsen fra at gøre de stakkels 
faderløse børn noget ondt, også indirekte. 
Den lussing-uddelende, ligeledes aldrende 
lektor Dybdal, hvis hustru som pianist hav
de deltaget i Knudsens sangkor, havde det 
på samme måde over for mig. Jeg var fre
det, uden at jeg derm ed har villet antyde, at 
jeg snarere havde fortjent en m asse tæv.

Christian Dybdal
Historie, tysk og engelsk. Ansat i Ribe 1884- 
1924. Cand.theol. Denne lille, m eget mar
kante, men både åndeligt og i klædedragt 
noget tilknappede mand var i de fleste hen
seender Knud Knudsens modsætning og 
førte en næ rm est spartansk levevis. Om 
musik sagde han, at det var sjæleligt og 
legemligt nedbrydende. Hvor dybt det stak 
er vanskeligt at sige, for han akcepterede, 
at hans elskelige kone Hilda, der var datter 
af skolens rektor (Fritsche), havde spille- 
elever i hjemmet og bl.a. havde min ovenfor 
nævnte søster som elev. Hans yndlingsfor
fatter var Walter Scott, og han elskede den 
handlingsmættede del af sit fag, historien, 
m ere end den politiske side. Hans måde at 
undervise på var ikke helt almindelig. Ka
tederet eksisterede tilsyneladende ikke for 
ham; hans spinkle skikkelse ville heller 
næppe være faldet godt til sådan et sted. 
Nej, han satte sig på en almindelig stiv stol 
lige foran den forreste skolepult, hvor der 
i forvejen sad to elever på den dertil høren
de faste bænk, og historiebogen lå altid 
opslået hen over det nedsænkede blækhus 
i den bordlange rille.

Og så lød det i reglen ved starten af 
timen: Bageste række kom he rop. Der 
stod nu ved hans venstre side en lille klynge

icMor DyMa/ 32/33 7853 - 29/32 3926

elever, som skiftedes til at svare og helst 
fortælle, og det gik oftest m est flydende for 
den, der stod nærm est den opslagne læ re
bog, som et normalt elevøje godt kunne 
smugkigge i. D et var for de siddende elever 
ganske underholdende at følge med i den
ne ejendommelige overhøring. Men der 
blev naturligvis krævet absolut stilhed 
blandt dem, der ikke netop blev hørt. Gud 
nåde den, der var urolig eller hviskede til 
naboen; han blev kaldt op og skulle tage 
imod en lussing -  »med anstand«, som det 
hed, dvs uden at blinke, tør lussingen faldt, 
og han blev først drillet m ed små håndspjæt 
lige ved kinden, indtil den lille tørre hånd 
smeldede mod venstre side af hovedet og 
efterlod på kinden 6re hovne striber, der 
blev siddende til langt ind i næste time. 
Spanskrøret var hos lektor Dybdal en tynd 
svirpende spadserestok (med knop for
oven) , og den kunne rigtig danse over ryg
stykkerne på en dreng, hvis han ved lære
rens ankom st i klassen ikke var på plads.
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Naturligvis havde Dybdal også sine go
de, humane egenskaber. Jeg  husker at jeg 
engang, vist som spejder, havde vovet mig 
ind i hans private hjem for at sælge en 
lodseddel. Jeg  blev særdeles venligt mod
taget og blev bedt om at udvælge en af 
lodsedlerne for ham som en særlig lykke
lodseddel. Historien m elder naturligvis in
tet om, hvorvidt han fik gevinst.

Carl Amorsen
Tegning, regning og matematik. Cand.po- 
lyt. Ansat i Ribe 1881-1928. En slank og 
atletisk, re t selvbevidst h erre  med en ofte 
lidt sarkastisk omgangsform og en frem
træden, der kunne grænse til det militæri
ske. Lektor Amorsen havde en fremragen
de evne til at mane elever til anspændt 
opmærksomhed, når fx en genfortællings 
ordlyd skulle læses op ved skriftlig dansk 
eksamen. Amorsens job var ellers kun op
synets, opgaven blev naturligvis læst op af 
dansklæreren, m en han greb chancen til at 
udslynge et par velklingende kommando
ord, der iøvrigt sagde os noget m eget væ
sentligt. Også den måde, hvorpå han for
mulerede de vekslende stadier i en mate
matisk proces var pædagogisk rigtig og 
rammende. Ved brug af enkelte sjældne 
men dækkende gloser kunne man ofte bed
re huske en formelformulering som fx i 
følgende: Kvadratet på hypotenusen i en 
retvinklet trekant er lig med summen af

kvadraterne på de kateter.
Amorsen ville gerne imponere, og det 

gjorde han bl.a. ved på den store sorte tavle 
med to strøg med en tavlekridtstump på 
den brede led at tegne en næsten tavlebred 
perfekt cirkel uden mindste b rug af passer. 
Han kunne god Ende på at håne en elev, der 
dummede sig; men hvis det drejede sig om 
en matematisk håbløs dreng, tog han sig i 
det og nøjedes med efter kort tid at vifte 
ham  fra tavlen, hvor al overhøring foregik, 
ned på plads ved at daske tavlekluden over
bærende mod delikventen.

Ellers var han venlig over for sine elever 
og fortalte gerne stolt om sine cyklepræsta- 
tioner rundt omkring i landet. Der var knyt
te t visse små cerem onier til hans omgang 
med sin cykel, som fx bestigningen, der 
foregik i hvert fald tilsyneladende ved 
hjælp af den lille, nu afskaffede springpind 
på baghjulsaksens venstre side. Det kunne 
grænse til forfængelighed, når han fortalte 
om sin fortid som officer (eller sergent). 
Jeg husker hans beretning, om hvordan 
han i spidsen for en deling soldater så et par 
unge damer, han kendte, og straks fandt 
anledning til at smelde en klingende kom
mando mod delingen. Amorsen smilede 
lyksaligt ved tanken om situationen den
gang: »Ja, I vil altid mindes jeres soldatertid 
med glæde, drenge«.

Nyt fra Ribe
Håndværkere er nu gået i gang med en 
omfattende afstivning af balkonen i Ribe 
Domkirke, hvor orglet er placeret. Grun
den til, at balkonen bl.a. skal understøttes 
med store jernstivere er, at det store orgel 
i Ribe Domkirke skal udvides.

Der skal for en pris af ca. 1,8 millioner 
kroner laves en til bygning til det nuværen
de orgel.

Med udbygningen af orglet får domorga
nist Mogens Melbye mange flere musikal
ske muligheder, og det har længe været et 
stort ønske at få foretaget en udvidelse af 
Domkirkens orgel.

Det nye orgel, der fremstilles af firmaet 
Frobenius i Lyngby, skal efter planen tages 
i b rug til advent.
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Generalforsamlingen
Formbundne og forudsigelige (nogle siger 
kedelige) som de er, har generalforsamlin
ger aldrig været tilløbsstykker, og RS's ge
neralforsamling den 23. februar 1993 dan
nede ingen undtagelse. Om fremmødet 
kunne man som det eneste positive konsta
tere, at bestyrelsen ikke var i flertal.

Formanden bød velkommen, og til diri
gent valgtes Jørgen Kellermann. I sin beret
ning orienterede formanden om, at bladets 
redaktør gennem  de sidste par år, Ejvind 
Bech Nielsen, ikke længere kunne påtage 
sig opgaven, m en at bestyrelsesmedlem 
Gregers Jæ ger havde tilbudt at overtage 
denne tunge post. Samtidigt appellerede 
formanden til medlem merne om at komme 
ud af busken og hjælpe den nye redaktør -  
ingen tvivl om, at der i m edlem skredsen er 
erindringer, viden og ideer til mange ind
læg til bladet.

Foreningen har nu 1.951 medlemmer, 
incl. 374 på nedsat kontingent og 20 kontin
gentfrie abonnenter.

I det forløbne år har sekretæ ren modta
get meddelelser om flere dødsfald blandt 
m edlem merne, men da informationerne på 
dette følsomme område ofte er tilfældige, 
er det ikke muligt for bestyrelsen at sikre 
sig fuldstændighed. Med dette forbehold 
læ ste formanden navnene op og sammen 
mindedes man de afdøde medlemmer: Erik 
Oxenvad (s.19), Ellen Møller Jensen, 
f.Quedens (r.23), Ebba Jespersen, f.Grue 
(s.28), Frede Juel Lauridsen (r.29), Poul 
Killerich (s.29), Mogens Strøbech (r.35), 
Anne Marie Paulsen (r.35), Ove Øllgaard 
(s.38), Birgit Alvad, f.W inther (s.49), Hans 
Kjærsgaard (s. 57) og Peter Daugaard Pe
ters (s.57).

Adresseforskningen er en vigtig forud
sætning for foreningens fortsatte trivsel og 
fremgang og tillige et særkende for netop 
Ripenser Samfundet. Sammen med de 
mange kontaktpersoner, uden hvis hjælp

arbejdet ville være uoverskueligt, har be
styrelsen eftersøgt ca. 670 tidligere elever 
af årgangene 1913-1983. Man savner sikre 
oplysninger om ca. 3%, hvoraf en del er 
eleverfrafør 1930, der kan være døde uden, 
at bestyrelsen har fået oplysninger herom. 
Af de eftersøgte er ca. 40% medlem mer af 
foreningen, lidt bedre end tidligere. Især 
blandt de ældre årgange må medlemshyp
pigheden bedøm mes som meget tilfreds
stillende.

På foreningens første ordinære general
forsamling den 15. oktober 1912 var et af 
punkterne på dagsordenen oprettelsen af 
understøttelfonden. Den fik en beskeden 
start og viste kun ringe grokraft -  i det hele 
taget blev afkastet af kapitalen så lille, at det 
end ikke rakte til et dimittendlegat af pas
sende størrelse. Denne tingenes tilstand 
affødte hos bestyrelsen ideen til i 1989 at 
starte en indsamling blandt alle jubilarer, 
hvilket skulle vise sig at være en rigtig god 
ide. Formanden takkede medlem merne 
for de mange generøse bidrag, der på nu
værende tidspunkt har sat foreningen i 
stand hl at hæve legatet 1993 fra 4.000 kr. 
til 5.000 kr.

Lauridsens legat er indstiftet af 
cand.pharm. Niels Peder Lauridsen og hu
stru og adm inistreres af et legatudvalg, 
valgt af og blandt foreningens bestyrelses
medlemmer. Udvalget modtog i år 21 an
søgninger og uddelte 11 portioner a 3.500 
kr. til »fattige, men flittige studenter fra 
Ribe Katedralskole«.

Den årlige reception i forbindelse med 
skolens translokation er et af højdepunk
terne i foreningens liv. Det er e t både stort, 
arbejdskrævende og dyrt arrangement, 
men ikke om vi ville undvære det! Her 
m øder man flere medlemmer end ved no
gen anden lejlighed, her kommer nye med
lemmer til, og her får vi lov hl at være med 
på en af skolens helt store dage. Forman-
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Ca^^'se Daw^'æ?- (s.5iA^esF¿seDaM:^'a;?-,/ SAoy (s. 5iA Af:'^e?sie^æ^e#o wæire.'
M&), Gn̂ K/éM rs.6 ,̂/ørM NcKMMĝ /æ?- Cs.56A Ng¿ê í<? yæ^e/w Aaws
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den takkede skolen og idémændene bag 
denne tradition.

Formanden sluttede sin beretning med 
en tak til bestyrelsen for godt trav med en 
særlig tak til den afgående redaktør for det 
arbejde, han havde lagt i bladet. Herefter 
forelagde kasserer Kirsten Grtinfeld revi
deret regnskab 1992 og budgetforslag 1993 
(andetsteds i bladet). Godkendt, herunder 
forhøjelsen af årskontingentet til hhv. 75 kr. 
og 40 kr.

Næste punkt på dagsordenen var valg. 
Ole M arker valgtes eenstemmigt til for
mand, de fire medlem mer på valg blev gen

valgt, mens suppleanten Ejvind Bech Niel
sen, der ikke ønskede genvalg, blev erstat
te t af Jørgen Kellermann. Bestyrelsens 
sammensætning vil fremgå af foreningens 
organisation andetsteds i bladet.

Dirigenten takkede for god ro og orden, 
hvorefter formanden afsluttede generalfor
samlingen kl. 20.30.

Aftenen sluttede m untert med øl og vand 
samt bjerge af snitter, hvoraf flere endte i 
forskellige madpakker næste dag. Æ rger
ligt, at foreningens optimisme m.h.t. frem
mødet blev gjort så grueligt til skamme.

7M77*

RIPENSER SAMFUNDET
Driftsregnskab for perioden 1/1 - 3 1 /1 2  1992

INDTÆGTER
Kontingent gruppe 1,1545 medlemmer ................
Kontingent gruppe 2, 222 m e d le m m e r ...................
E kstrab id rag ................................................................
Renteindtægter, n e t to ...................................................

. . . .  92.492,43 

. . . .  6.660,00

. . . .  12.589,00

Bu dg
87.000 

6.000 
2.500

11.000

Indtægter 114.081,43 106.500

UDGIFTER
Bladet:
T ry k n in g ................................................................... . . . .  55.282,50 50.000
D is tr ib u tio n ................................................................... 19.000
R ed ig e rin g ................................................................... 9.000
-A n n o n c e r ......................................................... - 7.000
A rra n g e m e n te r ............................................................ . . . .  16529,48 17.000
K ontingentopkræ vning................................................ . . . .  16.135,59 10.000
A rk iv a r ............................................................................ 1.000
K a s s e r e r ......................................................... 500
S e k re tæ r ......................................................................... 1.900
F o rm a n d ............................................................ 1.500
N æ s tfo rm a n d ............................................................... 600
Diverse, gebyr, rejse m.m............................................. . . . .  3.599,88 2.000
O verskud ......................................................... 1.500

Udgifter ialt 111.529,60 106.500

Årets overskud 2.551 ,83
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Status pr. 3 1 /1 2  1992

AKTIVER
K asseb eh o ld n in g ...................................................................... 501,85
Indestående på girokonto ......................................................  527,09
Indestående på b a n k k o n to ......................................................  27.010,72
V æ rdipapirer" '............................................................................  90.363,00
D iv e rse d e b ito re r ...................................................................... 2.472,98
Organisations manualer .........................................................  1,00

120.876,64

PASSIVER
K apitalkonto ...............................................................................  115.404,81
O verskud ...................................................................................... 2.551,83
K u rs g e v in s t...............................................................................  2.920,00 5.471,83

120.876,64
"'Værdipapirer:

9% Danske Stat 1998, nom 91.000 kr., kurs 99,3 ................ = 90.363

Allerød den 16/2 1993
Kirsten Grünfeld

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

-  Afstemt kasse-, bank-, giro- og værdipapirbeholdningerne.
-  Kontrolleret registrering af m edlem m ernes ekstrabidrag
-  Sammenholdt medlemskontingentindtægter med foreliggende indtægtsbilag.
-  Sammenholdt udgifterne med foreliggende dokumentation samt kontrolleret den an
vendte udgiftsspecifikation.

København den 16/2 1993 den 18/2 1993

Hans Jørn Nielsen M erete Undqvist
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RIPENSER -  SAMFUNDET

Bestyrelsens forslag til budget

INDTÆGTER
Kontingent, gruppe 1,1550 å 75 k r ......................................  116.250
Kontingent, gruppe 2,200 å 40 k r .........................................  8.000
E kstrab id rag ................................................................................ 1.000
R e n te in d tæ g te r ...............................................................................................  10.000

135.250

UDGIFTER
Bladet og jubilarservice:
T ry k n in g ...................................................................................... 65.000
D is tr ib u tio n ................................................................................ 20.000
R ed ig e rin g ................................................................................... 16.050
-Annonce ..................................................................................  -5.000 96.050

A rra n g e m e n te r .........................................................................  15.000
K ontingentopkræ vning............................................................  13.000
A rk iv a r .........................................................................................  1.000
K a s s e r e r ...................................................................................... 500
S e k re tæ r ...................................................................................... 3.000
F o rm a n d ...................................................................................... 1.000
N æ s tfo rm a n d ............................................................................  700
D iv e rse .........................................................................................  5.000

135.250

RIPENSER SAMFUNDET

Årsregnskab for Ripenser-Samfundets Understøttelsesfond 1992

INDTÆGTER
Bidrag til U F ...............................................................................  7.377,77
Gave fra Ruth K ark o v ................................................................ 5.000,00
Renter, n e t to ................................................................................ 4.009,36

16.387,13

UDGIFTER
Uddelt l e g a t ...............................................................................  4.000,00
Boggaver, Ruth K ark o v ............................................................  415,00
D e p o tg e b y r ...............................................................................  58,87

4.473,87
Årets o v ersk u d ............................................................  11.913,26
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Status pr. 3 1 /1 2  1992
AKTIVER
Bankbog, UNI -  bank H e l le r u p ............................................  24.609,26
Obligationer, nom 43.000,9% Danske Stat, 1998 kurs 99,3 42.699,00
K r e d i to r .....................................................................................  3723

PASSIVER
Kapitalkonto, primo saldo .
Årets overskud ...................
K u rs tab ...................................

67.271,03

55.830,77
11.913,26

473,00

Allerød den 16/2 1993 Kirsten Griinfeld
67.271,03

Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet i orden, idet vi har kontrolleret alle be
holdninger, gennem gået bilagene samt konstateret korrekt sam m enhæng mellem ind
gåede gaver fra Ripenser-Samfundet og Ripenser-Samfundets tilgodehavende.

København den 16/2 1993 den 18/2 1993

Hans Jørn Nielsen M erete Lindqvist

Fra Ripenserbladet -  for Krbcn  gih af iafe

1918 -  75 år siden
Ripensersamfundets ældste medlem, guld
smed Ussing, er afgået ved døden.

Ripensersamfundet havde i foråret en 
festlig sammenkomst i »City's« selskabslo
kaler m ed foredrag af billedhuggeren 
Chresten Skikkild (S 1905) om profan og 
liturgisk kunst.

Hejmdal afsluttede den 12. januar sin sæ
son med en m eget vellykket fest. Indlednin
gen blev gjort m ed en fornøjelig opførelse 
af Holbergs »Den pantsatte Bondedreng« 
på Ribe Teater.

Ribe Seminarium er overtaget af staten 
og vil fra næ ste skoleårs begyndelse blive 
drevet som kvindeseminarium.

St. Catharinæ kirke og kloster skal re
staureres. Ministeriet har bevilget 130.000 
kr. til fundamenteringsarbejder. Tømrer
m ester Daugaard Peters er udpeget som 
bygningskommisionens tilsynshavende.

1943 -  50 år siden
Her kan intet berettes, idet Ripensersam
fundet lå i »dvale« fra 1939 til 1945 på grund 
af krigen.

1968 -  25 år siden
Vårfest: studietidens m untre Bier-abend 
blev genoplivet på Thorsminde Kro i Mar- 
selisborg skov. Foreningen gav de to første 
omgange fadøl. Lektor K. Heilesen lyldte 
den 20. februar 60 år. Fabrikant Peter Ka
strup, Ribe, er død 69 år gammel.

På Ribe Turistforenings foranledning er 
der ud for »Postgården« i Ribe i fortovet 
nedlagt en flise (kvaddersten) til minde om 
den gamle »Nørreport«.

Den tidligere ripenser Jens Karkov har 
haft en seværdig udstilling i Ribe kunstmu
seum.
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Understøttelsesfond -  dimittendlegat!
En tak og en opfordring dl medlem
merne.
Sommetider har jeg en fornemmelse af, at 
man kan dele modtagerne af Ripenser-Bla
det i to grupper, nemlig dem, der læ ser det 
fra a til z hver gang, det udkommer, og dem, 
der sjældent får læst i det. Med denne -  
formentlig helt forkerte -  ide i baghovedet 
e r  det med en vis tøven, at jeg for femte år 
i træ k skriver om Ripenser-Samfundets ind
samling til understøttelsesfonden. Genta
gelser kan næppe undgås.

Da understøttelsesfonden blev indstiftet 
i 1912, var det meningen at medlemmer, 
der var blevet økonomisk vanskeligt stillet, 
kunne modtage økonomisk hjælp fra denne 
fond. Men heldigvis overtog det offentlige 
via den sociale lovgivning samt arbejdsløs
hedskasserne den funktion, som små priva
te  fonde alligevel ikke kunne magte. Senere 
kom Lauridsens legat til. Dette legat besty
res af foreningens bestyrelse, som hvert år 
uddelser ca. kr. 40.000 til * fattige, men flit
tige studenter fra Ribe Katedralskole«.

I overensstemmelse hermed sygnede un
derstøttelsesfonden hen, og dens afkast be
nyttedes kun til at bidrage med midler til 
uddelingen af Ripenser-Samfundets dimit
tend legat, som hvert år ved translokationen 
uddeles til en af årets studenter, som udover 
det faglige stof også har haft tid og overskud 
til at være og gøre noget for fællesskabet.

Da manglende aktiviteter omkring fon
den og den -  dengang -  herskende inflation 
udhulede kapitalen, kunne den til sidst hel
ler ikke dække dette formål på en måde, 
som bestyrelsen fandt værdigt for Ripen
ser-Samfundet, og som var i takt med tidens 
økonomiske nuveau.

Dette var ikke tilfredsstillende for besty
relsen. Translokationen er og bliver en af 
årets store dage. Såvel højtideligheden i 
skolegården -  hvis vejret tillader det -  som 
Ripenser-Samfundets reception bagefter er

festlige begivenheder for årets studenter, 
for skolen, for de mange jubilarer og for 
foreningen. Og hvad er m ere passende end 
at de »gamle« elever under translokationen 
viser en »følelig« gestus overfor en af årets 
nye studenter.

Derfor startede vi i 1989 en indsamling 
blandt de tidligere elever med det formål at 
øge fondens kapital så meget, at dens rente- 
provenue kunne række dl et pænt dimittend
legat. Indsamlingen rettede sig i særdeles
hed mod jubilarerne, og derfor besluttede vi, 
at den skulle løbe over 5 år, således at alle 
jubilarer, der jo registreres af foreningen 
hvert femte år, kunne blive inddraget

Indsamlingen er indtil nu blevet noget, 
der ubesværet kunne betegnes som en bra
gende succes. Ca. kr. 30.000 er det blevet 
til nu, hvor kampagnen går ind i sit femte 
og sidste år. 1992 resultatet blev på kr. 7.400 
ifølge fondens officielle regnskab, som blev 
fremlagt på generalforsamlingen i februar. 
Allerede ved den kommende translokation 
vil legatet lyde på kr. 5.000.

Jeg vil rette en varm tak til de mange og 
meget gavmilde medlemmer, der på denne 
måde har sat Ripenser-Samfundet i stand til 
a t opretholde den sm ukke tradition på et 
niveau, der er med tiil at bevare foreningen 
anseelse.

Indsamlingen kører stilfærdigt videre i 
de kommende år, men 1993 er det sidste år 
af den nødvendige og succesfulde kampag
ne. Jeg  skal derfor opfordre alle medlem
mer -  og specielt årets jubilarer -  til at yde 
e t bidrag, således at det femte år kan stå 
mål m ed de forrige fire.

Til sidst blot endnu en stor tak til alle de 
medlemmer, der har benyttet indbetalings
kortene de sidste åre år og til dem, der 
benytter dem i år. På gensyn til transloka
tionen!

A M  M s e n  

Ole Afør&er
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Ny redaktør af Ripenser-Bladet
Ejvind Beck Nielsen oplyste i sidste num
m er af Ripenser-Bladet, at han ikke længe
re kunne påtage sig hvervet som redaktør. 
Ejvind tiltrådte i septem ber måned 1990, og 
nåede således at være redaktør for vort 
medlemsblad i knap 3 år. Ved flere general
forsamlinger er der givet udtryk for, at han 
redigerede bladet til læ sernes fulde til
fredshed, og det var med beklagelse, at 
bestyrelsen blev tvunget til at se sig om 
efter en ny redaktør. Den anerkendelse af 
hans arbejde, der således »lå i luften«, nåe
de måske ikke så ofte helt til Ejvind, og det 
var klart, at han fandt jobbet noget ensomt.

Så meget desto m ere er der grund til at 
takke ham for den indsats, han har ydet 
foreningen og bladet.

Den nye redaktør er fhv. amtsarkitekt 
civ.ing. Gregers M artin Jæger, Ringkøbing, 
som også er medlem af Ripenser-Samfun
dets bestyrelse.

Som det er sagt så ofte, er Ripenser-Bla
det den vigtigste samlende aktivitet for for
eningen. og situationen for bestyrelsen er 
derfor kritisk, når en redaktør takker af. Vi 
har med glæde modtaget Gregers' tilsagn 
om at give sig i kast med opgaven, som han 
har de bedste forudsætninger for at løse.
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Når vi efter mange år m øder vore gamie 
kam m arater fra gymnasietiden, gør vi ofte 
den erfaring, at de synes at have forandret 
sig påfaldende lidt, og at deres basale træ k 
og kvaliteter er de samme som dem, vi 
huskede. Om nogen, gælder dette for Gre
gers. Fra gymnasietiden husker vi ham 
som initiativtager til e t væld af aktiviteter, 
som alle på en eller anden måde havde med 
kam m eratskabet og fællesskabet at gøre. 
Disse påfund var ikke alle af en karakter, 
som um iddelbart vandt genklang eller 
fremkaldte ros hos lærerne, men hvaden
ten det drejede sig om «practical jokes«, 
mens vi var i skole, eller festlige sammen
kom ster i fritiden, var de med til at gøre 
skoletiden morsom og mindeværdig. Det 
hører også med, at hvis der var sanktioner 
i luften, så var G regers også den første til 
at melde sig og til at tage den efterfølgende 
balle.

Derfor er det ikke så forbavsende, at Gre
gers nu -  så mange år efter -  synes at være i 
sit es, når kammeraterne fra dengang kan 
samles og genopfriske episoderne, minder 
om lærerne og om kammeraterne. Naturlig
vis altsammen ting, der for udenforstående er 
en smule banale, og som måske lugter lidt af 
gamle bøger og af gymnastiksalens omklæd
ningsrum, men som hører med til vores per
sonlige men fælles bagage.

Gregers M. Jæ ger blev student fra Ribe 
katedralskole i 1954 og cand.polyt. i 1962. 
Efter at have væ ret ansat hos amtsarkitek
ten i Holbæk am t blev han i 1963 amtsarki
tektved Ringkøbing amtskommune -  et job 
han bestred til 1991. Han er nu en særdeles 
aktiv pensionist. Rækken af tillidsposter,

som Gregers Jæ ger har beklædt, fortæller 
noget om hans engagem ent og initiativ: 
formand for Amtsarkitektforeningen, for
mand for Fællesrådet for amtskommuner
nes tekniske chefer, bestyrelsesm edlem  i 
foreningen af byplanlæggere, medlem af 
repræsentantskabet for Dansk Byplan la
boratorium, medlem af fagrådet under 
Kommunernes landsforening og Amts
rådsforeningen i Danmark, formand for be
varingsforeningen for Ringkøbing by og 
omegn og -  bestyrelsesmedlem i Ripenser- 
S am fundet-forblotatnæ vne nogle afdem.

Ripenser-Samfundet's nye redaktør har 
således erhvervet og udviklet organisato
risk og administrativ erfaring og rutine 
samtidig med, at hans kendskab til hele 
landsdelen er blevet sæ rdeles grundigt. Vi 
ønsker ham al mulig held og lykke, og vi 
håber, at tiden må slå til for ham, og at 
læ serne vil tage vel imod bladet i Gregers 
Jæ gers redaktion.

Der kræves både flid og engagement, 
hvis det skal lykkes at samle stof til 4 læse- 
værdige numre af Ripenser-Bladet hvert år 
-  og alligevel kan det være svært. Men 
velvilje og interesse hos læ serne af et blad, 
hvis målgruppe er så snæver som vores, 
kan ændre situationen radikalt. Grundlaget 
til mange gode indlæg og artikler ligger 
«gemt« hos læserne. Derfor er omtalen af 
bladets redaktørskifte tillige ment som en 
kraftig opfordring til læ serne om at bidrage 
med ideer og stof til bladet. Det vil ikke blot 
hjælpe den nye redaktør, det vil også sikre 
Ripenser-Bladets fortsatte udgivelse og in
teressen for at læse det.

Støt annoncørerne
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Nye adresser
5.87 Helen Fuglsang, Egevangen 8,6715 Esbjerg N
5.87 Birgitta Bruun Jepsen, Finiandsgade 35, l.tv., 6700 Esbjerg
5.87 Jane U ndergren, Grønvangsvej 6, St, 6700 Esbjerg
5.87 Tina Haugsted, Nygårdsvej 50, SLtv., 6700 Esbjerg
5.87 Selma Marie Olesen, Vermlandsgade 80,2300 København S
5.88 Allan Henrik Kock, Strandgade 2,1., 6960 Hvide Sande
5.88 Søren Heide Petersen, Hjallesevej 47, V. 208, 5000 Odense C
5.88 Hanne Skov Hostrup,

270 Mendhamroad Morristown, New Jersey 07960 USA
5.88 Bente Høhrmann, Hejrskowej 19,6670 Holsted
5.89 Marie-Louise Moltke-Leth, Nyborggade 4 ,2.th., 8000 Århus C
5.89 Jette Lam berth Nielsen, Elmelundsvej 4 3120, 5200 Odense V
5.89 Irene Plats, Gasværksvej 18 A, 4., 1656 København V
5.89 Flemming P Rasmussen, Elmelundsvej 4 3120, 5200 Odense V
5.89 Tonni Bjergbæk, Jernvedvej 227, 6771 Gredstedbro
5.89 Allan Munch Hansen, Blankavej 35 ,4.tv., 2500 Valby
5.89 Birgit Skånvad, Søndervangen 67, V. 2, 8260 Viby J
5.89 Peter Gram, Hostrupsvej 20, 4.tv., 1950 Frederiksberg C
8.89 Signe Steffensen, Hundegade 3,6760 Ribe
8.90 Sonja Deisie Poulsen, Roustvej 251,6740 Bramming
5.90 Sem Nissen, Jernbanegade 56, 6740 Bramming
5.90 Poul Skovmand Thingholm, Riddermandsvej 1,1., 6760 Ribe
5.90 Jacob Fredsted, Vesterbro 80, 3.tv., 9000 Ålborg
5.90 Lotte Bjergbæk, Risdalsvej 34, Vær. 103, 8260 Viby J
5.90 Susanne Lassen, GI. Munkegade 21 B, 17+18,8000 Århus C
5.90 Jette Surlykke Nielsen, S et Jørgensvej 9, 6760 Ribe
5.91 Majbritt Skov Andreasen, Øster Vedstedvej 118 C, 6760 Ribe
5.91 Laila Elisa Bartholdy, Nørregade 19, 2 .1 , 6740 Bramming
5.91 Peter Lykke Bundgaard, Set. Hans Torv 3, 4.th., 2200 København N
5.91 Susan Madsen, Skejby Vænge 112,1., 8200 Århus N
5.91 Claus Heide Petersen, Grønjordskoll. Vær 6718, 2300 København S
5.91 Helle M Petersen,

Fl. Boot Hall, Univ. Park, Nottingham, NG7 2QY England
5.91 Malene Holm, Mads Hansensvej 4,1., 5000 Odense C
5.91 Marie Johannsen, Hadsundvej 54 B, St.tv., 9000 Ålborg
5.91 Tanja S. Olsen, Højvej 4,6510 Gram
5.91 Karoline Brøndum Petersen, Lille Børglum, Vær. 25209, 8240 Risskov
5.91 Susanne Petersen, Rønnebærparken 218, 6760 Ribe
5.91 G ert S. Berndt, Vestermarksvej 20, 6760 Ribe
5.91 Agnete Frisgaard Hansen, V. Vedstedvej 36 A, Egebæk, 6760 Ribe
5.91 Rikke Wiwe Steensen, Tuborgvej 235, V. 265, 2400 København NV
5.91 Rikke S. Ishøy, StSt.Blichers Gade 5, 1., 8000 Århus C
5.91 Hanne-Metha Popp, Uglehøjen 15 A, 5260 Odense S
5.92 Anja Lydiksen, Set. Catharinæ Plads 9, 6760 Ribe
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5.92 Vicki Thykær Andersen, Tornagervej 12, 2920 Charlottcnlund
5.92 Heidi Bjergbæk, Jernvedvej 227,6771 Gredstedbro
5.92 Linda Riis Clausen, Storegade 23,6780 Skærbæk
5.92 Anders Bach, Sølvgade 103, 5.tv., 1307 København K
5.92 Nikoiaj Christian Bang, Vestbirk Højskole, 8752 Østbirk
5.92 Claus Henrik Bred Nicolaisen, Tangevej 44, 6760 Ribe
5.92 Kristian Toft Nielsen, Vester Ringgade 204, 4.tv., 8000 Århus C
5.92 Dorte Jepsdatter Gram, Fiskergade 84, 8000 Århus C
5.92 Jane Uhd Jepsen, Langenæsalle 6 ,5.th., 8000 Århus C
5.92 Eskild Thomsen Krab, Lintrupvej 49, 6630 Rødding
5.92 Lisbeth Nagstrup, Storegade 1 D, 2., 6740 Bramming
5.92 Anne Nielsen, Risdalsvej 46, V. 26, 8260 Viby J
5.92 Maria Walsted Nyboe, Rektorparken 1, Vær. 1005, 2450 København SV
5.92 Lars Raae Olesen, Albert Skeels Gade 23, 6760 Ribe
5.92 Kenn-Erland Kruse Hansen, Lindegade 7,6740 Bramming
5.92 Jesper Astrup Harder, Lottesvej 15, SL7,8220 Brabrand
5.92 Nete Karlby, Set Clemensgade 6, 6760 Ribe
S92 Bjarne Lunde Sørensen, Skovvej 22 E, 14, 6400 Sønderborg
5.81 Ånne Katrine Hansen, Skelagervej 202 A, 8200 Århus N
5.82 Birthe Tranberg, Sønderportsgade 21a, L.th., 6760 Ribe
5.82 Claus Feveille, Sortebrødregade 5,1., 6760 Ribe
5.82 Willy Ringsted Fløe, Classensgade 31, 3.th., 2100 København 0
5.82 Esther Vase, Sønderbro 3 3 ,2.th, 6100 Haderslev
5.83 Estrid Hasager, Vestermøllevej 246,8380 Trige
5.84 Bente Jensen, Sønderskovvej 113,8520 Lystrup
5.84 Mette Geil, Carl Bernhardsvej 4, 4.tv, 1817 Frederiksberg C
5.84 Randi T. Mouritsen, Univ.parken , Koil. 9, 2 Vær 429, 8000 Århus C
5.84 Jan-Henrik Wienke, Vinkelvej 4, Haldum, 8382 Hinnerup
5.85 Tina Clemmensen, Fåborgvej 74, 2.th., 5250 Odense SV
5.85 Birgitte Ellegaard Randeris, Engelstedsgade 66, 3.th., 2100 Kbh.Ø
5.85 Lykke G. Friis Madsen, Elmelundsvej 4, Dør 3407, 5200 Odense V.
5.85 M orten Blicher Nielsen, Nyby 3, 2791 Dragør
5.85 Mette Munk Hansen, Østervedstedvej 125, 6760 Ribe
5.85 Ida Vind, Langøgade 19, St.th., 2100 København 0
5.85 Vibeke Asmussen, Dybbølvej 2 9 ,2.1ej.37/38,8240 Risskov
5.86 Jørgen Aagaard, Plougsvadvej 10, Jernv.l, 6771 Gredstedbro
5.86 Charlotte Glistrup, Havnebyvej 70,6792 Rømø
5.86 Vagn Rømer Nissen, Glanshatten 26 D, 5000 Odense
5.86 Torben Ring, Set. Laurentii Gade 1, 6760 Ribe
5.86 Henrik Svend Græsdal, Bredevej 129 V. 5.11,2830 Virum
5.86 Jesper K. Johansen, Dronningensgade 31, 2., 7000 Fredericia
R. 36 Aage Kjellerup, Nymarksvej 151, 7000 Fredericia
S. 37 Jens R Rasmussen, Søndergade 37, 6261 Bredebro
R. 37 Hans Bunde, Bøge Alle 103,6760 Ribe
S. 42 Esther Holm, Lyngbygårdsvej 130, St. Th., 3360 Liseleje
R. 44 Karen Rechnagel, Grundtvigsalle 41a, 6700 Esbjerg
S. 45 Hans Mathiesen, Ejdervej 15,1., Dybbøl, 6400 Sønderborg
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R.46 Hans Chr. Schmidt, Bosagergården 2 1 ,2.tv., 6400 Sønderborg
R. 48 Rigmor Hansen, Fjordbakken 24, 7620 Lemvig
S. 51 Børge Nielsen, Lundbakken 6,7000 Fredericia 
S.54 Ole Marker, Englodden 21,3600 Frederikssund
R. 56 Gunnar Lundsgaard, Elmevej 6, Lejl. 27, 7600 Struer
S. 61 Poul Martin Hejlesen, Rolighedsvej 34, 3500 Værløse
5.62 Aase Kallehave, Smedjen 1, Hostrup, 6270 Tønder
5.63 Solveig Faber-rod, Udenrigsmin. Asiatisk Plads, 1448 København K
5.63 Tyge Woetmann Nielsen, Torvegade 56,1. Th., 1400 København K
5.63 Leif Røper, Vænget 48, 6510 Gram
5.63 Eva Schjørring Munk, Danish Embassy, Po.box 40, Nairobi Kenya 
S.65 Hans Erik Christensen, Flinterenden 6, 5.th., 2300 København S
5.67 Per VejrupJiansen, Veras Alle 22, St., 2720 Vanløse
5.68 Helle Nielsen, Torvegade 56,1. Th., 1400 København K
5.73 Jacob Alsing, Tingkærvej 221, Davinde, 5250 Odense SØ
5.76 Flemming Simested, Kirsebærvej 37, 6600 Vejen
5.77 Kirstine Frank Jensen, Vanløse Alle 3 5 ,2.tv., 2720 Vanløse
5.77 Gitte Sand Nicolajsen, KJærmarken 101,6771 Gredstedbro
5.78 Jan M artin Sørensen, Arne Poulsensvej 2, St.th., 7100 Vejle
5.79 Jacob Kjær Larsen, Vadgårdsvej 33, 9600 Års
5.79 Jens Kristoffer Nielsen. Nyelandsvej 71, L.tv, 2000 Frederiksberg

Nye medlemmer
S.89 Michael Hammel, Uni. parken Koll.2,l,vær 59, 8000 Århus C 
S.88 Mogens Hessellund, Tagensvej 52, -624, 2200 København N 
U.år Helle Nørregård, Ryttervænget 57, 3520 Farum
5.73 Helge Conradsen, Varminglundvej 13, 67 60 Ribe

Døde
Professor, dr.phil. Knud Grue Sørensen, København, 
er død den 31. oktober 1992. Student 1922 
Sogne- og gøglerpræst Anders Bork Hansen. Løgumkloster, 
er død den 19. m arts 1993. Student 1929.

Husk!
Translokation og jubilarreception 

på Ribe Katedralskole 
fredag den 18. juni 1993 kl. 10.00
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Foreningens organisation
Karwa^if

Ole Marker, s.54, Englodden 21,
3600 Frederikssund 42 31 49 97

Kirstine Nørr, s.54, Klintevej 12,
3450 Allerød 42 27 43 87

Kasserer
Kirsten Griinfeld, s.62, Rønne Allé 15A, 
3450 Allerød 42 27 63 08

Sekretær

Poul Noer, r.42, Nordkildevej 15,
3230 Græsted 42 29 14 43

ArAwar
Jørgen Kellermann, s.47, Kongsbjergvej 16, 
2830 Virum 42 85 30 15

7Mresse/&r$%7MMg

Johs. Jensen, s.47, Virumvej 108B,
2830 Virum 42 85 40 70

Keda^far

Gregers Jæger, s.54, Hoffgårdsvej 7,
6950 Ringkøbing 97 32 35 47

Hans Jakob Willumsen, s.36,
Markvangen 8,
2820 Gentofte 31 65 33 02

Kn. William Kastrup, s.54, Eskemllé 27, 
3460 Birkerød 42 81 09 50

AY/e^ar^w
Dorte Lund, s.53, Høsterkøbvej 38,
2970 Hørsholm 42 8146 17

5#Y)/eaMfer

Jørgen Kellermann, s.47, Kongsbjergvej 16, 
2830 Virum 42 85 30 15

Peter Lungholt, s.62, Asylgade 12,
4000 Roskilde 42 36 89 36

Keafsarer
Hans J. Nielsen, r.66, Damager Vænge 62, 
2670 Greve Strand 42 61 07 47

M erete Lindqvist, s.76, W ebersgade 50, 
2100 København 0 . 3138 72 34

ÆeMsorsMĵ eaMf
Kirsten Hingeberg Larsen, r.65,
Sdr.Boulevard 34, l.th.
1720 København V. 31 2116 25

RIPENSER-BLADET
7?e<fa%h'aM

Gregers Jæger, ansv. Hoffgårdsvej 7,
6950 Ringkøbing 97 32 35 47

A<YweMeIser
Poul Noer, Nordkildevej 15
3230 Græsted 42 29 14 43

Kasserer
Kirsten Griinfeld, Rønne Allé 15A 
3450 Allerød 42 27 63 08
giro 1 06 66 76

K/?ertry% a/* arOYYer kun efter aftale med 
redaktionen.

AdresseæMeirAger ag reMawahawer over ik
ke modtaget blad meddeles til det postom
delingshus, hvorunder man hører. Ved flyt
ning opgives både gammel og ny adresse 
samt alle cifre i medlemsnummer, der står 
på bagsiden af bladet.

A'ge%ser-Madet udkommer 4 gange årligt 
og udgives af A^ewser saw/MM&t, en for
ening af tidligere elever fra Ribe Katedral
skole samt for skolens nuværende og tidli
gere elever.
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G^ade siMdertfer /ra 7954.

2t.9ia3!ttu3fMt3 ^o^troffcci
NØRREGADE 9 - 6 9 5 0  RINGKØBING - TELEFON 97 32  11 00

Boghandel
^58^80^

interftora

Poul Mathiesen 
Skolegade 2 . Ribe 

Ttf. 75 42 08 33 og 75 42 10 34
flere linier
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DEN DANSKE BANK

Semina rievej 1,6760 Ribe
TLF. 75 4211 00
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Tryksager af enhver art, 
t.eks. brochurer i 4 farver, 
formularer i endeløse 
baner, eller 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 1904 - Firsernes 
jul i Ribe - Ribe 1940-45 - 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 ^

@  Bikuben i Ribe
Saltgade 10-14, 6760 Ribe, Tlf. 75 42 13 33 

så længe oplag haves

a s
VESTERBROGADE 137.1620 KØBENHAVN V

TLF. 31 31 45 82



Grundlagt 1848

AKTIESELSKABET R!BE JERNtNDUSTR!



nnM H SER -B^A H M ET

11. B)ND MAJ 1993 NR. 11

MPEHSER-SAMFUMDETS

JUBtLAR
SERVtCE

1993
TRANSLOKATION OG JUBILARRECEPTION 

PÅ RIBE KATEDRALSKOLE 18. JUNI 1993 KL. 10.00
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Praktiske oplysninger
Tak ti! aiie kontaktpersoner og andre, der har hjulpet til med adresseforskningen. Uden 
jeres hjælp kunne Jubilar Service ikke udarbejdes. Trods megen omhu både ved skrivning 
og korrekturlæsning kan fejl og mangler ikke helt undgås. Rettelser sendes til Johs. 
Jensen, Virumvej 108 B, 2830 Virum, telefon 42 85 40 70.

Kontaktpersoner. Jubilarer, der ønsker at overvære translokationen og deltage i even
tuelle sammenkomster med deres klassekam m erater bedes henvende sig til holdets 
kontaktperson.

Jubilartalere. Det er blevet skik, at en jubilar eller to (helst ikke flere!) holder en 
tale ved translokationen. Eventuelle talere bedes, senest e t par dage før translokationen, 
kontakte rektor Bent Karsdal, telefon 75 42 02 66.

Receptionen, som Ripenser-Samfundet arrangerer for jubilarerne, Katedralskolens nuværen
de og tidligere lærere og årets studenter, linder 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 nybygningen med Rundgangen, hvor lyrrummet og den 
gamle pedelbolig lå, altså for enden af pigemes gamle gymnastiksal.

Pladsreservation til receptionen. Rundgangen er stor, men ikke stor nok dl, at der kan skaffes 
siddeplads dl alle. De yngre ben er hurdgere end de ældre, så når de ældste årgange kommer 
ind dl recepdonen, kan alle borde være optaget. Vi har derfor en reservadonsordning for de 
ældre årgange dl og med 50-års jubilarerne. Reservadon kan aftales senest den 17. juni med 
Mogens Juhl, Kongensgade 15,6760 Ribe, telefon 75 42 40 66.

Overnatningsmuligheder. Hotel Dagmar er fortsat byens hotel. Weis Stue, Arresten, 
Bachhaus og Jegerstuen (Saltgade) disponerer over et mindre antal værelser. Herudover 
kan der henvises dl Vandrerhjemmet på Hovedengen og Hotel Gredstedbro 8 km nord 
for Ribe. Det er muligt at blive privat indkvarteret i Ribe og omegn. Oplysninger fås på 
Ribe Turistbureau, Torvet 3, 6760 Ribe, telefon 75 42 15 00.

Gave til understøttelsesfonden. Ripenser Samfundet bringer hvert år en hilsen og tak 
til skolen i form af en pengegave dl en nydimitteret student. Gaven ydes af foreningens 
understøttelsesfond og er i år blevet hævet til 5000 kr. Alle jubilarer opfordres dl at betænke 
fonden m ed et beløb -  sto rt eller lille -  som sendes på Gironummer 1 06 66 76, m ærket 
«Jubilæumsfonden« til kassereren Kirsten Grtinfeld, Rønne Allé 15 A  3450 Allerød.

Skolebilleder. Et billedarkiv er under opbygning. Skal Ripenser Bladet bringe billedstof 
fra skolen, m å vi appellere dl ddligere elever om at se i skuffer og gem m er efter gamle 
billeder, som vi kan få dl vort arkiv eller låne til kopiering. Sammen med billederne vil vi 
gerne have navne på de afbildede og oplysning om, hvornår billederne er taget. Billedma
teriale sendes dl D orte Lund, Høsterkøbvej 38, 2970 Hørsholm, telefon 42 81 46 17.

Ripenser-Samfundets medlemmer er mærket med * i Jubilar Service.
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Ribe Katedralskoles translokation 1993
Som tidligere meddelt i Ripenser Bladet Under translokationen i år sted 

FREDAG DEN 18. JUNI KL 10

i skolegården. Kun i tilfælde af regnvejr Hyttes 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 atvæ re for sommerligt 
klædt. Translokationen varer ca 2 timer.

Som tidligere stiller skolen også i år Rundgangen til rådighed for Ripenser-Samfundets 
jubilarreception, der finder sted um iddelbart efter translokationen.

Til receptionen indbydes herved
-  alle årets jubilarer,
-  tidligere og nuværende læ rere og ansatte ved skolen og
-  de nydimitterede studenter.

StM&MterMg J893. ^BtoB Man'BMS Pe&rsøB A m s  AWseB Høgaard, PorwM Carl 7eB^
PeierseB, Æ d re o s  Pe& rFrø/M Bit t%'BAøB&erg, /tKgKsf NaBsøB NM'AscAB!OMM,/ø^ew NaBseB JVø?gHar<t. ForrA..- 
Marx/ø?yeB Frawwe^ OøWBMB SøreBseB DavM%seB, FoMfsTBtoB Mt'eAaehgB.
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80-års jubilarer
Studenter 1913

1. Aksel N. Strehle
Christen Koldsvej 33, 8230 Åbyhøj

Realister 1913

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

86 15 43 96

31 29 42 51

75-års jubilarer
Realister 1918

1. Gudrun Johanne Christensen
Dagmargården, Albert Skeelsgade 2, 6760 Ribe

70-års jubilarer
Realister 1923

1. Theodor Christensen
Skt. Clemens Gade 7, 6760 Ribe 75 42 10 51

2. Astrid Dau
Dagmargården, Albert Skeelsgade 2, 6760 Ribe

3. Aage Gravesen
Udvandret til Canada. Oplysninger savnes.

4. J.P. Ejnar Hansen 
Oplysninger savnes.

5. * Gerda Kjelstrup (f. Hansen)
Ved Lindevangen 26, 4, 2000 Frederiksberg 31 86 42 11

6. Inger Pedersen (f. Hansen)
Oplysninger sav n e s .

7. Elisabeth Billund (f. Hjort)
Kystvejen 151, Rude Strand, 8300 Odder 86 55 82 19

8. * Olaf Kjelstrup
Peder Bangsvej 139, 2000 Frederiksberg 31 71 46 48

9. Lilly A.M. Larsen 
Hundegade 40, 6760 Ribe

11. Ella Helene Rosendahl
Oplysninger savnes.

75 42 13 92
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12 Ralf B. Thorslund
Gildhøjhjemmet, B 8, Brøndby Møllevej, 2605 Brøndby

Elsa Klingenberg (f. Andersen), Knud Oluf Heiberg, Ellen Møller 
Jensen (f. Quedens), Kaj Jensen, Andreas Jespersen, Einar Lind, 
Aage Manich, Erik C. Møller, Haakon Norrild, Hermann Nønnecke, 
Poul Okholm og Elinor Wagn Rasmussen (f. Tønnesen) er afgået ved 
d ø d e n .

ÅBNINGSTIDER:
ALLE DAGE:

R estau ra tion  k). 10.00-23.00 
Køkken ki. 12.00-20.45

Hyggetig  re s ta u ra n t i en  400 å r  gam m e), fredet 
b ygn ing  på  S k ib b ro en  i Ribe. God m ad ti) rim etige
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65-års jubilarer
Studenter 1928.

1. Thiel Grosbøl, inspektør 
Frugtparken 36, 2820 Gentofte 31 65 37 98

2. * Gete Rudinger (f. Herschend) 
Høyrups Allé 1, 2900 Hellerup 31 62 70 29

3 . * H.A.Ib Pedersen, generalmajor 
Marielystvej 3, 6100 Haderslev 74 52 71 82

4 . * Kristian Winding Pedersen, pens. overlærer 
Platanvej 6, 7500 Holstebro 97 42 31 03

5. * Kornelius Lauridsen, amtsforvalt., cand. polit. 
P.B. Lundsvej 1, Stue 12, 8660 Skanderborg

6. Nina Skov (f. Fogh-Nielsen), tandlæge 
Spanien (Benidorm ?). Oplysninger savnes.

Laura Marie Øvre (f Andersen), Peter Fenger, Ebba Jespersen (f. 
Grue), Hanne Levin Lillelund (f. Hansen), Olaf Konradi, Ejler 
Larsen, Aksel Lassen, Svend P. Christensen, Christian Fisker og 
Verner B. Leide er afgået ved døden.

Kontaktperson: H.A.Ib Pedersen

Realister 1928.

1 . * Louise Johansen (f. Andersen) 
Firkløvervej 16, 8240 Risskov 86 17 88 66

2 . Anna Blom Nielsen (f. Blom)
Set. Laurentii Gade 7, 6760 Ribe 75 42 07 37

3 . * Dagny Aakjær Ravn (f. Damsgård) 
Gillesager 4, 3 th., 2650 Hvidovre 31 75 10 81

4 . * Inga Kromann Hansen (f. Frederiksen)
Hans Jacobsvej 57, 6760 Ribe

5. Agner C.S. Hansen 
Oplysninger savnes.

6. * Inger Andresen (f. Jacobsen)
Ramsherred 44, 6200 Aabenraa

7. * Harald Lambertsen, pantefoged
Nørregade 26 D, 7200 Grindsted

8. * Dorthea Juhl Jepsen (f. Lassen)
Fåborgvej 139, 6753 Agerbæk

75 41 06 28

74 62 20 69

75 32 28 43

75 19 60 79
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9. Ruth Vibæk (f. Lindrup)
Classensgade 62, 1 tv, 2100 København 0 31 42 75 17

10 . * Jens Lund, kontorchef 
Holmevej 14, 6760 Ribe 75 42 09 92

11. Tove Micheelsen
Ryparken 64, 2, 2100 København 0 31 29 40 75

12 . Bent Nors, bankfuldmægtig
Fritz Sybergs Vej 10, 8270 Højbjerg 86 27 06 68

13 . * Anne Narie Brinck (f. Petersen) 
Skibbroen 5, 6760 Ribe 75 42 21 08

14 . Poul Strøbech, salgschef 
Judithsvej 15, 2900 Hellerup 31 61 46 27

15. * Elisabeth Tang (f. Tranberg), skolesygeplejerske 
Frederiksborgvej 54, 4000 Roskilde 42 35 04 31

Edith Duelund (f. Clemmensen), Helene Pedersen, Gustav Mahler, 
Kirsten Boj sen (f. Hygum), Harald Skov Lassen og Johannes 1. 
Stieper er afgået ved døden.

Kontaktperson: Jens Lund.

Støt annoncørerne
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60-års jubilarer
Studenter 1933.

1. Gunner Johnsen
Borgergade 6 C, 8600 Silkeborg 86 81 57 75

2 . * Ebbe Thestrup Pedersen 
Brønlunds Allé 18, 2900 Hellerup 31 62 72 26

3 . Christian Siersbæk 
Hygummark 11, 6630 Rødding 74 84 54 40

4 . * Torkild Teilmann 
Agerbølparken 16, 7323 Give 75 73 19 48

5. Maja Søndergaard (f. Thude) 
Kløvervangen 31, 8541 Skødstrup

6 . * Ingrid Rydahl Larsen (f. Anker) 
Møllehegnet 33, 1., 3630 Jaegerspris 47 53 13 62

7. * Hans Leth Hansen
Højgårds Allé 31, 2880 Bagsværd 44 98 11 51

8 . Karen Riemann (f. Jensen) 
Fortunavej 2, 9500 Hobro 98 52 17 95

9. Kjeld Kabel
Rudersdalsvej 120, 2. th, 2840 Holte 42 42 14 80

10. * Lorenz Frisken (tidl. Lorenzen) 
Axelhøj 48, 2610 Rødovre 36 70 25 81

11. Asbjørn Anker-Pedersen 
Sanskevej 3, 2960 Rungsted Kyst 42 86 20 28

12. * Henry Brøndum Petersen
Ege Allé 233, 8600 Silkeborg 86 82 47 85

13 . Viggo Tuchsen
Bjælkevangen 47, 2800 Lyngby 45 87 83 78

14 . Ellen Margrethe Westergaard 
Strandmøllevej 11, 6000 Kolding 75 52 15 19

Einar Balslev, Villy Finnerup, Olaf Grue, Niels Christian Lund, 
Georg Nielsen og Halvor Severinsen er afgået ved døden.

Kontaktperson: Ingrid Rvdahl Larsen
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Realister 1933.

1. * Helga Frederiksen (f. Hansen)
Ringgade 27, 6400 Sønderborg

2. Agnes S. Lassen, kontorfuldmægtig 
Kamma Rakbeksvej 29, 8230 Åbyhøj

3. Sejer S. Lund, cand. pharm.
P.G. Ramms Allé 1, 2820 Gentofte

74 42 19 81 

86 15 55 18 

31 87. 41 79

4. * Birte Marie Hovard (f. Nielsen), bibliotekar
Bregnerødgade 5, 2200 København N 3 1 8 5 4 6 7 0

5. * Edith Bottelet (f. Nielsen!
Mellemdammen 14, 6760 Ribe

6. * Arne Olsen, revisor
Rosenvænget 38, 6800 Varde

7. * Ellen Have (f. Petersen)
Tangevej 18, 6760 Ribe

8. Johanne Thun (f. Poulsen) 
Torvet 18 B, 6760 Ribe

9. Else Lundme (f. Tornel) 
Adresse ikke op g i v e t .

75 41 01 26 

75 22 20 52 

75 42 02 73 

75 42 01 83

10. * Helmuth Vilsøe, fængselsoverbetjent
Vognmandsvej 28, 2 th, 5800 Nyborg 65 31 20 46

Poul Andersen, Niels L. Christensen, Carl Petermann og Elin 
Østbirk er afgået ved døden.
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55-års jubilarer
Studenter 1938.

1. Niels M. Bruun, kunstmaler 
Bartholinsgade 7, 1356 København K 33 32 61 05

2 . * Marie Sofie Haar, organist 
Stenkrogen 1, 2800 Lyngby 44 98 09 64

3 . * Margrethe Lutken, lektor 
Vinkelvej 7, 6880 Tarm 97 37 12 79

4 . * Emma Elisabeth Abramczyk (f. Nielsen) 
Langemarksvej 16, 2860 Søborg 31 67 82 16

5. * Niels V. Bundsgaard, læge 
Goldschmidtsvænget 7, 5230 Odense M 66 13 86 60

6 . Peder G. Helms
Solvej 6 A, 8700 Horsens 75 62 36 18

7. * Dorthe Petersen (f. Jensen), studielektor 
Wessels Allé 12, 6700 Esbjerg 75 12 47 38

8. Elna Knudsen 
Oplysninger savnes

9 Hans L. Obling 
Klintevej 5, 6700 Esbjerg 75 12 47 18

10. Jens Oksen
Elmevej 16, 6780 Skærbæk 74 75 13 05

11. * Edith Reske-Nielsen (f. Stenderup) 
Jønhøjvej 4, 8230 Åbyhøj 86 15 88 57

12 . Aksel Stenderup
Saralystvej 15, 8270 Højbjerg 86 27 13 94

13 . * Birthe Lindegaard (f. Strøbech) 
Bredbjerggyde 2, 5462 Morud 65 96 42 80

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

Realister 1938

1. * Anna Jørgensen (f. Appel)
Gammel Tingvej 29, 9600 Års

2. Gerda Kloby Nielsen (f. Christiansen) 
Randersvej 33, 8800 Viborg
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3. Elisabeth Finsen
Thingholsbraut 35, Kopavagur Island

4. * Sven Aage Hadvig
Hans Merchelsvej 9, 2830 Virum

5. Henry Hjort
Parkvej 6, 3070 Snekkersten

6. Egon W. Madsen
12 Longwood Ave, Newstead, Tasmania 
7250 Australia

7. * Bodil Børgesen (f. Nielsen)
Klostergade 3, 6760 Ribe

8. Grethe Larsen (f. Pedersen)
Drost Pedersvej 20, 6760 Ribe

9. * Ruth Irene Petersen (f. Riekehr)
Karl Gjellerups Allé 10, 2860 Søborg

10. Poul Suadicani
Eriksholmsvej 22, 2720 Vanløse

11. * Grethe S. Valeur
Rønnebærparken 120, 6760 Ribe

42 85 19 57

75 42 05 25 

75 42 17 79

31 71 01 42 

75 42 34 65

Bodil J e n s e n ( Høy Hansen), Poul Victor Jørgensen, Cecilie Keller, 
Eva Kjellerup, Karen Madsen (f. Olesen), Anna M. Sim-melback (f. 
Rasmussen) og Johannes Skøtt er afgået ved døden.

I& se^iemAer 1936 - 17 g7<å geo/ogisA eAsAarsAm SoMåe?7yHaMå meå ?eAfor MaAAæA. Fra p. ?, 
Ma?greiAe 7.MiAeM, Æå:7A SieMåerMj), /eAior Ma/iAæA, M'eb Bamisgaarå, ÆWA Ray, ire opor A:'wan- 

- Moåorsf/oMS OAsow, så F m m a  Æ̂ isaAoiA Meisea og Afagaas Poa/soK, rlAso/ SioMåoraT*, 7V:eh 
Braaw, Dagmar Gram og Haas OAA'ag.
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50-års jubilarer
Studenter 1943

1 . * Bodil Lyngdahl Jensen (f. Andresen) 
Maglekær 22, 2 th, 2610 Rødovre 31 47 17

2 . Ester Clausen Knudsen (f. Hansen) 
Holmvej 2, Brøns, 6780 Skærbæk 74 75 31

3 . * Aksel Jensen
Sneppevej 26, 7400 Herning 97 12 46

4 . Inger Hansen Nielsen (f. Korsgaard) 
Søbrinken 44, 4220 Korsør 53 57 03

5. Gerda Lerche-Thomsen
Ewaldsgade 4, 2, 2200 København NV 31 35 09

6 . * Gerhardt Heide Petersen 
Fjeldstedvej 12, 8680 Ry 86 89 23

7 . * Ellen Stokholm Petersen (f. Simonsen) 
Abildgårdsvej 2 th, 2830 Virum 42 85 33

8 . * Niels Kristian Bruun 
Malerbakken 28, 2840 Holte 42 42 33

9. * Agnete Stage (f. Bundsgaard) 
Skolebakken 23, 4243 Rude 53 75 91

10. * Else Holm Klastrup (f. Kastrup)
Sankt Bendtsgade 10, 3 th, 4100 Ringsted 53 61 26

11 . * Carl Arne Petersen 
Langdalsvej 6, 8220 Brabrand 86 26 05

12 . * Hans Chr. Rudkjøbing 
Agernvej 17, 3400 Hillerød 42 26 41

13 . * Palle Sturup
Nordtoften 4, 2640 Hedehusene 42 16 22

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

85
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og

Kontaktperson: Bodil Lvnctdahl Jensen.
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Realister 1943.

1. * Marie Svendsen (f. Aarhus) 
Lendersallé 7, 6700 Esbjerg 75 13 30 07

2 . * Eva Beier Jensen (f. Beier) 
Frederiksdalsvej 164, 2830 Virum 42 85 06 52

3 . * Aase Silberbauer (f. Christensen) 
Øster Vedstedvej 120, 6760 Ribe 75 42 04 21

4 . * Ruth Hansen (f. Nordahl Christensen) 
Jægersborgallé 7, 2 th, 2920 Charlottenlund 31 63 20 81

5 . * Dagmar Petermann (f. Falby) 
Haderslevvej 25, 6760 Ribe 75 42 04 88

6 . * Jytte Vind Christiansen (f. Frederiksen) 
Asylgade 15, 8660 Skanderborg 86 52 09 17

7. * Poul Erik Rosted
Strandvejen 27, Sejs, 8600 Silkeborg 86 82 18 73

8 . * Jes Havemose
Mellemdammen 19, 6760 Ribe 75 42 06 58

9. * Per Harboe
9 Oceania Drive, Warana Beach, 4575 Qld, Australia

10. Kristian Houmøller Jørgensen 
Ringen 22, 6700 Esbjerg

11. * Otto Karkov
Ringen 2, 4600 Køge

12. * Annalise Skov (f. Mejer)
Elmegade 40, 6740 Bramming

13. * Inger Rasmussen (f. Nielsen)
Lumbyesvej 2, 84, 7000 Fredericia

14. * Ruth Daugaard (f. Peters)
Dalbygade 61, 1, 6000 Kolding

15. * Else Looff Havemose (f. Petersen)
Mellemdammen 19, 6760 Ribe

75 13 42 77 

53 66 19 65 

75 17 37 31 

75 91 32 95 

75 52 60 24 

75 42 06 58

16. * Ingrid Biering-Sørensen (f. Skøtt)
Kochsvej 4, 2, 1812 Frederiksberg C 31 22 43 80

17. Else Marie Jørgensen (f. Stephensen)
Vangallé 8, st, 9000 Aalborg 98 16 87 62

18. Birgit Korsgaard (f. Sørensen)
Aalborgvej 406, 9352 Dybvad 9 8  8 6  4 4  4 0
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Ketty Larsen (f. Antonsen), Helmer Koed, Edmund Lagoni, Birgit 
Mogensen og Gudrun Jensen (f. Petersen) er afgået ved døden.

Kontaktpersoner: Else og Jes Havemose

Fofogra/éM, JV:'e/s T&rs&'aM T&KKM s.43, a i  A;7/e&7 v tsw  &  TorAereiMse?' 7:7 s7K&M7et-
eAsaweK i 7943. F ta  vews7re.' GerAat4777e!'4g 7%etsen, /tgncie BaK4s^aa^4 g. .S7a^e, 77. C. 7?M<7A/ø- 
A:'M̂  ,/eMŝ M.
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45-års jubilarer
Studenter 1948

1. Jørgen H. Agerbæk, arkitekt 
Badevej 11, 8240 Risskov 86 17 69

2 . Jarl H. Amming, bogholder 
Klosterparken 34, 2680 Greve Strand 53 14. 19

3 . Stig Askgaard, seminarielektor 
Nørregade 56, 5000 Odense 66 13 60

4 . * Esther Haugaard Rasmussen (f. Haugaard), 
Bakkevej 13 A, 6630 Rødding

høj skolelærer 
74 84 15

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

. j u r . 
74 68 03

6 . * Olav C. Lindegaard, biskop 
Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev 74 53 46

7. Carl Chr. Mouritsen, dyrlæge 
Randersvej 13, 8370 Hadsten 86 98 08

8 . Marie Skov Nygaard, bibliotekar 
Rylevej 22, 8600 Silkeborg 86 82 28

9. Else Damm Jensen (f. Evald Rasmussen), overlærer 
Vestervangen 52, 6700 Esbjerg 75 12 52

10. Olaf Deigaard, arkitekt 
Kanslergade 7, 2100 København 0 31 42 49

11. * Otto Karkov, civilingeniør 
Ringen 2, 4600 Køge 53 66 19

12. * Stig Rosenstand, seminarielektor 
Lærkegården 3, Nissum, 7620 Lemvig 97 89 15

13 . * Bendiks Skov Petersen, civilingeniør 
Ledavej 75, 9210 Aalborg SØ 98 14 59

14 . * Dycke Sibbersen, civilingeniør 
Juelsmindevej 24, 5463 Harndrup 64 88 16

15. * Flemming Sommerlund, civilingeniør 
Dyssevænget 12 A, 2700 Brønshøj 31 71 05

16 . Anna Okholm-Hansen (f. Termansen) 
Grøndalslund, Kastrup, 6510 Gram 74 82 10

17. Aksel Varming, civilingeniør 
Røngårdsallé 16, 2700 Brønshøj 44 94 85

39

38

64

78

52

68

13

09

36

61

65

89

75

06

40

94

2 4

Kontaktperson: Olav C. Lindeaaard.
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Realister 1948

1 . Anna M. Knudsen (f. Andersen) 
Islandsgade 46, 6700 Esbjerg 75 12 07 21

2 . Lilly Thorsted (f. Andersen)
De Lichtenbergsvej 55, 8500 Grenå 86 32 04 40

3 . * Rigmor J. Hansen (f. Bak) 
Fjordbakken 24, 7620 Lemvig 97 83 19 71

4 . * Roy E . Buhi
11907 Robin Drive, Catharpin, Virginia 22018 , USA

5 . * Bent Hagendrup Hansen 
Tulipanvej 21, 4700 Næstved 53 72 43 96

6 . Hans Jørgen Hansen 
Hømvej 2, Høm, 6760 Ribe 75 44 11 05

7 . Niels R. Jensen
Rolfsgade 164, 6700 Esbjerg 75 12 04 58

8 . Asger P. Jørgensen
Dronning Dagmarsvej 16, 6760 Ribe 75 42 04 84

9 . Marie Houmøller Jørgensen 
Spurvehøjen 8, 6731 Tjæreborg 75 17 56 53

10 . Gudrun Andersen (f. Mortensen) 
Holstebrovej 56, 7600 Struer 97 85 02 55

11 . Jens S. Nielsen
Markdannersvej 6 A, St.Andst, 6600 Vejen 75 58 82 65

12 . * Britta Sohner (f. Nielsen)
Poststrasse 5, 2381 Steinfeld, Tyskland00949 46 41 14 86

13 . Svend Erik Nielsen 
Galgebjergvej 47, 6000 Kolding 75 53 75 52

14 . * Vera Østergaard (f. Nissen) 
Damvejen 30, 6760 Ribe 75 42 05 80

15 . * Egon Sejer Pedersen 
Strandgårdsvej 38, 4000 Roskilde 42 35 88 08

16 . Ayo Eg Poulsen
Drosselvej 8, 6740 Bramming 75 17 40 07

17 . * Hanne M. Pedersen (f. Poulsen)
Karl Andersens Vej 18, 6710 Esbjerg 75 15 30 71

18 . Gudrun F. Krabbe (f. Skøtt) 
Engvej 96, 2. tv, 2791 Dragør 31 53 23 86

19. Inger M. Aagesen (f. Thomsen)
Parkvej 7, 3550 Slangerup 42 33 47 15
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20. Katrine Lund (f. Vodder)
Højtoftevej 52, 6700 Esbjerg 75 12 74 67

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

Kontaktperson: Hanne M. Pedersen.

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

DK 6760 Ribe . Telefon 05 42 00 33

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

ft KONTAKTDAMER og 
MÆND kan blot ringe og 

fremfare deres ønsker.
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OBS - 40 ARS JUBILARER - OBS

Ude ved plantagen nord for byen - lige drejet om ad Farupvej, in
den Jernkjærvej - står i skovbrynet en bænk, dejlig at sidde på 
og kigge ind mod Ribe. Bænken er hvidmalet med røde gavle, som nu 
ordentlige bænke i Ribe er det. Dog adskiller netop denne bænk sig 
ved at have en messingplade på ryglænet; en plade som netop i som
mertiden kommer til at se ganske ny ud. Inskriptionen lyder:
In memoriam sc(h)olae Ripensis - Anno Domini MDCCCLXIV - N.N. 
Bænken skænkedes af N.N. = Nicolai Nyholm 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 Bendtsen. Siden da har de nydimitterede studenter i mange 
år lagt deres køretur ud omkring bænken og pudset mindepladen. Ef
terhånden som studenterholdene blev større, og der til køreturen 
krævedes flere vogne, blev traditionen svigtet. For nogle år siden 
blev den taget op igen af 40-års jubilarerne. Og siden har pladen 
hvert år efter translokationen skinnet i sin nypudsethed. Bænken 
venter også i år besøg af 40-års jubilarer.
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40-års jubilarer
Studenter 1953

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

2. * Bent Rosendal, lektor
Harald Kiddesvej 36, 8230 Åbyhøj

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 Frederiksberg

6 . Finn Frandsen, dyrlæge 
Syrenvej 22, 4780 Stege

7. * Hans Carl Neistgaard, arkitekt 
Fyrvej 34, 6857 Blåvand

8. * Thomas Kailesen, dyrlæge 
Nordbækvej 45, 4100 Ringsted

9. Henry Karstoft, overlæge 
Ståhøjgårdsvej 6, 8230 Åbyhøj

10. * Preben Pedersen, civ.ing. 
Skovlytoften 19, 2840 Holte

11 . Knud Rechnagel, provisor 
Srandvejen 13, 3700 Rønne

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

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

14 . * Svend Aage Andersen, overtandlæge 
Brønsbjergvej 4, 7120 Vejle 0

15. * Peder Bjerrum, afdelingsleder 
Bjerrumvej 6, 6760 Ribe

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

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

18 . * Anne Marie Hvid (f. Jensen-Holm), lærer 
Kayerødsgade 3, 9000 Aalborg

56 63 22 71 

86 15 53 18 

75 42 13 67 

75 28 83 66 

31 87 48 26

55 81 55 71 

75 27 92 88 

53 62 54 77 

86 15 56 44

56 95 23 97 

62 62 22 68

97 18 70 19 

75 81 69 33

98 48 11 38 

42 86 52 51

98 14 17 97
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19. Dorte Lund (f. Friis Jespersen), 
Høsterkøbvej 38, 2970 Hørsholm

reklametegner
42 81 46

20. * Birgit Christensen (f. Kjær), bibliotekar 
Valbyvej 5, 8000 Århus C 86 14 48

21. * Ole Ravn Klausen, dyrlæge 
Kildevang 13, 6000 Kolding 75 52 23

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

laborant
Sverige

23 . Inger Lassen (f. Larsen), lærer 
Nordre Strandvej 123 E, 3150 Hellebæk 42 10 81

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

korrespondent 
86 94 82

25. Gerda Herbøl (f. Nielsen), lærer 
Teglgårdsvej 850, 3050 Humlebæk 42 19 13

26. Else Merete Kessing (f. Ulfbeck), 
Valbyholm 38, 2500 Valby

fysioterapeut
31 17 38

Johan Reimer Zerlang er afgået ved døden. 

Kontaktperson: Birgit Christensen

Realister 1953

1. Kent Andersen, ingeniør 
Dyrehegnet 24, Bredballe, 7100 Vejle 75 81 58

2 . Frede Bonnemann, murer
Martinus Rasmussens Gade 8, 5800 Nyborg 65 30 37

3 . * Gurli Brink (f. Beier), kontorassistent 
Vardevej 7, 6760 Ribe 75 42 13

4 . * Nis Eskildsen, skoleinspektør
Øster Allé 14, Strandhuse, 6000 Kolding 75 52 11

5 . Jørn Evald, bankfuldmægtig 
Brobjerg Parkvej 17, 1, 8250 Egå 86 22 98

6. * Anna-Lise Hausted (f. Hansen), fuldmægtig 
Skrænten 4, Nr. Fårup, 6760 Ribe 75 42 10

7. Mary Holm (f. Jacobsen), lærer 
Muldbjerg Byvej 4, 6971 Spjald 97 34 81

8. Britta Iversholt (f. Krogsholt Knudsen) 
Døckerslundsvej 173, 5000 Odense 66 13 72

9. * Kirsten Jepsen (f. Mathiesen), adv. sek. 
Østerfenner 12, 6760 Ribe 75 42 25
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10 . Jørgen Jørgensen, ingeniør
Avdela 4, 55131 Kalamarie, Thessaloniki, Grækenland

11. * Thorkild Kristiansen, lektor 
Glentevej 16, 7100 Vejle 75 82 64 19

12 . Aase Lundgaard, lærer 
Vestervang 4, 6862 Tistrup 75 29 92 76

13 . * Astrid Gunhild Møller (f. Noer-Nielsen) 
Møllevej 15, Lunding, 6100 Haderslev 74 52 33 94

14 . * Bent Nicolaisen, lærer 
Møllegårdsparken 2, 8355 Solbjerg 86 92 78 43

15 . * Anna Braagaard Nielsen, overlærer 
Hegelundsvej 3 A, 6760 Ribe 75 42 21 37

16 . * Ella Pedersen (f. Jensen)
Bygaden 84, Endrup, 6740 Bramming 75 19 10 07

17. Anna Blak Pedersen {f. Nielsen) 
Hovedgårdsvej 9, Såby, 8752 Østbirk 75 78 22 51

18. Hans Erik Pedersen
Am Schwarzen Berg 22, D-1501 Töplitz, Tyskland

19. Karl Gustav Pedersen, overassistent 
Philipsborgvej 5, Ullerup, 6400 Sønderborg 74 46 12 83

20. * Viggo V. Pedersen, civiløkonom 
Tornholm 11, Ragebøl, 6400 Sønderborg 74 48 70 12

21. * Hanne Simonsen (f, Hansen), husholdningslærer 
Hedemarksvej 6, 6740 Bramming 75 17 33 99

22. * Svend Olaf Storm, lærer
Wall St, House 88B, 1213 Road 14, Banani , Bangladesh

23 . * Tove Nielsen Sørensen (f. Kragbæk) 
Floraparken 95, 4690 Haslev 53 69 43 23

24 . Ane Marie Thim (f. Buus), overassistent 
Stratvej 18, Sejstrup, 6771 Gredstedbro 75 17 32 57

Gunhild Pedersen og Palle Kjær Stephensen er afgået ved døden.

Kontaktperson: Kirsten Jensen
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35-års jubilarer
Studenter 1958.
1 . * Morten Eskildsen, dyrlæge 

Solvænget 9, 4771 Kalvehave
2 . * Gudrun Malling (f. Jensen), lærer 

Dommervænget 4 E, 4000 Roskilde 53 3 6*03 23
3 . * Inga Balsen Bjerrum (f. Nielsen), lægesekretær 

Darumvej 60, 6700 Esbjerg 7 5 12 63 0 1

4 . Magda Birgit Andersen (f. Nielsen), lærer 
Øster Allé 42, Strib, 5500 Middelfart 64 40 12 29

5. Erik Ostenfeld, lektor 
Munkebakkevej 15, 8250 Egå 86 2 2 25 19

6 . * Jørgen Hingeberg, lærer 
Ternevænget 13, 6760 Ribe 75 41 06 10

7. * Per A. Caspersen, lærer 
Havbovej 17, 8420 Knebel 86 35 16 35

8 . Inga Nielsen (f. Hansen)
Ved Skoven 8 , 9520 Skørping

9 . * Kirsten Andersen (f. Hansen) 
Sjællandsgade 37, 4 th, 2200 København N 35 37 13 57

1 0 . Aase Dejgaard Hansen, bibliotekar 
Samsøvej 9, 8800 Viborg 86 62 95 13

1 1 . * Bodil Poulsen (f. Jensen Holm), korrespondent 
Mosevej 3, 3400 Hillerød 42 26 02 06

1 2 . * Jenny Schultz (f. Lund), sekretær 
Harrebyvej 25, 6510 Gram 74 84 54 59

13 . * Birthe Liisberg (f. Madsen), korrespondent 
Præsteager 7, 2950 Vedbæk 42 89 07 04

14 . * Karsten Eyser Nielsen, civiløkonom 
12-19 Yagumo 4-Chome, Tokyo, Japan

15. * Helga Zacho (f. Olesen), korrespondent 
Tjørnekrattet 4, 8850 Bjerringbro 86 68 2 1 2 1

16 . Eva Schmidt Dalsgaard (f. Sørensen), cand. 
Sonnevej 3, 5700 Svendborg

mag. 
62 2 2 05 36

17. Anne Marie Andersen (f. Mejer), lærer 
Dyreborgvej 49, 5600 Fåborg 62 61 96 64

18 . * Ole Andreasen, skoleinspektør 
Fvgiebakken 11, 6823 Ansager 75 29 70 56
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19. Lars Ledet Christiansen 
Ønsker ikke adresse opgivet.

20. Jørgen Dalsgaard, adjunkt
Sonnevej 3, 5700 Svendborg 62 22 05 36

21. Ellen Bratland (f. Dalsø), lærer
Lundebakken 9, 6715 Esbjerg N  75 13 97 90

22. * Olav Fink
Corneliusstrasse 21, D-8000 München 5, Tyskland

23. Jens Verner Hansen 
Oplysninger savnes

24. * Torkild Dahl Jeppesen, tandlæge
Flakvej 29, 8240 Risskov

25. * Svend R. Jæger, landinspektør
Athenevej 7, 8900 Randers

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

27. Inge Rølling (f. Knudsen), tandlæge 
H.C. Lumbyesvej 11, 8000 Århus C

28. Arne Christensen, civilingeniør 
Græsdammen 4, 2840 Holte

29. * Niels Mathiesen, civilingeniør
Alf Christensensvej 9 A, 2850 Nærum

30. * Axel Schultz-Nielsen, studievejleder
Solskrænten 21, 6310 Broager

31. * Vagn Noer (Nielsen), civilingeniør
Nørresundsvej 9, 8700 Horsens

32. * Johannes Poulsen, erhvervskonsulent
Mosevej 3, 3400 Hillerød

33. * Christen Povlsen, skoledirektør
Kildevej 12, 8850 Bjerringbro

34. Agnete Rømer (f. Riishøj)
Mysundevej 10, 8600 Silkeborg

35. * Frode Rømer, læge
Mysundevej 10, 8600 Silkeborg

36. * Gunnar Termansen, civilingeniør
Nørreskovvang 86, 3500 Værløse

37. * Kirsten Rask Schmidt (f. Thomsen), lærer
Granby Allé 65, Sædding, 6710 Esbjerg V

86 17 53 17 

86 44 71 45 

74 66 94 33 

86 14 94 92 

42 80 37 47 

42 80 40 34

74 44 22 39

75 62 88 62 

42 26 02 06

86 80 00 45 

86 80 00 45 

42 48 29 09

75 15 28 91
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40 . Ole Ulfbeck
Vespervej 3, 2900 Hellerup 31 62 66 28

41. Erik Madsen 
Oplysninger savnes

Lis Gramstrup (f. Christensen), Jytte Fruchtman 
Markussen er afgået ved døden. (f. Have) og Kaj

Kontaktoerson: Jøraen Hinaeberq.

Realister 1958.
1 . Anny Stenderup Jensen (f. Bang) 

Bellisvej 6 , 6950 Ringkøbing 97 32 19 69
2 . Søren Peter Bonnén, fuldmægtig 

Bllebakken 10, 6800 Varde 75 22 28 41
3 . Birthe Andersen, (f. Christiansen) 

Stigagergård, Nellerødvej 22, 2200 Helsinge 48 79 45 25
4 . John Frederiksen, installatør 

Venusvænget 60, Sønderris, 6710 Esbjerg 75 15 0 0 42
5. * Anni B. Smidt Kristensen (f. Grossmann) 

Vestervangen 73, Gjesing, 6715 Esbjerg skolesekretær 
75 13 06 54

6 . * Inge Wilsleff Funch (f. Hansen), advokatsekretær 
Jægersborg Allé 9, 3, 2920 Charlottenlund 31 63 77 55

7. * Jørgen Elsted Hansen, gårdejer 
Vesterlide, 6771 Gredstedbro 75 43 13 72

8 . Tove N. Sørensen (f. Hansen), lærer 
Vestkærvej 1, 6840 Ølgod 75 24 42 13

9. * Ester Stenderup Olsen (f. Jensen), kontorassistent 
Vestergårdsvej 84, 8700 Horsens

1 0 . Inga Blom Jensen, forfatter 
J.H. Smidtsvej 80, 6500 Vojens 74 54 10 40

1 1 . Hanne Keldorff 
Industrivej 7, 6760 Ribe 75 42 17 1 0

1 2 . * Leif Richardt Vork (Nielsen), cand. jur. 
26 Avenue Yvans Lutens, B-1150 Bruxelles , Belgien

13 . Peter Pedersen, postbud 
Sæbyvej 11, 4070 Kirke Hyllinge 42 40 31 83

14 . Mogens Pedersen
Bækkevej 15, Benløse, 4100 Ringsted 53 61 03 56

15. * Tove Lassen (f. Enevoldsen), advokatsekretær 
Musvitvænget 7, 6760 Ribe 75 42 23 08
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30-års jubilarer
Studenter 1963.

Klassisk sproglige
1. * Ella K. Bennetzen, cand. psyk.

Skovbakken 70, 3520 Farum 42 95 35

2 . Jørgen Ledet Christiansen 
Oplysninger sa v n e s .

3. * Karin Vibeke Børdahl (f. Edelberg), lektor 
Ramstadåsveien 19, Høvik, N-1322 Norge 00947 2 12 38

4 . * Ingelise Hagemann (f. Heide-Andersen), 
Søkærvej 15, 9491 Pandrup

lektor
98 24 75

5. * Eske Kaufmann Mathiesen, forfatter 
Ragnhildsgade 42, 2 th, 2100 Købenahvn 0 31 20 20

6 . * Tyge Woetmann Nielsen, lektor 
Torvegade 56, 4 th, 1400 København K 31 54 74

7 . * Karen Heide Pagel (f. Heide Petersen), 
Firkløvervej 15, 2400 København NV

sygeplejerske 
31 56 46

8 . * Jørn Schmidt, præst
Vejgård Kirkevej 9, 9000 Aalborg 98 12 22

Nysproglige

9 . Kjeld Andersen, lærer 
Øster Allé 49, 9800 Hjørring 98 92 06

10 . * Inga Læntver (f. Bak), korrespondent 
Bøgely 39, 6740 Bramming 75 17 27

1 1 . * Jørgen Bang, bibliotekar 
Danagården 19, 1 tv, 7500 Holstebro 97 42 23

12 . Laura Enemark (f. Damgaard), lærer 
Landevejen 26, 6780 Døstrup 74 75 41

13 . * Grete Mogensen (f. Ebbesen), lab.tekniker 
Begonievej 5, 7130 Juelsminde 75 69 36

14. Per Seeberg Friis, adjunkt 
Sofus Jensensvej 4, 3210 Vejby 42 30 41

15. Agnes Hammer Hansen, socialrådgiver 
Hjarnøvej 29, 4700 Næstved 53 73 13

16. Annette Kristiansen (f. Karkov), dommerfuldmægtig 
Korsørvej 39, 6000 Kolding 75 53 48

08

81

88

34

25

74

13

41

33

73

08

99

80

28

98
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17 . Solvejg Faber-Rod (f.Knudsen) 
Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, 1402 København K

18 . * Birgit Sidelmann Nielsen 
Luneparken 45, 6070 Christiansfeld 74 56 24 70

19. Hans Frede Nielsen, lektor 
Esbern Snaresvej 1, 4180 Sorø 53 63 28 47

20. Heidi Heide Andersen (f. Nielsen), pædagog 
Skole 1, Box 1010, 3911 Holsteinborg

21. * Elin Have Watts (f. Petersen), lektor 
Vandmosevej 20, Nebel, 6623 Vorbasse 7 5 33 30 89

22 . * Birthe Bruun Jensen, (f. Petersen), lærer 
Birkevænget 62, Askov, 6600 Vejen 75 36 24 07

23 . * Leif Røper, senioroperatør 
Vænget 48, 6510 Gram

24 . * Eva Munk (f. Schiørring)
Royal Danish Embassy, Nairibi, Kenya

25 . Kirsten Karlskov (f. Stokbæk), lærer 
Præstevænget 9, Guldager, 6710 Esbjerg 75 11 60 61

Matematikere A
26 . * Lars Agerbæk, kapelmester 

Åby Bækgårdsvej 20, 8230 Åbyhøj 86 15 89 90
27. Bent Ernebjerg, civilingeniør 

Langkær Vænge 92, 3500 Værløse 42 48 51 24
28 . * Hans Peter Hansen 

Langelinie 142, 5230 Odense M
29. * Teddy Eeg Hoffbeck, forstander 

Smedebakken 27, Mygind, 8544 Mørke 86 97 43 29
30. * Kirsten Margrethe Hardt (f. Kjær), cand. pharm 

Mossøvej 4, 7200 Grindsted 7 5 32 24 48
31. Helge Knudsen, civilingeniør

489 Brookmill Road, Oakville, Ontario, L6 J5 K6 Canada
32 . Kurt Kvorning, adjunkt 

Bævervej 13, 8270 Højbjerg 86 27 30 68

33 . * Hans Erik Brodersen Lund, forstkandidat 
Jagtvej 10, 4040 Jyllinge 42 13 08 35

34 . * Inger Margrethe Brøndum Petersen (f. Meyer), jordemoder 
Lille Roagervej 7, Roager, 6760 Ribe 75 44 31 75
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35. Birgit Olsen (f. Pedersen), cand. pharm 
Tinglevvej 3, 2820 Gentofte

36 . * Per Brøndum Petersen, dyrlæge 
Lille Roagervej 7, Roager, 6760 Ribe 75 44 31 75

Matematikere B.
37. Andreas C. Antonius, civilingeniør 

Elmevej 19, 5450 Otterup 64 82 23 91

38 . Anna Margrethe Schmidt (f. Beck) 
Horsbølvej 30, Rejsby, 6780 Skærbæk 74 75 33 61

39 . Jens Peter Reuss Christensen, lektor 
Astridsvej 40, 2770 Kastrup 31 50 59 70

40. Inga Schultz (f. Dollerup)
Kronhorst 14, 2 Hamburg 53, Tyskland

41. * Grethe Vynne (f. Toft Hansen), lærer 
Parallelvej 8 , Havbro, 9600 Års 98 66 40 27

42 . Gunnar Hansen, revisor 
Oplysninger savnes

43 . Helge Haugaard, dyrlæge 
Kirkevej 43, 7250 Hejsnvig 75 33 57 20

44 . * Hanne Hansgaard, tandlæge 
Skovvang 10, 4690 Haslev

45. * Ib Kolbæk, læge
Storegade 130, 6560 Sommersted 74 50 46 33

46 . * Birthe Holst Riis (f. Lindorf), gårdejer 
Bovvej 5, Gestrup, 6520 Toftlund 74 83 15 71

47. Hans Madsen, lærer 
Slotsgade 9, 6200 Åbenrå 74 62 08 09

48 . * Jonna Dorthea Josupeit (f. Nissen), lærer 
Smedebakken 1, 6300 Gråsten 74 65 09 62

49 . * Ingeborg Wonsbeck (f. Simonsen) 
Skolegade 2. Sdr. Hygum, 6630 Rødding 74 84 55 30

50 * Marie Kirstine Cramers, (f. Sørensen), læge 
Hårbyvej 58, Stjær, 8650 Skanderborg 86 95 03 83

Marianne Pampel (f. Madsen), Inger Riishøj og Anders Jørgen Fog 
Petersen er afgået ved døden.
Kontaktperson: Karen Heide Paqel
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Realister 196.1

1. Annemarie Brandt (f. Andersen) 
Byvej 66, 3600 Frederikssund 47 38 41 72

2 . Christel Krogh Pedersen (f. Andersen) 
Gram Bakke 23, 7060 Taulov 75 56 33 47

3 . Yvonne Nielsen (f. Andersen) 
Vesterled 46, 6731 Tjæreborg 75 17 52 83

4 . Villy Brink
Gadefennevej 20, 6760 Ribe 75 44 53 47

5. * Inga Bjerrum Bentzen (f. Hansen) 
Søparken 108, 5260 Odense S 66 15 03 16

6 . Anders Hjuler
Byledet 26, 2620 Gentofte 31 65 86 11

7. * Flemming Kudsk
Spurvevej 5, 4270 Præstø 53 79 14 97

8. Ole Alstrup Andersen 
Ribevej 69, 6760 Ribe 75 42 52 41

9. * Karen Blom (f. Nielsen)
Hans Jaobsvej 12, 1 tv, 6760 Ribe 75 42 37 07

10 . Kristian Nielsen 
Oplysninger savnes

11. Jenny Kirstine Beck (f. Nissen) 
Toften 7, 6760 Ribe 75 42 36 46

12 . Jens Skrydstrup
Krogsvej 27, Rejsby, 6780 Skærbæk 74 75 35 41

13 . * Hans Sølbeck
Sennepsmarken 16, 6771 Gredstedbro 75 43 15 45

14 . Susanne Thagaard (f. Thind-Andersen) 
Obbekærvej 60, 6760 Ribe 75 42 00 79

15 . Vivi Iversen (f. Christensen) 
Rønnebærvej 21, 6715 Esbjerg 75 13 67 98

16 . * Mary Hesselbjerg Madsen (f. Ebbesen) 
Sønderbakken 5, 7400 Herning 97 11 85 59

17. Lars Kristian Gram 
Højagervej 24, 8700 Horsens 75 61 66 02

18 . Frede Jacobsen
Majsmarkem 18, 6771 Gredstedbro 75 43 14 94

19 . Kirsten Lykov (f. Knudsen)
Midtfenner 14, Øster Vedsted, 6760 Ribe 75 42 25 70
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20 . Christina Renate Straadt (f. Larsen) 
Løvsangervænget 7, 6760 Ribe 75 42 29

21. Rose Marie Nissen (f. Løhndorf) 
Købmandsgården 15, 4130 Viby Sj 42 39 34

22 . Henrik Noer
Skoleallé 1, Vester Vedsted, 6760 Ribe 75 44 54

23 . Svend Thorø Nielsen
Sønderbyvej 14, Darum, 6740 Bramming 75 17 92

24 . * Inger Have Jerichau (f. Pedersen) 
Frederiksborgvej 187, 4000 Roskilde 42 37 28

25. Ingerlise Rauschenberg (f. Schack) 
Toften 5, 6760 Ribe 75 42 23

26 . Svend Aage Schmidt
Hvedevej 11, 8840 Rødkjærsbro 86 65 87

27 . Birgit Lundgaard (f. Sørensen) 
Nørrebyvej 10, Darum, 6740 Bramming 75 17 92

28 . Erik Bøge Sørensen 
Bordingvej 15, 6760 Ribe 75 42 11

29 . * Per Weber
Strandgårdsvej 11, 4720 Præstø 53 79 21

Kontaktperson: Kirsten Lykov

57

05

0 0

61

26

21

81

65

99

50

Støt annoncørerne
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25-års jubilarer
Studenter 1968.

1. * Helle Nielsen (f. Bjerno), sognepræst
Sorrentovej 7, 2300 København S 31 59 50

2. Bodil Lund (f. Brandt)
Birkholmvej 18, Skærbæk, 7000 Fredericia 75 56 33

3. * Agnete Elmose
Kirkegade 170, 6700 Esbjerg 75 13 81

4. Svend Ole Friis
Kildevældsgade 133, 2100 København 0 31 18 21

5. Svend Bjerrum Hansen, dyrlæge
Ravnbjerg 7, Jels, 6630 Rødding 74 55 24

6. * Søren Frei, cand. mag.
Skinnerupvej 60, Fjeldsø, 9620 Ålestrup 98 64 70

7. * Nils Hein, cand. jur.
Heisesgade 47, 2100 København 0 31 18 37

8. * Karen Hjerrild, cand. scient.
Nyhavevej 2, 4792 Askeby 55 81 78

9. Birgitte Knudsen 
Gyvelparken 72, 6760 Ribe

10. Bodil Knudsen
Helgenæsgade 10, 3, 8000 Aarhus C 82 13 11

11. Erik Voss Laursen
Clemensgade 31, 6000 Kolding 75 53 04

12. Bodil Lind, Socialrådgiver
Engdraget 6, Filskov, 7200 Grindsted 75 34 80

13. Gunhild Lund
Sædekildegårdsvej 5, 5250 Odense SV 65 96 38

14. * Kirsten Luthje, adjunkt
Lyshøjvej 2, 9500 Hobro 98 55 51

15. * Ingeborg Madsen (E. Mathiesen)
Violvej 4, 1. th, 6000 Kolding

16. Ole Møller.
Oplysninger savnes.

17. Kirsten Pedersen (f. Nielsen)
Hjort Lorenzensvej 48, 6100 Haderslev 74 52 86

18. * Marianne Resbo (f. Kittelmann Pedersen)
Dr. Holstvej 6, 8230 Abyhøj

94

11

89

53

16

42

06

09

83

47

26

06

35

45

86 25 50 95
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19. *

2 0  .

2 1 .

22 . *

23 .

24 .

25 .

26 . 

27.

28 .

29 .

30 . *

31.

32 .

33 . *

34 .

35 .

36 . *

37 .

Herluf Petersen, administrationschef
Stellavej 29, 5210 Odense NV 66 16 22 29/65 31 00 31 

Erik Ocksen Poort, cand. psyk.
Hjortensgade 3 A, 8000 Aarhus c 86 19 20 79

Hanne Pedersen (f. Ringstrup)
Skolegade 16, Sdr Hygum, 6630 Rødding 74 84 53 95

Henrik Schrøder, læge
Nordlysvej 19, 8200 Aarhus N 86 16 92 43

Esther Habekost (f. Søndergård)
Banevænget 12, 5500 Middelfart 64 41 45 46

Helga Andersen (f. Thun)
Ørrild 87, Kousted, 8900 Randers 86 44 34 88

Niels Bjerg
Nedervej 13, Staby, 6990 Ulfborg

Lotte Sanne Christiansen (f. Bork)
Oplysninger savnes

Frede Færing (f. Granum Jensen), adjunkt
Allégade 68, 5000 Odense C 66 13 31 14

Jette Howard (f. Hansen)
33 Radfort, Princeton, PO BOX 231, Mass. 01541 USA

Else Marianne Hjerrild, sognepræst
Herningvej 40, 9220 Aalborg 0 98 15 49 31

Vita Hollænder Beeck (f. Hollænder), bibliotekar 
Uglekær 142, 6200 Åbenrå 74 62 31 49

Anders Peder Holm, læge
Tornager 10, 7100 Vejle 0 75 81 54 69

Astrid Blutsch (f. Riber Jensen)
Konstantingasse 1/36 A, 1160 Wien, Østrig

Else Marie Wind (f. Jessen) 
Blåbærvej 13, 6753 Agerbæk

Johanne S. Jespersen (f. Juhl) 
Strandhedevejen 24, 6621 Gesten

Birte Skov Knudsen (f. Jørgensen) 
Østerholmvej 6, 6622 Bække

Hans Jørgen Jørgensen, cand. psyk. 
Lærkevej 29, 6740 Bramming

Carsten Rask Karkov, læge 
Jacobsgrånevej 3 C,
38331 Mønsterås, Sverige

75 19 66 45 

75 55 72 41 

75 36 86 36 

75 17 42 94

00946 4991 4033
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44

45

46

47

48 .

49 .

50 .

51.

52 .

53 .

54 .

55 .
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Peter M. Lauritzen, cand. mag.
Henrik Rungsvej 6 , 9900 Frederikshavn

Andreas Linnet
Sylviavej 16, 4 tv, 2500 Valby

Mona Lisa Martinussen (f. Michaelsen) 
Koldingvej 29, 6760 Ribe

Jytte Sixhøj Bjerg (f. Pedersen)
Gammel landevej 22, 8380 Trige

Anne Marie Pinborg
H.C.Andersensvej 10, 8600 Silkeborg 

Anders Rahbek
Skelskørvej 38, Sigersted, 4100 Ringsted

Kenneth Reimer 
Søndergade 103, 6600 Vejen

Karen Margrethe Puggård (f. Stenager) 
Fasanvej 4, 6760 Ribe

Bertha Toft
Willemoesgade 56, 3 th, 6700 Esbjerg 

Jane Urup
Hostrups Have 13, 1954 Frederiksberg C 

Ole Wind
Vibyvej 3, 5580 Nr. Åby

Niels Peter Allesøe, lærer 
Nørregade 35, 6650 Brørup

Aksel Bomberg, læge
Henrik Hertzvej 1, 8660 Skanderborg

Niels Brand, arkitekt
Ordrupvej 94, 2920 Charlottenlund

Knud Hilmar Christensen, læge 
Musvågevej 14, 7 tv, 8210 Aarhus V

Ole Hulbæk Christiansen, plejer 
Tornebakken 63, 8240 Risskov

Karsten Hansen, vognmand 
Damhus 19, Askov, 6600 Vejen

98 43 03 35 

31 17 76 16 

75 42 35 46 

86 98 94 50 

86 81 23 73 

53 61 63 08 

75 36 35 83 

75 42 24 62 

75 13 96 46 

35 36 98 47 

64 42 18 32 

75 38 10 05 

86 52 22 67 

31 64 45 64 

86 16 04 62 

86 21 50 90 

75 36 06 44

Lise Brorsen Lauritsen, (f. Hansen), viceskoleinspektør 
Vejlevej 24 6650 Hrørup 75 33 23 43

Edel J;,hanne Gridstrup (f. Hulst), lærer 
Lynggårdsvej 5, 3760 Gudhjem 56 48 43 39
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57. Knud Bech Jensen, lærer 
Korsbrødregade 12, 6760 Ribe 75 42 40

58 . * Ib Gredal Kristiansen, lærer 
Vestre Allé 20, 6780 Skærbæk

59 . * Poul Lasbo
162244 NW Rock Creek Rd, 97231 Portland, Oregont, USA

60 . Marie E. Lauritsen, provisor 
Strandvænget 16, 6950 Ringkøbing

61. Poul Bruun
Medley Records, Skelmosevej 10, 2500 Valby 31 17 14

62 . Bertil Prinds, cand. scient. 
Spangsbjerg Kirkevej 27, 6700 Esbjerg 75 18 05

63 . Aase Beyer Clausen 
Møllegårdsvej 5, 5560 Årup 64 43 20

64 . * Joachim Danckert
Kong Christians Allé 63, 9000 Aalborg

65 . Jørn Ingvardsen 
Oplysninger savnes

66 . Jens Lund 
Oplysninger savnes

67 . Kjeld Brodersen Lund
Birkholmvej 18, Skærbæk, 7000 Fredericia 75 56 33

68 . Lisbeth G. Ravn (f. Rasmussen) 
Æblevangen 55, 2760 Måløv 44 66 02

69 . * Hans Ravn
Æblevangen 55, 2760 Måløv 44 66 02

70 . Ole Schiørring, museumsinspektør 
Sundvej 1 A, 8700 Horsens 75 62 29

71. Peder Skjøth, læge 
Rugvænget 59, 7400 Herning 97 21 41

72 . * Eva Krogh Thomsen 
Kastaniegade 4, 8200 Aarhus N 86 16 66

73 . Jens Michael Thomsem 
Oplysni nger savnes

74 . Niels Thyssen
Østre Strandallé 29, 8240 Risskov 86 17 90

Ole Clausen er afgået ved døden. 
Kontaktperson: Herluf Petersen

59

11

01

87

11

55

55

33

42

74

36
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Realister 1968

1. * Anne Hollænder (f. Schrøder)
Skyttevej 132, 6760 Ribe 75 42 28 61

2 . * Bjarne Glentved (f. Mogensen) 
Adelsvangsvej 4, 6760 Ribe 75 43 19 95

3 . Rebekka la Cour Pedersen (f. Madsen) 
Bispegade 25, 6760 Ribe 75 4*2 08 25

4 . Carl Birk Pedersen 
Bispegade 25, 6760 Ribe 75 42 08 25

5. Michael Andersen
Rudbøl Vandrerhjem, 6280 Højer

6 . Anne Marie Elbech
Fuglevænget 52, Herskind, 8464 Galten

7. Grethe Sørensen (f. Jørgensen)
Surhavevej 19, 6650 Brørup

8 . Lars Christensen
Hvidemosevej 16, 4070 Kirke Hyllinge

Bjarne Jensen er afgået ved døden 

Kontaktperson: Rebekka la Cour Petersen.

M t n c  c  n

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

M adkurve kan nydes i haven, hvis drikkeva
rer k ø b es  i baren .

A ben daglig  fra 11.00 til 24.00 
M andag lukket.
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20-års jubilarer
Studenter 1973

s p r . a 

1.

2 .

3 .

4. *

5.

6 .

7. *

8 .

9. *

10.

11.

12.

13 .

14 . *

15. *

16.

(arrangerer frokost på Weis stue lørdag 19. juni).

Karen V. Andersen (f. Christensen), lærer/korrespondent 
Pinjevangen 14, 3450 Allerød, 48 14 16 61

Mette Ewald (f. Foldberg), gymnasielærer
Nørre Trandersvej 38, 9000 Aalborg 98 11 64 01

Susanne Grann, korrespondent og fysioterapeut
Blakvej 2 F, Lustrup, 6760 Ribe 75 42 24 77

Klaus Gunnersen
Bethaniavej 6 B, 6670 Holsted 75 39 37 48

Doris Birch Friis (f. Birch Hansen), bibliotekar 
36 les Boutons d'Or,
F-27180 Les Baux, Ste Croix, Frankrig 00933 3267 7856

Svend Erik Holm
Gudrunsvej 17, 1. 2920 Charlottenlund 

Claus Højmark
Valdemarsgade 24, 5700 Svendborg

Hanne Jensen, korrespondent 
Krudthusgade 2, 5000 Odense C

Lene Jepsen, cand. mag.
Stokbrovej 166, 8520 Lystrup

31 63 25 33 

62 20 19 16 

66 14 36 02 

86 23 05 76

Metha Jørgensen, cand. med.
Kringsvænget 25, Btamdrupdam, 6000 Kolding 75 51 88 87

Birte Larsen, korrespondent
Dagmarsgade 14, 6760 Ribe 75 42 31 15

Else Kirstine Madsen, bankfuldmægtig
Sandmarken 31, 6600 Vejen 75 36 33 93

Poul Verner Madsen, cand. med.
Klonhøjvej 29, 9800 Hjørring 98 92 48 52

Anne Marie Burmølle-Jensen (f. Neidhardt), SFO-leder 
Højbyvej 25, Højby, 5260 Odense S 65 95 87 52

Ejvind Beck Nielsen, lærer
Prærien 38, 7200 Grindsted 75 32 40 43

Kirsten Hedeager Bentsen (f. Nielsen), fysioterapeut 
uehaackerstrasse, 9033 Untereggen,
Schweiz 00941 7196 2560
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17. Lone Ebbesen Nielsen, adjunkt 
Søndergade 13, 4800 Nykøbing F. 54 86 12 73

18. Vibeke Stræde Nielsen, lærer 
Bøgevej 8, 6760 Ribe 75 42 38 43

19. Lis Petersen, socialrådgiver 
Fasanvej 1, 6760 Ribe 75 42 00 17

2 0. Lene Jacobsen (f. Rosenmay), lærer 
Agersbækvej 24, Hee, 6950 Ringkjøbing 97 33 53 74

2 1 . Merete Due (f. Schmidt) 
Koldingvej 46, 8800 Viborg 86 62 40 90

Kontaktperson: Anne Marie Burmcsl1e-Jennf=-n

S p r . b

1. Kirsten Lyngs Andersen, lærer 
Øster Vedstedvej 142, 6760 Ribe 75 42 33 60

2 . Meta Degn Andresen, lægesekretær 
Rugmarksvej 16, Skrydstrup, 6500 Vojens 75 54 29 87

3. * Mette Bolding, skolesekretær 
Faurlundvej 14, 6760 Ribe 75 44 10 55

4. Anne M. Burgemann (f. Simonsen), lærer 
Rammelhøj 3, 6630 Rødding 74 55 27 99

5. * Helge Conradsen, lærer 
Varminglundvej 13, 6760 Ribe 75 44 13 96

6 . * Dorit M. Skovmand (f. Gormsen), korrespondent 
Elboparken 6, 7000 Fredericia 75 95 45 64

7 . Lene Hjelme 
Oplysninger sa v n e s .

8 . * Hanne Holm Kjær (f. Paulsen) 
Lungstedløkken 6 , 5681 Bellinge 65 96 28 76

9. Anders Gadegaard Jensen, læge 
Avsynaregatan 10,
S-58266 Linkoping, Sverige 00946 13 15 33 69

1 0 . Henni B. Mieth (f. Jensen), lærer 
Halmøvænge, 5700 Svendborg 62 22 14 45

11- * Birthe Jeppesen, bibliotekar
Skovgårdsparken 52. 7080 Borkop

12. Jette Simonsen (f. Jensen), lærer 
Rosenvej 59, 6400 Sønderborg 74 46 17 35
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13 . * Annelise Sørensen (f. Kjær) 
Ullerupvej 91, 6780 Skærbæk 74 75 22

14 . * Kirsten Klok, tandlæge
Stratvej 5, Sejstrup, 6740 Bramming 75 17 29

15. Ulla Larsen (f. Michaelsen)
Hans D. Hoffmannsvej 20, 7000 Fredericia

16. * Dorte Kahr Raae, sygeplejerske 
Svend Estridsensvej 7, 4000 Roskilde 42 37 39

17 . Helle Porsgaard, pædagog 
Skovvangen 38, 8722 Hedensted 75 89 22

18. * Ellen Møller (f. Schøler), korrespondent 
Havretoften 3, Guderup, 6430 Nordborg 74 45 80

19 . Tove Skals, lærer 
Ammitzbølvej 7, 7100 Vejle 75 86 52

2 0. Karsten Skov
Kroghsgade 6 , 2 th, 2100 København 0 35 26 08

2 1 . Jens Chr. Staal
Klaus Berntsensvej 298, 5260 Odense S 65 95 94

22 . Heinrich Sølbeck, lærer 
Vestergade 30, 6771 Gredstedbro 75 43 17

23 . Johnny Tauman, lærer 
Sprogøvej 43, 6710 Esbjerg 75 15 41

Knntaktoerson: Mette Bolding,

m F ,. X

1. Lillian Mathiesen (f. Brandt) 
Vestterpvej, Tofenge, 7200 Grindsted 75 33 73

2 . Eigil Braagaard 
Nørrevang 22, 7300 Jelling 75 87 23

3 . Henrik Buck
Stennevang 10, 6630 Rødding 74 84 28

4 . Bente G. Christoffersen 
Hasselvej 29, 6510 Gram 74 82 20

5. Niels Jørgen Friis
Blegdammen 5, 3. th, 8000 Århus C 86 19 42

6. * Gunnar Eggert Gram
Bakkevej 1, 6630 Rødding 74 84 13

7. Ellen Børsting (f. Damgaard Hansen)
Egegårdsvej 13, Himmelev, 4000 Roskilde

62

40

08

32

99

73

79

61

57

41

48

14

58

41

72

15

42 36 56 00
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8 . Peter Hjuler Jensen 
Prinsessegade 8, 1422 København K 31 57 17 95

9 . Erik Blume Jepsen 
Østerfenner 1 , 6760 Ribe 75 42 02 20

1 0 . Jørgen Kryel
Lollandsgade 1, 8000 Århus C 86 19 76 48

1 1 . Kjeld Mauritsen 
Saltgade 1, 6760 Ribe 75 42 47 29

1 2 . * Paul Birch Nielsen 
Jyllandsgade 32, 9600 Års 98 62 40 60

13 . Lars Nissen
Dragonvej 3, 7500 Holstebro 97 42 99 35

14 . Carla Træholt (f. Olesen) 
Ulriks Allé 69, 6270 Tønder 74 72 27 06

15. Martha M. Skrydstrup 
Anerovej 17, 8260 Viby J. 86 29 58 23

16. * Poul Søndergaard 
Midgårdsvej 20, 8800 Viborg 86 61 01 70

17. * Palle Thomsen 
Vestergade 71, 5560 Årup 64 43 34 68

18 . * Valdemar Thomsem 
Hømvej 22, 6760 Ribe 75 44 12 35

19. Truels Truelsen
Nymarksvej 22 E, 8320 Mårslet 86 29 27 06

Kontaktoerson: Palle Thomsen

mF.y

1 . * Eydun Arge
Tekaragøta 4, Fr 100 Torshavn

2 . * Leif Bengtsen
St. Stensager 16, 4320 Lejre 46 48 05 20

3. * Rita Christiansen 
Nørremøllevej 94, 8800 Viborg 86 61 36 81

4. Bjarne Fogtmann
Ribevej 120, Harreby, 6510 Gram 74 84 52 64

5. * Jens Thue Hølmkjær
Sandmarken 31, Askov, 6600 Vejen 75 35 33 93

6 . Jette Janstrup 
Fyrrehusene 37, 2600 Glostrup 42 45 72 91
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7. * Flemming Kuhi
Kildekrogen 1, 6710 Esbjerg 75 11 59

8 . * Vagn Lauridsen 
Solvænget 46, 6870 Ølgod 75 24 54

9 . Anette Lerche 
Kratlodden 63, 2760 Måløv 42 65 48

1 0 . Lars Bo Krag Møller 
Nyelandsvej 4, 4600 Køge 53 65 00

1 1 . Thomas Jakobsen
Tyrasgade 4, lejlighed 114, 2200 København N

12 . Flemming Nissen
Jens Thuesens vej 52, Taulov, 7000 Fredericia75 56 44

13 . * Jens P. Petersen
Nymarksvej 20 N, 8320 Mårslet 86 29 81

14 . * Karen L. Thomsem (f. Schmidt) 
Rugbjergvej 112, 8320 Mårslet 86 29 14

15. Kim Petersen
Skyttehusgade 36, 7100 Vejle 75 83 65

16 . Erik Schmidt
Liden Gunversvej 21, 7100 Vejle 75 72 24

17. * Bent Vase
Stengade 31 C, 3000 Helsingør 49 21 74

18 . * Franz W. Voss
Nørreløkke 19, 6400 Sønderborg 74 48 59

19. * Svend-Anker Worm
Ledøje Søndregade 1, 2765 Smørum 44 68 11

20 . Peter Øllgaard
Jernvedvej 36, 6771 Gredstedbro 75 43 10

Ulla Jørgensen (f. Kjær) er afgået ved døden. 

Kontaktperson: Flemminn Kuhi

Realister 1973

1 . * Jacob Alsing, assurandør
Tingkærvej 221, 5220 Odense SØ 65 34 23

2 . Tom Christensen, teknisk assistent 
Seminarievej 119 A, 6760 Ribe 75 42 31

3 . Niels J. Christophersen 
Holsteinsborgvej 29, 2720 Vanløse 31 71 53

93

31

91

53

62
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56

65

69

69

62
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27

96
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58
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4 . Anton B. Hansen, automekaniker 
Horsbølvej 28, Rejsby, 6780 Skærbæk 74 75 35 89

5 . Margit Kristensen (f. Truelsen) 
Knorborg Vestervej 6, 6630 Rødding 74 84 54 48

6 . Johannes Madsen
Enderupvej 26, Hviding, 6760 Ribe 75 44 55 07

7. Ejvind Nielsen
Småkærvej 32 A, Hejsager, 6100 Haderslev 74 57 13 17

8 . Svend Å. Nielsen, sparekassefuldmægtig 
Grævlingetoften 13, Egebæk, 6760 Ribe 75 44 57 01

9 . Jacob N. Pedersen 
Uffesvej 4, 5210 Odense NV 66 16 95 11

10. Karen M. Pedersen (f. Elkjær) 
Skrænten 11, 6670 Holsted 75 39 28 82

11. Peter Kjær Schmidt, omsorgspædagog 
Strandvej 7, 4733 Tappernøje 53 76 59 46

12 . Agnete R. Thyssen 
Oplysninger sa v n e s .

Kontaktperson: Jacob Aising
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15-års jubilarer
Studenter 1978.

s p r . a 

1.

2.

3 .

4. *

5.

6 .

7. *

8 .

9 .

10 . 

11 .

12 .

13.

14.

15.

16. 

17.

Birte Irene Andersen 
Abrinken 31, 6900 Skjern

Hanne Annette Andersen (f. Beier) 
Engparken 105, 6740 Bramming

Anne-Mette Poulsen (f. Bondegaard) 
Gørdingvej 7, 6740 Bramming

97 35 23 30 

75 10 21 03 

75 17 87 97

Solvejg Byriel
Søndergade 30, Skodborg, 6630 Rødding 74 84 88 40

Marianne Østerlund Clausen
Guldsmedevænget 119, 5260 Odense S 66 15 24 62

Mogens Conradsen
Løjt Nørrevang 38, Løjt Kirkeby, 6200 Åbenrå 74 61 78 37 

Annette Mees Larsen (f. Jensen)
Søndergade 52, Skodborg, 6630 Rødding 74 84 83 74

Kirsten Marie Juul
Vibevænget 80, 2880 Bagsværd 44 44 31 48

Hanne Semidt van Zanten (f. Kjærgaard)
Egegårdsparken 67, 4000 Roskilde 42 37 24 12

Mona Agathe Lorentzen
Haraldstedsvej 141, 4100 Ringsted 53 62 90 13

Erling Lorentzen
Bakkegårdsparken 9, 6630 Rødding 74 84 23 45

Eva Marie Lorenzen 
Oplysninger savnes

Birgitte Nicolaisen
Kildekobbel 14, Kollund, 6340 Kruså 74 67 84 71

Helle Merete Kahr (f. Nielsen)
Vorsaaesvej 15 A, st. 1972 Frederiksberg 31 35 24 97

Pia A. Thaysen Pjengård
Bøgevænget 5, 6690 Gørding 75 17 89 83

Susan Agren (f. Porsgaard)
Kisumparken 78, 2. tv, 2660 Brøndby Strand 43 53 36 06

Asger Sareyka Rosenberg 
Lollandsgade 12, 8000 Århus C 86 19 25 17
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18. Ingelise Skrydstrup
Kastelsvej 24, 5. th, 2100 Købehavn 0 31 38 40 08

19 . Bent Axelgård Thomsem 
Sigvaldsvej 1, 5000 Odense C 66 14 82 41

20. * Anne Birgitte Truelsen
Nyvangsvej 34, st tv, 5000 Odense C 66 13 29 15

21. Lis Warming Rasmussen (f. Warming) 
Gyden 7, Bramdrupdam, 6000 Kolding 75 56 85 54

Kontaktperson: Birgitte Nicolaisen.

s p r . b

1 . Iben Alvad
Alrøvej 124, Amstrup, 8300 Odder 86 55 18 32

2 . Helle Graves Christensen 
Pallesdamvej 21, Stårup, 7840 Højslev 97 53 71 41

3 . * Henrik Dahl
Langøgade 19, st th, 2100 København 0 31 18 03 69

4 . Helle Højmark
Akacievej 4, 8240 Risskov 86 17 39 50

5. * Peter Remmer Langberg 
Østrevej 34, 8210 Århus V 86 15 28 18

6. Ole Damkjær Nielsen 
Hornemannsgade 6, 2100 København 0 31 20 45 88

7. Merethe Sandholdt
Ringerbakken 11, st tv, 6400 Sønderborg 74 43 06 76

Linda Huusmann Madsen er afgået ved døden.

Kontaktperson: Peter R. Lanrrhern

m f . x

1 . Lars Beck
Nyringen 20, 8240 Risskov 86 21 04 80

2. Jan Dragsgaard Dall 
Ladegårdsvej 12, 6100 Haderslev 74 53 04 52

3. Finn Lausen Ebsen
Rønnebærparken 200, 6760 Ribe

4. * Karen Lisbeth Finnemann
Silkeborgvej 60, st th, 8000 Århus 86 13 44. 56
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5 . Jens Hansen
GI. Østergade 3 B, 2. tv, 9400 Nørre Sundby 98 17 00 34

6 . Lona Holdt
Torveslipperne 8, 2620 Albertslund 42 64 04 05

7. Arne Vest Jakobsen
Siestavej 29, st tv, 2600 Glostrup 43 63 39 55

8 . Hans Ulrich Kleiminger 
Heimdalsvej 1, 1-, 8230 Åbyhøj 86 15 13 37

9. Jørn Lintrup Madsen 
Lustrupvej 19, 6760 Ribe 75 42 47 04

10. * Erik Bang Mortensen
østervinge 6, 6700 Esbjerg 75 18 15 94

11. * Allan Møller
Egebækvej 185, 2850 Nærum 42 80 47 64

12 . Birte Wraa Nielsen 
Toften 37, 6650 Brørup 75 38 35 81

13 . Jan Peter Flotin Nielsen 
Sønderportsgade 51, 6760 Ribe 75 42 37 44

14 . Ulrik Olsen
Kochsgade 4, 5000 Odense C 66 11 32 03

15. Mogens Schluter 
Toften 37, 6650 Brørup 75 38 35 81

16. Michael Sønderup 
Hospitalsgade 47, 6000 Kolding 75 50 19 90

17 . Inga Seeberg Sørensen
Blomsterhaven 10, Taulov, 7000 Fredericia 75 56 20 70

18 . * Jan Martin Sørensen
Arne Poulsensvej 2, st th, 7100 Vejle 75 82 01 09

19. Jens Mølgaard Villadsen 
Stærhøj 4, 9260 Gistrup 98 33 37 44

20. Anni Beck Nielsen
Frankrigsgade 5, 2300 København S 31 55 33 58

21. Hanne Madsen
Knhdrisgade 6, 2. vær. 4, 8000 Århus C 86 19 81 02

Kontaktperson: Jan Martin Sørensen
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m f . y

1. P-E. Brodersen, jordemoder
Jens Johansensvej 4 A, 6100 Haderslev 75 53 15 94

2 . Poul Brunsgaard, ingeniør 
Poppelvej 3, 3480 Fredensborg 42 28 11 97

3 . * David Christensen, ingeniør 
Golfvej 84, 6715 Esbjerg N 75 45 22 36

4 . * Susanne Nielsen, sygeplejerske 
Rugbjergvej 24, Rugbjerg, 6230 Rødekro 74 66 41 11

5 . Birgitte Knudsen, sygeplejerske 
Palnatokesvej 34, 4. 5000 Odense C 66 13 79 89

6 . Karin L Hansen, socialpædagog 
Gellerupvej 36, 6800 Varde 75 22 47 39

7. * Karen Marie Bech, pædagog
Kirkegade 21, Bedsted, 6240 Løgumkloster 74 77 74 59

8 . Ejvind Pedersen, EDB-assistent 
Trællerupvej 2, Trællerup, 4000 Roskilde 42 40 12 94

9 . Lene Pedersen, sygeplejerske 
Vesterbyvej 2, 6271 Gredstedbro 75 43 20 32

10 . N.P. Rindom, skatterevisor 
Åparken 4, 6240 Løgumkloster 74 74 43 83

Kontaktperson: Poul Brunsaaard
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10-års jubilarer
Studenter 1983

s p r . a

i . Niels Bundgaard, stud. theol,
c/o Sundholmsvej 79, 4 th, 2300 København S

2 . Søren Eriksen
Stengårdsvej 48, st. m f, 6705 Esbjerg

3 . Alice Jensen (f. Fuglsang) 
Kærmarksvej 15, Brøns, 6780 Skærbæk 74 75 36 33

4 . Marianne N. Holm (f. Hansen)
Marien Hölzungsweg 24 A, Flensborg 00949 461 582 491

5 . Joan Jacobsen
Grønlandsparken 144 B, 6715 Esbjerg 75 17 63 57

6. * Birgitte K. Tørnquist (f. Kargo), bankassistent 
Vester Vedstedvej 4 A, Egebæk, 6760 Ribe 75 44 54 66

7 . Helle Larsen
Enebærvej 12, 8800 Viborg 86 61 38 39

8 . Claus Petersen Lundtofte 
Grønnegade 23, st. 6760 Ribe 75 41 08 16

9. Karen Busch Nielsen, lærer 
Aggersborggade 8, 1 th, 2100 København 0 31 42 28 52

10 . Lisa Brandt (f. Nielsen) 
Mindegade 22, 7400 Herning 97 12 49 04

11. Lene Baggersgård Petersen 
Moltkesvej 10, st tv, 8269 Viby 86 11 96 26

12 . Tove Hedegård Rasmussen, lærer
Højer Ungdomsskole, Nørrevej 68, 6280 Højer 75 78 21 40

13 . Michael Scheel
Løngangsstræde 37 A, st tv, 1468 København K 33 32 10 37

14 . Bent Schmidt
Vestervang 32, 2. m f, 8000 Århus C 86 18 96 26

15. Susanne Schmidt 
Skrænten 59, 6600 Vejen 75 76 45 51

16 . Elsebeth K. Knakkegård (f. Simonsen) 
Vestervang 29, 2 tv, 8000 Århus C

17. Ingrid Søchting
233 Fourth Street, New Westminster BC, V3L 2T9, Canada



426

18 . Inge Vibeke B. Sørensen 
Flintemarken 17, 7190 Billund 74 75 27 34

19 . Sanne G. Konstmann (f. Thyssen) 
Gasse Høje 26, 6780 Skærbæk 74 75 27 02

20. Lisbeth Warrer
Mulvadvej 37, 6740 Bramming 75 17 23 65

21. Anette Vejrup
Lovrupvej 23, Nr Lovrup, 6690 Gørding 75 17 88 59

22 . Helene Wonsbek
St. Kannikestræde 12, 1169 København K 33 12 48 65

Kontaktperson: Birgitte K. Tørnauist.

s p r . b

1. Hans Henrik Andersen, maskinmester 
Søsterhøjvej 38, 8270 Højbjerg 86 27 44 76

2. Pia Andersen, lærer 
Tangevej 26, 6760 Ribe 75 42 45 99

3 . Bente Maimburg Bennedsen 
Tangevej 30, 6760 Ribe 75 41 01 52

4 . * Christian C. Christensen, lærer 
Smålandsgade 5, 4 tv, 2300 København S 31 54 84 99

5 . Gitte Egebjerg Ibsen, korrespondent 
Sonnenbergerstrasse 20 A, D-6200 Wiesbaden, Tyskland

6 . Alice Fabrin Jakobsen 
Lyshøj Allé 108, 6000 Kolding 75 52 73 84

7. Ina Holm Jensen, indkøber 
Gyvelvej 13, 6740 Bramming 75 17 20 32

8. * Steen Føge Jensen
Skindergade 34, lejl. 25, il59 København K 33 12 91 09

9 . Lis Johannsen 
Faurlundvej 12, 6760 Ribe 75 44 12 60

10. Hanne Høy Kristensen, sygeplejerske 
Hjortkærvej 13, 6740 Bramming 75 19 10 81

11. Helle Lillesøe, sygeplejerske 
Rojumvej 48, 6400 Sønderborg 74 42 58 06

12 . Pia Annette Arthur (f. Lundgaard), assistent 
Postbox 59162 Mangere Bridge, Auckland, New Zealand

13 . Ann Nedergaard, fysioterapeut
Oluf Bagers Gade 21, 5000 Odense C 65 91 47 96
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14. * Niels Erik Folmann, produktchef
Godthåbsvej 68, 2 th, 2000 Frederiksberg F 38 88 58 38

15. Susanne Kragh Rångman (f. Nielsen), køkkenchef
Skjalm Hvides Gade 5, 4 th, 1728 København V  31 22 32 70

16. Lone Cecilie Stephensen (f. Petersen), ergoterapeut
Haderslevvej 28, 6760 Ribe 75 42 07 41

17. 

18 .

19.

20.

Laila Borggaard (f. Svendsen), plejehjemsassistent 
Hjortetoften 4, Egebæk, 6760 Ribe 75 44 53 61

Kirsten Sørensen
Fåborggade 21, st tv, 8000 Århus C

Pia Thyssen, korrespondent 
Hvedevænget 19, 6600 Vejen

Dorthe Vestergaard, bankassistent 
Tvedgade 2, 1. sal, 6760 Ribe

86 13 99 59 

75 36 34 35 

75 41 03 17

Kontaktperson: Niels Erik Folmann

s p r . c

1. * Ellen M. Dahl, mag.art.
Skanderborggade 3, 2 th, 2100 København 0

2. Annette Jacobsen, korrespondent 
Al Lourival Gomes Nogueira 205,
CEP 37100 Varginta, M6 Brazil

31 38 95 80

3 .

4 .

Britta Skou Karstens, lærer
Frørupvej 29, 6070 Christiansfeld 74 56 84 93

Jens O. Lasthein, fotograf
Hogbergsgatan 64, 5. S-11653 Stockholm, Sverige

5. Signe Lund
Tobøl Fælledvej 3, 6683 Føvling 75 39 82 68

6. Helle Langhede Olsen, tandlæge,
P.P. Ørumsgade 16, 2 tv, 8000 Århus C 86 14 76 17

7. Anita Kielgast Røddig (f. Poulsen)
Ansvej 26 B, 8600 Silkeborg 86 80 17 29

8. * Lis Rosenberg, apotekerassistent
An der Freiheit 24, 2262 Leck, Tyskland00949 46 62 23 69

9.

1 0 .

Jens Juhl Søberg
Rasmus Rasksvej 7, 2500 Valby 31 17 95 47

Lena Warming Gad (f. Thyssen Warming), eksportsekretær 
Gånsagervej 22, 6780 Skærbæk 74 75 74 47

Kontaktperson: Ellen Dahl
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mfx

1.

2. *

3 .

4 .

5 .

6. *

7 .

8 .

9. *

10 . * 

1 1 .

12 .

13 .

14 . * 

15. * 

16 .

17.

18.

Bjarne Gylling Andersen
Jernvedvej 6, 6771 Gredstedbro 75 43 12 16

Dorte Waldemar (f. Andersen) 
Nygårdsvej 4, 2. tv. 6700 Esbjerg 75 45 26 41

Ole Arrendtorp
Rahbeks Allé 7, 6650 Brørup 75 38 43 33

Annette Sjøgren 
Præstegade 25, 6760 Ribe 75 41 02 68

Carsten Christensen
Johan Kellersvej 24, 3 tv, 2450 København SV 31 31 32 19

Søren Ellegaard, landinspektør 
Sandbjerggade 56, 3. tv, 2200 København N 31 81 37 78

Charlotte Hansen
Toften 12, Øster Vedsted, 6760 Ribe 75 42 17 99

Marti Storm Prinds (Per Hansen) 
Nedervænget 372, 6100 Haderslev 74 53 36 86

Kirsten Th. Hinge Jepsen (f. Th. Hinge) 
Klosterport 9, 3 tv, 8000 Århus C 86 12 29 68

Lars Iversen, dyrlæge
Tulipanvej 46, st tv, 6705 Esbjerg

Karin Alnor Jensen
Set. Knudsgade 33, 1. 5100 Odense C 65 90 66 62

Lone Kraus
Stadionvej 74, st tv, 5200 Odense V 66 14 94 58

Mette Krog Sandfeld (f. Krog)
Holger Drachmanns Allé 20, 6700 Esbjerg 75 12 72 04

Doris Skov Larsen, sygeplejerske 
Damgårdsvej 7, st tv, 3660 Stenløse 42 17 02 14

Estrid Hasager (f. Madsen) 
Vester Møllevej 246, 8380 Trige 86 23 21 07

Ole Mathiesen
Hyltebro 3, 3 th, 2200 København N 31 83 17 70

Anne Paasch
Tingvejen 73, 6780 Skærbæk

Asger Greval Petersen
V. Strandgade 16 A, st th, 6950 Ringkøbing 97 32 41 53
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19. * Jan Poulsen
Set. Nicolajgade 5, 6760 Ribe

Kontaktperson: Dorte Waldemar

mfy

1. Grete Brunsgaard
Hobro Landevej 90, 8830 Tjele 86 65 31

2 . Ingegerd J. Christensen 
Oplysninger savnes

3 . Hans Einar Christiansen 
Børglumvej 2, 746. 8240 Risskov 86 21 58

4 . Hans Jacob Eriksen 
Oplysninger savnes

5. Bent Gabelgaard
Samsøgade 23, 1. tv, 9000 Aalborg

6. Finn D. Gormsen
Krokodillegade 12, 1. 1326 København K 33 13 62

7 . Lyng Grann
Gerlachsgade 4, st. 8000 Århus C 86 13 11

8. Anna Hansen
Paludan Møllersvej 37, st th, 8210 Århus V 86 18 08

9 . Lars Henrik Hansen
Marstalsgade 38, 4 th, 2100 København 0 31 42 51

10 . Anette Høholt
Tved 140, 6270 Tønder 74 72 52

11. Berith Gade (f. Jensen)
Eiksveien 88 A, N-1345 Østerås, Norge

12. * Kim René Jensen
Voldgade 6, 2 tv, 7800 Skive 97 51 06

13 . René Karpantchof, c/o Morten Bigum 
Abel Katrinesvej 8, 3 tv, 1654 København V 31 24 52

14 . Jan B. Madsen
Kongevej 17, 6100 Haderslev 74 52 99

15. Torben Marcussen
Vestergårdsvej 226, 2 tv. 2400 København NV 38 34 74

16 . Lone Hjort (f. Melgaard)
Kirkegade 4 A, Vejrup, 6740 Bramming 75 19 03

17 . Lone Jespersen (f. Mikkelsen) 
Haderslevvej 26, 6760 Ribe 75 42 38

63

32

50

13
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33

29

30

70

74

65

88

14
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18. Mette Nielsen
Herluf Trollesvej 2, 1 th, 7400 Herning 97 21 17 59

19. * Helle Borgholt (f. Peltonen) 
Astrupvej 46, 2700 Brønshøj 31 60 30 20

2 0. Hardy Paaskesen
Voddervej 7, Vodder, 6740 Skærbæk

2 1 . Jette Schultz
Sølvgade 68, Hallund, 9700 Brønderslev 98 83 50 20

22 . John Sørensen 
Lindeallé 6 , 6760 Ribe 75 41 02 04

23 . Gurli Thøgersen
GC Box 975, 3970 Petuffik, Grønland

Kontaktoerson: Lone JesnerHen

mf z

1 . * Conny B. Asmussen, PH.D. stud 
Dybbølvej 29, lejl 37, 8240 Risskov 86 17 52 79

2 . Anette Boysen Schultz, (f. Boysen), sygeplejerske 
Filosofvænget 12, 1 . th, 2400 København NV 31 83 27 24

3 . Jette Brabrand, sygeplejerske 
Godthåbsvej 74, 46, 2000 Frederiksberg

4 . Nina Sybille Dam, stud.scient. 
Søllerødgade 53, 3, 2200 København N 31 85 13 57

5 . Christian Hundebøl 
Stenhusvej 28, 4300 Holbæk 59 44 34 34

6 . * Jørgen S. Kristensen, maskiningeniør 
Svendsgade 80, st. 4, 6700 Esbjerg 75 12 07 70

7 . Inger Marie Schack (f. Nielsen), bankassistent 
Højrupvej 10, Højrup, 6510 Gram 74 82 61 57

8 . Poul Beck Nielsen
Højgade 15, st 6100 Haderslev

9. Helle B. Petersen, udviklingsingeniør 
Evaldsgade 10, 2. th, 8000 Arhus C 86 18 45 83

10 . Kristian B. Sandvej, stud. med 
Knudrisgade 39, 8000 Århus 86 18 56 97

1 1 . Ejnar B. Schultz, agronom
Filosofvænget 12, 1 . th, 2400 København NV 31 83 27 24

12 . * Pia Berndt (f. Sørensen), bankassistent 
Falkoner-allé 53, lejl 418, 2000 Frederiksberg31 86 85 05
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13. 

14 .

Martin Thøfner
Strandvejen 229, 1. th, 2920 Charlottenlund

Anette Schack Aarhus, sygeplejerske 
Spangsbjerg Kirkevej 46, 6 tv, 6700 Esbjerg

31 62 74 63

75 12 69 47

Kontaktperson: Conny B. Asmussen

H?rtg ^ tu r
HOTEL
RESTAURANT 
TORVET 
6760 RIBE 
TLF. 75 42 07 00

(g)
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Den sidste henrettelse i Ribe 
den 26. januar 1844
Den sidste henrettelse i Ribe var et iige så 
grusom t drama som den sidste henrettelse 
i Danmark 1892, hvor skarpretteren hugge
de forkert første gang, da han skulle ekse
kvere dødsdommen over Jens Nielsen.

I Ribe drejede det sig om den 24-årige 
Andreas Andersen Storgaard fra Mors, der 
aldrig havde hørt til Guds bedste børn. Han 
havde flakket rundt siden konSrmationen, 
var tidligere straffet for tyveri, opretholdt 
livet ved tilfældigt arbejde rundt omkring 
og havnede på denne måde i Ribe den 30. 
novem ber 1842. Hos gæstgiver Søren Chri
stensen faldt han i kortspil med et par and
re gæster, herunder også Anders Henrik
sen, der lige som Storgaard var uden fast 
tjeneste.

To dage senere fandt man Henriksens 
mishandlede lig i en dyb grøft nord for 
plantagen, og Storgaard blev sigtet for dra
bet. Præ senteret for de stæ rke indicier, 
man havde bl.a. fundet den myrdedes ur og 
pibe på Storgaard, tilstod han. Hans forkla
ring om, at m ordet var sket i hidsighed 
p.g.a. den m yrdedes opførsel, hjalp ham 
ikke. Den 31. juli året efter dømte Ribe ret 
ham til at bøde liv for liv.

Sagen skulle dog først prøves ved over
retten i Viborg, siden ved højesteret, og 
imens sad Storgaard i arresten i Ribe hvor 
han modtog «den lovbefalede religionspå
virkning« af en af byens præster. Herunder 
blev han så religiøst anfægtet, at han bad 
om fornyet afhøring, hvor han tilstod, at 
m ordet var overlagt. Motivet var Henrik
sens ur og ikke Henriksens opførsel, hvil
ket bestem t ikke var en formildende om
stændighed.

Overretten skærpede dommen, idet den 
ikke blot dømte ham  til at bøde liv for liv 
efter lovens bogstav, men også til at lægges 
på hjul og stejle. Dommen stadfæstedes af

højesteret den 20. decem ber 1843, og igen 
ved kongeligt reskript af 3. januar 1844, idet 
Frederik den syvende dog lod kravet om 
hjul og stejle bortfalde.

Den 26. januar 1844 vågnede Storgaard 
tidligt. Han takkede arrestforvareren for 
den godhed, han havde vist ham  og bad 
ham anmode skarp retteren om at udføre 
henrettelsen så hurtigt og godt, som han 
kunne. Han skulle nok ligge stille. Kl. 10 
blev han afhentet og i åben vogn kørt gen
nem byen til galgebakken vest for planta
gen, hvor borgervæbningen havde dannet 
kæde for at holde m enneskem asserne på 
afstand.

Borgmester Høyer oplæste dommen, og 
præsten ved Set. Catharinæ kirke Christian 
Erik de Thurah trøstede den morddømte 
Storgaard og beredte ham  til døden. Denne 
trak selv sin trøje af og lagde roligt og fattet 
hovedet på blokken, hvorefter eksekutio
nen foregik.

Samme dag udtrykte Ribe Stifts-Tidende 
sin harm e og afsky for den måde, henret
telsen var sket på. Daværende redaktør E. 
Hyphoff skrev: «Men -  vi må højligen be
klage, at Skarpretteren, der før har vist 
Færdighed i sin rædsom m e Kunst, foruden 
det første Hug maatte skære, gribe fat i 
Haaret og hugge nok engang, hvilket natur
ligvis ikke kunde andet end vække almin
delig Rædsel og Afsky. Visselig var Deli- 
kventen død efter det første Hug, men det 
kan i Sandhed ikke være nok.«

Videre tilføjer redaktøren: «Vi kan ikke 
afgøre, om Skarpretteren kan undskyldes. 
Delikventen var m eget stæ rkt bygget og 
havde en ualmindelig tyk, kødfuld Hals, og 
han bevægede Hovedet lidt, da det første 
Hug faldt; men hvorfor havde Skarprette
ren ikke forsøgt at forhindre det sidste, 
hvortil der dog vistnok gives Midler. Vi kan
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ikke afgøre, om den Omstændighed, at 
Blokken var m eget smal. og at den kun var 
sat ned i løst Sand, kan have bidraget til 
dette afskyelige Skuespil; m en derpaa kun
de jo i saa Fald ogsaa have været raadet 
Bod. Kan denne barbariske Straf ikke af
skaffes, saa burde den visselig ogsaa udfø
res ved en Maskine for at forhindre, at 
Henrettelse ikke faar Udseende af Slagteri, 
hvorpaa man jo desværre har flere Eksem
pler«.

I praksis skulle der gå næsten et halvt 
hundrede år, før dødsstraffen blev afskaffet 
herhjemme. Årsagen var som tidligere 
nævnt den grufulde eksekvering af Jens 
Nielsen i Horsens tugthus 1892, der vel 
næppe kan have væ ret væ rre end den sid

Nyt fra Ribe
For første gang i en længere årrække bliver 
der ikke opført et historisk Ribe-spil til som
mer. Der har simpelthen ikke meldt sig 
skuespillere nok, hl at spillet kan gennem
føres. Der skulle bruges 25 skuespillere til 
Kjeld Abell's forholdvis ukendte stykke: 
Dronning går igen.

#

En barnegrav fra vikingetiden er af arkæo
logerne fra Den antikvariske Samling ble
vet fundet på Ribelunds område ikke langt 
fra det sted, hvor der tidligere er gjort om
fattende fund fra 700-tallet.

Graven var kun 90 centim eter lang, og 
det var det eneste fund, vi gjorde i forbin
delse med den pågældende udgravning, si
ger antikvar Stig Jensen, Ribe.

D et lille vikingebarn havde i øvrigt fået

ste henrettelse i Ribe -  den var oven i købet 
offentlig. Juridisk afskaffedes dødsstraffen 
for civile forbrydelser dog først m ed revi
sionen af straffeloven 1930.

Kilde: Ribe Stiftstidende, januar 1944.
% 077 *

legetøj med sig i graven, hvor der nemlig lå 
en lille brændt lerkugle.

&

En ny storkerede er blevet sat op på taget 
af Den danske Bank på overdammen i Ribe. 
Arbejdet med genopsætningen e r forestået 
af storke eksperten, arkæolog Hans Skov. 
På pladsen foran posthuset blev der fredag 
den 16. april afsløret Ribes nyeste skulptur. 
Borgmester Jens Christensen afslørede 
skulpturen, der er lavet af Øivind Nygaard 
og hedder »Kvinde ser på Kunst«.

&

Der afholdes Tulipanfest i en hel uge fra 
den 7 maj. Samtidig er der Vikingemarked 
på Ribe Vikingecenter.
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Foreningens organisation

Ole Marker, s.54, Englodden 21,
3600 Frederikssund 42 3149 97

JVæsiT&rMMMtf

Kirstine Nørr, s.54, Klintevej 12,
3450 Allerød 42 27 43 87

Kasserer
Kirsten Griinfeld, s.62, Rønne Allé 15A, 
3450 Allerød 42 27 63 08

Se&retær
Poul Noer, r.42, Nordkildevej 15,
3230 Græsted 42 29 14 43

Arkivar

Jørgen Kellermann, s.47, Kongsbjergvej 16, 
2830 Virum 42 85 30 15

Æresse/ors%M!Mg

Johs. Jensen, s.47, Virumvej 108B,
2830 Virum 42 85 40 70

Ke&z%før

Gregers Jæger, s.54, Hoffgårdsvej 7,
6950 Ringkøbing 97 32 35 47

Hans Jakob Willumsen, s.36,
Markvangen 8,
2820 Gentofte 31 65 33 02

Kn. William Kastrup, s.54, Eskemllé 27, 
3460 Birkerød 42 8109 50

AY/e&zr^w

D orte Lund, s.53, Høsterkøbvej 38,
2970 Hørsholm 42 81 46 17

$Mf)/)/eaMfer

Jørgen Kellermann, s.47, Kongsbjergvej 16, 
2830 Virum 42 85 3015

Peter Lungholt, s.62, Asylgade 12,
4000 Roskilde 42 36 89 36

Keafsarer
Hans J. Nielsen, r.66, Damager Vænge 62, 
2670 Greve Strand 42 61 07 47

M erete Lindqvist, s.76, W ebersgade 50, 
2100 København 0 .  31 38 72 34

KeMsarsagg/eaM?

Kirsten Hingeberg Larsen, r.65,
Sdr.Boulevard 34, l.th.
1720 København V. 31 2116 25

RIPENSER-BLADET
KMa%h'oM

Gregers Jæger, ansv. Hoffgårdsvej 7,
6950 Ringkøbing 97 32 35 47

A:a*a!eMe/ser

Poul Noer, Nordkildevej 15
3230 Græsted 42 29 14 43

Kasserer
Kirsten Griinfeld, Rønne Allé 15A 
3450 Allerød 42 27 63 08
giro 1 06 66 76

Æ/?er?ry% a f  arh'%/er kun efter aftale med 
redaktionen.

Adresseændringer ag re^/awah'aner over ik
ke modtaget blad meddeles til det postom
delingshus, hvorunder man hører. Ved flyt
ning opgives både gammel og ny adresse 
sam t alle cifre i medlemsnummer, der står 
på bagsiden afbladet.

Æigenser-Madei udkommer 4 gange årligt 
og udgives af .Ripenser sa7n/Mndef, en for
ening af tidligere elever fra Ribe Katedral
skole samt for skolens nuværende og tidli
gere elever.
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D o t  ($ n m ir  A r r e s t
RESTAURANT OG HOTEL

Torvet 11 - DK-6760 Ribe 
Hf. 75 42 37 00 - Fax 75 42 37 22

RESTAURANT

Stedet hvor man spiser godt 
-ogbiitigt.

(D
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MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET
SIDEN 1916
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/  BYFORNYELSE 
y  BOLIGFORBEDRING 
y  MODERNISERING 
/  PRIVAT BYFORNYELSE

Byfornyelsesselskabet DANMARK er etaMeret i 1969, som et almennyttigt selskab med en 
garantikapital på kr. 45,0 mili. Selskabet er autoriseret til at bisti bl.a. kommuner med byfornyelse.
Der arbejdes i mere end 130 kommuner. Selskabet har 120 medarbejdere fordelt p i hovedkonto
ret i København og 8 regionskontorer i landet.

BYFORNYELSESSELSKABET DANMARK
- v/ /øser opleverne Ma/f S.M.RA

1554 København V 
Tli. 3311 82 22

Arhus:
Rosengade 38 C 
8000 Arhus C 
TIf. 8619 82 44

Klinkbjerg 4 
6200 Aabenraa 
TIf. 74 62 71 56

Odense:

5000 O dense^  
TIf. 65 90 87 20

9000 Aalborg 6000 Kolding 
Tlf.98 16 93 22 Tlf.75 53 33 33

6700 Esbjerg 
TIf. 7512 52 66

Slagelse:

4200 Slagelse 
TIf. 58 50 27 76

Nykøbing F:
Slotsgade 54 
4800 Nykøbing F 
TIf. 54 85 90 33
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Translokationen 1993
Fredag den 18. juni oprandt så den store 
dag, som så mange havde set hen hl. Mod
sat sidste år var vejret ikke særligt godt, og 
allerede kl. 8 blev der taget beslutning om, 
at translokationen skulle foregå i Domkir
ken, ligesom det sidst skete i 1990. Selvom 
det selvfølgelig er festligst og nem m est at 
holde translokationen i skolegården, er der 
nu også noget særligt ved, at translokatio
nen foregår i Domkirken. Den store kirke 
var fyldt hl bristepunktet -  ligesom jule
aften.

Rektor bød velkommen hl den store for
samling af studenter, forældre, jubilarer, 
elever, læ rere m.v., hvorpå vi traditionen 
tro sang »Den signede dag med fryd vi 
ser«. Rektor aflagde herefter sin beretning. 
Kantatens første del kunne nu begynde. 
For os, som sad tæ t på og bag ved, var det 
noget beskæm m ende at se korets påklæd
ning. Man skulle tro, det var »Tiggerstu
denten«, der blev opført, m en som alhd lød 
kantaten dejligt under Lis Gjørups ledelse. 
Der blev nu uddelt eksamensbeviser af rek
tor med efterfølgende tale hl studenterne. 
Rektors tale blev efterfulgt af studenternes 
tale, som i år blev holdt af Jonas Ellehauge 
Hansen.

Efter kantatens 2. del uddelte rektor le
gater til en lang række af flittige, dygtige og 
afholdte studenter og elever. Formanden 
for Ripensersamfundet holdt sin tale til stu
denterne og kunne hl slut overrække Ri
pensersam fundets dimittendlegat.

Efter Ole M arkers tale var der to jubilar
taler. Dels 60 års studenterjubilaren Ebbe 
Thestrup Pedersen og dels 50 års studen
terjubilaren Agnete Stage.

Rektor sluttede herefter translokationen 
af med de sædvanlige praktiske bem ærk
ninger og bad os alle synge med på »Hvor 
smiler fagert den danske kyst«. Transloka
tionen var nu slut, men jubilarer, studenter 
og læ rere kunne nu begive sig hibage til 
skolen, hvor Ripensersamfundets besty
relse havde dækket festligt op til Ripenser
samfundets traditionelle jubilarreception, 
som i år vel nok havde rekorddeltagelse.

Efter et par hyggelige og livlige hm er 
fordelte jubilarerne sig ud hl alle byens 
hyggelige spisesteder, hvor de festede vi
dere
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Rektors velkomst og årsberetning
På Ribe Katedralskole's vegne vii jeg gerne 
byde velkommen til translokationen 1993. 
Velkommen til årets studenter, til l.g 'erne 
og 2.g'erne, forældrene, bestyrelsen for Ri
be Katedralskole, vore gæster, til tidligere 
elever og til jubilarerne.

Jeg  er glad for, at vi kan samles så mange
- for at fejre studenterne. Jeg  er også glad 
for, at så mange denne dag Under tilbage til 
deres gamle skole.

Velkommen hertil allesammen. Vi syn
ger <>Den signede dag ...<<

Ribe Katedralskole dimitterer i dag 91 stu
denter, 26 sproglige og 65 matematiske stu
denter. I er en lille årgang i forhold til året 
før og også i forhold til de to studenterår
gange, der kom m er efter.

I har haft den lille årgangs fordele ved at 
kende hinanden godt - men I har måttet 
være med til at dele pladsen her, så vi både 
fik plads til 6 nye l.g.-klasser i 1992 og til 6 
2.g-klasser.

Til næste år optager vi 5 nye l.g-klasser
- og så kan der ikke væ re flere elever på 
skolen. Hver krog er udnyttet - selv det lille 
russisklokale med samovaren i Puggård 
bliver klasselokale for en 2.g-klasse. Det 
betyder også, at vi i år er nødt til a t henvise 
nogle ansøgere til vores nabogymnasier.

Selv om vi har pladsproblemer, så e r  vi 
selvfølgelig glade for den store tilgang. Den 
ligger langt over prognoserne. Den e r  ud
tryk  for, at en stor del af ungdomsårgangen 
søger gymnasiet - og b ruger de mange mu
ligheder, gymnasiet giver.

De mange elever understreger behovet 
for, at der findes en løsning på det forhold, 
at skolen ikke haren  samlingssal, hvor hele 
skolen kan mødes. Det er vi nok den eneste 
skole, der ikke har. Ribe Amt har projekte
re t skitseprojekt til en overbygning over 
rundgangen. Det kan teknisk lade sig gøre. 
Ribe Kommune har godkendt tegningerne

- og der kan sidde 350 mennesker, når over
bygningen bliver færdig. Efter investe
ringsoversigten skulle det ske i næste som
merferie. Vi mangler projekteringsbevillin
gen og anlægsbevillingen. Jeg vil også her 
udtrykke skolens allerstørste ønske om, at 
der bliver plads til overbygningen, når bud
gettet lægges for 1994. Så vi får de samme 
muligheder som am tets øvrige gymnasier 
har for at holde m øder og fællesarrange
menter, så vi også får gode ram m er om det 
liv, der udfolder sig uden for den egentlige 
undervisning.

Andre ting er faldet helt på plads. Vi har 
nu aftalt med Ribe Kommune, hvordan det 
idrætsanlæg skal se ud, der skal anlægges 
som kompensation for, at Ribe Kommune 
får vores idrætsanlæg til ferieby. Vi har 
aftalt tidsplan og Enanciering. Alle disse 
ting skulle gerne stå færdige og have fun
geret nogen tid, når skolen om 2 år kan 
holde sit 850 års jubilæum.

Udenlandske kontakter har spillet og vil 
spille en stor rolle i det kommende år. Vi 
har udbygget vores kontakter med gymna
sierne i Edinburgh. Vi ser frem El at få 28 
skotter på besøg her i 6 uger fra august til 
oktober. De kom m er med bøger og opga
ver og skal undervises og instrueres på 
engelsk. Jeg  ser også frem til, at vi sender 
2x m ed 28 elever El Edinburgh fra oktober 
til december. Det har krævet m egen plan
lægning og aftaler om, hvad der skal læses 
af hvem og hvornår. Jeg  tror, at eleverne vil 
få sto rt udbytte - og at vi skal arbejde videre 
i den retning.

Vi vil gerne udvide vores kontakter - og 
det gør vi ved at indgå udvekslingsaftaler 
med Chr. Weisse gymnasiet i Zittau, hvor 
vores tyskhold tager ned i oktober 1993.

Ser vi lidt Elbage på skoleåret, vil jeg sige 
tak for et godt år. Jeg vil sige tak for det 
allervæsentligste, nemlig den daglige un
dervisning og samspillet læ rer og elev. Jeg
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ser også tilbage på mange gode arrange
m enter i årets løb: skolekomedie, forårs
koncert og idrætsdag. Tak til dem, der sør
ger for, at der er liv på skolen også udover 
undervisningen.

Endelig en tak til bestyrelsen for gode 
drøftelser og m øder og for dens interesse 
for skolen.

Til næste år er foreløbigt ansat 5 nye lære
re: Ole Hedegaard med dansk og sam
fundsfag, Lise Vind Petersen med dansk og 
oldtidskundskab, Lars Bjørn med biologi 
og kemi, Anna Davidsen med engelsk og 
fransk og Søren Hansen med matematik, 
fysik og kemi.

Her ved slutningen af skoleåret er der 
nogle, vi tager afsked med, og som jeg vil 
sige en særlig tak dl.

Det er Inger Thorup Lauridsen, der har 
været ansat her i 3 år med et hold i faget 
engelsk hvert år. Inger Thorup har hele 
tiden haft sin hovedstilling på Ribe VUC og 
skal næste år kun være dér.

Søren Brinch-Fischer har være h e r i 4 år 
- det sidste år som udlånt fra Esbjerg Gym
nasium. Jeg vil sige tak, fordi I har villet 
hjælpe os med at læse tim er de sidste år.

Og tak til Marianne Würtz, der har haft 
næsten fuld stilling h er i 2 år i dansk - 
samtidig med hun har taget bifag i informa
tionsvidenskab og i historie. Marianne får 
fast stilling i Tønder - og det er jeg sikker 
på, at Tønder er godt tjent med.

Claus Jungersen flytter til Århus. Også 
tak til Claus og held og lykke i Århus.

Der er imidlertid to, som jeg vil sige en 
særlig tak dl. Leif Steiness fratræder sin 
stilling som pedel og går på pension med 
udgangen af dette skoleår. Jeg  har haft lej
lighed til ved en særlig reception i onsdags 
at sige tak til Leif Steiness for hans virke 
her ved skolen i 26 år. Det er en periode, 
hvor skolen er vokset, bygget om og allige
vel har bevaret sine smukke bygninger. Alt 
det har gjort pedellens arbejde større og 
også m ere kom pliceret

Jeg vil gentage min tak her for, at vi hver 
morgen og til hvert aftenarrangem ent har 
kunnet komme til e t r e n t  velholdt og vel
fungerende skolehus. Det er utroligt vigtigt 
- og det lykkes kun, fordi du har følt et 
ansvar for, at de fysiske ram m er fungerer 
og for, at dem. der skal bruge dem, er glade 
for dem - og for at de også passer på dem. 
Også tak for godt samarbejde med elever 
og læ rere - og alle gode ønsker for den 
kommende tid.

Min anden ganske særlige tak går dl Karl 
Anker Hjorth. Karl Anker Hjorth har været 
ansat ved Ribe Katedralskole siden 1. aug. 
1962 som årsvikar i skoleåret 1962/63 og 
som midlerddig tim elærer fra 1. aug. 1963. 
Den m idlerddige sdlling holdt i 30 år. Når 
man ser, hvordan dm erne i idræ t var for
delt, så havde Grethe Skjødt pigegymna- 
sdk i alle klasser og Karl Anker Hjorth 
tilsvarende drengegymnastik i alle klasser
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bortset fra en enkelt realklasse. Det er sjæl
dent, at e t helt iag i den grad kædes sam
men med personer. Idræ t på Ribe Katedral
skole har i hele perioden fra 1962 til 1988 - 
26 år - væ ret varetaget af Grethe Skjødt og 
Karl Anker Hjorth alene. Det e r  en hel 
epoke.

Det e r  mange årgange, der har nydt godt 
af din glæde, Karl Anker Hjorth, ved idræt 
- og måske særligt ved boldspil. Der er 
mange, der har været glade for at komme 
til stævner og deltage i frivillig idræ t efter

skoletid. Der er mange, mange elever, der 
har været glade for at dyrke idræt i dine 
timer. Jeg vil gerne sige tak for 31 år her 
ved skolen - de første 26 år alene i drenge
idræ t og de sidste 5 år i e t godt samarbejde 
med 5 nye idrætskolleger. Og så næ rer jeg 
også den samme beundring som dine ele
ver gør - vi er imponerede over, at du stadig 
spiller forbold og volleyball og basketball - 
og at du stadig deltager fysisk på lige fod.

Vi vil ønske dig gode år fremover - og 
håber, at du vil se til os.

Lauridsens legat

Direktør, cand.pharm. Niels Peter Lauridsen 
og hustru Johanne Margrethe Lauridsen, 
født Rubner Wissings legat 
for studenter fra Ribe Katedralskole

Ripenser-Samfundets legatudvalg disponerer for 
tildelingsåret 1993 over ca. kr. 35.000.
Beløbet uddeles til »fattige, men flittige studenter fra 
Ribe Katedralskole« som støtte til videregående 
uddannelse af enhver art. Ansøgningsskemaer SKAL 
anvendes, og rekvireres ved indsendelse af 
adresseret A5-kuvert, frankeret med kr. 5,00. 
Ansøgningen skal være udvalget i hænde senest 
den 1. november 1993, og evt. tildeling meddeles 
pr. brev primo januar 1994.

Legatudvalgets adresse er:
Peter Lungholt, Asylgade 12, 4000 Roskilde.
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Rektors tale til studenterne
Kære Studenter-
Hjertelig til lykke m ed jeres eksamen. Til 
lykke m ed et godt resultat af 3 års arbejde
- af 3 års lektier, opgaver, stile og rapporter. 
I har god grund til at fejre og feste - både at 
I er færdige med jeres studentereksam en 
og også fordi, I har e t godt grundlag for 
jeres videre uddannelse.

Hvad enten I nu tæ nker på at begynde 
jeres videre uddannelse lige efter eksamen
- eller I tæ nker på at tage et år ud at rejse - 
så håber jeg, at I hver isæ r må finde en plads 
på den uddannelse - eller i hvert fald i den 
retning, I helst vil.

Jeg vil også gerne sige tak for 3 års sam
arbejde - i fællesudvalget, med Heimdal og 
M ercurius og med alle de arrangementer, 
der nu sæ tter deres præg på skolen.

Jeg  er sikker på, at I også har haft udbytte 
af den del af skolelivet.

De sidste par år har vikinger været et af 
de temaer, der blev talt om i Ribe. Udgrav
ningerne ved posthuset er blevet udstillet. 
Ribe dk  en ny vikingetidshistorie. Ved by
ens tulipanfest var der et særligt vikinge- 
marked i Lustrup - og vigtigst, byen Sk sin 
bevilling dl et særligt vikingemuseum, der 
skal være færdigt i 1995. Nogle af os har 
også været SI den store nordiske udstilling 
om vikingedden på Nationalmuseet. Udstil
lingen spændte fra Novgorod dl Irland og 
fra dagligdagsvarer til skjaldevers.

Jeg  landt der e t skjaldekvad, som jeg 
også tror siger je r  noget. D et er Ragnvald 
Kali i Orkneyinga Saga, der siger:

»Rræts/nY ønerjeg wngf, 
idrætter Aarjeg Mi a/j 
gigTMTwer ejgans^g rMMer; 
giædes ved åog og swedie,* 
s%i Jbrstdr Jeg a t styre, 
s&yder og ror tii gavns, 
faarjens siag og digtning - 
Aegge deie dnr Jeg tii.«

Skjaldekvadet er forfattet på Island o. 
1200 - og er led i Orknø-jarlernes historie 
op dl 1170.

Når Ragnvald Kali siger »idrætter har jeg 
ni af«, så skal ordet forstås på ældre dansk 
som færdigheder, der e r  oplærte og højt 
udviklede. D et er for 1200-tallets m enne
sker også lægekunst, digtekunst, runer, 
grammadk, retorik, astronomi, harpespil 
og håndværk. »Harpens slag og digtning« - 
begge dele dur jeg dl! Det er både færdig
heder og overblik - og det er sagt med stolt
hed for begge dele.

Jeg håber, at I har læ rt idrætter her - også 
og måske særligt i den sidste betydning. Vi 
ville måske udtrykke det anderledes. Vi 
har lagt vægt på faglige færdigheder. I har 
fået overblik over litteratur og historie, læ rt 
m atem adsk og naturvidenskabelig meto
de. I har læ rt at læse tekster og foretage 
eksperimenter. I har læ rt sprog.

I har i mange dm er drøftet, hvad er vig
tigst i en sag. I har skullet se den fra mange 
sider og skullet lytte dl dem, der mente 
noget andet - og I har skullet fremstille en 
sag for andre.

Alle disse kundskaber, den viden og de 
m etoder er nyttige. Det behøver man for at 
kunne klare sig i morgen og i overmorgen 
i et samfund, der stiller stadig større krav 
om uddannelse.

Men viden er ikke det hele - bestem t ikke 
en snæver viden. E t menneske, der alene 
lægger vægt på at være velinformeret, er i 
virkeligheden nytteløst og kedsommeligt. 
Den engelske dlosof og m atem adker Al
fred W hitehead siger det sådan: »At have 
informadoner og kende til generelle prin
cipper er godt, men at se det principielle i 
en konkret livssituation er bedre. Det er 
forudsætningen for, at vi kan gøre os fore- 
sdllinger om konsekvenserne af vore hand
linger og derm ed også et bolværk mod 
umenneskelighed.«
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Det centrale i uddannelsen er både fagli
ge færdigheder og almendannelse. Almen
dannelsen kræver altid, at der er en større 
verden uden for det enkelte fags egen ver
den. Den skal give jer menneskelig moden
hed, kulturelt udsyn og viden om samfun
det. D et får I b rug for - i enhver uddannelse 
og i ethvert erhverv.

I får b rug  for almendannelse både i Al
fred W hiteheads forstand og i Ragnvald 
Kali's. Når Rangvald Kali bl.a. siger,

"h/ræ/fer /¡or y'eg af...
g/ewwar e/ ga%s%e rane?;

g/æ</es ve j ¿og ogswat/fe..." 
så er det 1200-tallets almendannelse, der 
skildres.

Jeg vil ønske, at I både har informationer 
og kan se det principielle i en livssituation,

- at I må fastholde både faglighed og det 
almene

- at I kan sige lige som Ragnvald Kali
^¿egge &/e (far/eg %/«

g/fer/ehg ff/ /y%%e 
RgM/ Æarsi/a/

Tak til pedel Leif Steines

Sow MævMfriA/or/farsåa/'s&irigu'Mgirgiåi/ viåA'&iKa/aåra/sAo/igiKMiw Ao/å/
o/) iow goåi/. GiMMiw &  ¡¡¡aago år ir Aaa it/ivif Aeag/ ia særåi/es å)gf^ og /oya/ ¡wigarAi/åi/; sow 
At^geroåo goå/ sawweK woå /æriygorsowa/i/ og e/eoir /¿¿i ¡¡¡¡'¡¡ås/ Æ/giMSir-SawgMMåi/ /¡ar /¡ag s/or 
gf ¡Båe a/af sawarAg/åi ¡¡¡eå io/fS/o/MM ooå åo g?rsAo///gg arraMgiWiü/ü; w w  Æ/giK^r-Saw/åMåi/ /¡ar 
/¡ag gå sAo/iü. AgAiåiM A/oo warAere/ ¡¡¡oå OM rocoggoM ¡' ¡MO?gi?MaMgssa/iM, sow ooiMi/åiwåi Ag/eåe 
¡¡¡'ser
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Jeg vi! godt sige »noget« om »noget«.
Og så tæ nker man sikkert »hvafforno- 

get«?
- og m ed rette, det var nøjagtig, hvad vi 

(eiever) tænkte, da vi åbnede stiiehæfterne 
til studentereksam en i dansk den 10. maj i 
år.

Emnet var: At re js e ... AT REJSE!
Og hvad kan man så få ud af det? - ikke 

meget. Det er faktisk håbløst uinteressant 
i forbindelse med eksamen, men man kan 
jo overføre det på selve gymnasieforløbet.

Igennem de sidste 3 år har vi rejst vidt 
omkring - både i traditionel og i åndelig 
forstand.

I hvad forstand på diverse studierej- 
ser/ekskursioner.

I åndelig forstand har vi udviklet os uvi
dende gruppem ennesker til indsigtsfulde 
enkelt individer (jeg er ikke subjektiv).

Hvordan er vi så nået så langt?
Fra vores blotte tilstedeværelse i l.g, og 

gennem  vores enorm e arbejdsbyrde i 2.g, 
er vi nået til en erkendelse af, hvad det hele 
egentlig går ud på:

Nemlig at Ende et ståsted i vores egen 
tilværelse (bare råb op, hvis her er for man
ge klicheer).

Vi er egentlig heldige, at vi har denne 
mulighed.

Hvis vi ser på den aktuelle situation ude 
omkring i verden, er der mange steder, 
hvor folk ikke har de samme privilegier.

Et af de steder, hvor friheden er mest 
indskrænket, e r i det tidligere Jugoslavien. 
En af de konsekvenser, krigen der har haft 
for civilbefolkningen, er, at de som flygtnin
ge er blevet forhindret i at tage en uddan
nelse.

Ribe Katedralskole har ydet en indsats 
på det område. Som et led i forsøget på at 
integrere de flygtninge, der er kom m et her 
til byen, har vi haft e t par jugoslaviske ele
ver på skolen.

M åske er det derved lykkedes os at hjæl
pe dem lidt på vej til at blive de føromtalte 
indsigtsfulde individer.

Alt dette viser en del om, hvordan vi, 
eleverne, opfatter skolen. Det afgørende er 
ikke, om vi er sproglige eller matematikere 
- det er ikke i så høj grad det specifikt 
faglige, vi læ gger vægt på.

Hvad vi læ gger vægt på, kan faktisk sam
menfattes i den gode, gamle kliche: »ikke 
for skolen, m e n ...«

Derved kommer jeg til at tænke på en 
Storm E-flue, jeg har set: En midaldrende 
mand med et noget humørforladt udtryk 
siger:

»Man spildte nu de bedste år af sit liv 
med gymnasietid«.

Jeg fristes til at spørge, om det havde 
været de bedste år, hvis han ikke havde 
gået i gymnasiet.

JoMøs Æ//e/tø%ge JVøMsew

Dø -  /wø' er ¿et øf være ø%øt/e??M%er?
Det er; Mør ?MøM /aør/æsf /apøa/ ri øMtfre
pe¿.
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Ripenser-Samfundets
tale O g legatuddeling ved Ole Marker

Kære tilhørere, kæ re jubilarer og fremfor 
alt kæ re studenter fra Ribe Katedralskole 
1993.

Uger før jeg drister mig op på denne 
talerstol for at sige et par ord i forbindelse 
med uddelingen af Ripenser-Samfundets 
dimittendlegat, bliver jeg en m eget ivrig 
avislæser. Det er som om jeg (bevidst eller 
ubevidst) leder efter et tidens tema, som de 
forrige talere umuligt kan have bem ærket, 
eller endnu bedre - et, som ikke er slet så 
rystende eller deprimerende, som dem vi 
dagligt - næsten - er vidner til.

Naturligvis finder jeg, at der ikke er de 
store, positive overraskelser. Karakteren af 
de aktuelle begivenheder og perspektiver
nes mildest talt meget moderate Løfter taler 
deres eget sprog. Krigen, racistiske mord
brande, etniske opstande, arbejdsløshed 
og nye højreekstrem istiske bevægelser 
med vind i sejlene, som er et sikkert tegn 
på krise. Alt dette er ikke til at komme uden 
om, og man prøver efter fattig evne at tage 
stilling til det hele.

Virkeligheden for de fleste af os er imid
lertid, at vores hverdag e r  fuld af helt kon
krete udfordringer, som er alvorlige nok for 
os og vore nærmeste.

Når man på den måde føler, at man bæ rer 
på alverdens ulykker, kan man ånde på at 
stille sig et enkelt eller ligefrem banalt 
spørgsmål: Hvordan skal vi, ganske almin
delige mennesker, reagere og agere i for
hol til alt dette. Alle os, der inderst inde 
synes, at livet er en morgengave, som sæt
ter pris på dets mangfoldighed, og er ind
stillet på at få alt det ud af det, vi kan, og 
som føler, at DET er et stort ansvar i sig 
selv.

Som man spørger, får man svar. I enkle, 
næsten banale udtryk. Arnulf Øverland 
sagde, det gælder om at holde sit følelsesliv

intakt - det kan ingen være uenig i, m en det 
er jo lettere sagt end gjort. Når man imid
lertid gør op, hvad der er i vejen, når det 
ikke er intakt, er der vel ikke megen tvivl 
om, at det oftest handler om dem og om det, 
vi har ansvar for. Man kan sige, at det drejer 
sig om at handle moralsk. Hvis ordet er for 
stort og abstrakt, kan man som Malin 
Lindgren tale om at udvise hæderlighed og 
menneskelig omsorg for hinanden.

Men at lade sig dirigere af humanisme 
og saglighed kræver ikke bare mod - det er 
også svært. Så e r  det lettere at handle ud 
fra nogle m ere faste ledetråde, som enten 
at sætte egne fordele øverst, eller rette sig 
ind efter gruppen, kollegerne eller de over
ordnede. Men det er vigtigt at overveje 
tingene selv, for på den anden side kan man 
se sig selv i øjnene det m este af tiden, så 
sover man godt om natten, og så e r  den 
næste dag lettere at møde.
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MoiRag'iT'eM tegaf - sMewi
4//aM ¿MKi&gaa^.

Det m ed ansvarlighed e r ikke noget, der 
kun gæider de tå, som biiver m eget betroet. 
For år tilbage var Antoine de Saint Exupéry 
en m eget popuiær formulator, og han sag
de blandt andet sådan her: »Lægen, der 
helbreder, taler e t sprog, der er universelt. 
Det samme gør fysikeren, som opstiller 
ligninger, der omfatter atomet og stjerne
tågerne. Men det samme gør også den (han 
kalder) den enfoldige hyrde. Hvis den, der 
beskedent vogter nogle får under stjerner
ne, bliver sig sin rolle bevidst, vil han opda
ge, at han er m ere end en tjener. Han er en 
skildvagt, og hver eneste skildvagt er an
svarlig for riget«.

Ikke mindst på en dag som i dag er det 
vigtigt at sige, at ansvarlighed og god sam
vittighed alene ikke gør det. Det kan endda

nem t komme til at lyde lidt kedeligt. Glæde 
skal der også til, og det er der nogle, som 
har tænkt på. Film, teater, litteratur, billed
kunst, musik og dans, festlighed, venska
ber og kærlighed er der til alle, der er til 
DET. Lad ikke John Houston, Hemingway, 
Mozart, Pierre Bonard - W hitney Houston 
for den sags skyld - have levet forgæves. 
Hvis jeg ikke tager grundigt fejl, så er I på 
den ene eller anden måde - med eller mod 
jeres egen vilje - blevet introduceret i disse 
elem enter af menneskelig udfoldelse gen
nem jeres gymnasietid. Eftersom jeg også 
er sikker på, at I gennem de sidste 3 år har 
fået en faglig ballast, så god som den dan
ske gymnasieskole overhovedet kan give 
den, er der således mange gode grunde til 
at ønske jer hjertelig tillykke med jeres 
studentereksamen!

Når translokationen er til ende, er Ripen
ser-Samfundet væ rt ved en beskeden re
ception i skolens rundgang. Ved den lejlig
hed håber vi at se:

1) først og fremmest de nye studenter
2) årets trofaste jubilarer
3) og naturligvis nuværende og evt. til

stedeværende, tidligere ansatte ved sko
len. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at 
takke skolen, fordi foreningen af gamle ele
ver ved Ribe Katedralskole igen i år får lov 
til at stå for dette arrangement. Denne tak 
kan ubesværet adresseres til rektor Bent 
Karsdal, som altid har vist foreningen vel
vilje, imødekommenhed og venlighed.

Til sidst skal jeg have fornøjelsen af at 
uddele Ripensersamfundets dimitend-le- 
gat, som jo er en gave fra tidligere elever til 
en af årets studenter, som udover de faglige 
krav også har haft overskud til at være 
noget for fællesskabet i bredeste og bedste 
forstand.

Takket være Ripenser-Samfundets med
lem m ers gavmildhed er legatet i år på kr. 
5.000. Skolen ved naturligvis bedst om den 
slags ting, og den indstiller som følger - 
student Allan Lundgaard.
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Thestrup Pedersen, 60 års jubilar
Mit navn er T hestrup Pedersen, og jeg er 
60 års jubilar. Jeg vil gerne komme med en 
ytring af taknemmelighed for årene 1930- 
33 ved denne skoles klassisk-sproglig linie.

For at sæ tte den i relief vil jeg fortælle en 
lille sandfærdig historie. Den 29. maj mod
tog jeg fra et barnebarn, der er på vej fra 2. 
til 3. G. med dertil hørende prøver, en pak
ke m ed en samling fotokopierede tekster, 
omhandlende liv og død, en del af eksa
mensstoffet i faget filosofi. Jeg  skulle hjæl
pe ham med fortolkningen af disse tekster, 
der behandlede dødens problem fra Sokra
tes, Platon, Seneca over Nietzsche, Scho
penhauer og frem til Sartre, M arcuse og 
Carl Friedrich von Wizsacker. - Jeg  blev 
m eget forbavset. Tæ nk at man i vore dage 
tiltror 17-18årige at klare sådanne kraftprø
ver - og det uden lærebog! Nogen af disse 
tekster ville passe nok så godt til magister
konferens i filosofi eller idéhistorie.

På den baggrund gik tankerne så tilbage 
til årene 1930-33. Tekster i m oderne for
stand, fotokopierede, kendte vi praktisk talt 
ikke til. Tid var der ikke meget af til at 
trænge ind i livsforståelsen hos de gamle 
eller nye tænkere. Vi brugte lærebog og 
blev h ø rt deri, derfra og dertil m ed gen
nem gang af oversættelse, grammatiske 
formler o.lign. Hvilken forskel mellem den
gang og nu! M åske et forsømt forår og et 
udnyttet og frugtbart?

Nu var der i disse filosofiske tekster et 
par helt friske aviskronikker, der omhand
lede videnskabens betydning og farer. Deri 
blev oplyst, at man i USA er nået til, at 
intelligenskvotienten siden 30erne e r  ste
get med ca. 35 procent. Hvorfor skulle det
te  ikke også gælde Ribe? Og så gik der en 
prås op for mig. Så forstod jeg bedre, at der 
i dag i gymnasiet kan filosoferes på e t så 
højt niveau!

Skal vi fra dengang så beklage os over et 
forsømt forår, over at vi ikke så meget blev

opdraget til at være kreative, men snarere 
receptive? Jeg m ener NEJ. Og jeg takker 
for, at vi blev holdt nede på jorden med 
ganske konkrete og kontante krav. Vel var 
der ikke i hver time det store åndens sus, 
men det ved vi jo ikke, hvorfra det kommer, 
eller hvor det går hen. Vi blev indøvet i 
noget uvurderligt; vi fik et solidt grundlag 
og tilegnede os effektive redskaber, så vi 
kunne gå til Platon selv og ikke lære ham 
at kende bare via en oversættelse. Så kunne 
vi senere gå videre, godt ruste t til efterhån
den selv i al beskedenhed at filosofere over 
liv og død.

Derfor en tak til vore læ rere dengang, 
der nu alle ligger i deres grave. For mit 
vedkommende tæ nker jeg isæ r på de den
gang unge adjunkter, Erik Lund og frk. 
Willemoes. Lund for hans utroligt spæn
dende, udfordrende undervisning i histo
rie, Willemoes for hendes timer i fransk og 
isæ r i latin med klassisk-sproglig svær
vægt, og det skønt hun ikke selv havde 
taget cand.mag.-eksamen i latin - en utrolig 
fornem præstation. Derfor TAK til Ribe 
Katedralskole for årene 1930-33. De år be
tød m eget m ere for os, end selv tiden har 
væ ret klar over.
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Agnete Stage, 50 års jubilar
Kære dimittender, kæ re pårørende, kæ re 
eiever, kæ re iærer, kæ re jubilarer!

Jeg har bestem t mig for, at jeg vil tale om 
begrebet: TID. - Til det formål har jeg fået 
tildelt 393 sekunder af jeres venlige rektor, 
så nu er der 351 tilbage, da der nu er gået 
14 sekunder af jeres og min kostbare tid. Så 
må jeg se at komme i gang. - Jeg hedder 
Agnete Stage, og jeg er 50 års jubilar eller 
sagt m ere præcist: det er 1,296 10' sek. 
siden jeg og mine dejlige kam m erater sad 
her med huerne på og tænkte på ... ja, 
selvfølgelig på: TIDEN.

Den forgangne tid, d.v.s. de tre gode år i 
skolen her, med glæ der og sorger og forel
skelser og forskrækkelser, måske ikke lige 
gode for alle, men i hvert fald betydnings
fulde for alle, - og vi tænkte på nutiden, jo, 
den var hellig, trods tøm m erm ænd og der 
var jo også en forfærdelig krig rundt om
kring os, men vi må vel tilstå, at det ikke 
kunne spolere vores festrus. Men vi tænkte 
også på fremtiden, hvordan vi hver især 
skulle Ende ud af at udnytte tiden, så vi 
kunne Ende lykken. Hvordan det er lykke
des, det må I spørge hver isæ r om bageAer.

TID er et fascinerende begreb. Der er 
sagt mange kloge ord om det. Jeg  vil ikke 
sige kloge ord, men jeg har lyst til en op
remsning af TIDS-ord, så kunne I måske 
selv associere: KlunkeEd - isEd - studieEd - 
reaktionstid - fredstid - ventetid - oldtid - 
halveringsEd - skoleEd - daEd - fritid o.s.v. 
Ustandselig denne TID. Og vi følger denne 
tid, vi har forsynet os med Edsmålere. Der 
e r  ure alle vegne: i bilen, i badeværelset, i 
båden, på gangen, på armen, om halsen. Og 
hvad viser disse ure? At tiden strømmer 
afsted, altid Aemad, Aemad. Vi kan somme 
tider bruge udtrykket, »at Eden står stille« 
eller »Eden går langsomt« (når man venter 
på sin karakter, hos tandlægen eller juleaf
ten på gaverne) eller tiden »løber afsted«, 
når man har en dejlig aAen og musikken

pludselig stopper. M en vi ved også, at der 
er et objekEvt mål for Edsenheden, eet se
kund har gennem  Ederne været deSneret 
på forskellig vis, Airst ved at se på himmel
legem ernes bevægelse, så ved at se på 
Cæsium-atomets svingninger, med soEsti- 
kerede målinger, for vi skal jo have check 
på TIDEN, vi skal have den nøjagEge tid.

Men når man står her som 50-års jubilar, 
så er det kun den subjekEve tidsfornem
melse, der alene tæller, tiden er Eøjet af
sted, man står her og mindes, og misunder 
jer og glæder sig over konEnuiteten at be
tragte det på een gang foranderlige og sam
tidig uforanderlige, hvis I forstår, hvad jeg 
mener!

Så, nu er der gået 377 sekunder, siden jeg 
begyndte, måske har jeg slet ikke talt som 
en jubilar bør gøre det - men det er fakEsk 
første gang, jeg er 50-årsjubilar, det er jo 
fordi Eden alEd kun går Aemad, men det, 
jeg vil med alle disse ord om TID, er ret 
banalt; jeg vil sige: lad vær' med at »slå TID 
ihjel«. Vælg og vælg fra. Brug Eden på en 
ordenEig måde. Brug det af forEden, der 
siger jer noget - måske kunne vi oldgamle 
jubilarer bruges, ha, ha - vælg Aemtiden 
aktivt, enten til at starte en revoluEon eller 
til at tjene penge, eller El at afhjælpe nøden 
i den 3. verden eller få familie og børn eller 
mange andre opgaver, og læ r så samEdig, 
at »leve i nu'et« - udAykket h ar et ansAøg 
af uansvarlighed, men det er måske fordi vi 
alle Aor, vi bliver betydningsfulde, hvis vi 
ser Aemad og har Aavlt, mange aftaler, en 
hurtig  bil, hurEge Ey, og når vi så har nået 
det hele kommer den såkaldte fritid, ja, så 
skal vi lære at slappe af og »glemme tiden«. 
NÅ, nu viser mit indre stopur: 17 sekunder, 
derfor: Mange tak fordi vi måtte være med 
i dag, lad os i hvert fald  i dag leve i nu'et, - 
og så må I unge tage vare på jeres og vores 
fremtid på bedste måde.

TAK!
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B:7/eå/eAs/er:
7.-2. Poa/ Noer og Nars /. W:7- 

/awseK PS /ræAAer/ZasAerKe 07).
3. PZrs/eK Crå'K/é/å og Dor/e 

PaKå PS.
4. BeA/or BeK/ Parsåa/
5. ForAereåe/se /Z/ reee7)/ZoKeK. 

/age Mere/e Saw^soK S54 og BZr- 
gZ/PZscAer/eKseK So.?.

6. Gregers/¡^gerogR /. WZ/aw- 
seK PS

7. S/aåeK/ årg. 9.?.
S. R. /. WZZ/a wsea og Poa/ Noer 

PS.
9. SAo/eKsseAre/ær/KgerGeZ/ og 

Mogeas /KM PS.
70. SAo/eas wasZA/ærer Ars C70- 
ra/.
77. /oAs. /easea PS
72.-7S.-74. PegKveZr-/raKs/oAa/Zo- 
aea wå ̂ regå 7 DowAZrAea. 
75.-76. BeA/or Parsåa/ aååe/ereA- 
saweasAeMser 
77. O/eMarAerBS.
7S.-79.-20.-27. Paa/a/ea syages.
22. S/aåea/er 7993.
23. S/aåea//oaas PZ/eAaage Raa- 
sea Ao/åer 7a7e ̂ r  sAo/ea.
24. PAorseas /ega/ 7. por/Zoa aå- 
åe/es 7:7 s/aåea/ NZe/s /o^ea Pn- 
Aô g.

25. PAorseas 7ega7 2 . /)or/Zoa aå- 
åe/es 7:7 s/aåea/ Paae 7/soe.
26. BZpeaser Saa^aåe/s 7ega7 aå- 
åe/es 7:7 s/aåea/ PZ/aa Paaås- 
gaarå.
27. NZAo/aZ Rør/ycA RP aååe/er 
Rawar/ega/e/ 7:7:
23. S/aåea/ /e/)pe CAns/Zaasea.
29. Pgae/e S7age S43 Ao/åer /aAZ- 
/æaws/a/e.
30. 60 års /aAZ/ar PAAe PAes/ra/: 
Peåersea S33
37. Psger Prowaaa BaA og B:/g;7 
CArZs/easea 40 års /aAZ/arer 
32 .40års /aAZ/arer.'Bea/Raasea, 
FAowas PaZ/esea, 07e Bava P/aa- 
sea og PreAea Peåersea.
33. Paae Mane RvZå ogPZaa Pa- 
åersea.
34. Bea/ Raasea og BZAAZ DoAAe- 
åa7 Pe/ersea S53.
3 5  BZAAZ DoAAeåa/ Pe/ersea S53.

36. PeåerB/erraw og/o^gea Bea- 
aeåsea S53.
37. PreAea Peåersea S53.
33. BZ?gZ/ PZscAer/easea S53
39. Bea/ Boseaåa/ S53.
40. Dor/e Paaå S53.
47. TAowasPa77esea S53
42. 40 års /aAZ/arer veå /:/aa/a- 
ger.
43 Bea/ Boseaåa/paåser wessZag- 
//aåea /:å AæaAea.
44. PZgerae ̂ a  7953 AeK Kårer re- 
sa//a/e//
45  Pars/ea Raasea S68
46. Man'aaae BesAo S63.
47. Rars /o^gea /o^easea S63
43. Pn'A 77: rs /tarser S63
49. B:'rg:'7 O/sea S63
50. /orgea Barg og P/Za Rare 
W&77S S63
57. Pa77e BrawZag P53
52. /age WZ/s/e#PaacA, Pore Tras
ser og Pr)gve Mar/Zasea P53.
53. RaKKe Pe/åorRog O/av 0/7- 
gaarå P53.
54. /o^ea P/s/eå Raasea ogPaaZ 
SwZå/ Pn's/easea P53.
55. RaKKe SZwoasea P53.
56. Par/ Cas/ar PeåerseK ogPre- 
åe Boaaewaaa P53.
57. Gar/Z Bn'aA og /o^gea Pva/å 
P53.
53. Pase PKKågaarå og Paae 
Braagaarå N/e/seK P53.
59. Re/ga Preåen'Asea og PåZ/A 
Bo77e/e7 P33.
60. /oAaaae PAaa P33.
67. P//eK Rave P33
62. Se/er Paaå P33 og P/se Maå- 
seK.
63. Pa/n'Ke PaKå P43.
64. Pyo Pg PoK/seK P43.
65. P:7a CAn's7:'aKseK og SveKå- 
PK%er TTbrw S7?.
66. /e77e /ars/rag 0g7Le:/BeKg7seK 
S73.
67. PKe//e PereAe og Frarz 7K 
Miss S73
63. B:'r7e ParseK, Don/ SAov- 
K:aKå og P//eK Mo//er S73.
69. Mar/Aa SAryås/raF og Paa/ 
B/rcA N:'e/seK S73.

70. Gar/: Bn'aA, P//a Pe/erseK, 
/orK Pwa/å, Pase PaKågaarå, 
7AorA;7å Pn's7:'oKseK, RaKKe SZ- 
woKseK, PZggo PeåerseK, Pre Ma
ne FAZ?K, PKKa Braagaarå NZe/- 
seK, PZrs/eK /e7)seK, Par/ Gas/av 
PeåerseK ogPeK/PKåerseK. P53. 
77. PAAe PAes/ra/ PeåerseK S33.
72. Bagers/: %ra Øs/e^gaarå, 
RaKKe PeåerseK, /oAaKKes /or- 
geKseK, Psger /o^geKseK, Poy 
BaA/, Pa/n'Ke PaKå. Porres/: Ma
ne Roawo//er, Pyo Poa/seK. P43.
73. Raas 77e/A RaKseK ogP//eK M. 
[Ms/ergaarå S33.

74. P/se PaKå og Rer/a/ MaaA- 
Ao/w P23
75. Dor/Aea /aA//e/seK ogRara/å 
PawAer/seK P23.
76. P/ZsaAe/A PaKg og Pe/er N. 
PaåreseK P23.
77. /K gerP K åreseK  og /eKS PaKå 
7?2S.
73. SveK Page RaåvZg og BoåZ/ 
Bo^eKseK P33
79. /oKas PZ/eAaage RaKseK S93 
og ̂ 77e Pæraa S60 ̂ rAas.
30. ReKn'A DaA/ og Pe/er PewK:er 
PaKgAe:gS73.
37. NZe/s Pe/er PZaåow og RaKKe 
vaK ZaK/eK S73
32. MogeKS CoKraåseK, BeK/ 
7AoK:seK og NZe7s Pe/er P/Kåow 
S73.
33. Pars/eK SAov og Dorn/ SAov- 
waKå S73.
34. Pe/Kn'cA So/AeeA og Re/ge 
CoKraåseK S 72.
35. ReKHZ MZe/A, PZ/eK Mo//erog 
BoåZ/ Bo/åZag S 73.
36. PKK Neåe^gaarå, SaKKe 
På'KgwaK, P/Zee PaAn'a /aAoAsea 
og PZrs/eK SøreKseK S33.
37. RaKKe Roy /as/ og /Ka Ro/w 
/eKseK S33.
33 /eK S  SøAe?g og /e//e BraAraKå 
SS3
39. PoKe S/e/AeKseK og PZa Pq -̂ 
åaA/ S33.
90. NZe/s Po/waKK S33.
97. /Kge WZ/s/g/yPaKcA P53, Mo- 
geKS PeåerseK P53 og Pe/er Braw- 
wZag P59.
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Tak for sidst!
Det var hyggeligt at træffe jer igen. Alle var 
der ikke, men en pæn del. Vi er nok kom
met til at se lidt ældre ud, lidt grå totter hos 
nogle, og de var ikke købte. Men ellers har 
1 holdt jer godt. Isæ r I med de yngste børn 
2-3 år, 8 uger og hvad I ellers kunne diske 
op med af virilitet. Men vent til I har haft 
børn lige så længe som vi andre. Måske har 
vi piger fra klassen de ældste børn 9-13 år, 
12-15 år o.s.v. Det er lige før, vi kunne have 
leveret et par studenter af 93'er- årgangen, 
hvis vi havde været lidt kvikkere i vendin
gen. M en vi skal jo også have det med børn 
overstået. Overgangsalderen ligger jo lige 
om hjørnet, måske er vi midt i den, når vi 
ses om 5 år - til 25 års jubilæet!

Og hvem mødtes så - lederen af asylcen
tret, overlægen fra forsvaret, advokaten, 
ingeniøren, projektledeen, en edb-ditto, et 
par lærere, e t par forhenværende bønder 
og nuværende softwarechef, et par kom
mende kaptajner i SAS og hvad vi nu ellers 
er blevet til.

For ingen tvivl om at vi er blevet til noget. 
Det var vel derfor vi gik på Ribe Katedral
skole og selv om vi var halehæng til 68'er- 
ne, så var der vel også en luns til de fleste 
afos

Og så var det jo slet ikke ovennævnte, 
der mødtes. Det var i stedet en del fra 
klassen. Det var Erik, Lars og Palle, Eigil 
og Henrik, - Poul og Paul, T ruels og mig 
selv, sagde hunden. Og så en flok fra den 
anden klasse. Da alle var identificeret, gik 
snakken endda endnu bedre end for 20 år 
siden. Det var som at se bagsiden af et 
stramaj, hvor tråd-enderne hænger, utræt
tede, parate til at blive taget op og hæftet.

Rollerne fra for 20 år siden blev indtaget, 
uafsluttede diskussioner blev genoptaget, 
gamle historier blev lrisket op og måske 6k 
vi pointen fra en af Eigils gamle krønniker 
elir måske var det et par nye, han diverte
rede med, men ellers var intet forandret.

Gamle følelser blev støvet af, patier og an- 
ti-ditto tonede frem. Flash-backs fra skole
tiden blev genoplevet og kommenteret. 
Nogle kun forstået af de indviede og pakket 
væk igen; mens andre beredvilligt blev ud
penslet og grinet af; og det gentager sig nok 
om 5 år.

Skolen e r  blevet moderniseret, siden vi 
gik der. Den er fiot og forekommer noget 
m ere menneskelig nu, som om man nu kan 
lide elever og tager hensyn til deres daglige 
velbeSndende. Men alligevel skyndte nog
le af os sig ud af lokaler m ed alt for fortæt
tede minder - isæ r fra eksamenstiden.

Nogle af jer kunne berette om tilbage
vendende, natlige m areridt om eksamens
fag, som aldrig blev bestået; om matematik
opgaver, der ikke blev nået; om spørgsmål, 
der ikke blev forstået; om frø, der aldrig 
blev sået. Mareridt, I troede, I var ene om 
at have! M en efterhånden er de vel »stam
pet så godt ned i rygskken«, at vi »overle
ver«. Og sæ rt nok er mange eksaminer 
bestået siden, uden at give anledning til 
lignende mareridt.

Og hvad får os så til at tage fri fra arbejdet 
og bruge en hel dag i Ribe, langt fra hvor vi 
bor? M åske for at fange et par tråde fra 
dengang, måske for at få hæftet et par løse 
ende, eller måske blot for at føle sig hensat 
og genopleve. Om Gud vil - så ses vi forhå
bentlig igen - om ikke før, så i hvert fald om 
5 år, for det var dejligt at møde jer igen.

Og mon så ikke de andre også kan kom
me, ellers så snakker vi i hvert fald om dem 
igen.

Og så lige en ekstra tak til Pall for det 
gode initiativ og det store arbejde med at 
spore os!

Kærlig hilsen og en særlig hilsen til lek
tor Kæstel, som vi savnede den 18. juni 
1993.

Afart/M
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Nyt fra Ribe Katedralskole

Skolens kapacitet e r på bristepunktet.
Torsdag den 5. august startede undervis

ningen igen på Ribe Katedralskole, der 
samtidig kunne byde velkommen til 140 
nye l.g.-elever. Med de nye elever får sko
len i alt 431 elever dette skoleår, eller det 
højeste elevtal i skolens historie. Det bety
der, at kapaciteten på skolen er udnyttet til

bristepunktet, og det har så medført, at 
skolen har måttet ansætte syv nye lærere. 
De syv læ rere er Søren Hansen, Stig Poul
sen, Lars Bjørn, Ole Hedegaard Jensen, 
Lise Petersen, Anna Danielsen og Ulla Ni
elsen. Rektor Bent Karsdal siger, at man 
selvfølgelig glæ der sig over både den store 
tilgang og de nye ansættelser.
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- letben af iabe

1918 - 75 år siden
A'Ae Æ o ^ r a M o / e

Elevtallet var ved skoleårets begyndelse 
den 2. september: 188.

Følgende nye lærerkræfter er ansatte: 
cand. mag frøken Louise M ortensen og 
cand. mag. Maltbæk, der begge tillige er 
gamle Ribestudenter. Skolen tæller nu 4 af 
sine gamle elever blandt sit lærerpersona
le, idet adjunkterne V. Block og M. Jensen 
som bekendt også har frekventeret skolen.

begyndte sin sæson m ed 20 medlemmer, 
heraf 4 kvindelige. En og anden Hejmdalist 
af den gamle skole vil antagelig ryste på 
hovedet ved tanken om de unge piger midt 
i en piberygende forsamling, men måske 
kan de unge piger højne tonen i den gamle 
forening.

AferMe/e/sgr 07

Under forudsætning af fornøden tilslutning 
agter Ripenser Samfundet at afholde kur
sus i m oderne danse i Januar og Februar 
måned. Der er truffet aftale med balletdan
serinde Agnes Nyrop og danselærer I. C. 
Gottlied. Pris 2 kr. pr. md. for 2 tim er ugent
lig. Anmeldelse om deltagelse bedes sna
rest sendt til kassereren.

1943 - 50 år siden
Her kan intet berettes, idet Ripenserbladet 
lå i »dvale« fra 1939 til 1945 på grund af 
krigen.

1968 - 25 år siden
Års/ésf ogggMgraiT&TsaTMO'Mg 

afholdes lørdag den 23. november i rest. 
Glacis selskabslokaler, Osloplads 12 (over
for Ø sterport St.), København.
Kl. 18.30 serveres middagen: Helstegt ok
sefilet, frugtsalat, mocca. Rustalen holdes 
af Lennart Edelberg. Under middagen spil
ler Glacis' pianist - efter kaffen spiller orke
stret op til dans. Pris for dette arrangem ent 
er kr. 17.

Forårets mange forandringer i udenrigs
tjenesten har bragt vort medlem ambassa
dør Frode Schøn næ rm ere til Danmark, 
idet han fra 1. septem ber har overtaget 
ledelsen af generalkonsulatet i Hamborg.

Bogtrykker Aage Jacobsen har modta
get De jydske turistforeningers æresnål i 
guld. Julefest afholdes den 28. dec. på Weis 
Stue med det store kolde bord, derefter 
musik og dans i Marinestuen. Pris: kr. 15. 
Begrænset tilmelding, kun 80 kan deltage.

Husk allerede nu generalforsamlingen i 1994, lørdag den 19. februar 
1994. Generalforsamlingen afholdes i Ribe, og foreningen er vært 
ved en gang gule ærter. Nærmere i januar-nummeret.
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reMSMmg af %:'7*%eMS 

a/afTWsyshfwer MødwMd:g 

Støv i brandalarm erne i Ribe Domkirke er 
årsagen til, at brandvæsenet nu to gange 
inden for den sidste tid er blevet alarm eret 
til brand i kirken. Støv har aktiveret de 
følsomme alarmer, der er opsat en række 
steder i Ribe Domkirke, og det har så igen 
slået den automatiske brandalarmering til. 
Og Ribe Kommunale Brandvæsen er natur
ligvis m ødt med alt disponibelt mandskab 
og materiel, men e r  heldigvis ikke kommet 
i aktion, da der har været tale om falsk 
alarm. Vi får nu hele alarmeringssystem et 
i Ribe Domkirke set efter og renset i det 
omfang, som det er nødvendigt, så vi kan 
undgå de falske brandalarm eringer fra 
domkirken, siger Jonna Christensen - med
lem af Ribe Domsogns menighedsråd.

Der er i domkirken i Ribe opsat såvel røg
som varmedetektorer, der automatisk slår 
alarm i tilfælde af brand i den middelalder
lige kirke. Gennem årene er der bekostet 
adskillige tusinde kroner for at sikre Ribe 
Domkirke mod brand. Hvis det værste 
skulle ske, og folk bliver spæ rret inde 
øverst oppe i Borgertårnet, så vil de blive 
reddet ved hjælp af helikopter.

KMMshMMseMTM har h er i somm er haft 
en udstilling om komponisten Rued Lang- 
gaard i anledning af 100-året for den berøm
te komponist.

Den gaw/e a/tertaf/g, der blev taget ned i 
Mandø kirke i 1890, er, efter at den er blevet 
restaureret, atter blevet genophængt i øens 
sm ukke kirke.

Kendt skal rives ned. Kiosk Centrum 
på Torvet 9 i Ribe bliver nedrevet og erstat
tet af en pavillonbygning.

ÆMMs&MMseMTM er i færd med en nyvurde
ring af de mange kunstværker på m useet

har fået ny løjtnant, idet 
Palle Rosenmaj har bedt sig fritaget fra 
denne betydningsfulde post, som han har 
bestridt i 10 år. Som ny løjtnant er udnævnt 
kom m andørsergent Daniel Danielsen.

er ved at etablere 4 nye, små 
vandhuller ved byen. Det sker for at skaffe 
m ere mad til storkene.

Den gande arrest har her i som m er udvidet 
aktiviteterne, således at cafeen er lavet om 
til decideret restauration i forbindelse med 
hotelvirksomheden.

Æaed ¿a?:ggaa?*d e r  i anledning af 100-året 
for hans fødsel blevet mindet ved hele tre 
m indekoncerter i Set. Catharinæ-kirke.

K:'6e Do7M%fr&g overgåes besøgsmæssigt 
kun af to andre kirker i landet. Vor Frelsers 
kirke i København og Østerlars Rundkirke 
på Bornholm. 1 1992 besøgte 380.000 Vor 
Frelsers kirke, 256.000 besøgte Østerlars 
Rundkirke og 225.000 Ribe Domkirke.

/of;anne Da?:. Det gode skib Johanne Dan 
ved Skibbroen kan se frem til Ure måneder 
under kærlig behandling. Inden jul bliver 
skibet repareret, malet, lakeret og får skif
tet træværk, så det bliver så fint som nyt.

v4?%æologg7* fra Den antikvariske Samling i 
Ribe har gjort et enestående fund h a  vikin
getiden. Midt inde på gasværksgrunden er 
man stødt på en vikingeborg med en cirkel
formet voldgrav med en diameter på 110 m. 
Mere om borgen i januar-nummeret.

GraAradretdoster Resterne efter Danmarks 
første gråbrødrekloster er fundet ved en 
udgravning i området bag Dagmargården 
og Set. Laurentii-gade. M eget m ere herom  
i januar-nummeret.
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RIPENSER-BLADET

Gregers Jæger, ansv. Hof fgårdsvej 7,
6950 Ringkøbing 97 32 35 47

Poul Noer, Nordkildevej 15
3230 Græsted 42 29 14 43

.Kasserer
Kirsten Grtinfeid. Rønne Allé 15A 
3450 Allerød 42 27 63 08
Giro 106 66 76

Ny pedel

DeM nye RgMMWF SAov MdseM, sow Æt̂ ewser- 
al at sa?Mar6e;'&

E/iertryÅ a/* arit'Mer kun efter aftale med 
redaktionen.
Adresseændringer ag reNawafMMer over ik
ke modtaget blad meddeles til det postom
delingshus, hvorunder man hører. Ved flyt
ning opgives både gammel og ny adresse 
samt alle cifre i medlemsnummer, der står 
på bagsiden af bladet.
K%!eMser-Ma&t udkommer 4 gange årligt 
og udgives af Finanser saMt/MMtM, en for
ening af tidligere elever fra Ribe Katedral
skole samt for skolens nuværende og tidli
gere elever.

Konkurrence
Som noget helt nyt i bladet er 
her en lille konkurrence.

Den opmærksomme læser 
har sikkert bemærket, at vi 
har fået indtil flere nye annon
cører; en af dem er Byfornyel
sesselskabet Danmark. 
Spørgsmålet til læserne er:

F r a  Avf/&g% &y gr M / e & f  

f C M M O M C g M  o g  A t v H g  g a J g r  

f &y gr tfgr fa/g o w ?

Blandt de indsendte, rigtige 
løsninger trækkes lod om 
2 flasker rødvin. Løsningen 
sendes til bladets redaktion: 
Hoffgaardsvej 7,
6950 Ringkøbing 
senest 1. december 1993.

Løsning og vinder i januar
nummeret.
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tngen bank 
er mere 

!oka! end 
Unibank

Arnold Nyborg
t m e r c n

ALDNG ! EL-T!NG

Ribe Afdeling

Seminarievej 8, 676o Ribe
tlf. 7 5 4 1 1 1 1 1

JENS PEDERSEN ApS
v/Aut. Ei-instaHatør Cari Pedersen 
Ydermøtten . letefon 03 42 32 32 

Sønderportsgade 3 . Tetefon 03 42 08 23 
6760 Ribe . Giro 9 0! 90 t4 

Bitttf.04 96 68 23 
HArde hvtdevarer: Satg og sérvtce

j ' t B R K K M p a r /  J / /

(R) Bikuben

) Y derm o iien  
] 3 ^ n Y ) T  6760  R ibe

' ) ) ! '  Tit. 75 4 2  0 9 8 3 "^Msnifdir
MELLEMDAMMEN 14 

6760 RtBE . TR. 75 42 02 26

Tobaksvarer, tips, lotto, kaffe, bøger, blade, aviser, 
slik, is og postkort, blyanter og meget, meget mere 
kan købes i Kiosk Centrum ved siden af Ribe domkirke.

v. Ove Madsen 75 42 00 83
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NYE MEDLEMMER 
R.33 Johanne Thun,
Torvet 18B, 6760 Ribe
R. 43 Kristian H. Jørgensen, 
Ringen 22, 6700 Esbjerg
S. 48 Oiaf Dejgaard, 
Kansiergade 7, 4.,
2100 København 0
R.48 Marie Houmøller Jørgen
sen, Spurvehøjen 8,
6731 Tjæreborg
R. 48 Ayo Eg Pouisen, 
Drosseivej 8, 6740 Bramming
S. 53 Ane Marie Thim,
Stratvej 18, Sejstrup,
6740 Bramming 
R.53 Fred Bonneman, 
Martinus Rasmussensgade 8, 
5800 Nyborg
R.53 Aase Lundgaard, 
Vestervang 4, 6862 Tistrup 
R.53 Kari G. Pedersen, 
Phiiipsborgvej 5, Ullerup,
6400 Sønderborg 
R.58 Grethe Kragh, 
Sortedamsdossering 23,
2300 København N 
R.58 Mogens Petersen, 
Bækkevej 15, Beniøse,
4100 Ringsted
R. 63 Annemarie Brandt,
Byvej 66,3600 Frederikssund
S. 68 Gunhiid Lund, 
Sædekildegårdsvej 5,
5250 Odense SV
5.68 Erik Voss,
Ciemensgade 31,
6000 Koiding
5.68 Johanne Sofie Jespersen, 
Staushedevejen 24,
6621 Gesten
5.68 Mona Lise Martinussen, 
Koldingvej 29,6760 Ribe
5.68 Anne Marie Pinborg,
H. C. Andersensvej 10,
8600 Silkeborg
5.68 Kenneth Reimer, 
Søndergade 103, 6600 Vejen
5.68 Karen Margrethe 
Puggaard, FaSanvej 4,
6760 Ribe
R.68 Michaei Andersen, 
Rudbøivej 19, 6280 Højer

5.73 Meta Andresen, 
Rugmarksvej 16,
Skrydstrup, 6500 Vojens
5.73 Jette Janstrup, 
Fyrrehusene 37,
2600 Glostrup
5.73 Henni B. Mieth, 
Halmøvænge 2,
5700 Svendborg
5.73 Anette Lerche, 
Kratlodden 63, 2760 Måløv
5.73 Lars Krag Møller, 
Nylandsvej 4, 4000 Køge
5.73 Karsten Skov, 
Kroghsgade 6, 2.th.,
2100 København 0
5.73 Martha M. Skrydstrup, 
Anerovej 17,8260 Viby J
5.73 Truels Nørholm 
Truelsen, Nymarksvej 22 E, 
8320 Mårslet
S. 78 Hanne Schmidt Van Zan- 
ten, Egegårdsparken 67,
4000 Roskilde
S.78 Niels Peter Rindom,
Åparken 4,
6240 Løgumkloster 
S. 83 Helle Larsen,
Enebærvej 12, 8800 Viborg 
S. 83 Elsebeth K. Knakker- 
gaard, Vestervang 29,2.tv., 
8000 Arhus C
5.83 Ingrid Søchting,
233 Fourth St. New Westmin- 
ster BC, V3L 2T9 Canada
5.83 PiaToftdahl, 
Hvedevænget 19,6600 Vejen
5.83 Anna Boel Hansen, 
Paludan Mtillersvej 37, St.th., 
8210 Århus V
5.83 Poul Beck Nielsen, 
Højgade 15, St.th.,
6100 Haderslev
S. 84 Lisbeth Andersen, 
Ordrupvej 100, 2.th.,
2920 Charlottenlund
S.86 Grethe Larsen,
Drost Pedersvej 20,
6760 Ribe
S.89 Tove H. Andersen, 
Søndervangen 73, V.69,
8260 Viby J

NYE ADRESSER
R. 44 Ruth Sigshøj Jepsen, 
Finsensvej 2, 6760 Ribe
S. 48 Bendiks Skov-Petersen, 
Råby Nøllevej 17,
8970 Havndal
R.50 Bodil Pedersen,
Kærbølvej 29, 6760 Ribe
R. 52 Greta Eva Poulsen, 
Østergade 7,2th,
6700 Esbjerg
S. 53 Hans Carl Neistgaard, 
Krogpladsen 17,
Sønderho, 6720 Fanø
S.54 Karl Konstantin-Hansen, 
Kongshøj Alle 133, Box 40, 
5300 Kerteminde 
S.56 Frede Hellerøe 
Petersen, Kjestad, Runtuna, 
S-611 93 Nykoping Sverige
R. 56 Knud Kjær Nielsen, 
Danish Embassy,
RO.Box 2056,
2820 Dhaka Bangladesh
S. 61 Gyddajermiin Jesper
sen, Dr Abildgårds Alle 15, 
L.tv., 1955 Fr.berg C
S.62 Anna Lisa Fausbøll, 
c/o Fausbøll, Jagtvej 183a, 
2100 København 0
5.64 Helle-grete Dalsgaard, 
Johannes Bruuns Gt. 4, 
N-5008 Bergen Norge
8.64 Ramund Kværnø, 
Frederiksborggade 41,2.tv., 
1360 København K
5.67 Bjarne Kjems Jakobsen, 
8trøby Bygade 14,
4671 Strøby
8.68 Helle Nielsen, 
Sorrentovej 7,
2300 København S 
S. 72 Karin Laut,
Vestervang 7a, 9681 Ranum
S.74 Per Clausen, 
Tornestykket 13,
2720 Vanløse
8.77 Anna Magrethe Jakob
sen, Ellegårdsvænge 16,
2820 Gentofte
8.79 Anne Marie Madsen, 
Udsigtsvej 22,6510 Gram
5.80 Gert B. Andersen, Ha- 
derslewej 33, l.tv., 6760 Ribe
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5.80 Trine Kæstel, Prins Val
demars Vej 14,2820 Gentofte
5.81 Kenneth Myrnes, 
Skodborg Vestergade 10,
6630 Rødding
5.81 Helle Laugesen, 
Silkeborgvej 66, 2.th.,
8000 Århus C
5.82 Anna Marie Nielsen, 
Søndre Landevej 33,
6400 Sønderborg
5.82 Peter Straadt,
Blumenau 151, D-2000 Ham
borg 76 Tyskland
5.82 Ejner Kabel, Godt- 
håb8vej 36 A, 4.th,
2000 Frederik8berg
5.83 Kim Rene Jensen, Vold
gade 6 ,2.tv., 7800 Skive
5.84 Anna-pia Højlund, Dysse
bakken 90, 6500 Vojens
5.84 Henriette Beck Møller, 
Sønder Alle 10, 6630 Rødding
5.84 Jesper Vind Jensen, 
Dronningensgade 18, L.tv., 
1420 København K
5.85 Tina Clemmensen, Årø- 
vænget 2, Skærbæk, 7000 Fre
dericia
5.85 Mette Christensen,
801 Church Str. #1303 
Mount.view,
CA94041 California
5.85 Jette Nielsen, Holtsager 
13 A, 6771 Gredstedbro
5.85 Rikke Frovin Crenzien, 
Over Hollufvej 35,
5220 Odense SØ
5.85 Mette Munk Hansen, 
Vardevej 38, L.tv., 7100 Vejle
5.86 Karen Marie Bøggild,
St. Kannikestræde 12,
1169 København K
5.86 Karl Ventzel Vejrup, 
Skovlyporten 6 - 9b,
2840 Holte
5.86 Peter Danielsen,
St. Kongensgade 44, 4.,
1264 København K
5.86 Jesper K. Johansen, 
Tørresager 16, 6760 Ribe
5.87 Anders Hahn Kristen
sen, Sofievej 30 D,
9000 Ålborg

5.87 Charlotte Lykke, 
Højdevej 14,3.tv.,
2300 København S
5.88 Morten Ellegård, 
Søndervold 26,
7200 Grindsted
5.88 Michael Olsen, 
c/o Bent Olsen,
Svankærvej 15, 6760 Ribe
5.88 Helle Poulsen, Asylgade 
13, Kld.th, 8300 Odder
5.89 Anette Majholm, 
Sigurdsgade 22, 4.mf.,
2200 København N
5.89 Johanne Nicole Prahl, 
Finsen8vej 2, St.th.,
2000 Frederiksberg C
5.89 Kurt Spangsbjerg Peter
sen, Myrdalstræde 232,
9220 Ålborg 0
5.89 Allan Munch Hansen, 
Tesdorffsvej 26, V. 12,
2000 Frederiksberg
5.90 Kim Nissen, Nyvej 2, 
L.th., 9500 Hobro
5.90 Helle Bruun, Fanøgade 
6, 6700 Esbjerg
5.90 Lisette Wind Hessel- 
berg, Sjællandsgade 22, St, 
8000 Århus C
5.90 Tanya Foss Kristensen, 
Nyvej 2, L.th., 9500 Hobro
5.90 Klaus Ørtoft Madsen, 
Vestre Ringgade 204, 4.tv., 
8000 Århus C
5.90 Lisbet Holm, Hillerødvej 
43, 3540 Lynge
5.90 Annette Lutzen Møller, 
Nørre Alle 75, Vær. 369,
2100 København 0
5.91 Jeanette Andersen, 
Tangevej 71, 6760 Ribe
5.91 Michael Grønhøj Clau
sen, Storegade 7, St.,
6780 Skærbæk
5.91 Jens Sherman Christen
sen, Langelandsgade 207, 
Kid., 8200 Århus N
5.91 Margrethe Erbou, Kette- 
gård Alle 70, Vær. 3111,2650 
Hvidovre
5.91 Maiken Lynge Jørgen
sen, Hegelundsvej 13, Nr.
204, 6760 Ribe

5.91 Heidi Braagaard Niel
sen, Myrdalstræde 232,
9220 Ålborg 0
5.91 Jesper Hansen Bonde,
St. St. Blichersgade 5,
8000 Århus C
5.91 Thomas Gredal Kristian
sen, Ullerupvej 40,
6780 Skærbæk
5.91 Hanne-Metha Popp, 
Æblegrenen 67,
5260 Odense Sø
5.92 Lars Peter Hammel, 
Hundegade 2, 2-3, 6760 Ribe
5.92 Brian Petersen, 
Drosselvænget 7,6760 Ribe
5.92 Randi Thonesen, 
Sodegade 12 A, Sode,
6100 Haderslev
5.92 Linda Riis Clausen, 
Storegade 7, St.,
6780 Skærbæk
5.92 Marianne Goral Krogh, 
Vestervang 8, L. 812,
8000 Århus C
5.92 Christina Klingenberg, 
C/o Steiness, Odder vej 59, 
L.th., 8270 Højbjerg
5.92 Jacob Vind, Østerbrogår
den, Blegdamsvej 29 A,
V.811, 2100 København 0
5.92 Lisbeth Nagstrup, 
Kollegium Nord, Vær. 111, 
6400 Sønderborg
5.92 Kim Petersen, 
Stejlbjergvej 29,1.,
6000 Kolding
5.92 Henrik Helth Hansen, 
Hegelundsvej 13, Vær.106, 
6760 Ribe
5.92 Pernille Tønder,
Birkelev 5, 6780 Skærbæk 
K. E. Tygesen,
Kgl. Dänische Botschaft, 
Postfach 18 02 20,
D-53032 Bonn

DØDSFALD 
Jutta Abildgaard Jensen, 
Hasserisvej 179, Ålborg, 
er død 16. juli 1993.
Jutta Abildgaard Jensen var 
lektor ved Ålborg Katedral
skole
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Grefe Bramsgaarrf Aar se%4? re4aA%a%eM 4eRe A:7Me a /  S.&3, 3K /  aK 7.3 var wa4f â < fff /MArfreef. ^ e r  
rece#:'oMeM Afev rfer^nAef A/ewwe Aae iarreJes^ersew.

NØRREGADE 9 - 6 9 5 0  RINGKØBING TELEFON 97  32 11 00

Boghandel
Elisabeth B r o < ^ ^ ^ ^ ! l ^ ^ m m e n ^ l 6 .  6760 Rtbe

A u f  2 %  *

a
interftora

Poul M ath iesen  
S k o le g a d e  2 .  R ibe 

Hf. 75 42 08 33 og 75 42 10 34
flere linier

Bnüghontnret
itAMMHHanK
Boligkontoret DANMARK
Tangevej 30 - 6760 Ribe - Tlf. 75 42 30 00
Bolig- og ejendom sadm inistration

tm
R/be MasMn/iabrMf/MS

75 42 07 44
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W M  MNKs /*%7 }

75 43  10 88

M7PKL ^  ^  A

sÆ iaay
OANMAOK A B

Æ H Y L  F M H M O  
^ B Ë g T E T  W. P E O E F T S E M
Sjj^^EBfk MELEEMDAMMEN18.DK Í7A0 8I8E 1 TLF .75 42 03 26'MiËiïiWiSw SPK IA U T tT M FtA A E V U D tN SL A N O );

I t P f t s á & t u f
HOTELjySSS* RESTAURANT 

tci TORVET 
6760R)BE 
TLF. 75 42 07 00

( ^ )  DEN DANSKE BANK

vi m ø d es  ¡
S^m tnahevaJ 1, 6 7 6 0  Rtbe
T L F .754211  00
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T ry k sa g e r  af e n h v e r  art. 
f.ek s . b ro c h u re r  i 4  farver, 
fo rm u tå re r i e n d e tø s e  
b a n e r , e tte r  b a re  e n  æ s k e  
v isitkort.

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 1904 - Firsernes 

jul i Ribe - Ribe 1940-45 - 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

@  Bikuben i Ribe
Saltgade MM4, 6760 R ibe, H f. 75 42 13 33 

så længe oplag haves

H A M

VESTERBROGADE 137.1620 KØBENHAVN V
TLF. 31 31 45 82
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