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/  BYFORNYELSE 
^  BOLIGFORBEDRING 
/  MODERNISERING 
^  PRIVAT BYFORNYELSE

Byfornyeisesselskabet DANMARK er etableret i 1969, som et almennyttigt selskab med en 
garantikapital på kr. 45,0 miil. Selskabet er autoriseret til at bistå bl.a. kommuner med byfornyelse.

Der arbejdes i mere end 130 kommuner. Selskabet har 120 medarbejdere fordelt på hovedkonto
ret i København og 5 regionskontorer i landet.

BYFORNYELSE DANMARK
- y/ /øser opgaverne /oka/f S.M.B.A

1553 København V 
-Tlf. 33 76 60 00

Banegårdspladsen 20, 2.th. 
8000 Arhus C 
Tlf. 86 19 82 44

Overgade 28 b 
5000 Odense C 
Tlf. 63 12 18 20

Aalborg:
Danmarksgade 33 
*9000 Aalborg 
Tlf. 98 16 93 22

Kolding:
Låsbygade 65 
6000 Kolding 
Tlf. 75 53 33 33

6700 Esbjerg 
Tlf. 75 12 52 66
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GENERALFORSAMLING
Ripenser-Samfundet afholder sin ordinære generalforsamling 
år 2002 i Ribe.

GgMgmf/orMwb'MggM /fM&r Vg f̂ førJag JeM 2.3. ygåfMør 2992 Å/. 35.6%) 
i 7?MM%gøMggM KøfggfraA^ofgM.

DAGSORDEN 

Valg af dirigent
a. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
b. Forelæggelse af det reviderede regnskab for foreningen 

og understøttelsesfondet til godkendelse.
Forslag til medlemskontingent.

c. Indkomne forslag.
d. Valg af formand - bestyrelsen foreslår genvalg af Knud W. Kastrup. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Dorte Fund, Kirstine Nørr, Preben Husted og 
Gregers Jæger - bestyrelsen foreslår genvalg.
Valg af suppleanter - bestyrelsen foreslår genvalg af Poul Dons 
Christensen og Peter Fungholt som henholdsvis 1. og 2. suppl.

e. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
f. Eventuelt.

Æ#gr ggfgføT/i^saw A fggf ^g^øggg ff  A37)g

TTgfg/tgg; ca. 7&99, gr fæ r t fg^ gf gøgg yor/orgg
^ff#øg(<7g fzg<3 Vigrry, ggg ogy?Mfgs. D n '^^gførgr ^øg %ø&gs.

Af hensyn til madbestilling er tilmelding til spisningen nødvendig. 
Tilmelding til Gregers Jæger, Hoffgårdsvej 7, 6950 Ringkøbing, 
tlf. 97 32 27 00 (også fax) sgggsf O'r.s<3og <fgg 79. _/gf)gMøg 2992.
Ikke medlemmer er velkomne imod at betale kostprisen.
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Trang til toner
/Mterf few red Vf^a

Ribe sidst i 1930'erne. Tage Nielsen og 
hans legekammerat Erling Kabel har byg
get et dukketeater med Sne kulisser, kon
ger og prinsesser. De små drenge klarer 
selv alle opgaver, de er både scenetekni
kere, dukkeførere og forfattere.

»Det med musikken kunne vi også lige 
så godt selv klare. Vi kendte jo noderne 
fra vores violinundervisning«, fortæller 
Tage Nielsen og mindes med en snert af 
nostalgi, hvordan han og Erling Kabel 
komponerede hver sin violinsonate.

»Vi vidste ikke helt, hvordan en sonate 
var bygget op. Men vi tænkte, at der nok 
fandtes en manual eller et sæt regler, lige
som når vi samlede modelfly. I Salmon- 
sens Leksikon fandt vi en stor artikel om 
sonateformen, og den brugte vi som op
skrift«.

1 dag er violinsonaten væk. Til gengæld 
finder man adskillige orkesterværker, 
stykker for klaver, kormadrigaler og en 
enkelt opera med Tage Nielsens navn på 
titelbladet. For nylig modtog den nu 72- 
årige komponist Carl Nielsen-legatet på
500.000 kr. for sit arbejde i dansk musik
liv. Ved prisoverrækkelsen blev det blandt 
andet sagt, at Tage Nielsen som kompo
nist har »en fintsleben teknik og omhu 
med detaljen, som går hånd i hånd med 
et dramatisk og fortællende udtryk«. At 
»han kender den sultne papirkurv, der 
gerne vil fodres«. At han »kun siger no
get, når han virkelig har noget at sige, 
som ikke er sagt bedre eller ærligere af 
andre«.

»Når jeg komponerer, er musikken lige
som sten i skoen. Det er noget, jeg skal af 
med«, forklarer Tage Nielsen, som i øje
blikket har travlt med at forberede to 
måneders ophold i Berlin. Han skal ned 
og komponere langt fra larmende bør
nebørn og tidskrævende tillidsposter. I 
lejligheden på Frederiksberg er der nu

Per/éMoMisi. er Måe stod MyTMref,
Mår /MM erMære?; a? /¡aM er fewweifg' seMn'hsL

også ganske roligt denne formiddag. Fra 
stuen på første sal er der udsigt til K. B. 
Hallens tomme tennisbaner. Og til him
len, tilføjer Tage Nielsen fra sin arkitekt
tegnede lænestol. Den grå efterårshim
mel tiltrækker ham tydeligvis mere end 
de røde grusbaner.

Le% wed 7?Med iarggaard 
Tage Nielsen vokser op i Ribe hos foræl
dre, der elsker klassisk musik. Der står et 
klaver i stuen, men det er radioen, der 
dagligt leverer musik af Schubert og 
Beethoven hos fam. Nielsen. Lige indtil 
den lille søn bliver sendt til violinun
dervisning.

»1 virkeligheden ville jeg hellere spille 
klaver. Men min far mente, at violinen var 
et mere ædelt instrument. Han havde stor 
kærlighed til Beethovens violinkoncert«.

Som 11-årig får Tage Nielsen alligevel 
lov til at skifte instrument, og han begyn
der at optræde som pianist sammen med



5

vennen Erling Kabel, der senere uddan
ner sig som violinist og bliver kongelig 
kapelmusiker. Den unge Tage Nielsen 
finder ud af, at Rued Langgaard bor i Ribe 
og opsøger komponisten, som ellers har 
ry for at isolere sig.

»Jeg begyndte at kigge forbi søndag 
eftermiddag og blev altid inviteret inden
for til en snak. Hans ideer om musik var 
højst besynderlige. Han mente, at Bach 
var kedelig, Beethoven var forfærdelig, 
og at Brahms' musik lugtede af cigar. 
Højdepunktet for ham var musik fra mid
ten og slutningen af 1800-tallet«.

Da Tage Nielsen selv debuterer som 
komponist med en strygekvartet i 1949, 
falder han også i Rued Langgaards smag. 
Kvartetten bliver opført ved en musikfest 
i Stockholm og transmitteret direkte i ra
dioen, hvor Langgaard hører den. Da 
Tage Nielsen møder ham i Ribe et par 
måneder senere, siger han: »Deres styk
ke var det bedste ved den koncert. Men 
hvorfor bruger De så mange tomme kvin
ter?«.

Et par år tidligere er Tage Nielsen be
gyndt at læse musikvidenskab i Køben
havn. Han udnytter flittigt hovedstadens 
koncertmuligheder og finder inspiration 
til sine kompositioner hos blandt andre 
Niels Viggo Bentzon, Vagn Holmboe, 
Hindemith og Bartok.

»Jeg regnede egentlig med, at jeg skulle 
være gymnasielærer i musik og kun 
komponere som udvidet hobby. Allerede 
under studiet begyndte jeg at undervise 
lidt, jeg dirigerede Sporvejsfunktionærer
nes Kor«, fortæller Tage Nielsen grinen
de.

1 1951 får han nyt studiejob i DR's 
musikafdeling, og han avancerer hurtigt 
til programassistent med fast månedsløn. 
Generaldirektør F. E. Jensen advarer sin 
unge medarbejder om, at han nok aldrig 
bliver færdig med musikstudierne, nu 
hvor han er blevet fastansat. Men en dag i 
1955 kan Tage Nielsen skrive 'cand.mag. i

musik og fransk' på visitkortet. Og dagen 
efter står der en stor buket rode roser på 
hans skrivebord. Med venlig hilsen fra 
E E. Jensen.

Tage Nielsen bliver souschef i musikaf
delingen og fungerer som sådan indtil 
1963, hvor han søger stillingen som rek
tor for Det Jydske Musikkonservatorium 
i Århus. »Da jeg talte med den da
værende direktør om stillingen, spurgte 
jeg, hvor mange breve han skrev om 
dagen. Ét, svarede han, og jeg tænkte, at 
det var lige et job for mig. I radioen hav
de jeg nemlig en vældig korrespondance, 
når jeg arrangerede Torsdagskoncerter 
og den slags. Der var slet ikke tid til at 
komponere«.

AÍMsfMvefs
I Århus får Tage Nielsen ikke mere tid til 
sin egen musik. Da han bliver ansat som 
rektor på konservatoriet, har staten netop 
overtaget institutionen, de økonomiske 
forhold er fine, og der kommer hurtigt 
gang i en masse aktiviteter.

En af Tage Nielsens første genistreger 
er at ansætte Per Nørgård som lærer i 
komposition. Eleverne på konservatoriet 
har navne som Fuzzy, Ingolf Gabold og 
Karl Aage Rasmussen, og rektor sørger 
for kvalificeret undervisning til sine stu
derende. Blandt andre får han komponis
ten Gyorgy Ligeti til at komme forbi 
Århus og gæsteforelæse på vej fra Wien 
til Stockholm.

»Det var en fantastisk oplevelse at høre 
ham fortælle om værket 'Nouvelle Aventu
res'. Inden forelæsningen spurgte jeg 
Ligeti, hvor lang tid den varede, og han 
sagde, at det var helt op til mig. Fra en 
time til 24 timer. Vi blev enige om to timer, 
og så tog han et vækkeur frem og stillede 
det. Da uret ringede efter præcis to timer, 
stoppede Ligeti sit foredrag - midt i en 
sætning«.

Mens Tage Nielsen er i Århus, bliver 
byen centrum for de nye strømninger i 
dansk musik, og han er siden blevet kaldt 
'dansk musiklivs samvittighed'.
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FeNoPlionisl
I 1983 vælger Tage Nielsen at forlade 
Århus og Hytte tii Italien, hvor han er 
direktør for Det Danske Institut i Rom 
indtil 1989.

»Jeg havde behov for nye udfordringer 
og nye ansigter. Jeg spurgte ikke til antal
let af breve, inden jeg blev ansat i Rom. 
Men trods en del administrativt arbejde, 
fik jeg bedre tid til at komponere«.

Tage Nielsen bliver meget inspireret af 
det italienske musikliv. Han nyder at ople
ve Tosca', 'La Boheme' og andre store 
operaer i deres hjemland, og han skriver 
selv operaen 'Latter i mørket'.

Noget af det vanskeligste ved at kompo
nere er timingen. Især når det gælder 
scenemusik. Det er så pinligt, når san
gere står længe på scenen uden at gøre 
noget, fordi musikken ikke kan blive fær
dig. I min opera er der for eksempel en

scene, hvor der bliver pakket en kuffert 
med tøj. Inden jeg komponerede musik
ken, tog jeg simpelthen et stopur og lod 
det tælle, mens jeg pakkede en kuffert. Så 
lavede jeg musik, der varede i præcis så 
lang tid«.

Tage Nielsen smiler på én gang stolt og 
beklagende, da han bekræfter, at han nok 
er temmelig selvkritisk. Nærmest perfek
tionist. Han lader ikke noget musik passe
re ud i verden, før han selv har prøvet at 
spille det på klaveret.

»Det er vist lidt gammeldags. Men en 
del af den musik, der bliver skrevet i dag, 
forekommer mig abstrakt, når jeg lytter. 
Som om det bare er tænkt og nedfældet 
på papir, uden at det er blevet hørt først. 
Jeg er nødt til at have en idé om, hvordan 
det klinger, det jeg skriver ud«.

At musikken alligevel kan lyde helt 
anderledes, når den bliver fortolket af 
andre kunstnere, generer ikke Tage Niel
sen. Tværtimod. Den største belønning, 
han kan få som komponist, er at høre sine 
værker spillet af førsteklasses musikere, 
som tør gå på opdagelse og finde nye 
nuancer i musikken.

Tage Nielsen Ner Jødi på FrederiPsPeyg 1 
1929,wen roPsede op i FiPe og Pier sin- 
denijfa FiPe FaiedraisPoie. 11947 Pe- 
gyndie Pan at læse TnnsiPridensPaP og 
TfansP på FøPenParns Dnirersiiei. Tage 
Nielsen Pler/ærdgsow cand.wag. i 1955, 
?nen Pier allerede el par å r Udlagere ansai 
1 DF's TMMsl&a/dellMg. 11957 Mer Paw 
sonscPef i a/dellMgeM. Fra 1963-29 rar 
Tage Nielsen rePior Jor Del ̂ ydsPe PlnsiP- 
Ponserraiorinw i ÅrPns, og i 1923 Pier 
Pnn direPiør Jor Del DansPe Insiiini i 
Font Da Tage Nielsen rendle Pyen: li! 
Dan?narp i 1929, lod Pan sag pensionere, 
næn Pan Po?nponerer siad:g og Par i ørr:gi 
en ræPPe liiiidsposler i del dansPe nznsiP- 
og Pnlinrlir. For nogle nger siden wodiog 
Tage Nielsen el af åreis ire Carl Nieisen- 
iegaier på 590.999 Pr De ørrige legaier 
giP li! Po?nponisien Fer Nørgård og rioii- 
nisien NiPolay Znaider
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En nødvendig fortælling 
om den store kærlighed

New AfmTZ? Nørregaar&M'e/seM Aar sAre- 
ve? gM STTMr̂ e/åM Aog aw Mwĝ owx sar- 
fe sAafe, efeM sfare AærhgAgif fff awfwaw- 
&MS kaffer ag fyAAe%s farffs. »A'Agr Æef« er 
Mere ef ff&Afffeife. Def er &gbh%g, så 
åef Afaåser

Hans Edvard Nørregaard Nielsen har 
med »Mands Minde« fra 1999 og dagens 
efterføiger, »Riber Ret«, sat en målestok 
for erindringslitteraturen, der vil blive 
svær at overgå.

Som få kan han forme synet af den 
nære svundne tid og krydre sine indtryk 
med belæsthed og elegante pointer. Men 
frem for alt har Nørregaard-Nielsen en 
sonde direkte ned til sit eget unge sjæ
leliv. Hans indtryk på net- og tromme
hinde står med en dirrende smerte af 
samme stof, som skønlitteratur er gjort af.

Læseren lever, lider og længes med 
unge Nielsen fra han som 17-årig kratter 
sig ind på Ribe ad de krogede omveje til 
det sønderjyske sjælelandskab, som ture
ne i grisebilen med Dres Ornemand og 
livet i skoven ved Nørre Løgum med 
hædersmanden Martinsen leder ham 
frem mod, og til han med stiftamtman
dens Regitze Edelberg ved sin side forla
der byen, der aldrig tager ham til sig, 
men alligevel bliver hans i en grad, så han 
må skrive »Jeg er en dråbe blod i Ribe, 
næsten ingenting og nedsivet mellem to 
brosten i Puggårdsgade.«

Bogens titel henviser til et gammelt 
ordbogs udsagn om byens strenghed 
over for den udefra kommende: »Tak du 
din Gud for, at du ikke kom for Riber 
Ret,« som kællingen skulle have sagt, da 
hun så sin søn hænge i Varde Galge.

Som søn af en fordrukken nazist, smer
tepunktet i »Mands Minde«, og en mor, 
der må tage arbejde på Løgumgårde, en 
filial af Åndsvageanstalten i Ribe, for at

skabe økonomisk baggrund for sin skils
misse og holde sammen på resterne af 
familien, føler Nørregaard-Nielsen al
lerede ved sin indtræden i byen et skæb
nefællesskab med I. P. Jacobsens romanfi
gur Marie Grubbe, som så forsmædeligt 
gennes ud af Ribe Domkirke.

SårAar&eå s/ås åer MåarwAJerhgf %eå J)å 
Og den respektable del af samfundet, 
som altid har haft slag på rede hånd til 
folk på bunden, har også sit til unge 
Nielsen, da han gør sin entre på Ribe 
Katedralskole. Med underklassestuden
tens sårbarhed forsøger han at orientere 
sig i ljendeland som et determineret offer, 
der oven i købet pirrer sine plageånder - 
den sorte skoles svageste lærereksempla
rer - med sit valg af kæreste: »Ret beset 
var det en nådesbevisning, at man overho
vedet indlod sig med sådan én som mig i 
den sorte skole. Og knap har man godta
get et gadekryds i huset, før den vil 
bespringe de nydeligste eksemplarer med 
stamtavle omkring sig«.

Udfordringen fører til ydmygelser af en 
karakter, som den dag i dag kan give 
Nørregaard-Nielsen mareridt og få hans 
nuværende kone til at fortrække fra ægte
sengen.

SoA'åan'M weå ege?? MMgåo??!
Endt på parnasset som formand for Ny 
Carlsbergfondets direktion er han ikke 
den, der trækker på skulderen af skole
tidens sår, tværtimod bærer han dem i 
sig i solidaritet med sin udsatte ungdom. 
Kunstnerisk tvinger det ham til at vise de 
andre, hvem de var, idet han samtidig ser 
på sig selv som den han på godt og ondt 
også var. Netop her evner Nørre
gaard-Nielsen at løfte sin egen historie 
derop, hvor andre kan spejle sig i den 
som en sædeskildring for en hel genera-
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Raws A/ran? Nøwgaa^-Me/MM Mer g # ^ rs te  ga^g Regitze AM- 
lie^i A'M Daw îrAe, og &er Mer /¡a^s tre tww si&M &M.

tion. Og han har andet end 
klassespringet til fælles med 
mange af de fremstormende 
fra dengang i 60'erne. 
Bedrøveligt tidstypisk er 
hans forvaltning af kærlig
hedslykken, da den endelig 
falder ham i hænde.

Her i kærlighedshistorien 
har ><Riber Ret« sit drive fra 
det øjeblik, han ved synet af 
sin tilkommendes blonde-an
sigt trodser tyngdekraften og 
løfter sig som en hval mod 
solen, indtil hun modnes som 
et sommeræble mellem hans 
hænder. Frem og tilbage i fø
lelsesrummet mellem hen
des tøven og hans ubændig
hed drives han og hun og læ
seren med, indtil de endelig 
og omsider forenes i en som
mer så grødefuld og regnvåd, 
at der ikke Endes bedre slut
ning på noget eventyr.

Som en ekstra understreg
ning af hvor skammeligt de 
to siden hen sveg deres fæl
les ungdom, indskrives for
holdets fuldbyrdelse i en 
inkarnation af en julehistorie 
med hjemkomsten som far 
og mor med barn til amts
gården i Ribe under julelam
pens skær. Så falder hugget 
i et spring 20 år frem, hvor 
mand og kone står i et sterilt 
værelse til rutinemægling i 
Holbæk. Og der er intet at 
stille op. Tidsånden tager 
selv de bedste. Men han er 
sig smertende bevidst om 
sin part af skylden. Det er 
erindringer skrevet af nød
vendighed, og det er digt
ning så det klodser, om end 
forfatterens belæsthed sted
vis truer med at spærre for 
hans egen Ene sprogtone.
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Saltgade 10-14 
6760 Ribe 

Tlf. 76 88 67 00
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Gammel er vor skole blevet: 
Danmarks ældste skolehus

"Mandag d. 4. september 2000 fejrede 
Viborg Katadraiskole sit 900-års jubilæum 
og markerede derved sin enestående 
position i dansk skolehistorie. Hendes 
Majestæt Dronningen og Hans kongelige 
Højhed Prinsen deltog i festlighederne og 
var sammen med ansatte, elever og øvri
ge gæster med til at gøre dagen til en helt 
speciel begivenhed. Skolens præcise 
alder fortaber sig i middelalderkildernes 
tavshed, men undervisningen i sang og 
latin er utvivlsomt begyndt samtidig med 
stiftets oprettelse i 1060. Den ældste 
skriftlige kilde, der nævner skolen, er fra 
1130, og vi har derfor valgt det runde års
tal 1100 som en rimelig antagelse om sko
lens begyndelse."

Som ovenfor citeret indleder Rektor 
Erling Østergaard sin beskrivelse på web- 
ben af Viborg Katedralskoles 900 års jubi- 
kium. I anden sammenhæng på webben 
skriver han:

"Viborg Katedralskole er helt speciel 
med sin lange historie, der kan dokumen
teres 900 år tilbage i tiden. Det er der in
gen anden dansk skole, der kan magen 
til."

Men stop et øjeblik! Det er jo på Ribe 
Katedralskoles translokationer, man i slut
ningen af anden del af jubilæumskantaten 
fra 1945 synger de ord, der står som over
skrift her. Alex Garff har sat dem som 
indledning til afslutningssangen, og Poul 
Schierbeck satte tonerne til. Hvordan 
hænger det sammen? Er vi blevet narrede 
til at tro, at Ribe Katedralskole er ældst?

I forsommeren 1999 læste jeg i mit 
svenske hoforgan Svenska Dagbladet en 
kronik om vor tidsregning Anno Domini- 
systemet, skrevet med anledning af det 
forestående årtusindeskifte. I den stod 
det, at den ældste kendte skrivelse i 
Norden dateret i dette system er et dansk 
biskopsbrev fra 1133. Ribe Katedralskole

er jo som vi ved dokumenteret i Biskop 
Elias' embedsbrev dateret 13. juni 1145, 
altså kun 12 år senere. Det er jo muligt, at 
Viborg Katedralskole omtales en halv 
snes år tidligere, begge skoler som eksi
sterende; men er »enestående position«, 
»helt speciel« og »ingen anden ... magen 
til« relevante for skolen, når vi taler om 
ca. 900 års tidsafstand?

Jeg må indskyde, at jeg angiver år 1133 
efter hukommelsen, men det står helt 
klart for mig, for jeg relaterede det umid
delbart til Ribe Katedralskoles 1145. Jeg 
har siddet et par timer fem etager under 
jorden i Kungliga Bibliotekets mikro
filmsarkiv og bladet i Svenska Dagbladet 
fra forsommeren 1999 uden at støde på 
den omtalte kronik, men jeg skal prøve 
igen. Jeg vil have at vide, hvilket biskops
brev fra 1133 forfatteren henviser til, og 
hvor det forekommer. Det bør observe
res, at kroniken taler om »den ældste 
kendte skrivelse«, ikke »eksisterende«, så 
det er sandsynligvis en afskrift man ken
der, som også er tilfældet for Biskop 
Elias' brev fra Ribe.

Lad os nu se på den første ende af det 
tidsinterval, som Rektor Østergaard angi
ver som sandsynlig grænse for Viborg 
Katedralskoles begyndelse. Rektor Øster
gaard knytter den til stiftets oprettelse 
1060. Viborg blev bispesæde i 1065 ifølge 
Professor H. Weitemeyer i Salmonsens 
Konversationsleksikon, men en lille af
runding i begge ender af tidsintervallet 
kan man jo acceptere, når man skal moti
vere den runde alder 900 år.

Ved bispesædets tilkomst er der troligt
vis påbegyndt en videregående undervis
ning ved kirken end bare til kordrenge. 
Man har fået behov for præstetjenester og 
har derfor udvidet med mere latin og 
frem for alt teologi. Med andre ord: latin
skolen begyndte.
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For Ribes vedkommende er dette sket i 
948 eller tidligere, altså 120 år før Viborg. 
Året 948 nævnes de tørste danske bispe
sæder som Ribe, Århus og Slesvig i nævn
te rækkefølge, naturligvis efter pladsens 
betydning. Ribe var jo dengang Danmarks 
vigtigste handelsplads. Da man altså i 
1945 fejrede skolens 800 års jubilæum, var 
den troligtvis 1000 år som latinskole.

Som enklere skole har den vel fungeret 
i omkring 80 år til. Ansgar gjorde sin før
ste rejse op i Jylland i den senere del af 
820-tallet. Han startede kirkebyggeri i 
Slesvig. Om han kom til Ribe er usikkert. 
Der tales om starten af en skole for 12 ele
ver, de fleste frikøbte trælle. Kirkebyggeri 
og skolestart hørte altså sammen. I Ribe 
startede kirkebyggeriet først omkring år 
860, da Ansgar ved sit andet besøg i 
Danmark havde fået en grund af kongen.

Ribe Katedralskoles historie blev kri
tisk studeret og rapporteret til 1945, da 
skolen fejrede 800 års jubilæum. Jeg har 
ikke læst bogen, men jeg var til stede i 
domkirken, da historikeren Bjørn 
Kornerup redegjorde for sit arbejde. Jeg 
har foran mig både mit eget og min davæ
rende forlovedes, senere hustru Lise

Boas' adgangskort til Festgudstjenesten i 
Domkirken mandag den 13. august 1945, 
kl. 9.45. Jeg kan se for mit indre blik 
Bjørn Kornerup på prædikestolen, da han 
knytter skolens oprindelse til Ansgars kir
kebyggeri og drager konklusionen, at 
Ribe Katedralskole efter alt at dømme er 
den ældste latinskole i Norden, som også 
Rektor Bent Karsdal refererer i sin rede
gørelse for "Skolen gennem tiderne" i 
skolens Festskrift i anledning af dens 850 
år i 1995.

Ib?* sAofe Aar altså so7% lah'MsAole 7Meå 
starte sawåsyMl:gAeå passeret sif a%åef 
å7*fMs;'M&s%i/?g i por fz'åsrggw'Mg.

"Danmarks ældste skolehus" skrev 
Alex Garff. Han har naturligvis ikke rys
tet det ud af ærmet, men bygger på Bjørn 
Kornerups historieskrivning. Vi, der lyt
ter til jubilæumskantaten fra 1945, bliver 
ikke narret, men det blev nok Hoffet ved 
besøget i Viborg i september 2000, og det 
bliver alle, der læser Viborg Katedralsko
les præsentation på webben, og som ikke 
ved bedre.

Hans Thygesen Kristensen 
Stockholm, student 1940 

e-mail: 08-141115@telia.com

Boghandel
Lis Riis - Metiemdammen 16 - 6760 Ribe 

Tif. 75 42 00 41 - Giro 558-8022

Fotkebibtiotek

in t e r f t o r a

Per Mathiesen 
Skolegade 2 - 6760 Ribe 

Tlf. 75 42 08 33
flere linier

f?/be 4 /S
Ctørfz P/ads - 6760 P;'& - 7% 75 32 7 7 00

Mandag-fredag kl. 10-18 - Lørdag kl. 10-13 75 42 07 44

mailto:08-141115@telia.com


13

Læserbreve
Fra /MggrÆa^n'Me ÅoMw (/: Nawsewl, L/yhrnkg, S.49, Z ârM wo4fagef^/gew& Jæxer&reK

FfAer f/ref
Som student fra Ribe Katedralskote i 
1949, læste jeg spændt omtalen af H. E. 
Nørregaard-Nielsens nye bind erindring
er, omfattende bl.a. gymnasieårene i Ribe. 
Bogens forfatter har jeg fuigt med stor 
sympati, hvorend han har udfoldet sig, 
skriftligt eller på TV. Desto større blev 
chokket. Ikke blot over Dommen - også 
det - men måske nok så meget over præ
missernes niveau.

Mit første møde med Ribe Katedral
skole fandt sted i 1944. På grund af min 
fars sygdom og min mors nye lærerstil
ling var familien flyttet fra Thyholm til 
Lustrup ved Ribe. For mig verdens under
gang. Min bror skulle bare som massevis 
af andre optages i 1. mellem, men jeg, 
som den eneste, til optagelsesprøve til 3.

mellem. Jeg var næsten helt gået i sort. 
Ved den mundtlige prøve var jeg nået til 
faget historie, og det blev så mit første 
indtryk af frøken Willemoes. Hvad jeg 
blev hørt i, det har jeg ikke den tjerneste 
erindring om, jeg husker bare, at med ét 
havde jeg følt en enorm lettelse; at pludse
lig var livet ikke helt så forfærdeligt mere. 
Jeg kom ud og sagde til mine forældre: 
«Hun er ikke specielt køn. men åh, så sjov 
og rar.«

Jeg blev optaget, hk i øvrigt lektor 
Willemoes til engelsk i 3.m. og senere i 
hele gymnasietiden til latin og fransk, og 
jeg har kun kendt hende som en meget 
inspirerende, krævende, ja, men retfær
dig lærer. Særpræget, ja, også af og til lidt 
barsk i sin facon, men med hjertet på ret
te sted. Hendes bedømmelse af eleverne

DET L O K A L E  P E N G E I N S T I T U T

FRØS HERREDS
RtBESPAREKASSE .̂7541 <Moo

-JÆe, men vågan.'



14

havde i alt fald ikke udgangspunkt i deres 
sociale baggrund, påklædning, udseende 
i øvrigt, køn, seksuel observans, men i de
res faglige standpunkt og arbejds
mæssige indsats. Og det var ikke bare 
lærdom for lærdommens skyld. Der var 
åndelig talt højt til loftet. »Tout compren- 
dre, c'est tout pardonner,« hørte man her 
for første gang. Ingen smålighed.

I det hele blev Ribe Katedralskole for 
mig det første holdepunkt i mine 5 år i Ri
be, som ellers i min bevidsthed altid vil 
stå som mine 5 års eksil. Her åbnedes lidt 
efter lidt nye horisonter, her lagdes grun
den til en vej videre frem.

Ved Aarhus Universitet blev studiefage
ne såmænd fransk og latin, under de 
navnkundige professorer Blinkenberg og 
Blatt. Her oplevede jeg nu, at det at have 
haft lektor Willemoes som lærer var en 
anbefaling i sig selv. Der stod stor respekt 
om hendes person og faglige ekspertise, i 
begge fagene.

I 1957-58 oplevede jeg min gamle skole 
og mine gamle lærere fra en helt anden 
side, da jeg fungerede som vikar. Frøken 
Willemoes som kollega? Altid loyal, aldrig 
smålig eller fordomsfuld og da slet ikke 
selvhøjtidlig. Sin faglige dygtighed til 
trods var hun meget beskeden, ville ikke 
vide af ros. Gamle elever fulgte lektor 
Willemoes med levende og positiv inter
esse, ikke få har hun hjulpet, i al diskreti
on.

Konklusion: Måtte bogens læsere op
fatte beskrivelsen af Ribe Katedralskole 
som udtryk alene for forfatterens person
lige erfaring og udbytte af sin gymnasie
tid dér. Ikke som et almengyldigt mo
nument over skolen som sådan eller en 
enkelt lærers lange liv og virke. For mig 
er situationen nu, efter at jeg har sundet 
mig over det første chok: I min bevidst
hed står lektor Willemoes' format uanta
stet, mens forfatterens er skrumpet en
del. hvad jeg ærligt beklager.

RI BE K O M M U N E
ønsker 

godt nytår!
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Nyt fra Ribe
Kendt dramatiker 
følte sig som ripenser
Dfever A'Ae 7&zfe(frafsAofe of^rfe ows- 
dag (few 37. oAfo&er og forjag (fetr 7. 
wovew&er sfyAAef »Aw^a SopAfe 77e(fv(g« 
sArevef af TffeM AAeff. DarM(fo^AyeM ^fger 
éM :' fyAf og fyw(ff, g/'or(fe Aaw gæMeMde.
Ved årets skolekomedie på Ribe Kate
dralskole onsdag og torsdag opfører 20 
elever skuespillet »TVma Sophie Hedvig« 
af Kjeld Abeil.

Kjeld Abell, der sidste år kunne være 
blevet 100 år, var født i Ribe og var i mid
ten af forrige århundrede en af de store 
dramatikere i Danmark.

Selv om han kun tilbragte de første otte 
år af sit liv i Ribe og i sin ungdom og 
manddom blev betragtet som en ærkekø
benhavner, følte han sig som ripenser.

- Jeg forstod, at i denne by, i skyggen af 
tårnet og slotsbanken med de ingemann- 
ske romaner, med lugten af den brænden
de Maren Splid i næsen, blandet med duf
ten fra Weis' Vinstue, havde jeg dannet 
mig mit sprog, billederne bag ordene, af 
alle de fornemmelser, der strømmede ud 
fra de snævre slipper, fra de mennesker, 
der havde fyldt min barndom - det var 
som at stå i et levende, henrivende leksi
kon, der ustandselig bladede og bladede.

- Man kan rejse så langt væk fra en 
barndomsby, man vil, vende den ryggen 
og være foragtelig, den følger én i tykt og 
tyndt, helt ned i ens kommaer, skrev han i 
en kronik i 1940. Og 20 år senere fortalte 
han i radioen om »gader og mennesker i 
min barndoms by«.

»Anna Sophie Hedvig« er fra 1937, fra 
en tid, hvor det onde manifesterede sig 
truende i nazismen syd for grænsen. 
Hvad gør vi i den pæne stue, i det ordent
lige borgerlige samfund. Anna Sophie gør 
noget, men er det rigtigt, det hun gør. Det 
handler stykket om, og det er stadig aktu
elt i 2002.

Eleverne havde øvet siden sommerferi
en, og en del var i år med for tredje gang.

De havde nu fået forståelse for en øvepro
ces' disciplin og grundige arbejde. Og 
åbenbart også fundet ud af, hvor sjovt og 
spændende det er at spille teater.

Skolens dramatiklærer, Katrine Lund 
Jørgensen, har instrueret stykket.

Hotel Dagmar solgt
7foAmaM(f /oA% /fav.s.sev f Fey'fe Aar overta
get &t fa?afs%eK(fte Aofef. Leff PeferseM .fort
sætter so?% 7orf<agter
Landets ældste hotel, Hotel Dagmar på 
Torvet i Ribe, har skiftet ejer. Hotellet har 
gennem en lang årrække været ejet af 
ejendomsmægleren Thorkild Kristensen 
fra Aalborg. Men han har nu solgt det 
landskendte hotel til selskabet Hanssen & 
Co. Ejendomme A/S i Vejle, der indeha
ves af købmand John Hanssen.

Fra firmaets side understreges det, at 
direktør Leif Petersen fortsætter uændret 
som forpagter af Hotel Dagmar. Videre 
siges det fra Vejle-firmaets side, at hrmaet 
tidligere ejede Blåvand Feriecenter. Det 
er nu i forbindelse med købet af Hotel 
Dagmar overtaget af Thorkild Kristensen.

Der Aar (gewweTM Aefe jMfe7MåMe(feM været 
waMge, (fer Aar %y(ff af Afgge o f̂fAer 
CAr PrMMMS vfM(fMer De Aar Aaff twegef 
s/ywAAe (feAoraffoMet; Avor Aofu'er af 7?fAe 
DowAfrAe f;ry(fe(fe vfM(f%erMe. Def er fwffA- 
Ae%s (feAorafor SMsaMMe Sfavw, <fer Aof 
favef (fowAfrAerne. Sefvow (fef TwåsAe var 
f?MO(f 7Me7MgAe(fsrå(fefs vfffe, så Aavde forref- 
MtMgeM safff(f(f fys f)å (foMAfrAeAofu'erMe.
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og Mo&OM Aar MæsiOM 30 år M åtte t 
s:g/år al seette WWs' StMe lll salg.

Weis' Stue sat ti! sa!g
En af Danmarks ældste restauranter, 
Weis' Stue, dateret tilbage tii 1600-tallet, 
står foran ejerskifte, da de nuværende eje
re, Jette og Knud Nielsen, efter næsten 30 
års virke har besluttet at gå på pension.

Med sin unikke placering ved siden af 
Ribe Domkirke er det skæve hus også et 
af Danmarks mest fotograferede huse.

Tilmed er Weis' Stue udgangspunkt for 
vægterens rundgang i sommermåneder
ne. En begivenhed som overværes af 
tusinder af turister hvert år.

Indtil Jette og Knud Nielsen købte den 
totalt fredede ejendom i 1987, var den ejet 
af Ribe Kommune.

Kort før bladet gik i trykken, oplystes 
det, at Weis' Stue overtages af Danmarks 
ældste hotel, Hotel Dagmar, som er gen
bo til kroen. Både kro og hotel har en hi
storie, der går tilbage til det 16. århundre
de. Hotel Dagmar havde således sine før
ste overnatninger allerede i 1581.

Arkæologerne før håndværkerne
f/w&rsageAgr af PM? Æt'åg
KaMra/sAoIe foster o/; t:7 Aa/p wt'Mt'oM 
Arotter
Arkæologerne fra Den Antikvariske Sam
ling kommer før håndværkerne, og der
med må tilbygningen til Ribe Katedral
skole vente på, at undergrunden på byg
gearealet ved Gravsgade er undersøgt for 
eventuelle fortidsfund i Nordens ældste 
by. Boreprøver har nemlig vist tegn på, at 
arkæologerne har noget at gå efter ved

undersøgelserne, der kommer til at koste 
Ribe Amt 400.000-500.000 kroner.

- Vi har sagt ja til kravet fra Rigs
antikvaren om, at den 205 kvadratmeter 
store grund skal undersøges, inden der 
bygges på den, siger Karen Baungaard 
(V) som formand for Ribe Amts under
visnings- og kulturudvalg. Men hun er
kender, at det oprindeligt var planen alene 
at sikre eventuelle fund i undergrunden 
med et betonlag.

- Så kunne kommende generationer 
senere have foretaget udgravningerne, 
men betonløsningen er ikke mulig på 
grund af de store forskelle i kulturlagene 
i undergrunden, siger Karen Baungaard.

Loven siger, at Rigsantikvaren kan kræ
ve arealer undersøgt før offentlige anlæg. 
Og siger ligeledes, at udgiften skal beta
les af bygherren, hvilket i dette tilfælde 
vil sige Ribe Amt.

Amtet har i alt afsat 8,3 millioner kro
ner til udvidelsen af katedralskolen, der 
på 215 kvadratmeter får tilført Ure klasse
værelser, et laboratorium samt pladser, 
hvor eleverne kan arbejde.

Tre damer på vej d! Giørtz Plads
KMMStwen'sA MtfswyAwtMg af /¡/aehett peaf 
råtfAMsef Alar ft7 waf. Der arAeJ&s at/a
tre sh'Aef oJ<.
Det bliver formentligt ikke én, men hele 
tre skulpturer, der skal smykke Giørtz 
Plads foran det nye rådhus.

Det fortæller kommunaldirektør Jør
gen Clausen, efter han i København har 
beset de muligheder, der var for ud
smykning. Ny Carlsberg Fonden betaler 
for udsmykningen. Den ordning er kom
met i stand efter et par møder med fon
dens direktør, Hans Edvard Nørre- 
gaard-Nielsen og borgmester Jørgen 
Elsted Hansen (K). Efter kommunaldirek
tørens besøg i København er det tre kvin
deskulpturer af kunstneren Lisbeth Niel
sen, interessen samler sig som. - Der er 
ikke noget endeligt afgjort endnu, men vi 
arbejder hen mod, at det bliver de tre 
kvindeskulpturer, der skal sættes op.
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- To af dem er færdige, men vi fandt, at 
to er for lidt, hvis der skal blive en ordent
lig korrespondance i udsmykningen, og 
Ny Carlsberg Fonden har indvilget i at 
betale for alle tre, fortæller Jørgen Clau
sen. Den sidste af de tre skulpturer skal 
nu, som de to andre er blevet det, støbes i 
bronze. Det ventes, at udsmykningen kan 
stilles op til maj.

De tre skulpturer er alle naturalistiske i 
deres udformning, og i den ene bliver der 
også tale om et springvand.

Slotsbanke får toiletskur
tVatM?%tageMætwet SAov- og
Natars^ctscn oggwer tttta&tse ttt titte toi
let AanAen. Owrå&fs ?nange gæster 
/iM^er atte?*natwe steater at "træffe a/k 
Naturklagenævnet har givet tilladelse til, 
at der opstilles et toiletskur på Riberhus 
Slotsbanke. Hermed har Nævnet omstødt 
afgørelsen fra Skov- og Naturstyrelsen, 
som ikke ville tillade opstilling af skuret.

Det er Slotsbankeudvalget, der ønsker 
toiletskuret på 1,2 kvadratmeter opstillet, 
og der skal nedgraves en samletank med 
en kapacitet på 1500 liter i fortidsmindet.

Dette vil ifølge Skov- og Naturstyrelsen 
indebære et indgreb i jordlagene i Slots
banken, hvori der må forventes at være 
rester af konstruktioner af kulturhistorisk 
betydning. Herom siger Naturklagenæv
net i afgørelsen:

- Uanset, at Nævnet fortsat Under be
byggelsen på Riberhus Slotsbanke uhel
digt placeret, når henses til fortidsmindet, 
finder Nævnet, at størrelsen af bygningen 
sammenholdt med placeringen op til en 
eksisterende bygning og bag beplantning 
indebærer, at der næppe vil være nogen 
synlig påvirkning af fortidsmindet.

En af betingelserne for tilladelsen er. at 
der foretages en arkæologisk undersøgel
se af det pågældende areal. Det midlerti
dige toiletskur skal opføres ved det 
sydvestlige hjørne af Ribe Sejlklubs byg
ning. I begrundelsen for opstillingen af 
skuret har Slotsbankeudvalget gjort gæl
dende, at området ved Riberhus Slots

banke har mange besøgende, og der er 
omkring 700 meter til nærmeste offentli
ge toilet ved Skibbroen.

Udvalget har flere gange gjort gælden
de, at afstanden tilsyneladende er så lang, 
at nogle af områdets gæster finder alter
native steder at »træde af« - for eksempel 
ved kolonihaverne eller i »Skriverstuen« 
på selve Slotsbanken.

Kun to dage efter at den nye miljømi
nister Hans Christian Schmidt (V) var til
trådt og havde afløst Svend Auken (S), 
var tilladelsen til toiletskuret på Slots
banken givet af Naturklagenævnet.

Det var Slotsbankeudvalgets formand, 
Børge Andersen, der kontaktede Ribes 
kommende borgmester, Preben Rudien- 
gaard (V), der igen tog kontakt til den 
nye miljøminister om sagen fra Riberhus 
Slotsbanke.

En tilfreds Børge Andersen oplyser, at 
Ribe Amt vil sørge for opstilling af toilet
skuret. Det vil ske i løbet af foråret.

Jesper TerwaMsøM erstataMv sit arAeFts/wii, 
og /¡ae /¡ar Motâ  jSetgeMM/giwt e t^ a / æ r t  /egMet 
/¡e/?e OM: &Mgang, FaMø Mør soigi ¡' FAø.

Succesfuld tegneserie
Jesper TcrwaMsew Aar netcj) Jaet 

gena^tryAt en a/sine ?nawge tegnesene?* 
»Fanø blev solgt i Ribe« hedder en af 
Jesper Termansens mange tegneserier. 
Den er netop blevet genoptrykt i 2. udga
ve 2. oplag. Alene heraf har Museet i 
Nordby på Fanø ikke uventet på forhånd 
aftaget 500 eksemplarer.

Den tidligere arkitekt og planlægger 
har som amtsarkitekt ved Ribe Amt 
blandt andet været med til at planlægge
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byområder som Øster Vedsted og 
sommerhusområderne ved Vesterhavet.

Jesper Termansen har udgivet en iang 
række hefter, hvor han har iagt vægt på, 
at tekst og tegninger spiller sammen for 
at belyse spændende historier fra forti
den. Det er ikke alle hefterne, der er hi
storisk korrekte, men underholdende er 
de, og mange har også erotiske underto
ner uden dog at være uanstændige.

1 øjeblikket arbejder Jesper Termansen 
med et nyt projekt, hvor han overfører 
motiver fra sine tegneserier til lerklinker.

- Jeg skal jo foretage mig noget, og med 
tegnede hefter og lerklinker, så sætter 
man sig et spor. På den anden side set så 
er jeg jo 83 år, så noget skal man jo bruge 
sin pension til, siger Jesper Termansen 
med et lunt glimt i øjet.

/espers MdgweJsgr
Heksedansen (1986), Hellig Dieter, pro
jektmagerens helgen (1990), Fenja og 
Menja, trælkvinderne som Kong Frode 
købte i Svitjod (1998), hvad er det med Ri
be og Dronning Dagmar (2. udgave 
1999), Munken og Friserpigen, der 
grundlagde Ribe (2. udgave 1999 også på 
tysk).

Fanø blev solgt i Ribe-heftet blev til på 
grundlag af Ribespillet fra 1987. Herud

f r a  hl aM w
TørwaMsøM at OMr/øre sine ti/

ti&r iKastratiaMgr M M ø r  Urr rr 
faMø A?a%& i tar7M ofFøMfa AirM/'a.

over har Jesper Termansen fået udgivet 
sine erindringer med tegninger om plan
lægning af Rømø Havneby og i 1986 hans 
byplanhistoriske erindringer fra de yngre 
år.

Knivtnuslingen - et mysterium
/  sffj&Tsfe /biarrsierede /brs&Mhtgsf 
MM<ter.wggr IWe/MMceMtret, /twwtWf 
a7Mgri%aMS%e gr Mgfgf g% ^er-
TTMMgwf dg/ af JhdgAavgfs ^oxys/gw 
Frem til foråret 2003 gennemfører Vade
havscentret i samarbejde med studerende 
fra Aarhus Universitet et kombineret 
forsknings- og formidlingsprojekt med tit
len ><Den amerikanske knivmusling - En 
ny art i Vadehavets økosystem«.

- Anledningen til projektet er, at den 
amerikanske musling for mere end 20 år 
siden blev opdaget i Vadehavet. Den er 
formentlig »indslæbt« med skibes ballast
vand og har siden spredt sig fra ind
slæbningsstedet omkring Elbens mun
ding, til både Frankrig, Norge, Sverige og 
Danmark.

- 1 disse nye leveområder ved vi meget 
lidt om muslingens biologi og økologi, og 
måske vigtigst af alt om dens »plads« i det 
nye økosystem. Listen af triste historier 
om indslæbte arters konsekvenser for 
lokale økosystemer er lang, og projektet 
skal forsøge at tilvejebringe en viden, der 
kan give os et fingerpeg om, om vi har 
grund til at tro, at den amerikanske kniv
musling får uheldige konsekvenser i det 
danske Vadehav, siger naturvejleder Tho
mas Jensen, Vadehavscentret.

Sammen med de studerende fra Aarhus 
Universitet har de i nogle dage i sidste 
uge flyttet 200 muslinger tættere mod 
land. Halvdelen er dækket af et trådnet, 
mens vadehavsfuglene i princippet kan 
mæske sig i resten.

- Det spændende er, om de muslinger, 
der er flyttet højere op på vaderne vil kla
re sig ringere end muslingerne tæt ved 
Vadehavslinjen, og om der overlever flere 
muslinger end dem, som fuglene ikke kan 
komme til, siger Thomas Jensen.
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So/M MeKe AMseM, Lars RaswMsseM, ÆA;a  ̂AMw, T7!owas/eMseM Æfaas MefAye er
;ræ%e e/?er to ¿age Kde :' tt:̂ e/!aref wegei fM:gf ow ?Mo?geMeM.

Naturvejlederen fortæHer videre, at det 
arbejdsmæssigt har været meget hårdt at 
arbejde så tæt ved lawandsiinjen, fordi 
man er meget afhængig af vejrliget. I op
startsfasen har man derfor fået god hjælp 
af Asbjørn Holm og Lars Rasmussen fra 
Vadehavets støtteforening »Baglandet«. 
Projektet er finansieret af Aage V. Jensens 
Fonde, og der vil senere blive lavet en 
særudstilling på Vadehavscentret.

Beboere på Mandø 
vil skrabe muslinger
Awfef aM&e/hfer; af tfer gwes hlfatfelse fif 
TMMsfiwgesfrraf?. AiMsiiMgerMe sftaf sælges hl 
resfattraMfer
Beboere på vadehavsøen Mandø har pla
ner om i det nye år at gå i gang med en 
helt ny aktivitet.

Det drejer sig om muslingeskrab ved 
øen. og bag det lille projekt står Ove 
Hjort Nielsen, Claus Flamming og Keld 
Hermansen. De tre beboere vil skrabe 
hjertemuslinger med river ved lavvande, 
og de har nu fået støtte af teknik- og 
miljøudvalget i amtet.

Udvalget kan imidlertid ikke godkende 
fiskeriet, men blot anbefale det over for

Fødevaredirektoratet, som de mulige 
muslingefiskere vil sende deres ansøg
ning til. Anbefalingen af fiskernes ansøg
ning sker med det forbehold, at fiskeriet 
ikke går ud over fuglelivet, oplyser Bent 
Poulsen, (V), formand for udvalget.

Muslingefiskerne regner med at kunne 
samle omkring 400 kilo om dagen, når 
vejret tillader det, og de har tid til det fra 
deres almindelige vedligeholdelsesarbej
de i Vadehavet.

Det er planen, at muslingefiskerne vil 
udbygge deres begrænsede erhvervsmu
ligheder på øen ved at sælge friske mus
linger til restauranter. De tre mandøboere 
har et gammelt skøde, som giver dem ret 
til at skrabe muslinger. Men skødet aner
kendes ikke af myndighederne. Man vil 
ikke vide af papiret fra enevældens tid.

Berømt relief under lup
Den Jhrfsaffe MctfArytfMt'Mg a/saMtfsfeMsreii- 
ef f?i&e Dow^ir^e s%af stoles. Rwrtfaw 
tfef s%af s%e, er e&sj?erferi gaMg wetf af 
MM&rsage. Swå MtfgraMiMger petf 
%ir%eM.
En redningsaktion for at sikre det berøm
te sandstensrelief over Kathoveddøren på
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sydsiden af Ribe Domkirke er sat i gang.
- Eksperter har gennem nogen tid væ

ret i færd med at undersøge, hvordan 
man fremover kan sikre, at der ikke 
sker en yderligere nedbrydning af sand- 
stensreiieffet, fortæller viceskoleinspek
tør Tage Rosenstand fra Øster Vedsted, 
der er formand for Ribe Domsogns me
nighedsråd.

Et stort stillads har gennem den sidste 
tid været opstillet ved Kathoveddøren, så 
eksperter har kunnet foretage grundige 
undersøgelser af relieffet.

- Man skal således have undersøgt, 
hvor tykke sandstensblokkene er, og 
hvordan relieffet er fastgjort til kirken.

Videre siger Tage Rosenstand, at der 
også skal laves nogle små udgravninger 
dels lige ud foran Kathoveddøren og dels 
på plænen lige øst for domkirken.

- Det skal blandt andet undersøges, 
hvordan fundamentet er på stedet. Der er 
tidligere konstateret en revnedannelse 
oven over Kathoveddøren.

Arbejdet med at undersøge relieffet 
skal danne baggrund for en beslutning 
om, hvordan man eventuelt kan stoppe 
fortsat nedbrydning af relieffet på stedet, 
eller om det skal tages ned for at kunne 
sikres. Vind og vejr har gennem årene 
været hård ved sandstensrelieffet og en 
yderligere nedslidning skal stoppes.

De foreløbige undersøgelser, hvor det 
har været nødvendigt at have et stillads 
stillet op ved Kathoveddøren, koster 
Domsognet omkring 35.000 kroner.

Sandstensrelieffet over Kathoveddøren 
i Ribe Domkirke er fra 1200-tallet og fore
stiller ><Det Himmelske Jerusalem«.

Der er to gange blevet lavet afstøbning 
af relieffet. Første gang var i 1948 og sidst 
blev der lavet en afstøbning i 1973. Der er 
ikke på nuværende tidspunkt planer om 
at lave endnu en afstøbning af relieffet.

En »tænketank« er nedsat for at kom
me med forslag til løsning på problemet 
med relieffet. Den består af Per Kristian 
Madsen fra Nationalmuseet, civilingeniør 
Jørgen Braad. Vandel, arkitekt Jan Ja

cobsen, Hjerting, domprovsten samt me
nighedsrådets formand.

Stor kunstgave dl Ribe
En fornem kunstgave i millionklassen er 
på vej til Ribe. Det er Ny Carlsberg-fon- 
den, der har tilbudt en udsmykning til 
Giørtz Plads ved det nye rådhus. Og sam
tidig har Ny Carlsberg-fonden tilbudt et 
mindemonument over digteren Ambro
sius Stub, der efter planerne skal sættes 
op ved Set. Catharinæ Kirke. Det oplyser 
formanden for Ny Carlsberg-fonden, 
Hans Edvard Nørregaard-Nielsen, der 
netop har været i Ribe og her snakket 
udsmykning med borgmester Jørgen El
sted Hansen (K). - Det er rigtigt, at vi 
arbejder med planerne, men det hele er 
endnu i støbeskeen. Kommunaldirektør 
Jørgen Clausen har været i København 
for at kigge på mulige kunstværker, for
tæller Hans Edvard Nørregaard-Nielsen.

Hvilke kunstværker er på tale? - Vi har 
værker af en bornholmsk kunstner Ole 
Christensen, og vi har værker af Lisbeth 
Nielsen, men hvilken, det bliver, ved vi 
endnu ikke.

Hvornår bliver det afgiort? - Jeg vil tro 
en gang først i det nye år. Der er et par af 
værkerne, der først er under støbning, og 
det arbejde skal lige være færdig først.

- Men udsmykningen af Giørtz Plads 
skal ses i sammenhæng med muligheden 
af at rejse et mindemonument for Ambro
sius Stub ved Set. Catharinæ Kirke, som 
fonden også har tilbudt.

Du siger, det er i støbeskeen. Bliver det 
også en realitet? - Det regner jeg afgjort 
med, fastslår Hans Edvard Nørregaard- 
Nielsen. Hvor stor en gave i kroner, der 
bliver tale om, ligger endnu ikke fast. Det 
afhænger blandt af, hvilket kunstværk, der 
vælges. Men det er givet, at der er tale om 
en gave i millionklassen for både udsmyk
ningen af Giørtz Plads og mindemonumen
tet ved Set. Catharinæ Kirke. Vi har fået 
angivet et par kunstnere, hvis værker kan 
udsmykke pladsen, så vi håber, vi igen får 
en oplevelse, som kan glæde kommunens
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indbyggere og byens mange gæster. Det 
er vi stolte og glade over, siger borgmester 
Jørgen Elsted Hansen.

Rabatter, der batter
Der er D%7 % %<ir 7?:7<g
7Mr!'st&Mre<2M 1:7 soywwer ¿MfroJ%cerer et 
Myt Æt&eJ'as
20 kroner for et Ribepas, der giver 20% ra
bat hos de deltagende seværdigheder. Et 
salgsapparat, der betyder, at sælgeren får 
halvdelen for sin ulejlighed. Det skal være 
grundlaget for, at det nye Ribepas skal bli
ve succes.

Turistchef Susanne Stammose fortæl
ler, at pasindehaveren sammen med pas
set samtidig får et postkort, der er ved
hæftet, så alt i alt er det en rigtig god 
forretning for byens gæster.

- Passet gælder i 10 dage, så turisten får 
rig lejlighed til at besøge alle vores 
mange seværdigheder.

- På et stormøde i sidste uge fik vi 100% 
opbakning fra alle seværdighederne. Det 
er vores håb, at forretninger og spiseste
der også vil tilmelde sig ordningen, siger 
Susanne Stammose.

AcwwMf til ot Aoste 
20 AroMer og varer 

10 <lage. /fortet 
giver 20% roAot /<o 
otte Ayews sevær- 
iågAetter

Ribepasset 
vil kunne kø
bes hos alle, 
der er med
lemmer af 
Ribe Handels

standsforening eller af Fælles Markeds
føring, men derudover kan alle være med 
i ordningen. Jo flere, der deltager i ord
ningen, jo mere vil byen fungere som et 
samlet trækplaster.

- Vi skulle gerne have, at Ribe og det 
Ribe kan byde på er turisternes primære 
mål, så må de da gerne tage på en enkelt 
dagtur eller to, siger Susanne Stammose.

Ribepasset vil også blive solgt fra turist
bureauer i andre byer primært langs den 
jyske vestkyst.
7c% 1:7 7?:&e 
og Politt'Aew.

Bring liv dl hjemmesiden - På Ripensersamfundets hjemmeside
www.ripensersamfundet.dk

er der en side kaldet "OPSLAGSTAVLEN". Desværre er denne ikke meget benyt
tet, og derfor beder vi om læsernes indsats til at gøre den mere interessant at 
besøge. Du kan anvende den til at bringe efterlysninger af gamle kammerater, 
skabe kontakter og som "loppemarked". Skriv om, hvor og hvornår jeres jubilar
hold mødes, eller om, hvad du har på hjertet og gerne vil høre andres meninger 
om. Det kunne f.eks. være kommentarer til aktuelle begivenheder, der vedrører 
skolen eller byen og dermed starte en debat, hvor andre kan give deres besyv 
med. Send indlægget via "opslagstavlen" eller til

ripensersamfundet@ripensersamfundet. dk
Heldigvis er der mange, der besøger hjemmesiden og benytter den til indmel
delse, til at meddele adresserettelser eller oplysning om e-mail-adresser. Det er 
en stor hjælp til at kunne holde medlemskartoteket opdateret. På forhånd tak.

http://www.ripensersamfundet.dk
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Traditionen tro var der igen i år iys i stjer
nen på toppen af Borgertårnet tii giæde 
for aiie i byen og for turisterne. Stjernen 
tændtes omkring 1. søndag i advent, og 
når Julemanden tænder byens juletræ. 
Stjernen er tændt indtil Hellig 3 Konger 
den 6. januar, så i den tid er der ihvertfald 
»lys« på kirken.

Spørgsmålene er:

1. Hvornår blev stjernen sat 
op og tændt 1. gang?

2. Hvor mange pærer er der i 
stjernen?
Blandt de, der svarer rigtigt på mindst et 
af spørgsmålene trækkes der lod om den 
flotte Ribe Kalender 2002.

Løsningen fremsendes til

Bladets redaktion 
Hoffgaardsvej 7 
6950 Ringkøbing

senest den 1. marts 2002.

TwaMg/Mte, a/fewstMMif ra r gM far f Ro^ggrfårMgt.
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6760 Ribe

S.98 John Nyboe Karstensen, Skibhudvej 150,3.tv., 
5000 Odense C

S.00 Christine Mølgaard Christensen, 
Storegade 12,1., 6740 Bramming

S.98 Karina Lund, Nordborggade 9 ,6.th., 
8000 Århus C

S.00 Rikke S. Hansen, Borgergade 77 A. 
6700 Esbjerg

S.98 Christina Marie Davidsen, Østrigs
gade 38,3.th., 2300 København S

S.00 Johanne Stenger, Brøstrup Bygade 1, 
6630 Rødding

S.98 Carsten Jensen, Kantorparken 26, l.th., 
8240 Risskov

S.00 Krestine Thomsen, Nøregade 71, l.tv., 
6700 Esbjerg

S.99 Ann Kristin Bennetzen, Løgstørgade 23, 4.th., 
2100 København 0

S.00 Louise Klok Ingvartsen, Gi. Vardevej 78 M, st., 
6700 Esbjerg

S.99 Nete Birk Haiier, Digtervænget 2, 
8000 Århus C

S.00 Kirsten Brinch Rødgaard, Storegade 75, l.mi., 
Holsted Station, 6670

S.99 Anja Pedersen, Zahnsgade 49,2., 
6000 Koiding

S.00 Lisbet Truelsen, Sdr. Fårup Vej 42, st.th., 
Sdr. Fårup, 6760 Ribe

S.99 Mai Enghoim Pedersen,
Søndergade 29,1., 6650 Brørup

S.00 Line Maria Grunert, Birkedommer
vej 19,4.th., 2400 København NV

S.99, Søren Linding Urup, Korsbrødregade 15, 
6760 Ribe

S.00 Ellen Ravn Jakobsen, Bjælderbæk 19, st.th., 
6000 Kolding

S.99 Anna V. Jepsen, Valmuevej 18, 2., 
2300 København S

S.00 Georg Bach Jensen, Skejbyparken 226, 2, 
8200 Arhus N

S.99 Jette Løvlund Johansen, Katrinegade 7, st.tv., 
6000 Kolding

S.00 Kirstine Steen Jensen, Vejlevej 1, Tuesbøl, 
6650 Brørup
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S.OO, CamiUa Gandrup Kviesgaard,
Seminarievej 90 G, 6760 Ribe

5.00 Martin Nieisen, Daigas Avenue 8 B, 1.,
8000 Århus C

5.01 Susanne Lind Doiierup Mathiesen,
Chr. Andersens Vej 12, 6510 Gram

5.01 Anne Kristine Petersen, Nørremarksvej 10, 
6760 Ribe

5.01 Tanja Jensen, Bregnegirdsvej 25,
6630 Rødding

5.01 Mike Povisen, Sønderportsgade 21 B, 2.,
6760 Ribe

5.01 Tina Damkjær Sørensen, Sønderagervej 11, 
Stenderup, 6683 Føviing

5.01 Kia Øland, Kongevej 8,1.,
6510 Gram

5.01 Dorthe Andreasen, Eimegade 23 B,
6740 Bramming

5.01 Gitte Graff, Marbækvej 2 D, 1.,
2750 Baiierup

5.01 Signe Enemark Pedersen, Østergade 35,1., 
6740 Bramming

5.01 Susanne Brinch Hansen, Vestre Ringgade 62, 
Lth., 8000 Århus C

5.01 Michae! Nebei Nissen, Grønjordskoiiegiet 3,1., 
2300 København S

NYE MEDLEMMER
S.41 Erik Oksen, Torupiund, Torup 1,

8305 Samsø
R.41 Inge Nieisen, Hans Schacksvej 182,

5300 Kerteminde
R. 46 Birgit Sørensen, Bøge Aiie 63,

6760 Ribe
S. 51 Ejvind Dam Laursen, Hans Appeis Vej 14,

Hjaiiese, 5260 Odense S 
S.51 Bo Winther, Assensvej 10,

6000 Koiding
R.51 Mona Petersen, Gartnervænget 2,

6780 Skærbæk
R.59 Poui Voss, Søndre Banksti 2, Norbby, 

6720 Fanø

S.61 Anna Margrethe Tjørnetund, Lupinvænget 1, 
5856 Rysiinge

R.61 Hans Morthorst, Hasievgade 7,
7400 Herning

R.61 Birgitte Andersen Trueisen, Vaknuevej 11, 
6400 Sønderborg

R. 66 Birgit Stenberg, Bygvej 6,
7490Auium

S. 70 Bo Tribier, Heriuf Troiies Vej 44,
4200 Siagelse

5.71 Børge Oiesen Nieisen, Grindstedvej 52,
6682 Hovborg

5.71 Jytte Piiegaard, Ewaids Aiie 42,
6700 Esbjerg

S.81 Connie Susanne Nissen, Stensbækvej 17, 
Arnum, 6510 Gram

5.86 Signe Hahn Naess, Aasane 46 B,
3231 Sandefjord, Norge

5.87 Preben Lindgaard Andersen, Rue Montagne 
Au Chaudron 13, Apt 1, B-1150

S.91 Rikke Varming Ciausen, Chaussee De St. Job, 
261,1180 Bruxeiies, Beigien 

S.94 Jesper Møigaard Axeisen, Grundtvigsaiie 137, 
6400 Sønderborg

S.97 Sanne Amdi Hoim, H. C. Ørsteds Vej i A, l.tv., 
1879 Frederiksberg C

DØDE
S.29 Frede Nieisen, Abiidgårdsvej 147,

2830 Virum
R. 31 Tage Vind-Knudsen, Vaibyvej 47,

2630 Tåstrup
S. 38 Emma Eiisabeth Abramczyk,

Langemarksvej 16, 2860 Søborg
R. 44 Hanne Brink, Øster Vedstedvej 28,

6760 Ribe
S. 96 Hanne Lynge Jørgensen, København

Børge Christian MøHgaard,
Damvej 2, Ribe

E-mai! og Jubiiarservice - Ripensersamfundets e-maiikartotek omfatter efterhånden mere end 370 
adresser eiier mere end 10% af de muiige ripensere. En kiasse af årgang i 992 er topscorer med [9 
e-maiiadresser af 24 muiige, og det er jo meget Hot. Det er især ved de tider, hvor Jubiiarservice 
skat skrives, at man opiever systemets værdi og muiigheder. RS hoider fortsat fast i, at kartoteket 
ikke biiver offentiigt tiigængeiigt. men at relevante opiysninger er tii rådighed for kontaktperson
erne, når de samier opiysninger om kiassekammeraterne tii Jubiiarservice. Årets udgave af 
Jubiiarservice biiver den hidtii mest omfattende med opiysninger om over 930 gamie og unge 
ripensere. Som det ser ud nu, biiver antaiiet af ikke-fundne personer næppe over ]0.
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Translokationen finder sted 
fredag den 21. juni 2002.
Næste nummer af biadet 
udkommer omkring 1. april.

Generaiforsamiing 2002 
finder sted
iørdag den 23. februar 2002 
ki. 15.00 på Katedralskolen.

Foreningens organisation
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Kn. William Kastrup, s.54 
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kwk@dadlnet.dk

Næstform and
Kirstine Nørr, s.54
Klintevej 12, 48 17 43 87
3450 Allerød fax 48 17 23 87
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Kirsten Griinfeld, s.62 
Rønne Allé 15A
3450 Allerød 48 17 63 08
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Sekretæ r
Poul Noer, r.42
Nordkildevej 15
3230 Græsted 48 39 14 43
poulnoer@mail.tele.dk
Arkivar
Jørgen Kellermann, s.47
Kongsbjergvej 16
2830 Virum 45 85 30 15
jkel@post.tele.dk
A dresseefterforskning

Virumvej 108B
2830 Virum 45 85 40 70
johsjensen@mail.dk
Redaktør
Gregers Jæger, s.54
Hoffgårdsvej 7
6950 Ringkjøbing 97 32 27 00 

også fax 97 32 27 00 
hoffjaeger@get2net.dk

Preben Husted, s.81 
Stormøllevej 26
4600 Køge 56 63 36 26
p.husted@get2net.dk 
Biiiedarkiv 
Dorte Lund, s.53 
Høsterkøbvej 38
2970 Hørsholm 45 81 46 17
Suppleanter
Peter Lungholt, s.62
Asylgade 12
4000 Roskilde

Povl Dons Christensen, s.65 
Carstensgade 22
1770 København V 33 25 55 75
povl@dons-c.dk

Revisorer
Knud Juel, s.71

2920 Charlottenlund 39 63 57 74 

Merete Lindqvist. s.76 
Webersgade 50
2100 København 0  35 38 72 34

Revisorsuppleant
Kirsten Hingeberg Larsen, r.65 
Sdr.Boulevard 34, l.th.
1720 København V 33 21 16 25

Indm eldelser/
adresseæ ndringer
Sekretæren, hjemmesiden 
eller e-mail.
Giroindbetalinger:
Kassereren.
Foreningens e-mail adresse:
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www. ripensersam fundet, dk
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RIPENSERBLADET
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Gregers Jæger, ansv.
Hoffgårdsvej 7
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og tidligere lærere.
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le med redaktionen.
Reklamationer over ikke modtaget 
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Praktiske oplysninger
Ripenser-Samfundets mediemmer er mærket med * i Jubiiar-Service.

Hermed tak til alle kontaktpersoner og andre, der har hjulpet os med adresseforskning
en. Uden jeres hjælp kunne Jubilar Service ikke udarbejdes. Trods megen omhu både 
ved skrivning og korrekturlæsning kan fejl og mangler ikke helt undgås. Rettelser bedes 
sendt til Johs. Jensen, Virumvej 108 B, 2830 Virum, telefon 45 85 40 70.

Kontaktpersoner. Jubilarer, der ønsker at overvære translokationen og deltage i even
tuelle sammenkomster med deres klassekammerater kan henvende sig til holdets kon
taktperson.

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 translo
kationen i den ombyggede Rundgang, som skolen velvilligt stiller til vor rådighed.

Pladsreservation til receptionen. Rundgangen er blevet større, men ikke stor nok til, 
at der kan skaffes siddeplads til alle. VI har en reservationsordning for de ældste 
årgange, d.v.s. 75-50 års jubilarer. Reservation kan aftales senest den 15. juni med 
Gregers Jæger, Hoffgårdsvej 7, 6950 Ringkøbing, tlf. 97 32 27 00.

Overnatningsmuligheder. Hotel Dagmar er fortsat byens hotel. Weis Stue, Den Gamle 
Arrest, Bachhaus og Jegerstuen disponerer over et mindre antal værelser. Herudover 
kan der henvises til Vandrerhjemmet på Hovedengen og Hotel Gredstedbro 8 km nord 
for Ribe. På Damvej ligger Ribe Byferie: en række huse til udlejning til feriegæster i Ribe. 
De udlejes ved henvendelse til tlf. 79 88 79 88. Det er endelig muligt at blive privat ind
kvarteret i Ribe og omegn. Oplysninger fås hos Ribe Turistbureau, Torvet 3, 6760 Ribe 
tlf. 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 og er i år 5000 kr. Alle jubilarer kan betænke fonden med et beløb 
-  stort eller lille -  som sendes på Gironummer 1 06 66 76, mærket »Jubilæumsfonden« 
til kassereren Kirsten Griinfeld, Rønne Allé 15 A, 3450 Allerød.

Skolebilleder. Et billedarkiv er under opbygning. Skal Ripenser Bladet bringe billedstof 
fra skolen, må vi bede tidligere elever om at se i skuffer og gemmer efter gamle billeder, 
som vi kan få til vort arkiv eller låne til kopiering. Sammen med billederne vil vi gerne 
have navne på de afbildede og oplysning om, hvornår billederne er taget. Billedmateriale 
sendes til Dorte Lund, Høsterkøbvej 38, 2970 Hørsholm, telefon 45 81 46 17.



Ribe Katedralskoles 
Translokation 2 0 0 2
finder i år sted
FREDAG DEN 21. JUNI KL. 10
i skolegården. Kun i tilfælde af regnvejr flyttes højtideligheden indendørs, d.v.s. 
ind i Domkirken. Skulle vejret være køligt eller blæsende, men tørt, foregår trans
lokationen i skolegården. Det må anbefales de kuldskære ikke at være for som
merligt 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.

. . .

Næste blad udkommer medio maj.

Translokationen med efterfølgende jubilarreception fredag den 21. 
juni kl. 10.

(i i)
KOLVIGS GAARD"

M e lle m d a m m e n  13 6760 R ibe 
C afé  tlf. 75 4 1 0 4  88



8 5  Å R S  JU B IL Æ U M  

Studenter 1917

1. Tage Hestbech 
Direktør
T ran eg ård sv ej4 ,3 .tv
2900 H e lle ru p ..............................3962 6715

Anders Johs. Emanuel Christensen, Niels 
Herm ann Christensen, Tyge Otte Larsen,
Niels Aage Nielsen, Carl Christian Vestergaard 
og Bodil D 'O bry W illemoes er afgået ved 
døden.

75  Å R S  JU B IL Æ U M

Studenter 1927

1. * Niels Lukman
Professor, dr. phil 
Lille Strandvej 24
2900 H e lle ru p ............................. 3962 6619

2. Anna M argrethe Schmidt (f. Gehlert) 
Betty Nansens Allé 51, 6.3
2000 F rederiksberg .................... 3613 3030

Karen M argrethe Baggesen (f. Agerbæk), 
Maria Christensen (f. B erg), Carl Adolph 
Christensen, Jens A ndersen Jensen, Gudmund 
Jensen, Niels Hansen Lauridsen, Jens Jørgen 
Olesen, H ertha Kirketerp-Møller, Thyra 
Øllgaard (f. Lange), Regnar Petersen, Helge 
Lyhne Thøgersen, Knud H. W estergaard og 
H arry  Andersen Øllgaard er afgået ved døden.

Realister 1927

1. Ruta B. Thorslund 
Valmuemarken 10
2830 V ir u m ..................................4585 7966

70  Å R S  JU B IL Æ U M  

Studenter 1932

1. Børge Gad Faust 
Fuldmægtig 
Hølger Danskesvej 53
2000 F rederiksberg .....................3887 3519

2. * Vibeke Schov (f. Sandlyng)
Ndr. Fasanvej 13, 2. tv.
2000 F rederiksberg .......................3887 8314

3. Inger E. Roskjær (f. Strøbech) 
Lundegårdsvej 16
2900 H e lle ru p ................................3962 9083

4. Knud E. Poulsen 
Ekspeditionsek, cand.jur.
Finsensvej 45 C
2000 F rederiksberg .......................3887 7086

5. Grethe Bohn (f. Skrydstrup)
Brydes Allé 30, 4.
2300 København S ......................... 3295 3719

Sigurd R. Anker, Nielsine Fribert (f. 
Brøckmann), Anton Chr. Hansen, Mogens 
Kabel, Hans Peter Kjærgaard, Arne Laurberg, 
Erik Lorenzen, Claus Lund, Anders P. Lustrup, 
Henning Strøbech, H arry  Sørensen, Jørgen 
Aage Thude, Jørgen Tolstrup, Andreas Vonsild 
og Frida Welling e r  afgået ved døden.

RøTge Coa! FaMsf é lj

Realister 1932

1. Tove Garm (f. Jacobsen)
Anders Billesvej 21 
7000 F red e ric ia .........................

2. Grethe Bundgaard (f. Jensen)
Hans de Hofmannsvej 10 
7000 F red e ric ia .........................

3. Vagn Nors
Drosselvænget 7, Ordrup 
4540 F årevejle ...........................

4. * Dagny Petersen (f. Olsen)
Laurids Skausvej 5 
6400 S ønderborg .......................

5. Ane Edith Nielsen (f. Oulund)
GI. Åvej 11
6760 R ib e ....................................

6. Asger Finn Poulsen
Sandkrogen 7 
2800 L y n g b y ................................4587 9343

7. * Jacob Ravn
Falckvej4
6780 Skæ rbæ k ..............................7475 2476

8. Vibeke Dejgaard (f. Schønnemann) 
Skovtoftebakken 41
2830 V iru m .................................. 4585 7756

9. M aren Agger Thom sen (f. Smidt) 
Vendersgade 17
Nykøbing F ..................................  5485 3928

Anna K. Christensen, Helga Christensen 
(f. Hansen), Erling Ahrensbach, Frederik 
Bernbom, Svend List Christensen, Gerda 
Nørgaard (f. Hagelund), Jenny Leth (f. 
Jochum sen), Svend B. Nielsen, Edith 
Sørensen, Nelly Sørensen (f. Keller) og Svend 
W estergaard er afgået ved døden.

65  Å R S  JU B IL Æ U M  

Studenter 1937

1. * Karen Løvendahl (f. Christensen) 
B redekæ r 4, GI. Fløng 
2640 H e d eh u sen e .......................4656 1685

7592 2517 

7592 2883

5965 3930 

7442 1644 

7542 0558
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2. "Jørgen Peter Jørgensen
Sundmarksvej 55
6400 S ønderborg .........................  7442 6521

3. "Jens Peter Rasmussen 
Søndergade 37
6261B redebro ............................. 7471 1371

Jørgen Bjerrum, Asger Heebøl, Magnus 
Højlund, Henning Knudsen, Jytte Lerche- 
Thomsen, Erik Løvendahi, Erik Børge Møiler, 
Oluf Nielsen, Anker M. Petersen og Bente 
Svith er afgået ved døden.

Realister 1937

1. "G erda Olling (f. Blom)
Nørrevold 48 K
6800 V arde......................................7522 3051

2. "G regers Bundesen
Skovrider 
Fanøvej 13
7200 Grindsted...............................7532 4293

3. "E rikJørgensen
Metcalfe St 507, Guelph, Ontario 
N1E 6T5 - Canada

4. Marie Lindeioff (f. Otzen)
Krogsbjerg 8
5683 H årby......................................6477 1061

Andrea (Søster) M ortensen (f. Broe), Hans 
Bunde, Reinhard Grøndahi, M argrethe Wes- 
tergaard (f. Herskind), Svend Erik Juhl, Erik 
Strange Jørgensen, Jens Erik Jørgensen, Viggo 
Kitteimann, Antoni Kristensen, Erik Nielsen, 
Kurt Nyborg, Kaj Pilegaard, Gerda H. M ørk (f. 
Poulsen), Ellen Antvorskov (f. Stub-Nielsen), 
Andreas Sølbæk, Ingrid Schmidt (f. Sørensen) 
og Grethe Valeur e r afgået ved døden. 
ÆoMfaAipgrsoM.' Afan'c ¿ M & k #  (4)

60  Å R S  JU B IL Æ U M  

Studenter 1942

1. * Karen Prinds (f. Fabricius)
Østergade 126, Ødis Bramdrup
6580 V am drup .........................................7558 0782

2. * E ster Holm (f. Nielsen)
Lyngbygårdsvej 130, st. th
2800 L y n g b y ...........................................4587 6064

3. * Doris K. Havemose (f. Willsen)
Ulrichs Allé 85 B
6270 T ønder............................................. 7472 7087

4. Inger Skrystrup (f. Willumsen)
1520 E Capitol Expwy Space 108 
San Jo séC a  95121, USA

5. "Kristian Aarslev
GI. Brandvej 4, st. tv.
6100 Haderslev . . . .

6. Knud Aage Hansen 
Per Degnsvej 2
9000 A alb o rg ................................9818 2710

7. * Hoiger Kabel
Østvænget 14
6840O ksbøl.................................. 7527 2311

8. * Karen Andersen (f. Knudsen)
Søparken 5
4930 M aribo............................................ 5388 1102

9. Aase Nielsen 
Bachstrasse 27 
D-24943 Flensborg
T ysk land ............................. 0049 4612 2612

10. "K irsten M. Husted Christensen
(f. Nieisen)
Nygade 12, 2. tv
6760 R ib e ................................................  7542 1235

11. "Anna Sophie Jarde (f. Olesen)
Holmeparken 6
2830 V iru m ............................................. 4585 8725

Knud L. Frederiksen, Peter Schultz Havemose, 
Peter Tønder Høy Hansen, Helge Brock 
Iversen, Herdis A. Nielsen (f. Kabel), Aase 
Kirsten Galtung (f. Larsen), Anders Chr. 
Studsgaard (Larsen), Carl Anker Muncken, 
Anders Prinds, Leif Banke Rasmussen og 
Gudrun M aarbjerg (f. W ilkens) er afgået ved 
døden.

XiksfeM Af.
(7W

Realister 1942  a

Bent Milan (Andersen)
Borrevænget 16
8320 M å rs ie t ............................. .8629 1230
Anders Clausen Frederiksen
Højgårdshave 26
6100 H ad ers lev ......................... .7453 4216
Gerda Knudsen (f. Hansen)
Gyvelparken 72
6760 R ib e .................................... .7542 0626

4. Aksel Jensen
Eghavevej 8 A, Troense 
5700 Svendborg..............

5. C arloA .R .Juhl 
Farvervej 5
8900 R anders..................

6. Carl Christian Kjær
Lundgårdsvej 21 
6760 R ib e ....................................... 7542 1520

7. * Poul Noer (Nielsen)
Nordkildevej 15
3230 G ræ sted................................4839 1443

6222 7168 

8641 6918

7453 2747



8. Edith Angelo (f. Banke Rasmussen) 
Duevej 46, 2. th
2000 F rederiksberg .....................3186 9679

9. * Inger Evald Simonsen (f. Rasmussen)
Søndervang 44
6261 B red eb ro ............................. 7471 1438

10. * Grethe Skov (f. Thude)
Holmevej 11
6760 R ib e ....................................... 7542 0573

11. Sigvald Petersen Toft 
Dronninggårdsvej 1
9330 D ronning lund .................... 9884 1615

Knud Andersen Evald, Anny Hansen og Svend 
Bøjsen Jepsen er afgået ved døden

AoMtaAf/'frsoM.' PoM/ Noer 17)

Realister 1942  b

12. * Inger Nielsen (f. Horsbøll)
Kirkegade 25
6740 B ram m ing...................................... 7517 3332

13. *Inge-M argrethe Hansen (f. Jensen)
Solsortevej 3
6740 B ram m ing.......................................7517 3620

14. *RitaJohannsen (f. Jensen)
Skovvej 14
6740 B ram m m in g ................................  7517 3083

15. *Ebba H. Jentoft (f. Haugaard)
2722 South, Enchanted Hiils Drive
Tucson, Arizona 85713
USA

16. *lb C. Haugaard
Revlingebakken 40, st. tv.
9000 A a lb o rg ................................. 9818 3119

17. *Egon Thorvald Brinke Lind
FarversmøUevej 42
6200 Å benrå....................................7462 6892

18. * Grethe Holm (f. Mahler)
Tvedvej 133, 6.
6000 K o ld in g ................................. 7553 3918

19. Tage Pedersen 
Alexandrinevej 4
6270 T ø n d er..................................  7472 3947

20. *Egon von Lengern Tranberg
Benediktevej 2
6270 T ø n d er..................................  7472 1444

21. *Anne Grethe Sixhøj Pedersen (f. Hansen)
Strengevej 17
6760 R ib e ....................................... 7542 3949

Svend Bruun, Johan S. Keller, Søren R 
M ichelsen og W erner Sinnbeck e r  afgået ved 
døden.

ÆgoM Ü7J

55  Å R S  JU B IL Æ U M

Studenter 1947

1. Helle Nørgård (f. Filtenborg) 
Bøgehaven 23
8370 H adsten ................................ 8698 1812

2. * Anne E. Good (f. Buhi)
605 S. 194 St
Des Moines, WA 98148-2159
U S A ..................................001 206 824 0768

3. * Nanna Kuld Jensen (f. Hansen) 
Mosevej 2
2840 H o lte .................................... 4542 1990

4. Birte Helms
Vejlesøparken 13, 3. th 
2840 H o lte .................................... 4542 5264

5. Gunda Nielsen
Gammel Skolevej 11, Ålbæk 
6740 B ram m ing........................... 7517 0063

6. * Tage Nielsen
Peter Bangsvej 153,1. tv 
2000 Frederiksberg .................... 3879 1657

7. * Ulla Brink Hansen (f. Henriksen)
Nørregade 56
6650 B rørup .................................. 7538 3692

8. Knud Holm 
Skrænten 9
3460 B irk e rø d ............................. 4581 2987

9. * Johs. Jensen 
Virumvej 108 B
2830 V iru m .................................. 4585 4070

10. *Jørgen Kellermann 
Kongsbjergvej 16 
2830 V iru m .................................. 4585 3015

11. * M artin Houmøller-Jørgensen 
GI. Skagensvej 55 C 
9900 Frederikshavn..................... 9843 0475

12. * Karen Lund (f. Thygesen Kristensen)
Kirkeleddet 408
3480 F red en sb o rg ....................... 4848 8319

13. *Boy Rosenberg
Virum Stationsvej 201
2830 V iru m .................................. 4585 2157

14. Ellen Åstrup
Gammel Kongevej 1, 4. tv.
1610 København V....................... 3322 0772

Vilhelm Hincheli Grønbæk, Lis Brondum, Jens 
Jensen-Holm, Andreas Jørgensen, Birte 
Bramming Holm (f. M adsen), Finn Sonne 
Bergholt Larsen, Anna-Lise Lund Pedersen (f. 
Petersen), Anders Stamp, Simon T høgersen 
og Andreas Warming er afgået ved døden.



35

Realister 1 947  a

1. Inge-Lise Hedegaard (f. Hansen)
Åstvej 12
7190 B illund..................................  75331540

2. *K irstenToft(f. Jensen)
Kaj Munksvej 13
6950 R ingkøbing......................... 9732 3916

3. Poul E. Juhl
D.B. Dirchsensallé 103
2791 D ragør.................................. 3253 3943

4. Karen Sørensen (f. Pilegaard)
Rømøvej 13
6000 K old ing ................................ 7552 6713

5. Paula Gry (f. Jørgensen)
Ørbækgårdsallé 635
2970 H ø rsh o lm ............................4586 1478

6. * B ertha Ullerichs (f. Kristensen)
Rosmosevej 37
2650 H vidovre..............................3678 3088

7. Vera Nielsen (f. Lausen)
Glentevej 13
4450 Jy d e ru p ................................ 5927 6815

8. Poula Zeilau (f. Madsen)
Luthersvej 60
7000 F re d e ric ia ............................7592 2372

9. * Edmond Olesen
Teglgårdsvej 529, 3. tv.
3050 Humlebæk

10. * Svend Aage Schmidt
Skovvej 51
8740B ræ dstrup ........................... 7575 1215

11. *Emmy Dyhr (f. Simonsen)
Vestergårdsvej 21 A
8260V ibyJ.................................... 86140905

12 Søren Peter Thom sen 
Kaj Lykkes Allé 24 A
6740 B ram m ing...........................  75173411

13 * Inger Husted (f. Vad)
Grønningen 15
7100 Vejle.......................................7582 7390

Arne Christensen er afgået ved døden 
Pozda Zcl/aa

Realister 1947  b

1. Grete Holm (f. Danielsen) 
c /o  Jellinghave, Bethaniavej 5
7300 J e l l in g ............................................. 7587 1096

2. * Jakob Frausing
Sylen 16, Bolig 204
2630 T å s tru p ................................. 4352 7931

3. Else Hyldahl 
Poul Møllersvej 3
2000 F rederiksberg ....................  3886 4180

4. Grete Jacobsen (f. Hyldahl) 
Orla Lehmannsgade 8, 4. th
7100 Vejle....................  Hemmeligt nr

5. Frede Aagaard (Jensen)
Høje Gladsaxe 118, 3. tv 
2860 Søborg ................................ . 3969 5632

6. Jytte N ordestgaard(f.Jensen) 
Baidursvej35
8500 G renå.................................. . 8632 2684

7. * Karen Lorentzen (f. Jensen-Holm)
Klosteret 28
6100 H ad ers lev ......................... . 7452 1232

8. Ragnhild Frederiksen (f. Mogensen)
Nederdam men 34
6760 R ib e .................................... . 7542 0190

9. Inge Karkov (f. Præstm ark) 
R ingen2
4600 K ø g e .................................. .5366 1965

10. Solveig Krog (f. Schow) 
Enghavevej 26
6700 E sb je rg ............................. .7513 2650

11. Anker Schultz 
H jo rte to ften ll
6760 R ib e .................................... . 7544 5818

Finn Grue, Kaj Aakjær Jørgensen, Inger Lis 
Fish (f. Kjær-Nielsen), B irthe Haldager (f. 
Pedersen), Kaj Poulsen, Thom as Thomsen, 
Inger Marie Jørgensen (f. Clausen) og Anne- 
Grethe L. Svendsen (f. Stockholm Simonsen) 
er afgået ved døden.

PraasMg 62)

50  Å R S  JU B IL Æ U M  

Studenter 1952

1. *Karen Johanne Bonde
Bækgade 5, Blans
6400 S ønderborg ......................... 7446 1238

2. *Knud Esmann
Egå Strandvej 4 A
8250 Egå.......................................... 8622 7609

3. *Hans Ejnar Frisk
Strandvejen 108
2900 H e lle ru p ...............................3940 3850

4. *Knud Høj Hansen
Søvang 13
3460 B irk e rø d ...............................4582 3781

5. * Peter Ingvard Iversen
Granvej 11
6840O ksbøl................................... 4045 3005

& H ansE lJø rgensen  
Kingosvej 7
7400 H ern ing ................................. 9712 5242



7. * Hans Jørgen Jørgensen
Sybergsvej 8
7000 F re d e ric ia ............................  7591 5626

8. Jens Jørgensen 
Strickersvej2 ,2 .tv .
2300 København S .........................3297 0182

9. * Anna Cathrine Klinge (f. Mikkelsen)
Høgsbrovej 22
6760 R ib e .......................................  7544 5224

10. * Kristian Lund Kristensen
Havedamsvej 2
2970 H ø rsh o im ............................. 4828 0295

11. *Uiia Lomholt (f. Steenberg)
Hørhavevej 62 L
8270 Højbjerg..................................8627 2577

12. * Jette Nieisen
Kystparken 175, Sædding 
6710E sbjergV ..............................  7515 2336

13. * Peter Nieisen
Nyborggade 6 ,1 . tv
8 0 0 0 A rh u sC ..................................8619 2997

14. Adoif Poulsen 
Prangervej 132, 1. th
7000 F re d e ric ia ............................. 7592 3095

15. Vagn Præstm ark
1/110 Prince A lbert Road 
2028 Mosman, NSW 
Australien

16. * Sonja Schouboe (f. Schmidt Sørensen)
Havdrupvej 121
2720 V an lø se ................................ 38747528

17. * Marie Blegvad Hjerrild
Højdedraget 8, Boeslum
8400 E b elto ft................................  8634 0730

Laurids Ebbesen, Poul Erik Johansen, W erner 
Ravnborg Nielsen. Bent Verner Nissen og 
Christian Ring Petersen, Henny Villumsen 
(f. Krog) er afgået ved døden.

Realister 1952

1. * Grethe Hauge Andersen (f. Petersen)
Ø stervang 6
6900 S k je rn .................................. 9735 1229

2. Alice Balmana (f. Henriksen)
Apartado 143
E-17300 Bianes 
Spanien

3. * Evald Bendixen
Fuldmægtig 
Erik M enveds Vej 6
6760 R ib e ....................................... 7542 2689

4. * Lis Bjerring (f. Bang)
Pebbelparken 36, Stjær
8464 G a lte n ..................................8695 0343

5. Agnete Riis Christensen (f. Pedersen) 
Karinevej 40
6800 V arde......................................7522 4915

6. * Hans Ebbesen
Ternevej 45
8800 V ib o rg ................................... 8662 9531

7. * Niels Grønbæk
Advokat
Midde!bovej3
8900 R anders................................. 8642 9333

8. * Ruth Hansen (f. Elming)
Kontorassistent 
Blåbærvej 18
8900 R anders................................. 8641 7989

9. * Rita Hald (f. Lauridsen)
Fuldmægtig 
Gabelsparken 47 
6740 B ram m ing.........................

1 0 . *Bente Kjær Jensen (f. Nielsen)
Assistent 
Ådalsvej317
5250 Odense SV.........................

11. Ingrid Olesen Jensen (f. Vind)
Bankassistent 
Skolevej 95 
8250 Egå.......................................... 8622 3228

12. Aase Ellerup Jensen (f. Pedersen) 
Bibliotekar
Rypevej 7
6240 L øgum kloster................................7474 4546

13. *Inger Lise Jessen (f. Christensen)
Parkvej 96, Sædding
6710E sbjergV .........................................7515 1969

14. *Arne Ølgaard Johansen
Købmand
Nederdam men 31, 1. th
6760 R ib e ................................................  7542 0482

15. Svend Johansen
Sievekingsallé 56 
D-2000 Ham burg 26 
T ysk land .....................

16. Roger Schultz Larsen
Trafikkontrollør 
Ålbrovej 15 A 
2730 H e rlev ................

17. * Rigmor Lauridsen (f. Gad)
Agertoften 18, Jejsing
6270T ønder..................................7473 4358

18. * Lorenz Lorenzen
Ribe Landevej 4,1.
6100 Haderslev . .

7517 4215

66170994

0049 4021 2343

4494 5899

7553 0045



19. Jørgen Lundsgaard 
Toldkontrollør 
Bragesvej67
4220 K o rsø r................................... 5357 1952

20. Aase Elkjær Petersen (f. Andersen) 
Lægesekretær
Vestervang 43, Ø ster Højst
6240 L øgum kloster.....................7477 5126

21. Else M argrethe Oxenvad (f. Nørr) 
Børnehavelærerinde 
Primulavej 12
6000 K old ing ................................7550 2423

22. Lau Oxenvad 
Ingeniør 
Primulavej 12
6000 K old ing ................................ 7550 2423

23. Bent Petersen 
Købmand
Jagtvænget 62 B, Hjerting 
6710E sbjergV ............................. 75117012

24. * Kirsten Pedersen (f. Thomsen)
Kontorassistent 
Gravsgade 12
6760 R ib e ......................................  7542 1773

25. G re taE vaP oulsen(f.N ielsen)
Skjoldsgade 96 Z
6700 E sb je rg ............................... 7518 0523

26. Thomas Havemann Poulsen 
Overtelegrafist 
Seminarievej 47
6760 R ib e ......................................  7542 2982

27. * Inga M adsen Schulze
Bankassistent
Kridthøjvænget 69, 2. m i
8270 Højbjerg................................ 8627 3674

28. *Anse Skov (f. Steenberg)
T ueager 55
7120V ejleØ .................................. 75815195

29. * Ove Strange
Redaktionssekretær 
Enebærvej 37
6 7 1 5 E sb je rg N ...........................  75127442

30. * Knud Erik Tygesen
Ambassadør 
Royal Danish Embassy 
Killbride Hili, H erbert Road 
Bray, ireland

31. Ketty Vestergaard (f. Thiim-Nielsen)
Refshedevej 7, Store Darum
6740 B ram m ing........................... 7517 9218

32. *Verner Østergaard
Præstemosevej 25, Asminderød
3480 F red en sb o rg .......................4847 6024

Erik Aude-Pedersen, Eva M adsen (f. Jepsen), 
Jens Christian Pedersen og Johannes 
Vestergaard er afgået ved døden 
AoMhzAipeTsoM.' <0. (T4)

4 5  Å R S  JU B IL Æ U M  

Studenter 1957

1. Gerda Danielsen (f. Henriksen) 
Socialrådgiver
Broager 20, Ø ster Vedsted
6760 R ib e ........................................ 7542 1372

2. * Ragna Fischer (f. Jensen)
cand. psyk.
Gøngehusvej 81
2950 V edbæ k................................. 4589 2758

3. * Hanne Bertelsen (f. Jørgensen)
Bogholder
Holger Drachmannsvej 3
9900 Frederikshavn......................9842 3787

4. * Olga Plohmann (f. Skaarup-Larsen)
Overlærer 
Uglekær 32
6200 Å benrå............................................. 7462 4400

5. * Claus Nielsen
Lektor
Gøngehusvej 81
2950 V edbæ k...........................................4589 2758

6. Leif Agerbæk Vilandt 
Arkitekt, MAA 
Dyrehavevej 48
2930 K lam penborg ..............................  3963 9378

7. * Ulla Ishøy
Tandlæge 
Præstegårdsvej 12
8320 M å rs le t ...........................................8629 0497

8. * Hans Nygaard Jensen
Seminarierektor 
Sandkrogen 17
2800 L y n g b y ................................. 4588 7116

9. Svend Aage Blom (Jensen)
Overlærer
Mågevej 3
6500 V o jen s................................... 7454 2440

10. * Hans Ishøy
Direktør, cand. mere.
Præstegaardsvej 12
8320 M å rs le t................................. 8629 0497

11. Ingrid Duus Hansen (f. Pedersen) 
Fysioterapeut 
G artnervæ nget 21
3520 F a ru m ................................... 4495 2558



12. SvendRosenm ai 
Lærer
15 T udor St. Surrey Hills 
2010 NSW
A u stra lien ........................... 0061 2698 9725

13. M ette Kathrine Nissen (f. Schmidt) 
Designer
Birkevej 15
6 5 1 0 G ram ....................................  7482 6429

14. * Peter Krogh Stigsen
lic. agro.
Tjørnevej 25
3450 Aiierød.................................. 4817 7584

15. Sonni M arschik (f. Andersen)
972 M onterey Circle 
California 93940
USA

16. *M argrete Skov (f. Andreasen)
Overiærer 
Gavnøvej 34
8900 R anders................................ 8640 8420

17. * Bente Pioug (f. Bjersing)
Fysioterapeut
Dr. M argrethes vej 2, 1
4000 Roskilde...........................................4635 8441

18. *Poul Bruun
Lektor 
Reinettevej 5
8270 Højbjerg...........................................8627 1292

19. * Karen Junker Christensen
Overlærer 
Krogagervej 10
6823 A nsager........................................... 7529 7002

20. Kirsten Nielsen (f. Gammelgaard) 
Socialrådgiver
Fasanvej 12
6100 H ad ers lev .....................................  7452 8673

21. * Birgit Gamborg Lindegaard (f. Holm)
Korrespondent 
H.C. Andersensvej 6
6100 H a d ers le v .......................................7452 4033

22. *Emilie Donslund Jensen 
Bibliotekar
Chr. W inthersvej 22
6700 E sb je rg ................................ 7513 0927

23. * Gerda Krognos (f. Stenderup Jensen)
Sygeplejerske
Strandvejen 8, Sundstrup
8832 S k a ls ......................................8669 7053

24. *Aage Jørgensen
Lektor
Bakkelodden 2
8320 M å rs le t................................. 8627 0537

25. * Karen M argrethe Pihlkjær
Bibliotekar 
Egilsvej 92
5210 Odense N V ................................... 6615 9292

26. * Henning Skovmose
Direktør, cand. jur.
Fittingvej 36, Fitting
6623V orbasse .........................................7533 3570

27. * Elisabeth Hansen (f. Aarhus)
Kontorassistent 
Mjølsvej 9
6230 R ødekro...........................................7466 2346

Niels Chr. Bork Hansen, Poul Nielsen, Vagn 
Christensen, Peter Daugaard Peters, Helga 
Dejgaard, Nina Lerche-Thomsen (f. 
Haagensen), Hans Kjærsgaard (M ortensen), 
Randi Jenrich (f. Berg Peters), Poul Erik Skov- 
Petersen og W erner Beck Snitgaard er afgået 
ved døden.
AoMfaAtpeTsoM.' ÆzTM M ay  (70) (7 - 74)

(22) (7 5 -2 7 )

Realister 1957

1. * Hans Christiansen
Luftkaptajn
N ordre Dragørvej 187 A
2791 D ragør..................................3253 1105

2. Jørn  Kihoim 
Kaptajn
Odensevej 111, st. th.
4700 Næstved Hemmeligt num m er

3. Else Stennicke (f. Jacobsen)
Postassistent 
Købm andsgården 42
4130 Viby S j.................................. 4619 4044

4. * Knud Jensen
Overiærer 
Skalbjergvej 4, Bred
5492 V issenbjerg .................................... 2371 2040

5. Jan Hjarnø Knudsen 
Cand.scient.
Haderslewej 34
6760 R ib e ..................................................7542 4714

6. Sonja W erborg (f. Koop)
Skolesekretær 
Svalevænget 6
6760 R ib e .......................................  7542 0116

7. * Helge Kristensen
Gårdejer
Jedsted Klostervej 26
6771 G red sted b ro ........................ 7543 1213

8. Kirsten Marie Bruun (f. Nielsen)
Ribevej 64, Tobøl 
6783Føvling. 7539 8196



9. * Leif Puggaard-Nielsen 22. * Gerda Lagoni (f. M ortensen)
Maskiningeniør Kontorassistent
Strandbovænget 5 Haderslewej 120, Seem
2680 Soirød S t r a n d .................. .5314 1930 6760 R ib e ...................................... 7544 1192

10. Nina Nissen 23. Sonja Skovgaard (f. Nielsen)
Afdeiingssygepiejerske Kontorassistent
Dragebakken 236 Tjørneallé 2, Sædding
5250 Odense SV......................... .66173108 6700 E sb je rg ................................ 7515 0802

11. * Gerda Oiesen (f. Pedersen) 24. Arne Pedersen
Kontorassistent Ejendomsmægler
Høgevænget 5 R. Ral Lazy 1-7-Centro, Alicante
6760 Ribe .................................. . 7542 3816 Spanien

12. Anni W ittendorff (f. Poulsen) 25. Kirsten Pedersen (f. Prahl)
Bankassistent Tørvevej 2, Sdr Fårup
Lustrupvej 21 6760 R ib e ....................................... 7544 5164
6760 R ib e .................................... .7542 1523 26. Peter Kjærgaard Sand

13. Atice Støckler Henriksen Ingeniør
Bankassistent D agm arsgadel9
Højgade 10 6760 R ib e ....................................... 7542 1682
6630 R ødding............................. .7484 1989 27. Hans Christian Schmidt

14. Bent Lykke Sørensen Ingeniør
Viceskoleinspektør Enebærvej 80
Asgårdsvej 52, Benløse 5260 Odense S ............................. 6613 6523
4100 R in g s te d ........................... .5361 4902 28. Judith Honoré (f. Sørensen)

15. Carl Christian Toft Overlærer
Basemanager Birkevej 15
Sønderbrogade 34, 2. th 9491 Pandrup................................ 9824 7354
8700 H orsens............................. . 7561 3528 Henning Kiholm Andersen, Herluf Aalling,

16. Hans Peder Hansen Niels Jørgensen, Ulla Møller (f. Lind
Herreekviperingshandler Andersen), Lars Johansen og Peter T ruelsen
Vestergade 12.Jels er afgået ved døden.
6630 R ødding............................. . 7455 2120 KoMhzAiJwrsoM.' Rg/gg Kn'RgMsgM fZ)

17. Svend Hansen 
Ingeniør 4 0  Å R S  JU B IL Æ U M
Møllehusvej 87

.4236 7696 w Studenter 1962  k
4000 Roskilde.............................

1. Uffe Eskildsen
18. Jørn  Hem met Sctjø rgensvej2

Ingeniør 6760 R ib e ...................................... 7542 4470
Grethevej 22 A
7000 F red e ric ia ......................... .7592 7851 2. Inge Krause (f. Henriksen) 

Bjørnemosen 5
19. Jens H .Jensen 5260 O d e n se S ............................. 6612 8455

Ingeniør 
Paradisbakken 9 3. Karen A lbert (f. Jørgensen)

8600 Silkeborg........................... .8683 6379 Skovgårdsallé 161
3500 V æ rløse ................................ 4447 0070

20. Søren Jepsen 
Politibetjent 
Platanhaven 19
2600 G lo s tru p ........................... . 4345 5401

4. Elin Kjeldgaard Hansen (f. Knudsen) 
Fruerlunden 27
5700 Svendborg........................... 6222 3641

21. Johannes Lerche-Simonsen
Faglærer
Broager 16

5. Dorte K. Thom sen (f. Pedersen)
Vejlevej 33
8700 H orsens................................ 7564 7710

6760 R ib e .................................... .7542 0163 6. Jørn  B .Pedersen  
RO. Box 259992 Ndola 
Zambia



7. Helga B. Kleener (f. Thomsen)
Tingvej 6, Brøns
6780 S kæ rb æ k .............................  7475 3563

Studenter 1962  mnb

1. Niels Biering
UNIDO, Postbox 4775
Harara
Zimbabwe

2. Knud Hansen 
Vorregårds Allé 80 
8200 Arhus N ............................. .8616 7138

3. * Aase Kallehave (f. Jacobsen)
Zum Mtihlenfliess 69 
D-15370 Bruchmilhle 
Tyskland.........................  0049 3343 915310

4. * Jette  Ludvigsen (f. Krog) 
Vestergade 6
6520 Toftlund.............................. . 7483 1884

5. * Fredi von Essen Muller 
Rosendalsgade 1 1 ,l . t h  
2100 København 0 .................. . 3538 2878

6. * Paul Vig Nissen 
Fredbovej 21
7451 Sunds.................................. .9714 2055

7. * Lisbeth Bæk (f. Olesen) 
Mølleparkvej 7, Gjesing 
6 7 1 5 E sb je rg N ......................... . 7545 4711

8. Henning Paaske 
Bangsbovej 7
2720 V an lø se .............................. .3871 2961

9. M orten Chalm er Rasmussen 
Fælleslykkevej 25 
6100 H a d ers le v ........................... . 7452 9377

10. * Henning Heide-Jørgensen 
Gadevangen 32
2800 L y n g b y ................................. 4588 3265

11. * Kirsten Grtinfeld 
Rønne Allé 15 A 
3450 Allerød.................................. 4817 6308

Studenter 1962  ns

1. Elin Thom asson (f. Andersen) 
Strandvænget 3
2100 København 0  .................... 3929 4337

2. M erete Clausen (f. Andersen) 
Skærbækvej 34, Arrild 
6520 Toftlund................................ 7483 4285

3. Aase L. Andersen
Holmehavegyden 50, Verninge 
5 6 9 0 T o m m eru p ......................... 6475 1150

4. * Kirsten Boivig
Ny Grejsdaisvej 43
7100 Vejle....................................... 7583 5658

5. Else H. Lind (f. Bruun)
Ved Krotoften 1, Nordby
6720 Fanø.......................................75162735

6. * Grethe Bang (f. Christiansen)
Hyrdeengen 245
2625 A lbertslund .........................4362 1213

7. Solvejg Clausen 
Sjællandsgade 91
8 0 0 0 Å rh u sC ................................ 8613 5740

8 .  * Bodil B. Hansen (f. Dahl)
Marupvej 39
6900 S k je rn .................................... 9735 1151

9. Lene Dall
28 Jalan Pertiwi 
80300 Johor Bahru
M alay sia ................................. 607 2249 149

10. Ole Edelberg 
Stolpegårdsvej 25
2820 Gentofte..................................3968 3449

11 Karin Andersen (f. Hansen)
Ø stre Allé 49
9800 H jørring..................................9892 0641

12. * Kirsten Gadeberg Larsen (f. Hansen)
Hestehavevej 6. Bursø
4930 M aribo.................................... 5388 2777

13. * M arinus Hartmann
Stationsvej 30, Andst
6600 V e jen ....................................  7558 8182

14. Peter Hjuler 
Bjørnevej 22, Gjesing
6715 E sb je rg ................................. 7513 0471

15. * Birte Falconer (f. Jensen)
3872 50th Ave, NE, Seattle 
W ashington 98105 5236 
USA

16. * Kirsten Kjeldgaard Nystad (f. Knudsen)
Molevej 2 A, Lyø
5600 F åborg ....................................62619304

17. Karen Jørgensen (f. Krog)
77, Rue de la Reforme 
1060 Bruxelles
Belgien

18. Annette Willig (f. Lawaetz)
Oddermarksvej 1. Fuglemose 
8620K jellerup...............................8688 8418

19. * Knud Have
Syrenvej6
8500 G renå......................................8632 5858

20. *Ulla Marianne Jørning (f. Petersen)
Hardangergade 2, 1
2100 København 0  ....................  3555 3626
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21. * Birgitte Haarder (f. Præstholm)
A. L. Drewsensvej 4
2100 København 0  ....................  3138 1323

22. *Anna Lisa Fausbøll (f. Rahbek)
21 Ferath Court 
5 Moreland Street 
Islington London ECIV 8BE 
England

23. Inga Beck (f. Sørensen)
Melosvej 6
8530 H jortshøj............................. 8699 9279

Tove Weber Christensen og Bente Nielsen er 
afgået ved døden

Behag 14)

Studenter 1962  mna

1. Jørn  Erik Albert 
Østerbrogade 126, 4. th
2100 København 0  ..................... 3542 9793

2. Oskar Christensen 
Kalendervej 4
8210 Århus V ................................. 8615 3127

3. * Svend Haahr
Åhusevej 56
7470 Karup......................................9745 6031

4. * Laust Fredslund
Amhøjvej 8
7300 J e l l in g ................................... 7587 1791

5. * Karen M. Have (f. Grue-Sørensen)
Syrenvej 6
8500 G renå......................................8632 5858

6. Oluf Hansen
Karl Andersensvej 24, Sædding
6710 E sb je rg ................................. 7515 2081

7. Hans Hjort
8305 Eagle Ridge Dr
W est Chester OH 45069-5925
USA................................  001 513 942 5119

8. * Hanne Kongsdal Jensen
121 Rue de la Vignette 
B-1160 Bruxelles
B e lg ie n ................................0032 2672 4582

9. * Peter Lungholt
Asylgade 12
4000 Roskilde................................. 4637 4657

10. * Herman Madsen
Gludsmindevej 54
7100 Vejle........................................7582 5642

11. Flemming Nielsen 
Vestervang 39, 5-7
8000 Århus C ................................. 8618 9263

12. Henning Olesen 
Fyrrelunden 103 
6705 Esbjerg 0  .

13. Kristian Thygesen 
Lærkevej 14 B
8240 R issk o v ................................ 8617 4892

Niels Chr. Pedersen er afgået ved døden
ÆoMia&h'eTsoM.' LcMSt FreJs/MMtf f4J

Realister 1962

1. * Knud Erik Brøckmann 
St. Lundegårdsvej 12
7400 Herning . . .  9726 8425 og 4052 9695

2. Andreas Christensen 
Jæ germ arken 8,1. tv 
5700 Svendborg........................... 6222 3672

3. * Inger Marie T høstesen (f. Foss)
Engdraget 33, Ø ster Vedsted 
6760 R ib e ...................................... 7542 1643

4. Anna Bramming Nørgaard (f. Jensen)
Anna Krabbesvej 11
8950 Ø rs te d .................................. 8648 8805

5. * Ella Julius (f. Jessen)
Gravsgade 38
6760 R ib e ....................................... 7542 5373

6. Jørgen Erik Jørgensen 
Degnevej 1
6760 R ib e ....................................... 7542 3098

7. Else Rettmer (f. Kofoed) 
Søbakkevej 11, Slukefter 
5210 Odense N V ......................... 6594 2011

8. * Vibeke Kopécek 
Kornvang 25 
6520 Toftlund

9. Jette Bramsen Jensen (f. Nielsen)
Sneppevænget 1
6760 R ib e ...................................... 7542 3979

10. Lisa Haugen (f. Peters) 
Stensgate 41 C 
N-0454 Oslo
N orge................................0047 3 208 3204

11. Erik Petersen
Kærvej 6, Skudstrup
6630 Rødding................................ 7484 8897

12. * Per Sleimann Petersen
Henning Bojesensvej 5 
2820 GentoAe................................ 2421 3330

13. *Erik Sørensen
Sønderjyllands Allé 41 
9900 Frederikshavn..................... 9843 8098

14. H arry Thude
RugtoRen 64, Skodborg
6630 R ødding................................ 7484 8592

15. Ellen ToA Ehlers (f. ToA) 
Hjedsbækvej 317 Å, 1 th 
9541 S u ld ru p ................................ 9837 9211

7514 3572



42
16. K urt Ferstev 

Assendrupvej 2
4623 Litte Skensved.....................5682 2095

17. Hans Georg Glumby 
Btindgyden 8
4 6 2 2 H a v d ru p .............................. 4618 5282

18. * Svend Erik Groute
Adolphs Vej 59, 2. th.
2820 Gentofte...........................................3975 1211

19. B ettyO lsenff.H ansen)
Sandbjergvej 42
6760 R ib e ................................................  7544 3274

20. Bjarne Schou Hansen 
Ø ster Vedstedvej 71
6760 R ib e ................................................  7542 1210

21. Brita Mumm (f. Helsinghoff) 
Skjoidevænget 26
6500 V o jen s............................................ 7454 0053

22. * Dagny Andersen (f. Jensen)
Thormodsvej 15
7760 H urup T hy.......................................9795 1755

23. Randy Jonassen (f. Lorenzen)
Vestergade 30, Arnum
6 5 1 0 G ram ................................................7482 6323

24. Oiga Profrock (f. Nørrestrand) 
Dorfstrasse 9
D-17328 Storkow Penkun
T y sk ian d .........................0049 3975 1619 05

25. Henning Schnor 
Kløvermarken 5
6771 G re d sted b ro ................................. 7543 1510

26. * Inger Marie Schjerning (f. Sørensen)
Jacob A. Riis Vej 11
6760 R ib e .................................................. 7542 5565

Marianne Andersen, M orten Eriksen og Per 
Mølier er afgået ved døden.
KoMfaAfpgrsoM.' ÅMMif Æn'A RrøeAwaMM 01)

3 5  Å R S  JU B IL Æ U M  

Studenter 1967 sa
1. Anna M argrethe Beck 

Strindbergsvej 22, Hornbæk
8900 R anders................................8641 8329

2. * Karen M argrethe Ladefoged (f. Bjerg)
Skibstrupvej 24
3140 Å lsg å rd e ..............................4975 0149

3. Jenny Christoffersen 
Underager 14, Bredbalie
7120 Vejle.......................................75815554

4 .  * J o h n C h r .D e h n
Rødding Korn og 
Foderstofforretning, APS 
6630 R ødding.....................

5. Egon Hasseigren 
Vandværksvej 7, Hornum
9600 Å rs ......................................... 9866 1486

6. Etten Marie Pedersen (f. Jørgensen) 
Skovvej 2
3100 H orn b æ k ..............................4970 1476

7. Hans Kitdemoes
G røftehø jparken l64 ,5 .dø r60  
8260V ibyJ..................................

8. * Karen Kyndrup
Bettevuevej 20
5700 Svendborg.........................

9. Ulta From ont (f. Larsen)
26, Rue Pres Verts 
B-6120 Nalinnes 
Betgien

10. Jørgen Bo Nielsen 
Louis Pios Gade 25, 3. th 
2450 København SV

11. K arenF ogO lw ig (f.P edersen )
Skt Pederstræde 26 A, 4. th.
1453 København K ......................3311 4447

12. Niels Svith 
Bjerring Byvej 19
8850 B jerringbro .......................... 8668 0092

13. Kirsten Hoffmann (f. Sørensen)
Schiller Prom enade 20 
D-1000 Berlin 12

T y sk la n d ............................ 0049 30621 8668
14. Ellen W ind 

Skelager vej 421
8200 Arhus N ................................. 8610 9538

Studenter 1 967  sb

1. * Hans K. Bitsch-Larsen
Lærer 
Tangevej 97
6760 R ib e ........................................7542 2404

2. Edna Mandarelia (f. Dahl)
Tolk
Kirkebjergvej 21
6 5 1 0 G ram ......................................7482 2761

3. * Birgitte Kromann Hansen
Ergoterapeut 
Krimpendam 8
7500 Holstebro...............................9742 1508

4. * Birtha Jepsen
Læge
T ornager 21
7100V ejleØ ..................................  7581 4882

86281982 

6222 8234

7484 1425
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5. * Betty Fievé (f. Knudsen)
M usiklærer 
Skovvej 1
6520Toftlund................................7483 0021

6. * Hans Jørn  Kolmos
Læge
Strandvejen 15
4 7 3 3 T appernø je .........................4075 4626

7. Gunda Boysen (f. Pedersen) 
Lægesekretær 
B inderstrasse 46 
CH-8702Zollikon 
Schweiz

8. Hanne Bach (f. Petersen)
Lærer
Frederikshøjvej 151 D
2450 København SV....................  3617 1444

9. O veRaskm ark 
Skuespiller 
Haugesundsvej 15
8200 Århus N ................................8616 9703

10. M arianne Hald Andersen (f. Thyssen) 
Tandlæge
Ø ster Allé 92 A
6600 V ejen ...................................... 7536 0797

11. Pia Brand (f. Vitten)
Ibstrupvænget 6
2820 GentoAe..................................3965 1003

12. * Katja Fox (f. Østrup-Rasmussen)
M urervej 4, Ørting
8300 O d d e r .................................... 8654 1030

13. Solvej Aagaard 
Psykolog
Præstesgårdsvej 5, Øster Lindet
6630 R ødding.................................. 7484 6272

A'TgAte KrowaMM HawsgM (7?) 

Studenter 1967  mfx

1. Bent Seidelin (Bruhn) 
Oplysninger savnes

2. Steffen Ledet Christiansen 
Ivar Huitfeldtsgade 7 
8200 Århus N ........................... . .8 6 1 0  2089

3. Christiane Danckert
Dagskolen, Sønderlem 3, Bustrup
7860 SpøArup........................... . .  9756 8271

4. * Inger Balslev-Clausen (f. Edelberg)
A.F. Kriegersvej 5 E 
2100 København 0 ................ . .  3526 4428

5. * Lars Zeuthen Engraf 
Barsøvej 126, Løjt Kirkeby 
6200 Å benrå............................. . .  7461 7808

6. * Christian Hansen
M ågevænget 42
2791 D ragør..................................  3294 9883

7. Bjarne Kjems Jakobsen)
Stevnsvej 148
4671 S trø b y ..................................  5657 7600

8. Svend Aage Jepsen 
Tybrindvej 16, Husby
5592 E jb y ........................................ 64781114

9. * Christian Kaasen
HøjgårdstoAen 302
2630 T å s tru p ................................4352 6476

10. Kurt M ehlsen 
Tværmarksvej 46
2860 Søborg..................................3967 1449

11. * Niels Woetmann Nielsen
Rudolf Bergs Gade 57
2100 København 0  ....................  3929 4024

12. K jeldPedersen 
Cedervangen 60
3450 A llerød..................................48171712

13. M arenD alsgaardP au lsen (f.P edersen ) 
Dybbølvej 17 B
8600 Silkeborg............................. 8682 6951

14. Jørgen Raskmark 
Wibrandtsvej 34
2300 København S .......................3259 0802

15. Niels Thyssen 
Biolog
Bøgevang 8, Buresø
3550 S la n g eru p ........................... 4233 4171

Erik Sander Pedersen er afgået ved døden 
B/arw K/ews fZ)

Studenter 1967 mty
1. KLaus Bjerre 

Norsgade 19
8 0 0 0 A rh u sC ................................  8619 4870

2. Per J. D. Boesen 
M ejlgade50 ,3 .th
8 0 0 0 Å rh u sC ................................23748791

3. Leif Dencker 
Grønlandsparken 28 A
6715 E sb je rg ................................7515 6107

4. * Per Vejrup-Hansen
T oA egade1
4000 Roskilde................................ 4632 7512

5. Ulf Ingwersen
An der Haide 8 B. Ermengeist
D-87487 W iggensbach
Tyskland ............................ 0049 83701486
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6. Oluf Jepsen 2. Lykke Christensen

Sultan Qabos University Drengstedvej 4
PO BOX 32488 Al Khod 6780 S kæ rb æ k ............................. 2663 0619
M uscat Sult. of Oman 3. * Erik Fogtmann

7. Knud Lassen Hans Rostgårdsvej 15
St. St. Blichersvej 4 3050 H um lebæk........................... 4919 4390
8660 Skanderborg ....................... 8652 1787 4. Astrid Fribo

8. Søren Therkildsen Rådhusstræde 8, 3
Holsteinsgade 64, 4. tv 1466 København K .................... 3332 7013
2100 København 0  .................... 3526 7115 5. * Birgitte Burgwald (f. Højlund)

9. Finn Vesterlund Fuglebakkevej 14
Linkenkærsvej 31 E 6100 H ad ers lev ........................... 7453 1899
5700 Svendborg........................... 6220 2014 6. Gerda Gadegaard Melchiorsen

10. Karl Aarhus (f. Jensen)
Hybenvej 5 Tårnvej 1
6100 H a d ers le v ........................... 7453 0013 6520 T oftlund................................ 7483 1443

ÆoMfoA^TsoM.' Per 741 7. Ragnhild Kjær
Næringen 70

Realister 1967 8240 R issk o v ................................ 8621 3820
1. * Ole Beck 8. Eiin Lassen

Trængstrupvej 99 18, Rue de la Garderie
9541 S u ld ru p ................................ 9865 3230 F-78620L'Etang la Ville

2. * Hans Brunsgaard Frankrig
Varminglundvej 14 9. * Stig Lem brecht M adsen
6760 R ib e ....................................... 7544 1272 Frederiksbergvej 31

3. Jens Esbjerg 4180 Sorø ...................................... 5363 1077
Grønnegade 7 d 10. Lone Lindequist
6580 V am drup ............................. 7558 2875 Vinkelager 5, Ørting

4. Johanne Have 8300 O d d e r .................................. 8655 4414
cand.psyk 11. Nicolai Winther-Nielsen
Lillemosevej 8 Frederiksborgvej 205 B
3050 Hum lebæk........................... 4916 0184 2400 København NV.............. 3969 7929

5. Karl Arne Koop 12. *Inge Sørensen (f. Nørgaard)
Seminarievej 54 D, 1. th Nørre Hostrupvej 44
6760 R ib e ....................................... 7542 3016 6230 Rødekro................................ 7469 3339

6. Rita Anita Rindsborg (f. Kristensen) 13. Helene Ottesen
Engbergvej 85 Ligustervangen 92
7620 Lemvig.................................. 9783 6645 3450 A llerød.................................. 4817 7240

7. * Inge Larsen (f. Skov) 14. * Marianne Nørby Nielsen (f. Pedersen)
Å gærdet 36, Tved 6, Avenue Coloniale
6000 K old ing ................................ 7553 3417 B-1170 Bruxelles

8. Leif Vesterlund Belgien
Sdr Farupvej 55 E 15. * Birgitte Schmidt
6760 R ib e ....................................... 7544 5539 Rylen 54

Pernille Howitz er afgået ved døden 6270 T ønder.................................. 7472 6642
16. Else Marie Petersen (f. Schmidt)

3 0  Å R S  JU B IL Æ U M 6710 E sb je rg ................................ 7515 6898
HH Studenter 1972  sa 17. Agnete Selvejer
i. * Anna Helvig Brandt Væverholm 27

Nørregade 68 2970 H ø rsh o lm ........................... 4576 4521
8382 H innerup.............................. 8698 8030 18. Trine Sick

Kastanievej 12
1876 F rederiksberg .................... 3321 2303



19. *Annalise Larsen (f. Søndergaard) 
Østerløkke 20, Dybbø!
6400 S ønderborg .......................... 7448 7499

20. * Lisbeth Warming
Læborg Kirkevej 11
6600 V ejen ....................................  7536 8171

21. Susanne Østrup 
Tornhøj 25, Sindbjerg
7970 R ed sted ................................. 9776 7773

Sven Bitsch-Larsen er afgået ved døden 
Gerda (6)

Studenter 1 972  sb

1. Anette Aagaard Andersen
Rosenlunden 3 
9000 Å lb o rg .........................

2. Hans la Cour Andersen 
c /o  Dragheim 
Østerlågen 11 
2700 Brønshøj

3. Britta Edelberg 
Hover Kirkevej 49 B, st.
7100 Vejle.............................

4. Berit M eier (f. Fabricius)
Engdraget 65 
6760 R ib e .............................

5. Else Andersen (f. Hansen)
Tværsigvej 36 
6740 B ram m ing........................... 7517 2369

6 M ette Bladt Hansen 
Holstengang 1 
2390 Flensborg
T y sk la n d ............................ 0049 4611 3562

7. Eva Lindskov Christiansen (f. Jørgensen) 
Solbærvej 6
8900 R anders................................8640 1079

8. * Inga Knudsen Lausen (Hathaway)
Reutersweide 16 
D-24808 Jevenstedt
Tyskland.................................0049 4337 538

9. Else Bøegh (f. Kristensen)
Virkelystvej 2
7550 S ørvad ............................................. 9743 8559

10. Tove Michaelsen 
Nymarksvej 18 N
8320 M å rs le t ...........................................8629 8205

11. * Birgit A. Nielsen
Læssøegade 93,1.
5230 Odense M .......................................6612 5278

12. Jette  Nørregaard Nielsen 
Peter Bangsvej 161, 2 th
2000 V alby ..............................................  3874 5420

13. Karin Nielsen
c /o  Knut Eirik Sveingard 
Bakkaveien 4 
N-3579 Torpo
Norge..................................  0047 3208 3204

14. Finn Okholm 
Blekingevej 9
5500 M iddelfart........................... 6441 2918

15. M argrethe Haagensen (f. Olsen) 
Falkenborgvej 32
3600 Frederikssund.....................4731 5621

16. Hans Chr. Pedersen 
Svenstrupvej 8
4130 Viby S j................................... 4649 7055

17. Hannah Rosendahl 
Møllevej 5 E
5492 V issenbjerg .......................... 6447 3600

18. Søs (Ingelise)Tullin 
Oplysninger savnes

19. Jytte Viuf Jørgensen 
Tjørneallé 1
6753 A g e rb æ k ...............................7519 6708

20. Jette  W olthers 
Egeallé 128
8766 N r S n ed e ...............................7577 1646

Birte Jepsen, Susanne Bech Nygaard og 
Marianne Riis Pedersen er afgået ved døden 

A'Tgff AMsew (11)

Studenter 1972  ma

1. * IngeAbildtrup
Svendgårdsvej 49
8330 B eder.................................... 8693 6254

2. D orte Kjems Andersen (f. Albrechtsen) 
Magnoliavej 17
7700 T h is te d .................................9792 3013

3. Carl Chr. Hansen 
Lærkevej 9
8660 S kanderborg ........................8652 4102

4. Edith Hjuler 
Kirkelundvej 20, Bellinge
5250 Odense SV............................ 6596 3760

5. Hans Lauesen 
Skovvænget 14
6440 A ugustenborg ..................... 7447 1239

6. Bent Lauridsen 
Kogsvej 66, Rejsby
6780 Skæ rbæ k .............................. 7475 3574

7. Anne Marie Lundsager 
Dalegårdsvej 12
3720 Å k irkeby .............................. 5697 8027

8. Gurli Jacobsen (f. Nielsen) 
Elm ehusene 204 
2620 A lbertslund ................

9812 5228

7585 3865 

7542 3901

4362 0261



9. Ove Obeling 
V. Bjergvej 8
6760 R ib e .................................. . .  7544 5940

10. *Jannick B. Pedersen
Strandparken 29, Himmelev 
4000 Roskilde........................... ..4 6 3 2  1220

11. *Knud Rosenstand 
Rosen Allé 8, 1.
6760 R ib e ..................................... .  7542 2023

12. 'H en n in g  Hygum Schmidt 
Randerup 35
6261 B redebro ........................... . .  7471 6540

13. *Hans Otto Sørensen 
Ullerupvej 91, Ullerup 
6780 Skæ rbæ k ........................... . .  7475 2262

14. Inge Krog Thomsen 
Ahornvej 6
8900 Randers ............................. . 8640 4266

15. Karen Bach Pedersen (f. Thomsen)
Almstokvej 20, Almstok 
6623 Vorbasse ........................... . 7533 3381

Studenter 1972  mb

1. * Børge Birk
Enebjerg 5
6400 Sønderborg .........................  7443 4041

2. * Inger M. Andersen (f. Bomberg)
Nørrevang 2
6780 Skæ rbæ k ............................... 7475 4460

3. W erner Burgwald 
Fuglebakken 14
6100 H a d ers le v ...........................  7453 1899

4. * Carsten Colfach
Jernbanegade 56, 2.
4000 Roskiide...........................................4632 4862

5. * Bent Gyidenhof
Nygade 3, Fejsted
6200 Å benrå............................................. 7468 6845

6. * Hanne Damgaard Poujsen (f. Hansen)
Kornm arken 85
8800 V ib o rg ............................................ 8661 2996

7. * Leif Bioch Jacobsen
Kastaniegade 5
8200 Å rhus N ........................................... 8616 3856

8. Axel Gadegaard (Jensen)
Byens M ose 11
4400 K alundborg................................... 5951 6684

9. * Conja Jensen
Søndergyden 4
6630 R ødding...........................................7484 1464

10. * Anders Jørgensen
Kløvermarken 6 
6683 Føvling.

11 Karin Laut 
Præstegade 27
6760 R ib e .................................... . 7542 4035

12. Karl Lund
Præstegårdsvej 15
6823 A nsager............................. . 7529 7043

13. * Karen Sørensen (f. Mikkelsen)
Vesterbækvej 69, Sig
6800 Varde .................................. . 7526 4196

14. Hanne Kjær Flensborg (f. Nielsen)
Kaløvej 26, Eskerod
8543 H o rn s le t ............................. . 8699 4298

15. 'P re b e n  Hardy Nielsen
Nørretoft 8
6760 R ib e ...................................... . 7542 3264

16. 'L oren tz  Korsgaard (Petersen)
Amselweg 9 
D-24376 Kappeln
Tyskland.............................. 0049 4642 2057

17. Peter Seeberg 
Adelgade 21, st.tv.
8660 Skanderborg ....................... 8651 0425

18. * Peter Vad
Set Klemensgade 6
6760 R ib e ....................................... 7542 2302

19. 'S ø re n  Seeberg Sørensen
Telem arken 4
8200 Århus N ................................ 8610 6028

Realister 1972
1. Nils La Cour Dragheim 

Østerlågen 11
2700 B rø n sh ø j............................. 3881 0088

2. Jens Beck 
Bjerggade 18
6000 K old ing ................................ 5176 8295

3. Anne Marie Bjerg Beck Lind 
Barrvågen 5 
S-74 340 Storvreta
Sverige................................ 0046 1836 66 16

4. Kirsten Dons Christensen 
Klostergade 1
6760 R ib e ....................................... 7542 4062

5. Peter Hansen 
Vænget 33
6618 Å rre ....................................... 7519 2069

6. Michael Jessen 
Roager vej 219
6760 R ib e ....................................... 7544 3254

7. Arne Nielsen 
GI Koldingvej 8
6760 R ib e ....................................... 7542 4751

7539 8389



8. Mai Nielsen 
Adalsparken 29
6710 E sb je rg ................................. 7515 9011

9. Jytte Olesen 
Sortebrødregade 12
6760 Ribe ....................................  7542 1217

10. Bente Rosenstand 
Grøndalsvej 68
2 0 0 0 F red erik sb erg C ................. 3819 5156

MA /o CoMT-DragAcw: CD

25  Å R S  JU B IL Æ U M  

Studenter 1977  a

1. Inger Grethe Bjerrum  
Stursbølvej 10
6560 S o m m ersted .......................7484 6483

2. Pia Christiansen 
Aprilvej 17
2730 H e rlev ..................................4494 8532

3. * Lisa Falk
Kyshøj 7
6470 S y d a ls ..................................74416789

4. Søren Peter Foldberg 
Stationsvej 34 a
4684 H olm e-O lstrup .................. 5553 0323

5. Minna Christine Forchham m er 
Virupvej 46 E
8530 H jortshøj............................. 2332 9001

6. Signe Hansen 
Købmagergade 25
8300 O d d e r ..................................  8655 1017

7. Søren Holm 
Kertemindevej 27
5540 U lle rs lev ............................. 6535 1054

8. * Anna M. Jacobsen
Ellegårdsvænget 16 -
2820GentoRe................................39683220

9. Lars R. Jakobsen
c /o  Safmarine Pty, Ltd. p.o. box 27 
Capetown 8000 Riebek Street 
South Africa

10. * Bente Lukassen (f. Lorenzen)
Jasminparken 23
6760 R ib e .......................................7542 4238

11. *Inge Nissen
Sviegade 41, St Darum  
6740 B ram m ing.......................

12. Birgitte Burich (f. Overballe)
Ryes Møllevej 10 
6100 H a d ers le v .......................

13. Inge Pedersen
Lundevej 8 
8800 V ib o rg ..................................8662 2576

14. * Lene Jacobsen (f. Petersen)
Haurumvej 3
6630 R ødding.............................

15. Benedicte Ede (f. Rasmussen)
Odensegade 17, 2. tv 
8 0 0 0 Å rh u sC .............................

16. *Dinna Graulund Jørgensen
(i. Rasmussen)
Bladstrupvej 49 
5400 B ogense..............

17. Gitte Sand Nicolaisen 
Kjærmarken 101 
6771 G re d s te d b ro ...

18. Peter Kjær Schmidt 
Strandvejen 7
4 7 3 3 T appernø je .........................5376 5946

19. M ette M argrethe Thorsen 
Ved Eltham 3, 3. th
2900 H e lle ru p ............................. 3920 5136

20. * Kirstine Frank Jensen
Dyrehavevej 2, 3. tv
2930 K lam penborg .................... 3963 7035

21. Kirsten E. Grønne 
Højvangshaven 60
6710 E sb je rg ................................ 75451874

Elise Jensen Dall er afgået ved døden 
KowfaAfJ'eTSOMg?'.' HoMieLM&asseM LAV og 
Gifte M'co/atseM L? Z)

Studenter 1977  b

1. Elisabeth Agerbæk 
Helgavej 19
5230 O d e n s e ................................  66149452

2. Karen Agerbæk 
Ørnfeldtvej 3, 3. tv
5230 O d e n s e ................................ 66177389

3. Eva Holm Andersen 
Rosenbakken 55
6100 H ad ers lev ............................7453 2143

4. Elin Beier 
Damtoft 10
8260 Viby Jylland......................... 8677 0302

5. Peter Berke 
Ellelausvej 29, Hvolbæk
8660 Skanderborg .......................8653 1541

6. Frida Hamann (f. Christensen)
Kongevej 342, Arnum
65 1 0 G ram ....................................  7482 6101

7. Dorte Finnemann (f. Christiansen) 
Dalstrøget 58
4340Tølløse..................................  5919 4717

8. * Karin Slothuus (f. Følster)
Bakkevænget 35
6520Toftlund................................7483 2813

7517 9190 

7452 5231

7484 2047 

8619 8990

6486 1419 

7543 1796



9. * Monika Hoeck Petersen (f. Hoeck)
Nedergaden 4, Mjang
6470 Sydais........... 7441 6302 /  5129 4368

10. Ulia Heinæs Jakobsen 
Præsteiøkke 9
6630 R ødding................................7484 2341

11. Susanne Jensen 
Gesingvej 18
6780 S kæ rb æ k .............................. 7475 2496

12. Christian Juui Jessen 
C /O  Væidegårdsvej 10 
2600 Glostrup

13. Hanne Gyde Pitters (f. Jørgensen) 
B ryggervangen 13
7120V ej!eØ .................................. 75814556

14. Elisabeth Ciifford Pouisen (f. Heiminger) 
Neder Hollufvej 6 D
5220 Odense S Ø .........................  6593 1414

15. Lone Rigmor Kjær Larsen 
Ehlersvej 12
2900Heilerup 3946 2225 /  2670 3225

16. Kirsten Bruun Nieisen 
Brushøjvej 2, Kvottrup
8381 M undelstrup .......................8624 6430

17. Klavs Bo Lindequist
M arselis Boulevard 16, 1. th 
8 0 0 0 Å rh u sC ................................8618 0019

18. Vagn Bruun Petersen
2 Gleedroad, Chuckfieid 
West Sussex, RH17 5BE 
England

19. Hans Henrik G. Petersen 
Skolegade 16
6780 S kæ rbæ k .........................................7475 1307

20. Lone Svith
Chr. Købkesgade 25
8 0 0 0 Å rh u sC ........................................... 8612 6676

21. * Ellen T ryk
Solbakken 19
6100 H ad ers lev ...........................  7453 0988

Studenter 1977  x
1. Lars Lüth Andersson

Frøsvej 12
6630 R ødding................................ 7484 2757

2. * Carl-Johan Bendorff
Jedsted Møllevej 8
6771 G red sted b ro ........................ 754.3 1629

3. Bo Brabrand 
Gøngevangen 1
2970 H ø rsh o lm .............................4070 0465

4. * Anette Emma Bruun
Kunneruphøj 34, Kolt
8361 Hasselager............................. 8628 0315

5. Gitte Clausen 
Ravnholtvej 66
8 3 1 0 T ran b je rg ............................  8692 8389

6. Solveig Falkenløve Erichsen 
Lundskovvej 4
6650 B rørup ................................... 7538 3365

7. Else Katrine Høgh 
Gytjevej 68
6960 Hvide S a n d e ......................... 9731 2497

8. * Bo Bjerre Jakobsen
Plantagen 7
8541 S k ø d s tru p .......................................8699 3808

9. Thorkild Jakobsen 
Seminarievej 92
6760 R ib e ................................................. 7541 1728

10. Thorkild Reikjær Larsen 
Rosenvængets Allé 59
6700 E sb je rg ........................................... 7512 8474

11. Henrik Mørk 
Roarsvej 38
3650 Ø ls ty k k e .........................................4717 7553

12. Paul Roland Reimer 
Lindealle 2
3690 Tom m erup S t ................................6476 2226

13. * Henri Rix
Reesensvej 3.
6800 V arde ....................................  7522 5815

14. * Lone Skriver
Schweizerdalsvej 29 B
2610 R ødovre................................. 3670 8058

15. * Karin Jensen (f. Sørensen)
Ottersbøivej 6
6780 Skæ rbæ k .............................. 7475 2358

16. Helene M argrethe Terkelsen 
Hjortshøj Møllevej 71
8530 H jortshøj...............................8674 1520

17. Inga Terkelsen 
Bregnevej 7
8370 H adsten ................................. 8698 3326

18. Lise Øllgaard 
Nordrupvej 104
4100 R in g s te d .............................  5764 4024

19. Marie Johanne Hjuler 
Menesvej 4, Brobyværk
5672 Broby......................................6263 3906

AoMto%%'e7soM.' JJeMn Rur (T3)

Studenter 1977  y

1. Knud Abildtrup 
Alkenvej 161, Alken 
8660 Skanderborg 8657 7276
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2. Christian Bjerre 

Solbrinken 3
7480 Videbjerg............................. 9713 2180

3. * Christa Bjerrum
Midtgårdsvej 8
6683Føvling..................................7539 8088

4. Peder Buck 
Sophus Bauditzvej 28
8230Å byhøj..................................8615 0926

5. * Lone H erbst Nørgaard (f. Hansen)
Toftegårdsvej 5, Erritsø
7000 F red e ric ia ........................... 75941004

6. * Ole Nordahl Jensen
Præ stem arken 1
8752 Ø s tb irk ................................7578 0329

7. K jeldErikK jeldsen 
Mågevej 23
8240 R issk o v ................................8617 9085

8. * Preben M arius Knudsen
Søndre Landevej 97 
6400 S ønderborg ..................

9. Jørn  Mathiesen 
Dalager 27
5750 R inge.............................

10. Inga Filtenborg
Adsersbølvej 13 
6650 B rørup ...........................

11. Bolette Okholm-Hansen
Vermundsgade 15 
8260 Viby J .............................

12. Mai-Britt Keller
Nissumsgade 3 
6780 Skæ rbæ k .......................

13. * Karen Skjødt
Gauerslund Skovvej 110 
7080 Børkop...........................

14. * Helle Brodersen (f. Skriver)
Ulriksallé 53
6270 T ønder...........................

15. Nina Teller
Glentevænget 63 
6760 R ib e ....................................... 7542 0691

16. * Christian Juhl (Thyssen)
Lyngholmpark 71
3520 F a ru m ................................... 4499 0348

17. * Søren R Villadsen
Højmarksvænget 41
8600 Silkeborg............................... 8680 4762

18. OleW ind 
Kjærgårdvej 26
6740 B ram m ing.............................75172780

19. * Hans Pitters
Bryggervangen 13 
7120V ejleØ ...........

20. *Torben Schultz-Lebahn 
Syrenvejl
8500 G renå.................................... 8630 1081

KoThaAfjMTWM.' RygTw G?)

20 ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1982  a

1. Helene Juel (f. Andersen)
V. Vedsted Byvej 23
6760 R ib e .......................................7544 5665

2. Ann Fenger Benwell 
Ved Volden 9, 3.mf.
1425 København K ..............................  3295 3560

3. Bente Breum 
GI Hvidingvej 15
6760 R ib e ..................................................7544 5891

4. Inger Marie Andreasen (f. Hansen) 
Frederiksberggade 19
6640 H o ls te d .........................................  7539 3251

5. * M artin A. W iedemann (Hansen)
Kongshøj Allé 12
5300 K ertem inde.................................... 6532 5063

6. Je tteB .H erm ansen
Vædderens Kvarter 41 
6710E sbjergV .........................................7515 8012

7. Linda B. Jørgensen 
Bymuren 73, 3. th
2650 H vidovre .........................................3678 9990

8. Lis Clausen Kjær 
Tranevej 71
6721 Daugård...........................................7589 6214

9. * Michael Kjærsgård
Hougårdsvej 28, st. tv.
8220 B rabrand .........................................8626 3638

1 0 . *H anneK lausen
Århusgade 29, 3. tv.
2100 København 0  ....................  3542 4885

11. Ivan Kousgaard 
Fennevej 5
6270T ønder..................................  7472 6540

12. Poul Kruse 
Bakketoppen 13, Bellinge
5250 Odense SV.............................6596 3582

13. *Vibeke M adsen Green
0 . Lemvej 10, Højmark
6940 L e m ........................................9734 3103

14. * Ingelise Mikkelsen
Nørregade 78
6600 V ejen ......................................7536 4952

15. Anna M arie Nielsen 
Rebbølvej 28
6392B olderslev.............................7464 6749

7443 2927 

6262 2675 

7538 2342 

8611 6606 

7475 2742

7586 1922 

7472 5095

75814556
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16. * Sanne From berg Kiehn (f. Nielsen)
Kraborrevej 4, Skærbæk
7000 F re d e ric ia ...........................  7556 3802

17. D orthe G ram Trueisen  (f. Pedersen)
Gl. Åvej 16
6760 R ib e .......................................75410641

18. * Lone Floor Kousgaard (f. Pedersen)
Fennevej 5
6270 T ønder.................................. 7472 6540

19. Lone Otten (f. Rasmussen)
Selmsdorf 28
D-23701 Gross M einsdorf 
Tyskland

20. Henning Robert Schultz 
Hedegårdsvej 3
6760 R ib e ....................................... 7543 2404

21. Gitte T røst Sørensen 
U nsgårdsgade 20, st.
5000 0 d e n s e C ............................... 65913777

22. Tove Tygesen
Vester Vedsted Byvej 49
6760 R ib e .......................................7688 8000

23. Birgitte W eltzer 
Tryggevældevej 16 A
2720 V an lø se ................................. 38742442

Studenter 1982  b

1. Vivi Kjeldsen (f. Berg)
Lindevej 8, Ø ster Lindet
6630 R ødding................................ 7484 6566

2. Flemming Bundgaard Borring 
Havneallé 2, 3.
8700 H orsens................................ 7625 8999

3. Lone Falch Hansen 
Engvang, Gesten Kærvej 22
6621 G esten ...................................7697 2223

4. * Hans Holm
Ø ster Stationsvej 3, Ollerup
5762 Vester S k e rn in g e .............. 6224 3903

5. * M ette V. Sonnichsen (f. Ingvordsen)
C hr Andersensvej 33
6 5 1 0 G ram .....................................7482 2836

6. Ruth Bank (f. Jacobsen)
Grindstedvej 90
7184 V andel................................... 75885117

7. Agnete Raahauge (f. Krarup)
Mantziusvej 17
2900 H e lle ru p ..............................  3962 9259

8. * Hanne Lassen
Tangevej 63
6760 R ib e ....................................... 7542 3255

9. Bodil F. Hejlsvig (f Lauridsen)
Ballekær 19
6 8 8 0 T arm ......................................9737 2807

10. *Ulla Lerche-Thomsen
Hans Jacobs Vej 36
6760 R ib e ..................................................7542 3179

11. Jacob B. Lindequist 
Møgelmosevej 10, st
8260V ibyJ................................................8677 0249

12. Lise Sanders Olesen 
Skovtoften 2, Sundby
4800 Nykøbing F ................................... 5482 3052

13. Klaus Pedersen 
Kløverbladsgade 6, st.
2500 V alby................................................3617 1770

14. * Lone Greisen (f. Alsted Pedersen)
Bækvej 32, Villebøl
6760 R ib e ..................................................7543 7015

15. Lene Pihlkjær 
Korsvejen 11, Dollerup
8800 V ib o rg ............................................. 8725 7004

16. Anette Solem (f. Thygesen)
Vilslewej 68
6 7 7 1 G red sted b ro ..................................7543 1881

17. Kathrine Halby Petersen ( f. Westesen) 
Mølleparken 15
7184 V andel............................................ 7588 5542

18. Thom as W ind 
Ansgarvej 4
3400 H illerød...........................................4825 0140

Anette Nielsen (f. Jensen) er afgået ved døden.
SoMMfcAseM 05J

Studenter 1982  c

1. Claus Bonne Bohn 
2,PlaceV ilm orin 
F-06160 Juan les Pins 
Frankrig

2. * Lene Øvlisen Brun
Vestparken 62
9550 M ariag er..............................9854 1040

3. * Lone Øvlisen Brun
Stampesvej 26
8260V ibyJ.................................... 86119104

4. Kirsten Cordoba (f. Carstensen)
Nyringen 41, st. tv.
8240 R issk o v ................................8621 7094

5. Lena Kjems (f. Christensen)
Solbakken 15
8240 R issk o v ................................86175836

6. * Karl Gustavsen
Strandvejen 68 B, 1. mf.
7120 Vejle 0 .................... 7571 1733
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7. Anna M argrethe Hansen 

Hans Jacobsvej 16, st. tv.
6760 R ib e ..................................................7541 1523

8. * Birthe Poulsen (f. Hansen)
Gabøl Byvej 35
6500 V o jen s............................................ 7487 1356

9. H enry Koch Hansen 
Engparken 95
6740 B ram m ing...................................... 7510 2271

10. Gitte Henningsen 
Muspøtvej 3
6534 A gerskov.........................................7466 9597

11. Lone Ingvorsen 
Nobisvej 2
3460 B irk e rø d .........................................4581 7719

12. *John Kromann
Bågøvej 5, Båring
5466 A sperup.........................................  6448 1256

13. Bolette Kæstel 
Egevej 21. Østerby
8305 S a m sø ............................................. 8659 3200

14. Anette Claudi Lorenzen 
Mellemvangen 43
2700 B rø n sh ø j.........................................3828 9988

15. Susanne Ommanney (f. Mathiesen) 
Tøttrupvej 12, Skyum
7752 S n e d ste d .........................................9793 6182

16. T ina Najbjerg 
4HéWitherspoon Street, Apt B 
Princeton, NJ 08542
USA

17. *Anne Rømer Lund (f. Nissen)
Gammeltoftsgade 16,1. tv.
1355 København K .................... 3313 1243

18. Nancy Maxwell Nørgaard 
Ejstrupvang 6
6000 K old ing ................................ 7555 9999

19. Lene Rasmussen 
Lundgårdsvej 27
6760 R ib e .......................................7542 0313

20. * Birthe T ranberg
Finsensvej 17
6760 R ib e .......................................75410358

21. Kim Aaskov 
Set Jørgensvej 3
3550 S la n g eru p ........................... 4733 4339

BfrfAc TraMåeyg G?Q) 

Studenter 1982  x

1. * PerB undgaardT hellersen  (Andersen) 
Projektleder, civ.ing.
Aakjærs Allé 26 
2860 Søborg . . .

2. Conny B. Barsballe 
Miljøtekniker 
Parkvej 12
6510 G ra m .................................... 7482 0521

3. Lau Beck 
Ingeniør
Am Aulterberg 18 
D-514910verrath
T y sk lan d ........................... 0049 2204 75532

4. Kjeld Vognstrup Christensen 
Maskiningeniør 
Sandgaden 16, St. Darum
6740 B ram m ing........................... 7517 9246

5. Peter 0 . Christensen 
Receptionist 
Gudenåvej 14, Gravballe
8600 Silkeborg............................... 8687 7675

6. Marianne Dollerup 
Børnehavepædagog, souschef 
Daddellunden 4, 3. tv
6705 Esbjerg 0 ............................. 7547 0190

7. Claus Fevejle 
Arkæolog 
Korsbrødregade 18
6760 R ib e .........................................7542 1650

8. Svend A nker Fogh 
Cand.merc.aud.
Dalgårdsvej 143
6600 V ejen ...................................... 7536 6311

9. Conni Tjørnelund Nielsen (f. Frost) 
Laborant
Møllevejen 38
5960 M a rs ta l.................................. 6253 1020

10. Bente L. Hansen 
Sygeplejerske 
Holleskowej 28
6683 Føvling.................................... 7539 8569

11. *Erik Qvirin Hansen
Afdelingsleder 
Byløkken 18
8240 R issk o v ..................................8621 7920

12. * Kim Toft Hansen
Civilingeniør
Købstedvej 28, Tornby
9850 H irtsh a ls ................................9897 7904

13. Carl H. Jakobsen
Civilingeniør 
Korsørvej 50 
7400 H ern ing ..................

14. G ert Hedegaard Jensen 
cand .mag.
Nyvej8
8800 V ib o rg ....................

9721 1769

8667 3015
3966 7596



15. Hanne Jensen 
Journalist
30 Ravensberg Avenue 
New Land 7700 
Sydafrika

16. Christa Hvidbjerg (f. Junker) 
Rådvadvej 8
6000 K o ld in g ................................. 7556 8274

17. *Torben Kulmbach
Sygeplejerske 
Fuglsangvej 1
4800 Nykøbing F .......................... 5486 0426

18. Jesper Nielsen 
Økonom
Lille Strandvej 1, st. tv.
2900 H e lle ru p ...............................3961 0104

19. *Maj-Britt Pedersen
Klinikassistent 
Skyttevej 96
6760 R ib e ....................................... 7541 1634

20. *Kent H. Sørensen
Vicedirektør 
Strøybergsvej 80
9000 Å lb o rg ................................... 9811 0345

21. Bo Tham drup 
Lic. scient.
Aareatrupvej 13
5230 Odense M ...........................  6611 6867

22. Anna Marie T høstesen 
Gymnasielærer, cand..scient. 
Vesterlundvej 89 C
8600 Silkeborg.............................  8683 6083

KowfsAfJ'eTsoM.' PrrBMMdgaord TMieTseM (V)

Studenter 1982  y

1. Hans Jørgen Bork 
Lundgårdsvej 3
6600 V e jen ....................................  7536 1350

2. Niels Ole Brunsgaard 
66  Riviera Ave Avalon 
NSW 2107
A u stra lien ........................... 0061 2918 9428

3. * Bodil Bruun
Thorsgade 20
5000 Odense C .............................  6611 5326

4. * Jens Peter Christensen
Blomsterager 407 
2980 Kokkedal

5. * Willy Ringsted Fløe
Dambakken 49
3460 B irk e rø d ..............................4582 2064

6 .  * Jakob Toft Jensen
SdrT randers Parken 16, SdrT randers 
9260 Gistrup

7. Mona-Birgitte Zolnier (f. Jessen)
4 Green Way, Australind 
WA6230
A u stra lien ........................... 0061 9725 8715

8 . * Axel O hrt Johansen
Sandtoften 7, N r Vilstrup 
7100 Vejle.................................... . 7583 1228

9. * Ole Juul Jørgensen 
Tornskadevænget 12 
6760 R ib e .................................... . 7542 1942

10. D orte B. Kiilerich 
Vinkældervej 12.
5000 Odense C ........................... . 6619 1777

11. P erR L auritzen  
Tangevej 117 H 
6760 R ib e .................................... . 7542 5552

12. Kim Okholm Møller 
Vestre Allé 13
6780 S kæ rb æ k ........................... . 7475 1453

13. Jens Toftdahl (Pedersen) 
Ahorngade 11 C 
6600 V e jen .................................. . 7536 6070

14. Anette S. Møller (f. Petersen) 
Grønnegade 12 
6600 V ejen .................................. . 7536 3299

15. * Bjarke Sonnichsen
Christian Andersensvej 33 
6510 G ra m .................................. . 7482 2836

16. * Helle Storgård 
Fugldalen 32
8680 Ry ....................................... . 8689 1004

17. * Peter Straadt
Julius Bechgårdsvej 6 
8000 Århus C ............................. .8614 4141

18. Jørgen Søndergaard 
Ærøvej 42
6100 H a d ers le v ......................... .7452 5978

19. Jette T jørnelund
Valorevej 37, T ruelstrup 
4130 Viby S ................................ . 4614 0089

20. * E sther Vase
Vester Lindetvej 20, V. Lindet. 
6510 G ra m .................................. . 7482 0515

John V. Rattenborg er afgået ved døden

Studenter 1982  z

1. Bente Møller Andersen 
Ribevej 66
6780 S kæ rbæ k ..............................7475 3172

2. Jørn  Moritz Atzen 
Birkely 109
3200 H e ls in g e ..............................4879 6727



3. Karen Krarup (f. Bömberg)
Indkøbskoordinator 
Kiidevangen 59
8382 H innerup................................8698 8181

4. Elin Forum  Hansen (f. Forum)
Ass. områdeleder 
Mejerivej 3
6771 G red sted b ro .........................7543 1598

5. M orten Damgaard Franch 
P. M. Møliersvej 6 , st. th
8000 Århus C ..................................8619 8813

6 . Svend Erik Friis 
S teenB iilesgade6 , s t
2100 København 0  .....................  3538 7515

7. Inger Brorson Hebsgaard (f. Hansen) 
Energiplanlægger
Ferslev Byvej 36
9230 S v e n s tru p .............................9838 0928

8 . Bent W arming Hansen 
Møllevej 16
2970 H ø rsh o lm .............................4576 0178

9. Kirsten Holst 
Chefkonsulent
Røhrt Skovvej 14, Neder Randlev 
8300 O d d e r ................................... 8656 0733

10. Bente Laursen Rindom (f. Jensen) 
Flensborgvej 124, Broderupmark
6360 T in g le v ................................. 7464 2033

11. Flemming O.E. Jensen 
M osevænget 21
2990 Nivå

12. * Hanne van Kints (f. Jepsen)
Bellishaven 36
2625 V allensbæ k.........................  4364 4924

13. * Ejner Kabel
Chefkonsulent 
Søkildevej 93
8680 Ry ...................................... . 8689 0866

14. Heidi Kiilerich
Ulkindvej 1, Grønbjerg 
7323 G ive.................................... .75344109

15. Malene Lerche
Boeslundevej 22
2700 B rø n sh ø j........................... .3888 4404

16. Berit Nørregaard
Fjordgade 3, 1. th
7100 Vejle.................................... .7572 3776

17. Peter Ebbe Rasmussen
Over Jerstalvej 241
6534 A gerskov........................... .7483 3447

18. *John Robert Ravn
Grydagervej 1, Estrup M ark 
6600 V e jen .................................. .7660 0076

19. Hardy Rix 
Ribevej 29
6780 S kæ rb æ k ................................7475 2093

20. * Irene Sandholdt
Skovklinten 19
4229 K o rsø r...................................  5357 6431

21. Ole Zacharia Sørensen 
Afdelingschef
Rørth Skovvej 14, Neder Randlev 
8300 O d d e r .................................... 8656 0733

22. Niels Henrik Tornbjerg 
Blichersvej 73
5 2 3 0 O d e n se M ............................. 6613 2663

AoMiaMj'gTSOM.' AareM 6?)

15 Å R S  JU B IL A R E R  

Studenter 1987  a

1. Janni Boesen 
Aikevej 2
6690 G ørding................................75178537

2. Tine Brockdorf 
127 Albert Road,
London N22 7AG 
England

3. Eva Lyngbye (f. Dencker)
Kastanielunden 13
6 7 1 5 E sb je rg N ........................... 75141461

4. * Lissi Enevoldsen
Alsædvej 2 D, St Darum
6740 B ram m ing........................... 75179363

5. Helen Kock (f. Fuglsang)
Marius Simonsens Vej 15, 3. th 
8 2 0 0 Å rh u sN ................................8616 1243

6 . Gitte Schmidt Hansen 
Ågade 22 , 1. th.
9000 Ålborg C ..............................9812 3003

7. IngeB jerrum H ansen  
Fredensvej 7
6760 R ib e .......................................7542 3005

8 . Anne Sofie Jørgensen 
Mågevej 75, 2. th.
2400 København N V .................. 3833 5346

9. * Anne Marie Kromann
N ørregade3
6622 B æ k k e ..................................  7538 9605

10. Charlotte Larsen
Jedsted Klostervej 75, Jedsted
6771 G red sted b ro .......................7543 2101

11. Anders From berg Nielsen 
Stadion Allé 24, 4. tv.
8 0 0 0 Å rh u sC ................................86201106

12. Alice Okholm
Briggen 58, Hjerting 
6710 Esbjerg V......... 7546 0314



13. Lone Olsen 
Grønnevej 8
6771 G re d sted b ro .......................7543 2116

14. Maja Rossen 
Rugmarken 73
8520 L y s tru p ................................ 8622 5911

15. *Anne M ette Lund (f. Sørensen)
Rødtjørnevej 50
2720 V an lø se ................................ 38747451

16. Anni Svensson (f. Thøstesen) 
Jasm inparken 38
6760 R ib e ....................................... 7541 1323

17. Maiin K. W esteriund 
Østergade 9
3390 H undested...........................  4793 9128

ÆcwtaAtJ'grsoM.' B/grrMw TfaMseM 07)

Studenter 1 987  b

1. Heite Daht Ziemann (f. Dahl)
Achter Knick 16
D-25474 Hasloh
Tyskland...........................  0049 4106 69007

2. Kresten-Erik Dahl 
Victoriagade 11,1. th.
1655 København K ................................3223 9240

3. Lise Dahl 
C ollinsgade9,2.
6000 K old ing ........................................... 7554 1836

4. Charlotte Dalgaard 
Elmegade 15
2200 København N ................................3536 3746

5. M orten Friis Dall 
Tennisvej 17
5 5 8 0 N r.Å b y .......................................... 6442 2704

6 . Anne Ejsing 
T ru eh o lm v ejl2 ,T ru e
8381 T iis t ..................................................8624 3043

7. Hanne Puggaard Olsen (f. Hansen)
Oplysninger savnes

8 .  * Carsten Holst
Falkevej 16 ,Heldum
7620 Lemvig.................................... 9782 1140

9. Inger Brøgger (f. Krarup)
Stillingevej 53
4200 Slagelse ................................. 5854 7040

10. *Tina H. Haugsted
Ortenvej 20
6800 V arde .....................................  7522 4481

11. Ulla Lassen 
M asnedøgade 18,1.
2100 København 0  ....................  3920 9171

12. * Jens Jakob B. M unksgaard 
Tranebanken 15 
4681 Herfølge

13. L austFallN ielsen 
Reykjaviksgade 3, 4. tv 
2300 København S ................ . . .  3296 9343

14. *Erik Ansgar H. Okkels 
BogSnkevej 3 ,1 . tv. 
82 1 0 Å rh u sV ......................... . . .  8610 0810

15. *0!av Peder H. Okkels 
Ndr Landevej 7 
6270 T ønder........................... . . .  7472 6463

16. * Selma Marie Olesen 
Rådhus Allé 10 D, 1 
3650 Ølstykke

17. M argit Poulsen
Skovfyrvej 22, Skæring 
8250 Egå..................................... . .  8622 7724

18. Hanna Lisa Sampson 
Albert Skeelsgade 17 
6760 R ib e ................................... . .  7542 3694

19. Karin Yde W illumsen 
Nyelandsvej 7, 4. th 
2000 F rederiksberg ................. . .  3810 2522

20. *Allan T. Aaskov 
Islevmark 9
2610 Rødovre........................... . .  4083 9694

AforfgM F n is  Dall 05)

Studenter 1 9 8 7 x

s i. * Nicolai Andersen
Bringebakken 58, Jonstrup 
3500 V æ rløse........................... . .4 4 6 6  3860

2. Jan Hansen 
Sdr Farupvej 38 
6760 R ib e .................................. . .7 5 4 4  6032

3. Lene Vind (f. Hansen) 
Hillerup Markvej 17 
6760 R ib e .................................. ..7 5 4 3  1982

4. Niels Cilliborg Schmidt (Hansen) 
Hovedvagtsgade 4, 5
1103 København K .................... 3316 1046

5. Niels Jørgen R. Heebøl (Hansen) 
Skovhaven 17
5464 B renderup...........................  6444 1333

6 . * Jan Birck Jensen
8  Balvaird Place, Bessborough Gardens 
London SW1V3SN
United Kingdom . . . .  0044 77 20 81 43 75

7. Jane Landergren 
M øldamager 58 
6240 L øgum kloster................ . .  7474 3993

8 . * Birgitte Boel (f. Lassen) 
B ild tsv e jll .s t  
6950 R ingkøbing.................... . .  9732 6343

2277 6921
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9. * Eva Brigitte Lau 9. Anne Møller Danø (f. Jensen)
Moldaugade 9, 1. th. Gammelmosevej 164 D
2300 København S ....................... 3297 1887 2800 L y n g b y ................................ 4444 7442

10 . Christoffer Moltke-Leth 10 . * Anders Hahn Christensen
Ftensborggade 27, 4. tv Skt Pauls Gade 11 D 3
1669 København V....................... 3325 5750 8000 Århus C ................................ 8612 6980

11 . * Lone Thrane Sørensen (f. Nielsen) 11 . Mette Lørup Lauritsen
Ærøvej 13 Strandparken 5, st. th
8370 H adsten ................................ 87613444 8000 Århus C ................................ 8612 0222

12 . Michael Riber Pedersen 12 . Kirsten Madsen
Søndervold 252 Brennerpasset 89
7200 Grindsted............................. 7532 3838 6000 K old ing ................................ 7550 5333

13. Henri-Arne Ploug 13. Lars M arkussen
Skolegade 21,1. tv. Budolfi Plads7, 2. th
6940 L em ...................................... 9734 2232 9000 Ålborg C ............................. 98104662

14. * Susan Rosenberg-Adamsen 14. Peter Møller
Kilholmvej 43 Duem osepark 158
2720 V an lø se ................................ 3879 8382 3520 F a ru m .................................. 4499 3006

15. Bjarne Skov 15. Karina Schou Laursen (f. Pedersen)
Ø ster Alle 94 B Lodssvænget 6 , Hjerting
6600 V ejen .................................... . 536 7313 6710 Esbjerg V............................. . 7546 1545

16. Sidse Stephensen 16. *Kristiane Brøndum Vandborg
Skovhaverne 5, Skovkrogen Sigridsvej 10, st
5683 Hårby.................................... 6477 1717 2900 H e lle ru p ............................. , 3961 2422

Mcclm'AM&rscM f i l 17. Ulrik Albers Petersen
Lundbyesgade 22. 3. th

Studenter 1987  y 8000 Århus C ............................... .8613 5018

1 . * Mette-Louise Andersen 18. Steen Uhre Rahbek
Adolph Steens Allé 5, 3 th Vibemosen 80
1971 Frederiksberg C ................ 3534 0978 2670 G reve.................................... . 4341 1940

2 . * Preben Andersen 19. Lars Stern
Rue M ontagne au Chaudron 13, Apt 1 Høveltsbjergvej 8
B-1150 Bruxelles 3450 Allerød................................ .48170199

3. Anders Antonsen Anders AMfOMSCM 03)
Dybbølsgade 27, 4 th
1352 København K .................... 2171 9625 Studenter 1987  z ë Ê Ê B B g

4. O leB reer 1 . Britt Bjerrum
Højager 93 Storkevænget 14
8530 H jortshø j............................. . 8674 3764 3460 B irk e rø d ........................... . 4581 5262

5. Christian Dons Christensen 2 . Laila Schmidt (f. Bleeg)
Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2 Skolevænget 5
1402 København K 4400 K alundborg....................... . 5950 7348

6 . * D orthe Reinholdt Østergaard 3. M artin Bregnballe
(f. Christensen) Ny Carlsbergvej 11, st
Tannisbugtvej 61. Tversted 1760 København V.................... .3321 7025
9881 Bindslev............................... . 9893 1923 4. Karrina Clausen

7. Peter Christensen Grønnegade 72, 4.th
Howitzvej 55 C, 3. tv 8000 Å rhus C ............................. .8619 9323
2000 F rederiksberg .................... . 3888 8298 5. Peter Enem ærke

8 . Anders Harpsø (Jensen) Jernkæ rvej 7
Ribevej 1, Egebæk 6760 R ib e .................................... . 7542 0924
6760 R ib e ...................................... . 7544 6606 6 . Britta Eriksen

Kløvervænget 24 B, 2. lejl 21
5000 0 d e n s e C .............................  65413173



7. Anders Flensburg 
Tranevæ nget 9
6760 R ib e ....................................... 75410717

8 . * Birgitte B ruun Bojesen (f. Jepsen)
Broager 11
6760 R ib e ..................................................7542 4592

9. Dorit Voss (f. Lorenzen)
Kronebakken 49
2830 V iru m ............................................  2721 1880

10. Chariotte Lykke 
Kabbetejevej 7
3390 H undested ...................................... 4798 0712

11. Jens Maasbøi 
Sundvej 2, st.tv.
2900 H e lle ru p .........................................3940 3008

12. *Michaei Møller
Primulavej 39, 4.tv.
5000 Odense C.........................................4028 2586

13. Michael Sm edegaard Pedersen 
Emanuel-Geibel Str 16
D-24939 F le n sb o rg ..............................
T y sk la n d ...................... 0049 461 5008 150

14. Torben Ryttersgaard 
Bredgade 21, 2.tv.
4200 S lagelse ................................. 2241 4679

15. Karen Marie Banke Sørensen 
Bakkebo 12
9240 N ibe ........................................ 9671 0545

16. Lisbeth Runge Sørensen 
Thuresensgade 6 , 2.tv.
5000 Odense C .......................

17. G ertrud Sabroe Term ansen
Nylandsvej 82, 1 
2000 F rederiksberg ..............

18. Claus Tobiasen
N ørrelundparken6 C 
6760 R ib e ................................

19. Bjarne Voldbjerg Tornbjerg
Rolighedsvej 18 
6 7 7 1 G red sted b ro .................................. 7543 2366

Ryarwe TorMå/iTy <T9)

10 Å R S  JU B IL A R E R  
Studenter 1992  a

1. Anne Marie Kaae Svanhede (Andersen) 
Sygeplejerske
Ny M unkegade 75, st.th 
8 0 0 0 Å rh u sC ...........................................8613 8873

2. D orte Bundegaard Mikkelsen (Andersen) 
cand. jur.
Skanderupgade 21
8660 S kanderborg .................................. 8651 2564

3. * M ette Marie Dons Christensen
cand. mag.
Guldberggade 20, 3.th
2200 København N .....................3539 7606

4. * Elisabeth Damkjær
Lærer
Abildgade 14, st
8 2 1 0 A rh u sN ................................  86104134

5. Birgitte B tichert Eskildsen 
stud. mag.
Niels Juelsgade 73, 2.tv
8200 Arhus N ................................ 8610 7990

6 . Susanne Gotthardsen 
Pædagog
Gråbrødregade 1, 1
6760 R ib e .......................................7542 0225

7. Mikkel Hald 
Tjørnegårdsvej 31
4000 Roskilde................................ 4632 2754

8 . * Lars Peter Hammel
Arkitekt
Sandvikbakken 28, lejl 134 
N-4329 Sandvej
N o r g e ..................................0047 5166 1911

9. * Mette Hansen
46 St.Georges Road, Golders Green
London NW11 0LR
England

10. Jacob Hartmann 
Tyregodsvej 8 , 2.th.
2500 V alby .................................... 3646 0868

11. Johan Eske Jelsberg 
Lærer
Slotsgade 14
6760 R ib e .......................................2346 9456

12. Karin Ingrid Jensen 
Lærer
Tordenskjoldsgade 35, 3. tv 
820 0 Å rh u sN .................................86104347

13. Anja Lydiksen 
stud. mag.
Ålborggade 26, 3. tv
8000 Arhus C .................................8618 3356

14. Nina Mentzel 
Spurvevej 7
4100 R in g s te d ...............................5767 2790

15. Jan Nissen 
Tjener
Finlandsparken 51, l.tv
7100 Vejle........................................5126 0123

16. Jakob Chr. Hellberg Okkels 
stud.teol.
S teenB illesgade9 ,2 .tv ,
8200 Århus N ..................

6619 2898 

3811 8224 

7541 1570

8616 1887
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17. Anne Weber 
stud. mag.
ØsterVoldgade 28, 5.tv
1350 København K .................... 3313 3436

18. B rianPetersen 
Studerende 
Caprivej 5 ,1 . tv
2300 København S .......................2485 9992

19. Diana Vioia Pioug 
M odeikonstruktør
Haidi A /S, Navervej 6  (att. Diana)
7430 Ikast

20. Vibeke Miez (f. Stokbæk)
Speditør 
Præstevænget 3
6630 R ødding.................................7485 0012

21. Perniiie Søborg 
Lærer
M useum sgade 6
8000 Århus C .................................8618 7388

22. Randi T honesen Hostrup (f. Thonesen) 
Pædagog
Foievej 11
6510 G ra m ..................................... 7482 3191

KcMtaAtJ)grsoM.' Mette M ane DoMS C/zn'steMseM 
63J

Studenter 1992  b

1. Eiiza Norman Andersen 
Sygepiejerske 
Kløvermarken 40
6690 G ørding.........................................  7517 8842

2. * Kristina Andersen
Drost Peders Vej 6  C, 1
6760 R ib e ................................................  7542 0161

3. Vicki T hykæ r M adsen (f. Andersen) 
Fengers Aiié 11
6740 B ram m ing...................................... 7510 1992

4. * Malene Refshauge Beck
Arkæolog 
Søgade 11
8000 Århus C .........................................  8613 1461

5. Heidi Bjergbæk
Pædagog 
Birkelunden 20 
6 7 0 5 E sb je rg Ø .........................

6 . * Kirsten A ndreassen (f. Bruhn)
Lærer
Kongeåvej 22
6660 Lintrup................................

7. Perniiie Brøndum 
stud. mag
Vestergårdsvej 25, st. tv.
2400 København N V ................

8 . Linda Riis Clausen 
Pædagog 
Exnersgade 51, 2.
6700 E sb je rg ................................ 7513 3410

9. Julie Birgitte Dahl 
Refsnæsgade 41, 4. tv.
2200 København N ............................... 3535 9138

10 * Karen Degenkolw 
stud. mag.
Enghavevej 57, 2. tv.
1674 København V..................................3322 1408

11. *Rikke Wind Gram
Bogely, Jægersprisvej 2, Karlskov 
7323 G ive..................................................7534 4404

12. M ette Ingvartsen 
Nygårdsvej 135, st. th.
6700 E sb je rg ................................. 7545 6376

13. * Marianne Goral Krogh
Arkæolog
Dronningensgade 101. 3.
5000 Odense C ...............................6614 1704

14. *Anne M B orcher Hansen (f. Lauritsen)
Vedelsgade 19 A, 2. tv.
7100 Vejle ......................................7572 5263

15. Sebastian Mattos 
Oplysninger savnes

16. Thom as Michaelsen 
Drost Peders Vej 2 A
6760 R ib e .......................................2023 4821

17. T ina Bjerre Nielsen 
stud. mag.
J. M ichaelsensgade 6 , 4. th.
8000 Århus C ...........................................8620 2522

18. Turi Nielsen 
Sygeplejerske
Tage Hansensgade 21, st. th. nr 1023 
8000 Århus C ...........................................8620 2817

19. Bjarke Overgaard
Cort Adelers Gade 13, 3. th,
8200 Å rhus N ...........................................8610 1457

20. Gitte Slyngborg Caldarelli 
Violvej 10
6650 B rørup ............................................. 7538 4313

21. Asger T h o ru lf .......................................
Kløvervej 27, 8 . mf.
6000 K old ing .......................................... 7552 5015

22. * Rasmus Helmin Welling
Middelfartvej 42
6000 K old ing .........................................  7452 9909

KoMta%Q)grsoM.' MarmMMO Corai Krogå iTA)

7514 4814

7485 5700

3810 8690
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Studenter 1 9 9 2 x

1. Anders Bach 
Ph.D studerende 
c /o  Toft
Krathusparken 10
2920 C harlo tten lund .................. 2250 4837

2. Nikolaj Christian Bang 
stud .m ere.
Brohusgade 18, 5.th.
2200 København N .................... 3535 2989

3. Betina Beck 
Lærer
Roagervej 396 B
6760 R ib e ....................................... 7544 3275

4. * Anders Georg Bruun 
cand. scient, Geofysiker 
Vejlegade 9, st. tv.
2100 København 0 .................... 3555 2264

5. Lene Damgaard 
Søvej6 B, l .
8220 Brabrand ............................. 8626 3013

6 . Anita Ebsen 
Socialpædagog 
Middelfartvej 141, st. tv.
5200 O d e n s e ................................ 6592 3592

7. Peter Eriksen 
Arkitekt
Lille Strandstræde 2, 2.
1254 København K .................... 28140403

8 . Ulrik Fredensborg 
Taxachauffør 
Niels Juels Gade 83.1. 
8 2 0 0 A rh u sN ................................ 8678 9929

9. * Terkel Gad 
Studerende 
Hostrupvej 20, væ r 44 
1950 Frederiksberg C................ 3524 8144

10. *Lene Skov Hostrup 
Sygeplejerske 
Vedelsgade 105, st. tv.
7100 Vejle....................................... 7582 2153

11. D orte Børsmose Jacobsen 
Porten Toft 32
6760 R ib e ....................................... 7541 1914

12. Christina Kamstrup
Product M anager Åssistant 
Jellingvej 10, 1.
7100 Vejle....................................... 7572 7799

13. M orten Asser Karsdal
Civilingeniør, afdelingsleder 
Ndr. Frihavnsgade 100 A, 4. th. 
2100 København 0 ..................... 3555 7779

14. * Christina Klingenberg
cand. scient.
Dronning Dagm ars Vej 81
3650 Ø ls ty k k e ............................. 21601051

15. * Jette ia Cour Landergren
Lærer 
Ryievej 4
6500 V o jen s...................................73591112

16. Ciaus Henrik B. Nicolaisen 
Ingeniør
Skodsborg Strandvej 102 A
2942 Skodsborg ............................4550 5797

17. Christine Serup Ditievsen (f. Nielsen) 
Vinkelvej 14
8723 L øsn ing ................................ 7674 8079

18. Kristian Toft Nieisen 
Produktudvikler 
c /o M o rte n T o ft Nielsen 
Tøndervej 43
6780 Skæ rbæ k ..............................  4091 5799

19. Rikke Skuidbøi Nieisen 
Sygeplejerske 
Borgergade 22, 4.
9000 Ålborg

20. * Rikke Rohrsted
Jernbanegade 5 A, 2.
6270 T ønder.................................. 7472 7207

21. *Lars Stenger
Læreer
Set Laurentiigade 25
6760 R ib e .......................................7541 1995

22. Kaj Sunksen 
Studerende 
Istedgade 8 , 1. lejl 4
8 0 0 0 A rh u sC ................................86181444

23. G ert Th. Grønborg Sørensen 
Civilingeniør
Æ girsgade 3, sL tv.
2200 København N ....................3581 0481

24. *Jacob Vind
Systemadministrator
Østbanegade 103, lejl. 46
2100 København 0  ....................  3525 1895

Att&rs GeoTy ÆrMKM 14)

Studenter 1992  y

1. * Jane Susanne Andersen
Skelskør Landevej 28,1. Gerløv
4200 S la g e lse ..............................5858 4886

2. Martin Hansen Brunsgaard 
Horsensgade 11, 2. tv.
2100 København 0 .....................3543 9840
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3. Bitten Guldbjerg Christensen
Svendborg vej 15
5762 Vester Sk jern inge ............... 6224 1066

4. Janne Husted Christensen 
Frederiksgade 18, 2.
4200 S lagelse ...........................................5850 0942

5. Svend. H. W. Friedrichsen 
Moitrupvej 13
6100 H ad ers iev ...................................... 7452 1453

6 . D orte Jepsdatter Gram 
Fortevej 95 B,
8240 R issk o v ...........................................8617 0419

7. Michaei Griseii 
Syrenparken 11
6760 R ib e .........................................7542 2034

8 . M ette Drejer Jensen 
Toftiundvej 10
6760 R ib e .......................................  7542 5154

9. Rasmus Møller Jensen 
Heimdalsgade 2, 2. tv
2200 København N .......................3585 9197

10. Jane Uhd Jepsen 
Sognevej 5
8420 K nebel.................................... 4025 6878

11. M orten Johansson 
H jortevænget 4
6100 H ad ers lev ............................  7452 4004

12. Robert Andreas S. Jønsson 
Langelandsvej 43, 3. th.
2000 F rederiksberg .......................3819 9632

13. Frank Jørgensen
Skovgårdsvej 29, Skovgårde 
5471 Søndersø

14. * Eskild T hom sen Krab
Lintrupvej 49
6630 R ødding.........................

15. Linda Suh Jensen (Meier)
Porsholtparken 34 
6740 B ram m ing....................

16. * Lisbeth Nagstrup
Toftevej 12, Hviding 
6760 R ib e ................................

17. *Anne Nielsen
Bronzealder vej 31 C 
8210 Århus V

18. * Maria Walsted Nyboe
Bryggerivej 6 , 4. tv.
2500 V alby.............................

19. * Lars Raae Olesen
Heliosvænget 22, 2 Dalum 
5250 Odense SV....................

20. * Kim Petersen
Kingosvej 10 
6000 K old ing ................................7553 9927

21. Brian Østergaard Sørensen 
Nygårds Plads 6 , 9. tv.
2605 Brøndby................................3648 2646

22. M ette Sørensen 
Broekstraat 241 
6828 Arnhem
Holland............................. 0031 263 893 888

23. * M ette Øtoft
Skolegade 6 A
6760 R ib e .......................................7541 1998

AoMtoAfJ'eTsoM.' AfeMr Øfo# 623)

Studenter 1992  z

Karen Andersen 
Lærer
Fåborgvej 14
6752 G lejb jerg .................... . . . .  7519 8677
Trine Christensen (f. Andersen)
Bioanalytiker
Asbogårdvej 3
6622 B æ k k e ............................ . . .  7538 9556
Jesper Bromerholm 
M askinm ester 
Frederiksgade 5 b, 1 tv. 
5700 Svendborg.................. . . . .  6222 9094
Anders H. Christensen 
Lindbæksvej 1, Strandhuse 
6000 K old ing .......................... . . .  7553 0366
Daniel Dich Dyssel 
191 E, 76th Street, Apt 6  B 
10021 New York, NY 
USA ....................................... +212 2490670
Henrik Helth Hansen 
Lagerforvalter 
Søparken 43
6800 V arde............................. . . . .  7522 4599

7. Kenn-Brland Kruse Hansen
Studerende 
Storegade 160 
6700 E sb je rg .........................

8 . * Jesper Astrup Harder
Studerende 
Gabelsparken 69 
6740 B ram m ing.....................

9. Anders Hessellund 
cand. med.
Nedergårdsvej 14 a 
8200 Århus N .........................

10. Christian Jensen 
Levnedsmiddeltekniker 
Bjælderbæk 19,1 th.
6000 K old ing ................................4098 9760

7485 5279 

7517 3217 

7544 6810

3630 1686 

6617 3934

2043 7730

7517 2813

8610 9944
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11. * Jesper M unk Jensen
cand. scent.
Sjællandsgade 45, 1.
8 0 0 0 Å rh u sC ................................8619 5763

12. * Inge Jessen  Pedersen (f. Jessen)
Art director 
Tornum s Allé 15
6760 R ib e ....................................... 7541 1031

13. Gitte Josephsen Højen 
Studerende
Ny M unkegade 75, 2. th.
8 0 0 0 Å rh u sC ................................8618 5727

14. Nete Karlby 
Produktionsieder 
Varnæsvigvej 17, Varnæs
6200 Åbenrå ................................7368 0150

15. Jens Nykjær Larsen 
Vibekegade 27, 2. th.
2100 København 0  ..................... 3927 0105

16. *Kiaus Lundgaard
Østerbro 69, st. tv.
9000 Å lb o rg .................................. 21781202

17. Louise Mønsted
c /o  K &  K Jespersen, Postboks 136 
3900 Nuuk, Grønland

18. *Anna Busch Nielsen
Biolog
Tåsingegade 22, 3. th.
8 2 0 0 A rh u sN ................................ 8678 6502

19. *Lone Nielsen
Dannebrogsgade 17, 2. tv.
9000 Å lb o rg ................................... 9877 0226

20. * Christine Louise Raundahl
Tekstildesigner
Georgsmindevej 19 C, Georgsminde 
8581 N im to fte ............................... 2127

21. M ette Grøndahl Rosenstand 
Studerende
Odinsgade 50, 2
5000 Odense C..............................6612 7866

22. M arlene Emilie Riis (f. Schultz) 
Fyrrekrogen 15, Egebæk
6760 R ib e .......................................7544 6164

23. Bjarne Lunde Sørensen 
Studerende
Lyshøjgårdsvej 101, st. dør 1
2500 V alby .................................... 3643 0577

24. * Pernille Tønder
Kemiingeniør 
Løvtoften 23
2630 T å s tru p ................................. 43714692

ÆoMia&tJwrsoM.' LfgMn'A Tig/fA RoMseM 76)

Adresseefterforskning 2002 
Antai medlemmer af RS

Ar ST RS* RE RS*

1917 1 0 0 0
1927 2 1 1 0
1932 5 1 9 2
1937 3 3 4 3
1942 11 8 21 14
1947 14 9 24 8
1952 17 13 32 18
1957 27 19 28 6
1962 54 24 26 9
1967 52 15 8 3
1972 75 29 10 0
1977 81 26
1982 126 39
1987 91 23
1992 115 37

lait 674 247 163 63
eller
837

37%
310



OBS - 40  års jubilarer - OBS
Ude ved plantagen nord for byen - lige drejet om ad Farupvej, 
inden 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 ryglæ
net; en plade som netop i sommertiden kommer til at se gan
ske ny ud. Inskriptionen lyder: In memoriam sc(h)olae Ripen
sis -Anno Domini MDCCCLXIV- N.N. Bænken skænkedes af 
N.N. = Nicolai Nyholm i 1914 til plantagen (Forskønnelsesko
mitéen), 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. Efterhånden 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 translokatio
nen skinnet i sin nypudsethed. Bænken venter også i år besøg 
af 40-års jubilarer.



Ripenser-Samfundets 
Generalforsamling 2 0 0 2  
23 . februar i Ribe
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde 
velkommen til den ordinære generalfor
samling, der som bekendt hvert andet år 
afholdes på skolen. For et år siden afhold
tes forsamlingen i Ny Carlsbergfondets 
lokaler, hvor værten Hans Edvard Nør- 
regård-Nielsen læste uddrag af manu
skriptet til den senere meget omtalte 
><Riber ret«. Da bogen udkom, fik den og 
ikke mindst skolen megen omtale, men 
det væsentlige i de forbindelse er for mig 
temaet, som er intensiteten af de ople
velser vi gennemlevede i vore skoleår og 
den betydning, de har fået for mange af os. 
Mange af disse oplevelser er fælles gods 
og er jo netop baggrunden for, at en for

ening som vores har sin berettigelse. Vi 
har i bestyrelsen en fornemmelse af, at 
dette vil fortsætte med at være tilfældet.

Ved sidste generalforsamling blev jeg 
valgt til formand. Forsamlingen må senere 
tage stilling til, om jeg har indfriet for
ventningerne.

Efter disse indledende bemærkninger 
vil jeg gerne åbne generalforsamlingen 
ved som det første punkt på dagsordenen 
at forestå valget af en dirigent.

Bestyrelsen foreslår Carl Rise Damkjær, 
som med myndighed og indsigt i for
eningens aktiviteter tidligere har røgtet 
dette hverv på fortrinlig vis.

Formandens beretning
Ripenser-Samfundets funktion er foran
kret i skolens aktiviteter og jeg indled
ningsvis takke rektor for et fortræffeligt 
samarbejde. Det nyligt udkomne Årsskrift 
bærer vidne herom. Vi følger spændt pla
nerne med skolens udvidelse tæt på loka
let, hvor mødet i dag afholdes. I Årsskrif
tet kan man læse rapporterne fra de stu
derende, der var de første modtagere af 
legatet fra Frode Schøns Fond. Legatet 
uddeles af skolen, men annonceres også i 
Ripenserbladet.

Om end Ripenser-samfundets eget 
legat, Niels Lauridsens og Hustrus legat 
uddeler mindre portioner end det før
nævnte, kan vi i år glæde os over at kunne 
uddele et dobbelt så stort beløb som sid
ste år, nemlig 40 000 kr.

Bestyrelsen for Lauridsens Legat udgø
res nu af Preben Husted, Peter Lungholt 
og formanden.

Legatet annonceres i Ripenserbladet og

på Ripenser- samfundets hjemmeside.
Som noget nyt kunne ansøgningsske

maet og tilhørende vejledning også hentes 
eller »downloades«, som det hedder i den 
tilhørende terminologi direkte fra hjem
mesiden.

Der indkom 14 ansøgninger, hvoraf de 
13 havde benyttet sig af denne nye elek
troniske vej. 9 ansøgninger kunne imøde
kommes. Seks ansøgere Hk 4000 kr. og 3 
ansøgere fik 5000 kr.

Erfaringerne har været særdeles positi
ve og legatets bestyrelse vil foreslår der
for også at denne fremgangsmåde benyt
tes ved næste opslag.

Ripenser-Samfundets hjemmeside har nu 
fået en mere bekvem adresse: 
Ripensersamfundet.dk.

Siden adresseændringen i august 2001 
har hjemmesiden været besøgt 479 gange 
og har af over 70 personer været benyttet
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til at meddele ændringer i adresser og 
e-mail adresser. Det er en meget stor 
hjælp i opdateringen af medlemskartote
ket og bestyrelsen er glad for, at så mange 
har benyttet sig af muligheden for at gøre 
dette ad elektronisk vej. Et stigende antal 
medlemmer har nu meddelt deres e-mail 
adresser.

For et år siden havde 
vi 350 adresser i karto
teket. Vi har nu 635 e- 
mail adresser i kartote
ket, med et stigende 
antal. Bestyrelsen 
anser det for vigtigt at 
stile mod høj tilslut
ning, ikke mindst af 
hensyn til yngre med
lemmer, som jo er van
te til at benytte denne 
kontakt form. Også 
adresseforskningen 
lettes betydeligt og 
med en besparelse i 
porto og tidsforbrug. 
Det er betyrelsens 
opfattelse, at e-mail 
registret ikke er offent
ligt tilgængeligt, men 
først og fremmest skal 
tjene til hjælp for kon
taktpersoner ved 
adresse eftersøgning
en til jubilarforteg
nelsen.

På hjemmesiden er 
oprettet en »opslags
tavle«, som endnu ikke 
benyttes i noget stort 
omfang. Meningen er, 
at man her kunne kom
me i kontakt med gam
le kammerater og lave 
aftaler om jubilarsam
menkomster o.s.v. Vi 
vil gerne opfordre 
medlemmerne til at 
gøre mere brug heraf. 

Hjemmesiden vedli
geholdes af Jørgen Kellermann, som også 
har løst opgaven med etableringen på en 
for foreningen særdeles favorabel økono
misk måde. Han fortjener derfor til fulde 
titlen af »webmaster« og takkes hermed 
for sin betydelige indsats for at placere for
eningen i »cyberspace«.

1 den forbindelse kan jeg nævne at også
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ninger derfra, som nu 
er lagt over i det nye 
system.

Det omlagte karto
tek har ikke alene stor 
betydning for adresse
efterforskningen i for
bindelse med udarbej
delsen af vor jubilarser
vice, men også for 
ekspedition af de 
løbende kontakter med 
medlemmerne.

Det er i forbindelse 
med den kommende 
translokation lykkedes 
at efterspore 837 perso
ner ud af rekordstort 
antal på 850 jubilarer. 
Ud af de 837 jubilarer 
er 305 medlemmer af 
Ripenser-Samfundet, 
svarende til 36 %. Efter
forskningen er som for
hen ledet af Johs. Jen
sen med bistand af 46 
kontaktpersoner, men 
det skal ikke skjules, at 
Johs har trukket det 
største læs. Han med
deler med beklagelse, 
at han ikke kan at finde 
fire! Selvom der er tale 
om 5 promille, vil alle, 
som kender Johs., væ
re klar over, at det 
finder han ikke er helt 
tilfredsstillende. Hvis 
det kan være ham til 
trøst, vil jeg anfør,e at

ÆfrsfrM GrMM/rM gcMMCMgår rcgMsiM&f.

adressekartoteket nu er blevet omlagt 
også ved Jørgens mellemkomst, således at 
foreningen nu råder over et fuldt moderne 
adressekartotek med mange søgemulig
heder. Foreningens sekretær Poul Noer 
har ydet en meget betydelig indsats ved 
oprettelsen af kartoteket. Det er oplys

bestyrelsen synes, at 
det er et meget impone

rende resultat. Bestyrelsen lægger afgø
rende vægt på at kunne tilbyde årets jubi
larer denne service med så stor nøjagtig
hed som muligt. Johs Jensen meddeler i 
øvrigt, at han gerne ser sig afløst og gerne 
vil bistå med at indføre sin afløser i dette 
spændende arbejde. Hvis der blandt tilhø-
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rerne Endes nogle, som kunne tænke sig 
at gå ind i dette arbejde, kan de henvende 
sig til Johs. Jensen.

I år har vi en jubel-jubilar, idet Tage 
Hestbech, student fra 1917, kan holde 85 
års jubilæum i år. Han blev 103 år den 17. 
januar. I den anledning ville bestyrelsen 
gerne hilse på ham og interviewe ham, 
men det kunne ikke gennemføres.

I det forløbne år er følgende tidligere ele
ver fra Ribe Katedralskole afgået ved 
døden:

Line Rechnagel R 26
Frede Nielsen S 29
Tage Vind Knudsen R 31
Aksel Stenderup S 38
Emma Elisabeth Abramczyk S 38
Sven Nordahl R 40
Helge Høi Hansen R 41
Peter Tønder Høy Hansen S 42
Aase Nielsen S 42
Lejf Banke Rasmussen S 42
Anny Hansen f Fjord R 42
Hanne Brink f Clemmensen R 44
Rigmor Hansen f. Bak R 48
Edith Benthin f Backhaus S 50
Erik Aude-Pedersen R 52
Inge Wilsleff Funch f. Hansen R 58
Hanne Lynge Jørgensen S 96
Børge Christian Møllgaard
Arne Olsen R 37
Forhenværende Rektor Thomas
Mathias Rasch (Rektor i årene 1977-
88) døde 5.2 d.å.

Hans Jakob Willumsen S 36 døde 13.2 d.å.
Jeg vil gerne om ham sige nogle få min

deord.
Hans Jakob var søn af skolens tidligere 

rektor Willumsen. Han var i mange år et 
aktivt og meget værdsat medlem af Ripen
sersamfundets bestyrelse. Han var på 
grund af sit charmerende væsen afholdt af 
mange og havde derfor talrige kontakter 
med tidligere elever. Vi vil mindes de gla
de stunder, han skabte for os.

Må jeg bede forsamlingen rejse sig og i

stilhed mindes de som ikke længere er 
iblandt os.

Om Ripenser-Bladet kan jeg berette, at 
det er udkommet i det planlagte antal 
numre fortsat med Gregers Jæger som 
redaktør. Gregers har æren for at bringe 
højaktuelt stof og er derfor stærkt medvir
kende til. at bestyrelsen modtager mange 
rosende ord om bladet, som jo er for
eningens ansigt udadtil. Dorte Lund har 
haft ansvaret for den høje kvalitet af bil
ledmaterialet.

Gregers varetager mange opgaver i for
bindelse med den tekniske fremstilling, 
annoncering og plejer mange kontakter til 
andre betydelige nyhedsmedier og ikke 
mindst til skolen. Hertil kommer en bety
delig aktivitet i forbindelse med diverse 
arrangementer, så det vil være naturligt at 
viderebringe den påskønnelse herfor, som 
bestyrelsen jævnligt modtager.

Årets translokation måtte desværre 
henlægges til domkirken, med de akustis
ke problemer det medfører. Der var des
værre en del af deltagerne, som havde 
meget svært ved at følge talerne.

Det er vort håb at problemerne kan 
løses, så alle kan få fuld glæde af den fest
lige begivenhed.

Receptionen 6k iøvrigt et meget vellyk
ket forløb og vi takker skolen for et fint 
samarbejde ved afviklingen og en indsats 
fra frivillige hjælpere. I år satte 50 års jubi
lar et særligt festligt præg. På dagen.

Skolen har som nævnt været i fokus i 
medierne på grund af omtalen i bogen 
>'Riber Ret«. Bestyrelsen har modtaget fle
re henvendelser specielt på grund af omta
len af en af skolens lærere. Bestyrelsen 
har ikke følt det som sin opgave at komme 
med udtalelser til støtte for vedkommen
des rennomé, men har opfordret til at lade 
henvendelserne udmønte sig i et indlæg i 
bladet, hvilket da også er sket.

I det hele taget opfordres medlemmer
ne til at komme med indlæg i bladet. De 
sidste numre rummer mange eksempler 
på stor skrivelyst til inspiration for andre.
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Jørgen Kellermann har systematiseret ar
kiverne, hvor man hente kiideoplysninger. 
Vi savner dog stadig indlæg fra vore yng
re medlemmer.

Bestyrelsen har for nylig modtaget en 
større samling trigonometriske modeller, 
som har tilhørt lektor Heide Petersen. Vi 
takker lektor Heide Petersens datter, Ka
ren Pageis for gaven, som vil blive over
draget til skolen.

Ved afslutningen af denne beretning vsil 
jeg gerne takke alle, der har støttet besty
relsens arbejde.

Specielt de, som fortsætter arbejdet 
med dokumentation af. at vi har været ele
ver på landets ældste skole. Ripenser-sam
fundet er særdeles vitalt, men behøver 
jævnligt fornyelse og støtte fra yngre med
lemmer, som vil deltage i det organisato
riske arbejde.

XMMd Ik  K astru p
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RIPENSER-SAMFUNDET

Driftsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2001

Budget 2001

(161.500)
( 11 .0 0 0 )
( 1.000)
( 5.200)

INDTÆ GTER

Kontingent 1, 1700 m edlemm er...................................... 161.500,00
Kontingent 2, 252 m edlemm er..........................................  10.080,00
Ekstrabidrag (20 m edl.)...........................................................2.060,00
Renter (netto)............................................................................. 5.305,42

Indtægter i a lt.........................................................................  178.945,42 (178.700)

UDGIFTER

Bladet:
Trykning.................................. 93.176,25
D istribution.............................25.311,34
R edigering................................. 5.739,79
- Annonceindtægter................-6.450,00

Bladet i a l t .............................................................................  117.777,38 (128.000)
Arrangementer..........................................................................21.479,50 ( 25.000)
Kontingentopkrævning.......................................................... 10.071,25 ( 13.000)
Arkiv ...............................................................................................- ( 1.000)
Kasserer........................................................................................  - ( 200)
Sekretær........................................................................................2.615,55 ( 1.000)
Formand..........................................................................................399,75 ( 500)
Næstform and................................................................................  160,00 ( 500)
Adresseefterforskning................................................................3.848,41 ( 2.500)
Diverse, gebyr rejser m .m ........................................................ 5.833,38 ( 7.000)
EDB-skærm og Home Page....................................................3.045,00

Udgifter i a l t ........................................................................  165.230,22 (178.700)
Årets overskud................................................................... 13.715,20

Status pr. 31/12 2001 

AKTIVER

Kassebeholdning.....................................................................  1.545,25
Indestående på girokonto...................................................... 32.988,25
Indestående i ban k ................................................................. 48.460,98
Mgl. Annonceindt.........................................................................600,00
Værdipapirer **.................................................................... 103.193,40
Organisations m anualer...................................................................1,00

186.788,88
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PA SSIVER

Kapitalkonto......................................................................... 172.125,08
O verskud.................................................................................. 13.715,20
Kurstgevinst................................................................................... 948,60

186.788,88

Værdipapirer
5 % Danske Stat 2005, nom. 102 000 kurs 101,17 .=  103.193,40 

Allerød den 3 1 /3  2002

Kirsten Grünfeld

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse m ed foreningens bogføring 
og vedtægter. Som led i revisionen har vi:

- afstemt kasse-, bank-, giro- og værdipapirbeholdningeme.
- kontrolleret registrering a f  medlemmernes ekstrabidrag.
- sammenholdt medlemskontingentindtægteme med foreliggende indtægtsbilag.
- sammenholdt udgifterne med foreliggende dokumentation samt kontrolleret den an

vendte udgiftsspeeifikation.

København d e n ^ / 2 . 2002 København den * ' / 1  2002

Merete Lindqvist Knud Juel
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RIPENSER - SAMFUNDET
ÅRSREGNSKAB FOR RIPENSER-SAMFUNDETS UNDERSTØTTELSESFOND 2001 

INDTÆGTER
Bidrag ti) U F...................................................................81,49
R en ter,ne tto ............................................................. 4.715,74

I alt 4.797,23

UDGIFTER
Uddelt leg a t.............................................................. 5.000,00
G eb y rer...........................................................................79,38

Ia lt  ..................................................................... 5.079,38

Årets underskud....................................................282,15

Status pr. 31/12 2001

AKTIVER
Indestående på b ankbog .................................................................................................... 7.347,89
5 % Danske Stat 2005, nom. 94 000 kr., kurs 101,17 ............................................95.099,80

102.447,69

PASSIVER
Kapitalkonto, primo saldo ..............................................................................................101.855,64
Kursgevinst................................................................................................................................874,20
U nderskud............................................................................................................................... -282,15

Allerød d e n V /a  2002

Kirsten Grtinfeld ^

102.447,69

Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet i orden, idet vi har kontrolleret alle behold
ninger, gennemgået bilagene samt konstateret korrekt sammenhæng mellem indgåede gaver Ira 
Ripenser-Samfundet og Ripenser-Samfundets tilgodehavende.

København d e n ^ / ¿-2002 København d e n ^ /  2002

K nudJuel



RIPENSER - SAMFUNDET

Bestyrerens forstag tit budget 2002

70

INDTÆ GTER

Kontingent, gruppe 1, 1700 medlemmer å 95 kr..................................................... 161.500 00 kr.
Kontingent, gruppe 2, 275 medlemmer å 40 kr........................................................H .000 00 kr.
Ekstrabidrag.......................................................................................................................... 1.000^00 kr'
Renteindtægter....................................................................................................................  5.200,00 kr.

Indtægter i a lt................................................................................................................... 178.700,00 kr.

UDGIFTER

Bladet:
Trykning................................... 105 000,00 kr.
D istribution............................... 27 000,00 kr.
R edigering....................................7 000,00 kr.
- Annonceindtægter.............. 8 000,00 kr.

Bladet i alt ..........................................................................................................................131 000,00 kr.
Arrangementer...................................................................................................................... 25 000,00 kr.
Kontingentopkrævning.......................................................................................................   000,00 kr
A ^ a r  ............................................................................................................................. 1 500,00 kr.
Kasserer ................................................................................................................................. 2 0 0 ,0 0  kr.
Sekretær .............................................................................................................................. 1 000,00 kr.
Formand ................................................................................................................................. 500,00 kr.
Næstform and............................................................................................................................ 500,00 kr.
Adresseefterforskning.......................................................................................................  2  500 00 kr
Diverse, gebyrer, rejser m .m ................................................................................................g 500^00 kr.

Udgifter i alt .................................................................................................................... 178 700,00 kr.
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Fra generalforsamlingen ...
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Besøg på Ribe Kunstmuseum
Efter veloverstået generalforsamling hav
de Ripenser-Samfundets bestyrelse arran
geret en guided rundvisning på Ribe 
Kunstmuseum. Hr. Kurt Lasthein, for
mand for Museet, tog Imod os efter »luk
ketid«.

Efter en velkomst og en orientering 
omkring museet, gik vi, ca. 30 personer, 
gennem de smukke rum, hvor kunstvær
kerne, efter en nyophængning af Kurt 
Lasthein, var ophængt efter alder, begyn
dende med de dejlige Guldaldermalere og 
videre op igennem tiderne.

Malerierne var også opdelt efter emner, 
f.eks. landskaber, mennesker, o.s.v.

Ligeledes er lyset og rummene blevet 
udnyttet meget bedre.

Man har fået en del af de udlånte vær
ker hentet hjem igen, også et par nyan
skaffelser, bl.a. et billed af Johan Rohde,

AffdMgMMdagTS Agwwfe Barwetfaal) i 3%ageMS Jra  iMMggfstaifjg j)å sbi rawfg
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1900, fra hjørnet af 
Sviegade og Sønderport
gade. I det første rum, 
hænger også en nyan
skaffelse, et stort <>gråt« 
maieri, med et smukt lys 
i, L. A. Schous bllled, 
»Chione dræbt på jagt af 
den krænkede Diana«.

En rigtig dejlig ople
velse var det, og meget 
anbefalelsesværdig!.

Tak til Hr. Kurt Last- 
hein for en rigtig god 
eftermiddag!

Æ/sg&gf /æ g g r

Å%gs Mgfs Holw, r a r  %g<f a f a t  sM !g  MM<frærg AAsgl 
/ô ggMXgM̂  <TMfgn'ar wgd søl«. Dgt l:æMgtg ¿M^o^gM^ s^fsgsfMg, 
wilhY Kart ¿asf/:g:'M ¿aAAgJg o  ̂og l;gMfg& &t.
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Ripensersamfund

c % /

D s  vi iænge hør savnet et Ripeneersamfnnd i Lighed med de sf tidligere Eiever fra mange 
andre Skoler allerede sUftede, og der i den nærmeste Tid tænkes oprettet et saadant, opfordres De her
ved ti! st støtte Sagen ved s tr tk a  At indmelde Dem som Medlem.

Som/undtts Formao/ værd;
I io/!$AaAô g og aeJies af mfvAMo og Aovcoo SiMMUonAo/do/ /noffiom ¿¿A{gooo fiovor / /?Mo- 

¿ærofo og f/nAo ôsMomf, ¿or or o/̂ or Aar wz/of Â yRof /f/ ¿oa/!o

II /i/ ^¿o Mavo/ æ f̂no Mm ^agro ¿¿Agwo ffiovor f #%o-/&4oi&B&Mo, ¿or or / 71rnag, SMKo vod 
Oavor o îor /oa/o/W ¿mm.

Kontingentet vi! antagelig ligesom tor de andre Samfund blive 2 Kr. aarlig.
Indmeldelse, der grundet paa Ønske om snarlig Oprettelse af Samfundet bedes foretaget saa 

hurtigt, det er Dem muligt, finder Sted ved skriftlig eller personlig Henvendelse ti!
S tu d . m ed . K. Fogh, N ord re  F rihavnsgade )7.

(Træffetid 4—5 Efterm) København 0.
Meddeieiae tti Medlemmerne angaaende den konstituerende Generaifomamiing udsendes, naar 

et tiistrækhetigt Antai er indtegnede.

Xedcnstaaende Mediemmer anbefaier paa det bedete Opretteisen af et Ripenseraamfund med 
ovennævnte Formsal i

J . Mieisen, J. M Secher,
Rektor, Ribe Overietrer, Ribe

V Btooh. K Knndacn,
Adjunkt Ribe. Adjunkt. Rjbe.
L Christiansen, Th Nørregaard,

Adjunkt, Ribe Adjunkt, Rjbe.

C Dybdai
Oveejeteer, Ribe.

C. Amorsen, 
Oveeletter, Rjbe

J Lange. A W. Hest.
Adjunkt, Ribe. Adjunkt, Rjbe

Stokhoim-Stmonsen,

D Wuisten,
Adjunkt, Ribe

H Reineke,
Adjunkt, Rjbe

H Lassen,
fhv. Adjunkt, Ribe

P J Pedersen.
Stiftsprovst, Rjbe.

C. Fersiev,

^Th. Sørensen,

Hoiger Pedersen,
Prof Dr pbi!., Kbh.

Frans v. Jessen.
Redaktør af sRjget*, Kbh

Chr. Bitnkenberg,
Dr. phll, Kbb Dr. phll.. Kbb.

P. N. Hansen, [. Friis,
Overkirurg Dr.med.Kbh Korpstøgg Kbb.

A Skettrup,
Prstst, Kbh.

C. Rosenstand. H.Wtndfeid-Hansen, P. P. Jørgensen, Jseob A Riis. 
Stiftskasserer, Ribe. Bankdir. M. L., Ribe cand. theoj., Rjbe. Forfatter, Nev-york.

E. C Viidenskov, Th. Brineh, H F. Feiiberg.
Toldforvalter, Esbjerg Overjnge, Esbjerg Dr pbjj, Pastor cntcr . Askov.

P. Vibtsk, H. Lund. Eug Wsrming, J P. Bjerrum.
Prstst. Taamby fhv. Hajesreretsassessor, Prof. Dr pbi), Kbb Prof Dr. med-, Kbh 

Cttariortenjund

J  Gram, Chr. Ramsing. ]. Wtndfeid-Hansen,
Raadafm Dr. pbjj. Kbb. Prof. [nsenior, Kbb. Bejysnjngsdirektør, Kbb.

J. F. Barthoiin, A Lund Henrik Madsen.
Redaktør af 'D a,b!adet., Kbh Oberst, Kbh. Pojjtiinspektør, Kbh

K. F Kineh, Jobs Lindbmk J. M Abrahemsen, H. V. Amts,
Dr pbjj. Kbh Lstte. Kbb fhv. Distriktstøse, Kbh.
Ax Friis, E Bovien, K Rsamussen,

cand pftaent. Kbh. cand. tnag. Speogjsercf. Kbh Provst. Kbh
Chresten Skikkild, C. F Christensen,

BMltdhuggtr, Kbh. AMistoit, Kbh
E. StBrup.

cand {ur., Kbh
V ^ P  BH] d,
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Ripenser Samfundet lylder 90  år

Ripenser-Samfundet har i år 90 års fød
selsdag, idet den stiftende generalforsam
ling fandt sted i Studenterforeningen 26. 
marts 1912.

Initiativet til stiftelsen af Ripenser
samfundet blev taget af stud. med. Knud 
Fogh, som året forinden havde talt med 
adskillige kammerater om oprettelse af en 
forening i lighed med de sammen slut
ninger, som bestod for andre gamle, tradi
tionsrige skoler.

Forude for generalforsamlingen havde 
Knud Fogh sikret sig opbakning til ideen 
hos en lang række personer, som dels 
repræsenterede skolen og byen. dels 
omfattede en kreds af fremtrædende 
mænd i København. Blandt disse dannede 
en række kendte professorer og andre 
højere akademiske embedsmænd en 
ripensisk "klike", som var af stor betyd
ning for Ripenser Samfundets første år.

Der udsendtes et "cirkulære " om opret
telsen på Knud Foghs initiativ, med 50 
underskrifter af de omtalte fremtrædende 
medlemmer, til 300 tidligere elever og 177 
meldte sig herefter ind i foreningen.

Af det omtalte "cirkulære" fremgik at:
"Samfundets formål skal være:
I . Ad selskabelig og anden Vej at udvik

le og bevare sammenholdet mellem tidli
gere Elever i Ribe- Katedralskole samt 
Lærere og Embedsmænd, der er eller har 
været knyttet til denne Institution

II. At yde saavel ældre som yngre tidli
gere Elever i Ribe-Katedralskole, der er i 
Trang, Støtte ved Gaver eller rentefri 
Lån".

Der deltog 80 i generalforsamlingen. 
Der forelå allerede på det tidspunkt et 
fuldt udarbejdet forslag til love m.v., som 
sikrede at foreningen kunne fungere. Som 
den første formand for foreningen valg
tes professor emeritus i Botanik, dr.phil. 
Eugen Warming (s.1859).

Et af foreningens formål var, som 
nævnt, at samle medlemmerne og deres 
nærmeste familie til selskabelige sam
menkomster. Der blev inviteret til den før
ste fest d.15. maj. Festen måtte dog aflyses 
på grund af Kong Frederik d. VHI's død 
natten forinden.

Festen blev afholdt i forbindelse med 
den første ordinære generalforsamling 15. 
oktober 1912. Med forbillede i Soraner- 
og Herluvianer Samfundets understøttel
sesfonds bestemmelser blev det vedtaget 
at oprette en understøttelsesfond. Også 
her var Fogh en af initiativtagerne og hen
viste i sin forelæggelsestale til behovet for 
støtte til elever, som for størstedelens ved
kommende ikke var velhavere. Forslaget 
blev vedtaget og grundlaget for Ripenser 
Samfundets virke var hermed lagt.

Ved afslutningen måtte student Fogh op 
på en stol for at modtage forsamlingens 
højlydte og vedholdende hyldest for sit ini
tiativ og energiske indsats.

I de følgende år blev der afholdt en ræk
ke strålende fester i den tids tradition, i 
festdragt, med underholdning og sange. 
Igen var Fogh aktiv som arrangør. 
Aftenerne sluttede med "Bal for Juniores" 
og "Kortspil for Seniores".

Bestyrelsen blev dog opmærksom på at 
festlighederne var forbeholdt "køben
havnerne". Udgifterne dertil blev afholdt
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eninger, som kunne etablere lignende 
aktiviteter.
Ved den 3. ordinære generalforsamling i 
oktober 1914 blev det foreslået at udgive 
et medlemsblad.

Fogh havde da allerede på egen hånd 
udsendt nogle "Meddelelser", hvoraf et 
nummer bl.a. indeholdt en tale af Jakob A. 
Riis. På grund af uenighed om forslaget, 
blev dette sendt i "udvalg" På grundlag 
udvalgets betænkning blev det ved 4. 
ordinære generalforsamling det følgende 
år vedtaget at udgive Ripenser Bladet. Re
daktionen blev efter få år overtaget af jour
nalist Rosenstand, som var barndomsven 
med Fogh. Det blev disse to skikkelser 
der kom til at bære foreningen i de efter
følgende 50 år. Det er i en fremstilling af 
Ripenser Samfundets Stiftelse og første år 
af Anton Karkov fremhævet, at Knud Fogh 
oprettede Ripenser Samfundet, men Kai 
Rosenstand opretholdt det.

En vis stagnation i aktiviterne indtrådte 
i årene omkring 1. verdenskrig. Det tyn
dede ud i den skare af engagerede perso
ner, som havde skabt Ripenser-Samfundet 
og derefter bidraget aktivt til dets blom
string og det festlige præg blegnede.

Afslutningen på krigen medførte en 
opblomstring båret af nationalfølelsen i 
genforeningsårerne. Desværre fulgte der
efter en ny og mere alvorlig stagnation i 
foreningens aktiviteter. Oprettelsen af nye

højere læreanstalter uden for København 
har utvivlsomt været medvirkende hertil.

Arene op til 2. Verdenskrig var meget 
stille og under krigen var aktiviteterne i 
realiteten bragt til standsning. 1 forbin
delse med skolens 800 års jubilæum i 1945 
skabtes der ny grobund for Ripenser 
Samfundet med en tættere tilknytning til 
skolen og efter en betydelig indsats af en 
række formænd. Blandt disse nævnes 
Flemming Veisig, Carl Rise Damkjær, 
Anton Karkov og Ole Marker, som organi
serede foreningens struktur og tilveje
bragte det nødvendige økonomiske 
grundlag.

1 1974 trådte de robuste og derfor nu
gældende love og vedtægter i kraft. De 
oprindelige formål er suppleret med admi
nistrationen af understøttelsesfonden, 
udgivelse af Ripenser Bladet og adminis
trationen af cand. pharm. Niels Peder 
Lauridsen og hustrus legat.

Ved Ripenser Samfundets 75 års fødsel
dag i 1987 udsendtes, som en gave til med
lemmerne, et optryk af Poul Schierbeck 
og Alex Garff's kantate. Desuden skæn
kede foreningen samme år 15.000 Kr. til 
et klaver til skolen

Ripenser Bladet (bind 10. nr 1) inde
holder et tilbageblik over foreningens his
torie, forfattet af foreningens tidligere for
mand, Anton Karkov, med et efterskrift af 
dennes efterfølger, Ole Marker.

Det rids af Ripenser Samfundets histo
rie, som her er tegnet i anledningen af 90 
års dagen, refererer i meget høj grad dis
se to indlæg og foregiver på ingen måde at 
forestille en egentlig historisk fremstil
ling, men er snarere en påmindelse om, at 
personligt engagement i foreningens 
arbejde er af vital betydning, hvorfor lej
ligheden også byder sig til med en tak til 
de personer, som har videreført forening
en på det oprindelige grundlag, og som 
gør det muligt at fejre denne fødselsdag.

Det meget omfattende kildemateriale i 
Ripenser Samfundets arkiv og mange 
medlemmers og tidligere elever kan 
bidrage med personlige oplevelser, som
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skulle gøre det muligt at udgive en mere 
detaljeret og omfattende fremstilling af 
Ripenser Samfundets historie ved 100 års 
jubilæet i 2012.

De selskabelige sammenkomster "og 
lignende" har i årernes løb antaget for
skellige former, men fraset afholdelse af 
juleballet for år tilbage, har de i det senes

te år været af mere nøgtern karakter i for
bindelse med translokation og generalfor
samlingen. Ved festlighederne i anledning 
af foreningens jubilæum i 2012 får med
lemmerne forhåbentlig atter mulighed for 
at iføre sig festdragt.

Tillykke!
Hf Æ a s f r #

Ripenser-Samfundet.
København, 14. Marts 1928.
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RIBER RET

INDENFOR

Det har, tror jeg, i Ribe Katedralskole altid 
været sådan, at eleverne i frikvartererne 
ad en usynlig ellipse vandrede skolegår
den rundt og rundt. En række vantrevne 
lindetræer løftede sig inderst i lærdoms
templets skygge, men medens vi gik og 
sled nogle usynlige spor dybere, voksede 
der i skolegårdens anden ende desuden et 
kastanjetræ, der i det skjulte var som at 
have en ven på stedet.

Træet var endnu ikke stort eller tynget 
af sin egen tradition. Det havde et par år 
forinden erstattet et tidligere af slagsen, 
men fyldte allerede sin plads ud og var på 
stedet intenst forbundet med de skiftende 
årstider. Der var ingen vej uden om efter
året, når det lod sine store og femfingrede 
blade falde gule og brune mod jorden. Til

gengæld var foråret en realitet, når kas
tanjen begyndte at knoppes, så man fra 
dag til dag kunne følge den svulmende 
udfoldelse. Væksten sprængte sig frem 
med den samme ukuelighed, som når en 
mælkebøtte gror op gennem asfalten for i 
live at løfte sig lige så selvsikker over den 
døde masse, som når den gyldne sol frem
bryder. Man glædede sig med kastanjen 
hele tiden fremad, de halvt udfoldede bla
de havde allerede den lille klaseformede 
blomst med sig i svøb, og ovre hos pedel
len tog en blinkende stær den nymalede 
redekasse op til overvejelse. Snart ville 
den sidde øverst i det blomstrende pære
træ med hele struben fuld af sang, 
medens svalen i et par spring susede ud 
og atter ind i billedet.

Min ven kastanjen førte an i hele 
udviklingen, i Ribe også på grund af Alex 
Garffs kønne skolekantate, der med en 
lille lyrisk omskrivning knyttede det 
blomstrende træ og de hvide studenter
huer sammen:

Kastanjen er studentens træ, 
og år for år vi skuer, 
i løvets mørkegrønne læ, 
de ny studenterhuer.
Den står af hvide blomster fuld, 
studenterhuer puld ved puld, 
den skænker glad ti! skolen.
Vi griber den med sejersråb, 
for huen er vort unge håb, 
med den vi hilser solen.

Når kastanjen begyndte at knoppes tredje 
gang, var tiden i Ribe ved at være udløbet, 
og hvis man tier og bier, ender det med, at 
dagen og stunden oprinder. Jeg fulgte kas
tanjen med en forventning som en inde
spærret, der i næsten tolv år havde glædet

<
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sig fra den ene skoleklasse og op i den 
næste, hvor livet antagelig ville vise sig fra 
sin mere delikate og forbindtlige side. 
Man glædede sig ikke over, men man glæ
dede sig gennem hele sin pure ungdom. 
GaM&aTMMS men der begyndte et
sted at dæmre en lille tvivl. Måske blev det 
aldrig anderledes, men værre end Ribe 
kunne det ikke blive, og det viste sig hel
digvis at holde stik.

Vandringen i skolegården, rundt og rundt, 
var på sin vis ligetil, men den havde samti
dig ligesom en dans sin egen rytme, som 
man over et par springende småtrin skal 
prøve at falde ind i. Her blev en ny tilbøje
lighed prøvet af og her opløstes gamle 
relationer delvis. Det var et fintmærkende 
system, hvor alt blev registreret og lagt ud 
til almen drøftelse. Man vidste hele tiden, 
hvor parrene var henne i forhold til hinan
den, og pigerne kunne være grædefærdi
ge af indignation over en småfyr, der blev 
ved med at springe dem om benene, som

om der var noget. For man kunne tro, og 
det, at man kunne tro var dengang en sår
bar størrelse.

Det var begyndt med Regitze og mig, men 
som alle gode begyndelser med en lang
som vækst. Forbindelsen blev sluttet den 
majdag på Mandø i 1963, på vej ud af l.g 
og i en temperatur beslægtet med den 
allerførste spæde og ret kølige del af som
meren, der knap nok har et navn. Hun var 
seksten år og undervejs med sig selv. Jeg 
gav møde midt i alt det, der tegnede sig 
uklart for hende selv, men var overalt og 
ikke til at komme udenom. Jeg drog hen
de ind i mit liv, fordi jeg ikke kunne lade 
være, og imedens nærmede vi os hinan
den og blev uadskillelige. Det der kunne 
ligge forbitret hvidt over hele personen og 
ikke mindst gøre udtrykket i hendes ryg 
noget så edderspændt, afløstes af en blond 
modenhed med et indre lys og en varme, 
der for mig var så underfuldt og utroligt, 
at jeg nok endte med at slukke det ved
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min egen konstante angst for, om hun nu 
virkelig kunne mene det.

Der stod på hendes væreise en iiiie flas- 
ke 4711 som en gave fra konfirmationen, 
men jeg husker hende kun med en ung og 
varm duft af sig seiv og med varme og tæt
te lemmer, der i den tids små kyske favn
tag tog imod som den hvile, der gik over al 
forstand. Hun havde en lille og trind hånd, 
som det var godt at have et fast tag i, når vi 
kom ad gaderne for at nå ud på vejene, 
som de med en konstant foranderlighed 
ligger omkring Ribe. Turene gik fra enge
nes vældige drag og ind i plantagens dybe 
og duftende ro, eftermiddagen sank, og 
aftenen kom, der steg en måne eller faldt 
lidt regn, men det var ved hendes hånd 
bestandigt, som blev verden ved og ved 
med at vide sig ud. Hun kom med Benny 
Andersen og /)<??; mdre Aiw/grimf, foretrak 
det muntre og finurlige, når jeg rørte mest 
i det trannede jyske, og når jeg ville til at 
løbe af gårde med Søren Kierkegaard, lag
de hun Poul Martin Møllers refleksioner 
om det affekterte til samtalen.

Og så havde hun måske især musikken 
med sig som noget fortroligt fra hjemmet, 
fra italiensk folkesang til de store operaer, 
og det var ligesom at blive taget med ind i 
en vældig bygning, hvor rummene bliver 
ved med at udvide sig og er uden ende. 
Jeg regnede også mit liv i de øjeblikke, 
hvor jeg hørte hende spille på sin fidel. 
Hun sad hvid og rank lukket inde i sin 
egen verden og slap de samme dybe toner 
fri. som jeg engang havde ligget ved en 
hulvej ned mod Limfjorden og hørt.

Det arme barn! Jeg var på færde som et 
stormvejr på alle sider af hende, løftede så 
langt op i skørtet som jeg turde, klynkede 
bitterligt og slog mig overgivent løs. Jeg 
blæste hende tårer i øjnene eller psykisk 
omkuld, og var tit der, hvor man aller
mindst ville vente det. Uden sammenlig
ning kan jeg godt forstå, at Jette Drewsen 
fandt det på sin plads at bruge en bog på 
at spørge:

»Hvad tænkte egentlig Arendse«.

Regitze var der først og fremmest, men 
som en del af vores konstante, men seje 
vækst frem mod hinanden åbenbarede 
der sig en hel familie, som efterhånden 
også skulle blive min.

Det var i 1963, kastanjen rakte et udfol
det og dunet blad ud i de skære dage, som 
hele tiden blev længere. Sommeren og 
med den ferien i vores kærligheds mest 
spæde dage stod for døren. Jeg modtog i 
perioden et par tynde hilsner fra Alperne, 
som i forhold til alle mine tanker og længs
ler ikke var fugls føde. Jeg led mig gen
nem tiden, men det var i løbet af sommer
ugerne min glæde på lønningsdagene at 
frekventere boghandleren i Løgumklo
ster. Det var da Gyldendal efter succesen 
med tranebøgerne havde føjet de anderle
des ugle- og spættebøger til udvalget, og 
jeg åd mig oppe i min skovensomhed som 
en gal ind på den danske modernisme i 
poesien, men med afstikkere til ikke 
mindst Andre Gide og Hermann Hesse. 
Hun mødte mig i midten af enhver ople
velse eller sansning, og ikke mindst 

JrMgfer var som en afspejling af 
mine følelser.

Jeg tildelte hende i mine tanker en 
mængde roller, og hvor var jeg bange, da 
skoleåret igen stod for døren. Vores par 
uforpligtende måneder sammen havde 
lært mig. at hun i forhold til mig stadig 
færdedes uafklaret i sig selv, og med sin 
egen ordentlighed holdt i hævd ikke agte
de at prætendere noget, hun ikke kunne 
stå inde for. Det blev da heller ikke til 
meget mere end et »hej-hej« -gensyn, men 
så vi alligevel endte ved samme bord i 
klassen.

Derfra voksede vi i små og skæve for
skydninger sammen, der var lidt skæbne
fællesskab i det, og jeg begyndte langsomt 
og i småbidder ad gangen at blive indladt 
i hjemmet. Det var fra begyndelsen meget 
hjerteligt, og jeg havde det held, at min 
første middag i huset ikke bare var kon
centreret om en ret kantareller, men også 
om glæden ved selv at have fundet dem. 
Det var i den pæne spisestue, der som



hjemmets andre markante rum var holdt i 
karakterfulde pompejanske farver og 
udsmykket med en række kobberstik i 
smukke rammer.

Spisestuen var ikke deres egen, men 
statens, og det glædede mig lidt. Men 
ellers var alt det andet deres eget, og der
for sad jeg og spiste af noget sølvtøj, der 
var mellemarvet fra Tietgen. Kantarel
lerne blev serveret på Aluminias pæne 
Påfuglestel, og der var en ung pige, som 
på den nydeligste måde af verden bragte 
det nødvendige.

Jeg sad venligt ad- og naturligvis en 
smule udspurgt, de fleste af de andre i 
klassen var af gode grunde familien mere 
bekendte, og jeg var meget imponeret af 
hjemmets evne til at hægte nogle småting 
sammen, så det som en slags indgang blev 
et stort og meningsfyldt forløb med mig 
som en slags hovedperson. Det var mor
somt, at jeg havde haft så mange år i det 
yndige Hellebæk, under bøgene og ved 
Øresunds bred, husets frue, der skulle bli
ve min kære Lis, var ikke nogen ynder af 
de vestjyske læhegn og små karrige skove 
i stedsegrønt. Sand skønhedssans udvikle
des efter hendes mening under helt andre 
forhold, og det blev også med glæde 
bemærket, at jeg delvis hed Edvard efter 
min farfars fætter, venstrepolitikeren Ed
vard Sørensen, der havde været husets 
nære ven. De havde engang været i Vene
dig sammen, ikke mere end et par dage, 
men så blev der husket så meget mere på 
den aften, hvor musikken havde spillet på 
Markuspladsen, østrigsk, naturligvis, og i 
aftenens bløde mørke med et strejf af den 
glæde, som ville op for at forene sig med 
stjernerne. Det var kort før, Edvard Søren
sen døde, men han havde siddet med sin 
unge kone og været så bevæget over at få 
dette med. Der var i hjemmet en glæde 
over alt det kønne, som lod sig dele, og det 
var ved husets vældige reol med bøger om 
Rom gennem alle tiderne, at jeg fra begyn
delsen fik byen til foræring, som var det 
en slags medgift.

Det skete, medens de sidste rester af

verden fra i går var ved at blive løbet over 
ende. Morten Edelberg var som stiftamt
mand en af centraladministrationens sid
ste og samvittighedsfulde mohikanere. 
Før kommunalreformen i 1970 sad han 
som andre af sin slags som en vicekonge 
over det udstrakte amt, og med en over
indsigt i sundhedsvæsen, landskabspleje 
og det modsatte, vejvæsen samt adskilligt 
mere. Alt sammen optog ham levende og 
nidkært, og han var selv orienteret om 
hver detalje i de omfattende embedsforp
ligtelser.

Familien stammede i flere omgange fra 
præstesiægten Fenger. Det var til P. A. 
Fenger, at Grundtvig i 1855 havde skrevet 
»Det er så yndigt at følges ad«, og det var 
et af børnene i oldeforældrenes genera
tion, som blev fremstillet, når Ingemann i 
julesalmen skrev: »Dans, lille barn, på 
moders skød«. Jeg holdt meget af at sidde 
og se i en fjern slægtnings stambog, der 
ikke bare havde bidrag fra de omtalte sal
mister, men i høj grad også H. C. An
dersen. De var der alle, drysset ned over 
siderne med en aura som en fjern som
mers rosenblade, og det fastholdt ligesom 
alt andet i hjemmet en sprød og fornem 
blanding af øjeblik og tradition.

De smukke stuer stod dæmpet i mahog
ni og med ægte tæpper, og så hang der 
ikke mindst på væggene glimrende bille
der af de guldaldermalere, som først sam
tidig var ved at blive navne for mig. 
Hovedparten var arvegods, der knyttede 
sig en hærskare af tanter og onkler til 
meget af det pæneste, og jeg havde natur
ligvis aldrig set magen.

Jeg trådte totalt, men uforberedt ind i en 
fremmed verden og et miljø, som jeg altid 
med glæde vil tilstå min dybe taknemlig
hed og ubegrænsede kærlighed. Alt var 
som en å b e n b a r in g  fra entreen med den 
fornemme trappe op til amtmandens kon
tor og familiens værelser, og der var også 
begreber som anretterværelse og en hav
estue, som med en lang gang var forbun
det med det øvrige. Her blev de afskårne 
blomster hver aften bragt ud, for der var i



alt en påpasselighed, der, uden det var 
påfaldende, skulle drøje på det at føre hus. 
Man hyldede det nette og afskyede det 
prangende, men det lader sig heller ikke 
nægte, at tiderne var under rask forvand
ling.

En vældig embedsbolig med den nød
vendige opvarmning var ved at blive en 
slags klumpfod, og i et hus, hvor det som 
her gjaldt om at bevare det ydre ansigt 
som statens repræsentant på stedet, sva
rede lønningen efterhånden langtfra til, 
hvad et par praktiserende læger eller tand
læger tilsammen kunne tjene. Det bragte 
på det nærmeste uorden i hele hierarkiet, 
da præsten i Tjæreborg, Ejlif Krogager, 
pludselig begyndte at tjene penge som 
græs. Heldigvis var ægteparret Krogager 
på enhver måde gammeldags ordentlige 
folk, der ikke mindst havde penge for at 
kunne glæde både her og der. Men bare 
det, at præstens, som var det ingenting, 
kunne forære et par rejser til folk i kred
sen, som de skønnede værdigt trængen
de, pillede lidt ved stiftshierarkiet.

Amtmandinden kom også af pæn familie, 
hvad ellers, men det er vigtigere, at hun var 
et inderlig rart menneske med et par mun
tert deltagende øjne i et ansigt, som den 
antydningsvis skæve næse gav karakter, og 
under et hår, der forblev kastanjerødt med 
en hældning mod sort. Der var stadig 
noget ungpigemuntert og en nysgerrighed 
i hende, som hun stred for at forene med 
en lettere forældet, men tappert gennem
ført opfattelse af, hvordan man i en over
gangsperiode bar sig ad med at være amt- 
mandinde. Hun havde luret sig til noget 
hos den gamle amtmandinde Saxild i 
Holbæk, men livet var anderledes inde 
mellem godserne på Sjælland, og så var 
tiden mildest talt under rask forvandling.

Hele det store og hjertelige hus hvilede - 
uden at frygte nuet - i en aura af slægtsbe
vidsthed og tradition. Den 29. december 
forblev på smukkeste måde tante Elisa
beths fødselsdag, selv om hun var ved at 
fortone sig i det fjerne, og hele huset sam

lede sig om venskabets gave, når familie
sangen omtrent selv krævede at blive 
sunget med omkvædet: »Venskab den 
skønne rose er«.

Lis Edelberg var venligere og fra begyn
delsen uden den arrogance, der til gen
gæld prægede adskillige af de bedrestille
de marxister, jeg i perioden præsenterede 
min mor for. Helheden var båret af en imø
dekommende venlighed, der ikke engang 
blev anfægtet, når hun med et greb i ret
ning af enevælden og uden at fortrække 
en mine sagde:

- Hans, vil du ikke række sti ftam tm an
den riven?

- Åh, mor, sagde Ida også, for huset hav
de andre dejlige døtre, og når familien var 
samlet, svang samværet sig ubesværet fra 
en tyngde til den munterhed, der var som 
en forløsning i forhold til alt mit nedarve
de dødbideri. Jeg tyggede og slubrede 
henrykt i mig, og der gik egentlig ikke ret 
lang tid, før jeg blev en slags fælleseje i 
huset.

Det efterår gik med at anlægge en god 
del af den store have bag amtsgården. 
Edelberg holdt af fysisk arbejde, det gjor
de jeg også, og jeg blev imedens ven med 
det på nogle måder forbeholdne mennes
ke, der holdt af muserne, men aldrig veg 
en tomme fra det, han havde påtaget sig 
som pligter.

Edelberg var selv, mere af fornuft end af 
lyst. blevet jurist, sidst som kontorchef i 
indenrigsministeriet. En smule forskel i 
opslag kunne have bragt ham til Sorø, 
men nu blev det Ribe, og hvorfor ikke. 
Der havde hans bedstefar været lærer på 
katedralskolen og her havde fru Balslev 
Clausen for hundrede år siden syet famili
ens dåbskjole.

Broderen, Lennart Edelberg, havde 
længe boet i Ribe som lektor ved katedral
skolen. Jeg opdagede, hvordan den slags 
folk har hjemme alle steder, men trods 
den - jeg tror ubestridelige - dygtighed, 
Edelberg lagde i sit arbejde som amt
mand, tilhørte han også sin tid ved at 
bære på skjulte lidenskaber. For ham var



det stjernerne, og alt det bundne 1 hans 
væsen forløstes, når han for en interesse
ret tilhører kunne udpege dem på himlen, 
men vi havde det også godt ved fælles 
fysisk arbejde.

Tiderne var nok allerede blevet sådan, 
at det ville være udfordrende at bevilge sig 
selv et nyanlæg af haven, men amtsvej
væsnet kom med pænt slidt granit, og jeg 
vil tro, at det gik an at åbne en konto til 
indkøb af stedsegrønne planter og roser. 
Han var på sin vis stærk, men det kneb 
med ryggen, og derfor fik jeg de store 
kantsten på plads, skønt de vejede som et 
ondt år. Det var på lurenkig, og da vatter
passet engang meldte helt fra, flækkede 
mine træsko, da jeg skulle have stenen løf
tet så langt op igen, at vi kunne få raget 
noget grus ind under den.

Med hver sin slags forbehold kom vi hin
anden nær i det efterår, hvor vi endte med 
at plante roser med valne hænder og lige 
før frosten satte ind. Vi jog en kop te i os, 
nød vistnok begge at være savnet, men 
arbejdet kaldte.

Man måtte have os undskyldt!
Derfor passede det også Edelberg 

svært dårligt, når Regitze og jeg var kom
met på kant med hinanden. Jeg valsede 
omkring med ledige lemmer, og imedens 
fortsatte han vores påbegyndte soignering 
af de store lindetræer ud mod Bispegade. 
Jeg havde med fare for liv og lemmer 
hængt mange meter oppe for at fjerne den 
ene dårligt placerede eller rådne gren 
efter den anden, og vi havde store planer 
med hensyn til selve vinterbeskæringen.

I situationen var han sørgeligt alene, 
men det var jeg nu også. Derfor gik det 
efter et par dage sådan, at jeg på vej hjem 
fra skole blev passet op af moderen på ste
der, hvor jeg ikke ville have forventet hen
de. Vores møder var hver gang sådan, at vi 
gensidigt måtte undre os over, hvor lille 
verden var, før vi rigtigt kunne komme i 
gang.

Bagefter drejede det sig så på forbindt
lig vis om. hvordan jeg havde det, ja, for

den sags skyld også min mor, samt om jeg 
nu fik noget at spise og sørgede for at hol
de mig varmt klædt på. For det ved jo 
enhver, det sene efterår kan gække med 
en varme, men eh ...

Nu hvor vi var løbet over hinanden, måt
te hun rent ud sige, at de havde været 
meget kede af, at jeg nu i flere dage ikke 
havde været på besøg.

- Jo, jeg mumlede til det, men der havde 
været lektier, ja faktisk så overhændigt 
med lektier, men desuden havde Regitze 
og jeg det lige for tiden lidt anstrengt.

Men visse-vasse, det skulle jo da ikke gå 
ud over dem, at der måske var en lille kur
re på tråden. For øvrigt var Regitze den, 
der ville blive allermest glad, hvis jeg kom 
til middag i aften.

- Så er det en aftale, ikke?
Og stiftamtmanden havde også flere 

gange sagt, at han ikke kunne forstå, hvor 
jeg blev af.

Verden ventede ikke længere. Den var 
begyndt.
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Klassikere i Ribe

Skoten er samfundets spejl: systemskiftet i 
1901 affødte to år senere skoleloven af 
1903. Til et demokratisk samfund måtte 
svare en demokratisk skole. Almenskole
loven af 1903 betød mange ændringer af 
den lærde skole, vigtigst indførelsen af 
mellemskolen og af det nysproglige gym
nasium. Nu fik man tre linjer: den klassisk
sproglige (eller gammelsproglige), den 
nysproglige og den matematiske. For før
ste gang blev det muligt at blive student 
M&M /ah'w, nemlig som matematiker. 
Nysproglige skulle stadigvæk have latin i 
alle tre år, men fagets betydning var 
stærkt reduceret i forhold til tidligere. Et 
nyt fællesfag fødtes, - 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 det skulle
sikre forbindelsen til dengang verden var 
ung, i oldtiden. De klassiske fags sidste 
bastion var ellers den klassisk-sproglige 
linje; kun her blev der undervist i græsk. 
Men linjen førte en skrantende tilværelse; 
reformen medførte i almindelighed et sti
gende elevtal: i 1912 blev i hele landet 799 
studenter, næsten en fordobling fra refor
mens indførelse. Samme år var 57% 
nysproglige, 35% matematikere, - og kun 
8% klassikere. I absolutte tal var der dog

næppe tale om nogen tilbagegang for klas
sisk-sproglige.

På Ribe Katedralskole havde man be
sluttet ikke at oprette nysproglig linje efter 
1903. Det var naturligvis ikke holdbart: 
1919 opgav man kampen mod vejrmøller
ne; nysproglig linje blev indført, - kun for 
fem år efter atter at blive nedlagt: skolen 
var for lille til at bære to sproglige linjer, 
staten skulle spare, man måtte vælge. 
Rektor Willumsens begrundelse for afgø
relsen 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 
studerer alle ved universitetet! Desuden 
ville muligheden for at blive klassisk
sproglig student helt forsvinde fra Vest
jylland, og det er en kendt sag »at Vest
jylland sikkert [er] den Del af Landets 
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 sprogliglinje, 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 lignen
de skandale i fremtiden. Klassikerlinjen 
var færdig! - Men efter krigen genopstod 
den - »som en Fugl Føniks af Asken«, som 
Kornerup triumferende formulerede det i 
sin »Ribe Katedralskoles Historie«. Siden 

JøTyeMseM fik genindført klassiker
linjen i 1948 07M sfJe med den
nysproglige, har skolen hvert år under
vist i både græsk og latin. »Det nye gym
nasium«, som var en realitet fra 1960, 
betød vel, at klassikergre^eM, 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 gart-
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nerens kniv snarere end om kvistens leve
dygtighed!

De klassiske fags styrke ved Ribe 
Katedralskole har naturligvis noget at 
gøre med skolens fra&'h'oMgr. I 1995 skal 
vi fejre 850 års jubilæum, og det siger sig 
selv, at i en by hvor selv Hans Brix måtte 
indrømme »at man havde en ejendomme
lig Fornemmelse af at være noget, en 
Pebling, et Led i Kieresiet«, er de histori
ske bånd stærke. Hvis ikke der skulle 
undervises i latin på »æ Latinsku'el«, hvor 
er vi så henne? Ganske vist er skolen ble
vet demokratiseret i vort århundrede, og 
Gud ske lov for det; - men følelsen af at 
være anbragt i en større historisk og kul
turel sammenhæng, og behovet for at for
nemme sin rødder er vigtigere i dag, må
ske, end på noget tidspunkt tidligere, hvor 
det var mere selvfølgeligt. Det er i hvert 
fald tydeligt, at eleverne i dag i meget høj

grad identihcerersig med deres skole, og 
selv om skolen i 1992 står for meget mere 
end de klassiske 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 helle
re fortælle lidt om de lærere, der gennem 
århundredet har tjent dem.

Ved århundredets begyndelse var det 
/. Af. SerAer og L Secher, »Zeus« kal
det på grund af sit ildsprudende tempera
ment, var en uhyre engageret græsklærer, 
som formåede 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 sekretær for selveste 
Madvig. »Ikke en lærer for stympere«,



krav om nøjagtighed og grundighed; men 
i gymnasiet lærte man at værdsætte hans 
gennemførte hæderlighed og helt utrolige 
retfærdighedssans. «fageM var were åawge 
./or af åegå aref over^r wageM, Rejfer lMge% 
were vffftg fff af tMdrawwe, af f̂ aw Aav& 
faggf /é/1«, ^rev JEfffewocs aw %a?w f 
"Æ^gMxcrMadcf« 7 9.32, <fa åav Mec 70. 
"Bag CM vfx yrfre åar^Aed opdagede efeveM, 
af der ^/affe sig en sa^s /or f^away; ea 
feveMde wafar/^fgfse, ea ffvsvMdow og ev 
wedyw  ̂ wed affe og aff, der ffder, ea e/ev- 
doTMweffg, og fdfræ^^eKde ^ara^ferc. 
Det som Kierkegaard kalder »Underviis- 
ningens Gravitet« var naturligvis mere 
fremtrædende hos folk der, som Bech, 
havde rod i den gamle latinskole, og satte 
et skel mellem lærer og elev; heraf udvi
kledes også lærerens ongfwafstatus, der 
gjorde ham til godt stof for elevers mor
skab. Utallige historier er i omløb om 
Bechs mærkelige, bogstavrette udtale af 
det danske sprog, om hans punktlighed, 
så at man kunne stille urene efter ham, om 
hans mistænksomhed, når han skulle skri
ve på tavlen og var nødt til at vende ryg
gen til klassen (der var fo elever i den!): 
»Jeg ser det godt, jeg ser det godt«, mum
lede han, indtil han atter kunne vende 
front til og genoptage kontrol. - En anden 
gang blev han så fortørnet over, at en af 
eleverne (de var stadigvæk kun fo!) fo 
over 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 
historie viser, det som man sjældent er 
opmærksom på ved skolehistorier, lære
ren som den sårbare part!).

Secher blev i 1915 afløst af /l. Af. /eMSCM 
(1915-47), hvis forældre havde begået den 
uforsigtighed at kalde ham Magnus, skønt 
han aldrig blev omtalt som andet end 
»Lille Jensen«. Hans fag var græsk og 
dansk, og naturligvis oldtidskundskab, og 
han var meget afholdt, selvom han kunne 
blive næsten lige så vred som sin for
gænger. Blandt Lille Jensens særheder

fÆ or K

som frk. Willemoes skrev om ham, kunne 
han nok være en forskrækkelse for latin
læsende 4. mellem'ere med sine strenge

ZÆor A Af. /gMSCM, wa/1946.
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ZÆor A Af. teglet a/yøTgrM Rgfgr 
(S.371.

var hans bibliomani. Han, der var ungkarl, 
bragte i løbet af et langt liv i Ribe så mange 
bøger op i sin lejlighed, at underboen måt
te understøtte loftet, der buede kraftigt 
under vægten.Oven i købet nænnede han 
ikke at bruge sine egne bøger, men lånte 
dem helst af en kollega! - Under krigen føl
te Lille Jensen, at han måbe gå under jor
den, fordi han i patriotisk harme havde 
rakt tunge ad en tysk soldat på gaden; der 
var nu også alvorligere grunde dertil. Lille

Jensen havde forsøgt at bidrage 
til modstandskampen aktivt: han 
havde f. eks. sat sig grundigt ind 
i sprængningsteori og ville give 
sabotører undervisning heri. Han 
overlevede besæbelsen; derimod 
ikke længe sin afskedigelse fra 
skolen, der skete i 1947: skolen 
var hans ét og alt.

Bech havde taget sin afsked i 
1922, af helbredsgrunde, og han 
tilbragte sit otium med at over
sæbe den romerske naturfiloso
fiske digter Luerets til dansk; sin 
egen latindigtning, som resultere
de i to små hefter »Epigrammata« 
(1915 & 1925), fortsabe han ikke. 
Det fortælles, at han i harme over 
en bemærkning i radioen om »en 
mærkelig original i Ribe, der end
nu i debe år (1925) sad og digte
de på latin« inddrev de to små 
hefter, trykt i Ribe Stiftsbog
trykkeri, og brændte dem. De er 
i dag store sjældenheder! - Hans 
efterfølger, LhMewar Me/se?:, 
blev kun ved skolen i få år og har 
ikke efterladt sig mange minder 
(han er dog fortaber til en i 
mange år flibigt anvendt gram
matik). Det har til gengæld 
ÆTMTwy WMgwoæ (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 - kapabel til at 
undervise i latin. Det kom hun til! 

I de ikke så få år, da der ikke var klassisk
sproglig linje, bestred hun alene undervis
ningen i latin for de nysproglige. Da klas
sikerne vendte tilbage, var hun ikke bleg 
for at påtage sig undervisningen også af
dem. Det betød, at hun måbe udvide sin 
læsning af de latinske fortabere ganske 
betydeligt; i virkeligheden præsterede 
hun i løbet af ganske få år i begyndelsen af 
50'erne at læse sig op på hovedfagsniveau 
i latin. Men hun kunne lide det! - aldrig
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befandt hun sig bedre end når hun kunne 
studere! - Frk. Wiliemoes' betydning for 
Ribe Katedralskole gennem et langt liv i 
dens tjeneste strakte sig ud over de klas
siske fag. Helt berettiget kunne rektor 
Vestergaard sige ved hendes afgang fra 
skolen 1972: «Frk Wiliemoes er simpelt
hen Ribe Katedralskole!«

I 1947 kom Mets ia&gaaref-feferseM til 
skolen. Han, der var cand.mag. i klassisk 
filologi fra midten af trediverne, havde 
under hele krigen opholdt sig på Fær
øerne 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 altså en græsklærer, 
og det følgende år blev da 
klassikerlinjen genindført. 
ÅWifor /øTyewseM, som i 
1947 havde afløst rektor 
Willumsen, var primus 
motor, og i 1951 kunne 
man for første gang i 
mange år dimittere hele 
tre klassisk-sproglige stu
denter.

Ladepeter, som hans 
øge- eller kælenavn hurtigt 
blev blandt elever, var en 
trofast 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 betegnelsen for det lille 
gavlkammer i Asylet, hvor 
klassikerne havde deres 
græsk- og latintimer. 
Timerne var præget af stil
færdig humor og stor flid; 
de store visioner var ikke 
hans sag, - snarere en vis 
saglig skepsis og kølig dis
tance til de gamle. Holdt 
han virkelig af dem? Det 
gjorde han utvivlsomt, 

men det blev ikke altid forundt eleverne at 
opdage det. Men man 6k lært noget latin 
og græsk!

Rekrutteringen af elever til klassikerlin
jen var ikke noget problem, som 50'erne 
skred frem. De gamle sprog oplevede en 
ny og - for nogle - overraskende populari
tet, måske sammenhængende med efter
krigsgenerationens behov for at finde sit 
ståsted, sine rødder. Der var tit lige så 
mange klassisk- som ny-sproglige, ja, sidst 
i årtiet så mange, at de kunne danne et 
hold for sig og ikke blot være et appendix
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til et nysprogligt eller matematisk hold i 
fællesfagene. 14 til 16 klassikere, det 
betød, at »Olympen« næsten var for lille! 
»Boom'et«, som ikke blot var et Ribe- 
fænomen (på Metropolitanskolen i Køben
havn dublerede man klassikerholdene!), 
betød, at man snart kom til at mangle 
lærere. I 1954 blev ybrggM Haasteo' ansat, 
direkte fra universitetet og uden pædago
gikum, men der var bud efter ham også fra 
Københavns Universitet, så det blev kun 
til 4 korte år i Ribe, halvdelen af tiden end
da tilbragt i København. - 11959 blev Lade- 
gaard hentet til Aarhus Katedralskole; vor 
skole stod uden græsklærer, og selvom 
frk. Willemoes kunne meget, kunne hun 
ikke klare alt alene. Man måtte klare sig 
med studentervikar, indtil det i 1960 lyk
kedes at få ansat Ft. ÅYes&ye-HaMseM på 
skolen.

Kiesbye var en ildsjæl, og han fik san
delig også brug for alt sit krudt: det første 
år havde han 36 timer om ugen! (- det var 
dengang man også underviste om lørda
gen). Han var et elskeligt menneske, lærd

og åben for alle synspunkter, diskussions
ivrig og uden nogen som helst praktisk 
sans. Han var elsket af eleverne af de før
ste 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 eksistentielt forhold til de 
klassiske tekster de læste. Kisbyes under
visning var - det kan jeg se i dag - på 
mange måder banebrydende for nye 
aspekter ved undervisningen i græsk og 
latin, med mere vægt på idéerne og de kul
turelle sider af fagene og tilsvarende min
dre på de formale, sproglig/grammatiske.

Det var dog klart, at skolen måtte have 
endnu en lærer i de klassiske fag, og i 
1964 blev jeg ansat. For første gang i 
mange år kunne frk. Willemoes trækkesig 
delvis ud af latinundervisningen og hellige 
sig fransk: der var nu to klassiske filologer 
ansat på skolen. Det varede imidlertid 
ikke længe inden Kiesbye lod sig friste af 
sine studieinteresser og lod sig ansætte
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som amanuensis ved det nyoprettede uni
versitet i Odense; i hans sted blev i 1967 
Ole Balslev ansat, og han faldt hurtigt godt 
til på skolen og i byen. 1 løbet af nogle år 
blev min kone, /ivMelle færdig med 
sit studium og hk deltidsansættelsepå sko
len; så var vi hele tre filologer, og det vare
de lige til Ole Balslev blev ansat som rek
tor på Holstebro Gymnasium i 1981. Hans 
efterfølger blev Ben! AforleMseM (russisk 
og latin/old).

Da jeg blev ansat, sagde rektor Vester- 
gaard: »Jeg gi'r dig 10 år«; længere mente 
han ikke det ville vare inden græsk og 
latin var helt forsvundet fra gymnasiesko
len. Sandt nok har der været tider, hvor 
det så sort ud, og ikke sjældent har man 
haft fornemmelsen af, at der sad folk i top
pen 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 udta
lelsen er på sin vis lige så fordomsfuld 
som rektor Willumsens ovenfor citerede.

Men gud ske lov for pigerne! - Skole
loven i 1903 betød at de i stigende tal kom 
i gymnasiet, og i dag udgør de mere end 
50% af gymnasiets elever, efterhånden 
også på den matematiske linje.

1 1922 skrev lektor Bech et langt brev til 
sin tidligere elev Emmy Willemoes, da i 
Paris - på latin! Jeg ved ikke om hun sva
rede på samme sprog, men hun bevarede 
brevet, som virkelig også er værd at beva
re. Lektor Bech beherskede latinen som 
få; jeg har ovenfor 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 latin. Men vi læser stadigvæk 
Cæsar og Cicero og Seneca, Horats og 
Vergil og Ovid, og de udgør en del af vor 
kulturarv. Arbejdet med oldtidens kultur 
på originalsproget og i oversættelse giver 
stadigvæk unge mennesker udbytte og 
mulighed for øget selvforståelse. Det drej
er sig jo om Europas fælles kultur! - den 
tanke har på det sidste vundet fornyet 
aktualitet, 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 til
fældet, skal man ikke klage: de gamle 
sprog i den danske skole.

ÅBNINGSTIDER:
ALLE DAGE:

Restauration kl. 1 0 .0 0 -23 .00
Kekken kl. 12.00-20.45

Hyggelig restaurant i en 400 Ar gammel, tredet 
bygning pA Skibbroen I Ribe. God mad Hl rimelige 
priser. Mange fiskeretter, bl.a. bakskuld. Den ny
indrettede Sæ lstue til 28 pers. kan reserveres VI er 
gerne behjælpelige med at sammensætte Deres 
jubilarfrokost/middag.
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Legater til studenter 
fra Ribe Katedralskole
Ribe Katedralskole uddeler i juni 2002 nogle 
portioner af ambassadør Frode Schon og hustru 
Valborg, født Windfeld's Fond.
Fondens grundlag er en testamentarisk gave fra ambassadør 
Frode Schon, der blev student fra Katedralskolen i 1925. Skolen 
modtog i 1998 1,6 milioner kroner til oprettelse af et legat. Det er 
renterne af dette beløb, der uddeles som legatportioner. 
Formålet med fonden og dermed med legaterne er at støtte 
"lovende og flittige studerende", der har eksamen fra Ribe 
Katedralskole, og som studerer ved universitetet eller ved en 
højere læreanstalt. Det er en forudsætning for støtte, at de stu
derende ikke uden økonomisk hjælp vil kunne gennemføre 
deres videre uddannelse på tilfredsstillende måde. Legaterne 
skal derfor gives i så store portioner, at de bliver til virkelig 
hjælp for modtagerne. Legaterne vil også kunne gives for flere 
år ad gangen.
Bestyrelsen har de sidste år i særlig grad støttet projekter som 
for eksempel et studieophold ved et udenlandsk universitet som 
led i studieforløbet. Det er i god overensstemmelse med legatets 
formål.
Således uddeltes i 2001 6 portioner på hver 13.000,00 kr. 
Portionerne gik til støtte for studieophold i Frankrig, USA, 
Irland, Edinburgh, Boston og Tanzania.
Legatet kan også søges af nuværende elever ved Ribe 
Katedralskole, men mindst 3/4 af legatportionerne skal gå til ele
ver, der er i gang med deres studier.
Ansøgningsskema fås ved fremsendelse af frankeret kuvert til 
Ribe Katedralskole, Puggårdsgade 22, 6760 Ribe. Ansøgnings
fristen er 1. maj 2002.

Bent Karsdal 
rektor
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Boganm eldelse
Anmeldelse af bogen:
»Abell blomstrer ikke for enhver«.

KjeidAbeli, (1901-1961).
I anledning af Kjeld Abells 100 års fød
selsdag, afholdtes i Institut for Kunst
historie, Dans og Teatervidenskab ved 
Københavns Universitet, et Kjeld Abell- 
seminar.

Det kom der en fin bog ud af: »Abeli 
blomstrer ikke for enhver«. Den indehol
der 11 foredragsholderes bidrag, 5 artik
ler som beskriver de mange facetter af 
hans virke, 4 artikler er specifikke drama
læsninger og de sidste 2 artikler har en 
samfundsrelateret analytisk vinkel på 
Kjeld Abell (som der står på bogomslagets 
bagside.)

Selvfølgelig skal bogen anmeldes i 
Ripenser-Samfundets blad, da, som alle 
ved, Kjeld Abell er en ripenser, godt nok 
kun i sine første 8 leveår.

Kjeld Abell var en utrolig stor person
lighed, som spændte meget vidt og bredt.

Han var cand.polit., men valgte en helt 
anden vej. Han var i en årrække direktør 
for Tivoli, teatermaler, balletlibrettist (bal
letforfatter), dramatiker og ikke mindst 
forfatter. Han var med til at forny det dan
ske teaterliv ganske betydeligt. Af værker 
skal nævnes, bl.a. »Enken i spejlet«, 
»Melodien som blev væk«, og som engang 
blev spillet ved Ribe Katedralskoles årlige 
Teateropførelse, Og ikke at glemme »Den 
blå Pekingeser« og mange, mange flere.

Poul Henningsen, Herman Koppel og 
flere af de Københavnske teaterdirektører 
var hans samarbejdspartnere.

Kjeld Abell kom i klemme som kommu
nistisk sympatisør, og det ødelagde en hel 
del for ham, så han blev mistænkeliggjort. 
Ikke mindst, da han efter mordet på Kaj 
Munk, den 4. januar 1944, fra Det Konge
lige Teaters Scene, opfordrede publikum 
til at mindes digteren, måtte Kjeld Abell 
gå under jorden.

En af artiklerne i bogen, med titlen: 
Kjeld Abells billeddannelser, skrevet af 
mag.art. Jørgen Heiner, dramaturg og sce
neinstruktør på Århus Teater, indeholder 
et lille uddrag af en kronik, skrevet af 
Kjeld Abell i 1940, hvor han med en sær
deles veludviklet billederindring beskri
ver: "En trappesten i Ribe".

Det er en god bog, med mange forskel
lige syn på Kjeld Abell, både hans forfat
terskab og hans personlighed.

BOGEN: LÆS DEN, DEN ER GOD.
B/seM /æger

Abe)! Momstrer ¡Me for enhver
]) artikler cm Kjeld Abel!

AM/ MorMrer r'AAe/or errAoer - t i  arh'A/er 
07% Hr'e/å AM/. Beårgere/ <3/ ITsM 
/øTgewseM, IsaM/a Beree/ & Aafrf%e 
Brøgger -SgeM/. Bor/agef UBr/Boers. 176 
sr'åer ///Mrere/. 196,- ¿%A/. 7%o7775. /SBN 
67-7917-667-9. Fas Aos AogAa%å/er%e e//er 
år'reAfe gå M7MW.77r%/6ver$.åA
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I N 0 S T A L 6 I S K E  0 6  H iS T O R I S K E  

O M O tV E L S E R  T I L B V B E R  V l:

J U B 1 L A R F R 0 K 0 S T

0 R R E B M O U S S E  i TiMiAN NA6E

V A R M R 0 6 E T  F I S K E 6 R A T I N  MED TOMAT & KRVDDERURTER

K A L V E M E B  A iL L O N  PA 6R0NTSA5SFR1KASSE MED P1MENTSAUCE

C I T R O N S A V A R I N  MED HVlD CHOKOLADESORBET 
3 RETTER: 165,- /  4 RETTER: 195,-

J U B I L A R M E N U

R 0 6 E T  L A K S E R O U L A D E  M/SALATER & BALSAM1C0MARWADE 

P E R L E H 0 N E  1SERRAN0SK1NKE PA RATATOUILLE & BAS1UKUMSC. 

C R E M E  B R Ü L E E  MED cAPPuccmois
§ RETTER: 235,- /  3 RETTER: 235,- 

(HUSK AT 0P61VE JUB1LARTVPE & -ÄR6AN6)

F L E R E  F 0 R S L A 6  P A :  W W W .H 0 T E L B A 6 M A R .B K  

0 V E R N A T N I N 6  =  10% JUB1LARRABAT

TORVET 1 - 6760 R1BE - TR. 7542 0033

http://WWW.H0TELBA6MAR.BK


Konkurrencen
98

Stjernen over Ribe
Løsning:
Stjernen blev opsat og tændt 1. gang den
4. december 1936. Der er 104 pærer i stjer
nen.

Den heldige vinder blev:
Gudrun Larsen i Aarup, som har fået sin 
præmie tilsendt. Vi iler straks med at kom
me med en ny konkurrence.

Mogens Juhl har fremsendt ovenstående 
billede af skiltet med Smedetorvet. 
Spørgsmålet er:

Hvor ligger Smedetorvet 
i Ribe?
Der trækkes lod om en af Parmo's gode 
flasker Katedralskolerødvin blandt alle, 
der har indsendt den rigtige løsning 
inden 15. maj 
til Redaktionen

Hoffgaardsvej 7 
6950 Ringkøbing
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1. Hotel Dagmar - 2. Weis Stue - 3. Firenze - 4. Backhaus - 5. Sælhunden - 6. Jegerstuen 
7. Hotel Gredstedbro - 8. Ribe Byferie - 9. Den gamle Arrest -

Tetefon Gredatedbro 
(05) 431088

Hotel Gredstedbro er Idyllisk beliggende 1 
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.

Hotellet er åbent året rundt alle dage.



Laurbær til en god fortæller
Af MARIANNE JUHL

Laurbær dl en god fortæller
/MT* h'Meh /Vans A'hvarh 

Ahrregarh-Aie/seM årgts GyMwe 
Båhe aMweMgrg og læsere Aar mohfaget 
Aaws enwhn'Mgsåoger weh Aegeysfn'Mg.

Det lykkedes faktisk at gøre den ellers 
scenevante formand for Ny Carlsberg-fon- 
dets direktion lettere forvirret og synligt 
genert, da Boghandlerforening og presse 
i går eftermiddags troppede op på hans 
kontor, uden at han vidste det på forhånd. 
Det glade budskab til Hans Edvard Nør
regård-Nielsen var, at han får årets Gyldne 
Laurbær for erindringsbogen »Riber ret«, 
anden del af de erindringer om en jysk 
barn- og ungdom, der begyndte med 
»Mands minde« i 1999.

Nørregård-Nielsen, der i de to bøger 
har vist sig som både en god fortæller og 
en sprogkunstner, blev så perpleks, da det 
væltede ud af elevatoren med tv-kamera- 
er, boghandlere og journalister, at han 
måtte gribe efter klicheerne: »Det er jeg 
glad for. Det er jeg meget beæret over. Jeg 
er glad for netop den hædersbevisning, 
fordi den viser bredden i mine bøger, som

overrakte ow GyM̂ e
LaMr&ær hl Hows Ædmrd Nørr<?gåfd-M'ebe%.

jeg regner med også spiller en rolle for 
valget.«

Og det gør det. Boghandlerne stemmer 
med både hjertet og tegnebogen, som 
boghandlernes formand Jannik Lunn 
udtrykte det. »Riber ret« er trykt i 27.000 
eksemplarer og dermed på vej til de
50.000 af »Mands minde«. Hans Edvard 
Nørregård-Nielsens bog fik dobbelt så 
mange stemmer som nummer to - forfatte
ren Ida Jessens roman »Den der lyver«. 
Med æren og den græske laurbærkrone 
følger en fest til marts, 8000 kontante kro
ner og bøger for 2000.

Nørregård-Nielsen bedyrede, at han 
ikke anede, han kunne komme i betragt
ning til laurbærrene:

»Man skal i det hele taget aldrig gøre 
sig forhåbninger om priser. Så bliver man 
ikke skuffet.«

»For beløbet vil jeg invitere hovedper
sonerne i min bog til middag på restau
rant Alsace«, sagde den prisbelønnede, 
»og bogpengene skal gå til ordbøger. Jeg 
har aldrig været særlig god til sprog, fordi 
jeg stammede som barn og havde travlt 
nok med at lære at tale dansk. Jeg var så 
bange for at komme på stammeskole.«

Men Hans Edvard Nørregård-Nielsen 
tilføjede, at bliver man drillet som barn, 
gælder det om at tilegne sig sine handi
caps så hurtigt som muligt, derefter være 
ligeglad med dem og gå over til at glæde 
sig over noget af det andet, man kan.

Selvom han i dag er glad for, at han over 
en snaps for meget lod sig overtale af 
Gyldendals litterære direktør Johannes 
Riis til at skrive »Mands minde« og fulgte 
op med »Riber ret«, så bliver der ikke 
noget bind tre. »Det kommer for tæt på 
nutiden og bliver bare en af de sædvanlige 
bøger om, hvem man har mødt osv.« Næh, 
Hans Edvard Nørregård-Nielsen holder 
op, mens legen er så god, som den blandt 
andet var det i går.

marianne.juhl@jp.dk

mailto:marianne.juhl@jp.dk


Nyt fra Ribe
Fynboer etablerer eget klipiiskelaug

DrowMbg Dagwar <2/  7<§<§5 
Mdf 2 7?fåe Aavde gæ ster^*a  FyM b7 årN-
ge geMera/^rsowtMg

Mads Lavpris og Anders Beton hedder 
to fynboer, som satte det ripensiske klip- 
fiskelaug på den anden ende, da iauget i 
sidste uge hoidt den åriige generalforsam- 
iing. Fynboerne var inviteret med, fordi de 
gerne vii starte et iaug magen tii hjemme 
i Nyborg, hvor de kommer fra. Det var TV 
Syds indsiag fra laugets 10 års jubilæum i 
1995, som var den direkte årsag tii den 
fynske interesse for Ribes klipfiskeiaug.

AHerede for fem år siden var Mads 
Lavpris i Ribe for at hoide møde med 
oldermand Svend Bernhardt Sørensen, 
men der skude gå yderligere endnu en 
rum tid, før Mads havde samlet folk nok til 
et egentligt laug i Nyborg.

Formålet med besøget i Ribe var at se, 
hvordan et laugsmøde bliver afviklet. Det 
blev afviklet, præcis som det plejer, men 
de farverige gæster nåede dog at sætte 
deres præg på generalforsamlingen.

KlipSskelauget Dronning Dagmar af 
1885 udi i Ribe har nået maksimumgsræn- 
sen på 50 medlemmer, hvilket var grun
den til, at man denne gang var nødt til at 
flytte arrangementet fra Weis' Stue til 
Restaurant Backhaus.

Her blev der serveret nyimporteret 
klipfisk fra Færøerne med alt, hvad dertil 
hører.

Hyggen er i højsædet
Aforaif Æayraw Aar åfwef ca/é i gåga&w 

MaPMef Afar/ew
Cafeen på hjørnet af Skibbroen og 
Overdammen har fået ny ejer. Stedet er 
blevet overtaget af Morad Bayram, og han 
ønsker, at stedet skal blive et hyggeligt 
sted, hvor folk kan mødes over en kop kaf
fe, en pizza, en is eller en ret grillmad.

- Jeg vil gerne have, at cafeen bliver et 
sted, hvor folk kan lide at komme. Stedet

Aforait jVanM /¡ar ¡wr/aget ca/éeH /¡̂ ¡wet

hedder Lili Marlen, og det skal gerne give 
folk det budskab, at det er et sted med en 
hyggelig atmosfære. Jeg har tidligere dre
vet et pizzeria i Esbjerg, men jeg vil gerne 
satse på noget lidt mere stabilt i en type by 
som Ribe. Jeg ved, at Ribe har en masse 
turister, og det er selvfølgelig fint, men jeg 
satser også meget på. at de lokale skal 
have en god oplevelse, når de kommer 
her, siger Morad Bayram, der driver ste
det sammen med Naim.

- Jeg har fået lavet et menukort med 
masser af gode retter. Jeg vil gerne have 
et meget bredt udvalg, og folk kan derfor 
få mange forskellige pizzaer, grillmad, 
salater og mange andre spændende ting. 
Jeg laver også nogle specialiteter som 
oksemørbrad, kalkun- og kyllingfilet samt 
indbagte rejer, siger han.

De store våde vidder
EA/VDLAND.' ,SYor??? og åagpøMd sAa&g?* 
sjæcz'eff owMwg Æf&e.
For ripenserne er det hverdag. På gæster
ne virker det voldsomt, når bagvandet stu- 
ver sig sammen på de store vidder om
kring Ribe og medfører store oversvøm
melser af engene, næsten så langt øjet 
rækker.
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Oyw/hffsvg/'gM reJ R:'&g wgrg gM &w orgr gM wMsoM ro /^raa

Fænomenet skyldes, at vandet fra Ribe 
Å, der har tilløb helt fra Aabenraa, på 
grund af kraftig blæst og højvande ikke 
kan komme ud i Vadehavet.

Flemming Berthelsen og hans datter 
Anne Sofie på fire et halvt år fra Amager 
nød det flotte skue fra toppen af 
Borgertårnet på Ribe Domkirke, da de i

går besøgte Ribe. Familien er på ferie i 
sommerhus på Rømø, og som Anne Sofie 
fortalte, var hun glad for at kunne være 
inden døre tirsdag aften, da stormen rase
de.

- Den storm gav en ekstra oplevelse, 
men heldigvis generede den ikke os, for
talte Flemming Berthelsen.

i'*: '

Sa/A sf? hi Ar BgrtMsgM, & & sawweM Ao ta#eM o/&i gi %aM /¡MM-
¿rg<f wgier Aafe ÆøTggrtårw [' A'&e.



7?:7<e By/én'e er h7 af ef i:e/f Myf
7Ma7%e<f. B^sseMa^er^*a /;e/e DaM^orC

Se lsk a b e r  d l B y fe rien
Æf wyf warÅeai &egyM&r af tageJårw f)a BfAe 
By/én'e. Bas^eMaAer faaer Miaf/ener:' B?7<e 
I maj måned får Ribe Byferie besøg af det 
første danske busrejseseiskab, som deci
deret har valgt Ribe som rejsemåi.
- Det er et nyt marked, som vi venter os 
meget af, og busselskabet har helt forstå
et ideen med byferiekonceptet. Gæsterne 
skal således indtage deres morgenmad på 
en restaurant, frokosten på en anden og 
endelig skal selskabet på 40 personer spi
se aftensmad på en tredie restaurant, for
tæller Ribe Byferies direktør, Britt Stef
fensen.

Hvad selskabet derudover skal lave 
under deres ophold ved Britt Steffensen 
ikke noget om, men med indførelsen af 
Ribepasset er der rig mulighed for at slå 
sine folder i Ribe.

- Vi kan ikke nå at markedsføre Ribe
passet i vores brochuremateriale i år, men 
til næste år regner vi med, at alle vores 
gæster bliver udstyret med et pas, når de 
bor i byferien. Derfor håber vi naturligvis 
også, at endnu flere restauranter og forret
ninger melder sig til ordningen.

B ro r s o n s  hjem  sæ lges
Salmedigteren H. A. Brorsons gamle 
bispe- og digterbolig i det centrale Ribe er 
til salg. Ejendommen Tårnborg samt en 
tilbygning er sat til salg for 3,5 millioner 
kro-ner, men køberen skal regne med at 
skulle bruge yderligere to-tre millioner på 
at gøre den fredede ejendom beboelig.

Bygningen er på næsten 450 kvadrat
meter og stammer fra midten af 1500-tal- 
let. Det var i denne bolig, hvor arbejdsvæ
relset står intakt, at Brorson skrev nogle 
af sine mest kendte salmer.

Hans Adolph Brorson. der levede fra 
1694 til 1764, kom til Ribe i 1737 som stifts
provst og var Ira 1941 biskop. Inden da 
havde Brorson virket som præst i Tønder 
fra 1729 til 1737, ligesom han havde været 
huslærer hos morbroderen i Løgum
kloster efter en sjælelig krise efter ufuld
førte studier i København fra 1712-1716.

Kommunaldirektør Jørgen Clausen, 
Ribe, siger, at ejendommen, der har kun
net købes i godt et år, er egnet for en lieb
haver. der ønsker at bo i det gamle Ribe. 
Bygningen, der både har været posthus 
og - måske mere passende - kulturforvalt
ning, har været lejet ud til Ribe Statsamt, 
men sælges af kommunen som led i en 
ombygning af byens rådhus.



¿¿se FmiMseM og Afan'aMMe står;' og co/égM J;å Q̂ e&Ms Gaarå.

E n  b lande t land hand e l
ØMe&MS Gaarå er ca/ée% weå åew goåe å%å 
og' &M Aygge/ige atwox/ære, wew åef er også 
ew SM%å ^Meå eM wosse goåe oarer 
Cafeen og butikken på Quedens Gaard er 
fyldt med atmosfære, og den hyggelige 
stil har givet indehaver Lise Frederiksen, 
hendes »højre hånd« Marianne Tonnesen 
og personalet en stor popularitet hos 
deres trofaste publikum og kunder. 
Udover at være butik er Quedens Gaard 
stedet, hvor man mødes til en hyggelig 
snak over en kop kaffe, en øl eller en god 
frokostret.

- Der er en helt speciel ånd her på ste
det, og det er en fornøjelse at holde sam
men på det. Jeg føler, at butikkens basis er 
de mange lokale kunder, der trofast hand
ler hos os. Det er kvinden, der køber tøj 
fra Noa Noa, m/k'en, der skal Ende en 
anderledes gave, parret, der skal have en 
frokost i cafeen eller manden, der køber 
en oplukker med lyd i som en sjov gave
idé, siger Lise Frederiksen.

Quedens Gaard er stedet, hvor man 
Ender en udsøgt gaveidé. - Vi har altid 
øjnene åbne, når vi er på ferie i udlandet, 
eller når vi kører rundt i Danmark. Vi 
Ender tit nye ideer til butikken, når vi hol
der ferie, og det er med til, at vi har et 
vareudvalg, som ikke ligner det, man 
Ender i andre lignende butikker, siger 
Lise, der som bekendt også er arrangør af 
blandt andet koncerter.

R ib e  e r v e rd e n s  første v irtue lle  by
- Det store cowJwferMaå »Æf ow Vef og PC 
Pro« giver Piåe e% goå re^/owe og &es%r:'ver 
%07M7MMMews virfMe/fe safsMMg gå grogene? 
»FiriMef Pi&e«.

Bladet er imponeret over Ribes udform
ning af projektet, som de Ender unikt, og 
de spår, at Eere andre byer vil følge eher.

Udviklingschef Kristian Bendix Drejer 
mener allerede, at Ribe har fået positiv 
respons på satsningen.

- Jeg har ikke set andre by-er i Dan
mark, der som os har formået at samle 
byen, erhverv, turisme, kultur, historie og 
gader og præsenteret det igennem leven
de billeder, siger Kristian Bendix Drejer til 
bladet.

- Vi har fået mange positive tilkendegi
velser fra deltagerne i Virtuel Ribe. Vi kan 
se, at der er omkring dobbelt så mange 
inde at se på siden som sidste år, og det 
vidner om en meget stor interesse. Der 
var i starten en meget stor nysgerrighed, 
men det er som om, at det har fundet et 
godt niveau. Konceptet skal dog udvikles, 
og vi vil løbende sørge for at udvide med 
Eere deltagere og Eere aktiviteter. Vi har 
ydermere fået masser af god reklame for 
at være foran alle andre, og vi vil samtidig 
vinde tid og være foran, siger Kristian 
Bendix Drejer.

Computerbladet kalder Ribe for Ver
dens første Virtuelle by, og de roser det 
fremsynede projekt som er skabt af Kri-
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stian Bendix Drejer i et samarbejde med 
Bynet Danmark, TVRopa og Ribe Er
hvervsråd.

Ribe vil blive brugt som forbillede for 
andre byer, og de har status som en slags 
pioner. De små filmklip bliver flittigt 
brugt, og i takt med de hurtige internet- 
forbindelser vil interessen for virtuelle 
projekter eskalere.

Syv mand bag fotograf Jacob A. Riis
ToAai gøre Mep

f ag Byrådet AaAAer åag^ra-
/eAfef.

Den komité, der søndag den 17. februar 
blev nedsat for at udbrede kendskabet til 
ripenseren, fotograf og journalist Jacob A. 
Riis, kom godt fra start.

Efter premieren i Panorama på filmen 
om Jacob A. Riis blev navnene offentlig
gjort på de mennesker, der skal sidde i 
komitéen, og samtidig overrakte borg
mester Preben Rudiengaard (V) på byrå
dets vegne 14.000 kroner til komiteen. 

Som borgmesteren sagde:
Også i dag er der brug for journalister,

der sætter dagsordenen med etikken i 
behold, og derfor er det så vigtigt, at kend
skabet til Jacob A. Riis bliver udbredt

Og til de 14.000 kroner, byrådet gav, 
skal lægges de penge, der kom ind fra 
aftenens arrangement Omkring 125 del
tog, og af disse havde langt de Reste betalt 
200 kroner for at overvære premieren på 
Rimen.

Instruktøren af Rimen »Flash of a dre- 
am«, dansk amerikaneren Robert Fox, var 
på linje med Preben Rudiengaard, da han 
fortalte om ideen RI og arbejdet med Ri
men:

- Jacob A. Riis har stadig noget at sige. 
Hans tanker om samfundet er stadig 
meget relevante. Hans ord om slumkvar
tererne gælder stadig i nutiden.

Komiteen er nedsat under Den Anti
kvariske Samling, og formanden for sam
lingen, advokat Torben Bisgaard, præsen
terede navnene. De er museumsinspektør 
Jakob Kiefer Olsen, cand.mag. Torkil 
Funder, lærer Søren Mulvad, pressefoto
graf Poul Anker Nielsen, turistchef Sanne 
Stammose, direktør Arne Johansen og 
kulturkonsulent Birthe Larsen.

Før ̂ rewiereM ; PøMøraTMa »FM; o/a 4reaw«tøriaiie SøreM Afaiea  ̂Ri Musiré iræA øw Aê 4ie rî eMser
Søre% 4Mpa4 ses Aer sawweM we4JórsiaM&r Fiiw B;'s^aar4 Ri venstre ø  ̂si% Aøwe, SMSOMMe 7Yi Aø/re
/ør SasaMMe Maiøa^ ses PørAii FaM&r



A'&s KM&r owrrærelse af̂ MMŜ M̂ dswid Ŝ aMMewaMa! (t.vj og
¿a'ogm^oityror/a^KS C%nstMMeM ft.%J, Tt̂ Metto SfogroM sow om&T:

G ra tis  i b iogra fen  - resten  a f iivet
Aferg e^å 7.000 TMeMweŝ gryhz %glg 
DoMworT; åc/fog i AoM̂MTygMceM ow at 
OMåg CM M7M% gMMnMg Wgå ¿MŜ n̂ hOMCM 
/ra «ÆiMggKCS Herre«
37-årige Annette Sjøgren fra Ribe var den 
heidige biandt mere end 1.000 del-tagere i 
lodtrækningen om en 18 karat guldring 
med de originale inskriptioner fra «Rin
genes Herre«. Foruden at vinde ringen til 
en værdi af 10.000 kroner, giver ringen 
gratis adgang til Panorama, resten af livet, 
i det mindst så længe at Carsten Ber- 
thelsen og René Damkjær ejer biografen. 
Ringen gør, som kendere af «Ringenes 
Herre« vil vide, bæreren usynlig, hvor
for billetkontrolløren ikke kan se, hvis 
Annette går i biografen! Panorama havde 
udskrevet konkurrencen i forbindelse 
med premieren på «Ringenes Herre«. 
Folk fra hele landet ringede til biografen 
for at få tilsendt konkurrencekuponen. 
Ringen er lavet af kunstguld- smed Henrik 
Skjønnemand efter de originale tegninger 
venligst udlånt af New Line Cinema.

D o m k irke fu n d a m e n t 
k ig ge s  g ru n d ig t  efter
Vestgavlen på Ribe Domkirke revner. Der 
er ikke tale om dramatiske revner, men rev
nerne er store nok tii, at Domkirkens 
Menighedsråd gerne vil have undersøgt,

om der er fare for at stenreliefferne blandt 
andet over den historiske kathoveddør er i 
fare for at blive ødelagt. Derfor har 
Menighedsrådet besluttet, at domkirkens 
fundament skal undersøges grundigt.

I den forbindelse har Den Antikvariske 
Samling foretaget to mindre udgravninger. 
I disse udgravninger har man fundet både 
en voksen- og en barnegrav. - Mange men
nesker biev begravet i og omkring kirken 
for rigtig mange år siden, og det er et par af 
disse grave, vi nu er stødt på. Gravene lig
ger i tæt forbindelse til den gamle del af 
processionsgangen, som engang bandt 
Domkirken sammen med den resterende 
del af processionsgangen, fortæller arkæo
log Lis Andersen. På den tid var det almin
deligt, at man blev begravet i kirken. Blandt 
andre er Kong Christoffer begravet i Ribe 
Domkirke. Blandt de fund, som arkæolo
gerne gravede frem under de seneste 
udgravninger, er kistebeslag og håndtag, 
som skal undersøges nærmere. Under 
udgravningerne har arkæologerne stødt på 
et sandlag, som ikke hører til fundamentet 
til den eksisterende domkirke. Nye 
undersøgelser skal derfor prøve at klarlæg
ge, om der har været en tidligere kirke, 
som kunne være bygget af biskop Ture.

712% h7 7?:'åe L̂ e<zp:'s, /yås%e L&sf%ysfgM og

O B S  - 77:aM M/ w'åe ???grg, ow /waå ågr s%gr % Æf%g, så /æs L^eapfsgMs
/2/'g???7?tg.S2'åg.' MWM7. M ggaM SgM -n'% g. å%
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Storkefas og storkemor vidste åbenbart 
godt, hvad der forventedes af dem, da 
hunnen langt om længe landede i reden 
på Det gamle Rådhus i Ribe.

Her har hanstorken siden 2. april ven
tet på sin mage, og det varede ikke lang 
tid, inden storkeparret var i fuld gang 
med de forberedende øvelser til en fami
lieforøgelse i reden.

-  Og da storkene jo ikke kender til 
prævention, har vi da al mulig grund 
til at tro, at der kommer et resultat ud

af anstrengelserne, og at vi får æg og 
senere også unger i Ribe, siger Sven 
Erik Christiansen, Vester Vedsted ved 
Ribe. Han er oldermand I Ribe Storke- 
laug.

- Det er meget glædeligt, og godt nok 
er det ved at være allersidste udkald, hvis 
der skal nå at komme unger i reden i 
Ribe og få dem flyveklare, men jeg tror 
på, at det kan tykkes.

Om storkeparret får held med anstren
gelserne kan ses Rå www.Ribe.dk

Du møder os a))e vegne

http://www.Ribe.dk
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Ribe Katedralskoles 
Translokation 2 0 0 2
finder i år sted
FREDAG DEN 21. JUNI KL. 10
i skolegården. Kun i tilfælde af regnvejr flyttes højtideligheden indendørs, d.v.s. 
ind i Domkirken. Skulle vejret være køligt eller blæsende, men tørt, foregår trans
lokationen i skolegården. Det må anbefales de kuldskære ikke at være for som
merligt 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.



Den gale komponist
-  l

hA Elisabeth Saugm ann

Ef kidfd okendt stykke don.sk mMsikkAto- 
r;'e ybrtredes o/' den R2-drige organist 
Æq/'a Krog, som oidrig vd giemme mødet 
med den desynderiige kon;ponist Rned 
Z^tnggoord.

Hidti! har der været et gådefuldt hu] i 
forskningen omkring den »gale« kom
ponist Rued Langgaard, der i 1940 
blev ekspederet til Ribe Domkirke af 
Københavner-parnasset. »Vi ved ikke, 
hvem der afløste Langgaard som do
morganist i sommeren 1946,« siger 
Danmarks førende Langaard-forsker, 
Bendt Viinholt Nielsen. Men nu har 
JyHandsPosten fundet den 82-årige or
ganist Kaja Krag. For hende var det. 
Op til i dag har Kaja Krag ikke ønsket 
at stå frem med sine oplevelser i Ribe 
lige efter Anden Verdenskrig. Mest af 
hensyn til Langgaard, for hun glemmer 
dem aldrig. Eller som hun udtrykker 
det: »Himmel og hav!«

Rued Langgaard er dansk musik
histories underligste dyr. En ekstatisk out
sider og stejl ærkeromantiker i Carl 
Nielsens slagskygge. Han forblev i Ribe 
frem til sin død i juli 1952, kun 58 år gam
mel, og i år markeres 50-året for hans død i 
stor stil over hele landet. Overleveringerne 
om Langgaards særprægede væsen er ble
vet mytestof, men Kaja Krag kan bekræfte 
det hele. Hun er født i Maribo i 1920 og var 
færdiguddannet på Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium som 18-årig. Efter 
at have spillet i kirkerne på Lolland fik hun 
en opringning fra Jørgen Nielsen, domor
ganist i Århus, der tilbød hende et fem 
ugers vikariat for Langgaard, som skulle på 
ferie i Sverige med fmen. Og i et brev lo

vede Langgaard den 26-organist at hente 
hende på Ribe Banegård, når hun ankom 
med tog fra Maribo.

»Det var en hed sommerdag, og jeg 
havde rejst hele dagen, men der var ingen 
på perronen. Langt ude ad sporet så jeg en 
høj skikkelse, som jeg henvendte mig til, 
og med en fistelstemme sagde han: 
»Frøken Kaja Krag?«. Han var en ret stor 
mand og allerede gråhåret, og trods varmen 
var han iført en stor, gammeldags stråhat, 
jacket, tyk overfrakke og et uldent halstør
klæde. husker Kaja Krag. 1 Viinholt 
Nielsens bog om Rued Langgaard fortæl
les det, at Langgaard blev betragtet som 
Ribes kraftoriginal, når han med let

FO RFÆ RD ELSE - »D an iå q/te og kom po
nerede nde p å  D ronning D ogm ers kø/, mens 
kon spjæ ttede m ed orm ene, so^d/k diev jd r -  
yd rdede  og fdkoidte politiet,«  yd rfæ iier R*q/'o 
K rog om R ned Eonggoard.

Foio.- BO SMttVE
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L4NCGÆAÆD -  of/MiM /MMiil: Mer/ør^t opfort efter Aarn <Jørt.
fo ;o . DErÆGE. B/BE/OFEE

ijederende gang gik rundt i egne tanker 
med den store næse og flyve-manken og 
skreg »hold kift« til de drillende bøm. Men 
Kaj a Krag husker ikke, om de vakte speciel 
opsigt, da Langgaard med meget lange 
skridt fulgte hende til hotellet hvor hun 
skulle sove den første nat

»Jeg ved snart ikke. hvad jeg tænkte, og 
han var ikke særligt meddelsom. Jeg var 
mest spændt på, hvad han var for en med 
den mærkelige fremtoning, han var ikke

særligt køn, men det kunne han jo ikke 
gøre for. Men han var præget af, at han var 
en original, han var et forkælet enebarn af 
musiker-forældre, komponerede som tee
nager. og gav sin første koncert som 13- 
årig. Man ødelægger et barn på den måde.«

D rø n  i d o m k irk e n
Da Kaja Krag havde stillet bagagen, gik 
turen til domkirken, hvor Langgaard 
skulle høre hende spille:
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»Det fandt jeg ret grinagtigt, for han 
kunne jo ikke iave det om, hvis han ikke 
kunne iide mit spil, men han roste mig 
og spillede nogle af sine kompositioner 
for mig. Det var sager. Fantastisk. Han 
var en suveræn begavelse, også som or
ganist. Men han spillede til gengæld så 
himmelhøjt, at jeg frygtede, at hele dom
kirken ville styrte sammen. Det var lige, 
så det drønede i hvælvingerne, da han for 
fuld udblæsning viste mig, hvad orglet 
kunne. Nej, hvor han nød det. Jeg kunne 
godt lide det. da jeg nærmest er vokset 
op i Maribo Domkirkes store rum.«

Til frokosten næste dag var der dæk
ket op ved et langt bord, og fruens søster 
var også gæst:

»Langgaard havde stadig alt det her tøj 
på, han havde kun taget hatten af ved bor
det. Hvert andet øjeblik rejste han sig op, 
sagde »Pyh, hvor er her varmt«, og tog et 
stykke tøj af, hvorpå vi spiste videre. Det 
gentog sig mange gange, indtil han sad i 
den bare skjorte, og jeg tænkte, om han 
mon ville smide mere. Hans kone, der var 
hans gamle barnepige, irettesatte ham 
hele tiden med e t», Rued«, for han anede 
ikke, hvordan man opfører sig.«

Midt under frokosten forlod Lang
gaard bordet og gik ind på sit arbejds
værelse, hvor han kaldte på Kaja Krag.

»Hans kone sagde, at jeg ikke skulle 
gå ind i hans rod, men jeg gjorde det 
alligevel. Hillemænd -  jeg havde aldrig 
set noget lignende, der herskede vild 
forvirring med papirer og noder alle 
vegne. Jeg fatter ikke, hvordan han 
kunne hitte rundt i det. Han viste mig 
en ny kompostion, men jeg forstod ikke 
en pind, da jeg ikke kunne læse hans 
sjuskede noder. Så uden at lyve kunne 
jeg godt sige, at det var spændende. 
Om eftermiddagen rejste de, og jeg 
flyttede ind i deres lejlighed, men der 
var drysset så meget naftalin mod møl, 
at jeg ikke kune ånde. Så jeg tog senge
tøjet ud på verandaen og sov på en di
van i alle fem uger. Jeg fik kun betaling 
pr. tjeneste og havde ikke råd til hotel.«

I unåde
Rued Langgaard faldt i unåde grund af 
sin uforsonlighed og blev mobbet af det 
etablerede musikliv, fordi han var frem
med for dansk mentalitet. Han betragte
des som et højtflyvende tragisk tilfælde, 
og størstedelen af hans musik blev først 
opført efter hans død, heraf 70 af de 432 
kompositioner efter 1960. Han mente 
selv, at der først ville være håb for ham 
om totusinde år. Det Kgl. Teater afviste 
operaen »Antikrist« fem gange, og den 
blev uropført for et par år siden af Niels 
Muus i Innsbruck.

Også DR sendte ofte Langgaards vær
ker retur. Det fik ham til at skrive: »Jeg 
vedlægger min symfoni nr. 12, som jeg 
for en sikkerheds skyld har betegnet uan
vendelig. Men jeg mener det ikke.« Eller 
han skrev bitre stikpiller til Carl Nielsens 
succes: »Herr kapelmester. De må gerne 
omdøbe mine symfonier 11 eller 16 til 
»Det uudslukkelige solstik«.«

Musiklivet hvæsede af bestyrtelse, da 
han kaldte Det Kgl. Teaters chef et svin 
og beskrev Carl Nielsens musik som 
kostald og humbug. Og til DR skrev han: 
»Undskyld, at jeg ikke er Carl Nielsen, 
Sv. Schultz, Koppel, Riisager o.s.v. 
Hvorledes tror De Fanden kom
ponerer?«. Og da kulurens udsmidere 
brændemærkede ham som en ekstatisk 
tosse, provokerede han fortvivlet: »Jeg 
forbyder for fremtiden enhver opførelse 
af min musik... nu må det være nok! Jeg 
ønsker ikke mere at spise nådens brød i 
dansk musikliv.«

Armbåndstingeltangel
Men han havde en forkæmper i to
baksfabrikant Augustinus, som allerede i 
1913 havde engageret Berliner Filha- 
monikerne til en række uropførelser.

Trods triumfen i Berlin fik Langgaard 
med kritiker-grovfilen på hjemmebanen, 
og han svarede sarkastisk: »Ja, selvmord 
ville løse problemet.«

Faktisk var hans skæbne så grum, at 
Peter Borgwardt har planer om en spille-
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film om den uforfærdede ener. der skrev 
satser med titler som »Laksko« og 
»Armbåndstingeltangel«. Langgaard af
viste musikanalyse som »intelligens
idioti«, da han anså musik for at være fø
lelsernes sprog, og »En komponist 
eksploderer« er et typisk værk fra hans 
hånd.

I sin bog afdækker Viinholdt Nielsen 
Langgaards vanvittige sammenstød med 
Ribes borgerskab, for folk følte utrygge 
ved det ømskindede geni. der som barn 
måtte gå i seng med kvalme efter at have 
hørt Frelsens Hærs Musikkorps.

Kog i gryden
Efter Langgaard-vikariatet blev Kaja 
Krag afløser i Aarhus Domkirke i fem år, 
hvorpå hun i 21 år var ansat ved Faaborg 
Kirke. Og hun mener, at Ribeborgerne 
ikke var særligt søde ved Langgaard.

»Han lå ofte og komponerede ude på 
Dronning Dagmars høj, mens han 
spjættede med armene, så folk blev for
færdede og tilkaldte politiet. De kom så 
og flyttede ham og forklarede, at det 
bare var Ribes domorganist. Men jeg 
opfattede ikke Langgaard som en bitter 
mand, for det virkede, som om han le
vede i sin egen verden. Og selv om alt 
var sært og bizart omkring ham, havde 
jeg stor respekt for ham. Han var en af 
sin tids største musikpersonligheder, 
men man ødelagde alt for ham, fordi 
Mogens Wiildike ikke tålte ham.« siger 
Kaja Krag, der i 1952 vandt DR's 
»Sangerdyst fra kyst til kyst« med sit 
pigekor fra Faaborg.

Siden 1980'erne er der kommet kog i 
Langgaard-gryden, og efter at have væ
ret uden tilsyn på kanten af fonds
lovgivningen er Langgaard-fonden nu 
registreret som erhvervsdrivende fond. 
Den støtter bl.a. en revideret udgave af 
Langgaards samlede værker. Og den har 
genoprettet Langgaards gravsted på 
Holmens Kirkegård i København, hvor 
man kan filosofere ved de jordisk rester 
af komponisten, der gemte sig på toilet

tet med bind om ørerne, fordi fugle
sangen ødelagde hans indre musik. Eller 
klik ind på www.lang-gaard.dk

elisabeth.saugmann@jp.dk

Langgaard-året
Pluk fra aktivitetskalender for 
2002, Langgaard-året:

* 19.7. Ribe Domkirke. Koncert 
med domorganist Birgitte Ebert. 
Og »Skæbnetime«, musik, ord, 
billeder. Pianist Berit Tange og 
Esben Tange.

* 17.8.-2.9. Ridehuset Christians
borg Slot, København. 
»Antikrist«, Radiosymfoniorkes
tret. Radiokoret, Den Kgl. Opera.

* 20.8. Aarhus Domkirke, nyrevi
deret »Messis«, Flemming Friis. 
August- september, Det Kgl. Bi
bliotek København, udstilling 
breve, noder, fotos.

* 19.9. Apostelkirken København, 
kammermusik Handel-Trioen.

* 26.9. Ribe Katedralskole, Bendt 
Viinholt Nilsen, foredrag.

* 26.9. Musikhuset Aarhus, 5. 
symfoni, Aarhus Symfoniorkes
ter, Ole Schmidt.

* 10. og 24.10. Ribe Katedral
skole. kammermusik Det Jyske 
Ensemble.

* 12 og 13.12. Odense Koncert
hus, 2. symfoni, Odense Symfo
niorkester.

Kalender opdateres løbende på 
www.langgaard.dk

http://www.lang-gaard.dk
mailto:elisabeth.saugmann@jp.dk
http://www.langgaard.dk
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Åbent brev til
Hans Edvard Nørregaard-Nielsen

Mag. art.
Hans Edvard Nørregaard-Nielsen 
Brolæggerstræde 5,1  
1211 København K.

Kære Nørregaard-Nielsen.

Først og fremmest vil jeg sige dig tak for 
dine to følsomme og meget skarptsan- 
sede erindringsbøger, som både min 
kone og jeg har læst med stor fornøjelse. 
At dømme efter diverse læserindlæg i 
aviserne har du fået en del reaktioner på 
specielt »Riber Ret«, hvor naturligt nok 
ikke alle var enige med dig i den vurde
ring af Ribe Katedralskole.

Her er således et supplerende indlæg.

Jeg tillader mig den relativt intime tilta
leform af flere grunde:

1. Både min kone og jeg har gået på 
skolen, som vi frekventerede i 7 
begivenhedsmættede dannelsesår med 
studentereksamen 1958 fra samme 
klasse -  altså kun få år inden du be
gyndte på skolen.

2. Min kone Agnete er født Riishøj og 
er Søren Riishøj s ældste søster -  
Søren kender du jo.

3. Vi talte med dig under det efterføl
gende kaffebord (med udmærket 
kage!) i Sejling sognegård (nord for 
Silkeborg) april 1994, hvor du talte 
glimrende om guldaldermalerne.

Jeg har noget til fælles med dig hvad 
angår opvækst: Min far var i årene 
1947-1968 ansat som maskinmester på 
Åndssvageanstalten i Ribe (det hed det 
dengang, man ikke kom med eufemis
tiske omskrivninger). Jeg har således 
tilbragt min barndom fra 1947 og indtil 
1958 bosiddende på anstalten og har

udmærket erindring om det miljø -  in
klusive den karakteristiske indelukkede 
lugt, også børneafdelingen (BA?), hvor 
din mor i sin tid må have arbejdet. Det 
medførte i mellemskolen, at lektor 
Helge Larsen (geografi og engelsk, se
nere historie) kunne sige: »Frode, gå 
hjem hvor du kommer fra« eller 
»Frode, gå hjem hvor du hører til«. Jeg 
kender godt sarkasmen, selvom den i 
dette tilfælde formentlig ikke var ond
skabsfuldt ment.

Og endelig kan jeg nævne, at 
Agnetes familie stammer fra Ulfborg 
(Aastrup). P.g.a dette samt fem års ar
bejde i Holstebro og senere sommer
hus på egnen har vi også godt kend
skab til den egn, hvor du oprindeligt 
voksede op.

Hvad angår skolen var den formentlig 
i en overgangsperiode, da du gik der. 
Dog må jeg erkende, at lærerstaben stort 
set var den samme som den vi havde. 
Det kan jeg se af et billede fra 1969 i 
skolens 850-års jubilæumsskrift -  og 
mange af lærerne var såmænd også til 
stede på et tilsvarende fotografi fra 
1937!!

De fleste af vore skolebøger var fra 
30'erne -  og det var de pædagogiske 
ideer (eller mange] på samme) såmænd 
også i vid udstrækning.

Jovist, Ribe Katedralskole var meget 
gammeldags, snæver og selvtilstrække
lig -  men det følte vi ikke selv på det 
tidspunkt. Den var kedelig og var en 
skole som den vi kom fra. Sådan var sko
ler! -  Det var først, da jeg på et langt se
nere tidspunkt diskuterede gymnasieun
dervisningen med jævnaldrende, at jeg 
blev opmærksom på, at man på andre 
gymnasier havde været langt mere åbne 
og udadrettede mod det omgivende sam
fund.
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Du omtaler nogle af lærerne:

WAfor k&Vergaa/rE
Han efterfulgte Johannes Jørgensen 
som rektor i slutningen af vor gymnasi
etid. hvor vi var blevet så gamle i 
gårde, at vi ikke havde respekt for den 
nye rektor. Jeg erindrer ham som en 
klam og intetsigende personlighed med 
et stænk af tidligere missionsk søndags
skolelærer.

Emmy
Da jeg var matematisk student, har jeg 
ikke oplevet hende som lærer, men 
mine kammerater kunne fortælle mange 
beretninger om hende. Jeg har også 
indtryk af, at hun kunne levere den sar
kasme, som kunne virke nedgørende på 
nogle elever. De fleste havde forment
lig overskud til at trække på skuldrene 
og grine ad hende -  men det gjaldt nu 
ikke alle. Din beretning falder i tråd 
med mine erindringer. Jeg så hende 
mange år senere i Viborg sammen med 
frk. Faurholt (ikke Fagerholt, som du 
skriver -  selvom det nok betyder det 
samme), og frk. Faurholt mener jeg 
også at have set på gaden i Ribe for 1

år siden, stadig iført de karakteristiske 
travestøvler, hjemmestrikkede sokker 
samt ulden nederdel.

ErA. AfMw/MW
(broder: professor Johannes Humlum 
med den midtjyske motorvej): Hende 
havde jeg heller ikke som lærer, men vi 
opfattede hende som en kønsløs stakkel, 
der var uduelig som lærer og som vi var

lykkelige for at slippe for. Du er så nå
dig, at du ikke nævner hendes navn i 
»Riber Ret«.

Ganske rigtigt et rart og vidende men
neske, dygtig pianist (ja, betydelig be
dre end Alvad, der altid hundsede med 
ham, når vi skulle indøve kantaten). 
Han havde et heftigt temperament, og 
jeg har med min nuværende viden 
anelse om, at han allerede dengang 
havde hjerteproblemer, da han somme 
tider i hast måtte sluge en pille (nitro-



glycerin?). Han var meget gæstfri -  
hans kone var en noget jamrende men
neske, som jeg i underskolen havde 
som vikar og som ikke forsømte at for
tælle om sit slægtskab med den tidli
gere kirkeminister Hermansen).

77M/TM.S A/vaiL
Han var en af de få lærere, der var en
tusiastisk og engageret i undervis
ningen. Ham står jeg i stor gæld til. Jeg 
var meget interesseret i musik (spillede 
klaver i vort åndehul, Jazzklubben hos 
Backhaus, og senere kammermusik sam
men med nogle af kammeraterne -  
somme tider fik jeg også den ære at 
spille til morgensang, og det er derfor, 
jeg stadig kan spille fra Folke
højskolens Melodibog i forskellige 
sammenhænge og stadig med Alvads 
friske tempo). Vi satte stor pris på ham. 
Han var et meget følsomt menneske,

hvilket vi erfarede ved et møde i 
»Heimdal«, hvor han grådkvalt oplæste 
Nis Petersens »Brændede Europa« (mu- 
ligivs omkring Ungarnskrisen i 1956). 
Det gjorde et stort indtryk på os. Jeg 
talte sidst med ham i telefonen for en 
del år siden, hvor jeg deltog i P2- 
Musiks »Musik tagfat«. Her kom vi til

at optræde i samme udsendelse. Han la
vede en fodfejl -  jeg klarede det -  og 
kort tid efter havde jeg ham i telefonen, 
hvor vi kunne udveksle erindringer og 
musikkommentarer.

Lennart ÆrM&erg.'
En engageret og seriøs naturfagsmand 
med hang til primitive og utraditionelle 
livsformer. Han var uformel, og vi hus
ker ham som en god og særpræget lærer. 
Senere fik vi Kofod i samme fag -  en 
langt mere kontant, jævn og håndværks
mæssigt udrustet lærer. Men Edelberg 
havde et helt andet udsyn. Jeg hørte fak
tisk hans stemme for nogle uger siden i 
PI, hvor han fortalte om Afghanistan.
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Hans bløde og stilfærdige stemmeføring 
kendte jeg med det samme.

Havde vi til historie i mellemskolen. Jeg 
husker ikke så meget om det, men hans 
svære synshandicap er dominerende i 
min erindring.

Men vi havde også enkelte andre enga
gerede lærere, først og fremmest Heide 
Petersen, som ihærdigt forsøgte at banke 
matematik ind i hovedet på os -  selv på 
mig, der havde langt mere hang til huma
nistiske fag. Han helmede ikke. Også 
han kunne have et frygteligt -  og frygtet 
-  temperament.

Hvis jeg skal se på engagement, er det 
nok kun Alvad, Edelberg og Heide, der 
får en stjerne. Por mange af de øvriges 
vedkommende var det mest rutine. 
Arbejdet skulle jo gøres. Men generelt 
satte jeg på en eller anden måde pris på

DET L O K A L E  P E N G E I N S T I T U T

FRØS HERREDS 
SPAREKASSERRIBE

TLF. 7541 01 00

- iiiZe, men vågen/
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de fleste, hvor jeg skal nævne et par 
stykker: Helge Larsen var nok en af de 
mest særprægede, sour vi havde til eng
elsk -  og i gymnasiet også til historie. 
Han var en meget bizar personlighed, der 
dog var villig til at diskutere med ele
verne, når det brændte på i den store ver
den (f.eks. Suez-krisen). Han var inte
resseret i okkulte fænomener og holdt et 
forrygende Heimdal-foredrag i sang
salen en mørk vinteraften, kun med et 
par flakkende stearinlys som belysning. 
Her var gys for alle pengene. Jeg besøgte 
ham sammen med nogle af mine venner 
både i 3. G og efter eksamen i flere år. 
når jeg var i Ribe, og vi blev altid godt 
modtaget. Vi sad til langt ud på natten og 
fik portvin, rog cigaretter, som han bod 
rigeligt af »til de unger herrer«, selvom 
han ikke selv røg (det var dengang!) 
samt spiste skålfulde af fyldte chokola
der. Hans lejlighed var stoppet til randen 
med bøger. Trods hans særheder og le
gendarisk lave karakterer satte vor klasse 
helt fra mellemskolen stor pris på ham, 
måske fordi han lyttede til os.

En anden personlighed var Gunnar 
Sandfeld, en hojt begavet multilinguist, 
som formentlig skulle have haft en uni
versitetsstilling, men som var endt i 
Ribe. Han var utroligt vidende og meget 
underholdende, og jeg mener også, at 
han var en dygtig tysklærer. 1 hvert fald 
kan vi altid klare os, når vi er sydpå efter 
de fire års tysk i mellemskolen.

Af virkelig dårlige lærere var vi egent
lig kun belemret med een, nemlig Laurits 
Blendstrup, der både var en dårlig lærer 
og ondskabsfuld overfor de elever, der 
ikke fattede kemien. Også han havde sar
kasmen som våben. Ham kan jeg ikke 
sige så meget godt om, selvom han kom 
i mine forældres hjem. Agnete siger, at 
han var hendes »Willemoes«.

Af de andre personer, du nævner, 
kendte jeg også bibliotekaren, frk. 
Mortensen. Jeg nod udstrakt frihed hos 
hende, da jeg var meget interesseret i at 
læse. Dengang måtte man først låne

voksne bøger, når man havde nået en vis 
alder, og bogudlånet var stærkt ratione
ret. Der blev dispenseret for mit ved
kommende. Hende fik jeg meget hjælp 
af gennem årene.

Den »Mercurius«, du omtaler, erind
rer jeg ikke vi havde dengang. Vi havde 
en satirisk protokol »Luren«, der blev 
læst op ved møderne i elevforeningen 
»Heimdal«, og jeg havde den fornøjelse 
at være lurredaktør i en periode.

Endelig en lille korrektur: Mig be
kendt har Handel ikke skrevet noget ju- 
leoratorum, det var J.S.Bach, der begik 
et sådant.

Hvordan var så helhedsindtrykket?

Som sagt en gammeldags skole med et 
snævert udsyn. Men alligevel havde både 
Agnete og jeg en god skoletid med de glæ
der og sorger, den alder giver. Der var jo 
kammeraterne, forelskelserne, jazzklub 
med den dengang så syndige »støj« (syn
tes min far), klassisk musik, the på væ
relserne, sammenkomst hos gæstfrie for
ældre, selv besøg hjemme af skole
kammerater fra oplandet, de sidste år med 
mere »voksne« fester-det var jo de år, fil
men »Ung leg« vakte furore i provinsen. 
Det er nok alt det, man husker og som er 
grundlaget for det hyggelige samvær, vi nu 
oplever med fem års mellemrum, når vor 
studenterårgang mødes i Ribe til jubilæer. 
Medvirkende hertil kan også være, at vi 
begge havde syv års gang på skolen og bo
ede i byen, hvorved vi fik et andet tilhørs
forhold end elever, der kom udefra fra re
alskoler i oplandet. Vi oplevede ikke den 
kulturkløft, du var ude for, og der kan me
get vel have været en socialt betinget for
skelsbehandling, selvom det ikke var no
get, vi lagde mærke til. Eleverne kom både 
fra akademikerhjem og fra små hus
mandssteder i omegnen uden boglig tradi
tion, og det så vi jo stort på. hvis de ellers 
kunne begå sig og var gode kammerater. 
Deres familiemæssige og sociale bag
grund interessede os ikke synderligt.
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Din oplevelse er helt anderledes, og 
det forstår jeg godt. Du var jo også be
lemret med nogle af de dårligste lærere, 
man kunne tænke sig. Søren har siden 
fortalt, at hvis han ikke var flyttet til 
Metropolitanskolen (den af alle! -  jvnf. 
Scherfig), var han aldrig blevet student! 
Forhåbentlig har jeg ikke trættet dig med

disse kommentarer. Formålet var mest at 
sige tak for bøgerne og bekræfte dit -  
omend meget personlige -  indtryk af 
skolen og nogle af lærerne.
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Ribe Katedralskole bygger til
Tv/ og f/Z/rvr/y^^/.s^ -  /o&orofortM/?? og

Ribe Amt har bevilget 8,2 mili. kr. til 
løsning of skolens lokaleproblemer. For 
tiden tegner arkitekten nyt bibliotek, nye 
klasselokaler og nyt laboratorium.

Antikvarisk Samling foretager prøve
boringer of undergrunden der, hvor der 
skal bygges. Og ingeniøren beregner 
hvor tyk en plade, nye bygninger skal stå 
på, når man bygger uden at pilotere. 
Derved undgår vi at undersøge nye byg
gepladser for fortidslevn og bevarer 
samtidigt de ældste kulturlag i Ribe til 
eftertidens arkæologer.

Skolens bygninger spænder over ca. 
500 år. Den ældste del of skolen -  
Puggaard -  er opført senest o. 1500, og 
det nuværende skolehus er indviet i 
1856. Der er siden kommet en stor 
gymnastiksal til i 1914. Der er yderli
gere opført rektorbolig, der nu er ind
draget til billedkunst og studievejled
ning. Den sidste store ombygning fandt 
sted i 1979-81, hvor Rundgangen med 
faglokaler samt en moderne idrætshal 
blev opført. Skolen har fået et stort 
samlingsområde i Rundgangen i 1994 
og har et par år senere omdannet det 
tidligere overtagne Dronning Louises 
Bomeasyl i Puggardsgade til klasseloka
ler. Nu rækker det ikke længere, når der 
både skal være plads til de mange ele
ver og til, at eleverne kan få tidssva
rende uddannelsespladser.

I det kommende byggeprojekt indgår 
2 laboratorier, så skolen ialt råder over 5. 
Det ene etableres ved at ombygge et 
eksisterende klasselokale. Det andet ved, 
at der bygges nyt. Det ny laboratorium 
bygges saledes, at Rundgangen for
længes op mod Sviegade. Det bygges i 
samme stil med samme højde som 
Rundgangen.

Det får stort lysindfald til laboratorie- 
gangen med opholdsareal indenfor.

Der bliver god plads -  100 kvm. labo
ratorium og 30 kvm. tilhørende depot. Det 
skal indrettes som undervisningslabo
ratorium med tilhorende øvelsespladser, 
så det er tilstrækkeligt stort til at rumme en
l.g. Måske bliver der også plads til, at 
nogle forsøg kan stå fremme, så andre ele
ver kan se, hvad der f.eks. foregår på et 
valghold. Det ene af lokalerne skal kun at 
være laboratorium, så eleverne kan få en 
ide om, hvad det vil sige at arbejde pro
fessionelt i laboratorium.

Den ny bygning betyder, at al under
visning i naturvidenskabelige fag for 
fremtiden kan foregå i laboratorier. Det 
vil styrke de naturvidenskabelige fag på 
skolen og måske også øge den andel af 
elever, der vælger at fortsætte med natur
videnskabelige fag efter studenterek
samen.

Det har også tidligere været de naturvi
denskabelige fag i skolen, der satte byg-
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geri i gang. Da skolen i 1856 flyttede fra 
placeringen over for domkirken til den 
nuværende i Puggardsgade, var det afgø
rende en ny fagrække med bl.a. naturhis
torie, geografi og naturlære og dermed be
hov for plads til fysiske og naturhistoriske 
samlinger. Skolen fik sit bomærke det år: 
Litteris et Artibus -  »Kunster og viden
skaber til hvis Dyrkelse Bygningen nu 
indvies« som rektor Bendtsen udtalte ved 
de nye bygningers indvielse i 1856. Med 
de nye laboratoriepladser får skolen op
fyldt et meget væsentligt behov og håber 
endnu bedre at kunne interessere elever 
for naturvidenskab.

Skolens bibliotek stammer fra 1720, 
Bibliotheca Scolastica Ripensis. Biblio

teket var oprindeligt indrettet i mester
lektien (den ældste klasse) ud mod 
Grydergade i den gamle skolebygning 
over for domkirken. Bøgerne var alle ga
ver. De bestod af to samlinger, den ene 
skænket af gejstligheden ved biskop 
Thura, den anden givet af byens præsi
dent (borgmester) Carsten Worm. Da 
skolen flyttede til Puggaardsgade i 1856, 
oprettedes et bibliotek oven over mor
gensangssalen. Ved ombygningen i 
1979-81 opførtes en idrætshal, og den 
daværende drengegymnastiksal fra 1914 
indrettedes til bibliotek.

Over årene er samlingerne vokset og 
består nu af ca. 40.000 bind. 
Biblioteket er delvis et teologisk biblio-

GruHi/pianTbr nyf /ahorafonafu.



tek. De mange gamle og sjældne bøger 
kunne også udgøre et museum i sig 
selv, men biblioteket er først og frem
mest et brugsbibliotek for skolens ele
ver til opgaver og projekter. Her kan 
man finde faglitteratur og håndbøger. 
Her kan man også finde arbejdspladser 
med pc'ere til materialesøgning. Og 
man kan få god hjælp af bibliotekaren. 
Bogsamlingen er på nettet, og fra 
bibliotekets hjemmeside er der links til 
andre biblioteker. Det er imidlertid be
grænset, hvor mange arbejdspladser der 
kan være i den tidligere gymnastiksal. 
Det råder de nye planer bod på. 
Biblioteket ombygges, så der skydes en

ekstra etage ind. Og biblioteket forlæn
ges ud mod skolegården, så gangen bag 
biblioteket og bibliotekarens arkiv ind
drages. Der kommer vinduer mod sko
legården og store vinduer ud mod ha
ven. Der bliver lys og plads. 
Bibliotekets præg af gymnastiksal for
svinder og erstattes af områder med re
oler. arbejdspladser og konference
borde. Man kommer til at opleve flere 
niveauer i det store rum og forskellige 
rum.

Som det fremgår af billederne, bliver 
der arbejdspladser med plads til indivi
duelt arbejde og til arbejde i grupper. 
Med nye klasselokaler ud mod Gravs-

-  nye vinener facade /nod rê ?.
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gade kommer biblioteket til at ligge 
lige i centrum af skolen. Med sine ar
bejdspladser og helt nye muligheder for 
eleverne er det vores håb, at biblioteket 
også må få en central placering i ele
vernes uddannelse her på skolen. Og 
for de humanistiske fag på skolen vil 
det i endnu højere grad blive et labora
torium, der kan svare til det, som natur
videnskab får ved ombygningen.

Det tredje område, der indgår i pla
nerne, er en bygning ud mod Gravs
gade. Den kommer til at rumme 4 store 
klasselokaler. Det vil sikre, at der er

lokaler nok, når ungdomsårgangene i 
de kommende år vokser. Der vil såle
des kunne være op mod 7 klasser pr. 
årgang på skolen, når byggeriet er fær
digt. Derved har Ribe Amt med sin be
villing fremtidssikret skolen. Der er da 
blevet plads til eleverne og til de mere 
individuelle og elevaktiverende ar
bejdsformer. vi vil lægge mere vægt på 
i de kommende år. Med de planer, vi er 
ved at realisere, har vi skabt arbejds
rum og studierum et godt stykke ud i 
fremtiden.

Rent

Boghande!
Lis Riis - Meiiemdammen 16 - 6760 Ribe 

Ttf. 75 42 00 41 - Giro 558-8022

Foikebibliotek
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Per Mathiesen 
Skolegade 2 - 6760 Ribe 

Tlf. 75 42 08 33 
flere linier
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Mandag-fredag kl. 10-18 - Lørdag k!. 10-13 75 42 07 44
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Set. Nicotaj Gade 6 
6760 Ribe 

Hf. 75 42 42 03



Nyt fra Ribe
Stærene får boligtilbud
F/FRUD* Vh/åemar^ko/en / F;Fe Aar op
sat 27 .s/rerekasser F å r  nriT/'ørt'gåge A/'<rr/- 
pere.
Ikke færre end 27 farvestrålende stære
kasser er opsat på Valdemarskolens gav) 
mod Seminarievej i Ribe.

Stæren -  og mange andre huleboere -  
kan have svært ved at finde egnede 
redepladser, så derfor opstod tanken om 
at hjæipe lidt på bolignøden.

Som belønning får skolen en masse 
små, flittige miljørigtige hjælpere til at 
æde stankelbenslarver og andre skade
lige insekter i græsplænerne.

Lærer Michael Nielsen har skåret 
kasserne ud af plader, elever har samlet 
og malet, og pedellerne har sat kasserne 
op.

Der har været rygter om, at stærene 
ikke gerne vil bo i blåmalede kasser.

Skolen har derfor haft kontakt til ornito
log Benny Gensbøl.

Han mener ikke, at man kan sige no
get præcist om dette, og i hvert fald i et 
område som Ribe med mange stære vil 
de sikkert benytte sig af boligtilbuddet. 
Og så er resten i øvrigt op til stærene.

Munkeudstilling er tilbage i Ribe
&BrMåvåån,gen om åen .såAa/åre ågger- 
oråen Voråen ^For å;'n .sy'aå.s /re/.sc« er 
e/fer et å r Fv/anå venår Ay'enr rå Få?e. 
RIBE - Udstillingen blev lavet i forbin
delse med Det Danske Kulturinstituts 10 
års fødselsdag i den estiske hovedstad, 
Tallinn i år 2000 på foranledning af tidli
gere udenrigsminister Uffe Ellemann- 
Jensen.

Det er Museet Ribes Vikinger, som 
har lavet udstillingen om gråbrødrene og 
sortebrødrene. Den har i det forgangne år

De mange sræreÆa.Mer er op^ar på iAo/en^ gav/ moå 5emman'eve/'.



» F o r din s;7e/s/re/se« e r  en smnk og ¡esfefisk 
/¡verdag i M odrene i 7200 og 7200 fa/ief.

været på vandreudstilling i hele Estland, 
men er nu vendt tilbage til Danmarks 
ældste by.

Det varripensiske munke, som i 1200- 
tallet drog til Estland for at bygge det klos
ter, som i dag huser Det Danske 
Kulturinstitut. 1 1219 erobrede Danmark

ndsfii/ing, .som ski/drer gro- og sorfeArødrenes

en del af Estland, hvor de grundlagde byen 
Reval, senere Tallinn. Danskernes over
herredømme varede frem til 1346. Mange 
husker nok også, at det var i Tallinn, at 
Dannebrog faldt ned fra himlen.

Udstillingen prøver at skildre brødre
nes dagligdag i klostrene. Det var en

Af a/f ikke a/fid  v a r /ry d  og gammen vidner denne fagsfen om. A enen M ev/nndefJbrAn<7e7se 
m ed udgravningen a f  Dam'eTsens Tømmer7iam7e/. Def /¡ar nok ikke weref meningen, af den no
gensinde skn//e se dagens Tys.



-Sognepri&s; Jørgen  Bork N ansen ve J  J e t  i te J , Avor nunJeitenew  ik a l ifå.

hverdag, som var delt mellem arbejde og 
bøn, men efter dragternes størrelse at 
dømme, så levede munkene ikke helt på 
tiggerstavens rand. Udstillingen er ble

vet udvidet med nogle børnetiltag og va
rer frem til den 31. oktober.

Udstillingen er tekstet på både dansk, 
engelsk og tysk.

RIBE  K O M M U N E
ønsker

de nye studenter tillykke



Mindesmærke
Æ? p a r  år.s arAe/'åe e r  kronet ¡¡¡eå AeM. 
A/Måra.s;M.s .Sfn/i /a r  ¡¡¡¡'¡¡åe.s/ea og R/Ae ew 
attra&n'oa.
Ideen om at skabe et mindesmærke i 
Ribe for digteren Ambrosius Stub har 
eksisteret i flere år.

Men nu krydres bestræbelserne med 
heid. Som omtait forleden på kultursiden, 
er der indgået aftale med Danmarks stør
ste internationalt kendte kunster Per 
Kirkebye og formanden for Ny Carlsberg 
Fonden, Hans Edvard Nørregaard-Niel- 
sen, om at Per Kirkebye skal lave en min
desten over Ambrosius Stub, der skal stil
les op på den flade plæne ind mod klostret 
ved Set. Catharinæ Kirkes indgang.

Det var oprindelig museumsregistra
tor Aage Andersen, der i denne omgang 
tog ideen op, og en initiativgruppe bestå
ende af tidligere skoleinspektør Svend 
Stræde Nielsen, menighedsrådsmedlem 
Loa Sander og sognepræst Jørgen Bork 
Hansen arbejdede videre med planerne 
efter Aage Andersen flyttede fra Ribe. 
De tre kan alle fortælle om et særdeles 
spændende arbejde med at få planerne 
realiseret.

Både Per Kirkebye og Hans Edvard 
Nørregaard Nielsen har været i Ribe for at 
kigge på forholdene ved Set. Catharinæ 
Kirke. 1 fællesskab er placeringen for 
mindestenen fundet, og menighedsråd og 
byråd har nikket ja.

På trods af Ambrosius Stubs omfat
tende forfatterskab, er det kun få faktu
elle forhold om denne mand, der er 
kendt.

Det vides, at han blev kaldt til Ribe af 
byens betydende mænd for at drive skole 
her. På den tid var lærerne lønnet efter 
antallet af elever, og det huede ikke de 
andre lærere og skoleledere, at en ny 
kom til.

Ambrosius Stub blev derfor ugleset i 
byen. Han boede på et kammer på hjør
net af Vægtergade og Hundegade, og 
han drev skole i Sønderportsgade: 1 pe
rioden fra 1752 til 1758.

Det vides også, at Ambrosius Stub en 
overgang holdt til på Valdemar Slot hos 
Niels Juel. En historie vil vide, at Niels 
Juel blev ked af at have Stub boende, da 
Stub havde et forhold til en ung pige, 
som fik følger. Af kirkebøgerne fremgår 
det, at følgerne af Stubs forhold til den 
unge pige blev dømt på Tåsinge.

3. g'er vandt Rotarylegat
,Sow åen /pr.sfe /fa  Amt /¡ar Tata.sg 
//a r /y c i moåfagef 75.000 kroner t/7 a t 
.stat/ere p å  amert'ÆaH.s% ¡¡aAers/tet /or.
1 et år skal Louise Hørlyck studere på 
juraforskole på Georgia Southwestern 
State University, som har mere end 2.500 
studerende optaget i næste studieår.

Det er den danske Rotary Komite i 
København, som har valgt Louise Hør
lyck på baggrund af en anbefaling af 
Rotary Ribe. Den unge studine er blevet 
udvalgt sammen med andre 100 unge 
ugifte mellem 18 og 24 år i kategorien 
»bedste 3%« i de 162 lande, som Rotary 
er repræsenteret i.

Legatet, som skal dække betalingen 
for undervisningen samt bøgerne er på
75.000 kroner. Hertil kommer at Louise 
selv skal betale et nogenlunde tilsva
rende beløb, som blandt skal dække rej
seudgifter, forsikringer, ophold, fornø
jelser, ekskursioner med mere. For ikke 
at sætte sig i for stor gæld, inden hun 
igen vender tilbage til Danmark, har 
Louise Hørlyck haft fritidsjob i DSB- 
kiosken.

Inden hun rejser til USA efter som
merferien er der blot lige en enkelt de
talje, som skal overstås -  nemlig stu
dentereksamen.

Louise er imidlertid allerede nu be
gyndt at chatte på i ilternettet med nogle 
af de mange andre studerende, som også 
er blevet udvalgt til et års ophold i 
Georgia.

Rotary Georgia, der har uddelt lega
terne siden 1946, har fremsendt en diger 
manual på 50 sider med Georgias historie 
og visioner. Samtidig har klubben invi-
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io .se/iA  gMiiiprMew overrak t a f  M ogens »M agge« Petersen.

teret Louise ti] at komme på en uges ferie 
inden Universitetet starter, så hun kan 
lære Rotarys medlemmer og familier at 
kende, inden det går løs på universitetet.

Ftot hæder tit fotograf
Sttsottne Lose er f?/ever prtptnteref tuet/ 
guMprt's/or er M/etfe 
Den lokale portrætfotograf, Susanne 
Lose, der driver Munke Atelier, har ved 
flere lejligheder modtaget priser for 
sine optagelser. Hun har lige fået endnu 
en anerkendelse i form af en guldmed

alje fra sammenslutningen af portrætfo
tografer, Art Studie, for et gruppebil
lede.

Billedet er et opstillet billede lavet til 
lejligheden, og det er taget i hendes nye 
atelier. Susanne Lose stillede nogle folk 
op i atelieret og kravlede selv op på spæ
rene og tog så billedet med det eksiste
rende lys.

-  Jeg ville gerne skabe en hyggelig og 
afslappet atmosfære på billedet, og det gik 
rent ind hos dommerpanelet, der bestod af 
Mogens »Mugge« Petersen, fotograf Poul
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CAar/cffe og A//an Tar/MM e r ;' <Jag A/ar n i a t AyJe Aaw^ewe mtiewybr ¡' íiew wye MAanT.

Ib Henriksen og Troels Langballe fra me
dieskolen. Jeg havde egentlig meldt mig 
ud af sammenslutningen, men så kom en 
kunde sidste år og sagde til mig, at det var 
længe siden, at man havde hørt noget til 
mig. Det fik mig til at melde mig ind igen, 
og det har jeg selvfølgelig ikke fortrudt, 
siger Susanne Lose.

Torvet får igen en isbutik
Fra 7orveti /sAar v;7 &*r og.sa A/mc so/gf 
Aån&r;a&/or og sanJuioAor A/ian Aar- 
/¡M.s åAner .s/a tror//'o Aank.
Nu bliver det igen muligt at købe is, slik 
og chokolade på Torvet i Ribe. Og i til
gift kan de sultne også få et par hånd
madder eller en sandwichs.

Det er Allan Aarhus, der i dag åbner 
sin tredje butik i Ribe, nemlig Torvets

Isbar i de lokaler, hvor Haugaard Is tidli
gere havde til huse og lige ved siden af 
Bøffen som Allan Aarhus også driver. 
Desuden har han DSB Kiosken i Ribe.

Ligesom Bøffen skal Torvets Isbar i 
det daglige drives af Charlotte Hansen, 
der er uddannet i Kvickly's delikatesse
afdeling, og netop hendes baggrund har 
gjort det naturligt også at tage håndmad
der og sandwicher ind som en naturlig 
del af sortimentet.

-Vi tror, der er et behov for at hånd
værkere, turister og andre sultne kan 
købe et par håndmadder, som de lige kan 
tage med sig, siger Allan Aarhus.

Den nye butik er moderniseret med nyt 
inventar, og Allan Aarhus kan også præ
sentere hjemmelavet chokolade i fornem
me gaveæsker med domkirken som motiv.
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D e n  gam le  m ølleå føres tilbage
M47Y//?.' 20.000 kM^ikmefer y'ord yÆa/ 
y/yftej, ̂ r  S/ampemø/ie a/gM^ar iir gam
le /øø t'gJ .SVa/isOaa/rg/?. 
FORTIDSMINDE: Riberhus Slotsbanke 
hører til et af Ribes fortidsminder.
Det var på slottet Riberhus, hvis rester 
stadig kan ses, at Dronning Dagmar døde 
netop som Kong Valdemar nåede frem 
efter sit ridt fra Skanderborg. Dronning 
Dagmars statue står i dag ved siden af 
slotsruinen på Slotsbanken.

Efter længere tids forberedelse starter 
der nu et omfattende naturprojekt ved 
Ribe.

Fra den 15. maj og sommeren over bli
ver den ellers så fredelige eng mellem Ri
berhus Slotsbanke og omfartsvejen ved 
Ribe tumleplads for entreprenørmaskiner.

Det skyldes, at Stampemølleåen regu
leres tilbage tæt på det forløb, som åen 
havde før udretningen i 1934, så den i 
dag kanalagtige å fremover vil sno sig

smukt forbi slotsbanken. Ved gensno
ningen bliver åens længde forøget til 700 
meter mod nu 400 meter.

Når arbejdet er færdigt, og græsset 
igen er begyndt at gro på engen i løbet af 
efteråret, er slotsbankeområdet tilføjet 
yderligere landskabelige værdier til 
glæde for byens borgere og de mange, 
som færdes på omfartsvejen. Samtidig 
vil åen være beriget med flere og bedre 
levesteder for planter og dyr. fortæller 
Ove Kann, Ribe Amt.

Det er Ribe Amt, der står for anlægsar
bejdet. I forbindelse med udgravning af 
det nye åløb og reguleringer af terrænet på 
engen skal der flyttes rundt på næsten
20.000 kubikmeter jord. Knap halvdelen 
af jorden fyldes i den eksisterende å. 
Resten køres til arealer øst for Ribe 
Fritidscenter, hvor Ribe Kommune skal i 
gang med at anlægge nye boldbaner.

Som altid, når man graver i jorden i og 
ved Ribe, er der en risiko eller chance for at

Maderende /feid; Maria Mø/ier Me/^ew i gang i Mdgravwiwgew i Grav^gade i Riøe.
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støde på fortidsminder. Det gælder også for 
området omkring Riberhus Slotsbanke, 
hvor der i byens velmagtsdage var heftig 
aktivitet både i og ved åerne. Derfor har ar
kæologerne ved Antikvarisk Samling alle
rede lavet prøvegravninger i området uden 
dog at finde interessante spor fra fortiden. 
Alligevel vil arkæologerne følge arbejdet 
nøje måske med et skjult håb om at finde et 
vikinge- eller middelalderskib.

Middelalderen kom hurtigt til syne
FOR77DÆW.' /Vrir.s.se.sten og masser o/ 
deram/Æ dtAdet op Mdgraimmg /orud 
/dr dygger; ved Æafedra/sÆo/em 
Samtidig med, at udgravningen nu er i 
gang ud mod Gravsgade, skal der i løbet 
af kort tid også en anden udgravning i 
gang i området.

Det bliver lidt længere nordpå ved 
Sviegade. Her skal Ribe Katedralskole 
også i gang med et byggeri, og arkæolo
gerne skal altså også her foretage undersø
gelser, inden byggeriet kan sættes i gang.

Middelalderen kom hurtigt til syne. da 
arkæologerne gik i gang med en ud
gravning i Gravsgade forud for byggeri 
ved Ribe Katedralskole.

-Udgravningen er kun en lille uge 
gammel, og der er allerede dukket masser

af keramik og glas fra middelalderen op, 
fortæller arkæologistuderende Heidi Ma
ria Møller Nielsen.

Også en lille hvæssesten til at slibe 
knive på er fundet i udgravningen, 
der efter planen fortsætter til hen på 
sommeren. Men alt er afhængig af, 
hvad der bliver fundet under udgrav
ningen.

-Vi har ikke fundet spor af huse fra 
middelalderen, så der er ingen tvivl om, 
at det er et område i udkanten af den 
middelalderlige by, som vi graver i.

-Der har været tale om et område, 
hvor der er blevet smidt affald.

Videre fortæller Heidi Maria Møller 
Nielsen, at der også er fundet en grøft, 
og at der her sandsynligvis har været tale 
om et matrikelskel.

Udgravningen er på 36 kvadratmeter, 
og i spidsen for i gravningen står mu
seumsinspektør Claus Feveile fra Den 
antikvariske Samling i Ribe.

Med ved udgravningen i Gravsgade er 
også arkæolog Rikke Islev.

Det vælter ind med bestillinger
Mmdrerd/em Uar med udUde/se d/ 

2,3 dd/drmer droner Gcesterne /ar dyeas 
dedsfe ndsigf.

. . .

/  Translokationen på Ribe Katedralskole finder sted:
Fredag den 21. juni 2002 kl. 10.00.

/  Oktober-bladet, som bl.a. indeholder billeder fra transloka
tionen og oplysninger om Lauridsens Legat, påregnes at 
skulle udkomme medio oktober.



Det tegner tit en rigtig f)ot sæson på Ribe 
Vandrerhjem på Hovedengen, hvor man 
netop har taget udvideisen i brug.

-Ja. det vælter faktisk ind med forud- 
bestiliinger tii den nye sæson, siger en 
yderst tilfreds Jesper Nørmose fra Ribe 
Vandrerhjem, og han føjer til, at man al
lerede nu har mange dage i løbet af sæ
sonen. hvor der er alt optaget på vandrer
hjemmet.

Udvidelsen betyder, at man på vand
rerhjemmet har fået rådighed over seks 
nye værelser ud mod selve Hovedengen, 
og hvor der er plads i hvert værelse fra to 
til fem personer.

-Og så får gæsterne i de nye værelser 
uden tvivl byens bedste udsigt, fremhæ
ver Jesper Nørmose.

Fra de nye værelser er der nemlig ud
sigt over mod Skibbroen og den middel
alderlige bykerne med domkirken.

Med udvidelsen på Ribe Vandrer
hjem er et stort ønske gået i opfyldelse.

Der er nu i alt plads ti! 170 gæster på 
hjemmet.

-Nu skal Ribe Vandrerhjem heller 
ikke være større. Det skal bestemt ikke 
have karakter af at være, en fabrik, 
understreger Jesper Nørmose.

Han siger videre, at Ribe Vandrerhjem 
er med i ordninger, hvorefter folk kan 
sidde i for eksempel Japan og på deres 
computer derhjemme se billeder af vand
rerhjemmet og få alle relevante oplys
ninger om stedet. Og herefter kan man så 
i givet fald reservere plads på hjemmet.

-  Det er en ordning, som mange be
nytter sig af, og alt tyder således på en 
god sæson for vandrerhjemmet.

Udvidelsen af Ribe Vandrerhjem har 
kostet omkring 2,5 millioner kroner. 
Arbejdet har tømrerfirmaet Ole Slei- 
mann i Ribe haft i hovedentreprise.

7ak /i i Jvo/ske VFstkysren og Rii?e 
Ugeavis.

Je sp e r N øow oseybran /?i/)e fhndrerA/'e/n, /¡vor <7e nye w rre /ser e r  ¡'¡¡dreHet.



Adresseændringer
På grund af ændringer i Ripensersamfundets databasesystem, må adresseændringer 
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Konkurrencen
Mange havde gættet at Smedetorvet lig- Den heldige vinder blev:
ger ved »Matas« i Saltgade, lige op til Bodil Børgesen, Dagmarsgården, Ribe
åen. Som vil få tilsendt sin præmie.
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Ringkjøbing Bank 
Torvet 2 

6950 Ringkøbing 
Tlf. 9975 3200

Du møder os a!)e vegne

At være lokalbank 
betyder, at vi moder vore 
kunder overalt i hverdagen:
Hos købmanden, i foreningslivet eller 
på en tur langs Skjern Å.

Kig ind i banken, så får vi os en god snak!

Vi sætter pris på den nærhed, vi har til vore 
kunder. Vi kender dem. og de kender os. Sådan skal 
det være i et lokalsamfund som vores!

Vort kendskab til kunderne betyder, at vi altid kan give en 
individuel rådgivning og finde netop den losning, som 
passer til den enkelte. Vi vælger aldrig halve losninger, 
fordi - de! hand/er om mennesker

- det håndter om mennesker...
www.ringkjoebing-bank.dk

http://www.ringkjoebing-bank.dk


Rektors beretning 2 0 0 2
Ribe Katedralskole dimmitterer i år 137 
studenter, 65 sproglige og 72 matematis
ke. Det er stort tal. Vi er da stolte af at 
kunne spille den rolle i uddannelsessyste
met og i byen. Vi glæder os også over 
næste år at kunne optage 6 nye l.g.-klas- 
ser. Det kræver plads at være skole for så 
mange, og det får vi heldigvis også med de 
byggerier, der er sat i gang.

Jeg vil gerne prøve at se frem i denne 
beretning. Vi får vel en gymnasiereform 
om 2 - 3 år. Et af hovedmålene tror jeg bli
ver, at både fag og elever skal kunne arbej
de bedre sammen. Samtidig skal der i 3.g. 
stilles større krav om selvstændighed for 
den enkelte elev. Det er ikke overrasken
de. Det er den vej, forsøg og udviklingsar
bejde i gymnasiet går. Det viser også alle 
eksamensforsøg. Og det er også det, stu
denterne får brug for bagefter i deres 
uddannelsesforløb. Man arbejder, man 
studerer og opnår resultater sammen med 
andre, men man skal også kunne præste
re noget selv.

Som et eksempel, der opfylder disse 
krav kan jeg nævne vores eksamensforsøg
1 oldtidskundskab. Her foregik eksamen i
2 faser. De kommende studenter trak et 
værk, de skulle op i. Så skulle de i fælles
skab vælge tekststeder i værket, som så 
dannede grundlag for eksaminationen. 
Det kræver selvstændighed, og det kræ
ver både samarbejde og noget af den 
enkelte. Det peger fremad.

Jeg kunne også pege på andre træk og 
eksamensforsøg i andre fag som fransk, 
spansk og dansk. Men afgørende er, at vi 
vil være rustet til at opfylde de krav, vi reg
ner med Undervisningsministeriet vil stil
le i de kommende år.

Den anden ting, jeg vil se frem til er 
vores byggeri. Vi glæder os over, at Ribe 
Amt trods økonomisk vanskelige tider har 
modet og evnen til at tænke langt frem i 
sine anlægsinvesteringer og give denne 
skole og i øvrigt gymnasierne i Ribe Amt 
gode bygningsmæssige vilkår.

Vi får 4 klasselokaler ud mod Gravs
gade og 1 laboratorium op mod Sviegade. 
Vi får herudover en total ombygning af 
biblioteket. Med de nye lokaler vil der 
kunne være op mod 7 klasser pr. årgang. 
Dermed har vi fremtidssikret skolen. Det 
har vi også gjort ved, at der bliver arbejds
pladser i laboratorium og i bibliotek - der 
bliver plads til eksperimenter og plads til 
fordybelse. Særligt biblioteket tror jeg, at 
vi får grund til at glæde os over. Det bliver 
lyst og venligt i 2 etager og vil både kunne 
rumme det samme antal bøger, som vi har 
nu, og et antal gode arbejdspladser. Det 
glæder jeg mig til sammen med de 2 andre 
byggerier at kunne vise frem til næste år.

I dag bliver arkæologerne færdige. Lici
tationen er gennemfort, og Ribe Amt fandt 
de penge, der manglende i, at byggeriet 
og biblioteket kunne gøres færdigt. Nu 
rykker håndværkerne ind fra på mandag. 
Her vil jeg vil blot benytte lejligheden til at 
sige tak for godt samarbejde om byggeriet 
til lærerne, pedellerne, skolens byggeud
valg samt til forvaltningen og politikerne i 
Ribe Amt.

Jeg vil også se tilbage på dette skoleår 
og dets særlige begivenheder. Det har 
været et år, hvor alle 2.g. elever og 3.g. ele
ver har været på studierejse i udlandet. 
Tak til dem, der har haft et stort arbejde 
hermed. Vi har haft skolekomedie og for
årskoncert og koncerter sammen med 
Sønderjyllands Symfoniorkester. Vi har 
også haft spændende fællesarrangemen
ter. Tak til alle, der hver for sig har bidra
get til at gøre 2001 /  2002 til et godt sko
leår. Også en tak til eleverne for en god og 
konstruktiv undersøgelse af elevers 
undervisningsmiljø. Der er godt at høre, 
hvad I er glade for som f.eks. bibliotek, og 
hvad der i de kommende år kan gøres 
bedre f.eks. møbler. Og med det tak for 
skoleåret.

Der er imidlertid 2, jeg gerne vil rette 
en særlig tak til. Det er Frantz Visti 
Hansen, der har været årsvikar her i



dansk og religion. Vi havde gerne beholdt 
dig. men håber nu, at året har givet dig et 
godt grundiag for at tage pædagogikum 
næste år og få fast stiiling.

Og til Inger Marie Dahi. Det er 4 år 
siden, jeg holdt afskedstale for Inger 
Marie og takkede for dine mange år her 
på skolen. Nu vil jeg blot sige tak for et 
enkelt år og for et enkelt hold. Da vi for
delte hold sidste år, havde vi lige et 3.g.

hold i engelsk til overs. Og så tænkte vi, at 
det kunne da være, at Inger Marie ville 
have det. Det er vi glade for, at du sagde ja 
til. Det er flot at komme tilbage som 68- 
årig og føre en 3.g. til studentereksamen i 
engelsk. Og det har været sådan en for
nøjelse at have dig her som lærer i dette 
skoleår.

Å*ar.s<ia/



Translokationstale 2 0 0 2
Dannelse er mere end uddannelse
Kære studenter! Hjertelig til lykke med 
vel overstået eksamen og tak for de 3 år, vi 
har haft sammen.

Når man har lært noget eller gennem
ført noget, opnår man, som det hedder i 
tidens sprogbrug kompetencer. I har som 
studenter opnået faglige kompetencer. I 
kan hver for sig forestille en række viden
sområder, teknikker og metoder, hvor I 
med god ret kan sige: Det kan jeg bare. 
Det tror jeg ikke, at jeg behøver at give 
eksempler på. I har også opnået sociale 
kompetencer. I har indgået i samarbejde 
og argumenteret for standpunkter og mås
ke været med til at organisere både det 
ene og andet. 1 har opnået personlige 
kompetencer - eller I har udviklet jer per
sonligt i tiden her på skolen. Der er vældig 
forskel på de lidt forsigtige l.g.'ere, vi 
modtog i 1999 og så de noget mere modne 
og bevidste studenter, som lige har fået 
eksamensbevis.

Der er imidlertid også andre måder at 
se uddannelse på end at se på kompeten
cer. Kompetencer giver sådan et instru
mentalt syn på mennesker. Til den funk
tion eller til den opgave har man brug for 
den type kompetence. Uddannelse skal 
også give almen dannelse eller måske fag
lig dannelse. Vi vil også gerne kunne 
dimittere Jer som både uddannede og dan
nede.

Danmarks Pædagogiske Universitet har 
lige udsendt et hæfte om dannelse og fag
lighed. Deri giver Steen Nepper Larsen et 
bud på et dannelsesbegreb i en faglig 
sammenhæng. Han skriver bl.a.

1. Dannelse er uden faste forbilleder, 
men ikke uden substans. Dannelse hed
der på tysk Bildung. 1 hvilket billede skal 
vi dannes ? Det har tidligere samfund let
tere kunne svare på. Det kan vi ikke i 
vores samfund på samme måde. I dag må

dannelse give afkald på forbilleder, men 
dannelsen skal ikke give afkald på tyngde 
og substans. Derfor skal man sætte sig ind 
i de svære ting i sit fag. Man skal læse sit 
fags klassikere - og ikke bare uddrag og 
sekundærlitteratur.

* Dannelse er retten til at fordybe sig hele 
livet. I denne tid lægger staten i stigende 
grad vægt på, at uddannelser gøres korte 
og hurtige at gennemføre, så kandidater
ne kommer ud på arbejdsmarkedet. 
Markedstænkning har fået en domineren
de rolle. Universiteterne får bevillinger pr. 
gennemført studenterårsværk. Det kan 
være forståeligt ud fra en økonomisk tan
kegang. Steen Nepper Larsen mener, at 
det må være en menneskeret i hvert fald 
på universitetet at være langsom og unyt
tig i en periode.

* Dannelse er magtkritik og sprogkritik. 
Letkøbthed skal modarbejdes. Sproget er 
meget mere end et simpelt redskab.
* Dannelse er at give afkald på forhastede 
faglige konklusioner. Giv Jer tid. Læs hele, 
tykke bøger. Og svære tekster. Forhold 
Jer til dem og gør op med dem - måske 
med både tekster og institutioner.
* Dannelse er at tilegne sig det bedste af 
det, der er tænkt og skrevet. Hvis man 
ikke som 19-25 årig får chancen for at få 
åbnet øjnene for kulturens skatte, så har 
universitetet været en rejse i tomhed og 
strategi.
* Dannelse er afkaldet på at blive gjort 
dum. Undlad at læse de anmassende ikke- 
aviser, der flyder overalt i togene i de sto
re byer og lad være at tænde for de elen
digste TV-programmer. Hold nogle rigtige 
aviser og kræv, at de bliver bedre.
* Dannelse er at arve traditionen kritisk. 
Sproget er livgivende og ikke opfundet af 
dig eller mig. Det gemmer på meget, og vi 
var meget lidt uden det. Traditionen må



oparbejdes læsende, skrivende og tæn
kende.
* Dannelse er mere end uddannelse og 
kompetence. Kompetencer kan flxeres og 
måles. Uddannelser kan arrangeres og 
modulopbygges. Det kan dannelse ikke.
* Dannelse er mere end dannethed. Det 
er ikke tilstrækkeligt at kunne lire årstal 
og citater i et væk. Dannelse er agtelse for 
sagen - og ikke blot spejling af sig selv 
eller nogle løse brokker i andres øjne. 
Dannelse gør social og fortællende, fordi 
teksterne og tankerne skal fortælles igen 
og igen.
* Derfor er dannelse mere end det blot 
private. Man må kunne se bort fra sig selv 
for at se noget overhovedet.
Det kunne i en lidt sammentrængt form 
kaldes 10 bud for dannelse og faglighed. 
De er tænkt i en universitetssammen
hæng - vel først og fremmest som ideal
krav til studenter.

Men på sådan en dag, hvor vi fejrer I er 
blevet færdige med Jeres eksamen og på

vej ud i verden og til videre uddannelser, 
da må man også tage idealfordringerne 
frem. Jeg tror, at man kan komme langt 
med dem. Jeg håber da også, at vi har 
bidraget til sådanne holdninger i de 3 år, I 
har været her.

Den Store Danske Encyklopædi har 
også et bud på dannelse. I dannelsesbe
grebet der gælder det om at finde frem til 
de rette balancer mellem det tænkende og 
det handlende, det sproglige og det sanse
de, det boglige og det færdighedsmæssi
ge, det fælles og det personlige, det tradi
tionsbestemte og det kritiske. Det var 
Steen Nepper Larsens artikel et bud på.

Jeg vil ønske Jer til lykke med den eksa
men, I har fået - med det I har opnået. Jeg 
vil håbe, at I vil bruge Jeres eksamen og 
Jeres kompetencer. Men også, at I vil gå i 
gang med Jeres videre uddannelser med 
den dannelse, der kræver substans, tyng
de og fordybelse, og at I vil udfordre Jer 
selv. Held og lykke.

K<Z7S<f<zf
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Studentertale anno 2 0 0 2
Gymnasieelever er dovne. De er uengage
rede, apatiske og ligeglade. De skriver 
SMS'er i timerne og betragter lærerens 
undervisning som noget, der blot skal 
overstås, ikke noget man rent faktisk kan 
profitere af.

Det er den slags synspunkter man vil 
bl.a. vil høre, hvis man følger med i den 
offentlige debat vedrørende den danske 
gymnasieskole og dens elever. Problemet 
er, hørte jeg forleden en mand sige, at 
unge generelt er bange for at vælge. De 
(eller vi, skulle man jo sige) bliver skræk
slagne ved tanken om, at det valg, de står 
i, kan få indflydelse på resten af deres liv. 
De unge kan udsætte det afgørende valg 
ved at indmelde sig i gymnasiet, hvor man 
jo får en almen dannelse, som det hedder. 
Dette gør de uden at have overvejet om 
gymnasiet overhovedet er stedet for dem.

Jeg må indrømme at jeg studsede da jeg

hørte dette. På den ene side var da mit 
udprægede indtryk, at mine klassekam
merater, inklusiv jeg selv, har en nogen
lunde veldefneret ide om, hvad vi skal bru
ge vores gymnasiale uddannelse til.

På den anden side kunne jeg heller ikke 
forstå at han sagde, at gymnasieelever 
ingenting bestilte og var ligeglade. Sådan 
er det i hvert fald ikke på Ribe 
Katedralskole. Min opfattelse er at under
visningen her har opdateret sig selv ved et 
dynamisk og nytænkende lærerkollegi
um. Lærerne har formået at variere og 
finde på, sådan at undervisningen er ble
vet mere interessant end ellers og har 
holdt i hvert fald størstedelen af elevernes 
opmærksomhed fanget. Og det er ikke så 
ringe en præstation endda, hvis man tager 
i betragtning at tiltrækningen til kamme
rater og Cafe Valdemar Sejr er forholdsvis 
stor blandt eleverne. At eleverne ikke er 

ligeglade synes jeg også har vist sig 
bl.a. på den dag sidst i august, da 
eleverne stod sammen i solidaritet 
med andre gymnasieelever i landet 
og som et signal til vores eget Ribe 
amt og sagde: "Vi vil ikke acceptere 
at klassekvotienterne skal stige så 
meget, at klasseundervisningen for
andres til forelæsninger, en klar for
ringelse af undervisningsmiljøet". 
Det gav da også genlyd i pressen, at 
de ellers så ligeglade gymnasieele
ver måske ikke var så ligeglade 
trods alt og at de rent faktisk bekym
rede sig om fremtiden og tog ansvar 
for den.

Ribe Katedralskoles forcer ligger 
altså som jeg ser det på to meget vig
tige punkter: For det første den alle
rede nævnte nytænkning og opfind
somhed. Inspiration breder sig som 
ringe i vandet, sådan at lærerne og 
skolen ikke blot bibringer eleverne, 
hvad der er opgivet i pensum, men 
noget der er måske meget vigtigere: 
dynamik. Vi lærer at analysere, for-
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tolke og perspektivere. Ikke kun tekster 
og andet stof, men så sandelig også vores 
omgivelser, samfundet og nyhedsstrøm
men. Men hvorfor er det så vigtigt at kun
ne analysere, fortolke og perspektivere? 
Jo, for i en verden som den vi lever i, hvor 
fremmede kulturer mødes, hvor forælde
de traditioner slås ihjel, er betydningen af 
forståelse og tolerance vital. Et demokrati 
uden tolerance er en absurd tanke. Og 
tolerance opnås kun ved at man personligt 
er i stand til at sætte sig i andre mennes
kers sted og se sagen fra deres synspunkt, 
ikke kun fra ens eget. Og det har vi lært på 
Ribe Katedralskole.

Den anden af skolens største forcer lig
ger i traditionen, det kulturhistoriske. 
Man har afskaffet irrelevante traditioner 
og beholdt det, der stadig giver mening i 
dag. Vi har lært om de gamle grækere, 
grundlæggerne af europæisk kultur. Vi 
har lært om reformisten Luther fra 
Wittenberg. Vi har lært om store danske 
kulturpersonligheder som Adam 
Oehlenschlåger og Georg Brandes. Folk 
som har haft stor betydning for den nuti
dige danske og europæiske kultur, altså 
alle os. Vi har lært om dem, ikke for at få

at vide hvem vi selv er, men for at forstå 
hvem vi er og hvorfor vi tænker og hand
ler som vi gør. Vi kan nu analysere, fortol
ke og perspektivere os selv og altså kende 
os selv bedre. Og at kende sig selv må 
være forudsætningen for at møde andre 
mennesker. Det har vi lært på Ribe 
Katedralskole.

Men nu skal vores uddannelse og dan
nelse fra skolen altså stå sin prøve i det vir
kelige liv. Til tider vil det uden tvivl blive 
hårdt og surt og vi vil ønske os tilbage bag 
Puggårds eller Asylets beskyttende væg
ge. Men vi er jo godt rustede til dette 
møde med det virkelige liv Vi er gåpåmo- 
dige og parat til verden, hvad enten den 
tager form af studier på Århus Universitet, 
vinplukning i Argentina eller et vikarjob 
på Hviding skole.

Antallet af muligheder afhænger af en 
selv og i hvor høj grad man har lært at se 
dem. Så på en måde skylder vi alle, der i 
dag sidder med studenterhue på, en stor 
tak til Ribe Katedralskole, rektor og lære
re, for at åbne vores øjne for verden og 
dens muligheder.
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Ripensersamfundets tale 
ved K. W. Kastrup
Kære Studenter
Som formand for Ripensersamfundet øn
sker jeg Jer tillykke med eksamen!

Som I formentlig allerede ved, er Ri
penser Samfundet en forening for tidlige
re og "gamle" elever, som har gået på 
Katedralskolen. Foreningen fylder i år 90 
og er dermed en af landets ældste elevfor
eninger.

Vi glæder os over god tilslutning fra alle

årgange, som støtter foreningens oprin
delige formål, at bevare sammenholdet 
mellem tidligere elever fra Katedralskolen 
og dens lærere.

Vi følger derfor med i skolens liv, glæ
der os over skolens trivsel og over at være 
med til at bevare kontinuiteten. Der skal 
derfor også lyde en lykønskning til skolen.

For kort tid siden læste jeg om en 
undersøgelse, der påviser, at det er for let 

at komme i gym
nasiet, at lærerne 
er for flinke og at 
eleverne ikke er 
dygtige nok. Hel
digvis ledte jeg for
gæves efter en om
tale af Ribe Kate
dralskole. Jeg må 
derefter gå udfra 
at disse undersø
gelser ikke har 
omfattet vor gamle 
skole.

Mon 1 synes, at I 
har haft det let, 
eller at jeres lære
re har været for 
flinke?

Hvis I er blevet 
for mange i gym
nasiet, må 1 glæde 
Jer over at være 
sluppet ind og ud i 
tide, og over at 
Jeres efterfølgere i 
fremtiden skal 
kvalificere sig for 
at kunne blive 
optaget og må 
affinde sig med 
færre valgmulig
heder.

Der er ikke no
f&j'eMMr-.Sow/KM&tS JOTTMCMíi .200,2.



get nyt i. at man skal være kvalificeret for 
at komme på Katedralskolen.

I min tid skulle man efter indstilling fra 
folkeskolen til optagelsesprøve på skolen 
for at komme i mellemskolen. Vi fik deref
ter en lang og grundlæggende uddannelse 
med kreative udfoldelser, omfattende 
manuelle færdigheder, vi fik lært at save 
og slå søm i og at skrive pænt. Så vi følte 
os velforberedte til at møde udfordringer 
af mange slags.

Skolen skal jo være studieforberedende. 
Fra universitetskredse forlyder det nu, at 
mange studenter er uforberedte på over
gangen og ikke er studieegnede. Over
gangsproblemerne skyldes vel næppe 
gymnasierne alene, men overgangen kan 
være vanskelig og har altid været det. 
Løsningerne er ikke altid nemme at angi
ve , og forslag hertil antager ofte karakter 
af såkaldt Yogisme: "Når du kommer til en 
skillevej, så følg den".

Er der behov for elitegymnasier, som 
foreslået fra forskelligt hold?

Jeg foreslår, at man skal komme dette i 
forkøbet og allerede i dag udnævne Ribe 
Katedralskole som eliteskole. Det er min 
fornemmelse, at mange søger hertil fordi 
skolen har noget særligt at byde på . De 
historiske omgivelser og traditioner har 
skabt rammen om en høj standard i under
visningen. Planerne for udvidelse og de 
dermed følgende muligheder og tilbud for 
undervisning på højeste niveau giver de 
bedste forudsætninger.

Hvis udviklingen virkelig går i retning af 
eliteskoler, mister man forhåbentlig ikke 
den alment - og personlighedsdannende 
opgave af syne. Når man kommer til at 
høre til de gamle elever, og jeg mener 
gamle, er man tilbøjelig til at se tingene i 
det lange perspektiv og finder tilbage til 
minderne om skolen. Selvom der har 
været kritiske tilbageblik, oftest person 
relaterede, har der aldrig i den forbindelse 
været lagt skjul på, at årene på skolen var 
betydningsfulde for personlighedsdan
nelse og for nogle satte sig tydelige spor i 
den følelesmæssige udvikling.

Skolens ledelse kan forhåbentlig få 
enderne til at nå sammen i bestræbel
serne på at nå de høje mål indenfor givne 
rammer, uden at skulle gribe til andre for
mer for finansiering.

Paralleller er ikke svære at finde hvis 
man søger udenlands. Her er man i sti
gende grad afhængig af udefra kommen
de støtte i form af stipendier, donationer 
osv. Ikke blot fra offentlig side, men også 
fra virksomheder og hyppigt fra privatper
soner og brugerbetaling forekommer jo 
også.

Legaterne, som rektor har uddelt i dag, 
er skænket fra mange sider, men er for de 
flestes vedkommende stiftet af tidligere 
elever og deres pårørende, som udtryk for 
en taknemlig tilknytning til skolen og et 
ønske om at støtte og opmuntre nuværen
de og tidligere elever.

Ripenser Samfundet har det som et 
andet at sine formål at yde en sådan støtte 
og det er mit håb at foreningen også i 
fremtiden kan fortsætte hermed gennem 
sine legatmidler.

Dette giver sig udtryk i det legat på 
5000 Kr. som Ripenser Samfundet i dag 
uddeler til en af studenterne. Legat
modtageren er indstillet af skolens rektor 
med følgende motivering:

"Hvis modtageren af Ripenser Sam
fundets legat var en bil, måtte det være en 
Jaguar, en bil med diskret elegance, og 
alligevel en spindende og sikker motor. 
Man kan ikke undgå at bemærke den , 
men den er på ingen måde bralrende. 
Modtageren er fagligt meget dygtig , 
elsker en konstruktiv leg med argumenter 
og synspunkter, er altid 100% engageret 
og nærværende i det man arbejder med
en fornøjelse for enhver lærer. Samtidig 
kan man ikke løbe om hjørner med vor 
modtager, der er en kritisk lytter. 
Modtageren er dog ikke "dengse", men 
spontan og fuld af skøre indfald. Hvem 
andre kunne finde på at komme til time, 
forklædt som mumie (i toiletpapir) og 
pludselig bryde tavsheden og give sig til 
at deltage i klassens samtale??



Modtageren er charmerende og om
sværmet, aldrig har "de tre esser", som de 
siger i medierne, charme, seivtiiiid og 
iækkert hår, været mere vel anbragt end 
på vor modtager.

Modtageren er politisk aktiv på den 
yderste venstrefløj, har tilbragt nogen tid 
bag tremmer og under jorden. Mod
tageren har sammen med rektor sørget 
for at gennemføre elevernes evaluering af 
deres arbejdsmiljø på skolen. Modtageren 
har nemlig udiart et meget stort og kon
struktivt arbejde i eievorganisationerne, 
der har haft stor glæde af vedkommendes 
evner til at få tingene til at glide og samar
bejdet til at fungere.

I skolens introduktionshilsen til de kom
mende l.g'ere har den afgående formand 
for elevrådet skrevet følgende: "Gymna
siet kan byde på meget mere end lektier. 
Vennekredsen kan blive kraftig udvidet til 
de fede Heimdalfester, og gennem enga

gement i elev-organisationerne og forskel
lige udvalg kan man lære mennesker at 
kende på tværs af klasser og årgange. 
Gymnasiet er altså alt i alt, en tid fuld af 
muligheder for både at have det sjovt, 
lære en masse og udvikle sig personligt. 
Det kræver blot, at man har lyst og enga
gerer sig".

Det lyder som talt ud af hjertet på vor 
legatmodtager, og det er da heller ikke 
underligt, for modtageren af Ripenser 
Samfundets legat er (naturligvis må man 
sige):

ANDREAS HJØRNHOLM"

Ripenser Samfundet ønsker tillykke !

Efter translokationens afslutning vil Ri
penser Samfundet efter traditionen være 
vært ved receptionen hvortil studenterne, 
jubilarerne og skolens lærere er indbudt. 
Vi ønsker alle en god og festlig dag!



50  års jubilartale ved Knud Esmann
Vær glad
En gymnasieelev skrev forleden et debat
indlæg. Hun ville have elite-gymnasier i 
Danmark, da hun var træt af at sidde på 
bænke med »Dummepeter«. Jeg er glad 
for, at mine klassekammerater ikke havde 
den holdning, for så havde jeg ikke stået 
her i dag.

Jeg blev student for et halvt århundrede 
siden. Der er meget at være taknemmelig 
for, når man er blevet så gammel. Når jeg 
står her og tænker tilbage - så kan jeg ikke 
huske noget af det!

I frisk erindring har jeg derimod en 
oplevelse for nogle uger siden. Jeg fortæl
ler den, fordi I nu står over for et ta-selv- 
bord med enestående uddannelsestilbud 
og verdens mest generøse studiestøtte. 
Enhver af jer kan blive, hvad der måtte 
være evner og energi til.

En 20-årig rumænsk student - Georgian 
hedder han - fra et idrætsgymnasium kom 
i foråret til Østrig i håb om at blive profes
sionel fodboldspiller. Før afrejsen sagde 
hans forældre til ham, at han aldrig skulle 
vende hjem. 1 Rumænien er der ingen 
fremtid.

Kan nogen her i denne store skare af 
forældre for alvor fatte, hvordan det er at 
skulle give sit barn den besked ?

Under kommunismen var næsten alle 
lige fattige, men havde dog et eksistens
minimum. 1 dag kæmper store dele af 
befolkningen i det, der

blev kaldt Europas kornkammer - for
gæves for at komme over sultegrænsen, 
medens nogle få boltrer sig i rigdom.

Drømmen om frihed er knust i rå kapi
talisme, korruption og vold. Georgian hav
de, hvad der svarer til 10.000 kroner, med 
til Wien. De skulle dække tre måneders 
ophold, som han havde lov til i henhold til 
EU-bestemmelser.

Det viste sig, at østrigske fodboldklub
ber ikke må skrive kontrakt i sæsonen. 
Derfor løb, trænede og kæmpede han for
gæves. Jeg kontaktede en dansk klub -

AGF - og fik løfte om, at han kunne kom
me til Århus og prøvetræne.

En ung østriger, søn af danske forældre 
og deltids professionel, skulle forinden se 
ham an. Georgian trænede defor sammen 
med ham i en klub i kurbyen Baden syd 
for Wien nogle få gange.

AGF fik derpå den besked, at Georgian 
næppe er god nok til superliga fodbold i 
Danmark - og at han i øvrigt er for lille.

Han var dumpet til sit livs eksamen. 
Karakteren var hverken 5 eller 8, men:

»Du dur ikke !«
Georgian var sønderknust. Han fortalte, 

at østrigeren slet ikke havde set ham træ
ne. De havde været to vidt forskellige ste
der på anlægget. I dag arbejder han »sort« 
på en byggeplads i Spanien. Lønnen er 25- 
30 kr. i timen.

Georgians kæreste arbejder for en fami
lie i Wien. Hun får kost, logi og 4.000 kro
ner om måneden og sender alle pengene 
hjem til Bukarest for, at hendes mor og far 
kan betale husleje.

Jeg ved, at man ikke kan få danske børn 
til at spise deres risengrød op med henvis
ning til, at små, sultne kinesere ville have 
været lykkelige for den. Mit ærinde er 
ikke så banalt.

Jeg vil ønske for jer, at I må forstå, hvor 
priviligerede I er.

Glæd jer.
Råd og formaninger har jeg ingen af. 

Kun ét er fornødent:
I skal ikke nøjes med noget mindre end 

at være glade. Det er, hvad hele eksisten
sen drejer sig om. Kun de færreste undgår 
lidelse og sorg, og de bliver ferske og 
uinteressante, men grundlæggende må 
man bestræbe sig på at skabe sig en tilvæ
relse, hvor man kan være glad.

Hvis man vantrives, må man skifte spor. 
Måske bliver man trods alt gladere af at 
plante spidskål til sprængt oksebryst end 
af at rådgive statsministeren om, hvilken 
farve vindjakke han skal tage på, når han 
skal møde kolonihave folket.



Det korte af det lange er:
Man kan ikke købe sig tii en ekstratur i 

Vorherres rutsjebane.
I går gik jeg forbi en glarmesterforret- 
ning. I vinduet hang en tegning af Storm P. 
En masse grå mennesker er på vej ind ad 
en snæver port.

I min fantasi så jeg dem som de unge, 
ambitiøse og smarte fra »Magtens Ruge
kasse« på Aarhus Universitet på vej til 
Bruxelles. Forude venter skatte il duser og 
kæmpelønninger i EU bureaukratiet.

En mand på tegningen har dog forladt 
den konforme flok. En vagabond i glade 
farver. Han går med lykkelige stokkesving 
sin egen vej ud i solen.

Enhver kan vælge sin vej. Jeg ved dog, 
hvem jeg helst ville have fulgtes med.

Når I kommer ud på en arbejdsplads vil 
I hurtigt opdage, at der findes to slags 
mennesker.

Den ene kategori arbejder. Den anden 
tager æren for det.

Slut jer til den første. Der er konkurren
cen garanteret mindst.

På mode er det næsten at begå karak
termord på længst henfarne lærere her 
på skolen. Hvor pjokket har man lov til at

ÆsTMCMK. Foto: Car] Rise Damkjær.

at sige sin mening, medens de var her. Det 
er uden for min fatteevne, hvordan nogen 
kan vågne op badet i sved ved tanken om 
at blive hørt i latin af Emmy Willemoes. 
Hun opfordrede mig næsten daglig til at 
gå ud og plante kål, og da jeg - en ignorant 
fra en stationsby i det nordlige opland - gik 
helt i stå i en gallerkrig lød det ex cathe
dra:

»Tror du, at det er mit telefonnummer!« 
Ærlig talt, det forstyrrede da ikke min 

nattesøvn. Lærerne var mere eller mindre 
vanvittige, men de kan ikke have haft det 
let med elever, der var aldeles uinteresse
ret i den klassiske dannelse.

Vi var en flok, der boltrede sig lørdag 
efter lørdag hos en kammerat i et arbejder
hjem i Gravsgade. Tolerance og frisind var 
omvendt proportionalt med de lave lofter.

Det samvær med sang og bægerklang 
uden løftede pegefingre fra slagteren og 
hans kone satte sig spor i resten af vores 
liv. Det var hos dem, vi oplevede gymnasi
etidens bedste stunder.

Her skal ikke skrives karakterer ud til 
lærere, der søgte afbanke kundskaber ind 
i hovedet på os, der havde større interesse 
for fodbold end for oldævl. Vi blev stu
denter for lysår siden, da Liva Weel døde, 
kong Farouk blev afsat og Chaplin ankla
get for uamerikansk virksomhed.

Jeg mener ingenting om undervisning
en dengang. Hvorfor skulle jeg det? På det 
her sene tidspunkt ?

Da Voltaire lå på dødslejet blev han 
spurgt: Forsager du djævelen og alle hans 
gerninger ?

»Nej,« svarede han. »Tiden er ikke til 
at skaffe sig nye ljender.«

Ikke uden vemod har jeg for sidste 
gang betrådt denne traditionsrige taler
stol. Herfra har jeg med Land og Folk i 
hånden beskyldt Hans Hedtoft for at 
svindle med arbejdsløshedstallene. Det 
skal nok have rystet statsministeren.
Jeg kunne nu banke i træværket og



spørge mig seiv: Hvor har du gjort af din 
ungdoms idealer? Der raser en sommer 
vind med lyn og torden i svaret.

Tag hverken jer selv eller livet for højtide
lig. Janteloven er bedre, end man tror. 
Man skal virkelig ikke tro, at man er 
noget.

Nu afdøde professor Flemming Kiss- 
meyer udtrykte det på sin facon. Han hav
de taget den største studentereksamen 
nogensinde på Aarhus Katedralskole. 
Dermed var han selvskreven til Gen
foreningslegatet - skolens største. Før 
uddelingen blev han kaldt til rektor og 
spurgt, hvad han ville bruge pengene til. 
»En motorcykel«, svarede han. Dermed 
røg det legat. Her var da et eksempel på, at 
ærlighed ikke betaler sig. Kissmeyer 
udførte banebrydende videnskabeligt ar

bejde, oprettede Blodbanken og blev ind
stillet til en Nobel-pris. Da han skulle over
føres til det, man kalder ældrebyrden, bad 
jeg ham om et budskab til eftertiden.

Han afviste det, men rynkede panden, 
tænkte sig grundigt om og lod sit ansigt 
briste i smilerynker. Pludselig løftede han 
som komissær Colombo sin ene hånd og 
udbrød: »Tag aldrig.« sagde han, »en baj
er ud af køleskabet uden at lægge en 
anden derind.«

Det skålede vi på. I pure malt. Til lykke 
da med jeres eksamen.

Jeg er godt misundelig på de unge 
mænd, der sammen med så mange under
skønne damer har en god lang rutsjetur 
foran sig. Vi andre må nøjes med at huje 
lidt i sidste sving.

Jubilarerne har ladet hatten gå rundt og 
indsamlet nogle penge. Jeg har aldrig haft 

børn med demo
kratiet og har 
derfor egen
mægtigt beslut
tet at give dem 
til skoleholdets 
fodboldmål
mand.

I min årgang 
var der tre klas
ser med i alt 23 
elever her på ste
det.

Vi bliver færre 
og færre. Det vil 
gå os som de 
dansksindede 
sønderjyske 
krigsdeltagere 
efter 1. verdens
krig. Nu har de 
end ikke en fane
bærer.

Glæd jer 
medens I kan. 

Sagt på
nudansk til alle 
jer fra alle os: 
Hav et glad liv.
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Lauridsens Legat
Direktør, cand.pharm. Niels Peter Lauridsen og hustru 
Johanne Margrethe Lauridsen, født Riibner-Wissings 
Legat for studenter fra Ribe Katedralskole.

Indkaldelse af ansøgninger
Ripenser-Samfundet uddeler en gang om året portioner af 
dette legat til »fattige, men flittige« studenter fra Ribe 
Katedralskole som støtte til videregående uddannelse.

Særlige ansøgningsskemaer skal anvendes. Disse kan til
lige med vejledning rekvireres
- ved indsendelse af adresseret A5-kuvert, frankeret med 
kr. 5 ,5 0  til legatudvalgets sekretær:

Peter Lungholt 
Asylgade 12 

DK -4000 Roskilde

- downloades fra Ripenser-Samfundets hjemmeside 
www.ripensersamfundet.dk

Udfyldte ansøgninger med bilag kan ikke indsendes elek
tronisk, men skal indsendes til ovennævnte adresse og 
være sekretæren i hænde senest

2. december 2 0 0 2 .

Legatmodtagere vil få direkte meddelelse pr. brev februar 
2003.

Legatbestyrelsen

http://www.ripensersamfundet.dk
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7f. /eiie AiieFen, Rans F?naf Fn'sA, Aafen /aAanne 
Ban4e, Mygn PfassfynafA, Anaci Esynann, Ann4 
Raf Ransen, An'siian Pnn4 An'siensen, Mia 
PaynAaff, Rans /aygen /aygensen, San;'a
ScAanAae, Afan'e Ry'efn'M, ^44aAPaaisen
agy4nne CafAn'ne Aiinge, S52.

72. BaAyAaayn aygang 92; Pin4a /ensen, Pene 
R asing , FiAAe Gfayn, ^4niia FAsen, Pene 
Dayngaani ag Beiiina AzsAan
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Raws ÆMrsrw, Aase /MseM /  Pe&rsew, Pita HaM,/ PaKndsew, Arwe JaAaMeM, APce 
Bc/TMCTM, /  HeMn'Asew, A^se S^ar, /  SfeeMåe?y, Pare^z PareKzew, Grethe AM&rsen, /  Pefersew, Aase Pefersew, /  
Aw&rse^, ZMgnd/eMsew/ F:W, PfsPfem'Mg/ BaMg, kéwerØsfe?yaard, Agreste C^nsfeitsen,/ Pedersen, Kirsten 
Pedersen,/ 7kawsen, Ove Strange,/ayyen Pnndsgaard, /uger ¿¿se /MSM,/CAnWaMSM, Pat/: H ansen ,/ Etwing, 
Piginar Paaridsen, /  Gad, Æratd Pendtxen, 7nga Sc^atze.

ANNONCE

Antikvarisk bogsalg
Ribe Bys Historie og Beskriveise af J. Kinch, 2 bind kr. 300,-
Ribe Katedraiskoies Historie (1145-1920) af Bjørn Kornerup, 2 bind kr. 300,-
Aaret i Ribe af Jørgen Bukdahi kr. 40,-
Rejsen til Ribe af Peter Seeberg kr. 40,-
Fuglevarsier af Eske K M athiesen, digte kr. 50,-
Ripenser-Bladet, 25 årgange (1977-2002) kr. 40,-
Vor skjulte kulturarv, Arkæoiogien under overfladen, 

Festskrift tii dronning M argrethe H den 16. aprii 2000 kr. 125,-

Henv. Kirstine Nørr, KJintevej 12, 3450 Aiierød
Tlf. 48 17 43 87 - Fax 48 17 23 87 - E-maii: kjnoerr@ get2net.dk

mailto:kjnoerr@get2net.dk


Legenden Kit Colfach in memoriam
Efter ganske 
kort tids alvor
lig sygdom dø
de kirurgisk 
og ortopædisk 
overlæge KIT 
COLFACH et 
par måneder 
før, han ville 
være fyldt 80 
år. - Kit Colfach 
hed egentlig 
Herluf Hansen 
Colfach; men 

det blev kodenavnet Kit fra krigens tid, 
han blev kendt under.

Han var født i Rødding i Sønderjylland 
den 25. maj 1922. Efter realeksamen der 
blev han nysproglig student i Ribe og fort
satte derfra til universitetet i København, 
hvor han gik i gang med lægestudiet.

Men en ung mand af Kits karat kunne 
naturligvis ikke bare se på, men måtte gå 
til modstand mod besættelsesmagten og 
dens danske håndlangere. Han afbrød 
derfor sit studium og hjalp i en periode 
jødiske flygtninge til Sverige, indtil han 
blev nødsaget til at gå under jorden og til 
sidst sammen med sine kammerater selv 
at søge tilflugt på den anden side 
Øresund. - 1 Uppsala nåede Kit igen lige at 
snuse til lægestudiet, inden han lod sig 
indrullere i Danforce, Den danske 
Brigade. - Lidt senere blev han kontaktet 
af Secret Service. Og i dens tjeneste var 
Kit på flere hemmelige missioner i 
Danmark. På en af disse blev han pågre
bet af Gestapo, forhørt og tortureret, men 
skød sig fri, da lejligheden pludselig bød 
sig. Og på grund af denne flugt hedder det 
derfor i motiveringen for hans tildeling af 
DCM = Distinguised Conduct Medal og 
KM = King Medal : "a magniiicent epic; 
his extreme courage, coolness and 
determination to carry out his task are 
worthy øf the hest traditions and deser- 
ving of a high award". Med Danmarks

befrielse 4.-5. maj 1945 befandt Kit sig i 
nogle måneder i Tyskland for at opsnappe 
de danske landsforrædere, der under 
falsk dække søgte at undgå deres retfær
dige straf for de forbrydelser, deres lands
skadelige virksomhed havde forvoldt. -

Han bestod sin medicinske embedsek
samen med første karakter i 1950 og slog 
sig straks derefter ned i Sverige, de fleste 
af årene med bopæl på Grantorpet i 
Våstervik. Gennem 25 år sejlede han 
desuden som skibslæge på krydstogtski
be rundt omkring på verdenshavene. - Og 
ind imellem var han filmproducent. Det 
blev således gennem årene til 48 film, 
hvoraf de 2 var spillefilmene "Susanne" og 
"Blindbuk", der blev vist i 1960-tallet såvel 
i de svenske som i de danske biografer.

Som afslutning på en længere artikel i 
Rødding-bogen 1999: "Hvor blev de af'? 
har Kit skrevet: "Om et langt, indholdsrigt 
og spændende liv rundt på hele jorden, 
ikke mindst om det liv i paradiset, jeg ople
vede under et helt års ophold på sydhav
søen Raroia i Fransk Polynesjen hted kun 
300 øboere, stort set isoleret fra Omverde
nen, vil min familie, at jeg skal skrive en 
bog. Måske bli'r det en skønne dag. - På 
Raroia oprettede Kit selvføgelig en primi
tiv klinik med gratis behandling af de ind
fødte. - Og til allersidst ser vi et foto fra 
august 1998 af Kit som tandemfaldskærm
sudspringer i 4000 meters højde! - Han gik 
ikke af vejen for noget som helst. -

Uanset om vi har kendt Kit i få eller 
mange år, kom vi til at holde af ham, sådan 
som han var. Det var en oplevelse at være 
på rejse sammen med ham, at besøge ham 
på Grantorpet, ja, det var en oplevelse at 
opleve ham. Han blev vores ven - venner
nes ven!

Over 200 deltog derfor også i begravel
sesgudstjenesten i S:ta Gertruds kyrka i 
Våstervik fredag den 19.april, hvor kyrko- 
herde Monika Styrenius og undertegnede 
sammen forrettede tjenesten bistået af 
Amelie Fleetwood som solist og Bo



Ingclberg som organist. - Kits båre var 
dækket med Danebrog, hvorpå var 
anbragt Kits armbind og ordener. 
Afskeden i kirken siuttede heit naturligt 
med "Altid frejdig —

Det blev en værdig afsked med en stor 
dansk frihedskæmper. Vore tanker går til

Kits familie i Sverige og England. Æret 
være KIT COLFACH's minde.

/gMseM, pastor ewer

CeMgioelso a/arOPe/
Ar:7:ePsÅaMpeMS ITfgraMer, 2002.

Efterårstilbud!

AfoMg/or 7 of o//or y7oro MMMtro o/Æt^oMsotA/ot/of 

/ro; w o/ 799J og /ot/f// MM
/tOM M70M / ¿OgfdPMSOf OMt/ÖMg 7 / ^ 0  000'

/tOMMOMt/o/so ft/ MOt/a^fOMOM O g A ?  ./POMtSOMt/f

Mo&MO Mtot/ /tofo/tMg ofgorfooM .

RIBE KOMMUNE
ønsker

de nye studenter 

hjerteligt til lykke



Til nye medlemmer
I Ripensersamfundet har vi det forløbne år 
fået en del nye medlemmer, og det er vi 
naturligvis glade for. Det indikerer for os 
at mange tidligere elever sætter pris på at 
holde kontakt med andre tidligere elever 
og det viser også at man værdsætter det 
arbejde der bliver udført af bestyrelsen.

Som sekretær er det min opgave at regi
strere disse nye tilmeldinger, og det gør 
jeg gerne.

Desværre sker det jævnligt at en ny til
melding ikke er blevet påført de nødven
dige oplysninger om hvem det er, men 
kun indeholder indbetalingen.

Vi har ingen mulighed for at gætte 
hvem det er, udelukkende på grundlag af 
en posthuskvittering. Der er trods alt

omkring 3000 ikke medlemmer at vælge 
imellem.

Jeg vil derfor gerne opfordre til at man, 
hvis man er bekendt med at nogen har 
meldt sig ind, men ikke modtaget noget 
blad beder vedkommendet kontakte mig, 
så skal jeg sørge for at bringe sagen i 
orden.

Jeg synes det er så ærgerligt når nogen 
har meldt sig ind, og så ikke får et blad, at 
de så bliver utilfredse med vores behand
ling af deres kontingent, men at vi reelt 
ikke har haft en chance.

Sekretær Preben Husted 
Email: p.husted@get2net.dk 
eller telefon 56 63 36 26

Livsvarigt m edlemsskab
Som fungerende sekretær er det mig, der 
har ansvaret for medlemsregistrering, 
adresseændring og ikke mindst kontin
gentbetaling. Lad mig, med det samme, 
indrømme, at det er et meget større arbej
de, end jeg havde forestillet mig, da jeg 
sagde ja til det, og jeg er fuld af respekt for 
den afgående sekretær (Poul Noer), der 
har formået at opbygge og vedligeholde et 
kartotek på EDB med meget begrænsede 
muligheder til rådighed.

Jeg er heldig at have en nyere computer, 
og adgang til de nyeste programmer, så 
fremover forventer vi at have et endnu 
bedre system til gavn for hele foreningen.

På den kommende generalforsamling vil 
jeg fremsætte et forslag dl vedtægtsændring
er. Dels er der visse dele af vedtægterne der 
ikke længere er i overensstemmelse med 
måden tingene fungerer på, bl.a. på grund af 
IT. Dels har arbejdområderne ændret sig, i 
takt med udviklingen i samfundet.

Yderligere vil jeg foreslå et livsvarigt 
medlemsskab. Det kan have flere fordele:
1. Jeg skal ikke registrere betalingen mere

end en gang.
2. Medlemmet skal ikke tænke på den årli
ge betaling.
3. Medlemmet mærker ikke fremtidige 
kontingentsdgninger.
4. Når medlemmet dør (det gør vi alle), vil 
der være en sum penge til vores fond.

Nogen vil måske undre sig over, hvor
dan det kan lade sig gøre, og om det kan 
betale sig for den enkelte. Det kan lade sig 
gøre ved at indbetalingen svarer til 20-25 
års medlemsskab, og forrentningen af de 
penge skulle så gerne på årsbasis svare til 
normalkontingentet (4-5%).

Om det kan betale sig for den enkelte 
må være en vurderingssag, for naturligvis 
kan man selv sætte den samme sum i ban
ken og håbe på det samme afkast, men 
hvem gør det? På denne måde støtter man 
sin forening, også efter sin død.

Indførelse af livsvarigt medlemsskab 
kræver en vedtægtsændring. De nuværen
de vedtægter ligger på vores hjemmeside 
www.ripensersamfundet.dk.

mailto:p.husted@get2net.dk
http://www.ripensersamfundet.dk
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Adresseændringer
R.38 Bodi] Børgesen 

Gråbrødre Torv 4,1.
6760 Ribe

R.42 Egon Von Lengern Tranberg 
Richtens Ptejehjem, 
Plantagevej 39 
6270 Tønder 

R.47 PouiErikJuh)
Stabonsvej 14 J 
2791 Dragør

R. 58 Bjarne Lindberg Sørensen
V. Vedsted Byvej 26 
6760 Ribe

S. 64 Inger Lauridsen
Skibbroen 11, st.
6270 Tønder

5.67 Hans Jørgen Jepsen Kotmos 
Broskovvej 16
4733 Tappernøje

5.67 Katja Fox 
Baishavevej 66 
8300 Odder

5.69 Jørgen Zeuthen Engraf 
Etmevej 1
3600 Frederikssund

5.69 Kirsten Beier 
Eginsgade 5 
3700 Rønne

5.69 Kirsten Nissen 
Korsbrødregade 21 
6760 Ribe

5.70 Geert Aa. Andersen 
c/o Udenrigsministeriet, 
Asiatisk Plads 2
1402 København K

5.77 Søren Peter Villadsen 
Højløkkevej 46, Linnet 
7100 Vejle

5.78 Henrik Dahl
Lille Strandstræde 20,1. th. 
1254 København K

5.79 Jens Axel Kruchov 
GI. Tingvej 8 
9600 Års

5.79 Lisa M. Slot
3520 N.W.37th Ave 
32605 Gainsville, F1

5.80 Annette Kurstein Jensen 
Strandboulevarden 146, 4 th 
2100 København 0

5.81 Alice Klinge 
Norsmindevej 90 
8340 Malling

5.82 Karl Gustavsen 
Korsbjergvej 31, Røjle 
5500 Middelfart

5.82 Maj-Britt Pedersen 
Palsgårdvej 10 
7362 Hampen

5.83 Søren Ellegård 
Sofievej 9 ,3.tv.
2840 Holte

5.84 Vibeke Østergaard 
Wangenheimstrasse 29 
14193 Berlin

5.84 Kirsten Bollmann 
Sundgade 20 B, St 
6400 Sønderborg

5.84 Glenn Stougaard 
Havnegade 14, s t  tv 
4500 Nykøbing Sj.

5.86 Ole Ritzau Eigaard 
Guldbergsgade 76,1. th 
2200 København N

5.86 Morten Hagen Sørensen 
Gyvelvej 25
6740 Bramming

5.88 Susanne Stenderup 
Tanderup Digevej 28 
6760 Ribe

5.89 Bjarke Poulsen 
Ladegirdsvej 14 
7182 Bredsten

5.91 Laila Elisa Bartholdy 
Sandbyvej 3
4532 Gislinge

5.91 Liza Schmidt 
Vesterbrogade 80,4.
1620 København V

5.91 Lone Schramm 
Lindhovedvej 18, Helnæs 
5631 Ebberup

5.91 Susanne Wind Christiansen 
Stampemøllevej 20
6510 Gram

5.91 Malene Rank
c/o Hans Jacob Rank, Kristian 
Koldsvej 4 
6780 Skærbæk

5.92 Elisabeth Damkjær
Ny Munkegade 75, s t  tv 
8000 Århus C

5.92 Kristina Andersen 
Østergade 3 
6960 Hvide Sande

5.92 Rasmus Helmin Welling 
Soiiendalvej 9, Strib 
5500 Middelfart

5.92 Terkel Gad
Storm Petersens vej 4,1.101 
2000 Frederiksberg

5.92 Lars Adsersen Stenger 
Hans Jacobs vej 4,1. tv 
6760 Ribe

5.92 Anne Nielsen 
Langøvænget 39 
8381 Tiist

5.92 Lars Raae Olesen 
Hostrupvænget 61,3.002 
9500 Hobro

5.92 Anna Busch Nielsen 
Mejlgade 101,3 
8000 Århus C

5.93 Julie Bangsborg 
Anesmindevej 10 
8660 Skanderborg

5.93 Klaus Billund 
Valhøjvej 15 
2500 Valby

5.94 Anja Petersen 
Blegdamsvej 42,3. th.
2200 København N

5.94 Flemming Holst Hundebøl 
Simmerstedvej 58 B. St.
6100 Haderslev

5.94 Claus Poulsen 
Magleparken 216,3. tv 
2750 Ballerup

5.94 Gert Holst Andersen 
Blegdamsvej 106 A, 2.
2100 København 0

5.94 Jesper Mølgaard Axelsen 
Åbenråvej 4, Dybbøl 
6400 Sønderborg

5.94 Bolette Due Hansen 
Spangsbjerg Møllevej 62F, st 
6700 Esbjerg

5.94 Birgit Kjestine Schjerning 
Fyrreparken 16
6230 Rødekro

5.95 Janne Laugesen 
Hjallesevej 53 B, 1.
5000 Odense C



5.95 Mette Mortensen 
Frederikssundsvej 66,1. th. 
2400 København Nv

5.95 Jesper Gtistrup 
Karensmindevejl8 
5500 Middelfart

5.95 Lissen Sandvei Rasmussen 
Gundiøgsgade7,4.tv 
2300 København S

5.95 Birgitte Schmidt Hansen 
Nitivej9,st.
2000 Frederiksberg

5.95 Ketii Koop-Jakobsen 
Kongensgade 16 
2000 Frederiksberg

5.95 Birgitte Muiiesgaard Pedersen 
Damagervej 12 B, st. 
8260VibyJ

5.95 Lene Hougaard Pedersen 
Munkerisparken 64 
3460 Birkerød

5.95 Bjarne Gram Hansen 
Eskitdsgade33,l.Th 
1657 København V

5.95 Anne Bjerrum Silberbauer 
Birkedommervej 83,2. th.
2400 København NV

5.96 Karina Jensen 
Gravsgade 16 
6760 Ribe

5.96 Tina Kjærgaard Jensen 
Grønningen 1
5230 Odense M

5.96 Mai-BrittHemme 
Skolegade 69,2.tv.
6700 Esbjerg

5.96 Dorthe Nørregaard Andersen 
Skolegade 30 D, 2.
8600 Silkeborg

5.96 Signe Slot Frandsen 
Guldbergsgade 43 
8600 Silkeborg

5.96 Mette Lønborg Hansen 
Spættevænget 2
6760 Ribe

5.96 Teddy Lauritsen 
Spangsbjerg Kirkevej 44,6.03 
6760 Esbjerg

5.96 Anders Hvass Nielsen 
c/o Olav Nielsen, 
Gabrielsparkenll7 
6740 Bramming

5.97 Heidi Grønhøj Nielsen 
Sdr. Ottinggade 26.1. Th 
6100 Haderslev

5.97 Mimi Lytje
3D Willow Court Park Wood, 
The university, Cantebury, CT2 
7UTKent

5.97 Maria Birk Andersen 
Slotsherrensvej 59 
2720 Vanløse

5.97 Anders Bast Kristensen 
H. C, Ørsteds Gade 24,1.
6700 Esbjerg

5.97 Jesper Lykke Pedersen 
Brammingborgvej 5, 
HovedgMark
6740 Bramming

5.97 Hanne Kiickelhahn 
Provstevej 16, st. th.
2400 København NV

5.97 Nanna Thoustrup Nielsen 
Islevhusvej 83, St. Tv 
2700 Brønshøj

5.97 RuneSlothuus 
Børglumvej 2 C, 2.332 
8240 Risskov

5.97 Lars Olesen 
Lindeparken 1,2.1473 
8600 Silkeborg

5.98 Line Woldsted Andersen 
Jagtvej 120,2.
2200 København N

5.98 Stine Jørgensen 
Kløverbakken 5 
6800 Varde

5.98 Hanne Bjørnestad Platz 
Kapelvej 56,3. th 
2200 København N

5.98 Malene Hellesøe-Poulsen 
Fredensgade 13,2.218 
6000 Kolding

5.98 Birgitte Lauritsen.
Rugbjergvej 32 
8260VibyJ

5.98 Kristina Wind 
Sviegade 2 B, st.
6760 Ribe

5.98 Rosa Skov Andreasen 
Sortemose 10
6760 Ribe

5.98 Maria Weber Øtoft 
Vodroffs Tværgade 5E, 5. 
1909FrederiksbergC

5.98 Karina Lund 
Vinkelvej 32E1. tv.
8800 Viborg

5.98 Ditte Lundgaard 
Puggaardsgade 4 
6760 Ribe

5.99 Rikke Christiansen 
Nørrebrogade 34, st. 18 
8900 Randers

5.99 Ane Abrahamsson Grande 
Migevej 58,2. tv
2400 Kbhn. NV

5.99 Nete Birk Haller 
Digtervænget 2 
8000 Århus C

5.99 Heidi Eskelund Knudsen 
Soluret 84
5220 Odense SØ

5.99 Anders Høj Thomsen 
Rosensgade 18 B ,3. tv.
8000 Århus C

5.99 Karina Esager 
Krtigersvej 6,2.
5000 Odense C

5.99 Stine Lyngs Hansen 
Remstrupvej 41 
8600 Silkeborg

5.99 Mai Engholm Pedersen 
Dr. Margrethes vej 77, st. 
8200 Århus C

5.99 Søren Linding Urup 
Bellmansgade29,5.th 
2100 København 0

5.99 Jette Løvlund Johansen 
Zahnsgade 19,2.201 
6000 Kolding

5.99 Louise Lund 
Broagergade 9,1. th.
1672 København V

5.99 Sune Pedersen 
Bronzealdervænget 58,st.4 
8210 Århus V

5.99 Michael Aalling Jørgensen 
Rektorparken 1,2.227 
2450 København SV

5.99 Charlotte Wind 
Glentevej 18,1. tv.
2400 København NV

5.99 Christian Askov Ehmsen 
Ryttergade 10,2. lejl 7487 
5000 Odense C



S.99 Hanne Reitev Møller 
Holme Ringvej 133 
8360 Viby J

5.00 Christina Bennetzen 
Toftøjevej 30
2720 Vanløse

5.00 Charlotte Bruun 
Randersvej 105 
8200 Århus N

5.00 Martin Winther Hiil 
Gedskowej 113 G 
5300 Kerteminde

5.00 Stine Ravnborg Nissen 
Lauravej 22,2.tv 
2500 Valby

5.00 Anne Yoo Pedersen 
Kronprinsensgade 30,1. tv. 
6700 Esbjerg

5.00 Julie Damkjær Hansen 
Brammingegade 3,2. th.
2100 København 0

5.00 Karina Skov Jensen 
Hundegade 17 l.tv.
6760 Ribe

5.00 Marlene Damgaard Nielsen 
Brammingegade 3 ,2.th 
2100 København 0

5.00 KimEbsenBeck 
Spangsbjerg Kirkevej 109, st. 
Vær.17,6700 Esbjerg

5.00 Ellen Kjestine Brunsgaard 
Lindevangsvej 13
8240 Risskov

5.00 Irene Mikkelsen 
Sophievej 6 
6700 Esbjerg

5.00 Stine Philipp
Erik Bøghs Vej 8 B 
8230 Åbyhøj

5.00 Asger Christensen 
Nørre Alle 100,4. tv 
8000 Århus C

5.00 Anders Lynggaard Olsen 
Vestergade 23 2. nr 04 
9400 Nørresundby

5.00 Marianne Brink 
Solbærvænget 10 A 
6600 Vejen

5.00 Claus Henry Schmidt Hansen 
Nørre Allé 75,3.402
2100 København 0

5.00 Esben Keldorff Jørgensen 
Christlansgade 87
5000 Odense C

5.00 Anders Kristian Dehn 
Lauravej 22,2.tv.
2500 Valby

5.00 Lars Hansen 
Rektorparken 1,2.220 
2450 København SV

5.00 Sidsel Marie Tønder 
Hjallesevej 47, st. 16 
5000 Odense C

5.01 Karen Louise Bech 
Reventlowsvej 54, l.tv 
5000 Odense C

5.01 Bolette Uskov Borgvardt 
Spangsbjerg Kirkevej 29 
6700 Esbjerg

5.01 Helene Høy 
Kronprinsensgade 28 A, 1. 
6700 Esbjerg

5.01 Linda Johnsen 
Tordenskjoldsgade 102 
8200 Århus N

5.01 Ditte Marie Østerlund 
Christensen 
Vesterbrogade 3,3. th.
8000 Århus C

5.01 Tanja Jensen 
Sdr. Tingvej 2 B 
6630 Rødding

5.01 Jane Ravn Lorenzen 
Heltzensgade 12, st. th.
5000 Odense C

5.01 Rikke Thyssen Østergaard 
Egebæksvej 82
8270 Højbjerg

5.01 Julie Andersen 
Vibevej 32, st. th 
2400 København NV

5.01 Søren Frederik Bregenov 
Hartmannsvej 3
2900 Hellerup

5.01 Jacob Duelund 
Seminarievej 121 
6760 Ribe

5.01 Stine Forsberg 
Birkedommervej 19,4.th. 
2400 København NV

5.01 Charlotte Lassen Johannsen 
Hegelundsvej 13,1. 211 
6760 Ribe

s.01 Conja Klingenberg 
Borgervænget 2, st.
5000 Odense C

5.01 Tina Nielsen 
Bispegade 19 
6760 Ribe

5.01 Sine Petersen 
Reventlowsvej 54,1. tv.
5000 Odense C

5.01 Britt Bøgesvang Basse 
Kappelvænget 12,1.0046 
8210 Århus V

5.01 Anne Bjørnskov 
Strandbygade 67,1. th.
6700 Esbjerg

5.01 Lisbeth Blak 
Nansensgade 20,1. tv 
5000 Odense C

5.01 Thomas Holm Gerken 
Akademivej 100 B, 1.214 
2800 Kongens Lyngby

5.01 Martin Sixhøj Hyldahl 
Guldbergsgade 5, st. tv.
2200 Københavb N

5.01 Lau B Jensen 
Sønderportsgade 53,1. tv 
6760 Ribe

5.01 Mette Kalff 
Bronzealdervænget 68,1.1 
8210 Århus C

5.01 Mathias Ried-Larsen 
Odensevej 107 
5260 Odense S

5.01 Karen Mylin
Janus La Cours Gade 6, st. th. 
8000 Århus C

5.01 Tina Sillesen Pedersen 
Frederiksgade 46, l.tv.
7800 Skive

5.01 Johanne Schmidt 
Limljordsvej 38,2. tv.
2720 Vanløse

5.01 Lisa Funder Sørensen 
Rektorparken 1,9.904 
2450 København SV

5.01 Torkild Skovbjerg Sørensen 
Gøteborg Allé 14, st. 12B2 
8200 Århus N

5.01 Stine Birk Andersen 
Skæring Havevej 71 
8250 Egå

5.01 Marie Kirkebæk Brandt 
Westend 18,3. tv.
1661 København V

5.01 Christian Clausen 
Fredensgade 13,1.102 
6000 Kolding



5.01 Sidse] UHerup Frølund 
Peder Skrams gade 7,3. tv. 
1054Kbhn.K

5.01 Gitte Graff 
Kastanie Aiie 18.315 
6760 Ribe

5.01 Dorte Hyidgaard Madsen 
PoutBuåsVej23,3.82 
9000Åiborg

5.01 Jannie Møiier Petersen 
Skoiegade 25
6780 Skærbæk

5.01 Anja Sørensen 
Åparken 8, st. 1 
8000 Århus C

5.01 Tina Damkjær Sørensen 
Sønderagervej 11
6683 Føviing

5.01 Lone Juui D. Christensen 
Johan Keiiers vej 36,4. Tv 
2450 Kbhn SV

5.01 Esben Abrahamsson Grande 
Brydes Allé 23,6.729
2300 København S

5.01 Tina Fack Horsbøl 
Forhåbningsholms Allé 33,1. 
tv., 1904 Frederiksberg C

5.01 Tom Hvitved 
lranvej23
2300 København S

5.01 Sune Bv Jensen 
Junovejl7 
8270 Højbjerg

5.01 Gitte Nielsen 
Lindevangsvej 13 
8240 Risskov

5.01 Morten Schøler Okholm 
Rydes Allé 23,2.333 
2300 København S

5.01 AnnePetermann 
Heltzensgade 23,sLth 
5000 Odense C

5.01 Maj Råbjerg 
Østerbæksvej 9, st. 60 
5230 Odense M

5.01 Bethina Frølund Thinnesen 
Sorsigvej5
6760 Ribe

5.02 Catharina Møbjerg Knudsen 
Richtsensgade2,1.004 
6270Tønder

5.02 Anne Engholm Pedersen 
Louisegade9,2.th.
9000 Aalborg

5.02 Ida Marie Habekost Sørensen 
Øresundsvej 19,2. tv.
2300 København S

5.02 Marie-Louise Kirkelund 
Emborgvej 48
8660 Skanderborg

5.02 AnnaLawaetz 
Søndergade 4,2. tv.
8000 Århus C

5.02 Tanja Mattrup 
Tøndervej 2H 
6760 Ribe

5.02 LeneSkygebjerg 
Drewsensvej8A,3.tv.
5000 Odense C

5.02 Maja Friis Kristensen 
Sommerstedgade 22,3. th.
1718 København V

5.02 Anette Tranberg Nielsen 
Gl.Kongevej8
6760 Ribe

5.02 Katrine Grace Turner 
Sortebrødregade 7 D 
6760 Ribe

5.02 Pernille Bendixen Wolderslund 
Røsågade 50,1. tv.
2300 København S

5.02 Winni Schiitt Andersen 
Kirkegyden 64
5270 Odense N

5.02 Jesper Thygesen 
Spangsbjerg Møllevej 56 B 
6700 Esbjerg

5.02 Esther Wissels 
Dr. Dagmarsvej 16 
6760 Ribe

5.02 Helge Gammelgaard 
Jyllands Allé 22,3.003 
8000 Århus C

5.02 Maja Matzen 
Ribevej5 
6760 Ribe

NYE MEDLEMMER

U.ÅR Mads Tudvad Jensen 
Saralystparken7.st.th 
8270 Højbjerg 

S.47 Knud Holm 
Skrænten 9 
3460 Birkerød

R. 47 Vera Nielsen
Glentevej 13 
4400 Jyderup

S. 52 Vagn Præstmark
Hyldegårds Tværvej 5 
2920 Charlottenlund 

R.57 Kirsten Marie Bruun 
Ribevej 64, Tobøl 
6683 Føviing

R. 57 Kirsten Schmidt Pedersen
Tørvevej 2, Sdr. Fårup 
6760 Ribe

S. 62 Lene Dall
28 Jarlan Pertiwi 
80300 JohurBahru

5.62 Kristian Thygesen 
Lærkevej 14 B 
8240 Risskov

5.63 Hans Peter Hansen 
Østtoften 2
8250 Egå

5.67 Inger Balslev Clausen 
A. F. Kriegersvej 5 E 
2100 København 0

5.67 Jørgen Raskmark 
Wibrandtsvej 34 
2300 København S

5.67 KurtMehlsen 
Tværmarksvej 46 
2860 Søborg

5.68 Ole Møller
Aksel Møllers Have 14,7 tv. 
2000 Frederiksberg 

S.72 Astrid Fribo
Radshusstræde 8,2.
1466 København K

5.77 Minna Christine Tornøe 
Forchhammer 
Virupvej 46 E
8530 Hjortshøj

5.77 Lars Reno Jacobsen 
4 Exeter Avenue
7700 Bishopscourt, Cape Town

5.77 Ulla Helnæs Jakobsen 
Præsteløkke 9
6630 Rødding

5.77 Lise Øllgaard 
Nordrupvej 104 
4100 Ringsted

S.82 Flemming O.E. Jensen 
Jakob Paludans vej 5 
9200 Aalborg



5.82 Heidi Kiiierich Kristensen 
Utkindvej 1
7323 Give

5.82 Ann Fenger Benweii 
Ved Voiden 9 ,3.mf.
1425 København K

5.82 Lis Kjær Hansen 
Tranevej 71 
8721 Daugård

5.83 EisebethKiitgaard 
Knakkergaard 
Kornmodsbakken 180 
8210 Århus V

S.85 Michaei Kihoim Bøg 
Koidingvej 20 
6000 Kolding

5.87 Christian Dons Christensen 
Ui. Vaviiova 85, kv. 14-15 
117335 Moscow

5.87 Anne Sofie Jørgensen 
Mågevej 75,2. th 
2400 København NV

5.87 Martin Bregnbaiie 
Ny Cartsbergvej 11, st 
1760 København V

5.87 CiausTobiasen 
Nørreiundparken 6C 
6760 Ribe

5.88 Lars Nicoiaj Hørlyck 
Tjebberupvej 65 
4300Hoibæk

5.91 Claus Heide Petersen 
Thomas Laubs Gade 9, st.th. 
2100 København 0

5.92 Anja Lydiksen Mathiesen 
Ålborggade 26,3. th.
8000 Arhus C

5.92 Kristian Toft Nielsen 
Tøndervej 43
6780 Skærbæk

5.92 Bitten Guldbjerg Christensen 
Nørrebro 188 B
5900 Rudkøbing

5.92 Brian Østergaard Sørensen 
Nygårds Plads 6.9. TV 
2605 Brøndby

5.92 Mette Grøndahl Rosenstand 
Odinsgade 50,2
5000 Odense

5.93 Lisa Christine Lauridsen 
Benediktsgade 12,2. th 
5000 Odense C

5.95 Kirstine Yde Thomsen 
Rødkløvervej 19 
5700 Svendborg

5.95 Jens Jacob RefshaugeBeck 
Rødkløvervej 19
5700 Svendborg

5.96 Marie Vejrup Nielsen 
Gammel Munkegade 21A, 
vær.ll, 8000 Århus C

5.98 Carsten Gram Hansen 
Jens Baggesens Vej 102,2.tv 
8200 ÅrhusN

5.99 Ann Kristin Bennetzen 
Løgstørgade23,4.th.
2100 København 0

5.99 Stine Dahlgren
Sofie Brahes Alle 4. l.th.
2300 København S

5.99 Lars Lindstrøm Kjems Jepsen 
Nybrovej 304,1.L036
2800 Kongens Lyngby

DØDE
R. 30 Karen Sofie Offenbach
S. 33 Hans Leth Hansen
S.33 Henry Brøndum Petersen 
R.33 Birte Marie Hovard
R. 34 Aage Kristian Frederiksen
S. 35 Lorenz Thomsen 
S.36 Birte Marie Hovard
5.41 Herluf Kit Colfach
5.42 Aase Nielsen 
R.42 Edith Angelo 
R.42 Aksel Jensen
5.43 Else Holm Hastrup
R. 44 Martin Houmøller-Jørgensen
5.44 Jørgen Lund
5.45 KarlHemme
5.45 Arne Nielsen
S. 47 Martin Houmøller-Jørgensen 
S.47 Helle Nørgaard
R. 54 Bent L. Ingvardtsen
S. 55 Bothilde Warming 
S.56 Peter F. Nielsen
R. 58 IngeWilsleffFunch
S. 96 Hanne Lynge Jørgensen

Mindeord
Journalist Carsten Vind Jensen er død. Af 
venner kaldet "Vinde". Han var student fra 
Ribe Katedralskole 1976 (3.y.).

Som ung var han en aktiv deltager i 
Ribes musik- og sportsliv og samtidig en 
flittig lystfisker ved Ribe å. Carsten tog 
læreruddannelsen fra Tønder Seminarium 
1984.

I 1985 blev han journalist på Hvidovre

Avis og siden redaktionschef. Han var 
kendt som en grundig og indsigtsfuld jour
nalist, der var kritisk når nærdemokratiet 
på Københavns vestegn blev trådt under 
fode. "Vinde" døde kun 44 år gammel den 
18. juli 2002 efter en hjerneblødning.

Han efterlader fru Helle og de to børn 
Frederik på 8 år og Johanne på 4 år.

Jesper 5.84



Fra redaktøren
Siden sidste nummer af Ripenserbladet har jeg fået mange læserbreve, som hermed 
bringes.

Der er stillet spørgsmål til mig, hvorfor jeg har bragt visse artikler i sin helhed. 
Hertil vil jeg svare følgende:

Jeg mener ikke, at jeg skal øve censur og selv begynde at beskære i de indlæg og 
artikler, der sendes til bladet. Den åbne debat er meget bedre, enhver er meget vel
kommen til at skrive læserbreve og/ eller artikler, som vi så vil bringe i bladet - ube
skåret.

Det gælder jo også om at få stof til bladet. Det er så kun beklageligt, at der som
metider bringes stof, der kan bringe sindene i kog!

Læserbreve
Normalt er det en fornøjelse at læse 
-Ripenser-Bladet«, men maj-nummeret 

2002 var en undtagelse. Det drejer sig om 
-Åbent brev til Hans Edvard Nørregaard- 
Nielsen«.

Jeg har spekuleret meget på, hvorfor 
det blev aftrykt i bladet. Størstedelen af 
lærerportrætterne er en række personlige 
opgør med lærerne på Ribe Katedralskole 
i 50'erne - og hvad skal vi læsere med 
dem??? (Eeks. forstår jeg ikke, hvordan 
forfatteren kan karakterisere lærere (frk. 
Willemoes og frk. Humlum), som han 
ikke selv har haft som undervisere. Og 
hvad gør frk. Faurholt i forsamlingen af 
lærere?)

Jeg har selv haft en række af de lærere, 
der bliver omtalt, og blandt dem var der 
naturligvis nogen, jeg syntes bedre om 
end andre, men derfra og til at stemple 
dem, jeg ikke var så begejstret for, som 
-uduelige« osv., er der en bid vej.

Nej, jeg synes, det var et fejlgreb at 
publicere brevet, og jeg vil som sagt gerne 
have en forklaring på, hvorfor redaktionen 
valgte at bringe det.

VgMh'g
/gTMCM

2930 /UawpeM&oyy

Kære Frode (Rømer)
I sidste nummer af Ripenserbladet ser jeg, 
hvordan du hænger vores fantastisk dygti
ge - og originale - lærerstab på Ribe Kate
dralskole ud.

Ribe Katedralskole havde i de år, vi gik 
der, 1951-58, (i samme klasse fra 1. til 4. 
mellem og derefter adskilt i gymnasiet) 
lærere, som jeg har beundret og pralet 
med alle de steder, jeg har været i verden.

Msen
ThrtAe /  A/a&g??

Redaktør Gregers Jæger!
Der er skrevet en Del negativt om Kate
dralskolen paa det sidste.

Her er noget af en anden Skuffe, om en 
god Lærer i 20'erne og 30'erne:

En Artikel, som maaske kan Ende Plads 
i Ripenser-Bladet. Helst med min Over
skrift. (læktor Nielsens Fornavn blev sjæl
den brugt mens han virkede som Lærer.) 
- om mulig med min Retskrivning! Jeg har 
ingen Skrivemaskine eller PC.

Pe%0ge /AYsewe?- 
AM&7S DoMMgaafW 

FAR LeAfor Ffåoyg

(Se arh'A/gM Mæsfe s;'&)



Lektor N ielsen som
A/Aw&rs DaTMsgaarif, Myŝ K SfM&Mf /940

Da jeg læste Artiklen "Klassikere i Ribe" 
af Jens Vind (Ripenser - Bladet April 
2002) slog det mig, at den sidste Lærer 
for de klassisk - sproglige, Lektor 
Valdemar Nielsen fik en meget kortfattet 
Omtale. Han forlod jo ikke Skolen, da 
Klassiker- Linjen blev nedlagt i 20'erne, 
men gik først af som 65-aarig i 1941. - Jeg 
havde ham i Mellemskolen til tysk, det 
var krævende og haandfast ( aus bei bin- 
nen eet.), men der var ogsaa Tid til at 
synge "!n einem kuhlen Grunde" og "O 
Tannenbaum". Vi havde ham til latin i 4. 
Mellem og i de tre Gymnasieaar til Latin 
og Oldtidskundskab alt sammen præget 
af hans fornøjelige Væsen. Det var en 
særdeles lødig Latinundervisning med en 
fin Gennemgang af Horats' Lyrik, som 
stod hans Hjerte nær, hvor der blev læst 
højt af danske Digteres Oversættelser. 
Ligeledes blev Ciceros Talekunst sat i 
Relief ved Oplæsning af Antonius' berøm
te Tale i Shakespeares "Julius Cæsar".
Men ogsaa Jakob Knudsens " den føst' af 
de catilinarisk' Taler paa Jysk ved Jakob" 
blev fremført, skønt denne Dialekt langt-

lærer
fra var Lektor 
Nielsens 
Modersmaal, 
han var Land
mandssøn fra 
Hedebo - 
Egnen mellem 
Roskilde og 
Køge, saa han 
kunne ind 
under Jul give 
nogle af Magle- 
kilde Peder
sens sjælland
ske Fortæl
linger til bedste i en helt ægte Sprog
dragt.

Han var i øvrigt Skolekammerat af 
Rektor Willumsen fra Roskilde Katedral
skole. Det kunne forekomme, at Rektor 
tog en Latintime i "Mikkelsen" i 4. Mellem 
under et af Lektor Nielsens ikke helt 
sjældne Sygefravær.

Lektor Nielsens ranke Skikkelse kunne 
hver Eftermiddag ses i den indre Bys 
Gader, hvor han gik Tur altid med den 
sølvknappede Stok hvilende vandret i den 
ene Haand. Der var Stil over ham.

Fra OK sAcMoviar a/30'arKO. Fra polstre rector W4FM7MSCM, AsAgacr4, a^ 'a^ t
M i o r  N ø r re g å rd ,  M f o r  A L  A forie% so% , a47'M%%t A L  M i a r  TVAhøM, A L  A fM % cL A L  P é M & M , M i o r

/ewseM, a47M%%t JoAcMsøM og  M t o r  N a ^ & i r # .



Var Ribe Katedralskole 
og dens lærere så ringe endda?
Da jeg første gang åbnede Ripenser-Bladets 
majnummer 2002 for lige at se indholdet, 
blev jeg virkelig oplivet ved at se en artikel, 
der kommenterede Nørregaard-Nielsen's 
frustrerede nedsabling af Ribe 
Kathedralskole og dens lærere, for der måt
te da komme en positiv modreaktion. Stor 
blev min skuffelse, da jeg erfarede, at der 
blot var tale om et medløber- og klappen-på- 
ryggen-indlæg. Intet væsentligt nyt. Tænk at 
have haft så negative oplevelser i gymnasie
tiden som Nørregaard-Nielsen og Frode 
Rømer. Man kan ikke lade være med at gøre 
sig overvejelser om, at hvis man ikke selv er 
blevet behandlet anstændigt og med respekt 
gennem ens opvækst, hvordan skal man så 
vide, hvad anstændighed og respekt er? - Set 
i det lys kunne det til en vis grad være for
ståeligt, at kritikerne af skolen omtaler nog
le af lærerne, der af gode grunde ikke kan 
tage til genmæle og give deres version af 
begivenhederne, så aldeles respektløst og 
unuanceret, for ikke at tale om det uanstæn
dige i kritikløst at kaste sig over afdøde per
soners eftermæle uden at tænke på, at der 
måske kunne være efterlevende slægtninge, 
som kunne føle sig forulempede af en så 
sønderlemmende og måske endda uberetti
get kritik.

Derfor må det være relevant at beskrive, 
hvordan jeg oplevede de lærere, jeg selv 
kom i berøring med under de tre års mate
matiske studier på Ribe Kathedralskole.

Rektor Vestergaard kom til skolen, mens jeg 
gik i l.G. Der rådede stort set anarki inden 
hans ankomst, men han fik hurtigt styr på 
tingene, og man kunne koncentrere sig om 
det, det drejer sig om, når man går på en 
skole: undervisningen. Vi matematikere 
havde rektor til dansk. Det var herlige timer, 
hvor vi fik en introduktion i den righoldige, 
klassiske danske litteratur, oplæring i nær
læsning og analyse af tekster, redskaber 
som jeg har glæde af den dag i dag. Han var

en venlig og rar mand, der behandlede ele
verne ordentligt og retfærdigt. Hans timer 
var så inspirerende, at jeg som seriøst alter
nativ til det medicinstudium, jeg endte med 
at vælge, længe havde dansk litteratur som 
oplagt mulighed.

Vores historielærer Schmidt var blind, 
men hans undervisning var uangribelig, og 
jeg tror ikke man gør sig nogen forestilling 
om, hvor stærk en vilje og hvor megen ener
gi, der skal til at undervise en flok unge 
mennesker, når man har et så invaliderende 
handicap som total blindhed. Vist kunne det 
være fristende at have historiebogen liggen
de opslået foran sig under overhøringerne, 
men der blev hurtigt problemer for de svage 
sjæle, der benyttede denne usportslige frem
gangsmåde, for Schmidt's hørelse var skær
pet, og det var ikke muligt at blade i bogen, 
uden at han kunne høre det.

Frøken Mortensen, selvfølgelig aldrig 
kaldet andet end Morten blandt venner, 
vores matematiklærer, var noget af et trofæ. 
Hun var, syntes vi, meget gammel, uudgrun
delig og måske også lidt lunefuld, og ikke 
uden humor. Men igen, hvis man løste de 
opgaver, der blev stillet og ellers opførte sig 
ordentligt, ja, så endte det i den sidste ende 
med, at man havde et solidt matematisk 
grundlag ti! senere anvendelse i de efterføl
gende studier.

Hejlesen havde vi til fransk. Han var et 
ganske velmenende og rart menneske, som 
havde et gevaldigt temperament og et godt 
humør - som regel. Jeg tror ikke der var een 
dråbe ondt blod i ham, og der var heller ikke 
meget sprængstof i at skulle undervise i 
fransk. Et interessant fag. Ved en enkelt lej
lighed inviterede han klassen hjem til te i det 
lille hyggelige hus i Bispegade.

Lektor Larsen var vores lærer i oldtids
kundskab. Han var, ikke alene på grund af 
sin fysiske størrelse, men også på grund 
af at man sagde om ham, at han havde 
været udsat for tysk tortur under krigen,



en frygtindgydende, gådefuld og spænden
de person, der på bedste vis førte os ind i for
ståelsen af nogie af de klassiske græske 
skulpturer og templer. Han havde helt 
bestemt en god portion humoristisk sans.

Thomas Alvad var vores sanglærer. Han 
brugte nogle af timerne på at gennemgå 
større operaværker sammen med os og 
åbnede dermed vores - i hvert fald mine - 
øjne for en ny og spændende verden.

En helt uforglemmelig lærer havde vi i hr. 
Krebs, tidligere militærmand. Han undervis
te i gymnastik, som det hed dengang, om 
vinteren og var fodbolddommer for os om 
sommeren. Han var vældig fornøjelig, gik 
festligt klædt med plusfours og butterfly, 
havde et friskt sprog med reminiscenser fra 
det tidligere militærliv og var desuden en 
udpræget humoristisk og varm personlig
hed, ikke uden en god portion selvironi.

Lennart Edelberg var en original og lige
frem lærer. En periode var han bortrejst på 
studietur i Afghanistan, og han skrev bogen 
'Furer i Asiens ældgamle ansigt'. Han var 
den mest akademiske og videnskabeligt ori
enterede lærer, vi havde. Den mest moder
ne, om man vil, eller måske er tidløs den 
bedste karakteristik af ham. Han ville kunne 
omplantes til en nutidig undervisningssitua
tion , uden at han ville virke forældet. Han 
lærte os at sætte spørgsmålstegn ved en del 
forhold og ikke at tage tingene for givet.

Han lærte os selvstændighed. En rar og 
behagelig mand, som anså karaktergivning 
for et nødvendigt onde.Han inviterede os 
engang hjem i det den gang nyopførte og 
meget specielle og originalt indrette hus på 
Holmevej.

Laurits Blendstrup var vores iysik- og 
kemilærer. En lidt tilknappet, sky og reser
veret personlighed, men samvittighedsfuld 
og punktlig i sin undervisning. Fysik- og 
kemirapporter var ikke min livret, men hvis 
man passede sine ting og afleverede de 
skriftlige rapporter, generede han ikke 
nogen, og jeg kan overhovedet ikke genken
de Frode Rømers beskrivelse af ham som 
'dårlig og ondskabsfuld'. Blendstrup var fas
cineret af astronomien og lod os studere nat

tehimlen og planeternes baner med alle de 
forunderlige oplevelser, det kunne give 
anledning til og som lagde spiren til min 
senere store nysgerrighed omkring vort fan
tastiske univers.

Selv om jeg aldrig har haft frk. Willemoes 
som lærer, har jeg selvfølgelig hørt, hvad 
mine parallel-klassekammerater havde at 
sige om hende, og det gav mere anledning til 
morskab og sjove historier end der var 
beretninger om urimelig forfølgelse eller 
tyranni. Det har sikkert ikke været problem
løst at leve som erklæret anderledes for 40 
år siden, og at hun gjorde det, og at hun gik 
'anderledes' klædt, skulle vel ikke kunne 
være årsag til, at hun skal kanøfles - eller 
skal det, Nørregaard-Nielsen, her i H.C. 
Andersens hjemland? - Jeg mindes aldrig 
som elev på skolen at have vekslet et eneste 
ord med frøken Willemoes, men jeg er sik
ker på, at hun har nikket venligt og smilet til 
mig, når vi har mødt hinanden på skolens 
grund.

Til slut skal lektor Askgaard omtales. Han 
var en lille, stille, venlig, farveløs person, 
som - må jeg tilstå - jeg næsten havde glemt. 
Vi havde ham dog til både engelsk og reli
gion, men dels må det have drejet sig om et 
forsvindende lille antal timer, og dels var 
religion den gang et helt ukontroversielt fag, 
specielt når man ser det i lyset af, hvor bræn
dende aktuelle de religiøse modsætninger 
er i dag. Også Askgaard var en af de lærere, 
der inviterede eleverne hjem til en kop te i 
hans flotte gamle hus på Tangevej.

Med dette håber jeg at have givet et lidt 
andet og mere positivt billede af lærere og 
skole end de forannævnte tidligere forfatte
re har formået eller ønsket. Jeg er selvfølge
lig klar over, at virkeligheden er vanskelig 
eller umulig at beskrive objektivt, men sik
kert er det, at ovenstående er en mindst lige 
så objektiv og autentisk som de tidligere 
forfatteres beskrivelser.

Ja?: Kaare



Nyt fra Ribe
Byråd boykotter Coca Cola
Byrø&fer t Æt'&e tul støtte wttftfMatt'o- 
Mate tw%so77!%e6?g?; sow t'Â e ¿)etafer s^at 
Dattwar^
Det er slut med at drikke Coca Cola i by
rådssalen på Det Gamle Rådhus i Ribe, når 
der afholdes byrådsmøder.

På baggrund af DRTV's udsendelse 
»Skatteakrobaterne«, hvor det blev afslø
ret, at Coca Cola ikke betaler skat i Dan
mark, foreslog Socialdemokratiets ordfø
rer, Erik Christiansen, at byrådet frem
over boykotter den multinationale læske
drikkoncern.

- Jeg plejer at dele en Coca Cola med 
kommunaldirektør Jørgen Clausen, men 
nu er det slut. Vi vil ikke støtte en virk
somhed, som ikke vil støtte det danske 
samfund, siger Erik Christiansen.

Forslaget blev modtaget positivt af et 
enigt byråd. Borgmester Preben Rudi- 
engaard (V) kunne derfor proklamere, at 
der ved kommende byrådsmøder vil blive 
serveret colaer fra det lokale sodavands
bryggeri, Frem. Bryggeriet leverer i for

vejen de øvrige drikkevarer til møderne. 
Mediestorm Borgmester Preben Rudien- 
gaard og Erik Christiansen måtte stille op 
til indtil flere interviews efter, at UGE 
Avisen udsendte et telegram via Ritzaus 
Bureau.

Både DRTV1, TV2 og TV Syd dukkede 
op i Ribe, hvilket gav en ubetalelig re
klame for Ribe og ikke mindst for 
Sodavandsfabrikken Frem.

Coca Colas administrerendes direktør 
Steen Jespersen er imidlertid ikke begej
stret for omtalen, og han mener, at Ribes 
Byråd har misforstået sagens rette sam
menhæng.

Vi er altid kede af, når folk vælger vores 
produkter fra, men vi har faktisk betalt 130 
millioner kroner i skat i perioden 1990 til 
1998.

- Når vi ikke har betalt skat siden da, er 
det på baggrund af meget store investe
ringer i blandt andet Fredericia. Vi glæder 
os imidlertid til, at vi igen får overskud og 
igen skal betale skat, siger Steen Jes
persen.

Steen Jespersen 
har inviteret 
borgmester 
Preben Ru- 
diengaard og 
UGE-Avisen til at 
besøge den nye 
fabrik i 

Fredericia, og 
borgmesteren 
lover, at hvis han 
ved selvsyn kan 
se, at der er for
nuft i in
vesteringerne, så 
kan det komme på 
tale, at der igen 
kommer Coca 
Cola på by
rådsbordene.

&yråds Aoyywcstê  t?MdieM̂ aard (V) ft.AJ cgT M'ceAoTgMesterByarMe 
StctMcr Aar draAAct deres sidste Coca Cola i Ayrddssaiew.



Historien moderniseres
Ombygningen og udvidelsen af Ribe 
Katedralskole er nu i fuld gang, og de næs
te måneder vil skolen være præget af byg
geaktiviteter for at skaffe dels mere plads 
til de studerende og dels for at skaffe 
moderne lokaler.

Det gælder blandt andet skolens berøm
te og historiske bibliotek, der nu er røm
met for mange tusind bind bøger for at 
give plads til håndværkerne.

Når de rykker ud igen, vil biblioteket 
fremstå som et moderne bibliotek med 
nye arbejdspladser til glæde for både ele
ver og lærere.

Desuden skal skolen have nye labo
ratorier og nye klasselokaler.

Skrap dame fundet på nettet
Lærer Sørew AfMfvøif er veel af geMMewgå 
gawle ref^rofa^oMer /hr af skrive ¿fe% 
ŝ iKMifeMife Msfarfe am Safie Caralfwe 
GaMf. Lfaa i Æffe i 1&2&
Lærer Søren Mulvad i Varming tog 
Internettet i brug i forsøget på at finde 
frem til et billede af Sofie Caroline Goldt, 
der i sin tid var en skrap pengeudlåner i

Ribe. Den lokalhistorisk interesserede 
Søren Mulvad er i fuld gang med at søge 
oplysninger om Soñé Goldt, der døde i 
Ribe i 1828.

- Jeg ved ikke, hvornår hun var født, for
tæller han og føjer til, at han er ved at gen
nemgå retsprotokollerne i Ribe fra 1780 
og frem til 1828 under arbejdet med at 
ñnde oplysninger om Soñé Goldt, der var 
gift med rådmand Jens Rasmussen Rahr.

- Soñé Caroline Goldt var en skrap for
retningskvinde, der lånte penge ud i Ribe 
og vidt omkring. Da Søren Mulvad også 
gerne ville have et billede af datidens 
skrappe pengeudlåner i Ribe, søgte han 
oplysninger på 
Internettet.

Det førte til en 
kvinde i England, 
som havde sat 
sin stamtavle - 
med blandt andet 
Soñé Goldt - på 
nettet. Det brag
te Søren Mulvad 
i forbindelse med 
en dansker på



Søren MM/vad gransker gaw/e re^raM oN erFr af 
/:%& f:7 o/niysni'n̂ er

New Zealand. Vedkommende kunne for
tælle, at der havde været et maleri af Sofie 
Goldt hos en familie i Odense.

Familien var imidlertid død, men via 
skifteretten fandt Søren Mulvad frem til 
en læge i Aalborg. Han kunne fortælle, at 
hans mors fætter i Valby i dag ejer maleri
et. - Og han var heldigvis indstillet på at 
give mig et fotografi af maleriet, siger 
Søren Mulvad.

Han vil senere skrive den spændende 
historie om Sofie Caroline Goldt, der lånte 
penge ud i Ribe. Nu skriver Søren Mulvad 
historien om hende.

Jernindustrien satser 
på nye produkter
Fra af være ̂ roifMce%f a/radi
atorer satser 7<%e Jer?MMdMsfn' A/S %ei- 
%edsiasM2Mger ø7M%ri%g ivde^/iwa. 
Indeklimaet betyder mere og mere, og da 
samtidig efterspørgslen på traditionelle 
radiatorer til opvarmning er stagneret, har 
Ribe Jernindustri A/S gennem den sene

ste tid ændret strategi. Fra at være en virk
somhed, der har produceret udstyr til 
opvarmning i form af radiatorer, beskæfti
ger virksomheden sig ud over radiatorer
ne sig nu med indeklima. Virksomheden 
fremstiller og sælger produkter, der foru
den opvarmning indeholder frisk luft, fil
treret luft, genindvinding af varme og 
køling.

10. klasses afsnittet på Vittenbergskolen 
i Ribe har således fået et pilotprojekt fra 
Ribe Jernindustri A/S, hvor ny teknik 
kombineret med smart design ikke alene 
sørger for opvarmningen af lokalerne, 
men også for en hurtig udskiftning af luf
ten samt en genindvinding af varmen.

- Og det nye i vores system er, at den 
genindvundne varme føres tilbage til 
varmtvandssystemet. Det betyder, at gen
indvindingen kan udnyttes hele året 
rundt. Ved traditionelle systemer bruges 
den genindvundne varme til opvarmning, 
og det er der ikke brug for om sommeren.

Aø%<MMg StoMgaar<f cg M ø  /øTwWMsfn saiser MM /)å



- I vores system bruges den genind- 
vundne varme til varmvandssystemet, så 
man i varme sommerperioder kan bruge 
den genindvundne varme til brugsvandet, 
forklarer direktør Henning Stougaard, 
Ribe Jernindustri A/S.

- Netop på et marked med et stagneren
de byggeri og derfor stagnerende efter
spørgsel på radiatorer satser vi meget på 
produktudvikling, så vi hele tiden har nye 
produkter at kunne tilbyde, supplerer 
Henning Stougaard.

Flagstangen på Borgertårn lejes ud
omsætter på

toppet! fårMef. SetsPaPef Orottge åefater 
Jor fettooertMg pfpfatptrw.
Flagstangen på toppen af Borgertårnet 
ved Ribe Domkirke er blevet lejet ud til et 
mobiltelefonselskab.

- Det skal forstås på den måde, at firma
et Orange har fået menighedsrådets tilla
delse til opsætning af en antenne på top
pen af Borgertårnet, fortæller medlem af 
menighedsrådet og kirkeværge, skolein
spektør Knud Jensen i Ribe.

Det er planen, at en ny flagstang, der 
skal opsættes på tårnet, skal være lidt høj
ere og lidt bredere end den nuværende 
flagstang, og den skal så være hul indven
dig, hvor antennen skal være.

Videre siger Knud Jensen, at der har

været arbejdet med projektet gennem 
lang tid, og at den nye flagstang med an
tenne indeni set udefra ikke vil adskille sig 
væsentligt fra den hidtidige flagstang.

- Nationalmuseet har blandt andet givet 
tilladelse til projektet, om end ikke med 
begejstring, siger Knud Jensen.

- Han siger videre, at det er et ganske 
betragteligt beløb, som mobiltelefonsel
skabet skal betale for at have antennen 
placeret på toppen af Borgertårnet. Knud 
Jensen ønsker dog ikke at oplyse om stør
relsen på beløbet. Leje gælder i ti år sam
tidig med, at selskabet Orange skal betale 
for leje af flagstangen med antenne og for 
en renovering af platformen i 
Borgertårnet. - Det er en renovering, som 
vil løbe op i flere hundred tusinde kroner.

I Borgertårnet bliver der lavet en 
afskærmning, hvor det tekniske apparatur 
i forbindelse med antennen skal placeres. 
Antennen opsættes i det 52 meter høje 
Borgertårn for at forbedre mobiltelefon
forbindelsen.

Ribe-bispens gård 
fra 1200-tallet er fundet
Stor Jhz wt'ååefaMerett op
MM&r M̂y-iWTMMg ftge øst Jbr ÆtPe 
CewfeK
Mens de mange besøgende på Ribe 
VikingeCenter kan studere handelsplad-

På &tte M M a ta^at a f CtaKS ParaPa sas Pat, Awr start Aasatfro tPOP-tattat tPAaraMpa Ms  ̂GMMMar Aar rærat.



sen fra Ribes vikingetid, er arkæologer fra 
Den antikvariske Samling i Ribe på mar
ken lige øst for centret i fuld gang med en 
stor udgravning, hvor de er stødt på Ribe- 
bispens gård fra 1200-tallet.

- Vi har fundet en stor middelalder
bygning, der måler 34 gange 12 meter, for
tæller museumsinspektør Claus Feveile, 
og han føjer til, at alt tyder på, at bygning
en er en del af bispens gårdanlæg fra 1200- 
tallet.

Tidligere er der ikke langt derfra - på 
Ribe VikingeCenters område - blevet fun
det en 54 meter lang bygning, yderligere 
en bygning med stenkælder samt et 
middelalderhus.

- Og vi er overbevist om, at den store 
bygning, som vi nu har fundet, har hørt til 
det første anlæg, og at vi her har Ribe-bis- 
pens gårdanlæg. Videre fortæller Claus 
Feveile, at man i de skriftlige kilder første 
gang hører om Lustrupholm i 1233.

Det var biskop Gunner, der herskede på 
den tid, og han har således haft gård
anlægget på Lustrupholm.

- Han har næppe haft ophold her, men 
har sandsynligvis også haft gårdé andre 
steder i stiftet, siger Claus Feveile.

- Der er tale om et fund i særklasse, dg 
gennem fundene har vi nu for første gang 
mulighed for at danne os et billede af bis
pens gårdanlæg. Der er indtil videre kun 
kommet få enkeltfund for dagen, og 
museumsinspektør Claus Feveile siger, at 
der måske har været tale om en ladebyg
ning. Den har været af træ.

En flot folder om
C-H P s kirkeudsmykning

DowAirAe Aar ew /Zof
T/arve?/bMer ow /WerseMs

Vi har haft utroligt mange forespørgsler 
på Carl-Henning Pedersens udsmykning i 
Ribe Domkirke. Naturligvis har vi kunnet 
fortælle om den, men nu har vi for første 
gang et hefte, som fortæller hele historien 
om udsmykning, fortæller heftets for
fatter, Richard Kværnø. Udsmykningen

Det Ai/ti OM afA'he DowtitrM
â si's fester 25 Maw4t aw&t Mis t
A'Ai Do?M%)7%i.

gav i sin tid anledning til en voldsom dis
kussion i både folkelige og kirkelige kred
se, men i dag er Ribe Domkirke berømt 
over hele verden for sine flotte kalkmale
rier, frisker og glasmosaikker. Richard 
Kværnø beskriver detaljeret om hele 
debatten og ikke mindst om de enkelte 
elementer, som indgår i udsmykningen.

Hvert element i udsmykningen får hver 
sin forklaring med på vejen, og heftet hen
vender sig ikke kun til danske turister. 
Susanne Møli og Inger Marie Dahl har 
stået for henholdsvis den tyske og engel
ske oversættelse.

Heftet kan købes i blandt andet Ribe 
Domkirke og på Ribe Turistbureau. Det er 
Grafisk Produktion Ribe, som har stået for 
den flotte opsætning og tryk af heftet.

D7 /y tM p Fgs&ysfgp



Grundlagt 1848

A K T I E S E L S K A B E T  R tB E  J E R N ! N D U S T R !



Foreningens organisation

3460Birkerød 45810950
kwk@dadlnet.dk

N æstform and
Kirstine Nørr, s.54
Klintevejl2, 48174387
3450 Allerød fax 48 17 23 87

Kirsten Grtinfeld, s.62 
Rønne Allé 15A
3450Allerød 48 176308

Preben Husted, s.81 
Stormøllevej 26
4600Køge 56633626
p.husted@get2net.dk

Arkivar

283(fvirum'̂  458530 15
jkel@post.tele.dk

Adresseefterforskning
Johs. Jensen, s.47 
Virumvej 108B
2830 Virum 45 85 40 70
johsjensen@mail.dk

Redaktør

6950 Ringkjøbing 97 32 27 00
også fax 97 32 27 00

hofijaeger@get2net.dk

Poul Noer, r.42

3230Græsted 4839 1443
poulnoer@mail.tele.dk

Billedarkiv
Dorte Lund, s.53 
Høsterkøbvej 38
2970 Hørsholm 45 81 46 17

Peter Lungholt, s.62 
Asylgade 12 
4000 Roskilde

Povl Dons Christensen, s.65 
Carstensgade 22
1770 København V 33 25 55 75
pdc@privat.dk

Revisorer
Knud Juel, s.71
Ellinorsvej 8
2920Charlottenlund 39 63 57 74

Merete Lindqvist, s.76 
Webersgade 50
2100 København 0  35 38 72 34

Revisorsuppleant 
Kirsten Hingeberg Larsen, r.65 
Sdr.Boulevard 34, l.th.
1720 København V 33 21 16 25

Giroindbetalinger:
Kassereren.
Foreningens e-mail adresse:
ripensersamfundet@
ripensersamfundet.dk
HJEMMESIDEN
www. ripensersam fundet, dk
Webmaster: Arkivaren

RIPENSER BLADET 
Redaktion
Gregers Jæger, ansv.
Hoffgårdsvej 7
6950 Ringkjøbing 97 32 27 00 

også fax 97 32 27 00 
hoffjaeger@get2net.dk 
Ripenser-bladet udkommer 
4 gange årligt og udgives af

en forening af

skole samt for skolens nuværende 
og tidligere lærere.

Eftertryk af artikler kun efter afta
le med redaktionen.
Reklamationer over ikke modtaget 
blad meddeles til det postomde
lingshus, hvorunder man hører. 
Ved flytning opgives både gammel

medlemsnummeret, der står på 
bagsiden af bladet.

mailto:kwk@dadlnet.dk
mailto:p.husted@get2net.dk
mailto:jkel@post.tele.dk
mailto:johsjensen@mail.dk
mailto:hofijaeger@get2net.dk
mailto:poulnoer@mail.tele.dk
mailto:pdc@privat.dk
mailto:hoffjaeger@get2net.dk


M M  H S E R  B L A D E T

____ - __________-.... r ; -------- .......... ..............—  ----------- — ____

MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET
SIDEN 1916



MogA/øA/ngSan/r

Du iniiader os a!!e vegne

At være lokalbank 
betyder, at vi moder vore 
kunder overalt I hverdagen:
Hos købmanden, i foreningslivet eller 
på en tur langs Skjern Å.

Vi sætter pris på den nærhed, vi har til vore 
kunder. Vi kender dem, og de kender os. Sådan skal 
det være i et lokalsamfund som vores!

Vort kendskab til kunderne betyder, at vi altid kan give en 
individuel rådgivning og finde netop den losning, som 
passer til den enkelte. Vi vælger aldrig halve losninger, 
fordi - det hand/er om mennes/rer

Kig ind i banken, så får vi os en god snak!

Ringkjøbing Bank 
Torvet 2 

6950 Ringkøbing 
T!f. 9975 3200

det håndter om mennesker...
www.ritigkjoebing-bank.dk

http://www.ritigkjoebing-bank.dk
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GENERALFORSAMLING

Ripenser-Samfundet afholder 
sin ordinære generalforsamling 
2003 i København. 
CgMgra//5rsap?/b:ggM Jgr 

27. 2 W 2
AA A9..W i Ay CarMg^g^M^gfs 
/oA<x/gr f ^ Arygggrgår&M 
ßwlgggggrsfrggjg 5, AføågMAM^  ̂
AsAråt p p g r/h r Co/g SoyggM/rD.

DAGSORDEN 
Valg af dirigent
a. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
b. Forelæggelse af det reviderede regnskab for foreningen 

og understøttelsesfondet til godkendelse.
Forslag til medlemskontingent.

c. Indkomne forslag.
d. Valg af formand -  bestyrelsen foreslår genvalg af Knud W. Kastrup. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Johs. Jensen, Poul Noer, Jørgen Kellermann og 
Kirsten Grünfeld. Poul Noer ønsker at udtræde af bestyrelsen efter 
mange års arbejde heri. Bestyrelsen foreslår genvalg af Johs. 
Jensen, Poul Noer, Jørgen Kellermann og Kirsten Grünfeld, samt 
nyvalg af Hans Erik Christensen S.65 i stedet for Poul Noer.
Valg af suppleanter -  bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Lungholt 
og Poul Dons Christensen, 

e Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, 
f. Eventuelt.

Æ/fgrggMgra//5^a^/iwggM pi/ ybrTMCM&M Jö rA y  Cør/s&g%/oM&f 
Æ&wif Vørgaanf V/gAsgp ?p<AAg ybr/æ/Zg Aå// ow Vy CøfsZ)g%/0M&A 
TAgfg/^?* gr 7s%<gMsgysay?2/MMiM p æ r/ rg<7 g% ^ /a //g « .
Ikke medlemmer er velkomne imod at betale kostprisen.
Af hensyn til madbestilling er tilmelding til spisningen nødvendig. 
Tilmelding til Jørgen Kellermann, Kongsbjergvej 16, 2830 Virum, tli. 45 
85 30 15 eller til Gregers Jæger, Hoffgårdsvej 7, 6950 Ringkøbing, 
tli. 97 32 27 00 (også fax) senest tirsdag den 24. februar 2003.
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Forslag til vedtægtsændringer
Følgende forslag til vedtægtsændringer bliver fremsat på den kommende generalforsamling.

Som nævnt i det seneste nummer af Ripenser Bladet skyldes det dels en modernisering 
af vedtægterne og dels et forslag til livsvarigt medlemsskab.

Forslaget vil være delt i en række enkeltforslag, for at ikke en lille ændring, der ikke kan 
godkendes, ender med at forhindre andre dele i at blive det.

I det følgende er teksten sat op i to spalter med den gamle tekst i venstre side og forsla
get til den nye i højre.

Forslag 1.
(fjernelse af hjemsted).

§1. §1.

Foreningens navn er Ripenser-Sam- Foreningens navn er Ripenser-Sam-
fundet. Dens hjemsted er København. fundet

Forslag 2.
Ændring af §3 + tilføjelse om livsvarigt medlemsskab.

§3-

Som medlemmer kan indtræde de i §2 
a nævnte. Ekstraordinare medlemmer 
kan optages efter bestyrelsens skøn. 
Udnævnelse af æresmedlemmer kræ
ver en generalforsamlingsbeslutning 
med to trediedeles flertal af afgivne 
stemmer.

§3-

Som medlemmer kan indtræde de i §2 
a nævnte. Indmeldelser, udmeldelser 
og ansøgninger tilstilles bestyrelsen, 
der er bemyndiget til at træffe afgø
relser desangående. Ekstraordinære 
medlemmer kan optages efter besty
relsens skøn. Udnævnelse af æresmed
lemmer kræver en generalforsamlings
beslutning med to trediedeles flertal af 
afgivne stemmer.Foreningen tilbyder 
to typer medlemskab:
1. Almindeligt medlemskab. (De før
ste 5 år efter studentereksamen til 
nedsat kontingent.)
2. Livsvarigt medlemskab.
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Forslag 3.
Hvordan kontingentet for iivsvarigt medlemsskab fastsættes og forvaltes.

§4. §4-

Kontingentets størrelse fastsættes 
hvert år af generalforsamlingen. Hvad 
der betales ud over det fastsatte kon
tingent tilfalder foreningens kasse, 
medmindre det pågældende medlem 
ønsker beløbet overført til understøt- 
telsesfondet.Deltagelse i sammenkom
ster betales særskilt i det omfang, hvori 
disse efter bestyrelsens skøn ikke kan 
betales af foreningen.

Kontingentet for almindeligt medlemskab 
fastsættes hvert år af generalforsamlingen. 
Kontingentet for livsvarigt medlemskab 
fastsættes til 25 gange kontingentet for al
mindeligt medlemskab. Hvad der betales 
ud over det fastsatte kontingent tilfalder 
foreningens kasse, medmindre det pågæl
dende medlem ønsker beløbet overtørt til 
understøttelsesfondet. Det, af livsvarige 
medlemmer, indbetalte kontingent (-1/25 
til tørste års drift) sættes på en særskilt 
konto og pengene investeres i værdipapirer 
efter bestyrelsens skøn. Afkastet af denne 
investeringgår dlforeningensdrift,ogdæk- 
ker derved medlemmets engagement Når 
et medlem med livsvarigt medlemskab af
går ved døden bifalder vedkommendes op
rindeligt indbetalte kontingent (-1/25) 
understøttelsesfondetDeltagelse i sam
menkomster betales særskilt i det omfang, 
hvori disse efter bestyrelsens skøn ikke kan 
betales af foreningen.

Forslag 4.
§5 ændres da den nuværende ordlyd i praksis ikke er anvendelig.

§5. §5-

Forfaldstid for medlemskontingent fast
sættes til 1. april. Kontingentrestance 
medfører tab af medlemsretten. Det på
hviler bestyrelsen at give særlig medde
lelse om slettelse af medlemslisten på 
grund af kontingentrestance. Etmedlem, 
der er udtrådt af medlemslisten på grund 
af kontingentrestance, kan ikke optages 
igen, før restancen er betalt

Forfaldstid for medlemskontingent 
fastsættes til 1. april. Kontingentres
tance medfører tab af medlemsretten. 
Det påhviler bestyrelsen at give sær
lig meddelelse om slettelse af med
lemslisten på grund af kontingentre
stance.



Forslag 5.
§11. Tiderne skifter og bestyrelsens arbejdsopgaver dermed.

§ 11.

Foreningen ledes og repræsenteres af 
en bestyrelse, der består af en formand 
og otte andre medlemmer. Medens, 
som nævnt i §7, formanden vælges af 
generalforsamlingen, konstituerer be
styrelsen sig umiddelbart efter general
forsamlingen af sin midte med en næst
formand, en kasserer, en sekretær, en 
arrangementsudvalgsformand, en kon
taktmand til repræsentantskabet, en re
daktionssekretær og en arkivar.

De nævnte særposter besættes med 
hvert sit bestyrelsesmedlem, og der 
må normalt ikke forekomme person
fællesskab mellem dem og ej heller 
med formandsposten.

Bestyrelsen udarbejder og vedtager 
en skriftlig jobbeskrivelse, ved hvil
ken hver enkelt af de nævnte særpos
ters opgave og ansvarsområde fast
lægges.

Ligeledes vælger bestyrelsen af sin 
midte et legatudvalg bestående af tre
personer, hvis opgave og kompetence 
fastlægges ved en skriftlig forret
ningsorden.

Formanden og et bestyrelsesmedlem 
i forening eller tre andre bestyrelses
medlemmer forpligter foreningen i 
retsforhold.

Formanden fungerer et år, de andre 
bestyrelsesmedlemmer i to år, således 
at der hvert år afgår fire bestyrelses
medlemmer.

Genvalg kan finde sted.

§1L

Foreningen ledes og repræsenteres af 
en bestyrelse, der består af en formand 
og otte andre medlemmer. Medens, 
som nævnt i §7, formanden vælges af 
generalforsamlingen, konstituerer be
styrelsen sig umiddelbart efter gene
ralforsamlingen af sin midte med en 
næstformand, en kasserer, en sekre
tær, en arkivar, en bladredaktør, en 
adresseefterforsker og en web-master.

De nævnte særposter besættes med 
hvert sit bestyrelsesmedlem, og der 
må normalt ikke forekomme person
fællesskab mellem dem og ej heller 
med formandsposten.

Bestyrelsen udarbejder og vedtager en 
skriftlig funktionsbeskrivelse, ved hvil
ken hver enkelt af de nævnte særpos
ters opgave og ansvarsområde fastlæg
ges.

Ligeledes vælger bestyrelsen af sin 
midte et legatudvalg bestående af tre
personer, hvis opgave og kompetence 
fastlægges ved en skriftlig forret
ningsorden.

Formanden og et bestyrelsesmedlem i 
forening eller tre andre bestyrelses
medlemmer forpligter foreningen i 
retsforhold.

Formanden fungerer et år, de andre 
bestyrelsesmedlemmer i to år, således 
at der hvert år afgår fire bestyrelses
medlemmer.

Genvalg kan finde sted.
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Forslag 6.
§12. Sådan fungerer det i dagligdagen.

§12. §12.

For at der ved bestyrelsesmøder kan 
tages gyldig beslutning, må mindst 
fire bestyrelsesmedlemmer være til 
stede. Beslutning tages ved simpel, 
absolut stemmeflerhed. Over for
handlingerne føres en bestyrelses
protokol. Beslutning om en sag kan 
dog, såfremt 6 bestyrelsesmedlem
mer skriftligt fremsætter krav herom 
overfor formanden, tages ved at lade 
sagen cirkulere til votering. Resulta
tet skal indføres i bestyrelsesproto
kollen.

For at der ved bestyrelsesmøder kan 
tages gyldig beslutning, må mindst 
fire bestyrelsesmedlemmer være til 
stede. Beslutninger tages ved simpel, 
absolut stemmeflerhed. Ved alle mø
der udfærdiges referat som opbevares 
af næstformanden i minimum 1 år, 
hvorefter de lægges i arkiv.

Forslag 7.
§13. Sådan fungerer samarbejdet mellem bestyrelsen og de enkelte årgange i dag.

§13. §13.

Foreningens bestyrelse kan så vidt 
muligt i samråd med medlemmerne i 
de enkelte årgange udpege et repræ
sentantskab bestående at højst to re- 
presentanter for hver årgang af med
lemmer. Repræsentantskabets med
lemmer indkaldes til bestyrelsesmø
der, hvor de her taleret, men ingen 
stemmeret ved valg og beslutninger. 
Repræsentantskabets opgave er at 
formidle og sikre nær kontakt 
mellem bestyrelsen og medlem
merne af de respektive årgange. Be
styrelsen giver nærmere direktiv for 
repræsentantskabets arbejde, og et 
bestyrelsesmedlem varetager 1 hen
hold til §11 koordineringen af dette 
arbejde.

For hver klasse i hver årgang udpe
ges i samarbejde med adresseefterfor
skeren en kontaktperson, der funge
rer som bindeled mellem klassen og 
bestyrelsen, samt koordinerer klas
sens aktiviteter i forbindelse med jubi
læer.
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Forslag 8.
§14 foreslås slettet idet den første del nu er indeholdt i ny §3, mens resten ikke forekom
mer.

Alle efterfølgende § bliver herefter renummereret.

§14.

Indmeldelser, udmeldelser og an
søgninger tilstilles bestyrelsen, der 
er bemyndiget til at træffe afgø
relser desangående, ligesom besty
relsen også ordner alle sammen
komster, idet et bestyrelsesmedlem 
varetager hvervet som arrange
mentsudvalgsformand i henhold til 
§ 11.

Forslag 9.
§15 sidste del foreslås slettet, da det ikke er praktisk gennemførligt i dagligdagen, og i øv
rigt ikke har fundet sted i mange år.

§15.

Foreningen opretholder et arkiv 
indeholdende alt materiale af inter
esse for foreningen. Bestyrelsen er 
gennem sin arkivar ansvarlig for ar
kivet, og arkivaren fører en arkiv
protokol over indholdet. Arkivaren 
forelægger hvert andet år i forbin
delse med regnskabsrevisionen ar
kivet til kontrol for foreningens re
visorer, der sammen med arkivaren 
påtegner arkivprotokollen om sted
funden revision.Arkivet hensættes i 
en til dette øjemed lejet bankboks 
eller/og tilsvarende rimelig sikker 
anbringelse efter bestyrelsens 
skøn.

§14.

Foreningen opretholder et arkiv inde
holdende alt materiale af interesse for 
foreningen. Bestyrelsen er gennem sin 
arkivar ansvarlig for arkivet, og arkiva
ren fører en arkivprotokol over indhol
det.



Forslag 10.
§17 rettes til at afspejle den seneste dato for vedtægternes vedtagelse.

§17.

Lovene træder i kraft den 1. januar 
1974. idet den første ordinære gene
ralforsamling dog først afholdes i fe
bruar 1975. De på den efter lovene af 
12. oktober 1962 afholdte ordinære 
generalforsamling den 24. november 
1973 foretagne valg har gyldighed ind
til den ordinære generalforsamling i 
februar 1975, idet bestyrelsen pr. 1. 
Januar 1974 konstituerer sig efter 
nærværende loves §11.Vedtaget på 
generalforsamlingen den 24. novem
ber 1973.

§16.

Lovene er vedtaget på generalforsam
lingen den 27. februar 2003 og træder i 
kraft den 1. marts 2003.
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Da Ribes åslynge blev rettet ud
Som et led i sit historie-studie skal Kristian 
Puggaard formidle et stykke historie til 
ikke-historikere.

-  Da jeg, som gammel Ribedreng, har en 
stor kærlighed til byen, faldt det lige for at 
dykke ned i Ribes historie og fortælle dens 
borgere om deres gamle by, siger Kristian 
Puggaard. Her er så Kristian Puggaards 
historie om Ribe Å-slynge.

For nylig er en del af Ribe Å blevet ført 
tilbage til sin naturlige slynge. Det er gjort 
for at skabe bedre forhold for floraen og 
faunaen. Åen blev i sin tid rettet ud for at 
forbedre indsejlingsforholdene til Ribe- 
byen var stadigvæk en handelsby. Og så 
havde man store drømme...

1 midten af 1800-tallet begyndte de danske 
landbrugsvarer at være efterspurgte af 
England. Danmark fik derfor behov for en 
stor permanent Nordsøhavn, men rege
ringens planer var endnu kun på et forbe
redende stade. Derfor opstod der et ka
pløb i Sydvestjylland om, hvilken havn der 
skulle blive centrum for denne indbring
ende handel.

Ribe følte sig selvskrevet, dels p.g.a. sin 
eksisterende havn, og dels fordi byen fra 
gammel tid havde haft en betydelig handel 
med hele Nordsøområdet.

ÆfAes AavMe/br/wM
Til gengæld var regeringens fagmænd 
ikke begejstrede for Ribes havneforhold. 
De mente, at åløbet ville være for smalt til 
at modtage de store skibe, som den 
almindelige skibsfart krævede. Der var 
også andre problemer forbundet med åen 
som sejlløb- det vidner en skippers dag
bog fra 1854 om: Han forsøgte at komme 
ud til rum sø første gang den 13. marts, 
men p.g.a. for lidt vand i den krogede å, 
kunne skibet først komme helt fri den 14. 
april. Byen måtte erkende, at hvis den 
skulle udvælges, var det nødvendigt at

der skete en forbedring af indsejlingsfor
holdene.

Allerede midt i 1840'erne var der planer om 
en kanalgravning gennem den store ås
lynge, men der kom først rigtig vind i sej
lene i midten af 1850'erne. Ribe byråd og 
Ribe havnekommission havde i fællesskab 
arbejdet med forskellige projekter. Ribe 
blev nødt til søge om et lån hos regeringen, 
da byen ikke kunne finansiere hele projek- 
tet alene. Regeringen var ikke begejstret 
for det konkrete projekt, og rettede derfor 
henvendelse til den anerkendte holland
ske ingeniør Beyerinck. Hollænderen ud
arbejdede derpå en ny plan, som var meget 
avanceret og derfor meget dyr. Både rege
ringen og havnekommissionen sluttede op 
om planen, og de fordelte udgifterne lige
ligt iblandt sig. Hvis de planlagte omkost
ninger blev større, hæftede Ribe selv for 
det -  det skulle vise sig at blive skæbnes
vangert. Derudover forlangte regeringen, 
at arbejdet skulle fuldendes inden ud
gangen af 1856, ellers skulle Ribe betale 
statens ydelse tilbage -  det skulle også vise 
sig at blive skæbnesvangert.

En del af kanalarbejdet blev udført i 
1855-56, men det medførte en nærmest 
endeløs række af problemer. For det før
ste nåede arbejdet ikke at blive fuldt gen
nemført, fordi regeringen som nævnt 
havde krævet en indstillelse af arbejdet 
ved udgangen af 1856. For det andet var 
den beregnede pris allerede langt 
overskredet -  Ribes udgifter blev mange
doblet, og havnekommissionen blev bragt 
i økonomisk uføre. Det værste var, at der 
alt i alt ikke var sket væsentlige for
bedringer af indsejlingsforholdene til 
byen. Faktisk blev det modsatte tilfældet. 
Havet ødelagde nogle dæmninger, som 
var blevet anlagt for at skærme kanalen. 
De store skibe der før med held havde 
kunnet komme ind til havnen, kunne ikke
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mere komme igennem åen. Det blev hav- 
nekassens tal ikke mindre røde af.

Det kanalarbejde, der skulle have styrket 
byens position og øget dens velstand, fik 
den modsatte effekt. Ribe rettede sin fru
stration mod regeringen, da byen mente det 
var København, der havde bragt den i uføre.

I de følgende år forsøgte byen gentagne 
gange at få regeringen til at finansiere en 
genoptagelse af arbejdet, men det nægtede
den. På trods af alle disse vanskeligheder 
anså byen sig stadigvæk som det eneste 
rigtige sted for et anlæg af en stor havn. 
Man henviste især til positionen som re
gionens hovedby.

Sagens a/gweise
Da Danmark tabte krigen med Tyskland i 
1864, voksede regeringens interesse for en 
handelsforbindelse med England kraftigt. 
Regeringen satte lynhurtigt en række for
skellige ingeniører i gang, med at finde det 
bedst egnede sted på vestkysten for en 
havn. Til Ribes overraskelse var det meget 
småt med roserne. Derimod rettedes blik
ket efterhånden mod et sted ca. 30 km 
nord for Ribe. Ingeniør Bruun havde opda
get, at de bedste betingelser fandtes ved fi
skerlejet Esbjerg, som på dette tidspunkt 
havde 60 indbyggere. Loven om Esbjerg 
havn blev vedtaget kort tid efter.

Forinden, da Ribe begyndte at se skriften 
på væggen, blev man rasende, og byrådet 
indsendte en protest til regeringen. Byen 
fattede simpelthen ikke, at en flok kultur
løse fiskere på en nøgen strand, skulle 
begunstiges fremfor en gammel kongeby. I 
dag kan vi trække lidt på smilebåndet ved 
tanken om at se store handelsskibe sejle op 
ad Ribe å, og ligge til ved Skibsbroen.

Som Ribe havde frygtet, førte anlægget af 
Esbjerg havn til, at byen fik en uovervin
delig handelskonkurrent. Esbjergs vækst 
hæmmede Ribes udvikling, idet den frarø
vede Ribe sit nordlige opland.

Efter freden i 1864 mistede Ribe næsten 
alt sit sydlige og østlige opland p.g.a.

grænsedragningen -  den nye grænse kom 
bl.a. til at gå ved Hviding. Det medførte 
endnu mere modgang, da byens forret
ninger mistede mange kunder syd for den 
nye grænse; derudover drejede adskillige 
virksomheder nøglen om og forlod byen. 
Desuden faldt byens indbyggertal, mens 
andre sammenlignelige byer i landet vok
sede.

Byen følte sig efterhånden så presset, at 
man udsendte et S.O.S. til regeringen, og 
den erklærede sig også villig til at hjælpe. 
Men den ville ikke støtte en forbedring af 
indsejlingsforholdene, og derfor heller 
ikke et stort havneprojekt, som byen sta
digvæk drømte om. Da det var byens 
eneste bud på en løsning af problemerne, 
skete der ikke noget. Ribe var meget stæ
dig, nærmest besat af tanken om en havn -  
man nægtede at give op, selv om Esbjerg 
forlængst var etableret.

Nye ̂ aMer
Så sent som i 1891 indsendte Ribe byråd en 
indstilling til regeringen om hjælp til anlæg 
af en kanal helt ud til havet. Man påtænkte 
at bygge en havn, der skulle fungere som 
fiskerihavn. Regeringen henviste i sit svar 
til, at Esbjerg var områdets naturlige afsæt
ningsplads for havfiskeri, og tommelfinge
ren pegede derfor nedad. Ribe gav dog ikke 
op -  sagen blev appelleret flere gange, men 
regeringen ændrede ikke sin holdning.

yl/s/MhMMg
De store økonomiske vanskeligheder fort
satte, og efter år 1900 nedsatte regeringen 
en kommission, der skulle undersøge 
mulighederne for at løse byens problemer. 
Ikke overraskende fandt kommissionen 
hverken anledning til at anbefale et stort 
havneprojekt, eller en forbedring af 
indsejlingsforholdene. Derimod blev det 
fremhævet, at byens fremtid lå i at være tu
ristby. Derfor skulle regeringen værne om 
byen ud fra et historisk synspunkt. Et af de 
konkrete tiltag der skete var, at der blev 
rejst en statue af dronning Dagmar på Ribe 
Slotsbanke.
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Ribe havde endegyldigt 
trådt det sidste skridt ned ad 
rangstigen som betydnings 
fuld handelsby. Efter stor
hedstiden i middelalderen 
var det gået langsomt tilbage. 
Efter Esbjergs fødsel fryg
tede man endda, at byens 
død var nær. Men byen over
levede som turistby, netop 
som den nedsatte kommis
sion, angående Ribes øko
nomi, havde forudset.

Konkurrence
Billedet viser Bentzons Boghandels Ribe 
Julekort -  Vintermotiv fra Ribe.

Vi udskriver en rask lille konkurrence, og 
spørgsmålet lyder: Hvornår vil julekortet 
fra Bentzons Boghandel have 25 års jubi
læum?

Blandt de rigtige løsninger, vil der blive 
trukket lod om en flot Ribe kalender fra an
tikvarisk samling.

Løsning sendes til redaktøren, 
Hoffgaardsvej 7, 6950 Ringkøbing, 
senest den 24. februar 2003.



Her i den kolde vintertid,
luner det med en varm som m erhilsen
Tanker på kajen i Reims Marne

AfiWsoTMTMera/ieM 23/6 2662

For netop et år siden var jeg i Ribe til 50 
års studenterjubilæum, en dag som 
bragte mange minderom skoletiden frem 
i erindringen.

På årsdagen sidder jeg på vores båd 
»Casa Anaris« i Reims, alene fordi min 
kone måtte hjem i et familieanliggende. 
Små 3000 km har vi tilbagelagt, og indtil 
videre 100 sluser.

Mine tanker går tilbage til Ribe med 
ture på åen, lugten af åvand og duften af 
midsommer. Det er forunderligt, som 
minder fra dengang dukker op, og jeg 
husker endnu duften af blomstrende hyld, 
som jeg altid forbinder med denne tid. 
Indtil studenterhuen var på plads, opleve
des denne tid som eksamensræs med uro 
for resultaterne, og så endelig stod som
meren for døren, og skærsilden var over
stået.

»Sommervandet, i et hjørne af hegnet« 
husker jeg som indledning til novellen 
»Mogens« af I.P. Jacobsen. Denne sæt
ning udløser en ganske særlig stemning 
hos mig, og især nu.

Min midsommeraften i år bliver en erin
dringens aften, og selvom sommeren her

LISE FREDERIKSEN

OVERDAMMEN 10.6760 RIBE . DENMARK 
t (+45) 75 4110 50

MUSEUMSBUTIK . KUNSTHÅNDVÆRK. CAFE

er væren og frodig, så er og bliver mid
sommer i Danmark noget ganske særligt. 
De lyse nætter under kysten opleves som 
lune og uendelige, og farverne har et skær 
af perlemor -  livet er her og nu.

Jeg mindes lektor Jørgensens beskri
velse af honningbiens dans for at lede de 
andre bier til honningen, og Kofoeds na
turvandring langs åen og hans evne til at 
vække en naturinteresse hos elever. 
Åkander, nøkkeroser og vandliljer flyder 
forbi ved langsomme flodsejlads, og ople
velsen har sin rod i Ribe.

En midsommeraften og nat på tur fra 
vest til øst tværs over Danmark med bå
lene som ledefyr dukker også frem fra 
erindringen.

Alderen giver mulighed for eftertanke 
og tilbageblik, og derfor sendes denne 
sommerhilsen til mine skolekammerater 
fra dengang, som gør min skoletid i Ribe 
til et kært minde.

Med ønsket om en god sommer.

/AYsgM /ra 
Otto Tfa? /øyggMseM 

Torsoej 3, 4666 Æøge 
StM&wt 76.57



Nyt fra Ribe
2 1 1

Posf&Mgfy% 700 fyM6/7iBM/Msga9e
Ribekalenderen for 2003 udgivet af Den 
antikvariske Samiing og Ribe Byhistoriske 
Arkiv er nu klar, og den indeholder en 
række spændende og interessante billeder 
fra Ribe i gamle dage, og små notitser om 
hvad der skete i den og den måned i hen
holdsvis 1828,1853,1878 og 1903.

Fra 14. januar 1903 kan man således 
læse: -  Postbud Nis Nissen Petersen, 
Jedsted Mark, der forleden holdt 20 års ju
bilæum som postbud, fik af beboerne i 
Jernved sogn overrakt et beløb af 100 kro
ner.

Forlaget Liljebjerget står bag Ribe-ka- 
lenderen, og Liljebjerget er navnet på Den 
antikvariske Samlings forlag. Det blev op
rettet i 1997 til minde om og med testamen
tariske midler fra Ellen og Christian 
Almhede.

Forlagets navn rækker tilbage til Anders 
Sørensen Vedel. Han udgav i årene 1591-92 
otte bøger, der var prentet i Ribe på 
Liljebjerget.

Æt i MgM&rew -  Tcwet, sow så Mif
1930'grMg Mgå et CrøMM%ya&. tM af

SfMg åar& ?c&a%s/MMå/er /ørggM JVøTgaart/ g% 
JorrefM/Mg, MM /MM årer /fa  i9<%7iå f95.2. %å si'&M 
af/!ar& Aa/is ŝ M Par/ Na^aarå s/M 7a&waM<&f)rrgf-
MiMg.

Udgivelsen af den flotte Ribe-kalender 
er sket med støtte fra Ribe Museumslaug.

1 redaktionen for kalenderen er Jakob 
Kieffer-Olsen, Susanne Benthien, Claus 
Feveile, Lars Hammer, Karen Margrethe 
Melbye, Søren Mulvad og Lillian Skønager.

Skoleelev Jonas Feddersen fra Ribe 
Nørremark har modtaget en dusør på 1300 
kroner fra Nationalmuseet for fundet af et 
segl fra 1300-tallet.

Alle vikingetidsmønterne samt sværdet 
fra yngre bronzealder har endnu ikke væ
ret til konservering. Derfor har personerne 
bag disse fund endnu ikke modtaget dusør.

Museumsinspektør Peter Vang Petersen 
fra Nationalmuseet kommer i øvrigt til 
Ribes Vikinger 22. januar. Han vil i Det an
tikvariske Selskab fortælle om danefæ gen
nem tiderne.

De besøgende på Museet Ribes Vikinger 
har nu mulighed for indtil slutningen af ja-
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nuar på nærmeste hold at studere de tre 
danefæ-fund, der er gjort i Ribe-området 
inden for kun et haivt år.

På museet er opstiiiet en montre med de 
tre fund -  et segl fra 1300-tallet fundet af 
Jonas Feddersen på Ribe Nørremark en 
møntskat fra vikingetiden, sandsynligvis 
nedlagt i Sønder Fårup i 1080'erne og fun
det af Preben Nielsen fra Nørre Nebel, og 
sidst et meget velbevaret sværd fra yngre 
bronzealder -  fra cirka 800 til 1000 år før 
Kristi Fødsel. Det blev fundet i Dybmose 
ved Jernvedlund af Poul Bruun.

Ved en lille sammenkomst på museet i 
går trak museumsinspektør Claus Feveile 
det røde klæde fra montren og åbnede her
med udstillingen med danefæfundene.

-  Det er Jonas. Preben og Poul, der 
med deres fund er årsagen til, at vi nu 
har lavet denne udstilling, men vi har 
længe gerne villet have en montre, hvor 
vi kan vise lejlighedsfund eller ting, som 
vi får skænket til museet, sagde Claus 
Feveile.

-  Det kan for eksempel fremover blive 
månedens fund, og montren er placeret i 
forhallen, hvor der er gratis adgang.

Claus Feveile fortæller i øvrigt, at mu
seet får lov til at lade seglet indgå i den 
faste udstilling, mens sværdet og de 72 
vikingetidsmønter skal til Nationalmu
seet.

Aragte s/d/e/ Aog ti/Aage gå sAo/e 
En yderst sjælden bog fra 1580, der i au
gust sidste år blev stjålet på Ribe Katedral
skole, er kommet tilbage til landets ældste 
skole. Og på skolen er man naturligvis me
get glade for, at man nu har fået det kleno
die tilbage.
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Kriminalpolitiet i Ribe tik et tip om, hvem 
der kunne have stjåiet den sjældne bog, og 
det viste sig, at tippet hoidt stik.

-  En 19-årig kvinde i Ribe har erkendt, at 
det var hende, der stjai bogen, fortæller 
Jens Peter Rudbeck fra kriminaipoiitiet i 
Ribe.

Den 19-årige ripenser har ikke nogen di
rekte tiiknytning til katedraiskoien, og hun 
har tii politiet forklaret, at hun syntes, at 
det kunne være pænt at have den pågæl
dende bog derhjemme.

Hun har ikke tidligere gjort sig skyldig i 
lignende tyveri. Politiet fandt den kostbare 
bog, da man ransagede den 19-årige kvin
des bopæl. Rektor Bent Karsdal fortæller, 
at bogen fra 1580 indeholder syv forskel
lige religiøese skrifter.

-  Der er tale om en såkaldt harmonika
bog, hvor syv bøger faktisk er syet sam
men til en.

Videre fortæller rektor Bent Karsdal, at 
bogen var lagt frem i forbindelse med en 
introduktion på skolen, da den blev stjålet.

-  Det er i øvrigt vores plan, at vi i det nye 
bibliotek vil udstille en række af skolens 
gamle bøger i montrer, der er tyveri- og 
brandsikrede.

Der findes kun ganske få bøger, der er 
indbundet som den bog, Ribe Katedral
skole nu heldigvis har fået tilbage, efter 
den blev stjålet. Bogen blev restaureret på 
Det Kongelige Bibliotek i 1980'erne.

Vinhandler Parmo Pedersen kan for 7. år i 
træk præsentere en iransk vin, som sælges 
under navnet Ribes Vikinger. Det er en 
Chateau Vatel Les Moulins Cotes de 
Castillion fra 1996, og det er atter en yderst 
velsmagende vin nøje valgt af den kyndige 
vinhandler Parmo Pedersen.

DaAaMiHe?- Parwo P<?&HMM cg pwvMwcgrr /¡er nye MfbageciM.



-  Det er en drikkeklar vin, som også sag
tens kan lagres endnu fire år. Vinen har en 
rubinrød farve og har en 6n og lang aroma. 
Duften er kompleks og er i en god balance. 
Det er en behagelig og moden vin, som har 
en god harmoni mellem frugt og syre, si
ger Parmo Pedersen.

Han kunne ved samme lejlighed over
række 2.400 kroner som afregning for, at 
han har solgt de sidste 1200 flasker vin.

Ribe Domkirke har netop fået sat nye kob
bertagrender op på apsisen samtidig har 
man fået udskiftet de få blyindfattede ru
der, som var gået i stykker, nu man allige
vel havde kranen i byen.

Der har været kritik af, at der tages entre 
for at besøge Ribe Domkirke, men det er i 
følge domprovst Jens Torkild Bak nødven
digt hvis man skal kunne vedligeholde kir
ken ordentligt.

I Danmark er det, udover Ribe 
Domkirke, kun Roskilde Domkirke, som 
tager entré. I Viborg koster det en flad 
femmer, hvis man vil besøge kirkens tårn.

Den aftale Ribe Domsogn netop har ind
gået med teleselskabet Orange, vil frem
over være med til at styrke kirkekassen.

For en ordens skyld skal lige nævnes, at 
det koster ikke noget at besøge Ribe Dom
kirke, hvis man bor i kommunen.

Rektor Bent Karsdal er fast i troen på. at 
den seneste udbygning, som blandt andet 
omfatter nyt bibliotek, nye klasseværelser 
og et nyt laboratorium, er nok til at sikre 
Ribe Katedralskole for fremtiden.

-  Med det nye bibliotek kan vi hente de
40.000 bøger, vi har på »sygehus« hjem 
igen, da vi får plads bl mange flere bøger. 
Vi får også flere arbejdspladser til eleverne 
og vi får etableret et studiecenter. Endelig 
vil alle de naturvidenskabelige fag frem
over kunne afholdes i et moderne labora
torium med tilhørende auditorium, sagde 
rektor Bent Karsdal, da der blev holdt rej
segilde på nybyggeriet.

-  Det er et flot og langsigtet byggeri, 
som bliver opført i en periode med skabe
stop, og det er netop vigtigt, at der investe-
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res i fremtiden, og ikke blot på syge
husområdet.

-  Som altid, når Ribe Amt bygger, kan 
man glæde sig over, at det er kvalitet, der 
bygges, sagde rektoren.

Formanden for Ribe Amts Undervis
nings- & kulturudvalg, Harry Hansen (C) 
glædede sig også over resultatet, som bli
ver bygget under behørig hensyntagen til 
naboerne og de indsigelser, der er kom
met.

-  Indsigelserne har betydet, at vi kan 
kombinere byggeriet, så vi stadig kan be
vare den smukke by, vi har. sagde han.

ftå R aM ralsM eM  c?M /a tte r  Mawfll 
aM & l/ire Mye Massereerelser ag el Myt lalioraian'e.

Byggeriet, som koster otte millioner kro
ner, indvies i løbet af foråret 2003.

Arkæolog Claus Feveile, Den Antikvariske 
Samling, betragter fundet af et godt 3.000 
år gammelt bronzesværd som et utroligt 
sjældent fund. Sværdet, som er fra 
Bronzealderens fjerde periode fra 1.000 til 
800 år f.Kr., blev fundet under udgravnin
gen til en ny sø i Dybmose ved Jernvedlund.

-  Vi har undersøgt området for andre 
ting, men har ikke fundet andet fra perio
den. Der er derfor ingen tvivl om, at der er 
tale om en offergave.

-  Sværdet er meget flot, og bronzen har 
overlevet den lange tid i mosen utrolig 
godt. Man kunne godt frygte, at det ville 
være mere mørt, end tilfældet er, siger 
Claus Feveile.

Sværdet blev fundet af Poul Bruun, Jern
vedlund, og han kontaktede straks museet 
i Ribe.

-  Claus Feveile påpeger, at det er me
get vigtigt, at man kontakter museet på et 
tidligt tidspunkt, så museumsfolkene får 
den nødvendige tid til at tage sig af fun
det.
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blev fundet knap 70 sølvmønter fra 1000- 
tallet.

R e r  er n'Mgve/eM
Et er underskriftindsamlinger og læserbre
ve i aviserne. Et andet er de mange dis
kussioner, som foregår i de små hjem, når 
talen falder på den indre ringvej.

Principbeslutningen om, at vejen skal 
etableres, er taget. Ribe Kommune er imid
lertid i gang med at forholde sig til de 
indsigelser, som er kommet, og der vil 
blive taget alle mulige hensyn i forhold til 
disse, før byggeriet går i gang.

Som de politiske vinde blæser i øjeblik
ket er der stor sandsynlighed for, at det bli
ver den nordlige løsning, som valget falder 
på.

Tegningen, som er udarbejdet af Cowi 
Consult for Ribe Kommune, viser vej
føringen fra Øregården til rundkørselen 
ved Frem Sodavandsfabrik og Vitten- 
bergskolen.

Det er anden gang i løbet af ganske kort 
tid, at et sjældent fund er dukket op ved 
Ribe. Senest var det i Sdr. Fårup, hvor der

Rt'sfon'ew gentager s%g
Museumsinspektør SvendTougaard, som 

bor i Gravsgade, har på Ribe Lokalarkiv fun-

Rgr gr wdrg riMgvg?', g#er af i:o;M7Mer M at se aa.
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det dette ganske sjove bitlede Ira Gravsgade I øjeblikket er gaden ved at blive gen- 
fra engang i sidste århundrede omkring nemrenoveret, og den bliver atter bro- 
1903, hvor gaden blev brostensbelagt. stensbelagt efter knap 40 år med asfalt.

... 77MMS 4et azz&t M M e  er /hz M o re n e r  3003. fFoto.' SveM</ 7aKgaar4/
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-  Jeg havde håbet på, at brolæggerne 
vilte have startet i den anden end, så jeg 
kunne 'have fået et billede heh magen tH 
det første, men sådan skulle det ikke være. 
Alligevel synes jeg, det er morsomt at se 
den udvikling, som gaden er undergået, si
ger Svend Tougaard.

Rent historisk er gaden etableret i 1548, 
og i starten blev den kaldt Gravports
gade.

GæsferMe er hT/redse
Ribe Byferie får hele tiden stor ros af deres 
gæster, og der er ingen tvivl om, hvad gæs
terne svarer, når centret uddeler spørge
skemaer omkring deres tilfredshed med 
stedet. Feriecentret er placeret i den ab
solutte elite i Danmark, og det viser flere 
undersøgelser.

-  Vi udleverer ved ankomsten spørge
skemaer til alle gæster. Her kan gæsten 
vælge mellem karaktererne ringe, util
fredsstillende, tilfredsstillende, godt og 
perfekt. Når det drejer sig om perso- 
nale/service vælger op mod 90% af gæs
terne at sætte kryds ud for perfekt, om 
rengøringen mener 78% af gæsterne, at 
denne er perfekt, og ferieboligernes faci
liteter og vedligeholdelse scorer ligeså

flotte karakterer, siger direktør Britt Stef
fensen fra Ribe Byferie.

Senest har det store danske rejsebu
reau DTF-Travel, der samarbejder med 
flere end 250 feriecentre og hoteller i ind- 
og udland, placeret Ribe Byferie i den ab
solutte top omkring turisternes tilfreds
hed.

-  Jeg er overbevist om, at vi gør klogt i 
at gøre alt for at fastholde vores høje 
standard. Vi bruger mange penge på 
rengøring og vedligeholdelse, og vi bli
ver også flere og flere ansatte til at ser- 
vicere gæsterne. Jeg glæder mig meget 
over, at personalet i alle afdelinger for
mår at gøre deres arbejde så godt, siger 
Britt Steffensen og tilføjer, at de udvider 
medarbejderstaben med en ekstra med
arbejder i teknisk afdeling og en elev i 
receptionen i det nye år.

Den middelalderlige bygning, Tårnborg i 
Ribe, bliver nu omdannet til et enestående 
kulturcenter.

Et usædvanligt privat initiativ kombine
ret med midler fra Ny Carlsberg Fonden 
gør det muligt at omdanne den middelal
derlige bygning til et Brorson-center. Kø
ber af bygningen er ægteparret Bente og 
Torben Bramming, Ryslinge, mens Ny 
Carlsberg Fonden står for renoveringen 
og ombygningen.

Torben Bramming fortæller, at planerne 
går ud på at indrette stueetagen og kæl
deretagen til møde- og foredragslokaler, 
mens ægteparret selv skal bo på 1. og 2. 
sal.

-  Vi vil gerne lave et kulturelt, teoretisk 
og historisk sted med vægten på Brorson. 
Det skal være muligt at holde kurser og 
foredrag i bygningen, ligesom grupper 
skal kunne samles til stille samtale. Vi vil 
også gerne etablere en teologisk under
visning på stedet i samarbejde med stiftet. 
Det skal også være et sted for eftertanke 
og afslapning, fortællerTorben Bramming, 
der for tiden er frimenighedspræst i Rys
linge.
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^̂ ÊPERSKN -R ^  **

Bank

Saltgade 10-14 

6760 Ribe 
Tlf. 76 88 67 00



TarAeyy Brayyyyyyy'yyg/årayy EåyyyAayg; sayyy Aayy %  ægte# 
yrtteyy Beyyte Aar AøAt Tår 2 ,5  yyyy'tty'ayyey Arayyer

Fata: BetyyyyytA CAyysteyyseyy

Torben Bramming fortæller videre, at 
der er meget stor interesse for Brorson i 
Norge, og han vil prøve at gøre nordmæn- 
dene interesserede i det nye Brorson-cen- 
ter, så de kan lægge kurser og andre ar
rangementer her.

-  Stedet vil også egne sig fortrinligt som 
start eller afslutningssted for ture rundt i 
hele Syd og Sønderjylland. I det hele taget 
er det meningen, at stedet skal kunne bru
ges af alle under skyldig hensyntagen til 
husets ånd og Brorsons minde.

Hvornår det nye center kan tages i brug 
afhænger af, hvor omfattende renoverin
gen af bygningen bliver.

Om baggrunden for initiativet siger 
Torben Bramming: -  En gang i mellem skal 
man tage en chance, og det er det, vi gør nu.

7aA fy/ JydsAe kasfAysfgyy 
og Et'Ae
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Mindeord
L æ rer Sven Beiter, Ringkøbing, skriver følgen- 
de m indeord om viceskoleinspektør Christian 
S tenderup Jensen:

D et var torsdag m orgen, vi Hk m eddelelsen 
om  Christian S tenderup  Jen sen s pludselige 
bortgang. D et var en m eddelelse, de r omgå
ende hensatte alle, der gennem  årene havde ar
bejdet sam m en m ed Stenderup, i dyb sorg. Vi 
er dybt ry ste t over, at han ikke e r blandt os 
m ere, og stor medfølelse sam ler sig om hans 
familie.

Ingen var i tvivl om, a t S tenderup besad 
store lederevner m ed sin m atem atiske sans og 
dygtighed til a t se gennem  vanskelige pro
blem stillinger både fagligt og kollegialt, dette 
beviste han  bl.a. i sin periode som  læ rerådsfor
mand.

Siden blev han leder af VUC i Ringkøbing, 
m en valgte at sige dette fra. da jobbet blev et 
heltidsjob. Hans udnævnelse til viceinspektør 
ved Ringkøbing skole fulgte i 1986, og derm ed 
indgik S tenderup i skolens lederteam , og det 
er ikke for m eget at sige. at det var den rette 
plads. Man var altid sikker på hans loyale og ak
tive m edvirken m ed alt, havd han havde i sig.

Han m edvirkede i skolens hverdag til alle de 
fornyelser og pæ dagogiske aktiviteter, de r 
foregik på skolens forskellige trin og havde på 
ledersiden e t k la rt overblik over planlægning, 
overenskom stforhold, økonom i og læ rerkol
legiets sam arbejdsfunktioner.

Christian S tenderup var drengen fra Ribe, der 
tog studentereksam en fra Ribe Katedralskole 
og læ rereksam en fra Ribe seminarium. Som 
værnepligtig sejlede han i sin tid en del m ed ma
rinen, han  fortalte gerne  om dette. M en efter 
korte  ansæ ttelser i andre kom m uner blev det i 
Ringkøbing, hans virke kom  til at foregå. Her 
blev han den stabile og m eget pligtopfyldende 
lærer, og der stod respekt om hans person.

Som privatperson nød Christian i høj grad sit 
som m erhus i Skodbjerge, og he r var der lejlighed 
til Hskeri, der var en yndlingskæftigelse i fritiden. 
M en han nød også m eget at gå  på jagt sammen 
m ed gode venner, en aktivitet, der blev lagt lidt til 
side efter en hjerteundersøgelse for år siden.

Vi tæ nke på Christian Stenderup m ed stor 
glæ de og taknem lighed som  det m enneske, 
han var. Han efterlader sig sin kone, en søn og 
svigerdatter i København og en datter og svi
gersøn i Ringkøbing.

R IB E K O M M U N E
ønsker

godt nytår!
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5.94 Kent L. Von Essen Kummerfeld 
Hændelsvej 32,2. tv.
2450 København SV

5.94 Claus Poulsen 
Magleparken 214,3. tv 
2750 Ballerup

5.94 Mette Mortensen 
Tjørnegade 2,2. th.
2200 København N

5.95 Gjertrud Hald 
Haslevej 12C 
8230 Åbyhøj

5.95 Kirstine Nicoll Sinclair 
Ny Munkegade 70, st.
8000 Århus C

5.95 Casper Kjær 
Mølletoften 5,3. tv.
8900 Randers

5.95 Mogens Kolby
Rs. Hansens Ålle 10 
8850 Bjerringbro

5.95 Lene Hougaard Pedersen 
Hoilandsvej5A,2.tv.
2800 Kongens Lyngby

5.96 Laila Sørensen 
Bjørnemosen 81 
5260 Odense S

5.96 Anne Bleeg Christiansen 
Læssøegadel,3.
5000 Odense C

5.96 Nina Else Marie Hansen 
Rs. Hansens Alle 10 
8850 Bjerringbro

5.96 Turid 1 Lon 
Spobjergvej 30,2.11 
8220 Brabrand

5.96 KåreWelinder 
Mejlgade35,2.
8000 Århus C

5.96 MarcThygesen 
Skanderborgvej 166 
8260VibyJ

5.96 Jens Christian Bruhn 
Lintrupvej 17
6660 Lintrup

5.96 Bertel Dons Christensen 
Jyllandsvej 5,2. th.
2000 Frederiksberg



5.96 JepSeeberg 
Godthåbsgade 9, l.th.
8000 Århus C

5.97 Anita Fogh Pedersen 
Finsensvej 8 E, 1. th.
2000 Frederiksberg

5.97 Mimi Lytje
3D Wiiiows Court, Park Wood 
The University, Canterbury 
KentCT2 7UT

5.97 Kristina Møller Kristensen 
Kobjergvej 13
7190 Billund

5.97 Jesper Lykke Pedersen 
Østergårdsvej 13, st 
6000 Kolding

5.97 Charlotte Rahlf
Vejlby Centervej 49,1. 32 
8240 Risskov

5.98 Line Woldsted Andersen 
Hasselvej 2 ,l.th
2720 Vanløse

5.98 Maria Weber Øtoft 
Willemoesgade 37,2. tv.
8200 Århus N

5.98 John Nyboe Karstensen 
Tolderlundsvej 48.1,2.
5000 Odense C

5.98 Astrid Steffensen
Edouard Suensons Gd. 6,4. R. 
8200 Århus N

5.98 Carsten Jensen 
Mejlgade 49,1. tv.
8000 Århus C

5.98 Jonas Sivertsen 
Tordenskjoldsgade 19,5.2 
8200 Århus N

5.99 Rikke Christiansen 
Byfogedvejl6 
8900 Randers

5.99 Ane Abrahamsson Grande 
Marengovej 4,2. tv.
2300 København S

5.99 Karina Pultz 
Tagensvej 52,416 
2200 København N

5.99 Henny Møller 
Sjællandsgadel09,2.
8000 Århus C

5.99 Malene Kolby 
Fynsgade30C,st.tv.
7400 Herning

5.99 Peter Hjuler L. Christensen 
Vognportenl4,st.430 
2620 Albertslund

5.99 Jakob PugBod Nielsen 
Tousvej 98 
8230Åbyhoj

5.99 Charlotte Wind 
C.F.RichsVej22 
2000 Frederiksberg

5.99 Hanne Reilev Møller 
Damagervejl2L,1.9 
8260VibyJ

5.00 Charlotte Bruun 
Stockholmsgade 2 B 
8200 Århus N

5.00 Mette Grisell 
Gammel Munksgade 
2 1 A, sL 66
8000 Århus C

5.00 Marie Louise Jensen 
Ungarnsgade 56,4.
2300 København S

5.00 Rikke Sylvestersen 
Tøndebindervej 8,4. th.
2400 København NV

5.00 Karina Skov Jensen 
Vestre Stationsvej 62,1.
5000 Odense C

5.00 Jonas Michelsen 
Gyldenlaksvej 39 
2300 København S

5.00 Irene Mikkelsen 
Sviegade 38 
6740 Bramming

5.00 Claus Henry Schmidt Hansen 
Nørre Allé 75,420
2100 København 0

5.01 Bolette Ilskov Borgvardt 
Korsbrødregade 34 B, 1.
6760 Ribe

5.01 Nina Særkjær Olsen
Chr. Wærums Gade 25,5. tv. 
8000 Århus C

5.01 Ditte Marie Østerlund 
Christensen
Marstrandsgade 3,2. th.
2200 København N

5.01 Kenneth Larsen Johansen 
Nørregade 24, st. th.
6740 Bramming

5.01 Rikke Thyssen Østergaard 
Sølystgade 40, st.
8000 Århus C

5.01 Søren Frederik Bregenov 
Højdevej 27 A, 4. tv 
2300 København S

5.01 Stine Forsberg
Julius Bioms gade 3, st. th. 
2200 København n

5.01 Charlotte Lassen Johannsen 
Trekronervej 5
6760 Ribe

5.01 Anders Moslund Lykke 
Gormsgade90A.2.4 
6700 Esbjerg

5.01 Kia Øland 
Nørregade 63,4. th.
2200 København N

5.01 Jesper Troelsgård Nielsen 
Engtoftegård 8, st. th. 
1816FrederiksbergC

5.01 Stine Birk Andersen 
Risdalsvej 42,2.214 
8260 Viby J.

5.01 Marie Kirkebæk Brandt 
Grønrisvej 1 ,11
2450 København SV

5.01 Aske Drost
Set Pauls Gade 17,1.
1313 København K

5.01 Sidsel UUerup Frølund 
Terrasserne 18,2.295 
2700 Brønshøj

5.01 Gitte Graff 
Bronzealdervej 42 B 
8210 Århus V

5.01 Esben Agerskov Smith 
Selmersvej 9 
8260VibyJ

5.01 Tina Fack Horsbøl 
Brigadevej 50,2.325 
2300 København S

5.01 Tom Hvitved 
Grønjordskollegiet 1,7.1817 
2300 København S

5.01 Lena Tønning Pedersen 
Vejlevej 3,3. th.
6000 Kolding

5.01 Frej Laursen Wtirtz 
Skodsborgvej 190, sL 703 
2850 Nærum

5.02 Helle Steen Lauridsen 
Tangevej 11,1.1 
6760 Ribe

5.02 Andreas Lysholt Mathiasen 
Tikøbgade 2,1. tv.
2200 København N



5.02 Pia Christiansen 
Hadersiewej 33 
6760 Ribe

5.02 Andreas Hjørnholm 
Julius Biomsgade 3, st. th 
2200 København N

5.02 Marie Bæk [versen 
Studsgaardsgade 18,1.
2100 København 0

5.02 Maria Louise Marquardsen 
Chariotte Muncks Vej 32, st. th. 
2400 København NV

5.02 CamiiiaTerpNieisen 
Btilowsgade 56,2. tv.
8000 Århus C

5.02 Anne-MetteSchuhz 
Juiius B!oms Gade 3, st. th 
2200 København N

5.02 Tanja Mattrup
Set. Laurentii Gade 23,2. tv 
6760 Ribe

5.02 Miriam Knudby Nieisen 
Dansgade 2 A, ki.
8360VibyJ

5.02 Tina Tønder Schmidt 
Dr. Dagmarsvej 26 
6760 Ribe

5.02 Eva Jensen 
Kisbækvej 10 
6240 Løgumkioster

5.02 Katrine Grace Turner 
Nederdammen 34 B, 2. tv. 
6760 Ribe

5.02 Aleksander Bjerrum 
Vægtergade 1 E, 1.19 
6760 Ribe

5.02 [na Christensen Holden 
Tangevej 11,1.2
6760 Ribe

5.02 Dennis Rabæk Christensen 
Skovgade 9
6760 Ribe

5.02 Thomas Wollsen 
Tøndervej 27 
6000 Kotding

NYE MEDLEMMER
S.62 Karen Krog

Rue J.B. Colyns 1, bte 9 
1050 Bruxelles 

S.77 Søren Holm 
Kertemindevej 27 
5540 Ullerslev 

S.82 Ivan Kousgaard 
Fennevej5 
6270Tønder 

S.92 Brian Petersen 
Caprivej 5, l.tv.
2300 København S.

5.94 Anette Simonsen 
Åbenrivej 4 
6400 Sønderborg

5.94 Louise Rank 
Lollandsvej 34,4. th.
2000 Frederiksberg

DØDE
S.01 Astrid Bruun 
S.17 TageHestbeck 
R.23 Ella Helene Rosendahl 
R.28 Dagny Aakjær Ravn
R. 30 Birthe Emilie Larsen
S. 34 Kirsten Frederiksen

f. Willumsen
S.36 Esbern Viskinge Jensen 
S.38 Niels Vedel Bundsgaard 
S.43 Ellen Stokholm Petersen 
R.47 Inge Karkow 

f. Præstmark
R.49 Søren M. Westergaard
R. 50 Ivan Køhier
S. 56 Christian Stenderup Jensen
5.63 Andreas C. Antonius
5.63 Gunnar Hansen 
S.76 Carsten Vind Jensen

Lektor Troels Ravn

BODIL HAAS 
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...
Generalforsamiing 2003 finder sted torsdag den 27 . feb ruar 2 0 0 3  kt. 1 9 .3 0  i Ny 
Carlsberg Fondets lokaler i Bryggergården, Brolæggerstræde 5.

«Jubilar-Service« udkommer medio april. Juni-nummeret udkommer i begyndelsen af juni.

Translokation og Jubilarreception tinder sted fredag den 20. juli kl. 10.00 på 
Katedralskolen i Ribe.

Foreningens organisation

3460 Birkerød 45 81 09 50
kwk@dadinet.dk

N æstform and
Kirstine Nørr, s.54
Klintevej 12, 48 17 43 87
3450 Allerød fax 48 17 23 87
kjnoerr@get2net.dk

K asserer
Kirsten Grünfeld, s.62 
Rønne Allé 15A
3450 Allerød 48 17 63 08

Preben Husted, s.81 
Stormøllevej 26
4600 Køge 56 63 36 26
p.husted@get2net.dk
Arkivar
Jørgen Kellermann, s.47, 
Kongsbjergvej 16
2830Virum 458530 15
jkel@post.tele.dk

A dresseefterforskning
Johs. Jensen, s.47 
Virumvej 108B
2830Virum 45854070

Redaktør
Gregers Jæger, s.54 
Hoffgårdsvej 7
6950 Ringkjøbing 97 32 27 00

også fax 97 32 27 00 
hofljaeger@get2net.dk

Poul Noer, r.42 
Nordkildevej 15
3230 Græsted 48 39 14 43

Billedarkiv
Dorte Lund, s.53 
Høsterkøbvej 38
2970 Hørsholm 45 81 46 17

Peter Lungholt, s.62 
Asylgade 12 
4000 Roskilde

Povl Dons Christensen, s.65 
Carstensgade 22
1770 København V 33 25 55 75 

Knud Juel, s.71

2920 Charlottenlund 39 63 57 74 
Merete Lindqvist, s.76 
Webersgade 50
2100 København 0  35 38 72 34

Revisorsuppleant 
Kirsten Hingeberg Larsen, r.65 
Sdr.Boulevard 34, l.th. 
1720KøbenhavnV 3321 1625

adresseæ ndringer
Sekretæren, hjemmesiden 
eller e-mail. 
G iroindbetalinger:
Kassereren.
Foreningens e-mail adresse:
ripensersamfundet@
ripensersamfundet.dk
HJEMMESIDEN

RIPENSERBLADET

Hoffgårdsvej 7
6950 Ringkjøbing 97 32 27 00 

også fax 97 32 27 00 
hofljaeger@get2net.dk
Ripenser-bladet udkommer 
4 gange årligt og udgives af

en forening af
tidligere elever fra Ribe Katedral
skole samt for skolens nuværende 
og tidligere lærere.

Eftertryk af artikler kun efter afta
le med redaktionen.

lingshus, hvorunder man hører. 
Ved flytning opgives både gammel 
og ny adresse samt alle cifre i 
medlemsnummeret, der står på

mailto:kwk@dadinet.dk
mailto:kjnoerr@get2net.dk
mailto:p.husted@get2net.dk
mailto:jkel@post.tele.dk
mailto:hofljaeger@get2net.dk
mailto:hofljaeger@get2net.dk
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Praktiske oplysninger
Ripenser Samfundets medlemmer er mærket med * i Jubilar-Service.

Hermed tak til alle kontaktpersoner og andre, der har hjulpet os med adresseforskning
en. Uden jeres hjælp kunne Jubilar Service ikke udarbejdes. Trods megen omhu både 
ved skrivning og korrekturlæsning kan fejl og mangler ikke helt undgås. Rettelser bedes 
sendt til Johs. Jensen, Virumvej 108 B, 2830 Virum, telefon 45 85 40 70.

Kontaktpersoner. Jubilarer, der ønsker at overvære translokationen og deltage i even
tuelle sammenkomster med deres klassekammerater kan henvende sig til holdets kon
taktperson.

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, tinder sted umiddelbart efter translo
kationen i den ombyggede Rundgang, som skolen velvilligt stiller til vor rådighed.

Pladsreservation til receptionen. Rundgangen er blevet større, men ikke stor nok til. 
at der kan skaffes siddeplads til alle. Vi har en reservationsordning for de ældste 
årgange, d.v.s. 75-50 års jubilarer. Reservation kan aftales senest den 15. juni med 
Gregers Jæger, Hoffgårdsvej 7, 6950 Ringkøbing, tlf. 97 32 27 00.

Overnatningsmuligheder. Hotel Dagmar er fortsat byens hotel. Weis Stue, Den Gamle 
Arrest, Bachhaus og Jegerstuen disponerer over et mindre antal værelser. Herudover 
kan der henvises til Vandrerhjemmet på Hovedengen og Hotel Gredstedbro 8 km nord 
for Ribe. På Damvej ligger Ribe Byferie: en række huse til udlejning til feriegæster i Ribe. 
De udlejes ved henvendelse til tlf. 79 88 79 88. Det er endelig muligt at blive privat ind
kvarteret i Ribe og omegn. Oplysninger fås hos Ribe Turistbureau, Torvet 3, 6760 Ribe, 
tlf. 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 og er i år 5000 kr. Alle jubilarer kan betænke fonden med et beløb 
-  stort eller lille -  som sendes på Gironummer 1 06 66 76, mærket «Jubilæumsfonden« 
til kassereren Kirsten Griinfeld, Rønne Allé 15 A, 3450 Allerød.

Skolebilleder. Et billedarkiv er under opbygning. Skal Ripenser Bladet bringe billedstof 
fra skolen, må vi bede tidligere elever om at se i skuffer og gemmer efter gamle billeder, 
som vi kan få til vort arkiv eller låne til kopiering. Sammen med billederne vil vi gerne 
have navne på de afbildede og oplysning om, hvornår billederne er taget. Billedmateriale 
sendes til Dorte Lund, Høsterkøbvej 38, 2970 Hørsholm, telefon 45 81 46 17.



Ribe Katedralskoles 
Translokation 2 0 0 3
finder i år sted
FREDAG DEN 20. JUNI KL. 10
i skolegården. Kun i tilfælde af regnvejr flyttes højtideligheden indendørs, d.v.s. 
ind i Domkirken. Skulle vejret være køligt eller blæsende, men tørt, foregår trans
lokationen i skolegården. Det må anbefales de kuldskære ikke at være for som
merligt 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.

. . .

Næste Mad udkommer ultimo maj.

Translokationen med efterfølgende jubilarreception fredag den 20. 

juni kl. 10.

3 i)

KOLVIGS GAARD"
Mellemdammen 13 6760 Rtbe 

Café tlf. 75 4104 88



75 ÅRS JUBILÆUM
Studenter 1928

1. * Gete Rüdinger (f. Herschend)
Høyrups AHé 1
2900 Hellerup...................................3962 7029

HAJ. Pedersen, Laura Marie Øvre (f. Andersen), 
Peter Fenger, Nina Skov (f. Fogh-Nielsen), Thiel 
Grosbøl, Ebba Jespersen (f. Grue), Hanne Levin 
Lillelund (f. Hansen), Olaf Konradi, Ejler Larsen, 
Aksel Lassen, Kornelius Lauridsen, Svend P. 
Christensen, Christian Fisker, Verner B. Leide og 
Kristian Winding Pedersen er afgået ved døden.

Realister 1928
1. * Inga Kromann Hansen (f. Frederiksen)

HansJacobsvej57
6760 Ribe......................................... 7541 0628

2. * Inger Andresen (f. Jacobsen)
Ramsherred 44
6200 Åbenrå..................................... 7462 2069

3. Harald Lambertsen 
Pantefoged 
Stenvej2F
7200 Grindsted........................................... 7532 2843

4. DortheaJuhlJepsen(f.Lassen)
Engvej 7
6753 Å gerbæk........................................... 7519 6079

5. Bent Nors 
Bankbestyrer 
Fritz Sybergs Vej 10
8270 Højbjerg............................................. 8627 0668

6 . Poul Strøbech
Vej 13, nr 1 A, Vig Lyng
4560 V ig......................................................5931 6161

Dagny Aakjær Ravn (f. Damsgaard), Louise Andrea 
Johansen, Anna Blom Nielsen (f. Blom), Edith 
Duelund (f. Clemmensen), Agner C.S. Hansen, 
Kirsten Bojsen (f. Hygum), Harald Skov Lassen, 
Ruth Vibæk (f. Lindrup), Jens Lund, Gustav 
Mahler, Tove Micheelsen, Helene Pedersen, Anne 
Marie Brinch (f. Petersen), Johannes 1. Stieper og 
Elisabeth Tang (f. Tranberg) er afgået ved døden. 
KoMiaPipersoa.' RaraM Lawfterfsea (3)

70  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1933

1. * Gunner Johnsen
H.C. Branners Vej 1 P
8600 Silkeborg.................................. 8681 5775

2. Christian Siersbæk 
Hygummark 11
6630 Rødding...................................  7484 5440

3. * Torkild Teilmann
Agerbølparken 16
7323 Give.......................................... 7573 1948

4. Maja Søndergaard (f. Thude)
Kløvervangen 31, afdeling Fløjen 
8541 Skødstrup...........................

5. * Ingrid Rydahl Larsen (f. Anker)
Parkvej 41
3630 Jægerspris............................... 4753 1362

6.  * Kjeld Kabel
Rudersdalsvej 120, 2.th.
2840 H olte .......................................4542 1480

7. Ellen Margrethe Westergaard 
Strandmøllevej 11
6000 Kolding.................................... 75521519

Asbjørn Anker-Pedersen, Einar Balslev, Villy 
Finnerup, Lorenz Frisken (Lorenzen), Olaf Grue, 
Hans Leth Hansen, Karen Riemann (f. Jensen), 
Niels Christian Lund, Georg Nielsen, 
EbbeThestrup
Petersen, Halvor Severinsen, Henry Brøndum 
Petersen og Viggo Tiichsen er afgået ved døden. 
KoMfaAfpersow.' Effea A4. W&sfetgaard (70

Realister 1933
1. Agnes S. Lassen 

Kontorfuldmægtig 
Kamma Rahbeksvej 29 
8230Åbyhøj............................... . . .  8615 5518

2. Sejer S. Lund 
cand.pharm.
Emil Chr. Hansens Vej 1 
2000 Frederiksberg ................ . . .  3834 2062

3. * Edith Bottelet (f. Nielsen) 
Mellemdammen 14 
6760 R ibe................................... . . .  7541 0126

4. * Ellen Have (f. Petersen) 
Skovgade2A
6760 Ribe................................... . . .  7542 0273

5.* Helmuth Vilsøe
Fængselsoverassistent 
Sprotoften 48, st. th.
5800 Nyborg........................... . . .  65312046

Poul Andersen, Niels L. Christensen, Helga 
Frederiksen (f. Hansen), Birte Marie Hovard 
(f. Nielsen), Arne Olsen, Carl Petermann, Johanne 
Thun, Else Lundme (f. Tornel) og Elin Østbirk er 
afgået ved døden.
AdMfa%fpe7soM.' Æ/Iea Note (4)

65 ÅRS JUBILÆUM
H H Studenter 1938
i. * Marie Sofie Haar

Organist
Stenkrogen]
2800 Lyngby................................. . 4498 0964

2 . * Margrethe Ltitken 
Lektor
Vinkelvej7
6880Tarm ..................................... . 9737 1279

3. Peder G. Helms 
Solvej 6 A
8700 Horsens................................. . 7562 3618

8699 1922



2. Ester Clausen Knudsen (f. Hansen)
Holmvej 2, Brøns
6780 Skærbæk.................................7475 3168

4. * Dorthe Petersen (f. Jensen)
Studielektor 
Wessels Allé 12
6700 E sb jerg ................................... 7512 4738

5. Karoline Henriksen (f. Knudsen) 
Teglværksgade 2 F, 1
5500 Middelfart...............................6441 6771

6 . * Jens Oksen
Elmevej 16
6780 Skærbæk................................. 7475 1305

7. * Edith Reske-Nielsen (f. Stenderup)
Jønhøjvej4
8230Abyhøj..................................... 8615 8857

8 . * Birthe Lindegaard (i. Strøbech)
Bredbjerggyde 2
5462M orud..................................... 6596 4280

Emma Elisabeth Abramczyk (f. Nielsen), Niels 
Mandrup Bruun, Poul-Erik Christensen, Dagmar 
Enevoldsen (f. Gram), Erik Bay, Niels Vedel 
Bundsgaard, Jørgen Thygesen Kristensen, Hans 
Obling, Magnus Poulsen, Aksel Stenderup og Ove 
Øllgaard er afgået ved døden.

Realister 1938

1.* Anna Jørgensen (f. Appel) 
Gammel Tingvej 29 
9600 Års ......................................... . 9862 1856

2. ElisabethFinsen 
Thingholsbraut 35 
Kopavagur 
Island

3. * Sven Aage Hadvig 
Hans Merchelsvej 9 
2830 Virum..................................... . 4585 1957

4. * Egon W. Madsen
12 Longwood Ave, Newstead 
Tasmania 7250 
Australien

5. * Bodil Børgesen (f. Nielsen) 
Gråbrødre Torv 4, 1.
6760 Ribe....................................... . 7542 0525

6. * Ruth Irene Petersen (f. Riekehr) 
Karl Gjellerups Allé 10 
2860 Søborg................................... . 3956 4921

Bodil Jensen (Høy Hansen), Henry Hjort, Poul 
Victor Jørgensen, Cecilie Keller, Eva Kjellerup, 
Gerda Katrine Nielsen, Karen Madsen (f. Olesen), 
Grethe Larsen (f. Petersen), Anna M. Simmelback 
(f. Rasmussen), Johannes Skøtt, Poul Suadicani og 
Grethe S. Valeur er afgået ved døden.
KoMtal#e?so?!.' Bodil BøfgeseM 65)

60 ÅRS JUBILÆUM
Studenter 1943

1. * Bodil Lyngdahl Jensen (f. Andresen)
M aglekær22,2.th........................... 4971 7079
2610 Rødovre...................................36471785
M aglekær22,2.th........................... 4971 7079
2610 Rødovre...................................3647 1785

3. * Aksel Jensen
Bredeslippel
6760 R ibe.......................................... 7542 1443

4. Gerda Lerche-Thomsen 
Ewaldsgade4,2.
2200 København N V .................................3535 0915

5. * Gerhard Heide Petersen
Vagtelvej 31, 6 . tv.
2000 Frederiksberg...................................3819 0707

6 . * Niels Kristian Bruun
Malerbakken 28
2840 H olte ................................................. 4542 3360

7. * Agnete Stage (f. Bundsgaard)
Skolebakken 23, Bisserup
4243 Rude................................................... 5545 9151

8 . Inger Hansen Nielsen (f. Korsgaard)
Lille Strandvej 16
4241 Vemmelev.........................................5838 4140

9. * Carl Arne Petersen
Langdalsvej6
8220 Brabrand...........................................8626 0556

10. * Hans Chr. Rudkjøbing
Agernvej 17
3400 Hillerød.............................................4826 4126

11 * Palle Sttirup
Nordtoften 4, Reerslev
2640 H edehusene.....................................4656 2240

Else H. Kastrup (i Kastrup) Anna E. Høj Hansen 
(f. Malling), Johannes Larsen, Ellen Stokholm 
Petersen (f. Simonsen) er afgået ved døden.

Bed% iyMgdaN/eMseM 61)
Realister 1943

1. * Marie Svendsen (f. Aarhus)
Darumvej 24, 3. th.
6700 E sb jerg ...................................7513 3007

2. * Eva Beier Jensen (f. Beier)
Frederiksdalsvejl64
2830 Virum.................................................4585 0652

3. * Aase Silberbauer (f. Christensen)
Øster Vedstedvej 120
6760 R ibe................................................... 7542 0421

4. * Ruth Hansen (f. Nordahl Christensen)
Rådhusvej 5, st. tv.
2920 Charlottenlund.................................3963 2081

5. * Dagmar Petermann (f. Falby)
Slotsgade 5,1. th.
6760 R ibe................................................... 7542 1974

6 . Jytte V. Christiansen (f. Frederiksen) 
Asylgade 15
8660 Skanderborg.....................................8652 0917

7. * Poul Erik Rosted
Strandvejen 27, Sejs
8600 Silkeborg...........................................8682 1873



8 . * Jes Havemose
Mellemdammen 19,1. th
6760 R ibe......................................... 7542 0658

9. * Per Harboe
9 Oceania Drive
4575 Warana Beach, Qld
Australien

10. * Kristian Houmøller Jørgensen
Ringen 22
6700 E sb jerg ............................................. 7513 4277

11. * Otto Karkov
Ringen2
4600 Køge................................................... 5366 1965

12. * Annalise Skov (f. Mejer)
Elmegade 40
6740 Bramming........................................ 7517 3731

13. * Ruth Daugaard (f. Peters)
Agtrupvej 107, st.
6000 Kolding............................................. 7562 6024

14. * Ingrid Biering-Sørensen (f. Skøtt)
Kochsvej 4, 3. tv.
1812 Frederiksberg C .............................. 3122 4380

15. Birgit Korsgaard (f. Sørensen)
Aalborgvej 406
9352 Dybvad............................................... 9886 4440

Ketty Larsen (f. Antonsen), Helmer Koed, Edmund 
Lagoni, Birgit Mogensen, Else Loof Havemose, 
Inger Rasmussen (f. Nielsen, Gudrun Jensen (f. 
Petersen) og Else Marie Jørgensen E Stephensen 
er afgået ved døden.

55  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1948

1. * Jørgen H. Agerbæk
Arkitekt 
Badevej 11
8240 Risskov...................................8617 6939

2. Jarl H. Amming 
Bogholder 
Klosterparken 34
2680 Solrød....................................... 5614 1938

3. Stig Askgaard
fhv. Seminarielektor 
Lyrens Allél7
2270 Kastrup............................................. 3252 9210

4. * Esther H. Rasmussen (f. Havgaard)
Højskolelærer
Bakkevejl3A
6630 Rødding............................................. 7484 1578

5. Carla Lund-Mikkelsen (f. Haulrich) 
cand.jur.
Kidingvej 33, Bovrup
6200 Åbenrå.....................................  7468 0352

6 . * Olav C. Lindegaard
Biskop
Sydhavnsvej 18
6100 Haderslev.................................. 7452 4666

7. MarieSkovNygaard 
Bibliotekar 
Rylevej 22
8600 Silkeborg.................................8682 2809

8. * Else E. Jensen (f. Rasmussen)
Overlærer 
Vestervangen 52
6715 E sb jerg ................................... 7512 5236

9. * Olaf Deigaard
Arkitekt
Munksøgård 96, Himmelev
4000 Roskilde................................... 20665196

10. * Otto Karkov
Civilingeniør 
Ringen 2
4600 Køge......................................... 5666 1965

11. * Stig Rosenstand
fhv. Seminarielektor 
Jernbanegade 1
7790 Thyholm ................................. 9787 2747

12. * Bendiks Skov-Petersen
Civilingeniør 
Råby Møllevej 17
8970 Havndal................................... 8647 3068

13. DyckeSibbersen 
Civilingeniør 
Smedegade 15 A
5500 Middelfart.................................6441 6070

14. * Flemming Sommerlund
Civilingeniør
Tuborgvejl5
2900 Hellerup.....................................3962 8041

15. Anna Okholm-Hansen (f. Termansen)
Troldhøj 3
6510Gram .........................................7482 1094

16. Aksel Varming 
Civilingeniør 
Røngård allé 16
2610 Rødovre.....................................4494 8524

Carl Christian Mouritsen er afgået ved døden. 
7&MhzA%'e?so?!.' Olca C. imdegaard

Realister 1948

1. Anna M. Knudsen (f. Andersen)
Oplysning savnes

2 .  * Roy E. Buhi
11907 Robin Drive, Catharpin 
22018 Virginia,USA

3. * Bent Hagendrup Hansen
Tulipanvej 21
4700 Næstved............................................. 5572 4396

4. Hans Jørgen Hansen 
Hømvej 17 B, Høm
6760 R ibe................................................... 7544 1105

5  NielsR.Jensen 
Rolfsgadel64
6700 E sb jerg .................................... 7512 0458

6. Asger P. Jørgensen 
Gråbrødregade 2 
6760 Ribe 7542 0484



7. * Marie Houmøller Jørgensen
Finsensgade 7, 3.
6700 E sb jerg ...................................7512 4653

8 . Gudrun Andersen (f. Mortensen)
Forssavej 8
7600 Struer....................................... 9784 1612

9 .  * Jens S. Nielsen
Markdannersvej 2 A, Sh Vindst
6600 V ejen.......................................  7558 8265

10. Britta Sdhner (f. Nielsen)
Dorfstrasse 12
D-24 888 Steinield
Tyskland.................................0049 4641 1486

11. Svend Erik Nielsen 
Galgebjergvej 47
6000 Kolding...................................7553 7552

12. * Vera Østergaard (f. Nissen)
Damvej 30
6760 R ibe.........................................  7542 0580

13. * Egon Sejer Pedersen
Strandgårdsvej 38
4000 Roskilde...................................4635 8813

14. * Hanne M. Pedersen (f. Poulsen)
Sønderportsgade 21 C, l.th.
6760 R ibe.........................................7542 5071

15. Gudrun F. Krabbe (f. Skøtt)
Engvej 96, 2. tv.
2791 Dragør...................................... 3253 2386

16. Inger M. Aagesen (f. Thomsen) 
Bindeleddet9A
2880 Bagsværd.................................  44441044

17. Katrine Lund (f. Vodder)
Højtottevej52
6700 E sb jerg .................................... 75127467

Lilly Thorsted (f. Andersen), Ayo Eg Poulsen, 
Rigmor Hansen, Aase M. Thomsen og Jørgen B. 
Thygesen er afgået ved døden.

JfnMMC Af. Pr&rsrM (T4J

50 ÅRS JUBILÆUM
Studenter 1953

1. * Niels E. Grunnet
Sognepræst 
Strandvejen 104,2. th.
3070 Snekkersten............................. 4913 2271

2. * Bent Rosendal
Lektor
Harald Kiddesvej 36
8230Åbyhøj...................................... 4925 3090

3. * Jens Vind
Lektor
Bordingsvej 9
6760 R ibe............................   7542 1367

4. * Asger Kromann Bak
Apoteker
Skræddermarken 37, Sønderho
6720 Fanø................................................... 7516 4271

5. * Jørgen Bennedsen
Læge
Tesdorphsvej 55
2000 Frederiksberg.................... 3187 4826

6. Finn Frandsen 
Dyrlæge 
Syrenvej 22
4780 S tege .......................................  5581 5571

7. * Hans Carl Neistgaard
Arkitekt
Gudenåvej 3 A, 6 . tv.
8600 Silkeborg................................. 8682 4461

8 . * Thomas Kallesen
Dyrlæge 
Nordbækvej 45
4100 Ringsted................................... 5362 5477

9. Henry Karstoft 
Overlæge 
Ståhøjgårdsvej 6
8230Abyhøj..................................... 8615 5644

10. * Preben Pedersen
Civilingeniør
SkovlytoftenlL
2840 H olte ....................................... 4542 1821

11. Knud Rechnagel 
Proviser 
Strandvejen 13
3700 Rønne.......................................  5695 2397

12. * Margrethe Caspersen, (f. Skjødt)
Lærer
Kløvervej 32
5750 Ringe.......................................  6262 2268

13. * Finn Andersen
Lærer
Additvejl9,Addit
8740Brædstrup...............................8689 8163

14. * Svend Aage Andersen
Overtandlæge
Brønsbjergvej4
7120VejleØ...................................  75816933

15. * Peter Bjerrum
Fhv. vicedirektør 
Bjerrumvej6
6760 R ibe.........................................7542 1463

16. BentC.Hansen 
Overlærer 
Rypevej 11
9970 Strandby.................................. 98481138

17. *Birgit Fischer Jensen
Lærer
Ved Stampedammen 29
2970 Hørsholm................................. 4586 5251

18. * Anne Marie Hvid (f. Jensen-Holm)
Lærer
Domkirkestræde 10
8800 V iborg..................................... 8662 1762

19. *Dorte Lund (i. Friis Jespersen)
Reklametegner 
Høsterkøbvej 38 
2970 Hørsholm. 4281 4617



20. * Birgit Christensen (f. Kjær)
Bibliotekar 
Valbyvej 5
8000ÅrhusC................................... 86144811

21. * Ole Ravn Klausen
Dyrlæge 
Kildevang 13
6000 Kolding...................................  7552 2333

22. Inger Lassen (f. Larsen)
Lærer
Nordre Strandvej 123 E
3150 Hellebæk................................. 4970 8191

23. * Bibbi Dokkedal Petersen (f. Nielsen)
Korrespondent 
Bjørnkærvej 9
8471Sabro........................................8694 8225

24. Gerda Herbøl (f. Nielsen)
Lærer
Teglgårdsvej 850
3050 Humlebæk................................4919 1315

25. Else Merete Kessing (f. Ulfbeck) 
Fysioterapeut
Folehaven 34
2500 Valby........................................ 36173897

Lis Ericson (f. Thygesen Kristensen) og Johan 
Reimer Zerjang er afgået ved døden.
ÅbMta&f/'ersoM.' (2 )

Realister 1953

1. Kent Andersen 
Ingeniør
Dyrehegnet 24. Bredballe
7120VejleØ..................................... 7581 5868

2. * Frede Bonnemann
Murer
Martinus Rasmussens Gade 8
5800 Nyborg..................................... 6530 3722

3. * Gurli Brink (f. Beier)
Kontorassistent 
Valdemar Sejrs Allé 1,1.
6760 R ibe..........................................7542 1376

4 .  *N isE skildsen
Skoleinspektør
Øster Allé 14, Strandhuse
6000 Kolding................................... 7552 1164

5. Jørn Evald 
Bankfuldmægtig 
Brobjerg Parkvej 20
8250 Egå........................................... 8622 9819

6. Mary Holm (f. Jacobsen)
Lærer
Muldbjerg Byvej 4
6971 Spjald....................................... 9734 8123

7. Britta Iversholt (f. Krogsholt Knudsen) 
Døckerslundsvejl73
5000 0 dense Telefonnrikkeopgivet

8 . * Kirsten Jepsen (f. Mathiesen)
Advokatsekretær 
Østerfenner 12
6760 R ibe......................................... 7542 2545

9 .  *JørgenJørgensen
Ingeniør
Avdela 4, 55131 Kalamarie
Thessaloniki
Grækenland

10. Thorkild Kristiansen 
Lektor
Glentevej 16
7100 Vejle.........................................  7582 6419

11. * Aase Lundgaard
Lærer
Vestervang 4
6862 Tistrup...................................... 7529 9276

12. Astrid G. Møller (f. Noer-Nielsen)
Færgevej 87, Årøsund
6100 Haderslev................................. 7458 5857

13. * Bent Nicolaisen
Lærer
Møllegårdsparken 2
8355 Solbjerg.....................................8692 7843

14. * Anna Braagaard Nielsen
Overlærer 
Hegelundsvej 3 A
6760 R ibe........................................... 7542 2137

15. * Ella Pedersen (f. Jensen)
Bygaden 84, Endrup
6740 Bramming...............................  7519 1007

16. Anna Blak Pedersen (f. Nielsen)
Hovgårdsvej 9, Såby
8752 Østbirk.......................................7578 2251

17. Hans Erik Pedersen 
Am Schwarzen Berg 22 
D-1501 Topli tz 
Tyskland

18. * Karl Gustav Pedersen
Overassistent 
Philipsborgvej 5, Ullerup
6400 Sønderborg.............................  7446 1283

19. * Viggo V. Pedersen
Civiløkonom 
Rømøvej 20, Hønning
6520Toftlund....................................7483 4070

20. * Hanne Simonsen (f. Hansen)
Husholdningslærer 
Hedemarksvej 6
6740 Bramming................................ 75173176

21. * Svend Olaf Storm
Lærer
Birkebakken 21
8520 L ystrup...................................8622 6008

22. * Tove Nielsen Sørensen (f. Kragbæk)
Floraparken 95
4690 Haslev..................................... 5631 3373

23. Ane Marie Thim (f. Buus)
Overassistent
Stratvej 18. Sejstrup
6740 Bramming................................ 75173257

Anna-Lisa Hausted, Gunhild Pedersen og Palle 
Kjær Stephensen er afgået ved døden.
ÆaMtnAiJ'ersoKer.'.KMSfeM /ejMen 18). ogAnMa 
BraagaariNViebeM 114)



10.

11.

12.

13.

14.

15.

45  ARS JUBILÆUM 
Studenter 1958

Gudrun J. Brink (f. Jensen)
Lærer
Spurvevej 15, Nordby
6720 Fanø.........................................  7516 2498
Inga Balsen Bjerrum (f. Nielsen)
Lægesekretær
Darumvej 60
6700 E sb jerg ................................... 7512 6301
Magda Birgit Andersen (f. Nielsen)

Øster Allé 42, Strib
5500 Middelfart...............................  6440 1229
Erik Ostenfeld 
Lektor
Munkebakkevejl5
8250 Egå........................................... 8622 2519
Jørgen Hingeberg 
Lærer
Ternevænget 13
6760 R ibe......................................... 7541 0610
Per A. Caspersen 
Lærer
Energivej 40
8420 Knebel..................................... 8635 1635
Inga Nielsen (f. Hansen)
VedSkoven8
9520 Skørping.................................9839 2363
Kirsten Andersen (f. Hansen)
Sjællandsgade 37, 4. th.
2200KøbenhavnN........................... 3537 1357
Aase Dejgaard 
Bibliotekar 
Samsøvej 9
8800 V iborg..................................... 8662 9513

' Bodil Poulsen (f. Jensen-Holm)
Korrespondent 
Mosevej 3
3400 Hillerød...................................4826 2006

' Jenny Schultz (f. Lund)
Sekretær
Kalvanggaard, Hygumvej 15, Fole 
6510Gram....................................... 7482 0182

' Birthe Liisberg (f. Madsen)
Socialrådgiver
Præsteager7
2950 Vedbæk................................... 4589 0704

* Karsten Eyser Nielsen 
Civiløkonom 
Skovkæret 15
2880 Bagsværd,...............................4444 7688

'  Helga Zacho (f. Olesen)
Korrespondent
Tjørnekrattet4
8850 Bjerringbro............................. 86682121
Eva Schmidt Dalsgaard (f. Sørensen)
Lærer
Sonnesvej3
5700 Svendborg...............................

16. Anne Marie Andersen (f. Mejer)
Lærer
Dyreborgvej 49
5600 Fåborg...................................... 6261 9664

17. * Ole Andreasen
Skoleinspektør 
Fuglebakken 11
6823 Ansager............................................  7529 6084

18. * Jørgen Dalsgaard
Lektor
Sonnesvej3
5700 Svendborg.........................................6222 1396

19. * Ellen Bratland (f. Dalsø)
Lærer
Strandbygade 70, 2. th.
6700 E sb jerg ............................................. 7513 9790

20. * Olav Fink
Corneliusstrasse21
D-80469Miinchen
Tyskland................................ 0049 8920 14 772

21. * Torkild Dahl Jeppesen
Tandlæge 
Flakvej 29
8240 Risskov............................................. 8617 5317

22. * Helga Lyngvig (f. Jørgensen)
Tingbjergvej 8 , Horsbyg
6230 Rødekro............................................. 7466 9433

23. Inge Rølling (f. Knudsen)
Tandlæge
H.C. Lumbyesvej 11
8000 Å rhusC ............................................. 8614 9492

24. Arne Kristensen 
Civilingeniør 
Søholtparken 78 
2660 Brøndby Strand

25. *Niels Mathiesen
Civilingeniør 
Rundforbivej 293
2850 N æ ru m ...................................4055 6983

26. * Axel Schultz-Nielsen
Docent 
Århusvej 27 A
3000 Helsingør.................................4926 2239

27. * Vagn Noer (Nielsen)
Civilingeniør 
Nørresundsvej 9
8700 Horsens.................................... 7562 8862

28. * Johannes Poulsen
Erhvervskonsulent 
Mosevej 3
3400 Hillerød.................................... 4826 2006

29. * Christen Povlsen
Skoledirektør
Nøddekrattet6
8850 Bjerringbro..............................8668 2017

30. * Agnete Rømer (f. Riishøj)
Østergade 18,1. th.
8600 Silkeborg.................................. 8680 9945

6222 1396



31. * Frode Rømer
Læge
Østergade 18,l.th .
8600 Silkeborg...........................................8680 0045

32. * Gunnar Termansen
Civilingeniør 
Nørreskowang 86
3500 Værløse............................................. 4448 2909

33. * Kirsten Rask Schmidt (f. Thomsen)
Lærer
Granby Allé 65, Sædding
6710EsbjergV...........................................7515 2891

34. Ole Ulfbeck 
Vespervej3
2900 Hellerup............................................. 3962 6628

35. ErikMadsen
401 Pasteur Street
9000 Windhoek, Postbox 24236
Namibia

Morten Eskildsen, Lis Gramstrup (f. Christensen), 
Lars Ledet Christiansen, Jens Verner Hansen, Jytte 
Fruchtman (f. Have), Svend Jæger og Kaj 
Markussen er afgået ved døden.
KbKfaA%!e?soM.'/#?geM RtagcAetg 75)

Realister 1958
1. Anny Stenderup Jensen (f. Bang)

Bellisvej6
6950 Ringkøbing.............................9732 1969

2. Søren Peter Bonnén 
Snorrupvejl2
6862 Tistrup..................................... 7529 1841

3. Birthe Andersen, (f. Christiansen) 
Stigagergård, Nellerødvej 22
3200 Helsinge................................... 4879 4525

4. John Frederiksen 
Venusvænget 60, Sønderris
6715 Esbjerg N................................. 7515 0042

5. * Anni B. S. Kristensen (f. Grossmann)
Vestervangen 73, Gjesing
6715 E sb jerg .................................... 7513 0654

6. * Jørgen Elsted Hansen
Kongeåvej 7 A
6771 Gredstedbro........................... 7543 1372

7. Tove N. Sørensen (f. Hansen)
Vestkærvej 1
6840 Ølgod........................................ 7524 4213

8 .  * Ester Stenderup (f.Jensen)
Vestergårdsvej 84
8700 Horsens.................................... 7564 0199

9. Inga Blom Jensen 
Østergade 74
6500 Vojens.....................................  7454 1040

10. HanneKeldorff 
Kjærmarh 27
6771 Gredstedbro............................ 75421709

12. Leif Richardt Vork (Nielsen)
Hovgårdsvej 4 
6854 H enne..

13. Peter Pedersen 
Plads nr 742 
Brandmøllevej 249
4300 Holbæk................................... 3045 8991

13. * Mogens Pedersen
Bækkevej 15, Benløse
4100 Ringsted................................... 53610356

14. * Tove Lassen (f. Enevoldsen)
Musvitvænget 7
6760 Ribe.........................................  7542 2308

15. * Grethe 0. Kragh (f. Johansen)
Sortedam Dossering 23, st. tv. 
2300KøbenhavnN........................... 3537 4303

16. * Trygve Marthinsen
Puggårsdgade 14
6760 R ibe.........................................  7542 2804

17. * Erik Blak-Nielsen
Toftehøj 25, Høruphav
6470 S ydals..................................... 7444 5504

18. Nina Nissen 
Dragebakken 236
5250 Odense SV...............................66173108

19. * Edith Beck (f. Pedersen)
Daneng 11, Øster Vedsted
6760 R ibe.........................................  7542 2754

20. * Hanne Meinel-Andersen (f. Skov)
Klostervej 13, Himmelev
4000 Roskilde...................................4237 3989

21 . *BjarneL. Sørensen
V. Vedsted Byvej 26
6760 Ribe......................................... 7544 5090

22.  * 01av 011gaard
Vestergade 4
6670 H olsted................................... 7539 1186

23. * Birgit Lund (f. Århus)
Stenderupvej5
6683Føvling..................................... 7538 8133

Inge Wilsleff Funch, Ida Lønne, Ragnhild Nissen (f. 
Sørensen) og Hardy Rechnagel er afgået ved 
døden.
ÅbMtal:%<ersoK.' O/au Øligaard 622)

40  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1963 k

1. * Ella K. Bennetzen
cand. psyk.
Skovbakken 70 
3520 F aru m ......................

2. Jørgen Ledet Christiansen
Magister 
Korshøjen 105 
8240 Risskov....................

3. * Karin Vibeke Børdahl (f. Edelberg)
Lektor
Ramstadåsveien 19 
N-1363 Høvik
Norge.......................................0047 6712 3881

4495 3508

8621 6027

3062 6885



4. * Ingelise Hagemann (f. Heide-Andersen)
Lektor
Strandvejen 77, Tranum
9460 B rovst..................................... 9823 5623

5. * Eske Kaufmann Mathiesen
Forfatter
Ragnhitdsgade 42, 2. th.
2100KøbenhavnØ...........................3920 2034

6 . * Tyge Woetmann Nielsen
Lektor
Kastelsvej 16, 4. th
2100KøbenhavnØ...........................35424748

7. * Karen Heide Paget (f. Heide Petersen)
Sygeplejerske 
Helgenæsvej 105
4700 Næstved...................................5573 1717

8. * Jørn Schmidt
Præst
Vejgård Kirkevej 9
9000 Aalborg...................................9812 2213

Korea Page/ 17)
Studenter 1963 ns

9. Kjeld Andersen 
Lærer
Øster Allé 49
9800 Hjørring...................................9892 0641

10. Inga Læntwer (f. Bak)
Korrespondent 
Bøgely 39
6740 Bramming.........................................7517 2733

11. * Jørgen Bang
Bibliotekar
Danagårdenl9,l.tv.
7500 Holstebro.......................................... 9742 2373

12. Laura Enemark (f. Damgaard)
Lærer
Grønningen 19
6520Toftlund.............................................7483 0961

13. GreteMogensenff.Ebbesen)
Lab.tekniker
Begonievej 5
7130 Juelsminde......................................... 7569 3699

14. Per Seeberg Friis 
Lektor 
Kroghøjvej 6
3370 Melby.........................................4798 8414

15. Agnes Hammer Hansen 
Socialrådgiver 
Hjarnøvej 29
4700 Næstved.....................................5573 1328

16. Annette Kristiansen (f. Karkov) 
Dommerfuldmægtig 
Korsørvej 39
6000 Kolding.....................................7553 4898

17. Solvejg Kjeldgaard Hedin (f. Knudsen) 
Overlærer
Valkendorfsgade 20,1.
1151 København K.............................3333 8862

18. * Birgit Sidelmann Nielsen
Luneparken 45
6070 Christiansfeld.........................7456 2470

19. HansFredeNielsen 
Lektor
Esbern Snaresvej 1
4180 Sorø................................................... 5783 2847

20. Heddi Heide-Andersen (f. Nielsen)
Pædagog
Pilevej 12,Nordby
6720 Fanø................................................... 7516 2875

21. * Elin Have Watts (f. Petersen)
Lektor
Gammel Grenevej 2
6623 Yorbasse........................................... 7533 3089

22. * Birthe Bruun Jensen, (f. Petersen)
Lærer
Birkevænget 62, Askov
6600 Vejen................................................. 7536 2407

23. * Eva Munk (f. Schiørring)
Amb Dhaka, UM Postafsendelse 
Strandgade 2 
1448 København K

24. Kirsten Karlskov (f. Stokbæk)
Lærer
Præstevænget 9, Guldager
6710 E sb jerg ...................................75116061

Baag fil)

Studenter 1963 ma

1. Bent Ernebjerg 
Civilingeniør 
Langkær Vænge 92
3500Værløse...................................4448 5124

2. * Hans Peder Hansen
Direktør 
Østtoften2
8250 Egå.........................................

3. * Teddy Eeg Hoffbeck
Psykolog 
Smidstrupvej 30
5400 Bogense.................................

4. * Kirsten Margrethe Hårdt (f. Kjær)
cand.pharm.
Mossøvej4
7200 Grindsted...............................

5. Helge Knudsen 
Civilingeniør
489 Brookmill Road, Oakville 
Ontario, L6J 5K6 
Canada

6. Kurt Kvorning
pens. direktør 
Bævervej 13 
8270 Højbjerg...................................8627 3068

7. * Hans Erik Lund
Forstkandidat 
Jagtvej 10
4040Jyllinge..................................... 4673 0835

8610 1610

6484 1999

7532 2448



8. * Birgit Oisen (f. Pedersen)
cand.pharm.
Rygårds A iié l ,2. th.
2900Heiierup................................... 2178 7805

9. * Per Brøndum Petersen
Dyriæge
Lille Roagervej 7, Roager
6760 R ibe..........................................7544 3175

Inger M. Brøndum Petersen (f. Mejer) er afgået 
ved døden

PerBrøKdKw Petersen f9)

Studenter 1963 mb

1. Anna Margrethe Schmidt (f. Beck)
Horsbølvej 14
6780 Skærbæk................................. 7475 3361

2. Jens Peter Reus Christensen 
Lektor
Astridsvej 40
2770 Kastrup...................................  3250 5970

3. Inga Schultz (f. Dollerup)
Kronhorst 14
2 Hamburg 53 
Tyskland

4. * Grethe Vynne (f. Toft Hansen)
Lærer
Skrænten 13, Hvalpsund
9640 F arsø ....................................... 9863 8765

5. Helge Haugaard 
Dyrlæge 
Kirkevej 43
7250 Hejsnvig............................................. 7533 5720

6.  * Hanne Hansgaard(f. Jensen)
Tandlæge 
Skovvang 10
4690 Haslev................................................5631 6543

7 . * Ib Koldbæk
Læge
Storegade 130
6560 Som m ersted.....................................7450 4751

8 . Birthe Lindorf Riis (f. Lindorf) 
JensJohannsensvej2
6100 Haderslev.......................................... 7452 5056

9. HansMadsen 
Billedhugger 
Slotsgade9
6200 Åbenrå............................................... 7462 0809

10. Jonna Dorthea Josupeit (f. Nissen)
Lærer
Smedebakken 1
6300 G råsten .............................................7465 0962

11. * Ingeborg Wonsbek (f. Simonsen)
Bækvej 26, Villebøl
6760 R ibe.........................................  7543 7044

12. * Marie Kirstine Cramers (f. Sørensen)
Læge
Hårbyvej 58, Stjær
8660 Skanderborg............................ 8695 0383

Lars Agerbæk, Andreas C. Antonius, Gunnar 
Hansen, Marianne Pampel (f. Madsen), Anders

Jørgen Fog Petersen, Inger Riishøj og Leif Røper er 
afgået ved døden.
Konfâ fJ)ersoM.'7ngeiio?y UbnsåecA fil)

H ! Realister 1963

i. * Annemarie Brandt (f. Andersen) 
Dyssegårdsvej 6 , Ganløse 
3660 Stenløse................................. .2965 1165

2 . Christel Krogh Pedersen (f. Andersen)
Granbakken 23
7000 Fredericia............................. . 7556 3347

3. Yvonne Nielsen (f. Andersen) 
Vesterled 46
6731 Tjæreborg............................. .7517 5283

4. Villy Brink 
Gadefennevej 20
6760 R ibe....................................... . 7544 5347

5. * Inga Bjerrum Bentzen (f. Hansen) 
Søparken 108
5260 Odense S ............................... .6615 0316

6. Anders Hjuler 
Kidegårdsvej 8 C, 1. tv.
2900 Hellerup................................. .3961 1168

7. * Flemming Kudsk 
Spurvevej 5
4270 Præ stø................................... . 5599 3912

8 . Ole Alstrup Mortensen 
Ribevej 69
6760 R ibe....................................... . 7544 5241

9. * Karen Blom (f. Nielsen) 
TvedgadelA
6760 R ibe....................................... . 7542 3707

10. Kristian Nielsen 
Reynagøtal2 
100 Torshavn

11. Jenny Kirstine Beck (f. Nissen) 
Toften 7
6760 R ibe..................................... . 7542 3696

12. Jens Skrydstrup
Kogsvej 27, Rejsby
6780 Skærbæk.................................. 7475 3541

13. * Hans Sølbeck
Sennepsmarken 16
6771 Gredstedbro............................ 7543 1545

14. Susanne Nørskov (f. Thind-Andersen)
Obbekjærvej 60
6760 R ibe......................................... 7542 0079

15. * Vivi Iversen (f. Christensen) 
Rønnebærvej 21
6715 E sb jerg ................................... 7513 6798

16. * Mary Hesselbjerg Madsen (f. EbbeseH)
Sønderbakken 5, Gjellerup 
7400 Herning................................... 97118559

17. Lars Kristian Gram 
Højagervej 24
8700 Horsens................................... 75616602

18. Frede Jacobsen 
Majsmarken 18
6771Gredstedbro........................... 7543 1494



19. Kirsten Lykou (f. Knudsen)
Midtfenner 14, Øster Vedsted
6760 R ibe.........................................7542 2570

20. Christina Renate Straadt (f. Larsen) 
Løvsangervænget 7
6760 R ibe..................................................  7542 2957

21. Rose Marie Nissov (f. Løhndori) 
Købmandsgården 15
4130 Viby S j............................................... 4619 3405

22. Henrik Noer
Skoieaiié 1, Vester Vedsted
6760 R ibe................................................... 7544 5004

23. Svend Thorø Nieisen 
Sønderbyvej 14, Sønderby
6740 Bramming.........................................7517 9261

24. * Inger Have Jerichau (f. Pedersen)
Frederiksborgvej 187,1.
4000 Roskilde............................................. 4637 2826

25. Ingeriise Rauschenberg (f. Schack)
Toften 5
6760 R ibe..................................................  7542 2321

26. Svend Aage Schmidt 
Hvedevej 11
8840 Rødkærsbro.......................................8665 8781

27. Birgit Lundgaard (f. Sørensen)
Nørrebyvej 10, Darum
6740 Bramming......................................... 7517 9265

28. * Erik Biom
Bordingsvej 15
6760 R ibe................................................... 7542 1199

29. * Per Weber
Strandgårdsvej 11
4720 Præ stø..............................................  5599 2150

KoKfuAipersøM.' Æn'A Biaw 628)

35  ÅRS JUBILÆUM 
S tu d en ter l9 6 8 sa

1. * Helle Bjerno
Sognepræst 
Sorrentovej 7
2300 Københavns...........................3159 5094

2. Bodil Lund (f. Brandt)
Birkholmvej 18, Skærbæk
7000 Fredericia...............................  7556 3311

3. * Agnete Elmose
Nederdammen 33
6760 R ibe................................................... 7542 5437

4. * Svend Ole Friis
Kildevæidsgade 33
2100KøbenhavnØ.....................................3929 9363

5. Svend Bjerrum Hansen 
Dyrlæge 
Ravnbjerg 7, Jels
6630 Rødding............................................. 7455 2416

6 . * Søren Frei
cand. mag.
Skinnerupvej 60, Fjeldsø
9620Åiestrup.............................................9864 7042

7. * Nils Hein
cand. jur.
Heisesgade 47
2100KøbenhavnØ.....................................3918 3706

8 . * Karen Hjerrild
cand. scient.
Nyhavevej 2, Tostenæs
4792 Askeby............................................... 5581 7809

9. Birgitte Knudsen 
Gyveiparken 72
6760 Ribe..................................................  7541 0927

10. Bodil Knudsen 
Helgenæsgade 10. 3
8000AarhusC.............................. ..8613 1183

11. * Erik Voss
Clemensgade 31
6000 Kolding............................................. 7553 0447

12. * Bodil Lind
Socialrådgiver 
Engdraget 6, Filskov
7200 Grindsted........................................... 7534 8026

13. * Gunhild Lund
Lahnsgade46
5000 0denseC ........................................... 6614 3204

14. * Kirsten Lüthje
Adjunkt
Lyshøjvej2,9500 H obro...........................9855 5135

15. * Ingeborg Madsen (f. Mathiesen)
Violvej 4, l.th.
6000Koiding............................................ 7550 1839

16. *Oie Mølier
Akset Møllers Have 14, 7. tv. 
2000 Frederiksberg 

17. Kirsten Pedersen (f. Nielsen) 
Hjort Lorenzensvej 48
6100Hadersiev.................................. 7452 8645

18. * Marianne Resbo (f. Kittelmann Pedersen)
Dr. Holstvej 6
8230Åbyhøj...................................... 8625 5095

19. * Herluf Petersen
Administrationschef
Steiiavej29
5210OdenseV.................................. 6616 2229

20. Erik Ocksen Poort 
cand.psyk.
Vorup Kirkevej 27
8900 Randers................................... 2277 2724

21. Hanne Pedersen (f. Ringstrup)
Skolegade 16, Sdr Hygum
6630 Rødding...................................  7484 5395

22. Henrik Schrøder 
Overlæge
Nordlysvej 19, 8200 Aarhus N........ 8616 9243

23. Esther Habekost (f. Søndergård)
Banevænget 12
5500 Middelfart.........................................6441 4546

24. Helga Andersen (f. Thun)
Ørrildvej 87, Kousted
8900 Randers............................................. 8644 3488

K o n ta k tp e rs o n .' K a re n  H /'e m 'M  1 8)



Studenter 1968 sb

t. NielsBjerg 
Usnapvej2
6862 Tistrup.....................................  7529 1901

2. Lotte Sanne Bork 
Randerup 18
6261 Bredebro.................................. 51212848

3. * Frede Granum
Adjunkt 
Kystvej 2
5300 Kerteminde.............................6532 4448

4. Jette Howard (f. Hansen)
33 Radfort, Princeton, PO BOX 231
Mass. 01541
USA

5. Else Margrethe Hjerrild 
Sognepræst 
Herningvej 40
9220 Aaiborg 0  ...............................  9815 4931

6 . * Vita Hoiiænder Beeck (f. Hoiiænder)
Bibiiotekar 
Ugiekær 142
6200 Åbenrå..................................... 7462 3149

7. Astrid Biutsch (f. Riber Jensen)
16 Konstantingasse 1
1160 Wien
Ø strig ...........................................  01/4868642

8 . * Eise Marie Wind (f. Jessen)
Søparken 98
6800 Varde................................................. 7522 4449

9. * Johanne S. Jespersen (f. Juhi)
Staushedevejen 24
6621 Gesten............................................... 7555 7066

10. Birte Skov Knudsen (f. Jørgensen) 
Østerhoimvej 6
6622 Bække............................................... 7536 8636

11. *Hans Jørgen Jørgensen
cand.psyk.
Lærkevej 29
6740 Bramming............................... 7517 4294

12. Karsten Rask Karkov 
Læge
Jacobs Grand 3 C 
S-383 31 Mønsterås
Sverige ................................... 0046 4991 4033

13. * Peter M. Lauritzen
cand. mag.
Henrik Rungsvej 6
9900 Frederikshavn.......................... 9843 0335

14. * Mona Lise Martinussen (f. Michaelsen)
Koidingvej29
6760 R ibe........................................... 7542 3546

15. Jytte Sixhøj Bjerg (f. Pedersen)
Spørringvej 40
8530 Hjortshøj.................................. 8698 9450

16. Anne Marie Pinborg
H.C.AndersensvejlO 
8600 Silkeborg..........

17. Anders Rahbek
Skelskørvej 38, Sigersted 
4100 Ringsted........................... ....57616308

18. * Kenneth Reimer
Vester Terpvej 11
6240 Løgumkloster................. ....74744716

19. * Karen Margr. Puggaard (f. Stenager)
Fasanvej 4
6760 Ribe................................. . .. .7 5 4 2  2462

20. Bertha Toft 
Nygårdsvej 91
6700 E sb jerg ........................... . .. .7 5 1 3  9646

21 . JaneUrup
BomhoffsHavelO.ltv. 
1872FrederiksbergC............ ___3321 9847

22. Ole Wind
Vibyvej3
5580Nr.Åby............................. . .. .6 4 4 2  1832

Anders Peder Hoim og Andreas Brink (Linnet) er 
afgået ved døden.

Fim (6)

Studenter 1968 mfx

1. Nieis Peter Aiiesøe 
Lærer
Nørregade 35
6650 Brørup.....................................  7538 1005

2. * Akset Jes Bomberg
Læge
Henrik Hertzvej 1
8660 Skanderborg...........................8652 2267

3. Nieis Brand 
Arkitekt 
Anderkirche 97 
14476 Gross Giienicke
Tyskland.............................0049 33201 31905

4. * Knud Hiimar Christensen
Læge
Østervangsvej 26 H, 1. tv.
8900 Randers................................... 8712 0805

5. Oie Huibæk Christiansen 
Piejer
Tornebakken 63
8240 R isskov............................................. 8621 5090

6 . * Karsten Hansen
Vognmand 
Damhus 19, Askov
6600 Vejen................................................. 7536 0644

7. Lise Brorsen Lauritsen, (f. Hansen) 
Viceskoleinspektør
Vejlevej 24
6650 Brørup.....................................  7538 2343

8. Edel Johanne Gridstrup (f. Hulst)
Lærer
Lynggårdsvej 5
3760 Gudhjem.................................. 5648 4339

86812373
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9. Knud Bech Jensen 
Lærer
Korsbrødregade 12
6760 Ribe....................................... . 7542 4059

10. Ib Gredal Kristiansen 
Lærer
Vestre Allé 20
6780 Skærbæk............................... . 7475 1038

11. Poul Lasbo
162244 NW Rock Creek R 
97231 Portland, Oregon 
USA

12. Marie E. Lauridsen 
Provisor 
Strandvænget 16
6950 Ringkøbing........................... . 9732 0035

13. Poul Bruun 
Vognmagergade 10,1.
1120 København K......................... . 3393 5222

14. Bertil Prinds 
cand. scient.
Spangsbjerg Kirkevej 27 
6700 E sb jerg ................................. . 7518 0501

AoMtaAt^ersoK.'A&sei/es Rowåerg (¿¡i

Studenter 1968 mty

1. Aase Beyer Clausen 
Møllegårdsvej 5
5560 Arup....................................... . 6443 2087

2. Joachim Danckert
Professor,journalist
Kong Kristiansallé 63
9000 Aalborg................................. .9810 3035

3. * Jørn Ingvardsen 
Gersonsvej 26, st.
2900 Hellerup................................... 3962 4676

4. Jens Lund
Matrosvænget 35, Hjerting 
6710 E sb jerg ............................... .. 7546 1199

5. Kjeld Brodersen Lund 
Birkholmvej 18, Skærbæk 
7000 Fredericia........................... ..7556 3311

6. Lisbeth G. Ravn (f. Rasmussen) 
Æblevangen 55
2760 Måløv.................................... .. 4466 0255

7. * Hans Ravn 
Æblevangen 55
2760 Måløv................................... .. 4466 0255

8. Peder Skjøth 
Læge
Rugvænget 59
7400 Herning............................... . .  9721 4142

9. * Eva Krog Thomsen 
Kastaniegade 4,1.
8200 Aarhus N ............................. . .  8616 6674

10. Jens Michael Thomsen 
31 Rue Jean Schneider 
D8272 Mamer 
Luxembourg

11. Niels Thyssen
Østre Strandallé 29
8240 Risskov...................................8617 9036

Ole Clausen og Ole Schjørring er afgået ved døden. 
Æva Krog 7H0MM0M

Realister 1968

i. Michael Andersen 
Vidågade 3
6270Tønder..................................... 7472 6389

2. Lars Christensen
Hvidemosevej 16
4070 Kirke Hyllinge......................... 4640 4492

3. Anne Marie Elbæk
Fuglevænget 52, Herskind 
8464 G alten ..................................... 8695 4487

4. Grethe Sørensen (f. Jørgensen) 
Surhavevej 19
6650 Brørup..................................... 7538 2911

5. Rebekka la Cour Pedersen (f. Madsen)
Bispegade 25
6760 R ibe......................................... 7542 2526

6. Bjarne Glentved (f. Mogensen) 
Adelsvangsvej 4
6760 Ribe......................................... 7543 1995

7. Carl Birk Pedersen 
Bispegade 25
6760 R ibe......................................... 7542 2526

8. * Anne Hollænder (f. Schrøder) 
Skyttevej 132
6760 R ibe......................................... 7542 2861

Bjarne Jensen er afgået ved døden 
KbHtoAfJ'ersoM.' AMMe RoHæMifor

30 ÅRS JU BILÆ U M

HM Studenter 1973 sa

i. Karen V. Andersen (f. Christensen)
Tale-høre-pædagog
Østergade 16
3250 Gilleleje................................... 4830 1661

2. Mette Ewald (f. Foldberg)
Gymnasielærer
Nørre Trandersvej 38
9000 Aalborg................................... 9811 6401

3. Susanne Grann
Korrespondent og fysioterapeut
Blokvej 2 F, Lustrup
6760 R ibe......................................... 7542 3678

4. Klaus Gunnersen 
Bethaniavej 6 B
6670 H olsted................................... 7539 3748

5. Doris Birch Friis (f. Birch Hansen) 
Bibliotekar
Nørreskov Bakke 29 D
8600 Silkeborg.................................86815101

6. Svend Erik Holm 
Advokat
Gudrunsvej 17, 1
2920Charlottenlund.......................3963 2533



7. Claus Højmark 
Museumsforvalter 
Valdemarsgade 24
5700 Svendborg............................... 6220 1916

& Hanne Jensen 
Korrespondent 
Krudthusgade 2
5000 0denseC ................................. 66143602

& LeneBlumeJepsen 
cand. mag.
Carstensgade 54
6270 Tønder......................................7472 6528

10. Metha Jørgensen 
cand. med.
Hougårdsvej 1
8220 Brabrand................................. 8626 5803

11. Birte Larsen 
Korrespondent 
Dagmarsgade 14
6760 R ibe..........................................7542 3115

12. * Else Kirstine Madsen
Bankfuldmægtig 
Sandmarken 31
6600 Vejen.......................................  7536 3393

13. Poul Verner Madsen 
Overlæge 
Klonhøjvej 29
9800 Hjørring...................................9892 7107

14. * Anne Marie Burmølle-Jensen (f. Neidhardt)
Butiksmedarbejder 
Højbyvej 25, Højby
5260 O denseS.................................6595 8752

15. * Ejvind Beck Nielsen
Lærer 
Prærien 38
7200 Grindsted.................................  7532 4043

16. Kirsten Hedeager Bentsen (f. Nielsen) 
Fysioterapeut
Højmarken 10, Mølholm
7100 Vejle......................................... 7582 0183

17. * Lone Ebbesen Nielsen
Adjunkt 
Søndergade 13
4800 Nykøbing F.............................. 5486 1273

18. Vibeke Stræde Nielsen 
Lærer
Bøgevej8
6760 Ribe......................................... 7542 3843

19. Lis Petersen 
Socialrådgiver 
Fasanvej 1
6760 Ribe.........................................  7542 0017

20. Lene Jacobsen (f. Rosenmay)
Lærer
Agersbækvej 24, Hee
6950 Ringkøbing............................. 9733 5374

21. Merete Due (f. Schmidt)
Store Skt Mikkelsgade 2.
8800 V iborg..................................... 2169 0311

Studenter 1973 sb

1. Kirsten Lyngs Andersen 
Lærer
Øster Vedstedvej 142
6760 R ibe.........................................  7542 3360

2. * Meta Degn Hedegaard
Lægesekretær
Rugmarksvej 16, Skrydstrup
6500 Vojens..................................... 7554 2987

3. * Mette Bolding
Skolesekretær
Favrlundevej4
6760 R ibe......................................... 7544 1055

4. Anne M. Burgemann (f. Simonsen)
Lærer
Margrethevej 6 , 6580 Vamdrup___ 7558 2840

5. Helge Conradsen 
Lærer
Varminglundvej 15
6760 R ibe......................................... 7544 1396

6. * Dorit M. Skovmand (f. Gormsen)
Korrespondent
Elboparken 6, Pjedsted
7000 Fredericia...............................  7595 4564

7. Lene Hjelme 
Hovedvejen 201, Blåkærskov
6040 Egtved.....................................  7586 3662

8. * Hanne Holm Kjær (f. Paulsen)
Åbakken 27, Bellinge
5250 Odense SV............................... 6596 2876

9. Anders Gadegaard Jensen 
Læge
Stockflethsvej 15
5230O denseM ...............................  6613 3318

10. *HenniB.M ieth(f. Jensen)
Lærer
Halmøvænge 2
5700 Svendborg............................... 6222 1445

11. Birthe Jespersen (f. Jeppesen)
Bibliotekar 
Skovgårdsparken 52
7080 Børkop.......................................7586 8758

12. Jette Hansen (f. Jensen)
Lærer
H. A. Krtigersvej 8
6400 Sønderborg.............................. 7443 4119

13. * Annelise Sørensen (f. Kjær)
Ullerupvej 91
6780 Skærbæk.................................. 7475 2262

14. * Kirsten Klok
Tandlæge 
Stratvej 5, Sejstrup
6740 Bramming...............................  75172940

15. Ulla Larsen (f. Michaelsen) 
Hans de Hoffmannsvej 20 
7000 Fredericia

16. Dorte Kahr Raae
Sygeplejerske 
Dronning Sofiesvej 3 A 
4000 Roskilde.............. 4237 3908



17. Helle Porsgaard 
Pædagog 
Rolighedsvej 11
8722 Hedensted............................. . 7589 2232

18.* Ellen Møller (f. Schøler)
Korrespondent
Havretoften3,Guderup
6430 Nordborg............................... . 7445 8099

19. Tove Skals 
Lærer
Nørremarksvej 37
7100 Vejle....................................... . 7586 5273

20 .* Karsten Skov 
Kroghsgade6,2.th. 
2 1 0 0 KøbenhavnØ........................... 3526 4507

21. Jens Chr. Staal 
Stakdelen 47
5220 Odense SØ............................ . 6595 9461

22. Heinrich Sølbeck 
Lærer
Vestergade 30
6771Gredstedbro........................ .. 7543 1757

23. Johnny Taumann 
Lærer
Sprogøvej 43
6710 E sb jerg ............................... ..7515 4141

ÅaKta&fpersoM.' Mette ßoMlng (3)

Studenter 1973 mfx

1. * Lillian Mathiesen (f. Brandt)
Vestterpvej 2, Vestterp
7200 Grindsted............................. . .  7533 7348

2 . * Eigil Braagaard
Jasminparken 15
6760 R ibe..................................... ..7544 5219

3. Henrik Buck 
Stennevang 10
6630 Rødding............................... ..7484 2858

4. Bente G. Christoffersen 
Rosenvænget 42
4291 Ruds Vedby......................... ..5826 1403

5. Niels Jørgen Friis 
Blegdammen 5, 3.th. 
8000ÅrhusC............................... ..8619 4272

6 . * Gunnar Eggert Gram 
Ålykke3
6630 Rødding............................... ..74841315

7. Ellen Børsting (f. Damgaard Hansen)
Egegårdsvej 13, Himmelev
4000 Roskilde................................... 4636 5600

8 . Peter Hjuler (Jensen) 
Prinsessegade 8
1422 København K....................... ..3257 1795

9. Erik Blume Jepsen 
Østerfenner 1
6760 R ibe..................................... ..7542 0220

10. Jørgen Kryel 
Lollandsgade51
8000ÅrhusC............................... ..8619 7648

11. Kjeld Mauritsen 
Strengevej 11
6760 R ibe............................. ..........  7542 4729

12. * Paul Birch Nielsen 
Kong Frederiksvej 20 
9600 Å rs............................... .......... 9862 4060

13. LarsNissen
Johannes Brahmsstrasse 53 
D-24768 Rendsburg 
Tyskland............................. 0049 4331 149694

14. CarlaTræholt(f. Olesen) 
UlriksAllé69
6270Tønder......................... ..........  7472 2706

15. * Martha M. Skrydstrup 
Lærkevej 9
8660 Skanderborg.............. .......... 8652 4102

16. Poul Søndergaard 
Midgårdsvej 20 
8800 Viborg......................... .......... 86610170

17. * Palle Thomsen 
Vestergade 71 
5560 Årup............................. .......... 6443 3468

18. Valdemar Thomsen 
Hømvej 22
6760 R ibe............................. .......... 7544 1235

19. * Truels Nørholm Truelsen 
Gammel Bedervej 5 
8320 Mårslet......................... .......... 8629 8165

KoMtaAtpersoM; Patte 7Ü!awseK 67 7)

Studenter 1973 mfy

1. * Eydun Arge
Politigården 
100 Torshavn 
Færøerne

2. * Leif Bengtsen
St. Stensager 16
4320 Lejre.........................................4648 0520

3. * Rita Christiansen
Nørremøiievej 94
8800 V iborg.....................................86613681

4. Bjarne Fogtmann 
Ribevej 120, Harreby
6510Gram....................................... 7484 5264

5. * Jens Thue Høimkjær
Sandmarken 31, Askov
6600 Vejen.......................................  7536 3393

6. * Jette Janstrup
Fyrrehusene 37
2600 Glostrup...................................4345 7291

7. Flemming Kiih)
Gormsgade 64
6700 E sb jerg ...................................7610 0809

8. * Vagn Lauridsen
Soivænget46
6870 Ølgod....................................... 7524 5431

9. * Anette Lerche
Kratlodden 63 
2760 M åløv... 4465 4891



10. * Lars Krag Mølier
Aldersro 4 A
4681 Herfølge...................................  5621 3053

11. Jakob Thomas Jakobsen 
Oplysninger savnes

12. Flemming Nissen 
Kraborrevej6
7000 Fredericia......................................... 7556 4690

13. Jens P Petersen 
Nymarksvej 20 N
8320 Mårslet............................................... 7556 4690

14. * Karen L. Thomsen (f. Schmidt)
l.P.Jacobsensvej44,st.th.
8230Åbyhøj............................................... 8625 5577

15 Kim Petersen 
Hvesager 77
7300 Jelling................................................. 7587 2951

16. Erik Schmidt 
Liden Gunversvej 21
7100 Vejle..................................................  7572 2469

17. * Bent Vase
Grøndaisvej 252
8260VibyJ........................................ 8628 0575

18. * Franz W. Voss
Alssundvej 39
6400 Sønderborg.............................. 7448 5962

19. * Svend-Anker Worm
Ledøje Søndregade 1
2765 Smørum.................................... 4468 1106

20. Peter ØUgaard 
Jernvedvej38
6771 Gredstedbro............................ 7543 1027

Ulla Jørgensen (f. Kjær) er afgået ved døden.

Realister 1973

1. Jacob Alsing 
Assurandør
Ørbækvej 31, Ferritslev
5863 Ferritslev................................. 6598 2875

2. Tom Elmstrøm-Christensen 
Teknisk assistent 
Seminarievej 119 A
6760 R ibe.........................................  7542 3120

3. Niels J.Christophersen 
Holsteinsborgvej 29, st. tv.
2720 Vanløse................................... 38715358

4. Anton B. Hansen 
Automekaniker 
Horsbølvej 28, Rejsby
6780 Skærbæk................................. 7475 3589

5. Margit Kristensen (f. Truelsen)
Overvejen 87
5792 Årslev

6. Johannes Madsen 
Enderupvej 26, Hviding
6760 R ibe.......................................... 7544 5507

7. Ejvind Nielsen
Småkærvej 32 A, Hejsager
6100 Haderslev.................................. 7457 1317

8 . Svend Å  Nielsen 
Sparekassefuldmægtig 
Grævlingetoften 13, Egebæk 
6760 Ribe.......................................... 7544 5701

9. * Jacob N. Pedersen 
Bystævnevej21
5610 A ssens................................. 40513103

10. Karen M. Pedersen (f. Elbæk Madsen)
Skrænten 11
6670 H olsted................................... 7539 2882

11. Peter Kjær Schmidt 
Omsorgspædagog 
Strandvej 7
4733Tappernøje............................... 5596 5946

12. Agnete R. Sørensen (Thyssen)
Kirkevej 9, Øster Højst
6240 Løgumkloster......................... 2986 9910

2 5  ÅRS JUBILÆUM
Studenter 1978 spr.a

1. Birte Irene Andersen 
Åbrinken 31
6900 S k je rn ..................................... 9735 2330

2. Hanne Annette Andersen (f. Beier) 
Engparken 105
6740 Bramming............................... 7510 2103

3. Anne-Mette Poulsen (f. Bondegaard)
Nalmadebro 18
6300 G råsten................................... 7465 0813

4. * Solvejg Byriel
Søndergade 30, Skodborg
6630 Rødding................................... 7484 8840

5. Marianne Østerlund Clausen 
Drosselvej 7
5500 Middelfart............................... 8441 8411

6 . Mogens Conradsen
Løjt Nørrevang 38, Løjt Kirkeby
6200 Åbenrå..................................... 7461 7837

7. * Annette Mees Larsen (f. Jensen) 
Søndergade 52, Skodborg 
6630 Rødding................................... 7484 8374

8 . Kirsten Marie Juul 
Kajerødgård 8
3460 B irkerød................................. 4582 2707

9. Hanne S. van Zanten (f. Kjærgaard) 
Egegårdsparken 67
4000 Roskilde................................... 4637 2412

10. Mona Agathe Lorentzen
Haraldstedsvej 141
4100 Ringsted................................... 5362 9013

11. Erling Lorentzen 
Elmevej 30
6630 Rødding................................... 7484 2345



Studenter 1978 mf.x12. Eva Marie Lorenzen 
Rosenvej 5
9300 S æ by ....................................... 2221 3359 1.

13. Birgitte Nicolaisen
GI. Kirkevej 12, Kollund
6340 Kruså....................................... 7467 8471 2 .

14. Helle Merete Kahr (f. Nielsen)
Vorsaaesvej 15 A, st
1972 Frederiksberg......................... 3535 2497 3.

15. Pia A. Thaysen Pjengård 
Bøgevænget 5
6690 Gørding................................... 7517 8983 4.

16. Susan Kragh (f. Porsgaard)
Postbox 62 
3920 Julianehåb
Grønland.....................................  0029 9641370

5.

17. Asger Sareyka Rosenberg 
Skovvangsvej 196, 3. th.
8200 Århus N .................................... 8610 4525

6.

18. Ingelise Skrydstrup 
Kastelsvej 24, 5.th.
2100 Købehavn 0 ........................... . 3538 4008

7.

19. Bent Axelgård Thomsen 
Sigvaldsvej 1
5000 Odense C............................... .6614 8241

8 .

20.* Anne Birgitte Nørholm (Truelsen) 
Kragemosen 25, Sanderum 
5250 Odense SV............................. . 6617 0415

9.

21. Lis Warming Rasmussen (f. Warming)
Gyden 7, Bramdrupdam
6000 Kolding...................................  7556 8554

10.

11.
. r å Studenter 1978 spr.b

1. Iben Alvad
Svinballevej 38, Sondrup
8350 Hundslund............................. . 8655 0036

12.

2 . Helle Graves Christensen
Pallesdamvej 21, Stårup
7840 Højslev................................... .9753 7141

13.

3. * Henrik Dahl
Lille Strandstræde 20,1. th 
1254 København K

14.

4. Helle Højmark 
Akacievej 4
8240 Risskov................................. . 8617 3950

15.

5. Peter Remmer Langberg 
Skolevej 1
8250 Egå......................................... . 6171 8500

16.

6 . Ole Damkjær Nielsen 
J.A. Schwartzgade 35 
2100 København 0 ......................... . 3542 6461

17.

7. Merethe Sandholdt
c/o Sandholdt, Tønder vej 52 A
6780 Skærbæk............................... . 7475 2027

18.

Linda Huusmann Madsen er afgået ved døden. 19.
iåcM Æna<6 6 i)

Lars Beck 
Nyringen 29
8240 Risskov................................... 8621 0480
Jan Dragsgaard Dall 
Ladegårdsvej 12
6100 Haderslev.................................  7453 0452
Finn Lausen Ebsen
Nattergalevænget 8. Ribe Nørremark
6760 R ibe......................................... 7542 3857
Karen Lisbeth Finnemann 
Fåborgvej 6 , Fåborg
6818 A r r e . , ..................................... 7519 5087
Jens Hansen 
Kronen 18
9260 Gistrup..................................... 9832 2034
Lona Holdt 
Færgeslipperne 3
2620 Albertslund.............................4364 0405
Arne Vest Jakobsen 
Siestavej 29, st. tv.
2600 triostrup...................................4363 3955
Hans Ulrich Kleiminger 
Heimdalsvej 1,1
8230Åbyhøj.....................................86151337
Jørn Lintrup Madsen 
Lustrupvej 28 A
6760 R ibe.........................................7542 4704
Erik Bang Mortensen 
Østervinge 6
6700 E sb jerg ...................................  7518 1594
Allan Møller 
Viekær 2, Trørød
2950 Vedbæk................................... 4566 3839
Birte Wraa Schlüter (f. Nielsen)
Toften 39
6650 Brørup..................................... 7538 3581
Jan Peter Flotin Nielsen 
Riddermandsvej 18
6760 R ibe.........................................  7542 3766
Ulrik Olsen 
Kirsebærgrenen 179
5220 Odense SØ...............................  6593 2352
Mogens Schlüter 
Toften 39
6650 Brørup.....................................  7538 3581
Michael Sønderup 
Hospitalsgade 47
6000 Kolding...................................7550 1990
Inga Seeberg Sørensen 
Bærhaven 10, Taulov
7000 Fredericia............................... 7556 2070
Jan Martin Sørensen 
Bjerregårdsvej 3
2500 Valby........................................36166144
Jens Mølgaard Villadsen 
Stærhøj4
9260 Gistrup......................................9833 3744



20. Anni Bech Nielsen 
Frankrigsgade5,3.th.
2300 KøbenhavnS......................... . 3255 3358

21. Hanne Madsen 
Ingerslevsplads 5, 4.
8000 Århus C ................................. . 8619 8102

KoMfa&tpcTsoM.'Møder f i l )

Studenter 1978 mf.y

1. Poul Erik Brodersen
Jordemoder
Jens Johansensvej 4 A
6100 Haderslev............................... . 7453 1539

2 . Poul Brunsgaard 
Ingeniør 
Poppelvej 3
3480 Fredensborg......................... . 4848 1197

3. * David Christensen 
Ingeniør 
Golfvej 84
6715 Esbjerg N............................... . 7545 2236

4. Susanne Nielsen (f. Kristensen) 
Sygeplejerske 
Rugbjergvej 24, Rugbjerg 
6230 Rødekro................................. .7466 4111

5. * Birgitte Knudsen 
Sygeplejerske 
Palnatokesvej 34, 4. tv.
5000 Odense C ............................... . 6613 7989

6 . Karin L. Hansen 
Socialpædagog 
Gellerupvej 36
6800 Varde ..................................... . 7522 4739

7. Karen Marie Beck 
Pædagog
Kirkegade 21, Bedsted
6240 Løgumkloster....................... . 7477 7459

8 . Ejvind Pedersen 
EDB-assistent 
Trællerupvej 2, Trællerup 
4000 Roskilde................................. . 4640 1294

9. Lene Pedersen Franch 
Sygeplejerske 
Skyttevej 34
6760 Ribe....................................... . 7543 2032

10.* Niels Peter Rindom
Skatterevisor
Svinget9A
6240 Løgumkloster....................... . 7474 5851

Æ/vind Pedersen f&).

20  ÅRS JUBILÆUM
Studenter 1983 spr.a

1. Niels Bundgaard 
Torbenfeldtvej 2. th.
2700 Brønshøj.................................2620 2093

2. Søren Eriksen 
Stengårdsvej 48, st. mi.
6705 E sb jerg ..............

3. Aiice Fugtsang 
Kærmarksvej 15, Brøns
6780 Skærbæk................................. 7475 3633

4. * Marianne N. Gyldenkerne (f. Hansen)
Kariumerstrasse 1 
D-25926 Ladetund
Tyskland...............................0049 4666 95973

5. JoanJacobsen 
Rørkjærsgade 6
6700 E sb jerg ................................... 7513 7910

6. * Birgitte K. Tørnquist (f. Kargo)
Bankassistent
Vester Vedstedvej 4 A, Egebæk
6760 Ribe.........................................7544 5466

7. * Helle Larsen
Strandvej 12
9560 H adsund.................................9857 2257

8. Claus Petersen Lundtofte 
RylevængetS
6760 R ibe.........................................  7541 0816

9. Karen Busch Nielsen 
Lærer
Bakkedraget 31
3460 B irkerød.................................45818191

10. LisaBrandt(f.Nielsen)
Kærmindevej 20
7400 Herning................................... 9712 4904

11. Lone Baggersgård Petersen 
Socialrådgiver 
Nymarksvej 20 L
8320 Mårslet..................................... 8629 8545

12. Tove Hedegård Rasmussen 
Lærer
Jernbanegade 8 , l.th .
6200 Åbenrå..................................... 7363 0099

13. Michael Scheel 
Hildertunet 12 
N-1341Slependen
Norge....................................... 0047 6735 9710

14. Hent Schmidt 
Vestervang 31, 4. tv..
8000ÅrhusC................................... 8618 9626

15. Susanne Pedersen (f. Schmidt)
Åbenråvej 35, Hjordkær
6230 Rødekro...................................  7466 5555

16. * Elsebeth Knakkergård (f. Simonsen)
Kornmodsbakken 180
8210ÅrhusV...................................86751270

17. * Ingrid Søchting
119 First Street, V3L2G3 
New Westminster BC,
Canada...................................0016 04527 7735

18. Inge Vibeke B. Sørensen 
Baslundvej 49, Askov
6600 V ejen.......................................7536 6949

19. Sanne G. Konstmann (f. Thyssen)
Gasse Høje 26
6780 Skærbæk.................................7475 2702

75140645
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20 . Lisbeth Warrer
Mulvadvej 57
6740 Bramming............................... 7517 2365

21. Anette Vejrup
Lovrupvej 23, Nr Lovrup
6690 Gørding................................... 7517 8859

22. Helene Wonsbek Rasmussen
Hornsherredvej 430
4070 Kirke Hyllinge......................... 4640 4161

KbMiaAfJteTsoM.' Th'tyi'Re Æ TørM^Ktsi 76)

Studenter 1983 spr.b

1. Hans Henrik Andersen 
Maskinmester 
Søvej 10, Jels
6630 Rødding................................... 7455 3022

2 . Pia Andersen 
Lærer 
Bøgevej 2
6760 R ibe.......................................... 7542 4599

3. Bente Maimburg Bennedsen 
Finsensvej 39
6760 R ibe.......................................... 7541 0152

4. Christian C. Christensen 
Lærer
Brombærvænget 13
2650 Hvidovre............................... . 3677 8499

5. Gitte Egebjerg Ibsen 
Korrespondent 
Frankensteinerstrasse 22 
D-64297 Darmstadt 
Tyskland

6 . Alice Fabrin Jakobsen 
Strandvejen 8
6000 Kolding................................. . 7552 7384

7. Ina Holm Nicolajsen (f. Jensen)
Indkøber
Gyvelvej 13
6740 Bramming............................. .7517 2032

8 . Steen Føge Jensen 
Arkitekt
Akacievej 24
2830 Virum..................................... . 4583 2353

9. Lis Johannsen 
Lærer
Favrlundvej 12
6760 R ibe....................................... . 7544 1260

10. Hanne Høy Kristensen 
Sygeplejerske 
Hjortkærvej 13
6740 Bramming............................. .7519 1081

11. Helle Lillesøe Wolff 
Sygeplejerske 
Rojumvej 48
6400 Sønderborg........................... . 7442 5806

12. Pia Annette Arthur (f. Lundgaard) 
Postbox 59162 Mangere Bridge 
Auckland 
New Zealand

13. Ann Nedergaard 
Fysioterapeut 
Digtervænget 5
6800 Varde.......................................7522 0958

14. * Nieis Erik Fotmann
Direktør
Farum Hovedgade 90
3520 Farum ..................................... 4499 4277

15. Susanne Helmi Rangman (f. Nielsen) 
Køkkenchef
Snogegårdsvej 53
2820 Gentofte...................................3976 3270

16. Lone C. Stephensen (f. Petersen)
Ergoterapeut
Brorsonsvej 3
6760 R ibe..........................................7542 0741

17. Laila Borggaard (f. Svendsen) 
Plejehjemsassistent 
Hjortetoften 4, Egebæk
6760 R ibe.......................................... 7544 5361

18. Kirsten Sørensen 
Mejerivej 2, Brundby
8305 Sam sø...................................... 8659 0420

19. Pia Toftdahl (f. Thyssen)
Korrespondent 
Hvedevænget 19
6600 Vejen........................................ 7536 3435

20. Dorthe Vestergaard 
Bankassistent 
Toften 16
6760 R ibe.......................................... 75410317

Mels Fb&MCMM 714)

Studenter 1983 spr.c

1. EllenM.Dahl 
mag. art.
Lipkesgade 22, 4. th.
2100KøbenhavnØ.....................................3538 9580

2. AnnetteTønder(f.Jacobsen)
Korrespondent
Joachim Larsens vej 7
2000 Frederiksberg...................................3644 4620

3. Britta Skou Karstens 
Lærer
Hejis Landevej 68
6094 Hejis.................................................. 7456 8493

4. Jens O. Lasthein 
Fotograf 
Skånegatan70,4 
S-116 37 Stockholm
Sverige.....................................0046 8641 3059

5. SigneLund 
Tobøl Fælledvej 3
6683Føvling..................................... 7539 8268

6. Helle Langhede Olsen 
Tandlæge 
Tjørnevænget 25
6541Bevtoft..................................... 7451 4909



7. Anita Kielgast Røddik (f. Poulsen) 
Ørnsøvej 9
8600 Silkeborg......................... . 8680 1729

8. * Lis Rosenberg 
Disponent 
Bloomenkamp 10 
D-25917 Leck
Tyskland.................................0049 4662 2369

9. Jens Juhl Søberg 
Stærebo 3
2665 Vallensbæk........................... . 4353 2532

10. Lena Warming (f. Thyssen Warming)
Marketingchef
Stensballe Strandvej 123
8700 Horsens............................... . 7565 5820

Æl/rw DoA/ 71)

Studenter 1983 mfx

1. Bjarne Gylling Andersen 
Jernvedvej 6
6771 Gredstedbro......................... . 7543 1216

2. Dorte Waldemar (f. Andersen) 
Kirkevangen 6 . Bryndum 
6715 Esbjerg N........................... .7516 7252

3. Ole Arrendtorp 
Rahbeks Allé 7
6650 Brørup........................... . 7538 4333

4. Annette Sjøgren 
Stavnager vænget 11 
6760 R ibe............................... .7541 0268

5. Carsten Christensen 
Ørbækgårds Allé 717 
2970 Hørsholm............................. . 4516 1786

6 . * Søren EUegaard 
Landinspektør 
SoSevej 9, 3. tv.
2840 H otte ......................... 4541 1944

7. Charlotte Nielsen (f. Hansen) 
Stagebjergsparken 27 
6051 Almind........................... 7550 6195

8 . * Marti Storm Prinds (Per Hansen) 
Jasminparken 35
6760 Ribe........................... 7542 1118

9. * Kirsten Th. Hinge Jepsen (f. Hinge)
Hvotbækvej 8 , Hvolbæk
8660 Skanderborg........................... 8653 1395

10. * Lars Iversen
Dyrlæge
Planteheldvej 16
2650 Hvidovre....................... 3648 0904

11. * Karin Alnor Ulrich (f. Jensen) 
Solager vej 12
8250 Egå............................. 8622 8649

12. Lone Kraus Ledderer (f. Kraus) 
Krengerupvænget 57.
5230 Odense M ............................... 6614 5018

13. Mette Sandfeld (f. Krog) 
Holger Drachmanns Allé 20
6700 E sb jerg ........................... 7512 7204

14. * Doris Skov Larsen 
Sygeplejerske 
Valborgvej 11
3660 Stenløse............................... . .  4717 0214

15. * Estrid Hasager (f. Madsen) 
Skellerupvej 59, Linå 
8600 Silkeborg..................... ..8684 1814

16. Ole Mathiesen
Søagerparken 102
2670 Greve............................... . .  4390 7490

17. Anne Andersen (f. Paasch) 
Tingvejen 73
6780 Skærbæk............................. .. 7475 3475

18. Asger Greval Petersen 
Tueshøj 2, Holmsland 
6950 Ringkøbing..................... . .  9659 2131

19. * Jan Poulsen 
Set. Nicolajgade 5 
6760 R ibe............................. . .  7542 3072

Studenter 1983 mfy

1. Grete Brunsgaard 
Vesterlundvej 3, Grimstrup Krat 
6818 Å rre ...........................

2 . Ingegerd J. Christensen 
Frørparken 36
8320 Mårslet............................... .. 8672 2222

3. Hans Einar Christiansen
Kolkærvej 2, Kejlstrup
8410 Rønde...................................

4. Hans Jakob Eriksen 
Esbern Snares Gade 14, 2. tv.
1725 København V......................... . 3331 3615

5. Bent Gabelgaard
Mosebakken 7
2830 Virum............................. . 6137 9330

6 . * Finn D. Gormsen
Saloparken 337
8300 Odder............................... . 8654 5250

7. Lyng Grann
Præstetoften 57
8330 Beder............................. . 8693 8140

8 . Anna Boel Hansen 
Hårbyvej 39, Hårby 
8660 Skanderborg ......................... . 8652 1980

9. * Lars Henrik Hansen
Frederik VH's vej 1
3400 Hillerød............................... . 4824 4742

10. Anette Holm (f. Høholt)
Dragonvej 35
6270 Tønder................................... . 7472 5229

11. Berith Gade (f. Jensen)
Åsesvej 167 
N-1300 Sandvika
Norge.......................................  0047 6713 7964

12. Kim René Jensen 
Tårnvej 67, 2. tv. 
2610 Rødovre 3641 8102
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13. René Karpantchof 8. * Poul Beck Nielsen
Guldbergsgade 51 A, 3. tv. Højgade 15, st. th.
2200 København N........................... 3535 3445 6100 Haderslev............................... . 7453 5971

14. Jan B. Madsen 9. Helle B. Jessen (f. Petersen)
Toftevængets Allé 2 Oplysninger savnes
3520 F aru m ..................................... 4495 0811 10. Kristian B. Sandvej

15. Torben Marcussen Tammerisvej 23
Granbakken 3 8240 Risskov................................. . 8618 3435
8860 Ulstrup..................................... 8646 3019 11. Ejnar B. Schultz

16. Lone Hjort (f. Melgaard) Flintebakken 218
Kirkegade 4 A, Vejrup 8240 Risskov................................. .8621 9396
6740 Bramming............................... 7519 0388 12. * Pia Berndt (f. Sørensen)

17. Lone Jespersen (f. Mikkelsen) MBA, HD
Finsensvej 31 Sortemosevej 118
6760 Kib<-..........................................7541 1801 2730 H erlev................................... . 4444 2171

18. Mette Nielsen 13. Martin Thøfner
Slagelsegade 11 G.A. Hagemannsvej 27
7400 Herning................................. . 9721 1769 3070 Snekkersten........................... . 4926 6232

19. * Helle Peltonen Borgholt 14. Anette Schack Aarhus
Astrupvej 46 Æblehaven 41
2700 Brønshøj............................... . 3860 3020 6000 Kolding................................. . 7553 7124

20. Hardy Paaskesen PoM/ OSJ
Voddervej7,Vodder
6780 Skærbæk............................... .7475 7123 15 ÅRS JUBILÆUM

21 . Jette Schultz Studenter 1988 a H a m a
Varnæsvej 567,Felstedskov
6200 Åbenrå................................... . 7468 1810 1. Inger Balle

Christiansvej 51, st
22. John Sørensen 5700 Svendborg............................. . 6222 4670

Plougstrupvej 107, Plougstrup
6771 Gredstedbro......................... . 7543 5555 2. Torben F Bang

Grønningen 4
23. Gurli Thøgersen 8783 Hornsyld............................... . 7568 8560

Fårup Kirkevej 29 C, Fårup Kirkeby
6760 R ibe.........................................  7544 1688 3. Marianne Boldt

Dronningholmsvej 19, st.
5700 Svendborg............................. . 8280 0383

y<- Studenter 1983 mtz 4. * Pernille Græsdal
Langelandsgade 112

1. Conny B. Asmussen 8000ÅrhusC................................. . 8676 1996
Veksøvej37 5. Anette K. Poulsen (f. Jørgensen)
2700 Brønshøj............................... . 3834 7602 Faikevej 4

2 . Anette Boysen Schultz (f. Boysen) 6760 Ribe
Flintebakken 218 & Idajørgensen
8240 R isskov................................. . 8621 9396 Istedgade 60,1. tv.

3. Jette Brabrand 1650KøbenhavnV...................... .. 3325 7112
Egebjergvej 51 a. 7. Solvejg Kjær
2750 Ballerup................................. .4468 3848 Darumvej 3

4. Nina Sybille Dam 6771 Gredstedbro...................... . .  7543 2071
Søllerødgade53,3. 8. Allan Henrik Kock
2200 København N......................... . 3585 1357 Chr. Bergsvej 9

5. Christian Hundebøl 6000 Kolding............................... ..7554 2215
c/o Hygummark 1 9. Konnie Knudsen (f. Nielsen)
6630 Rødding................................. . 7484 5212 Østergade 35, Felsted

6. Jørgen Schmidt Kristensen 6200 Åbenrå................................. ..7468 6809
Kløvervej 21,1. mf. 10. * Søren Heide
6000 Kolding................................. . 7552 6470 Ingeborgvejl6

7. Inger Marie Schack (f. Nielsen) 5000 0denseC ............................. ..66145104
Højrupvej 10, Højrup 11. Allan Samsøe
6510Gram..................................... . 7482 6157 Elmegade 23 E

6740 Bramming........................... ..7510 2898
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12. Kirsten Sønderby 
Idum Kirkevej 55, Idum.
7500 Holstebro.................................9748 5024

13. Britt Thyssen Warming 
Beirut, Libanon
E-mail: Rasmus@kattassi.com.lb 

RaMtaAipersan.' Kirsten SanderAy 1721

Studenter 1988 b

1. Linda Andersen 
Korrespondent
c/o  Mary Andersen 
Violvej 13 
6650 Brørup

2. Jytte Kirstine Brink 
Husmand 
Birkesigvej 3
6740 Bramming...............................7517 4090

3. Mai-Britt Jensen 
Mølleparkvej 2, 6. vær 2
6715 E sb jerg ................................... 7545 4846

4. Helle Vejby Jørgensen 
Skolelærer
Pilebro 20
2730 H erlev..................................... 44915816

5. * Birgitte Kjærsgaard
cand. ling. mere.
Skejbygårdsvej 252
8240 Risskov...................................  8621 5840

& Tina Noer 
Tandlæge 
Fuglesangs Alle 55
8220ÅrhusV................................... 8678 7823

7. Laila Thiim 
Handelsskolelærer 
Lansigparken 25
6740 Bramming...............................  7610 0108

8 . Anette Ætan (f. Højberg Thyregod) 
Landmandskone
Beachroad Foster Victoria 3960
Australien................................. 0061 3568 2375

RantaAtpersan.' Magens Nessednnd éz 4)

Studenter 1988 x

1. Else Margrethe Andersen 
Engblommevej 39, st. th.
2400 København N V ....................... 3966 6694

2. * Sussie Salin (f. Andersen)
Ålekistevej 222 B 
2720 Vanløse

3. Jens Stubbe Arndal 
Skelagervej 628
8200ArhusN...................................8676 5020

4. Pia Brink Hansen 
Rugvænget 20
6600 Vejen....................................... 7536 1744

5. Tanja Sørdal Brink 
Skønager 14 
6760 R ibe..

6. * Morten Ellegaard
Christiansøl2,dør5
3760 Gudhjem................................. 5646 2110

7. Jan Eriksen
Gammel Bagsværdvej 54
2800 Kgs Lyngby.............................4593 6490

8 . Annette Fisker 
Adilsvej 11,1. tv.
2000Fredeiksberg...........................38118850

9. Hans-Henrik Hansen 
Lersø Parkallé 11, l.tv.
2100KøbenhavnØ...........................3920 4321

10. René Hansen 
Erantisvej7
6650 Brørup.....................................  7538 3470

11 Marie Louise Wulff (f. Bech Jensen)
Nabben 36
5683 Hårby.......................................6473 1864

12 Jette Berg Bruun (Jørgensen)
44, Bd Henri Sappia
"Les Phillipines" Le Batangas
06100 Nice
Frankrig

13 Marianne Klose
Strandboulevarden 164, 3. tv. 
2100KøbenhavnØ...........................3920 7532

14. Lars Henning Larsen 
Ellebjergvej 30, st. th.
2450 København SV.........................2240 4932

15. Lars Nielsen 
Birkelunden 2, 2. tv.
6705 E sb jerg .................................

16. Preben Schmidt Nielsen 
Ingeniør 
Havebakken 29
9200 Ålborg S V .............................

17. * Lars Mullesgaard Pedersen
Hostrupvænget 59, 3. 04.
9500 Hobro.....................................

18. Lone Rosager Poulsen 
Vestergade 36
3200 Helsinge.................................

19. Pernille Schulz 
15 Honiton Gardens, Gibbon Road 
Nonhead
London SB15 2AT 
England

20. * Susanne Stenderup 
Tanderup Digevej 28
6760 R ibe................................. . . .  7542 5396

21. Tina McCaffrey (f. Sørensen) 
Højgårdsvej 21
6100 Haderslev.............................. . .  7453 2028

22. Jane Thingholm 
Rønnebærparken 49
6760 R ibe..................................... . .  7541 0290

KantaAtpersan; Lars Mndesgaard Pedersen Cl 7)

7547 1790

9818 9748 

9851 0217 

4879 0234

7542 2775

mailto:Rasmus@kattassi.com.lb
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Studenter 1988 y

1. Michael Stig Christensen 
Læge
Digtervænget 3
6800 Varde....................................... 7522 3641

2. * Jesper Guidberg Hansen
cand. scient.
Oddervej 68.
8270 Højbjerg................................... 8672 5609

3. * Hanne Hostrup Kim (f. Hostrup)
270 Mendham Road, Morristown
N.J. 07960
USA

4. Bente Høhrmann 
Advokatsekretær 
Hedevangen 12
6670Hoisted...................................  7526 4523

5. Marion Eriksen (f. Høhrmann)
Karlsgårdevej 59, Karlsgårde
6800 Varde.......................................  7539 1036

6 . Lars Aage Knudsen 
Skorpionen 55
3650 Ø lstykke.................................2330 0135

7. Sofus (Thomas) Toftegaard Knudsen 
Oplysninger savnes

8 . * Gitte Vind Sørensen (f. Larsen)
Folkeskolelærer 
Jomsborgvej 33
5000 0denseC ................................. 66178782

9. Henriette Julius Rizzo (f. Lassen) 
Sygeplejerske
11 Phythian Rd, Apt C 
Annapolis 21402, Md
USA.....................................001 410 295 0901

10. * Ane Volf (f. Lorenzen)
Bygningsingeniør 
Norgesgade 50, 1. th.
6700 E sb jerg ...................................  7513 9232

11. Tina Lykke 
cand. mere 
Sjælstoftevej 7
2730 H erlev..................................... 4494 2939

12. Brian Dixen (Møller)
Redaktør 
Banetoften 2
3660 Stenløse................................... 4712 0026

13. * Michael Olsen
Ingeniør 
c/o  Bent Olsen 
Svankærvej 33
6760 R ibe......................................... 7542 1802

16. Lone Bøhme Petersen 
Oplysninger savnes

17. * Søren Præstholm
PhD-stud
Dønnerupvej9,st.
2720 Vanløse...................................38761299

18. Vivi Færch Simonsen 
Sejerøgade 11, 4. th.
8000 Å rhusC ...................................8612 7230

19. Flemming Skov 
Organist 
Ålundevejl4
6753 A gerbæk.................................7519 6850

20. Henriette Sørensen 
Sygeplejerske 
Gårdbovej 8
9850 H irtshals.................................9894 5306

21. Jens Fyhn Sørensen 
Akademisk medarbejder 
Klubvej 13, 2. th.
6700 E sb jerg ................................... 2532 5608

22 Lene Agathe Teitmann 
Foldingbrovej 9
6660 Lintrup..................................... 7485 5509

23 Tore Westerlund 
stud. scient.
Blangstedgårds Allé 85
5220 Odense SØ............................... 6619 0486

KoMfaAfpersoH.' /csjwr GttMåctg HawscM 62) 

Studenter 1988 z

1. Lars Benmouyal 
Vinimportør "Vinkælderen"
Allégade 43
5000 0denseC ................................. 65913102

2. Claus Peter Dahl 
Matematiker
Abel Cathrinesgade 6 , 4. th. 
1654KøbenhavnV...........................33861618

3. Per Henriksen 
Premierløjtnant 
Herman Bangsvej 8
6100 Haderslev.................................7453 5740

4. * Mogens Hesseliund
EDB-konsulent
Vesterled2
8300 Odder....................................... 8656 0286

5190 0286
5. * Lars Nicolaj Hørlyck

Bygningsingeniør
Tjebberupvej65

14. Winnie Loik Pallesen 
Hjemmesygeplejerske 
Agervej 4
6862 Tistrup..................................... 75291279

15. * Hans Otto Frederik Paludan
cand. scient, pol.
Astrupvej 735
9800 Hjørring................................... 9896 5590

4300 Holbæk............................................. 5343 8846
6 . Claus Jepsen 

c/oH ans Peter Jepsen 
Lærkevænget 10
6760 R ibe................................................... 7542 1057

7. Lonejosephsen 
Gymnasielærer 
Ribe Landevej 82 B
6100 Haderslev....................  7452 3048



8 . * Ann Tanja Tækker (f. Pautsen)
Tornumgårdsvej 4
6660 Lintrup............................................... 7485 5600

9. Heiie Poulsen 
Klinikassistent 
Gi. Viborgvej 6
8900 Randers............................................. 8641 5459

10. Betina Jensen (f. Rasmussen)
Hjemmegående
Nisset Bygade 38
8632 Lemming........................................... 8685 9219

11. Christian Ravn 
Gårdejer 
Foievej4
6630 Rødding............................................. 7484 5965

KbKfa&%<e?soM.' Mogens #esse%MM<% 14)

10 ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1993 a

1. Bente Dahi Christensen 
HrHenneksvej4,l.
9000 Å lborg..................................... 9811 1733

2. Laita Christensen 
Stadionvej 13, st. tv.
6760 R ibe.........................................  2244 1637

3. trene Erbou 
Rude Hawej 140
8300 Odder........................................8655 9511

4. * Jacob Øiigaard Hansen
Rantzausgade 50 B, 4. th.
2200 København N........................... 35341715

5. Janne Vigsø Henningsen 
Dannebrogsgade 8, 2. tv.
8000ÅrhusC....................................8619 0348

& KristaFriisJensen 
Kiøvervej 72 F, 2.
6100 Haderslev.................................. 7352 0781

7. Alex Jordt 
Præstegade 12 A, 1. 4
6100 Haderslev..................................7452 6614

8 . Mette Lagoni 
Østerfenner 7
6760 Ribe.........................................  7542 4622

9. Lisa Christine Lauridsen 
Benedictsgadel2,2.th.
5000 0denseC ................................. 6591 9896

10. Stine Vestergaard Laursen 
Samsøgade 37, 4. tv.
8000ÅrhusC................................... 8618 5495

11. Sandha Ammitzbøll 
c/o Skov Madsen 
Håndværkervænget 2
6740 Bramming...............................  7517 3440

12. Lene Nielsen 
Lokesvej 6 A
6100 Haderslev................................. 7452 2917

13 Eva Tjørnelund Nissen 
c/o  Bakkegårdsparken 21 
6630 Rødding...................

14. Henrik Ohlsen 
Benedictsgade 12, 2. th.
5000 Odense C........................... . . .  6591 9896

15. Malene Paasch 
Istedgade 71, 1. tv. 
1650KøbenhavnV..................... . . .  3379 7898

16. Janne Østergaard Pedersen 
Baidersgade 75, 4. th. 
2200KøbenhavnN..................... . . .  3581 8702

17. Henriette Ørum Petersen 
Korsbrødregade 34 C, 1.
6760 R ibe................................. . . .  7542 5665

18. Jens Dixen Radmer 
Dannebrogsgade 24,1. th. 
9000 Ålborg............................. . . .  2644 3986

19. Tanja Jessen Schwartz
Haderslewej52
6760 R ibe...................................

20. Pernille Fog Svendsen 
Baidersgade 75, 4. th.
2200 København N..................... . . .  5381 8702

21. Torben Kruchov Rachlitz 
Drejøgade36
5000 0denseC ........................... . . .  2896 9955

22 . Brian Terp Sørensen 
Vigerslewej 290, st. tv.
2500 Valby........................... . . .  3645 8108

23. Charlotte Runge Sørensen 
Tolderlundsvej 89, 2. tv.
5000 Odense C ........................... ...6614 4159

24. Minea Stenderup Sørensen 
Bakkevej3H
5762 Vester Skerninge................ . .  6224 1719

25. Helle Blomgren Thomsen 
Sjællandsgade 59 A, 1. 
2200KøbenhavnN...................... . .  2679 3506

26. Louise Dorthea Vind
Store Kannikestræde 2
1169 København K....................... ..7730 9388

KoMfa%%)e?soM.' Sh'tM iuMrsea 110)

Studenter 1993x

1. * Julie Bangsborg 
Anesmindevej 10 
8660 Skanderborg....................... ..8611 7371

2. Iben Bolvig 
Skowangsvej 60, 4. th.
8200 Århus N ............................... ..86106585

3. Allan Christensen 
Tordenskjoldsgade 19, st.
8700 Horsens............................... .. 4082 7605

4. Jacob Nyholm Christensen 
Skovbrynet2
2800 Lyngby......................... . .  4596 1313

5. Janne Buck Christensen
Skolegade 13, V8
6700 E sb jerg ......................... . .  7572 7950

7484 1494
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6 . Lina Christensen 3. Stefan Vesti Brorson
Gammelgårdsallé 27, 3. lejl 34 Ternevej 7.1.
2665 Vallensbæk S tran d .......... . . .  4691 5077 2000 Frederiksberg C .................. . 6065 7595

V JeppeChristiansen 4. Dennis Børsting
Gyldenlakvej 39, kælder Dannebrogsgade 8, 2. tv.
2300 KøbenhavnS..................... . . .  3258 2478 8000 Århus V ................................. .2615 0348

8 . Lisbeth Christoffersen 5. Hanne Carstensen
Violvej 62 Palleshavevej 18
6650 Brørup............................... . . .  7538 1962 5750 Ringe..................................... . 4096 1939

9. Trine-Maria Frederiksen 6 . Malene Hadrup
Engdalsvej 96 Finlandsgade 18 a ,2.-6
8220 Brabrand........................... . . .  8626 1409 8200ÅrhusN................................. . 8250 7797

10. Lene Gantzel 7. Jens Hjerrild Hansen
Nørregade 124 A, tv. Nøddebovej 77 A, vær 603
6700 E sb jerg ............................. . . .  4034 1625 3480 Fredensborg......................... .2513 4283

11. * Jonas Ellehauge Hansen 8 . * Anna Ilsøe
Frederiksberg Bredegade 13 B Storm Petersens Vej 4, 202
2000 Frederiksberg.............. 3834 5599 + 381 2000 Frederiksberg....................... . 3888 5575

12. Ivan Jonassen 9. Mette Jørgensen
Mjøsensgade 13, 2. tv. c/o E. og K. Jørgensen
2300 KøbenhavnS..................... . . .  3284 8787 Storegade 107

13. Anne Lau 6740 Bramming............................. .7517 4423
Sportlaan205 10. Kathrine Undhardtsen
7833 CL Nieuw Amsterdam Vodskov Byvej 42 a
Holland................................... 0031591556172 9310 Vodskov................................. . 9829 4984

14. Janne Lindblad 11. Henrik Mortensen
c/oH ans Jacobs vej 58 Nederdammen 26,1. th.
6760 R ibe................................... . . .  7542 1073 6760 R ibe....................................... . 2083 5200

15. * Heidi Chapman (f. Lundtofte) 12. Lene Nielsen
63Fosterroad Nørre Landevej 40, Kegnæs
Abington OX14 1YW 6470 Sydals..................................... .7440 5144
UK................................. 00441235550217 13. Jeanette Vindberg Nissen

16. Kristina Bolbro Nielsen Gormsvej 20
Egholtvej8 4000 Roskilde................................. .4637 2474
6600 Vejen.................................. . . .  7558 6892 14. Lotte Bjerg Olesen

17. Frank Schøsler Olsen Strib Landevej 84
Varming Vesterby 26 5500 Middelfart............................. .6441 1240
6760 Ribe.................................... . . .  7542 4447 15. Jane Platz

18. Mette Gjørup Pedersen Hjørringgade 15, 2. tv.
Vestergade 24, 1. th. 2 1 0 0 KøbenhavnØ......................... . 3526 1748
7500 Holstebro......................... . . . .  9742 1675 16. Kirstenjessen Poulsen

19. * Carsten Poulsen Bellevuegade 4
Ronæs Brovej2 6000 Kolding................................. . 7552 2066
5580 Nørre Å by...................... . . .  . 6442 1806 17. Hans Schack

20. DorteHolstSchmidt Oplysninger savnes
c/o Schmidt, Torvegade 8 18. Katja Kosegarten Schmidt
6510 G ram ............................... ___ 7482 2060 Randerup 37

21. John Schneider 6261 Bredebro ............................... . 7471 6624
J. Michaelsens Gade 2. 1. mf. 19. Geraldine Ruth de Silva
8000ÅrhusC........................... . . . .  8619 0582 Anders Henriksens Gade 7, 3. tv.

ÆoMtn&ff'erscM.'/oMas ÆHe/taMge (TU 2300 KøbenhavnS........................ ..6146 1867
20. Anette Aagaard Thuesen

Studenter 1993 y Vesterengevej 7
1. * Mette Nørregaard Rasmussen 6760 R ibe......................................... 7541 1575

Middeliartvej 149, 1. tv. 21. Tobias Tobiasen
5200OdenseV......................... . . . .  5180 7677 Dronninggårds AHé 7, 2. th.

2.* Klaus Billund 2840 H olte .......................................4541 0185
Nordre Fasanvej 158, 3. tv. 22. Søren Vesterlund
2000 Frederiksberg .............. . . . .  3834 1567 Teglgårdsparken 46 F

5500 Middelfart...............................2460 8483



23. * Susanne Wind 
Eltangvej208
6000 Kotding...................................  7551 5544

AitcKe 7%KeseM (2QJ
Studenter 1993 z

1. * Lars Chr. Andreasen..................
GI Ålborgvej 49, 2. th.
8800 V iborg................................. ..8660 2827

2 . Steffen Veisig Bruun 
Nordre Ringgade 112,1. tv.
8200 Århus N ............................... ..86162094

3. Claus Weirsøe Dahl 
Andreas Bjørns Gade 16, 5. th. 
1428 København K....................... ..3254 8981

4. * Niels Jørn Friborg
Gammel Jernbanegade 5, 2. tv.
2500 Valby................................... ..3646 9856

5. * René Hansen 
Nørregade 54
6740 Bramming........................... ..7517 3314

6. * Jette Kjerrumgaard Witt (f. Johansen)
Heltzensgade 3, 3. tv.
5000 Odense C ............................. ..6613 8742

7. Morten Heuer Jørgensen
Hygumvej 13, Fole
6510 G ram ................................... ..7482 0506

8 . Marie Nykjær Larsen 
Ordrup Jagtvej 54 B, 1. th.
2920 Charlottenlund.................. ..3888 1720

9. Niels Pinborg Lorenzen 
Frankrigsgade 80, st. th 
2300 Københavns....................... ..2010 1313

10.* Allan Lundgaard 
Brohusgade 18,1.tv. 
2200KøbenhavnN....................... ..3536 6929

Studenter 2003

Argang Levende M edlem m er

1928 1 ,
1933 7 4
1938 8 6
1943 11 8
1948 16 9
1953 25 18
1958 35 24
1963 45 23
1968 71 28
1973 83 32
1978 59 9
1983 108 19
1988 77 17
1993 91 17

1 alt 637 215

11 Tiide Schetterup (f. Madsen)
Esbjergvej 14, Starupsminde
6670 H olsted................................... 75391686

12. Søren Mathiesen 
Gyidenløvesgade 15, st. tv.
5000 0denseC ................................. 6612 3707

13. Signe Møiier Jørgensen 
J.M. Thieiesvej 12,4. th.
1961 Frederiksberg......................... 3537 1224

14. * Thomas Neesen
Sitkeborgvej 118, 2 . tv.
8000ÅrhusC................................... 8675 2227

15. Eiin Kjær Brøndum (f. Nielsen)
Gørdingvej 112
6690 Gørding...................................7543 5600

16. * Svend Pedersen
Kjærgårdsvej 24, Hunderup
6740 Bramming...............................7517 4309

17. Trine Vedel Pedersen 
Fælledvej 10 A, lejl 504
2200KøbenhavnN........................... 3539 4550

18. * Susanne Grud Petersen
Fyensgade 16
8700 Horsens...................................  7562 0331

19. Lisa Schmidt
Utvevej 60, 2. tv. Gjesing
6715 Esbjerg N.................................  7515 9524

20. Pia Sørensen 
Midtgårdsvej 2 , Stenderup 
6683 Føvling-7539 8267

21. Morten Probst Witt 
Heltzensgade 3, 3. tv.
5000 0denseC .................................6613 8742

J &Mt a Ai / ' e T s o H. ' ( T O )

R ealister 2003

Årgang Levende M edlem m er

1928 6 2
1933 5 3
1938 6 5
1943 15 13
1948 17 7
1953 23 14
1958 23 13
1963 29 7
1968 8 1
1973 12 1

144 66

781
281

Jubilarer ialt 
M edlem m er
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OBS - 4 0  års jubilarer - OBS
Ude ved plantagen nord for byen - lige drejet om ad Farupvej, 
inden 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 ryglæ
net; en plade som netop i sommertiden kommer til at se gan
ske ny ud. Inskriptionen lyder: In memoriam sc(h)olae Ripen
sis - Anno Domini MDCCCLXIV - N.N. Bænken skænkedes af 
N.N. = Nicolai Nyholm i 1914 til plantagen (Forskønnelsesko
mitéen), 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. Efterhånden 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 translokatio
nen skinnet i sin nypudsethed. Bænken venter også i år besøg 
af 40-års jubilarer.



Generalforsamling
i Ripenser-Samfundet
27. februar 2003 i København

Form andens velkom st
På bestyrelsens vegne byder jeg velkom
men til årets generalforsamling, som i år 
afholdes 1 København.

Vi er taknemlige for atter at kunne hol
de generalforsamlingen i Ny Carlsberg- 
fondets Lokaler i »Bryggergaarden«, med 
Hans Edvard Nørregård-Nielsen som 
vært.

Det er tredje gang vi har mulighed for at 
holde generalforsamling i disse smukke

Form andens beretning
Ripenser-Samfundet trives. Antallet af tid
ligere og nulevende elever udgået fra sko
len er 5.137. Heraf er 2.085 medlemmer, 
altså 40,6 %. Der er tilkommet 100 nye 
medlemmer i 2002, den nye årgang er på 
137.

Kontakten til medlemmerne er helt 
grundlæggende for foreningens arbejde 
og forudsætter en løbende efterforskning. 
Denne adresse efterforskning har igen i 
år ligget i hænderne på Johs. Jensen, som 
med bistand fra 50 kontaktpersoner har 
indsamlet oplysninger til årets jubilarser
vice.

I år skulle der indsamles oplysninger på 
795 jubilarer. Af disse er 14 afgået ved 
døden. Af de resterende 781 er der kun 4, 
som det ikke er lykkedes at efterspore 
oplysninger på, altså et opsporingsresultat 
på mere end 99,5 %.

Der er grund til at takke Johs og kon
taktpersonerne for det imponerende re
sultat. Desværre må bestyrelsen konstate
re, at i år er kun 280 eller 35 % af jubilarer
ne medlemmer af RS og at andelen i år er 
mindre og udgør en mindre andel, end det

rammer og spørger os selv, hvor mange 
gange en begivenhed skal indtræffe før 
man kan tale om, at der er etableret en tra
dition? Man prøver som formand at over
bevise sig selv om, at aftenens virkelige 
attraktion er Ripenser Samfundets gene
ralforsamling.

Som dirigent for generalforsamlingen 
vil bestyrelsen gerne bringe Carl Rise 
Damkjær i forslag.

tidligere har været tilfældet. Det giver 
anledning til nogle overvejelser, som jeg 
senere skal komme inl på.

Kontakten til og mellem medlemmerne 
fremmes betydeligt af, at så mange nu har 
opgivet deres elektroniske postadresser 
eller e-mail adresser. Dette letter udarbej
delsen af jubilar service ganske betyde
ligt. Vi har nu mere end 800 e-mail adres
ser i vort kartotek, som stadig vokser og 
forventeligt vil indeholde mere end 1000 
adresser i løbet af det kommende år.

Medens vi er ved omtalen af RS og 
udnyttelsen af elektroniske medier er der 
grund til at nævne foreningens hjemme
side ripensersamfundet.dk. På hjemme
sidens opslagstavle kan man komme i 
kontakt med klassekammerater, aftale ar
rangementer og lign. Ligeledes kan adres
se ændringer og indmeldelser foregå på 
hjemmesiden. Disse mulighederne udnyt
tes, men nok ikke i et omfang som vi kun
ne ønske. Der er såedes grund til at rekla
mere for hjemmesiden, specielt for de, 
som ikke endnu ikke har besluttet sig for 
medlemskab. Opslaget om Lauridsens
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legat, med vejledning og mulighed for at 
hente ansøgningsskemaet elektronisk har 
været en stor succes.

I fortsættelse af ovenstående er det 
rimeligt at omtale foreningens medlem
skartotek. Også på dette område har vi for 
længst udnyttet den moderne teknologi. 
Arbejdet med at overføre medlemskarto
teket til EDB, som det hed dengang, blev 
varetaget af Poul Noer, som med beske

den computerkraft og 
megen håndkraft yde
de en formidabel ind
sats. Ydermere skete 
dette på et tidspunkt da 
kendskab til den nye 
teknologi bestemt ikke 
var hvermand eje, hvil
ket indebar en stor 
autodidakt præstation.

Poul er som annon
ceret på valg i aften, 
men ønsker ikke at 
fortsætte i bestyrelsen, 
og det videre arbejde 
med kartoteket over
går nu til Preben 
Husted, som selv om 
han har betydeligt me
re computerkraft til 
rådighed, erkender ar
bejdets omfang og er 
fuld af anerkendelse af 
Pouls indsats, som er 
af største vigtighed for 
udsendelse afblade, og 
kontakt til medlem
merne, ikke mindst af 
hensyn til kontingent
opkrævning!

Jeg vil gerne på dette 
sted udtrykke be
styrelsens tak til Poul 
for dit langvarige, vær
difulde engagement og 
din store, til tider be
sværlige arbejds
indsats.

Vor arkivar Jørgen 
indsamler fortsat materiale til belysning af 
skolens og Ripenser Samfundets historie. 
I det forløbne år fyldte foreningen 90 år. I 
en lille artikel i bladet gjorde jeg opmærk
som på dette som en anledning til allerede 
nu at overveje hvorledes den 100 årlige 
fødselsdag skal markeres.

Arkiverne rummer en guldgrube af 
materiale for den eller de, som vil beskæf
tige sig med foreningens historie.
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#ans Edvard fMt Md

Arkivet modtager ikke alene bøger, 
men også effekter med tilknytning til sko
len. Således kunne vi overdrage skolen 
lektor Heide Pedersens samling af

Trigonometriske figu
rer og et maleri af 
Skolens gård udført af 
Martin Jensen, S.54.

Efter sidste års gene
ralforsamling i Ribe var 
der arrangeret et be
søg på Ribe Kunstmu
seum under kyndig vej
ledning af fhv. semina
rielektor Kurt Lasthein 
- Madsen.

Deltagerne fik en 
engageret og kyndig 
rundvisning, som vi 
med glæde erindrer. 
Jeg nævner dette fordi 
Kurt Lasthein - Mad
sen for nylig er afgået 
ved døden.

T ra n s lo k a tio n e n  
2002 blev afholdt i sko
lens gård efter traditio
nerne. RipenserSam- 
fundet var som vanligt 
vært ved den efterføl
gende reception for 
studenter, jubilarer og 
skolens lærere.

Vi kunne glæde os 
over en stor tilstrøm
ning og En omtale i 
pressen. Umiddelbart 
efter gik håndværker
ne i gang med skolen 
ombygning og udvi
delse, som uden tvivl 
vil blive genstand for 
interesse ved årets 
translokation. Bestyrel
sen glæder sig over det 
fortsatte Ene samarbej
de med Skolens ledel
se.

1 årets løb er 34 tidli
gere elever fra Katedralskolen afgået ved 
døden.
Jeg vil gerne bede forsamlingen rejse sig 
under oplæsningen af deres navne.
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Tage Hestbech sl7
Ella Helene Rosendahl s23
Dagny Aakjær Ravn r28
Birthe Emilie Larsen r30
Karen Sofie Offenbach r30
Kirsten Frederiksen r31 og s34
Hans Leth Hansen s33
Henry Brøndum Petersen s33
Birthe Marie Hovard r33 og s36
Aage Kristian Frederiksen r34
Kirsten Frederiksen

(f. Willumsen) s34
Lorenz Thomsen s35
Esbern Viskinge Jensen s36
Niels Vedel Bundsgaard s38
Anders Damsgaard s40
Herluf Kit Colfach s41
Edith Angelo r42
Aksel Jensen r42
Aase Nielsen s42
Else Holm Klastrup s43
Ellen Stokholm Petersen s43
Martin Houmøller

Jørgensen r44 og s 47
Jørgen Lund s44
Karl Hemme s45
Arne Nielsen s45
Helle Nørgaard s47
Inge Karkov r47
Søren Meisen Westergaard r49
Ivan Køhier r50
Bengt ingvardtsen r54
Bothilde Warming s55
Peter F.Nielsen s56
Christian Stenderup Jensen s56
Inge WilsleffFunch r58
Andreas Antonius s63
Carsten Vind Jensen s76
Hanne Lynge Jørgensen s96
Astrid Bruun sOl
Troels Ravn, fhv. lektor v. skolen

Må jeg i stilhed bede forsamlingen mindes 
de afdøde.

Bestyrelsen for Niels Lauridsen og hus
trus legat har i februar foretaget den årli
ge uddeling af legatet.

Legatbestyrelsen udgøres af Peter 
Lungholt, Preben Husted og undertegne

de som formand. Der var indkommet 18 
ansøgninger og bestyrelsen har imøde
kommet 9 af disse. Også i år har vi kunnet 
uddele 40.000 kr.; således har 7 ansøgere 
fået 5000,00 kr. og 2 ansøgere 2500,00 kr.

Ripenser-Bladet redigeres af Gregers 
Jæger og læses med stor interesse. Der er 
i årets løb udkommet fire numre, hvoraf 
jubilarservice er det mest omfangsrige. 
Det skyldes en stigning i antallet, men 
også et krav om at nummeret ikke kun må 
indholde lister med navne. Gregers har i 
år været redaktør i 10 år, og der er i hans 
tid som redaktør udkommet 41 numre af 
bladet. Mange har bidraget med indlæg, 
artikler m.v. og redaktøren og bestyrelsen 
modtager reaktioner, som viser at bladet 
læses med intereresse.

Det er bestyrelsens opfattelse, at billed
stoffet fortsat skal have en fremskudt 
plads. Det kræver aktive fotografer. Be
styrelsen medlemmer tager selv billeder, 
men har med tak modtaget assistance.

Bestyrelsen har gennemgået de gæl
dende love, som ikke er reviderede siden 
vedtagelsen i 1974.

Ved generalforsamlingen i dag forelæg
ges bestyrelsens ændringsforslag.

Der bliver i de kommende år behov for 
fornyelse i foreningens bestyrelse, idet fle
re medlemmer af bestyrelsen har givet 
udtryk for ønsket om tilbagetrækning 
efter mange års indsats. Bestyrelsen efter
lyser derfor medlemmer, gerne i de yngre 
aldersklasser som kunne tænke sig at ind
træde i bestyrelsen. Vi vil tilkendegive 
dette i medlemsbladet med en opfordring 
og en omtale af bestyrelsesarbejdet.

Jeg vil gerne afslutte min beretning 
med en tak til de øvrige medlemmer af 
bestyrelsen for en indsats, som gør for
mandsarbejdet til en fornøjelse, og til 
medlemmerne af Ripenser-Samfundet, 
som i henhold til de love, som skal 
behandles senere er med til at bevare og 
udvikle sammenholdet mellem tidligere 
elever fra Ribe Katedralskole.

Bf A astr#
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Fans R&wd M?M fo so& ¿ofre, & r sø?ge& go<ff̂ <r af/o ̂ æsforKe.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen den 27. februar i Ny 
Carisbergfondets dejlige lokaler blev en 
succes! 56 personer var mødt op.

Da vi havde spist den lækre »Kronborg- 
gryde«, gav Hans Edvard kransekage og 
kaffe, som vi nød til musikken af en lille 
duo, som han havde fremtryllet.

Herefter fortalte han på sin sædvanlige 
levende måde om de aktuelle planer for 
»Porsborg« i Puggårdsgade.

På dagsordenen var både vedtægtsæn
dringer og nyvalg.

De nye vedtægter er trykt i sin helhed i 
bladet, og af bagsiden fremgår den nye 
bestyrelses sammensætning.

PS. Denne gang virkede fadølsanlæg
get.
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RIPENSER-SAMFUNDET

Driftsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2002

Budget 2002

(161.500)
( 11.000)
(  1.000)

( 5.200)

INDTÆGTER

Kontingent 1, 1726 medlemmer........................... 163.945,00
Kontingent 2, 235 medlemmer................................ 9.400,00
Ekstrabidrag (8 medl.)............................................. 650,00
Renter (netto)...................................................... 5.207,46

Indtægter i alt..................................................  179.202,46 (178.700)

UDGIFTER

Bladet:
Trykning.......................109.800,00
Distribution....................27.759,50
Redigering....................... 7.422,95
- Annonceindtægter...........-9.750,00

Bladet i a lt.....................................................  135.232,45 (131.000)
Arrangementer..........................   25.618,15 ( 25.000)
Kontingentopkrævning......................................... 11.154,60 ( 10.000)
A rk iv ............................................................  1.131,25 ( 1.500)
Kasserer.................................................................. - ( 200)
Sekretær............................................................  1.463,85 ( 1.000)
Formand.................................................................. . - ( 500)
Næstformand........................................................ 159,50 ( 500)
Adresseefterforskning........................................... 2.562,84 ( 2.500)
Diverse, gebyr rejser m.m.......................................6.172,25 ( 6.500)
Printer reparation og Home Page.............................2.288,88

U dgifte ria lt................................................... 185.783,77 (178.700)
Årets underskud........................................................... 6.581,31

Status pr. 31/12 2002 

AKTIVER

Kassebeholdning................................................  1.359,75

Indestående på girokonto...................................... 31.248,24
Indestående i bank.............................................. 44.405,18
Værdipapirer .................................................106.416,60
Organisations manualer............................................... 1,00

183.430,77
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P A S S I V E R

Kapitalkonto 
U nde rskud ... 
Kurstgevinst.

186.788,88 
..-6.581,31 
... 3.223,20

183.430,77

^Væ rdipapirer

5 %  Danske Stat 2005, nom. 102 000 kurs 104,33 =  106.416,60

Allerød den 3-^/3. 2003

Kirsten Grünfeld

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

- afstemt kasse-, bank-, giro- og værdipapirbeholdningeme.
- kontrolleret registrering a f medlemmernes ekstrabidrag.

- sammenholdt medlemskontingentindtægteme med foreliggende indtægtsbilag.
- sammenholdt udgifterne med foreliggende dokumentation samt kontrolleret den an

vendte udgiftsspecifikation.

København d e n ^ ^  2003
or

København den /%_ 2003

Knud  Juel
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RIPENSER - SAMFUNDET
ÅRSREGNSKAB FOR RIPENSER-SAMFUNDETS UNDERSTØTTELSESFOND 2002 

INDTÆGTER
Bidrag til U F .............................................. 27,00
Renter,netto.......................................... 4.881,29

Ia lt ................................................ 4.908,29

UDGIFTER
Uddelt legat............................................5.000,00
Gebyrer +  kurtage.......................................280,55

Ia lt ............................................... 5.280,55

Årets underskud.................................................. 372,26

Status pr. 31/12 2002

AKTIVER
Indestående på bankbog..................................................................... 1.259,78
5 %  Danske Stat 2005, nom. 99.650,31 kr., kurs 104,33 ........................103.965,17

105.224,95

PASSIVER
Kapitalkonto, primo saldo................................................................ 102.447,69
Kursgevinst......................................................................................3.149,52
Underskud........................................................................................-372,26

105.224,95

Kirsten Grunfetd

Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet i orden, idet vi har kontrolleret alle behold
ninger, gennemgået bilagene samt konstateret korrekt sammenhæng mellem indgåede gaver fra 
Ripenser-Samfundet og Ripenser-Samfundets tilgodehavende.

København de /A 2003 København den / 2_ 2003

Merete Lindqvist Knud Juel
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RIPENSER - SAMFUNDET

Bestyretsens forstag ti! budget 2003

INDTÆGTER

Kontingent, gruppe !, 1725 medlemmer å 95 kr......................................  163.875,00 kr.
Kontingent, gruppe 2, 275 medlemmer å 40 kr.......................................10.000,00 kr.
Ekstrabidrag....................................................................................... 1.000^00 kr.
Renteindtægter..................................................................................  5.200,00 kr.

Indtægter i alt. 180.075 kr.

UDGIFTER

Bladet:
Trykn ing.....................110 000,00 kr.
Distribution...................... 27 000,00 kr.
Redigering......................... 7 000,00 kr.
- Annonceindtægter......... -8 000,00 kr.

Bladet i alt ...................................................................................... 136 000,00 kr.
Arrangementer....................................................................................20 000,00 kr.
Kontingentopkrævning..........................................................................12  000,00 kr.
^ k iv a r  ........................................................................................... 200,00 kr.
Kasserer .............................................................................................   00 kr.
Sekretær ............................................................................................900,00 kr.
Formand ........................................................................................... 300,00 kr.
Næstformand........................................................................................ 300,00 kr.
Adresseefterforskning.............................................................................3 000 00 kr.
Diverse, gebyrer, rejser m.m.................................................................... 6 500,00 kr.
Home page.......................... !................................................................800,00 kr.

Udgifter i alt ...................................................................................180.075,00 kr.

Fra geMira(i&?saMHngeM » »
7. CiMera(/brsa7MHMgiM ¿wd/edes w e d ^ M d e ^ o f  spd/e t a / 2  sp;'&<?HæMd.

2. Mels Fn'MA F-54, og PwAeM Hasfed F-5.
3. Nysted, 5-74, og Fodd ÆodeseM, 5-74. 4. 5ofoe;g og Mols Ny/da/d, 5-49.

5. 5osAeMdej<arref Fodd PoKiseM, 5-55, og Carl /eMseM-Hotw, 5-44.
6. Fa%s ÆnF CdnsfoMseM, 5-65. 7. A%Ma 5o^io Garde, 5-42, ogFedeAMdgaard, 5-44.

5. F/eoMora /eMsew-ffodM, 5-44.
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Immanuel Christian Jensen 1906-1972
tekniker og opfinder, m odstandsm and og m en n esk e

A/ Dwe Da// og SøreM Afa/oa<7

For 30 år siden døde radio- og cykelfor- 
handier Immanuel Jensen, Ribe. Adskil- 
iige ripensere vii endnu huske hans iidt 
særegne fremtoning i bybiiiedet - altid 
iført spidsbukser, knæiange snørestøvier 
med iangskaftede skisokker bukket rundt 
om støvlekanten, tweedjakke og slips på 
en mørkbroget skjorte. Den middelhøje 
mand med de markante ansigtstræk og 
det studsede overskæg kunne lede tanken 
hen på en engelsk officer. De ofte dag
gamle skægstubbe og det lidt barske ydre 
dækkede imidlertid over et drenget og 
blidt gemyt. Immanuel Jensen var uddan
net som fotograf, men hans nysgerrighed, 
begavelse og opfinderevne gjorde, at han 
blev eksponent for den eksplosive tekni
ske og mediemæssige udvikling, der fandt 
sted fra 1920-70. Han etablerede sig som 
cykel- og radioforhandler, ligeledes virke
de han frem til sin død som filmoperatør 
ved Ribe Bio. I sin fritid var han en ivrig 
motorsportsmand. Et synligt udtryk for 
hans omfattende interesser og kunnen har 
man i den store samling af radioapparater 
og teknisk udstyr, som han i 1965 over
drog til Den antikvariske Samling i Ribe.

RarKi/oTMsAy'eTMTTM/
Immanuel Jensen og tvillingsøsteren 
Signe Jensen blev født i Struer den 30. 
april 1906. Faderen, Carl Jensen, der hav
de været ved landbruget som ung, blev 
senere udlært møllersvend og forsøgte i 
nogle år at slå sig igennem i Argentina, 
men vendte dog tilbage til Danmark. 
Familien boede et par år i Bøel, Gørding 
Sogn, hvor faderen bestyrede en vindmøl
le, og hvor en datter døde som 14-årig. 
Familien flyttede i 1918 til Ribe. Her blev 
faderen ansat som butiksbestyrer på meje
riet »Riberhus«, der dengang lå i Sankt 
Pedersgade.

Immanuel Jensens mor havde gennem
levet en meget streng barndom og var i 
øvrigt dybt religiøs. Hun havde haft for
skellige pladser og var et udpræget hjem
memenneske. Familien boede på Val
demar Sejrs Alle nr. 3 i villa «Vesta«, hvor 
moderen havde et mælkeudsalg. Imma
nuel Jensen havde et nært og kærligt for
hold til sine forældre, og af den spar
somme omtale, der findes af faderen, kan 
man se, at han - ligesom senere sønnen - 
ikke var ræd for nye udfordringer. Han 
havde været ivrig cyklist siden cyklens 
barndom og været oppe at flyve, inden 
han døde omkring 1950. Opvæksten i det-

bMMiaMKif /eMsew i'%e4 yMi/HMgs/iMM&M «A/a//y« 
/MveM JVe&n/aMweM 2 9 t960.
Fata; DVAarar Z?K%! /. Æra/st/ar/T:
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ForretMmgaw "LaMni&iM & /ewseM « Ĵ MSM TVe&^aww^w 29. Msiilå'MgsM'MilMeyw var ;W-
rowwef o/rv& ŝ ;7/e. Fato; TSF 791.

te hjem Sk afgørende betydning for Im
manuel Jensens livssyn og interesser.

f/wgifow og ægfes^aA
AHerede i drengeårene var Immanuel 
Jensen optaget af at eksperimentere med 
radiomekanik. Han udtalte i 1969 tii Ri
penserbladet ved redaktør og journalist 
Kaj Hyphoff Rosenstand: »Jeg husker, da 
Frede Christensen, søn af bankdirektør 
Christensen, Discontobanken, og jeg hav
de fået en eenlamper med tilbagekobling 
til at virke. Vi havde fundet en presseud
sendelse fra London, som bankdirektøren 
gerne ville høre, så han fik overladt hoved
telefonen, og det første, han hørte, var 
><The Danish Landmandsbanks third new 
reconstruction«. Meget apropos, ikke?« 
Den omtalte rekonstruktion fandt sted i 
1923. Immanuel Jensen var da 17 år gam
mel. Det hedder videre i samtalen: "... 
mine kammerater Olav og Johannes 
Kjeldstrup byggede også modtagere. 
Deres far var maskinmester på Åndssva
geanstalten, som den kaldtes dengang, og 
hans mekaniske snilde og anstaltens 
værksted var til stor hjælp.«

Immanuel Jensen kom siden til at eje en 
stor samling apparater, som han i 1965 
skænkede til Den antikvariske Samling - 
nu deponeret på Elmuseet i Bjerringbro. 
Her Endes et af disse drengebyggede 
apparater, som Immanuel Jensen selv

beskrev således: "... et radioapparat byg
get af familien Kjeldstrup og gennem flere 
år anvendt som "Familiemodtager«. Det 
er et typisk eksempel på, med hvilke mid
ler amatørbyggeren klarede problemer
ne; spolerne er monteret på udskårne sek
torer af knækkede grammofonplader, og 
de mekanisk set ret komplicerede dreje- 
kondensatorer er håndlavede af zinkpla
der, fiberplader m.m.«. Disse korte erin
dringsglimt lader os ane et indholdsrigt 
barndomsmiljø, hvor der var plads til leg 
og eksperimenter, og hvor de voksne gav 
plads og muligheder for udfoldelserne og 
selv deltog i dem med interesse.

I 1922 tog Immanuel Jensen mellem
skoleeksamen på Ribe Katedralskole, og 
efter en kort visit i gymnasiet kom han i 
1923 i lære hos FotoLauridsen i Ribe, hvor 
han blev udlært 1926. Efter læretiden 
arbejdede han bl.a. på Fur, hvor han i sin 
fritid cyklede rundt på egnen og fotografe
rede folk stillet op foran deres gård eller 
hus. Inden han vendte tilbage til barn
domsbyen, aftjente han sin værnepligt i 
flyvevåbenet. Datteren Ruth, gift Breds- 
dorff, fortæller, at hendes far absolut ikke 
brød sig om militærlivet. Han havde bragt 
sin cykel med til København og benyttede 
enhver lejlighed til at cykle ud i landska
bet. Engang cyklede han de ca. 100 kilo
meter fra København til Kalvehave i Syd
sjælland, hvorfra han sendte et postkort til
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sin deiing, inden han cykiede tilbage. 
Poststemplet beviste, at han virkelig hav
de gjort den lange tur på en weekend, der 
dengang varede fra lørdag eftermiddag til 
søndag aften. Militæret anvendte dog 
Immanuel Jensens kunnen konstruktivt, 
idet han efter endt rekruttid blev fotograf i 
flyverkorpsets fotografsektion.

1 1929 tog han fast ophold i Ribe og ind
gik et kompagniskab med sin tidligere 
læremester, fotograf Andreas Lauridsen. 
Firmaet etablerede sig på Nederdammen 
29 under navnet »Lauridsen og Jensen«, 
hvor der handledes med cykler og radioer.

At firmanavnet hurtigt blev godt indar
bejdet i byen viser denne lille anekdote: 
Da Immanuel Jensen i 1930 var blevet gift 
med Helene Jørgensen, og ægteparret i 
1931 havde fået sønnen Vagn, havde de en 
skolepige til at køre ture med ham i bar
nevognen. En af byens fruer roste pigen 
for »hendes pæne barn«. »Det er ikke 
mit,« skal hun have svaret, »det er Lau- 
ridsens og Jensens.«

Immanuel Jensens samliv med hustru
en Helene var i de første år kærligheds
fuldt og godt, men Helene Jensen led af en 
ubehandlet fødselspsykose efter det yng
ste barns fødsel, og hun døde 1961. Det 
blev derfor farmoderen, der i høj grad tog 
vare på børnene og hjemmet. Det var et 
åbent hjem, og børnene måtte altid tage 
kammerater med hjem og havde alt i alt en 
lys og glad barndom. Immanuel Jensen 
holdt særdeles meget af sine børn. De fik, 
hvad de havde brug for, men skulle lære, 
hvad tingene var værd, og passe deres 
skole samvittighedsfuldt.

Efter hustruens død blev Immanuel 
Jensen bekendt med sygehjælper Jenny 
Sørensen og hendes adoptivdatter Inge. I 
1964 flyttede de ind hos familien Jensen på 
Valdemar Sejrs Allé, og han blev en ligeså 
kærlig fader for Inge, som han havde 
været for sine egne børn.

og
Immanuel Jensen var om nogen en ekspo
nent for sin tids teknologiske udvikling. Et

tydeligt udtryk for dette finder man i oven
nævnte samling, der omfatter 150 radioap
parater, sendere og modtagere, grammo
foner, højttalere, fonografer, fjernskrivere, 
morsenøgler, fjernsyn m.m. Samlingen 
blev grundlagt omkring 1920, og dens 
ældste stykker vidner om hans pionerger
ning. Samlingen blev blandt andet opbyg
get ved, at forretningen hjemtog ældre 
radioapparater i bytte, når man havde 
solgt et nyt. Immanuel Jensen udtalte til 
journalist Kaj Hyphoff Rosenstand: »Jeg 
er vistnok samler af naturen og kan ikke 
godt nænne, at værdier destrueres, derfor 
begyndte jeg meget tidligt at sætte inte
ressante radioapparater på loftet og fik på 
den måde skabt grundlaget for en histo
risk udviklingssamling. Efterhånden blev 
det noget af en sport at komplettere sam
lingen, ... Desværre er de bedste ting ikke 
med, ... jeg mener de allerførste radioap
parater, som alle var amatørbyggede, byg
get af skoleelever og unge mennesker, og 
det gik de fleste, som det gik mig, når en 
krystalmodtager eller måske en eenlam- 
pemodtager havde været benyttet et styk
ke tid, og der kom nye konstruktioner 
frem i bladene, blev den gamle modtager 
»slagtet«, så delene kunne bruges i den 
næste o.s.v. Det var jo i høj grad et økono
misk spørgsmål....«

Immanuel Jensens fantasi og snilde fej
rede triumfer, da han allerede i 1933 på 
Hotel Dagmar kunne vise Ribe-borgerne 
fjernsynsbilleder fra England - sendt på 
mellembølge som prøvebillede om natten 
- på et selvbygget fjernsyn af typen 
Nipkow, som han havde konstrueret efter 
anvisninger i tidsskriftet Populær Radio 
Ira 1929. Ribe Stiftstidende skrev den 30. 
november 1933:
»DA RIPENSERNE FØRSTE GANG SÅ 
FJERNSYN ... Adskillige blev tilbage (ef
ter en agitationsaften i »Ribe og Omegns 
Radioklub«) for at overvære det historiske 
Øjeblik, da der for første Gang offentligt 
vistes Fjernsyn i Ribe. Da Midnatsklokken 
havde slået sine drønende Slag, præcis 
Klokken 0 samledes de Tilbageblevne på-
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Dg/ a/&w M&/:7/g& roå/osoM/m^på QKg&MS Gaarå, 7965. 7 sgs & / owia/ig /V:^aw-a#aw/ ^ag^a. 
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ny i Salen, hvor Lyset slukkedes. Med 
Spænding så man på Radioforhandler 
Jensens med flere Eksperters Forbe
redelse. Og pludselig snurrede så et lille 
Apparat, et højt Signal hørtes, og flimren
de, blinkende trådte Billedet frem. Det var 
en Dame, som i selvsamme Øjeblik, man 
så hende i Hotel »Dagmar«s Sal, stod i 
London. Et par Gange blev hendes Hoved 
flækket, og det gav et Gisp hos Tilhø
rerne, men man beroligedes med, at det 
var teknisk Ufuldkommenhed, der var 
Skyld i dette. Damen befandt sig ganske 
udmærket i London, og senere så man 
hende igen, udelt og smilende, krammen
de en Pelskrave, hun bar om Halsen. 
Naturligvis var Billederne elendige, og 
kan kun sammenlignes med de allerførste 
Films, man så i Filmens Barndom, men 
det var Begyndelsen, det, der måske om få 
År er fuldkomment i Enkeltheder, og som 
til den Tid vil blive betragtet som en gan-

ske almindelig Ting, man til dagjig ikke 
gider se, og som man smækker i for, gan
ske som vi nu gør med et Radioprogram, 
der keder os. Men i Aftes var det et histo
risk Øjeblik, der bør noteres, når vor Tids 
Ribe-historie skal skrives. Og ligesom 
Talerne havde høstet Bifald, således gav 
man også denne pompøse Afslutning sin 
Hyldest inden man betaget, trods de 
tekniske Mangler, vandrede Hjem.«

Fjernsynsapparatet er som nævnt byg
get efter det såkaldte Nipkow-princip og 
består af en stor sort roterende skive med 
32 huller anbragt 1 en spiral. Skiven bely
ses af en modtagerforbundet glimlampe, 
hvis lysvariationer svarer til, hvad der 
udsendes fra Tv-stationen. Når skiven 
roterer - ved hjælp af en lille motor - aftas- 
tes glimlampens lys via hullerne i linjer 
med så stor hastighed, at der kan dannes 
et samlet synsindtryk. Naturligvis har 
udmålingen af cirklerne til synsfeltet kræ-
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vet den største nøjagtighed for at få så kla- 
re biiieder som muiigt. Et særskiit radio
apparat leverede den til billederne svaren
de sang, musik og tale. Det omtalte appa
rat befinder sig i dag i selve udstillingen 
på Elmuseet i Bjerringbro.

Enhver teknisk nyskabelse i tiden blev 
straks opfanget af Immanuel Jensen. På 
mødet på Hotel Dagmar i 1933 optog han 
samtidig aftenens talere på grammofon
plade og afspillede efter mødet opta
gelserne til stor fornøjelse for de frem
mødte. Optageteknikken, der blev an
vendt, var ganske ny, idet man netop var 
skiftet fra tragtoptagelser til mikrofon- og 
forstærkeroptagelse.

Kompagniskabet med A. Lauridsen ophør
te i 1934, men Immanuel Jensen fortsatte 
forretningen under samme navn. Med 
etableringen af cykelforretningen havde 
Immanuel Jensen på ny vist fornemmelse 
for den tekniske udvikling, idet der på det 
tidspunkt var en kraftig udvikling i cyklis
men. Allerede i 1930 havde hver tredje 
dansker en cykel - børn inklusive - svaren-

EærMe&f Aag ¡iM&'Me?!. Fato.' 4SF 797.

de til 1,2 mio. cykler. Selv om der var øko
nomisk krise med stigende arbejdsløshed, 
kunne de, der havde et arbejde, godt få 
råd til både en cykel, en radio og et bio
grafbesøg.

Antallet af radiolicensbetalere steg i 
perioden 1927 til 1935 fra 131.000 til 
550.000. Da Immanuel Jensen var interes
seret i al slags teknik, tog han naturligvis 
til København og læste til radiomekaniker 
og aflagde i 1932 eksamen med udmær
kelse. Hermed var værkstedet klar til at 
betjene det efterhånden meget store antal 
radioejere.

Firmaet, som efterhånden havde 8 
ansatte - svende, arbejdsmænd og lær
linge, var delt op i cykel- og mekaniker
værksted, radiolaboratorium, kontor og 
forretning. Værkstedet var udstyret med 
drejebænk og teknik til samling af 
»Hamlet«-cykler, som man tog hjem i løse 
dele. Ligeledes var det Snmekaniske 
værksted veludstyret med redskaber og 
hjælpemidler. I 1920-erne og op til 1960- 
erne kasserede man i almindelighed ikke 
brugbare materialer, hvorfor reservedels
lageret voksede ud over alle grænser. Det 
er blevet sagt, at her kunne man Snde alt. 
»Ja, ledte man længe nok, kunne man 
såmænd finde et svinghjul til et damp
lokomotiv.«

Dette værksted var et elsket tilholds
sted for både unge og gamle. Her kom 
folk naturligvis for at købe i butikken, 
hvadenten det drejede sig om en cykel, en 
radio, en grammofonplade, et højttaler
anlæg, en symaskine (mærket »Nau
mann«) eller lignende. Men man kom 
også på værkstedet for at få repareret og 
for at snakke, eller måske manglede man 
en dims til noget teknisk. Børn og unge 
var også velkomne. Malermester Ebbe W. 
Bertelsen, Ribe, fortæller, at han som 
dreng havde fået fat på en gammel rytter
pistol, hvor hanen var defekt. Han stod 
derfor på værkstedet og filede en ny til. 
Immanuel Jensen kom forbi, kiggede og 
spurgte: »Kan du finde ud af det?« Det 
mente Ebbe nok. Så gik Immanuel Jensen
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ind på sit kontor og kom snart tiibage med 
en pisto! magen til, som han stak ham med 
ordene: »Du kan bruge denne her som 
mode!.«

I 1932 brændte forretningen. Den gen
opbyggede fremstod i en bedre og mere 
moderne form end før branden. Der b!ev 
installeret en vekse!strømsmaskine, så 
radioapparater fra Ribes landdistrikter, 
hvor man havde vekselstrøm, modsat Ribe 
By, kunne afprøves. 1 gården uden for 
værkstedet stod en række store syreballo
ner, hvis indhold blev brugt ved oplad
ningen af radioakkumulatorer. Til det for
mål var der indrettet en særlig ladestation 
udstyret med apparater til at kontrollere 
ladestrøm, elektricitetsmængde og syrens 
vægtfylde.

Der skulle køres mange landture for at 
levere nykøbte apparater, hentes appara
ter ind til reparation eller reparation på 
stedet. På den måde fik Immanuel Jensen 
et indgående kendskab ti! egnen og dens 
beboere.

Reklamearbejdet blev udført efter mo
derne og utraditionelle principper. Bag
siden af radioforhandlernes månedsblad 
»Radio Nyt« havde i hvert nummer en 
nyopsat helsidesannonce fra »Lauridsen 
og Jensen«.

De pudsige juleudstillinger i forret
ningsvinduet blev imødeset af byens bor
gere med spænding. Det var altid et eller 
andet teknisk, som man ellers ikke så 
andre steder i byen. Engang var der udstil
let et sindrigt udtænkt »perpetuum mobi
le« - (med skjult motor), som blev diskute
ret ivrigt december igennem.

Medarbejderne byggede også engang 
en kæmpesnemand på fortovet uden for 
butikken, og alt i alt gjorde løjerne ind
tryk. Folk kendte og holdt af forretningen. 
Desuden var der ikke en sportsbegiven
hed, uden Immanuel Jensen var der med 
sin højttalervogn. Enkelte vintre sørgede 
han for musikken, når ungdommen løb på 
skøjter på isen ved Slotsbanken. 1956 op
stillede han et TV på fortovet foran forret
ningen og ophængte ekstra højttalere på
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butikkens facade, så folk kun følge med i 
udsendelsen »Kvit eller Dobbelt«.

På værkstedet gjorde man en særlig 
opfindelse, som blev bekendt viden om, 
idet Immanuel Jensen konstruerede og fik 
patent på en barnestol til at sætte bag på 
cyklen. Tidligere blev barnestole hængt 
op foran på cykelstyret, hvilket gav proble
mer med både balancen og styringen af 
cyklen.

Forretningen havde i øvrigt sit eget 
garanti- og varemærke »Riberhus«, som 
den fik eneret på i 1932. Allerede året efter

»PerpefKMW AfoMe«Jw OM a/4e waMg'e/maribo Jate- 
Foto; TtSP 791.
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opstod en konkurrent ti! dette, idet cykel
handler Iver Iversen i Saltgade pludselig 
anvendte samme navn i sin firmabeteg- 
ne!se. »Lauridsen og Jensen« aniagde sag 
mod cykelhandler Iversen, som imidlertid 
blev frifundet ved Vestre Landsret med 
den begrundelse, at »muligheden for for
veksling mellem varemærke og firmabe
tegnelse er så fjern, at den ikke har nogen 
betydning«. Cykelhandler Iversen modtog 
herefter 75 kroner fra firmaet »Lauridsen 
og Jensen« til dækning af sagsomkost
ningerne. Immanuel Jensens kommentar 
til domsafsigelsen: »Nå, ja. Der er vel også 
plads ti! os begge to.«

Med baggrund i et humanistisk menne
skesyn formåede Immanuel Jensen at ska
be en åben, tryg og venskabelig atmosfæ
re på værkstedet, og han knyttede en ræk-

)NDR. VAREMÆRKE

RADIO - SYMASKINER 
GRAWWOFOWER-(.YKIER
EAURtMEMa JENSEN

FinMCTMÆrM, soTM Mer aMAragt saw
& rarer solgt t AKttMew. MærAet tsarer ÆAAe Wf
Bertelsen.

ke folk til sig, som trofast tjente ham og 
værkstedet gennem mange år. Det var et 
fast ritual, at der skulle ske noget ekstra 
hver fredag aften. Om fredagen holdt 
almindelige butikker åbent til klokken 20 
og om lørdagen til klokken 12. Når arbej
det var til ende fredag aften, blev der dis
kuteret, spillet dart (om en 50-øres rom
stang) eller leget. Immanuel Jensen ind
gik jævnligt væddemål med sine ansatte, 
som de så havde sjov af at mindes senere. 
En del af disse væddemål fandt vej til 
lokalpressens spalter:

28. december 1932: »En Mekaniker fra 
Ribe påtog sig i går at bære en ny Cykel 
ud til Kammerslusen, aflevere den og der
efter spadsere tilbage. Hele Turen skulle 
gøres i Tiden 4.15 til 6 (efterm.). Som 
Kontrollør medfulgte et Postbud uden for 
Funktion. Kl. 5.25 rapporteredes fra Slu
sen, at Komparenten havde tiltrådt Hjem
rejsen, og kl. 6.30 kom Postbudet kørende 
ved Sønderport med en nedtrykt Meka
niker på Stangen. Væddemålet var altså 
tabt med Glans.«

27. marts 1933: »Radioforhandler 1. Jen
sen væddede forleden 5 Kr. med en af sine 
Mekanikere om, hvor lang Tid det ville 
tage at køre en stor Trækvogn fra Ribe til 
Rejsby og retur. ... At der var Trængsel 
udenfor Lauridsens og Jensens Butik, da 
Opløbet fandt Sted, er ikke for meget 
sagt.«

Der blev også leget med diverse meka
niske ting. De gamle cykler, sofacykler, 
velocipeder og monopeder var ofte af huse 
og blev afprøvet i gården. Undertiden tog 
Immanuel fotos af øvelserne. Trickfotos 
eller serier. Venner og ansatte elskede dis
se timer, og alle mindes med glæde, hvor
ledes man morede sig sammen med 
Immanuel Jensen.

Amgra/BM
Immanuel Jensens interesse for lyd og bil
leder fik ham til at kigge nærmere på Ribe 
Biograf. 1 1930 introduceredes tonefilmen, 
og allerede i 1934 fik han i København en 
uddannelse som filmoperatør. Vestkysten
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skrev: »Hr. Jensen kunne rejse Hjem med 
et ualmindeligt smukt Resultat, idet han 
opnåede blankt UG i alle 5 Fag.«
Fra 1934 og helt frem til sin død i 1972 vir
kede han som operatør i Ribe 
Biografteater. Først i Sankt Nikolajgade, 
hvor den kommunale administrationsbyg
ning ligger i dag, senere i den nuværende 
biografbygning, indviet i 1955, beliggende 
ved siden af »Hotel Riberhus«, nu ældre
center »Riberhus«.
Som medhjælper fik han lov at ansætte 
Carl Hansen - førstemand og forretnings
fører i »Lauridsen og Jensen«. De to kørte 
forestillingerne sammen i mange år; aften 
efter aften to forestillinger, fredage og søn
dage tre.

Arbejdet var i sig selv ikke kompliceret, 
men de ældste fremvisere og højttalere 
kunne være skrøbelige, så der skulle ofte 
en håndsnild mekaniker til at få dem til at 
fungere. Immanuel Jensen kunne klare 
alt. Han opfattede ethvert teknisk problem 
som en udfordring.

Et eksempel er, at han til et selskab fik 
stukket en dametaske ud, hvor låsen var 
itu. Han nørklede og nørklede med den 
aftenen igennem uden at deltage særlig 
meget i den almindelige samtale, men

inden selskabet var forbi, fungerede låsen, 
som den skulle.

Den gamle stads journalister, som måt
te være på tæerne for at fylde bladene, 
opsøgte flere gange operatørrummet, for 
at læserne kunne få en rapport fra livet 
bag kulisserne. Et udateret udklip i Imma
nuel Jensens scrapbog fortæller: »Radio
forhandler Immanuel Jensen har kørt så 
mange Meter Film, at de ville kunne nå fra 
Nordpolen til Ækvator.... Hr. Jensen siger, 
at Ribe Biografteater har et af de fineste 
og bedste Operatørrum i Landet. Ikke ale
ne er det stort, så der er god Plads til Ope
ratøren og hans Medhjælpere, men er sik
ret på alle mulige Måder, der gør, at selv 
en aldrig så alvorlig Brand i Rummet ikke 
vil komme til at genere Publikum i Salen. 
... På Grund af det Ansvar, Stillingen med
fører, kræves der en Del for at få lov til at 
køre med Apparaterne. Man skal for det 
første gennemgå en regulær Uddannelse i 
forskellige Biografteatre, hvorefter man 
kommer på en Skole, der afsluttes med en 
Eksamen i alle de Ting, der kan tænkes, vi 
får Brug for i Operatørrummet. Består vi, 
får vi et Eksamensbevis. Bevæbnet med 
dette og Lægeattest for Syn, Hørelse og 
Helbredstilstand, begiver man sig til Po
litimyndigheden og får her et Certifikat. 
Det skal fornys på samme Måde, som man 
fornyer et Kørekort.

De Aar MM %arf ?' 7År Dar &f ræret 
AeeMagf af sMfe se & sa?M7Me A/feM 
e/fer A/few fil 77Wer J?ere L^er? - Nej, det 
med at se forskellige Films er et overstået 
Stadium. I Dag er det ikke længere 
Underholdning for mig, kun noget jeg 
hele Tiden skal være på Vagt overfor, og 
mine Tanker, når jeg ser på det hvide 
Lærred, er ikke optaget af Filmens 
Handling, men derimod af selve Filmen 
som Celloloidstrimmel i mit Apparat«.

Immanuel Jensen havde på et tidspunkt 
en stor schæferhund, »Tex«, som færde
des med ham overalt. Det fortælles, at om 
aftenen, når de sammen kom op i opera
tørrummet, lagde den sig på sit tæppe 
under skrivebordet og rørte sig ikke,
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førend den sidste spole løb ud ved 23- 
tiden. Når det sidste klik lød, vidste den, at 
de skulle gå, og så rejste den sig.

Efter forestillingen kunne Immanuel 
Jensen godt lide at få en snak med de 
unge, som havde været i biografen. Han 
gik gerne ned på gaden, men ikke uden 
først at have nettet sig foran et gammelt 
fugtskadet sølvpapir-spejl. Foran ^spejlet« 
studsede han sin moustache, så var ud
seendet i orden til, at han kunne mødes 
med publikum.

De sider
Foruden alle de tekniske interesser havde 
Immanuel Jensen både evne og lyst til at 
udtrykke sig kunstnerisk. Han havde vist 
dramatisk talent, men så vidt vi kan kon
statere, optrådte han kun en enkelt gang 
på de skrå brædder, idet han spillede pro
fessoren i Gustav Wieds »Skærmydsler«, 
opført på Ribe Statsseminarium 1948 og 
iscenesat af seminarielærer Ebba Jensen.

Truppen turnerede siden med 
forestillingen i Sydslesvig og 
gav forestillinger i Flensborg, 
Slesvig, Frederiksstad og Hu
sum.

Fotointeressen dækkede nok 
også et behov for at indfange og 
give udtryk. Han fortsatte da 
også med fotograferingen, efter 
at kompagniskabet med A. 
Lauridsen var ophørt og levere
de en række fremragende bille
der til Vestkysten, herunder 
nogle meget skarpe optagelser 
af solformørkelsen i 1954.

Datteren Ruth har fortalt, at 
hendes far havde en svaghed 
for at tegne vejrmøller. Når de 
var på tur sammen, skulle der 
gerne gøres holdt, hvis der var 
en mølle inden for synsvidde. 
På sine rejser til Holland og på 
Ærø lavede han en række 
mølletegninger og -malerier. 1 
1946 holdtes der på Klubbens 
Hotel en udstilling af lokale 

amatørkunstneres værker. Her deltog Im
manuel Jensen med 4 værker, 3 malerier 
og en tegning. Datteren Ruth med to teg
ninger og sønnen Vagn med to tegninger. 
Udstillingen hed »Giraffen« og spillede på 
mundheldet »Har du set Giraffen?«. Man 
kan se af deltagerlisten, at blandt de fire 
ansvarlige arrangører var Immanuel Jen
sen den ene. Mange udstillede, bl.a. en af 
værkstedets mekanikere, Albrecht Dit- 
levsen, fru Ditlevsen og deres søn samt 
vennerne malersvend Aage Bertelsen og 
snedker Frede Petersen. Man bemærker 
især, at den senere så skattede kunstner 
Karlo Berntsen fra Nørre Fårup også var 
blandt udstillerne. I dagbladet Vestky
stens anmeldelse hed det bl.a.: »Immanuel 
Jensen maler Operatørrummet i Biogra
fen godt, og han viser ogsaa Sans for det 
dekorative i Tegning.«

Hvert år til jul tegnede Immanuel 
Jensen selv sine julekort med motiver fra 
bl.a. Ærø, hvor han ejede et byhus, og
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hvor han købte og restaurerede Den gam
le Kro i Tranderup. Også her benyttede 
han genbrugsmaterialer, idet han sammen 
med Jenny Sørensen kørte rundt på øen 
og fandt både indbo og byggemateriale. 
Det var Immanuel Jensens tanke senere at

flytte til øen for sam
men med Jenny 
Sørensen at leve i de 
rammer, som de i fæl
lesskab havde skabt.

Til familiefester 
skrev Immanuel Jen
sen ofte lejligheds
sange. Det tog ham 
ingen tid, således pro
ducerede han engang 
til en konfirmations
fest i løbet af et par 
timer 4 sange med 
hver sin synsvinkel på 
konfirmanden.

Da den elskede 
schæferhund døde, 
satte Immanuel Jen

sen sig en aften stilfærdigt hen med noget 
håndarbejde. Jenny Sørensen opdagede, 
at han sad og broderede korssting, hvad 
hun ikke havde set ham gøre før. Jo, han 
ville lave et broderi med en schæferhund 
som motiv.

JVOPSA FoagerreJ. A 'M et er /e%seM ww jKMort 7960. Foto;
TMAører /ews F?e.



280

FM!'f;'4s%%sef JVOPSA
En særlig rolle i Immanuel Jensens liv spil
lede NOPSA, et kolonihavehus på Ro- 
agervej. Huset blev en blanding af drenge
værelse, hule, opfinderværksted, oplags
plads, hobbyrum og lysthus for Immanuel 
Jensen. Navnet »NOPSA« havde han lånt 
fra et hus et sted i Skelhøjes omegn, hvor 
han havde set et tilsvarende navn. Huset 
var til at begynde med ganske lille og 
bestod af en stue med en tromlekakkel
ovn, hvor sengen stod. Desuden var der et 
toilet. Efterhånden udvidedes bygningen 
med flere rum.

Materialerne til byggeriet 
stammede fra en stald- eller ga
ragebygning, han havde brudt 
ned. Det lå på grunden, hvor nu 
Panorama ligger. I NOPSA hav
de Immanuel Jensen sine radio
sendere, og han og sønnen Vagn 
tilbragte her megen tid sammen 
som radioamatører. Denne virk
somhed blev mest drevet om nat
ten, når der var mulighed for at 
komme i forbindelse med statio
ner på den anden side af jordklo
den. Vi ved ikke, hvad de fortalte 
hinanden gennem radioen den
gang, men det er nærliggende at 
gætte på, at man har udvekslet 
tekniske erfaringer. I 1955 udvi
dede Immanuel Jensen den 20 m 
høje radiosendemast ved huset 
med en 7 m lang fjernsynsmast, 
så der kunne nedtages billeder 
fra Hamborg. Under besættelsen 
dyrkede Immanuel Jensen tobak 
i NOPSAs have. Han røg ellers 
ikke, men tobaksmanglen kildre
de formodentlig hans lyst til at 
yde en indsats. Han kaldte sin 
tobak for »Untipped Flora de 
Nopsa«. De hjemmerullede ciga
retter bød han gerne rundt i et 
cigaretetui i hvis låg, der stod:
»Dette er giftigt.« Det er sand
synligt, at huset under krigen 
også rummede hemmelige

radiosendere, så der kunne opfanges og 
videresendes meddelelser. I øvrigt blev 
NOPSAs have brugt til opbevaring af alle
hånde maskindele, gamle redskaber og 
byggematerialer, som man måske kunne 
få brug for engang. Efter Immanuel Jen
sens død hjalp antikvar Mogens Bencard 
med oprydningen og hjemtog adskillige 
interessante ting til museet.

Første 4el a / arNÅe/ åragf »By, 7Mars% og 
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Nye vedtægter dl Ripenser Samfundet
På den netop overståede generalforsam
ling 6k Ripensersamfundet nye vedtægter. 
Formålet var primært at opdatere dem for
di vi fandt at der var væsentlige dele der 
var blevet umoderne eller direkte forælde
de.

Oprindeligt havde bestyrelsen, på min 
foranledning, fremsat et forslag om livsva
rigt medlemsskab, men vi blev gjort 
opmærksom på nogle detaljer omkring 
dette, som gjorde at vi opgav det igen.

De nye vedtægter følger efter denne 
artikkel, men jeg vil her kort komme ind 
på de væsentligste ændringer.

Vi kalder dem nu for vedtægter i stedet 
for love. Det er mere tidssvarende.

Hjemstedet er ændret til Ribe. Det er 
trods alt der vi alle sammen stammer fra, 
og der er ikke længere noget fornuftigt 
argument for at hjemstedet skal være 
noget andet.

I § 11 er der foretaget en opdatering af 
de forskellige funktioner i bestyrelsen.

Begrebet "repræsentantskab" er ljernet 
fra § 13. Det har ikke været anvendt i 
mange år, og dagligdagen fungerer med 
klasserepræsentanter i stedet.

§ 14 er fjernet, idet den væsentligste del 
er flyttet til § 3, mens resten er fjernet. 
Arrangementsudvalgsformanden eksiste
rer ikke mere.

§ 14 (tidligere §15) er ændret så arkiva
ren kunne blive lovlig igen. Han havde 
nemlig ikke fået sit arkiv revideret i mange 
år, men bestyrelsen har tillid til at han 
opbevarer foreningens relikvier på fuldt 
forsvarlig vis.

De gældende vedtægter er at finde på 
foreningens hjemmeside på adressen: 
www.ripensersamfundet.dk

/ o r

§ i.
Foreningens navn er Ripenser-Samfundet. 
Foreningens hjemsted er Ribe.

§2.
Foreningens formål er:
At bevare og udvikle sammenholdet mel
lem tidligere elever fra Ribe Katedralskole 
samt lærere, der er eller har været knyttet 
til denne skole.

At samle medlemmerne til selskabelige 
sammenkomster og lignende, hvortil også 
gæster efter bestyrelsens bestemmelse 
kan få adgang.

At administrere den at Ripenser- 
Samfundet oprettede understøttelsesfond i 
henhold til denne fonds vedtægter.

At udgive et medlemsblad.
At foretage uddeling af "Direktør, cand. 

pharm. Niels Peder Lauridsen og hustru 
Johanne Margrethe Lauridsen, f. Riibner- 
Wissings legat for studenter fra Ribe 
Katedralskole".

§3.
Som medlemmer kan indtræde de i § 2 a 
nævnte. Indmeldelser, udmeldelser og 
ansøgninger tilstilles bestyrelsen, der er 
bemyndiget til at træffe afgørelser desan
gående. Ekstraordinære medlemmer kan 
optages efter bestyrelsens skøn. Udnæv
nelse af æresmedlemmer kræver en gene
ralforsamlingsbeslutning med to trediede- 
les flertal af de afgivne stemmer.

De første 5 år efter studentereksamen 
betales nedsat kontingent.

§4.
Kontingentets størrelse fastsættes hvert 
år af generalforsamlingen. Hvad der beta
les ud over det fastsatte kontingent tilfal
der foreningens kasse, medmindre det 
pågældende medlem ønsker beløbet over

http://www.ripensersamfundet.dk


ført ti! understøttelsesfonden.
Deltagelse i sammenkomster betales 

særskilt i det omfang, hvori disse efter 
bestyrelsens skøn ikke kan betales af for
eningen.

§5.
Forfaldstid for medlemskontingent fast
sættes til 1. april. Kontingentrestance med
fører tab af medlemsretten. Det påhviler 
bestyrelsen at give særlig meddelelse om 
slettelse af medlemslisten på grund af kon
tingentrestance.

§6.
Generalforsamlingen er foreningens høj
este myndighed. Enhver ordinær og eks
traordinær generalforsamling indkaldes 
med mindst 14 dages varsel enten ved 
bekendtgørelse i medlemsbladet eller pr. 
brev med opgivelse af dagsorden. Når lov
lig indvarsling har fundet sted, er general
forsamlingen beslutningsdygtig, uanset 
hvor mange medlemmer der er mødt.

Forhandlingerne ledes af en dirigent, 
valgt af generalforsamlingen. Alle beslut
ninger tages ved simpel, absolut stemmef
lerhed med undtagelse af de i §§ 3 og 15 
nævnte. Står stemmerne lige, er forslaget 
forkastet. Afstemningerne foretages ved 
håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal 
dog foretages, når enten dirigenten eller 
mindst to i generalforsamlingen deltagen
de medlemmer forlanger det. Medlemmer 
kan stemme ved andre mødende medlem
mer ved skriftlig fuldmagt. Over forhand
lingerne føres en generalforsam
lingsprotokol, der underskrives af dirigen
ten og to tilstedeværende bestyrelsesmed
lemmer og derefter afgiver fuldgyldig 
bevis for det på generalforsamlingen pas
serede og vedtagne.

§7.
Der afholdes hvert år i februar en ordiner 
generalforsamling med flg. dagsorden:

Beretning om foreningens virksomhed 
i det forløbne år.

Forelæggelse af det reviderede regn

skab for foreningen og understøttelsesfon
den til godkendelse. Forelæggelse og ved
tagelse af budget for det kommende år og 
forelæggelse af forslag til medlemskon
tingent.

De i § 9 omtalte forslag.
Valg af formand, bestyrelsesmedlem

mer samt en 1. og 2. suppleant for disse 
sidste.

Valg af to revisorer og en revisorsupple
ant.

Eventuelt.
§8.

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. 
december.

§9.
Forslag, der ønskes behandlet på general
forsamlingen, må være bestyrelsen i hæn
de inden 1. januar.

§ 10.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan 
når som helst indkaldes af bestyrelsen på 
eget initiativ eller efter skriftlig begæring 
fra mindst 20 medlemmer, der i begæring
en nærmere må angive og begrunde for
målet med indkaldelsen. 1 sidste fald er det 
en pligt for bestyrelsen at indkalde den 
ekstraordinære generalforsamling til 
afholdelse senest inden seks uger efter 
begæringens indgivelse.

§11.
Foreningen ledes og repræsenteres af en 
bestyrelse, der består af en formand og 
otte andre medlemmer. Mens, som nævnt 
i § 7, formanden vælges af generalforsam
lingen, konstituerer bestyrelsen sig umid
delbart efter generalforsamlingen af sin 
midte med en næstformand, en kasserer, 
en sekretær, en arkivar, en bladredaktør, 
en adresseefterforsker og en web-master. 
De nævnte særposter besættes med hvert 
sit bestyrelsesmedlem, og der må normalt 
ikke forekomme personfællesskab mellem 
dem og ej heller med formandsposten.

Bestyrelsen udarbejder og vedtager en 
skriftlig funktionsbeskrivelse, ved hvilken 
hver enkelt af de nævnte særposters opga



ve og ansvarsområde fastlægges.
Ligeledes vælger bestyrelsen af sin mid

te et legatudvalg bestående af tre perso
ner, hvis opgave og kompetence fastlæg
ges ved en skriftlig forretningsorden.

Formanden og et bestyrelsesmedlem i 
forening eller tre andre bestyrelsesmed
lemmer forpligter foreningen i retsfor
hold.

Formanden fungerer et år, de andre 
bestyrelsesmedlemmer i to år, således at 
der hvert år afgår fire bestyrelsesmedlem
mer. Genvalg kan finde sted.

§ 12.

For at der ved bestyrelsesmøder kan tages 
gyldig beslutning, må mindst Ure bestyrel
sesmedlemmer være til stede. 
Beslutninger tages ved simpel, absolut 
stemmeflerhed. Ved alle møder udfærdi- 
ges referat som opbevares af næstforman
den i minimum 1 år, hvorefter de lægges i 
arkiv.

§13.
For hver klasse i hver årgang udpeges i 
samarbejde med adresseefterforskeren en 
kontaktperson, der fungerer som bindeled

mellem klassen og bestyrelsen, samt koor
dinerer klassens aktiviteter i forbindelse 
med jubilæer.

§14.
Foreningen opretholder et arkiv indehol
dende alt materiale af interesse for for
eningen. Bestyrelsen er gennem sin arki
var ansvarlig for arkivet, og arkivaren fører 
en arkivprotokol over indholdet.

§15.
Forandringer i og tillæg til disse vedtægter 
kan kun vedtages på en generalforsam
ling, når mindst to tredjedele af de afgivne 
stemmer er derfor.
Beslutning om foreningens opløsning kan 
kun vedtages på to på hinanden følgende 
generalforsamlinger med mindst 14 dages 
mellemrum, når mindst to tredjedele af de 
afgivne stemmer er derfor ved hver af de 
to generalforsamlinger.

§16.
Vedtægterne er vedtaget på generalfor
samlingen den 27. februar 2003 og træder 
i kraft den 1. marts 2003.

3.g 193#, sf&lg sMc&g.
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Legater til studenter 
fra Ribe Katedralskole
Ribe Katedralskole uddeler i juni 2003 nogle 
portioner af ambassadør Frode Schon og hustru 
Valborg, født Windfeld's Fond.
Fondens grundlag er en testamentarisk gave fra ambassadør 
Frode Schon, der blev student fra Katedralskolen i 1925. Skolen 
modtog i 1998 1,6 milioner kroner til oprettelse af et legat. Det er 
renterne af dette beløb, der uddeles som legatportioner. 
Formålet med fonden og dermed med legaterne er at støtte 
"lovende og flittige studerende", der har eksamen fra Ribe 
Katedralskole, og som studerer ved universitetet eller ved en 
højere læreanstalt. Det er en forudsætning for støtte, at de stu
derende ikke uden økonomisk hjælp vil kunne gennemføre 
deres videre uddannelse på tilfredsstillende måde. Legaterne 
skal derfor gives i så store portioner, at de bliver til virkelig 
hjælp for modtagerne. Legaterne vil også kunne gives for flere 
år ad gangen.
Bestyrelsen har de sidste år i særlig grad støttet projekter som 
for eksempel et studieophold ved et udenlandsk universitet som 
led i studieforløbet. Det er i god overensstemmelse med legatets 
formål.
Således uddeltes i 2002 7 portioner på hver 14.000,00 kr. 
Portionerne gik til støtte for studieophold i Australien, England, 
Italien, Frankrig og USA.
Legatet kan også søges af nuværende elever ved Ribe Kate
dralskole, men mindst 3/4 af legatportionerne skal gå til elever, 
der er i gang med deres studier.
Ansøgningsskema fås ved fremsendelse af frankeret kuvert til 
Ribe Katedralskole, Puggårdsgade 22, 6760 Ribe. Ansøgnings
fristen er 1. maj 2003.

Bent Karsdal 
rek tor



Konkurrencen
Den rigtige løsning på, hvornår Bentzons Boghandels julekort har 25 års jubilæum, er 
år 2004.
Blandt de mange læsere, der havde indsendt løsninger, blev
Bent Nicolaisen, Solbjerg
den heldige vinder af Ribe Kalenderen. Tillykke.

Personalia
Helle Abildgaard, student 1944, cand.med. 1953 og i mange år praktiserende læge i 
Virum, har i januar 2003 bestået eksamen som cand.mag. med fransk som hovedfag ved 
Københavns Universitet.

7W MieM åøror også s%#s.



1. Hotel Dagmar - 2. Weis Stue - 3. Firenze - 4. Backhaus - 5. Sælhunden - 6. Jegerstuen 
7. Hotel Gredstedbro - 8. Ribe Byferie - 9. Den gamle Arrest - 7b% Æ%<e XowTMMMe.

Hote) Gredstedbro er ¡dyttisk betiggende i 
naturskønt område kun 8 km nord for Ribe 
og med fine forhoid for tystfiskere.

Hotettet råder over 20 dejtige og komfor- 
tabte væretser, atte med v/k vand og gode 
badefacititeter. Et virketigt 1. ktasses køk
ken byder på mange tækre speciaiiteter.

Tetefon Gredstedbro 
(05) 43)0 88

Hotettet er åbent året rundt atte dage.



I NOSTALGISKE OG HISTORISKE
OMGIVELSER TILBYDER Vi:

J U 8 I L A  R F R O K O S T 
ØRREDMOUSSE t TtMtAN NAGE 

VARMRØGET FISKEGRATIN MED TOMAT & KRYDDERURTER 

KALVEMEDAILLON PÅ GRØNTSAGSFRIKASSE MED PtMENTSAUCE

CITRONSAVARIN MED HVm CHOKOLADESORBET 
3 RETTER: 16S,- /  4 RETTER: 195,-

J U 8 I L A  R M E N U
RØGET LAKSEROULADE M/SALATER & BALSAMtCOMARINADE 

PERLEHØNE t SERRANOSK1NKE PÅ RATATOUILLE & 8AS1HKUMSC.

CHOKOLADEKAGE M/MOUSSE & JORDBÆRSORBET ] MANDELKURV 
2 RETTER: 235,- /  3 RETTER: 235,-

(HUSK AT OPGIVE JUB1LARTVPE & -ÅRGANG)

FROKOSTPLATTER FRA 135,- OG MANGE ANDRE 
FORSLAG PÅ: WWW.HOTELDAGMAR.OK

OVERNATNING -  10% JUBILARRABAT

TORVET ! - 6760 RIBE - Tlf. 7542 0033

http://WWW.HOTELDAGMAR.OK


Ag% 77g/gg MclxgM glæder ̂ fg w e r  ̂ 7 Myg AøA- 
Aew, SOM MM gr det Mgsi Moderne AøAAen :' 7?:Ae.

Helge Nielsen, mens han sætter en gryde 
med suppe over.

7 resfaarahanen Aænger en 700 årgaMMel 
daAe/b%t SOM rygterne r:7 ride er Mere? 
gwef 07 Araen /or at en /ArarMAAen præst 
Aanne InO/rf stM gæM.

Nyt fra Ribe
En moderne gammel kro
t%ts' StMes Afstarfegår Aelf hlAage ttt 7764, 
Men ¿¡ag ae gawte MMrer geMMer stg et af 
4e Mest Moaerwe AaAAener 
Ken Helge Nielsen, kok på Weis' Stue, 
skutter sig ude 1 køkkenet. Faktisk fryser 
han en anelse, mens han går og venter på 
dagens første gæster.

Indtil for få dage siden var varmen ikke 
noget problem. Når først varmepladerne 
var tændt, sneg temperaturerne sig nemt 
op over 30°C og i sommermånederne end
da endnu mere. Nu har den gamle kro 
imidlerlid fået et splinternyt køkken, som 
lever 110% op til den standard, myndighe
derne kræver af et moderne køkken. 
Samtidig er de gamle elopvarmede plader 
skiftet ud med gas, og deraf problemet 
med varmen i køkkenet.

Del var lidt med bange anelser, at Ken 
Helge skulle mode på arbejde i sit nye gas
køkken. Køkkenet er blevet installeret af 
Leif Petersen, Hotel Dagmar, som forpag
tede kroen for godt et år siden af Jette og 
Knud Nielsen.

Knud Nielsen, som også var Ken 
Helges bror, døde desværre alt for tidligt, 
så han nåede ikke at se moderniseringen 
af køkkenet. Han havde imidlertid selv en 
»bragende« succes med at installere gas.

For knap 30 år siden installerede han 
gas i køkkenet, men det gik ikke så godt.

Køkkenet sprang i luf
ten, og derfor blev der 
installeret elkøkken.

- Heldigvis er det så 
mange år siden, og 
gassen er blevet me
get mere sikker, så jeg 
glæder mig til at kom
me i gang, siger Ken

Det 400 dr paMte 
aægwr Aar også sin 
Aelf egen A;'sfar:e, Men 

gr længe siden, agt 
Aar pagt
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R yM ^ &w Aowwer &r MwWArh'd waMgr ̂ erg a/

Museet ska! støves af
A'&e ÆaMstwMsgMw satser %07't. AMtet er
20.000 gæster:' Mæste sæsoM, ag %Mset s^at 
w yMre a//te
Ribe Kunstmuseums nye ieder, cand. mag. 
Inge Mørch Jensen er ikke i tvivi. Fra at 
have haft 12.000 besøgende i indeværende 
sæson, skal museet besøges af 20.000 beta
lende gæster i næste sæson. Dertii kom
mer aiie de besøgende, som ikke ska] beta
le entre. Det er alle skolebørnene, som 
hun håber at få et godt greb i.

- Museet skal støves af. Det gælder i 
øvrigt ikke kun dette museum, det gælder 
alle museer. Det er naturligvis godt at 
have tid til at forske, men det er bedst, når 
huset myldrer af liv. Der ligger et ulmende 
liv, som blot kræver et lille pust for at få 
det til at blusse op, sagde Inge Mørch 
Jensen, da hun i fredags blev budt vel
kommen til Ribe. Den officielle velkomst 
blev foretaget af viceborgmester Bjarne 
Steiner (V) og formanden for Ribe Kunst
museum, advokat Uffe Daus.

stå sawmeM
Inge Mørch Jensen mener i øvrigt, at 
museerne Ribes Vikinger, Antikvarisk 
Samling og Ribe Kunstmuseum kan vinde 
meget ved at stå sammen. Det kunne ske 
ved at slå administrative opgaver sammen.

- Vi skal lave et »formidlings-eksperi- 
mentarium«, så børnene i Ribe Kommune, 
siger: ><Det er mit museum, der har jeg 
været«, sagde Inge Mørch Jensen.

Ribes venskabsbyer
Ribe Venskabs-byforening har venskabs
byer i en lang række lande: Ely (England), 
Krems (Østrig), Leikanger (Norge), 
Strångnås (Sverige), Baiierov (Frankrig) 
samt Gtistrow og Ratzeburg (Tyskland).

Når Ribe har to venskabsbyer i Tysk
land, skyldes det, at byerne lå på hver sin 
side af jerntæppet, da venskabsbyforbin
delserne blev etableret. Venskabsbyfore
ningen stræber at have jævnlig kontakt 
med sine venskabsbyer i løbet af året.



Slots- Æ/gMåoMMstyrelsoM or sawwoM weå 
P:'^ Æoww!MMO jåoi aMof Md1 af ̂ z solgt & 
AyFMMFOz; dor h'ålzForo tMr tnzsof Sfafsawfof.

Det tidligere Statsamt skal sælges
7a?*M&07F or sow åô CMål solgt, OF MM Får 
wm% a^flof laå 1 ar&o/ået/or atJa solgt 
Statsamtets fldlzgerg tomater t PMFgaards- 
Faåe
De bygninger, der tidligere har huset 
Statsamtet i Puggaardsgade, skal nu sæl
ges. Bygningerne har egentlig været sat 
til salg igennem et længere stykke tid, 
men Ribe Kommune og Slots- og Ejen
domsstyrelsen, der står for salget, går nu 
aktivt ind for at sælge de spændende byg
ninger.

- Vi har ventet på at få solgt Tårnborg, 
inden vi aktivt ville gå ind i salget. Nu er 
Tårnborg solgt til Torben Bramming, og 
vi vil nu arbejde på at få solgt de andre 
bygninger. Vi ville gerne vide, om vi skul
le se det hele i en sammenhæng, eller vi 
skulle sælge bygningerne hver for sig, 
siger kommunaldirektør Jørgen Clausen.

- Det er Ribe Kommune og Slots- og 
Ejendomsstyrelsen, der skal finde en løs
ning, og det håber vi selvfølgelig er 
muligt. Vi vil arbejde på at lave en plan
lægning og se, hvordan vi kan påvirke pro
cessen.

- Det er umiddelbart sandsynligt, at byg
ningerne skal omsættes til boligformål, 
men der er endnu intet, der er afgjort, 
siger han.

Skjern Bank åbner afdeling i Ribe
Myg a/åoliKg rar Nar tzl 3. marts. 

PoMgofMsfzfMffef åar losMgo gerMg pillet fil 
6ygM.

Ribe får et nyt pengeinstitut. Det er 
Skjern Bank, der 3. marts åbner en afde
ling i Ribe for både privat-, erhvervs- og 
investeringskunder.

- Med afdelinger i Esbjerg, Varde og 
Bramming har Skjern Bank de seneste år 
oplevet en konstant stigende tilgang af 
nye kunder i det sydvestjyske område.

- Derfor har vi fundet det naturligt at 
etablere os i Ribe, siger Skjern Banks 
direktør, Per Munck.

De første fem medarbejdere er allerede 
ansat. Det er alle kendte ansigter i Ribe 
med stor erfaring fra bankverdenen, 
Johnny Hansen, Ragnhild Lønne, Jytte 
Jensen, Lene Fisker og Diana Wehner. 
Privat- og erhvervskunder samt investe
ringsrådgivningsafdelingen vil tilbyde alle 
former for bankydelser, uanset om man er 
privatkunde, driver virksomhed, eller har 
behov for investeringsrådgivning.

Afdelingen skal drives af et helt lokalt 
team, hvorfor der snarest skal ansættes 
yderligere medarbejdere, primært med 
erhvervsrådgivning for øje - og gerne med 
lederambitioner.

1 begyndelsen vil afdelingen yderligere 
blive bemandet med et antal medarbejde
re fra bankens andre afdelinger.

Skjern Banks afdeling får en meget cen
tral beliggenhed med gode adgangsfor
hold, uanset om man kommer til fods eller 
i bil. Af forskellige årsager kan adressen 
først oplyses inden for en uges tid.

- Det skal være en god oplevelse at kom
me i Skjern Bank - derfor har de rigtige 
medarbejdere og den rigtige placering i 
Ribe ubetinget været de vigtigste faktorer 
og udfordringer for os, og det glæder os, 
at begge dele er lykkedes, siger direktø
ren.

- Vi har gennem længere tid næret 
ønske om at etablere os i Ribe.

- Men da den nære kontakt og det loka
le engagement er afgørende for os, er det



Mark og Montre
først nu, den rigtige lejlighed byder sig, 
siger Per Munck.

- Som lokalbank er det afgørende for os, 
at vores medarbejdere har dybe rødder i 
det lokale område. Det fortjener vores 
kunder.

- Bankens styrke er vores relativt 
beskedne størrelse og fleksibilitet.

- Vores medarbejdere er dygtige og 
kompetente rådgivere, som kan træffe 
stort set alle beslutninger nu og her.

- Der skal ikke først spørges højere 
oppe i hierarkiet, i hovedstaden eller hos 
os i Skjern for den sags skyld, forklarer 
Per Munck.

- Vi mærker tydeligt, at kunderne har 
sympati for Skjern Bank og for den måde, 
som vi har valgt at tilbyde vores kunder 
økonomisk rådgivning.

Årbøger på gaden
Der ergo& /n'Von'er af fæse f wKseM77!sår- 
&øger%e og AfoMfre« sawf »Ry,
?%ars% oggeesf«

Ribe Amts museer har udsendt årbogen 
«Mark og Montre« for 38. gang. Bogen 
indeholder en række historier af både 
aktuel og historisk karakter fra hele Ribe 
Amt.

Af lokal interesse kan nævnes artiklen 
»Leg med Christine og Rolf - et formid
lingsprojekt på Museet Ribes Vikinger«.

Artiklen handler om det det middelal
derlige udklædning- og oplevelsesrum, 
som sidste sommer så dagens lys på Ribes 
Vikinger.

Rummet er lavet, så børn og barnlige 
sjæle for en kort stund kan lege sig ind i, 
hvordan det var at bo i Ribe i middelalde
ren. Samtidig skulle det også give børne
ne en lettere tilgang til de permanente 
udstillinger.

»By, marsk og geest« er en lokal årbog 
udgivet på Den Antikvariske Samlings 
eget forlag »Liljebjerget«.

I denne udgave er der Sre artikler 
omkring segmenterede metalfolierede 
glasperler og blæste, hule glasperler med 
metalbelægning fra markedspladsen i

7b Myg årbøger /ø/ter sføref Myg /Msfon's%g 
ô /gpg/sg?- : 7?f&g Awf.

Ribe, Sfinksen gåde, eksempler på Ribe- 
huse fra 1850'erne og frem til cirka 1930 
samt en stor artikel om teknikeren, op
finderen, modstandsmanden og menne
sket, Immanuel Christian Jensen.

Begge bøger kan købes pa Museet 
Ribes Vikinger.

Et erfarent par overtager Kolvig
Åb/Mg Ca/g og ÆgsfaMTUM? gr Mgfgf overta
ge? a/ef awiMftosf gar weJ rette &ag- 
g7*MM6? AraMcågM

Gry Thomsen og Bo Mogensen - hen
holdsvis tjener og kok - har overtaget 
Kolvig restaurant og Café pr. 1. januar.

Stedet vil blive drevet videre som res
taurant og cafe, men der vil ske visse 
ændringer.

- Det er klart, at vi vil gå ind og sætte 
vores personlige præg på stedet. Det bli
ver mad, hvor teknikkerne er taget fra det 
europæiske køkken, men maden er lavet 
på min måde, siger Bo Mogensen, der 
sprudlende fortsætter:

- Friske råvarer er blevet et misbrugt 
udtryk, som alle efterhånden bruger, men 
jeg mener det, og jeg vil have, at folk skal 
kunne få en god smagsoplevelse her hos 
os. - Jeg tror måske, at folk er blevet lidt 
trætte af Champignon a la creme og fløde- 
saucer, men de vil gerne kunne smage 
spændende retter, hvor der er kræset for 
tingene.
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Gyy ?%07MseM og Bo AfogewseM åor ovgrfaggf Æofv:g BesfcMroMf og Co/g.

Gry Thomsen håber, at de får godt fat i 
de lokale gæster både som spisende gæs
ter og som gæster i cafeen i dagtimerne.

- Vi vil lave nogle lette caferetter samt 
forskellige former for sandwiches, så vi får 
lidt mere gang i cafeen i dagtimerne. Det 
må gerne blive et sted, hvor folk gerne vil 
komme, også hvis de bare ønsker at nyde 
en kop kaffe, siger Gry Thomsen.

Gry Thomsen er uddannet tjener på 
Sdr. Hostrup Kro, og hun har siden været 
tjener på TV2 restauranten på Kvægtor
vet. Hun har også været restaurantchef på 
en anerkendt restaurant i Firenze og har 
\æret receptionist på Hotel Admiral i 
København.

Bo Mogensen er uddannet kok på res
taurant Kvægtorvet. Han har været på res
tauranter i Bruxelles og London, inden 
han vendte tilbage til Kvægtorvet. Han har 
også været kok på det spændende spise
sted Klods Hans i Odense.

Designer åbner butik på Torvet
BM%% mea* Bo BeM̂ Aev-Aroo'M̂ fgr sNzf 
værg N a r å v e r  &!g f 
fMrz'sfsæsoMgM.

En ny butik med designervarer åbner 
på Torvet 18 b i de lokaler, hvor der tidli
gere var legetøjsforretning.

Der er tale om en Bo Bendixen Butik, 
og i forretningen vil der udelukkende bli
ve salg af varer, som er designet af Bo 
Bendixen, der har en halv snes butikker 
ud over landet.

- Jeg regner med, at vi kan være klar til 
at åbne butikken omkring den 1. maj, for
tæller Bo Bendixen fra kontoret i Århus. 
Der bliver blandt andet salg af plakater, 
postkort, T-shirt, porcelæn, tasker, hånd
klæder og bukser.

- Det er alt sammen noget, som jeg har 
slået stregerne til. og jeg får så varerne 
produceret andre steder.

Ejendommen på Torvet 18 b ejes of 
Birgit og Thomas Helle Kristensen i Ribe.



De købte den store ejendom med butik 
og flere lejligheder af arvingerne efter 
Helga Thun. Butikken er på omkring 130 
kvadratmeter. - Der bliver tale om eksklu
sive Bo Bendixen-produkter, og butikken 
vil først og fremmest henvende sig til 
turisterne.

Videre siger Bo Bendixen, at butikken 
skal holde åbent hver dag i turistsæsonen, 
mens der nok uden for turistsæsonen kun 
bliver tale om at holde forretningen åben 
en gang i ugen, måske om lørdagen. Men 
det ligger dog endnu ikke fast.

- Jeg har længe gerne villet åbne en 
butik i Ribe, som er en herlig by, og jeg er 
glad for, at vi nu kan åbne butikken på 
Torvet.

Bo Bendixen arbejder på at få en til at 
overtage driften af butikken, og hvor han 
så leverer varerne, men i første omgang 
kan der blive tale om at ansætte en besty
rer af forretningen. Han oplyser i øvrigt, at 
han begyndte som designer i 1982. - Den 
første butik åbnede jeg i Helgenæs på 
Djursland, hvor jeg også bor.

Barbecuerestaurant åbner i Ribe
Pawfh'e /la  TfefMaw åar 
rgsfaMraMf, gr ved af Mwe :'%dre%ef 

Peders Gade.
En mongolian barbecuerestaurant åbner i 
løbet af maj i Ribe.
Tømrermester Lars Christiansen fra 
Øster Vedsted er for tiden i fuld gang 
med at indrette restauranten i de lokaler i 
Set. Peders Gade, hvor tidligere Galleri 
Schack havde til huse.
- Vi har lejet lokalerne til restauranten, og 
der bliver tale om både mongolsk og 
kinesisk mad. Danske retter vil vi da også 
kunne klare, fortæller den 32-årige Tai 
Son Fon, der bor i Grindsted.
Han stammer fra Vietnam, men kom med 
familien til Danmark i 1982.
Lars Christiansen købte bygningen i Set. 
Peders Gade 2 i Ribe af familien Schack. 
Ud over, at han i bygningen indretter 
restaurant, så bliver der i bygningen to 
lejligheder.

- Vi er et familieforetagende, der i dag 
driver otte restauranter rundt omkring i 
landet, og vi er meget glade for, at vi nu 
også kan komme i gang i Ribe, siger 
restauratøren.
- Vi har længe været på udkig efter 
egnede lokaler i Ribe, hvor vi kunne dri
ve restaurant.
Videre siger Tai Son Fon, at han håber, at 
man kan være klar med den nye restau
rant omkring 1. maj, og allersenest midt i 
maj.
Det bliver Tai Son Fon, der selv skal stå 
for driften af restauranten i Ribe.
- Spisekortet kommer til at indeholde 
omkring 130 forskellige retter, siger han. 
Der bliver plads til omkring 80 gæster i 
restauranten.

Et tilbud man ikke kan sige nej di
i/M&r overen/? Det avh-

SeMaå ev
/fere MMseMms/bT*-

gTMMggM
I forbindelse med Det antikvariske Sel
skabs hvervekampagne er der fremstillet 
en informationsfolder, der fortæller om 
Selskabet og dets aktiviteter.

- Det hæderkronede Selskab, der blev 
stiftet i 1887, har til formål at støtte Den 
antikvariske Samling og at give sine med
lemmer mulighed for at uddybe deres in
teresse for arkæologiske, historiske og 
kulturhistoriske forhold, oplyser bestyrel
sesmedlem Uwe Dall.

- Som medlem får man en række forde
le. For eksempel fair man gratis adgang til 
Museet Ribes Vikinger, Rådhussamlingen 
og Quedens Gård; ligeledes gratis adgang 
til Samlingens særudstillinger og til 
Selskabets foredrag samt visse udflugter. 
Som en særlig service udsendes to gange 
årligt Selskabets blad med program med 
arrangementer og nyt fra Samlingen. Des
uden modtager man »By, marsk og geest«, 
kulturhistorisk årbog for Ribe-egnen. - 
Der er oprettet en særlig børnegruppe: 
»Odins unger«, Formålet med gruppen er 
at styrke børnenes historiske og arkæo-



ew ̂ i&r, 
&r̂ r?æHero?M

oAhfiM^

logiske 
interesser 
gennem særli
ge børnear- 
rangementer 
og med gratis 
adgang tii 
museets sam
linger.

-Der er 
spændende 
ting på forår
sprogrammet 
for både børn 

og voksne. Blandt tilbuddene kan nævnes 
en udflugt for hele familien til 
Brandværnsmuseet i Gram, tøndeslag
ning på Quedens, æggemaling i påsken 
ssmt åbning af et middelalder-rum, hvor 
man kan møde middelalderbørnene 
Kristine og Rolf.

- For de voksne afholdes foredrag om 
henholdsvis danefæ og arkæologiske 
motorvejsudgravninger. Direktøren før 
Dansk Folkemindesamling fortæller om 
sin meget roste bog »Lvkkemagerne«, der 
skildrer forskellige miljøer på landet i 
1700-tallet. Endelig er der sogneudflugt til 
Spandet samt et foredrag for hele familien 
med børnebogsforfatteren Knud Erik Pe
dersen, der fortæller om »Historien i 
Esben-bøgerne«.

- Vi vil gerne støtte Samlingen så godt 
som muligt, udtaler Uwe Dall. Specielt i 
disse tider, hvor der Under nedskæringer 
og besparelser sted inden for museums
verdenen, betyder en stærk støtteforening 
meget. Vi kan til gengæld love vore med
lemmer fuld valuta for pengene i form af 
de nævnte fordele og spændende arran
gementer.

Et medlemskab koster 140 kroner. For 
par på samme adresse 200 kroner. Man

kan få udleveret den nye folder på Museet 
Ribes Vikinger.

Fremstød i Holland gav pote
AY stor? awfa/ AoffæM&re Aar Jg/gf ;* 

Æy/en'g g/fer Aawpag^e 
Ry/én'gM i YhM g<2Mg Twetf rgMWgn'wg hY 
seAs wf/hcMgr AroMgr
At det giver resultater at lave kampagner i 
udlandet for at trække flere turister til 
Ribe, det er Ribe Byferie et godt eksempel 
på.

- Vi har været med i forskellige frem
stød i først og fremmest Holland, og det 
har virkelig givet resultat, fortæller Britt 
Steffensen fra Byferien.

- Vi har på nuværende tidspunkt bety
deligt flere forudbestillinger i løbet af året, 
og det er ikke mindst hollandske turister, 
der har bestilt plads på Ribe Byferie.

- 1 den sidste uge i april er således alt 
optaget på Ribe Byferie, og det er 
hovedsageligt hollandske turister, der har 
lejet sig ind. I den pågældende uge er der 
tulipanferie i Holland.

Videre siger lederen af Byferien, at det i 
det hele taget ser vældig godt ud med hen
syn til forudbestillingerne på nuværende 
tidspunkt, selv om hun ikke lige kan sætte 
procent på stigningen i forhold til samme 
tidspunkt sidste år. På det store feriecen
ter i Ribe har man nu gennem længere tid 
været i gang med en omfattende renove
ring og istandsættelse - et projekt, der i alt 
kommer til at koste omkring de seks mil
lioner kroner.

- Vi er således langt fremme med at få 
gjort ti af boligerne mere handicapvenli
ge, siger Britt Steffensen.

Det bliver blandt andet nemmere at 
komme ind i boligerne for mennesker i 
kørestol, og ikke mindst badeværelserne 
bliver mere handicapvenlige.

- At der bliver indrettet sådanne handi
capvenlige boliger har allerede resulteret 
i, at flere rejseselskaber har henvendt sig 
for at lave ture hertil, siger Britt Steffen
sen videre.

Det er også lavet sådan, at der nu er



internetforbindelse fra hver af boligerne, 
og der arbejdes med varmestyringen på 
centret. Ligeledes gøres der meget ved 
udenomsarealerne ved Ribe Byferie.

- Vi skal have opsat et springvand ved 
den liiie sø, og der skai indrettes en solha- 
ve, hvor gæsterne kan hygge sig.

Ribe Jernindustri 
danner datterselskab
ÆaåfafofproåMceMf satser få  fMåef/fwaet 
weå f  roåM%t og wyf sefŝ a&.
Med en investering på meiiem fem og ti 
miiiioner kroner i forskning, er den 155 år 
gamie virksomhed a/s Ribe Jernindustri 
nu kiar ti) en satsning på løsning af proble
mer omkring indemiijøet i større byg
ningskomplekser.

a/s Ribe Jernindustri har etableret et 
rent datterselskab IndeKiimaMiljø a/s 
med en aktiekapital på en million kroner.

Med iederen af a/s Ribe Jernindustri, 
direktør Henning Stougaard, som ad
ministrerende direktør for det nye sel
skab, og med direktør Erik Ladegaard, 
som ansvarlig for salg og marketing, skal 
det nye firma markedsføre og sælge det 
nye system til forbedring af indeklimaet.

Systemet baserer sig på Rio Comfort 
ventilationssystemet, som blev lanceret i 
2001, og som nu kombineres med en ny 
serie for genindvinding af varme.

- Vi ved, at der stilles større og større 
krav til indeklimaet ikke alene af myndig
hederne, men også af enkeltpersoner, og 
det er her, vi har udviklet et nyt system, 
som trækker frisk luft ind udefra, opvar
mer luften til den ønskede stuetempera
tur, og sender luften ud i den anden ende 
af lokalet, så man hele tiden har den 
ønskede luftfornyelse og den ønskede 
temperatur. Samtidig kan der kobles en 
varmegenindvinder på, så varmen træk
kes ud af den "brugte« luft. Den varme 
kan recirkulere i anlægget eller bruges til 
opvarmning af koldt vand, så varmen også 
udnyttes i sommerperioden, fortæller Erik 
Ladegaard.

En af de ting, IndeKiimaMiljø a/s gør

meget ud af, er designet af de synlige 
installationer, så de mere optræder som 
en del af interiøret frem for som tekniske 
installationer. Dette arbejde har arkitekt 
Lars Kjærulff stået for. I første omgang vil 
det nye selskab satse på de nære mar
keder som Skandinavien, men der forven
tes også en eksport til eksempelvis Eng
land og Tyskland samt den øvrige de! af 
Europa.

Direktør Henning Stougaard oplyser, at 
det nye produkt på ingen måde skal afløse 
produktionen af radiatorer, der henvender 
sig til en helt anden kundekreds.

- Men det gælder dansk industri som 
hele den vestlige industri, at vi i høj grad 
skal satse på viden og udvikling, og det er 
det, vi gør med det nye selskab.

Ribe Jernindustri blev grundlagt i 1848 
som et metalstøberi.

1 nyere tid er metalstøberiet nedlagt til 
fordel for produktion af radiatorer.

Firmaets nye produkt til løsning af inde
klimaproblemer produceres dels på virk
somheden i Ribe dels hos en række un
derleverandører.

Produktet vil blive solgt som færdige 
individuelle projekter til de konkrete op
gaver.

Børnene kan
boltre sig i middelalderen
På A/Mseef Piåcs %a% åe åasageM-
åe o/åefg, /woråaM åøfMgMg Aavåe åef /år 
600 år ståen. Vy særMås070'%g s%ar/ %/ar 
/)å TMMseef.
Børn på besøg på Museet Ribes Vikinger 
får fremover mulighed for i en særud
stilling i kælderlokalet at lege og læse sig 
gennem middelalderen.

Hidtil har man på Ribes Vikinger på før
stesalen haft et lille middelalderligt lege
rum.

- Men nu er vi i fuld gang med i kælder
lokalet at indrette en særudstilling, hvor 
børnene rigtig kan boltre sig i middelalde
ren fortæller museumsinspektør Læne 
Feveile.

- Vi indretter rummet, som det kan have



set ud i 1403 - altså for 600 år 
siden. Særudstillingen har fået 
titlen Leg med Kristine og 
Rolf. I middelalderlegerum- 
met vil der være mulighed for 
at klæde sig ud i ringbrynje, at 
spille med astragaler, at snuse 
til datidens krydderier og gå 
op i tårne.

- Der bliver også opbygget 
et ildsted, og det sker naturlig
vis ved hjælp af munkesten, 
som man brugte i middelalde
ren, fremhæver museumsin
spektør Lene Feveile.

- 1 rummet vil de besøgende 
også kunne læse om, hvordan 
børn for omkring 600 år siden 
havde det. Man vil rigtig kun
ne føle og opleve middelalde
ren.

På den ene væg i middelal- 
derlegerummet bliver der ma
let en stor ridderscene.

Det er kunstneren Trine 
Theut fra Vester Vedsted, der 
skal udføre dette maleri.

Efter planen skal særudstil
lingen kunne ses frem til ef
teråret.

Museet Ribes Vikinger hav
de sidste år i alt 49.790 besø
gende. Det er en lille tilbagegang i forhold 
til året før på 351 gæster. - Jeg er godt til
freds med, at vi stort set har kunnet holde 
antallet af besøgende, siger museumsin
spektør Lene Feveile.

Ribes barber
foretog kirurgiske indgreb
EM Acg om aiie/zåMzfe sygzfoMzzMe 
/hz 1596 geTM/fryAt
Bogen »En liden bog om allehånde syg
domme« skrevet af Hans Christensen i 
Ribe for mere end 400 år siden, er blevet 
genoptrykt.

I slutningen af 1500-tallet virkede Hans 
Christensen som bartskærer i Ribe. Det 
vil sige som en slags barfodslæge - uden

Æf t'Msfel Mirer også o/Aygg'M i TMH&MaMehige iegerMZM, A w  
CAarMs Ba/ger og LoMO FevMie Aer er i gaMg.

høj uddannelse, men især med erfaringen 
som ballast.

Han var barber og kunne desuden fore
tage kirurgiske indgreb og åreladning 
samt give forskellige kure og præparater.

Han forfattede i 1596 en bog på dansk 
om sin viden, for en stor dels vedkommen
de inspireret af udenlandske forlæg.

Mere end 400 år efter dens fremkomst 
er interessen for sygdom og sundhed 
usvækket.

Overlæge Jørgen Ladefoged fra Rigs
hospitalet, som tidligere har beskæftiget 
sig med lægehistorie, har nænsomt mo
derniseret sproget samt tilføjet forord, 
noter, planteog præparatlister, så bogen er 
blevet lettere tilgængelig for en nutidig



læser. Bogen er udgivet af tidsskriftet 
Skalks forlag og er på 224 sider.

Ripenser bag bog om katastrofe 
i Ishavet
¿ærer Sørea Afttfaaef s%riaer am ftaaf- 
./aagers î&e, åer ftfea x^rttef aeåi ̂ a^isea. 
Lærer Søren Mulvad fra Varmlng står bag 
bogen Katastrofen i Ishavet i 1777, der 
udgives af Fiskeri- og Søfartsmuseet i 
Esbjerg.

Bogen indeholder en række beskri
velser af de begivenheder, som udspandt 
sig ved Grønland i 1777, da 14 tyske og 
hollandske hvalfangerskibe blev skruet 
ned i pakisen, og flere end 200 søfolk 
mistede livet.

Mens der endnu på Rømø boede nogle 
af de overlevende fra katastrofen, blev 
nogle af deres beretninger samlet og udgi
vet af Ribe Katedralskoles rektor, Lorens 
Hanssen, i bogen »Grønlandsfareren i 
aaret 1777«.

Lorens Hanssens bog udkom i 1806, og 
det er den bog, som nu, 225 år efter 
begivenhederne fandt sted, har givet an
ledning til fornyet interesse for emnet, 
idet Søren Mulvad har brugt det gamle 
manuskript som udgangspunkt for »Kata
strofen i Ishavet i 1777«.

Søren Mulvad præsenterer ud over 
Lorens Hanssens tekst en række beret
ninger om forliset fundet i tyske og hol
landske kilder.

Snæblen og
naturen ved Ribe skal reddes
De politiske partier i Ribe Kommune er 
sammen med Brolisten gået sammen om 
et projekt, der skal kaste lys over mulig
hederne for at redde den truede fisk 
snæblen, der som et af de eneste steder i 
verden lever i Ribe Å-systemet.

Samtidig skal projektet kaste lys over 
mulighederne for at lave en naturgen
opretning omkring Ribe Å systemet, så 
den helt enestående og specielle natur kan 
bevares for de kommende generationer.

De politiske partier og Brolisten har 
anmodet JydskeVestkysten om at arrange
re en offentlig høring om hele projektet, 
og den gennemføres mandag den 7. april 
på Ribe Statsseminariums Multisal. Her 
deltager en lang række eksperter, der kan 
give faktuelle oplysninger om naturen og 
besvare spørgsmål, ligesom miljøminister 
Hans Christian Schmidt (V) har givet til
sagn om at deltage som observatør.

SaæMea gr ea a^ fif ea ftafø meter faag 
/is%, tfer er aeer Aesfægfef metf fteff. Dea aar 
fiåftgere /årftafåsøis faf rig i Gztfeftaeef, ftaar 
åea gift o/) i åerae /hr af gytfe. Dea /faefes 
sfaåtg f ef riage aafaf i Filte Æsysfemef.

7aA fif 7yifs%e %sf%ysfea ag Fifte t/geaeis.

OBS - Rats waM aif at'åe mere, om ftaaå åer s%er i Fifte, så fæs Ogeaat'seas 
ftjemmeståe.' ta tam Mgeaaisea-rt'fte. å%
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Ripenser-bladet udkommer 
4 gange årligt og udgives af

en forening af
tidligere elever ira Ribe Katedral
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Ribe Katedralskoles 
Translokation 2 0 0 3
finder i år sted
FREDAG DEN 20. JUNI KL. 10
i skoiegården. Kun i tilfælde af regnvejr flyttes højtideligheden indendørs, d.v.s. 
ind i Domkirken. Skulle vejret være køligt eller blæsende, men tørt, foregår trans
lokationen i skolegården. Det må anbefales de kuldskære ikke at være for som
merligt 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.



Ti!- og ombygning har gjort landets 
ældste sko!e topmoderne

og fa/gT-Mg, Æ:'6g X a^ra/^a/g  AoMf 
¿M<Mg/sgs/æt

Der var højt solskin og bragende klapsal- 
ver og bifald som til en landskamp i 
Parken, hvor danskerne scorer, da under
visningsminister Ulla Tørnæs den 21. 
marts gjorde sin entre i rundgangen på 
Ribe Katedralskole for at mødes med og 
holde tale for skolens elever.

Anledningen var da også så festlig og 
positiv, som tænkes kan. Det var nemlig 
dagen, hvor Ribe Katedralskole indviede 
sine nye til- og ombygninger og havde in
viteret undervisningsministeren med som 
æresgæst.

Arrangementet med eleverne var første 
punkt på programmet, og undervisnings
ministeren benyttede blandt andet lejlig
heden til at slå et slag for regeringens for
slag til ny gymnasiereform med en 
forsikring om - som svar på elevspørgsmål 
- at elevdemokrati og medindflydelse ikke 
vil blive forringet, og at de humanistiske 
fag stadig vil have deres naturlige plads på 
skemaet. Det sidste fulgt op med en poin
tering af, at hun ikke ser nogen mod
sætning mellem humanistiske og naturvi
denskabelige fag.

Rundgangen blev herefter overladt til ele
verne og deres videre fest, mens 
undervisningsministeren, skolens personale 
og øvrige gæster samledes til den officielle 
indvielse i skolens nyrenoverede bibliotek. 
Også her kom undervisningsminister Ulla 
Tørnæs i sin officielle indvielsestale ind på 
gymnasiereformen med en understregning 
af, at Ribe Katedralskole med udvidelsen og 
moderniseringen nu har de ideelle rammer 
for at leve op til den kommende reform og til 
at ruste eleverne til at begå sig i vidensam
fundet. Samme strenge slog skolens rektor, 
Bent Karsdal, og formanden for amtets Un
dervisnings- og Kulturudvalg, Harry 
Hansen (C), an i deres taler.

Udgifterne til det omfattende byggeri be
løber sig til godt 11 mio. kroner. For de 
penge har katedralskolen fået en ny 
laboratoriebygning samt en fløj med fire 
nye klasseværelser og fællesrum samt et 
udvidet og hypermoderne bibliotek med 
pc-arbejdspladser og plads og rum til, at 
eleverne kan arbejde selvstændigt - enten 
alene eller i grupper.

Fra Amt og borger, Ribe Amt



Undervisningsm inisterens tale 
ved indvielsen af nye bygninger
Hjertelig til lykke til Ribe Katedralskole 
med de dejlige nye lokaler. Jeg har glædet 
mig til - men også været spændt på - at se, 
hvor en sådan opgave kan løses midt i det 
historiske Ribe og synes, det er lykkedes 
overmåde godt.

Jeg har fået at vide, at det rum, vi be- 
flnder os i, engang har været gymnastiksal. 
Da pigerne engang i begyndelsen af 1900- 
tallet holdt deres indtog i gymnasiet, måtte 
man bygge om og bygge til, for at pigerne 
kunne få legemsøvelser - som det hed 
dengang - for det var naturligvis utænkeligt 
på den tid, at pigerne kunne have den slags 
fysiske udfoldelser sammen med dreng
ene.

I dag sker ombygning og tilbygning på 
gymnasieskolerne i vid udstrækning også 
på grund af ændringer i det omgivende 
samfund. Nu er der imidlertid tale om æn
dringer i videns- og arbejdsformer, som 
har rod i både uddannelsesverdenen og i 
generelle forandringer i arbejdsliv. Derfor 
bygges der fx nu studiecentre med biblio
teksfaciliteter og it-arbejdspladser til ele
ver, der på egen hånd ønsker at fordybe sig 
i et eller andet fagligt stof.

Inden vi helt forlader idrætten, har jeg 
lyst til at fortælle, at min forgænger for 
nogle år siden fik et brev fra tre piger på 
Ribe Katedralskole om netop idræts
undervisningen i gymnasiet. De skrev, at 
de nu havde tabt tålmodigheden med faget. 
Det tvang dem til fysisk aktivitet, badning i 
fælles baderum, vådt hår i skoletiden, og 
det skabte uorden i makeup'en. Det var for 
strengt. Kunne ministeren ikke lige skynde 
sig at nediægge faget, spurgte de Og så 
ville de i øvrigt gerne have besked inden 
torsdag, for da skulle de have idræt igen.

Deres commando-raid lykkedes som be
kendt ikke. Der er stadig idræt i gymnasiet, 
og selv om diskussionen om fagrækken i 
det nye gymnasium først lige er indledt, er

jeg ret sikker på, at der også vil være idræt 
på skemaet i fremtiden.

Jeg vil gerne sige nogle ord om den 
kommende reform af gymnasiet.

Der er to heit centraie mål for reformen: 
at styrke fagligheden og at styrke elever
nes reelle studiekompetence. Eleverne 
skal kort sagt opnå et højere fagligt niveau 
end i dag, og deres forudsætninger for at 
gennemføre en videregående uddannelse 
skal forbedres.

For at nå målene vil vi sætte ind på flere 
fronter. Den ene er uddannelsens struktur 
og indhold. Den anden handler om gym
nasiets hverdag, undervisningens tilrette
læggelse, arbejdsformerne og prøvefor
merne.

Jeg vil kort omtale 6 centrale dele af det 
reformforslag, som jeg for nylig har fore
lagt Folketinget.

For det første foreslår jeg, at linjede
lingen afskaffes. Linjedelingen er ikke hen
sigtsmæssig i forhold til de videregående 
uddannelser og arbejdsmarkedet, hvor 
mange studenter vil opleve, at de kommer 
til at arbejde på tværs af opdelingen mel
lem sprog og matematik-naturvidenskab. 
Linjedelingen giver endvidere et forkert 
signal til unge om, at man kan fravælge be
tydelige fagområder allerede ved ind
gangen til gymnasiet. Dermed har linjede
lingen en del af ansvaret for, at ganske 
mange studenter må supplere deres stu
dentereksamen, inden de kommer i gang 
med en videregående uddannelse.

For det andet foreslår jeg, at gymnasie
forløbet opdeles 12 dele. Den første del, 
grundforløbet, varer 1/2 år og omfatter 
dels visse fællesfag (bl.a. dansk, engelsk, 
matematik og idræt), dels en ramme for et 
tematiseret forløb, som jeg kalder Almen 
studieforberedelse.

Ved afslutningen af grundforløbet væl
ger hver elev en studieretning. Studieret
ningsforløbet er på 2H år og omfatter under



visning i fællesfag, studieretningsfag, frie 
valgfag og Almen studieforberedelse.

For det tredje skal fagligheden styrkes. 
Der skal være et tættere samspil mellem fa
gene, og der skal derfor være krav om 
sammenhæng mellem de fag, der indgår i 
en studieretning. Derigennem styrker vi 
elevernes faglige viden, færdigheder og 
kompetencer.

Derudover skal der ske en indholds
mæssig fornyelse af gymnasiet, og der skal 
være klare mål for faglig viden og færdig
heder - dvs. for de kvalifikationer eleverne 
skal opnå.

For det fjerde skal eleverne have erfa
ring med forskellige arbejdsformer og især 
trænes i at benytte arbejdsformer, der ud
vikler deres selvstændighed og ansvarlig
hed. Dette er en central del af en effektiv 
studiekompetence og bidrager til, at ele
verne udvikler sig til at blive studerende.

For det femte skal der benyttes nye 
prøve og evalueringsformer, som - i højere 
grad end de traditionelle - tester og doku
menterer både færdigheder og kompeten
cer. Også i den sammenhæng er det vig
tigt, at vi kan formulere nogle tydelige mål 
for det, eleverne skal kunne, så både elever 
og lærere får bedre muligheder for at eva
luere og vurdere, om - og i hvilken grad - 
målene er opfyldt.

Det sidste punkt, jeg vil nævne, er lidt 
vanskeligere at beskrive og definere. Det 
handler om kulturen i gymnasiet.

Det er måske en banalitet at konstatere, 
at ethvert menneskeligt samarbejdsforhold 
mellem to parter er afhængigt af begge 
parters bidrag Men i skolen synes dette 
ikke at være helt så indlysende for alle ele
ver. Et af hovedpunkterne i reformen er 
derfor at få alle elever til at bidrage mere til 
undervisningen og til at tage en større del 
af ansvaret for deres uddannelse. Og så i 
øvrigt gennem hele uddannelsesforløbet 
fastholde dette ansvar.

Den tendens, der kan iagttages hos 
nogle elever, til forsømmelser, manglende 
forberedelse til undervisningen og øvrige 
tegn på manglende engagement og an

svarlighed for egen uddannelse og for ak
tiviteterne på skolen, er udtryk for en skæv 
udvikling. Den udvikling må vendes.

Den senere tids debat har vist, at der er 
forskellige meninger om, hvordan man sik
rer det. Jeg vil gerne være med til at dis
kutere midlerne, men jeg vil gerne holde 
fast i følgende udgangspunkter.

Det er en fuldtidsbeskæftigelse at gå i 
gymnasiet. Det skal være lærerigt, udvik
lende og udfordrende, og det må gerne 
være svært og krævende. Eleverne skal 
deltage i undervisningen, dvs. møde op til 
undervisningen, forberede sig til timerne 
og lave de skriftlige opgaver.

Heldigvis er de fleste elever yderst for
nuftige og gode elever i ordets allerbedste 
betydning, og jeg ser derfor med optimis
me på, at vi kan vende udviklingen på dette 
område. Nogle vi! måske opleve, at mine 
tanker er et brud med tidsånden. Det har 
jeg ikke noget imod. Jeg er nemlig sikker 
på, at mange andre med mig finder, at det 
er meget vigtigt at tage fat på denne op
gave.

Med mine reformplaner lægger jeg altså 
op til et mere differentieret undervisnings
begreb. Undervisning vil kunne omfatte 
traditionel klasseundervisning, forelæs
ninger, gruppearbejde, projektopgaver, vir
tuelle forløb, faglig vejledning og muligvis 
endnu flere former.

Det bliver derfor mere udfordrende at 
være elev, og det bliver også mere udfor
drende at være lærer.

Det kræver også mere af omgivelserne. 
Der bliver brug for gode skolebygninger 
med mange elevarbejdspladser, it-facilite- 
ter, et veludstyret bibliotek, laboratorier og 
meget andet - kort sagt netop den type lo
kaler, som vi indvier i dag.

Lad mig slutte med endnu engang at øn
ske jer tillykke med bygningerne. Og så 
ser jeg frem til, at vi i fællesskab skal i 
gang med at implementere reformen, en 
opgave som vil kræve alle læreres og sko
leledelsers aktive medvirken. Det bliver en 
spændende proces.



Skolegang anno 1962
Tfjågr a? Raws Æåmrå TVarregaarå-Mg/^M sArev »7?fAerrg7«, Aar 
waMgg MåwAs/et we^mger awgågMåg Æ:'Ae Æafgåra/sAaJg.
Rraråaw waM op/gygåe sAo!egaMgg%. Afå^Ag gr åer også sAef 
gnVårfMgVårsAyågAgr, så Aer gr, Avaå JggsArgy 7,? årgaw w e/ i 
/arårgf 7962 i »Aå /år åawgrwgs åagAog«. /gg gr så af sfgg
»gågf 7̂ å Jagt« g/fg  ̂Apaå ågr aar Mgås^rgagf om sAalgw og færgr- 
Mg. /gg Aar Aagr åag sArgagf om sforf og småf få sfaågafgrgAsa- 
mgw f 7966. 7 7967 g:'A Jgg f 7. rgaf & og aar RgAforÆågrsg%s 
åaffgr« Rf^gfffg. Fgahg Aåsg%

Bfygfffg Tfårg Sfaåfgy; RaaMggaåg 29, 9779 Æffwgg, f^  66 44 69 54

4- 1
Øv, så begynder skolen 1 morgen, nu kan 
jeg ikke sove længe mere.
5- 1
Det var alligevel dejligt at komme i skole 
igen, vores nye lærer var mægtig Hink, og 
jeg regner med, han bliver ved med at 
være det. Jeg blev hørt i dag.
8-1
Far hjalp mig med at lave geometri, men 
han synes mindst, jeg er en idiot. Jeg ring
ede til Troels for at fa noget at vide om 
geometri.
12-1
Gitte har været syg i dag, det er væmmeligt 
at sidde alene. Vi lær' så meget tysk efter at 
vi har faet den nye lærer. Han er osse flink, 
vi sidder i timerne og snakker om de bed
ste bøger, vi har læ st, og hvad for bøger, vi 
bedst kan lide.
19-1
Om eftermiddagen var »hr. og fru rektor« 
her og en svensk professor. Jeg synes, mor 
og far er lidt vigtige, fordi de er »dus« med 
dem.
27-1
Hele skoledagen har været en ulykkesdag. 
I naturhistorie svarede jeg forkert og i his
torietimen gjorde jeg nar af hr. Johansen, 
for hvis han siger Anders Sørensen og vi 
andre så siger Wedel, så er vi forfærdelig 
dygtige. Og hvis han siger til een - nu må 
du fortælle, så begynder man med at sige: 
»jov- det var ...«!, så afbryder han og for
tæller det hele selv.

Altså jeg sagde til Erik ude på gangen: hvis 
jeg siger: H. C., og du så siger Andersen, er 
du sandelig dygtig. Og det hørte Johansen, 
så jeg bli'r nok hørt næste gang. I regning 
havde jeg glemt mit regnehæfte, og prø
vede at snyde ved at skrive af efter Gitte i 
mit fysikhæfte, men han opdagede det. Nøj 
- hvor var jeg flov.
29- 1
Ih hvor er Hr. Hansen altså flink, han er en 
nghg lærer, sådan een man læser om i bø
gerne.
30- 1
Ellers var jeg dødtræt om eftermiddagen, 
jeg kan heller ikke finde ud af aritmetik, 
det er far så sur over.
31- 1
Skolen gik meget godt i dag.
1-2
Vores lærer er så sød: Jeg sad og og så 
drømmende ud af vinduet, og så spurgte 
han mig, hvad det var, han sagde, og så 
måtte jeg jo sige, jeg ikke hørte det, så 
smilede han bare og sagde, det kunne han 
godt se. Han er også så dygtig til at under
vise, for rektor har været inde og høre på 
ham.
2-2
Vi fik heldigvis film i geo, for jeg kunne 
ikke et hak om »passater« og »monsuner«. 
Engelsk gik med at rektor kaldte lrb og vo
res klasse sammen, han talte om latin, og 
om vi ville lære det.



3-2
Uh - jeg var så uheldig i historie, nå skidt 
med det, jeg overlever såmænd nok.
5-2
Puha igen en kedelig dag. Rektor er be
gyndt at være så sur, men hr. Hansen er 
sørme rar.
7-2
Skoledagen gik som meget godt i dag, 
bortset fra at hr. Hansen troede, at Gitte og 
jeg snød i genfortælling, det gjorde vi altså 
ikke!
9- 2
Skoledagen gik nogenlunde godt i dag. 
Reni var helt rundt på gulvet i næsten alle 
timerne.
10-  2
Vi havde fri i sidste time i geo, det var 
sandelig dejligt.
14-2
I dag har far prøvet på at lære mig at løse 
ligninger, jeg er desværre så dum. Jeg ville 
ønske jeg kunne fa privatundervisning, for 
far bliver altså så ophidset, helst Olouf fra
2. g. han er smadder pæn.
16-2
Pu, vi har faet en stil, der hedder «Hvordan 
klarer dyrene sig om vinteren«, det er et 
åndsvagt emne. Jeg har haft smadder 
travlt. Far sagde, han skulle se vores hæf
ter i morgen, så jeg har skrevet det hele 
om. Det tog ca. 3 timer.
17-2
Til morgensang gav rektor fri de sidste tre 
timer, fordi vi måtte ikke være for trætte 
om aftenen, du kan tro alle elever blev el
levilde. Om aftenen var jeg til skolebal. Det 
var en dejlig aften. Kl. 1 kom der nogle ele
ver, der fik vin - fortsættes i dagbogen.
19-2
En dejlig dag, i tegnetimen blev jeg rigtig 
vartet op, jeg er den, der er længst med at 
lave min globus, det er fordi drengene 
hjælper mig. Knud Sander sprang efter teg
nestifter og Jens C. skulle til at skælde ud 
over, at der ikke måtte bruges den lim,

men da han så mig, smilede han og sagde, 
jeg godt måtte. Hr. Kofoed stod og hjalp 
mig med at lime og så spurgte Hans, om 
han ikke skulle hjælpe.
20-2
Fru Sandfeldt er en idiot, puha hvor er hun 
falsk. Til præst glemte jeg alle mine ting, 
men han opdagede det ikke, han stod og S- 
losoferede om, at gud var i himlen og him
len var der, hvor gud var. Sikke noget vrøvl. 
Vi havde fri i historietimen, det var pragt
fuldt, for hans timer er de mest kedelige.
21-2
Jeg skulle føre dansktimedagbog og alle de 
andre sagde, den var smadder god.
22-2
Sus, Anette og jeg havde det smadder sjovt 
i gymnastiktimen. Vi spillede Wolleyball, vi 
var så pjattede.
23-2
I dansktimen læste jeg op af «Det forsømte 
forår«, de andre grinede godt af den.
26-2
Jeg tudede hele eftermiddagen, for jeg er 
så dum til geometri, og jeg kunne ikke en
gang finde ud af, hvordan man nedfælder 
den vinkelrette. ØV. Og så har vi også så 
meget for i historie.
27-2
Jeg havde ellers bestemt, at jeg ikke ville i 
skole i dag, men det kom jeg nu alligevel. I 
håndgerningstimen Hk vi fastelavnsboller, 
hun var i sit gode huør. Jeg Hk mg+.
1-3
Jeg kan ikke Ende ud af de møgregnestyk
ker.
8-3
Skoledagen var nogenlunde - far lavede ilt, 
men det mislykkedes første gang ih - hvor 
jeg grinede. Hr. Hansen knækkede pege
pinden af bare raseri over, at Mette sagde 
wurde forkert. Altså det var bare for sjovt.
10-3
Puha sikken en lang lørdag. Hr. Edelberg 
spurgte, om der nogen, der ville hjælpe



med at ftytte nogle sager fra skolen ned til 
en udstilling til hjælp til u landene. Der var 
ikke een, der meldte sig.
13- 3
I dag hk jeg sådan ros for min dug i hånd
gerning: »men nu måtte jeg jo ikke sy for 
meget, for jeg skulle hjælpe mor til konfir
mationen«. Jeg glæder mig sådan til min 
konfirmation.
14- 3
I frikvartererne vaskede vi hinanden og så 
blev Hr. Johansen helt vild og han så lige 
mig og Hans Erik skyde med sne. Og så 
skulle vi lige gå op og melde os hos rektor, 
men alle de andre, der også havde sloges 
med sne, gik også med. så vi var en 12 stks, 
vi fik kun en skideballe.
I sangtimen hørte vi et stykke af Mozart og 
så skulle vi se, hvor mange der ku' li« det. 
15 kunne ud af 23.
15- 3
Hi hi. I fars fysiktime mislykkedes hans for
søg, ih - hvor havde han godt af det.
16- 3
Skoledagen er sørme lang om lørdagen. 
Jeg blev heldigvis ikke hørt i nogen fag. Vi 
havde dansk istedet for engelsk, for rektor 
er ude og rejse.
18- 3
Jeg var skam tidligt oppe i dag. Kl. 9, så jeg 
skrev min stil om«Trækfugle«!
19- 3
Vi afleverede i dag vore stil, det var sørme 
rart, jeg kunne snart ikke holde den ud 
mere.
20- 3
I historietimen var Hr. Johansen godt sur. 
Der var mange, der blev hørt på stribe.
21- 3
I tysktimen fik vi overtalt Hr. Hansen til at 
læse en historie, det var »Barselsstuen« af 
Ludvig Holberg, den var skæg.

22- 3
I fysiktimen var jeg skam dygtig, det sagde 
far til mig om eftermiddagen. Vi havde fri i

præstetimen, det var sandelig dejligt. I 
gymnastik havde vi som sædvanlig folke
dans.
23- 3
Jeg blev for en gangs skyld hørt i geometri, 
jeg skulle bevise, at et liniestk. går over i et 
andet liniestk, når man folder omkring 1., 
og så bevise hvorfor. I engelsk kom jeg op 
i oversættelse, jeg klarede begge dele godt. 
I geografi blev jeg også hørt, jeg skulle 
vise, hvordan jeg ville kunstvande nogle 
bjerge. Jeg gjorde det først forkert, men så 
rigtig, det var ikke så godt. I dansktimen fik 
jeg min stil tilbage (trækfugle), jeg fik 
skam mg+ med en pil opad. Maje. Anna- 
bodil og jeg var de eneste, der fik det, men 
jeg kan vist også godt takke far for, at den 
blev så god.
24- 3
I geografitimen fik vi vist nogle billeder fra 
India, det var interessant.
26-3
Skolen gik godt i dag. Vi lavede ikke »glo
busser«, men malede.



29-3
Om eftermiddagen havde vi fri i gymna
stik, for hr. Kofoed og frk. Skødt er på eks
peditionstur.
3-4
Sikken en pragtfuld dag, jeg var rigtig midt
punkt i skolen, og ih - hvor jeg nød det. I 
håndgerning fik vi negerboller af fru 
Sandfeldt og jeg læstre sange og taler op 
(dem på vers). I dansktimen uddelte jeg » 
bøffer«. Alle der var konfirmeret slog sig 
sammen. Lene var syg, så der var en »bøf 
til rest, så den gav vi til Heide-Petersen, åh, 
han blev så glad.
74
Puha sikken en hård dag. 1 naturhistorieti
men kiggede vi i mikroskop og så små dyr, 
der var i råddent vand, det var sjovt at se.
10- 4
I håndgerningstimen sladrede og sludrede 
vi rigtigt. Hr. Hansen har faet en lille datter, 
så de andre var henne og købe trusser, 
sut, sokker til hende, det blev han meget 
glad for.
Om eftermiddagen havde vi regneprøve. 
Jeg havde 3 rigtige ud af 4 og jeg kontak
tede Finn for at jeg fik 1 af dem rigtig, for 
han hviskede til mig. Ih - hvor var jeg glad.
11- 4
I tysktimen var Hr Hansen lidt gal, syntes 
jeg.

12- 4
Fysiktimen gik som den plejede, ingen 
kunne noget særligt. I sangtimen måtte vi 
ikke synge, fordi der var teminsprøve ved 
siden af, så vi måtte læse lektier. I religion
stimen (det er 1. gang i et halvt år) hørte vi 
en jødisk gudstjeneste på bånd, nogle sad 
og pjattede, andre spillede »sorteper«. I reg- 
netimen havde vi geometriprøve, det gik.
13- 4
Skolen gik godt, det gør den altid, når jeg 
ikke bliver hørt. Finn fik sådan ros af Hr. 
Hansen for det, han havde skrevet i »slu- 
drebogen«.
15-4
Far og jeg var inde på skolen med nogle 
bordplader, og så gemte vi os, far ville ikke 
snakke med Hr. sandfeldt. FY fy.
30-4
Vi hk tre stile for, bl.a. een der hed
»Politiet og dets opgaver«, og så sagde
Ole: » skal vi også skrive om, at de spiller 
ludo«?Ha Ha.
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Immanuel Christian Jensen 1906-1972
tekniker og opfinder, m odstandsm and og m en n esk e  

2 . del

A/UZae Da// og SøreM AMMzå

På cy%e/ og 7M0/07ry%e/
Som cykelreparatør havde Immanuel 
Jensen de allerbedste praktiske forudsæt
ninger. Allerede i 1928 foretog han sam
men med vennen Arne Krog, Ribe, en cy
keltur gennem Tyskland, Frankrig, Italien 
og Schweiz. Efter at have tilbagelagt 7000 
km, skiftet flere par dæk og klaret et utal af 
punkteringer vendte de hjem 82 dage se
nere.

Ved særlige lejligheder bevægede han 
sig rundt højt til vejrs på en væltepeter. Da 
han i 1954 købte endnu en væltepeter i 
Fæsted ved Sdr. Hygum besluttede han sig 
for at cykle de 13 km hjem på den, iført 
blød hat, frakke og læderstøvler. Turen va
rede under en time og forløb uden et 
eneste stop. I en kommentar i Vestkysten 
hed det: »Selv i den stærke trafik i Ribes ga
der klarede han stolt situationen og kørte 
som nogen svajer forbi biler og heste
vogne.«

Så snart økonomien tillod det, anskaf
fede Immanuel Jensen sig en motorcykel. 
Da han skulle erhverve kørekort, tog han 
til den motorsagkyndige i Esbjerg, som 
bad ham køre en runde om i Dron- 
ningensgade. »Skete der noget?« spurgte 
han bagefter. Det mente Immanuel Jensen 
ikke, og så fik han sit kørekort udleveret 
mod at betale 5,- kr. I 1930 gentog Arne 
Krog og Immanuel Jensen turen til Italien, 
denne gang på motorcykel.

Man kunne forvente, at Immanuel Jen
sen deltog i de berømte motorløb på stran
den på Fanø, men hans navn forekommer 
ikke blandt deltagernes. Derimod optrådte 
han ofte på dirttrack-banerne ved Kolding.

Immanuel Jensen blev snart formand for 
foreningen Ribe Motorsport og udtalte sig

i denne egenskab flere gange om trafikale 
spørgsmål. Ved et møde i Ribe Afholds
forening, den 9. oktober 1931 gjorde han 
opmærksom på, at de største farer for tra
fikken ligger ved korsvejene og jernbane
overskæringerne. Cyklister og fodgænge
res usikre placering på vejene kunne efter 
den datidige færdselslov også være til fare, 
ligesom den senere afskaffede forkørsels
ret. Immanuel Jensen bemærkede i øvrigt: 
»Vi Motorsportsfolk interesserer os for 
Trafikspørgsmålet i sin Helhed og ikke

Arwa Ærag og Iw^aMaa/ pMsen waå ay%/arJ&raM </af 
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specielt for Afholdsspørgsmålet.« Hele 
diskussionen blev udførligt refereret af alle 
byens aviser, Vestkysten, Vestjyllands 
Socialdemokrat, Sydvestjylland og Ribe 
Stiftstidende. Immanuel Jensen klippede 
omhyggeligt ud af alle aviserne og klæ
bede ind i sin scrapbog.

Foreningen arrangerede motorløb, hvor 
både bilister og motorcyklister deltog. Man 
kørte en slags orienteringsløb, hvor det 
gjaldt om at lade sig registrere ved for
skellige poster, hvorpå vinderen blev ud
peget ved sammenregning af tiderne for de 
forskellige distancer. Ved enkelte løb var 
ruterne på forhånd hemmeligholdt, men 
distancen kendtes, hvad der gjorde spæn
dingen ret stor. Løbene afsluttedes som re
gel med kaffebord og dans på Hotel 
Dagmar. Ved senere motorstævner arran
geredes akrobatiske løb. der i lokalpressen 
blev betegnet som "sommerens største 
sportsbegivenhed«, hvor man skulle køre 
motorcykelringridning, sløjfeløb og gara
geløb. Der sluttedes af med en køretur ad 
en bane med overraskende forhindringer:

vandgrave, jordvolde, låger, vipper, zigzag 
kørsel og spring med bil og motorcykel. 
Under alle disse hasarderede kørsler var 
det Immanuel Jensen magtpåliggende, at 
alt skulle foregå under de strengeste sik
kerhedsforanstaltninger, blandt andet for
dredes brug af styrthjelm.

Man betegnede disse arrangementer 
som "Motorgymkhanaer« - et ord, som 
ikke findes i vor tids ordbøger. Der mødte 
2000 interesserede tilskuere. Gymkhana- 
ens morsomste nummer var ifølge avisen 
Sydvestjyllands referent nummeret »En 
Maskine for lidt!« Desværre skriver han: 
»Hvad det gik ud på, er ikke så let at for
klare, det skulle ses; men det drejede sig i 
alle Tilfælde om at skiftevis trække Bukser 
af og på og køre på Motorcykel.« Som 
yderligere understregning af dagens 
festlighed var musikdirektør Johs. Poul
sens orkester tilsagt, men som referenten 
skriver: "Overfor al den Motorlarm formå
ede de ikke meget.« Dagen sluttede med 
bål, fyrværkeri og bal i skovrestaurationen, 
Pavillonen.

Af andre arrangementer kan man se, at 
foreningens medlemmer tog på udflugt til 
Lillebæltsbroen og holdt »Økonomiløb«, 
hvor det gjaldt om at køre længst på lite
ren.

Immanuel Jensen deltog ivrigt i offent
lige diskussioner om motorcyklister og de
res anseelse. Der er bevaret flere indlæg,

Tfrog Og /TMTMaMKøf/0MS0M - MK M!oton'soro& -Tør 
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hvori han tager tii orde til fordel for en tra
fikantgruppe, der var ved at komme i 
klemme i lovgivningen. Ligeledes klippede 
han ivrigt af avisernes udsagn om kørsel, 
asfaltering, fartbegrænsninger og så vi
dere. En sag, der tilsyneladende lå ham 
meget på sinde, var fjernelsen af motorcy
klernes fornummerplader, »forøkser« 
kaldte han dem, idet de var placeret lodret 
på motorcyklens forskærm og derfor til 
stor fare ved påkørsel af såkaldt bløde tra
fikanter. Det lykkedes som bekendt senere 
at få et forbud i stand.

Bth'sfew
Det er uvist, hvornår Immanuel Jensen 8k 
sin første bil. Der var i al fald så få biler i 
Ribe, at enhver vidste, at han ejede »et lille 
rødt Automobil«, som avisen skrev uden at 
finde det nødvendigt at nævne fabrika
tionsnavn. Første gang han optrådte i avi
sernes spalter som bilist, var i dagbladet 
Vestkysten 23. marts 1934, hvor han havde 
oplevet et »generende Lysskær« under 
kørsel til Bramming. Det viste sig, at der 
var ild i benzinbeholderen på hans egen bil. 
»Med betydelig Tempo hoppede Imm. 
Jensen ud af Vognen og fik tilkaldt 
Assistance«. Ældre ripensere ved, at 
Immanuel Jensen foretrak at køre Citroën, 
den ældre, lave model, hvor fordørene 
endnu åbnede den rigtige vej for ind- og ud
stigning. Ude ved NOPSA stod flere ek
semplarer, som blev brugt til at hente re
servedele fra.

Bilismen Sk en ufrivillig standsning 
under den tyske besættelse. Hverken ben
zin eller dæk var til at opdrive. Immanuel 
Jensen lod sig som sædvanligt ikke slå ud. 
Han opfattede situationen som en teknisk 
udfordring, idet han konstruerede en tre
hjulet cykelbil, hvortil karetmager Th. 
Sørup byggede et karrosseri. I en annonce 
i bladet Radio Nyt forklarede Immanuel 
Jensen dens indretning således: »Prin
cippet i Konstruktionen er, at de to for
reste Personer træder »Bilen« med hver sit 
Sæt Pedaler, medens Pladsen bagved kan 
udnyttes til Bagage eller Passagerer efter

: Rosinus Gôr4 3D co.
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Behov. Styringen foregaar med Baghjulet, 
og Trækket er koblet til de to Sidehjul.« I 
dette køretøj foretog Immanuel og en ven 
en tur Sønderjylland rundt med børnene 
Vagn og Ruth siddende på bagsædet.

FTypereM
Som forhenværende soldat og fotograf i 
luftvåbnet var Immanuel Jensen kendt med 
flyvning og flyvemaskiner. Den betydning, 
flyvevåbnet Sk for udfaldet af 2. verdens
krig, har nok yderligere skærpet hans 
interesse for Syvning og hans tanker om 
den betydning, Syvemaskinen kunne få for 
samfærdslen i fredstid. Han stiftede derfor 
i 1944 Ribe Flyveklub med det formål at ud
brede interessen for Syvning i Vestjylland, 
uddanne piloter og få anlagt en Syveplads 
ved Ribe. Tyskerne havde under krigen 
haft en Syveplads ved Kalvslund, men pga. 
for høje omkostninger ved at reetablere 
denne, måtte klubben efter krigen opgive 
dette projekt. Heller ikke på Klåby Hede 
lykkedes det at få anlagt en plads.

Immanuel Jensens kongstanke var, at 
der ved alle byer i Danmark skulle anlæg
ges en lufthavn, således at en Både af små 
taxaSy på en hurtig og bekvem måde 
kunne transportere folk rundt i landet. En 
idé, han kæmpede indædt for, og som han 
tog op på foreningens generalforsamling år 
efter år, for dog bl sidst, da både jord, an
lægsudgifter, benzin og Sy havde nået sky
høje priser, at opgive tanken. Han erhver



vede sit flyvercertifikat i 1948 og benyt
tede flyene og faciliteterne i Esbjerg 
Lufthavn. Til sidst købte han selv et fly 
sammen med en ven fra Ribe. Det fortæl
les, at han kunne opholde sig både dag og 
nat i Esbjerg, når der var noget, han skulle 
reparere på flyet.

En flyvetur med Immanuel Jensen var 
for mange det første møde med dette trans
portmiddel. Elin Bisgaard kom som 12-årig 
på besøg hos sin søster i Ribe, hvor 
Immanuel Jensen var en hyppig gæst. De 
skulle en tur til Esbjerg, hvor Immanuel 
Jensen havde lovet børnene en flyvetur. De 
fløj ud over Fanø, og pludselig satte moto
ren ud! »Nu vil den sa.... ikke mere,« sagde 
Immanuel Jensen, men da han forblev ro
lig, mente Elin Bisgaard heller ikke, at der 
var fare på færde, og de kom da også godt 
ned. Derpå skulle broderen have en tur. 
Immanuel Jensen gentog sit nummer med 
det resultat, at broderen lavede i bukserne.

Immanuel Jensen deltog i flere flystæv
ner i udlandet f.eks. i Kiel og Slesvig og på 
Jersey og arrangerede flere flytræf her
hjemme. Et år inviterede han således sine 
klubkammerater med hustruer til Ærø, 
hvori indgik en konkurrence om, hvilket 
fly, der landede nærmest det tidspunkt, da 
Immanuels Jensens veltjente vækkeur plej
ede at gå i stå. Dette skete nemlig hver dag 
på et bestemt tidspunkt mellem kl. 15 og 
16. Selv landede han noget upræcist, idet 
han ved landingen kom for tæt på en grøft 
med det resultat, at maskinen tippede over, 
og den ene vinge knækkede.

Flere gange kombinerede han flyvning 
og fotografering og leverede en række ud
mærkede luftfotos. Ved Rømødæmningens 
indvielse i 1948 fløj han således sammen 
med en medarbejder fra avisen Sydvest
jylland hen over det nye anlæg for at foto
grafere den livlige trafik til og fra dæm
ningen. Af Immanuel Jensens logbog 
fremgår det, at den sidste flyvetur foregik 
15. oktober 1964. Omkring dette tidspunkt 
fik han konstateret sukkersyge og måtte til 
sin meget store skuffelse opgive flyvnin
gen.

Resæffelse og
I oktober 1943 oprettedes to modstands
grupper i Ribe ved bankassistent Carl Erik 
Gjerlev, reserveløjtnant og formand for den 
lokale K.U.-forening. Dette skete tilsynela
dende uden tilskyndelse udefra, og grup
perne beskæftigede sig udelukkende med 
bladarbejde, da de ingen våben havde. Im
manuel Jensen Sk »Frit Danmark« tilsendt 
af en gammel skolekammerat, Olaf Kjeld- 
strup, pressefotograf ansat på Billedbladet. 
Når der vistes tyske film i biografen, blev 
der i krigens sidste tid uddelt små visitkort 
påstemplet »BLIV DOG FRA DE TYSKE 
FILMS« til det publikum, der nærmede sig 
biografen.

Helt afgørende betydning for mod
standsarbejdet Sk det imidlertid, da Fri
hedsrådet Sk besked på fra det engelske 
SOE (Speciel Operations Executive) i de
cember 1943 om at dele Danmark op i 7 
regioner med hver sin ledelse, der skulle 
oprette militærgrupper - også kaldet ven- 
tegrupper, som skulle forberede sig på den 
kommende engelske invasion. Skærings
datoen for oprettelsen af disse vente- 
grupper var sat til 1. marts 1944 og skabte 
i de illegale kredse forventninger om en 
snarlig invasion. Ribe kom ind under 
Region 111, der omfattede det syd- og søn
derjyske område. Nu, hvor der kom engel
ske våbenforsyninger, blev sabotage
virksomheden en illegal mulighed i stedet 
for bladarbejdet. En yderligere forstær
kende faktor blev, at regeringens forhand
lingspolitik over for besættelsesmagten 
blev afbrudt efter 29/8 1943, hvilket med
førte, at de politiske aspekter på landsplan 
veg for de militære.

Immanuel Jensen kom med i en mod
standsgruppe, som dannedes efter 19/9 
1944, datoen for arrestationen af det dan
ske politi. Gruppen bestod af bøssemager 
Sigurd Laursen, mekaniker Jørgen Friis, 
snedker Chr. K. Blom, skomager Tage Ro
sted Hansen, reservebetjent Kaj Lykke 
Sørensen og Kaj Jensen. Immanuel 
Jensens sejrstro må have været stor, for i 
Byhistorisk Arkiv Bndes et dokument om



et indgået væddemål med Bent Bjerre- 
gaard: «Undertegnede forpligter sig her
ved til at give en Frokost med tilhørende 01 
og Snaps saafremt Krigen ikke er bragt til 
Ophør i Europa inden 1ste November 
1944. Immanuel Jensen«.

Ribe-grupperne fik deres våbenforsy
ninger nordfra, idet våbennedkastninger, 
som altid måtte foregå i lav højde, var for ri
sikable over det smalle syd- og søndetjyske 
område. Instruktion i våbenbrug og sky- 
deøvelser fandt sted i Set. Catharinæ kirkes 
krypt under ledelse af den norske mod
standsmand Per Jebsen, der levede skjult i 
byen.

Fra 1944 var tyskerne presset på både 
øst- og vestfronten, og nu kom jernbanesa
botagen i centrum. Der udførtes adskillige 
skinnesprængninger mv. i Ribe området, 
hvor det pga. jernbanenettets struktur var 
muligt i modsætning til andre steder i lan
det at fremkalde meget effektive bloke
ringer af togtrafikken. Således havde 
modstandsbevægelsen i Ribe færdige pla
ner vedr. sprængning af jernbanebroen 
over Østeråen. Læge N. Svith havde frem
skaffet tegninger af broen, og Immanuel 
Jensen og bøssemager Laursen havde 
sprængladninger m.m. klar til aktionen. 
Men tyskerne havde forstærket deres vag
ter, og aktionen måtte opgives.

Flere gange optrevlede tyskerne mod
standsgrupperne i Ribe, og medlemmerne 
blev taget til fange, eller det lykkedes dem 
at gå under jorden. Efter arrestation af by
leder Kaj Lykke Sørensen i oktober 1944 lå 
modstandsarbejdet stille, indtil Region IIIs 
ledelse i januar 1945 sendte den 21årige 
skovbrugselev Knud Andersen fra Røllum 
ved Åbenrå til Ribe. Det kneb imidlertid 
meget for ham at blive accepteret i byen, 
og skepsissen mod ham var så stor, at man 
en overgang overvejede at likvidere ham. 
Først da Knud Andersen medio februar fik 
tilkaldt kaptajn Aage Højland Christensen 
fra Region 111, blev hans identitet og rolle 
klarlagt, og det blev formelt besluttet, at 
Immanuel Jensen skulle være byleder med 
Knud Andersen som sabotageleder og

kommis Thomas Pedersen som delingsfø
rer for ventegrupperne. I alt blev der dan
net 7 grupper, bl.a. en gruppe på landet 
under bøssemager Sigurd Laursens le
delse og en gruppe jernbanefolk under 
Otto Christensen.

Denne organisation fik dog ikke lov at 
leve længe. Den 28. februar 1945 foretog 
tyskerne en razzia i byen. I denne sammen
hæng blev Knud Andersen hårdt såret i en 
aktion ved Tange Plantage. Dette drama
tiske forløb havde sin baggrund i, at 
Gestapo havde fået underretning om, at en 
illegal gruppe skulle have modtaget våben 
og skjult dem i Tange Plantage. Man vid
ste, at gruppen bestod af blandt andre kom
mis Svend Sloth, kommis Th. Chr. Peder
sen og mekaniker Svend Christiansen. De 
to førstnævnte blev taget til fange, mens 
sidstnævnte undslap.

Efter at have forhørt og tortureret fan
gerne førte Gestapo Thomas Pedersen ud 
i Tange Plantage til påvisning af våben
skjulestedet. Meningerne om, hvad der 
egentlig skete denne skæbnesvangre dag, 
er imidlertid noget divergerende. I en be
retning hedder det, at Knud Andersen, der 
havde fulgt Gestapos aktion, besluttede - 
efter at have konfereret med sin byleder 
Immanuel Jensen, som var imod hans fore
havende - at følge efter for at sondere ter
rænet og om muligt befri Thomas Pe
dersen.

I en anden fremstilling hævdes det, at 
Knud Andersen ville advare to kammera
ter, som havde skjult sig i jagthytten i plan
tagen, og at han var helt uvidende om, at 
Thomas Pedersen var blevet kørt derud af 
tyskerne til påvisning. I Thomas Pedersens 
senere notater skildres forløbet således: 
»Vi gik tilbage til Bilen (efter at have vist 
tyskerne hytten, forf.), hvor jeg kom til at 
sidde paa Bagsædet. Under alt dette havde 
jeg til stadighed Haandjern på. Udenfor 
stod den ene af Mændene for at passe på 
mig. Han havde en Maskinpistol. De tre an
dre stod inde bag nogle Træer, så de ikke 
kunne ses fra Vejen, og de holdt aabenbart 
Raadslagning. Nu skete der pludselig no-
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get. Jeg saa til min Overraskelse min 
Kammerat Knud siddende paa sin Cykel 
cirka 100 Meter fremme foran Bilen med 
Front mod denne. Jeg saa ham tage 
Ladegreb paa sin Pistol, men de tre Mænd 
bag Træerne havde allerede opdaget ham 
og styrtede frem mod ham. Desværre 
havde Knud ikke set dem. Han smed nu 
sin Cykel og løb ind over Marken paa den 
modsatte side af Vejen. En af Mændene 
skød efter ham og ramte ham i Ryggen.

Derefter samlede de ham op og smed 
ham ind ved siden af mig. Han var ved 
Bevidsthed...«. Knud blev dernæst trans
porteret ned på Borgerskolen, hvor han 
blev indlagt på lazarettet. Han døde af sine 
sår i Frøslevlejren, den 23. april 1945.

Immanuel Jensen måtte straks gå under 
jorden, og efter et kort ophold i Kolding 
drog han til Hvam nord for Viborg, hvor 
han havde en del familie. Det fortælles, at 
han her cyklede rundt i egnen forklædt 
som kunstmaler medbringende et staffeli 
og en malerkasse, hvori var indbygget en 
radiosender.

Immanuel Jensen blev efter befrielsen på 
foranledning af byleder Jens Ege et meget 
fremtrædende medlem af Ribe Spræng- 
kommando, hvis formål var at sortere og 
sprænge den ammunition, som tyskerne 
havde efterladt i Ribe. Lederen af kom
mandoen var bøssemager Sigurd Laursen, 
og dens funktionsområde strakte sig fra 
Sdr. Hygum i øst til Mandø i vest og fra syd 
for Bramming i nord til Rejsby i syd. Det 
drejede sig om meget store mængder 
sprængstof, nok til at fylde 200 lastbiler. 
Det, der stadig var brugbart, blev fjernet, 
og det defekte blev kørt ud til kommando
ens specielle sted ved Mandøvejen. I nogle 
tilfælde blev sprængningerne dog foreta
get på stedet.

Immanuel Jensen førte dagbog over sin 
medvirken i arbejdet, her følger et par ud
drag:

»20/5 45. Alskens Djævelskab paa 
Politistationen saasom Panserfaust, Haand- 
granater, Detonatorer etc. Sprængtes ved 
Hviding (Klaaby Hede). 4 Sprængninger.«
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<>23/6 45. Hentet 1 Panserfaust hos 
Claus Nielsen, Jedsted, 15 Mortergranater 
fra Lustrup og Smaating fra Skoler. 
Afsluttet med 3 Senesprængninger som 
Afslutning på Sprængningskommandoens 
Arbejde i Dagdrift.«

Arbejdet stod på fra den 20/5 til den 
23/6 1945. 1 alt udførte kommandoen 35 
større sprængninger samt enkelte mindre.

Immanuel Jensens efterladte scrapbøger 
med udklip fra retsopgøret herhjemme og 
i udlandet vidner om en omfattende avis
læsning, idet der er artikler fra både 
Vestkysten, Nationaltidende, Politiken og 
Information.

Et /hr
Et sidste punktum for besættelsestiden og 
modstandsarbejdet satte Immanuel Jensen 
og Svend Sloth sammen med deres mod
standskammerater ved at rejse en mindes
ten for Knud Andersen i Tange Plantage 
den 10. juni 1945. Stenens indskrift lyder:

KNUD
GAV HER SIT LIV 

FOR DANMARKS FRIHED 
28-2-1945 

KAMMERATER 
REJSTE DETTE MINDE

Immanuel Jensen afslørede stenen og 
holdt en tale for den faldne kammerat og 
var siden en trofast ven, der hvert år sør
gede for, at der blev lagt blomster ved 
Knuds mindesten.

Immanuel Jensen beskæftigede sig ikke 
siden med militært eller forsvarsmæssigt 
arbejde. Det nyoprettede hjemmeværn 
havde ikke hans interesse, heller ikke par
tipolitisk arbejde deltog han i. Selv om han 
havde bekæmpet tyskerne under krigen, 
var han i sin grundholdning pacifist.

AfgMwesAgf /ewseM
- a/rMM&'Mg
Under de mange samtaler, der danner 
grundlag for ovenstående beskrivelse og 
karakteristik af Immanuel Jensen, har vi

Ea/sAæ&, saw /wwaMMrt AMsew Aar /r̂ wrshHef af 
a/nvM!MgsAM(#er Aa tysAe Aå^gra^a^r Aŷ rAå%-

507% Ahgrw sAmf Aow tysAerwe ArAneA A r 
råstoj%r, &r/or A^f AMa^erwe wiw&r og ?w:Wre, og 
AMO^erne a/^orcoiÆM erstatM a /&  farooågrro JorM- 
o/iorgiasAMo#or Fæ&M Ar%re& Aaw 7Mo<&taM6is- 
AtaM&M og soMMMan'orirveM Marie BogA, &%. A'Ae. 
Foto.' Ciaas Feoei/e.

gang på gang hørt folk umiddelbart ud
bryde »Han var et prægtigt menneske.« 
Intet modsiger denne påstand. Vestkysten 
skrev 7. februar 1969 ved forretningens 
40-års jubilæum: »Immanuel Jensen tilhø
rer den kategori af Ribe-borgere, der er 
kendt og afholdt af hele byen, og han er da 
også en yderst særpræget mand med 
mange gode menneskelige egenskaber.«

Blandt de gode egenskaber var Aarwwe- 
Immanuel Jensen. Han var til det 

yderste hjælpsom over for folk, som havde 
det svært, og han gjorde aldrig noget num
mer ud af det. Et eksempel er hans forhold 
til det gamle ægtepar Theodor og Karen 
Madsen, der boede i et lille hus på Ribe 
Søndermark, ikke langt fra NOPSA. Der 
var hverken el eller vand i deres hus. 
Brønden med håndpumpe stod midt på 
gårdspladsen. De levede meget isoleret, 
og Immanuel Jensen var stort set den 
eneste, de havde tillid til. Han bragte 
forsyninger til dem. da de var for gamle til 
selv at gå ind til byen, og efter at manden 
var død, kørte Immanuel Jensen ud om 
morgenen og tændte op i kakkelovnen og
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/tM&rsM :' 7aMĝ  PIsMtâ e 10. ./Mm' 1940. Polc; 
PMlA /. Ærg4s4orf

hentede vand ind ti! den senile kone. En
gang var Jenny Sørensen med derude, og 
hun spurgte Immanue!, om hun dog ikke 
skulle tage det snavsede sengetøj med 
hjem ti! vask, men han havde så meget 
kendskab ti! den gamle Karen, at han re
spekterede hendes ønske om, at det skude 
blive, som det var. En nabo mener, at 
Immanuel Jensen selv bekostede en del af 
indkøbene til de gamle folk.

En anden side af ham var saw/ereM. Fhv. 
finerhandler Frits Lerche-Thomsen fortæl
ler: »Engang var jeg med Det antikvariske 
Selskab på udflugt til Tyskland. Ved kaffen 
kom jeg til at sidde ved samme bord som 
Immanuel. Han havde det med at samle alt 
muligt. Han viste os en teske, han havde 
»samlet op« undervejs med inskriptionen 
»Seekadettenkaserne Eckernforde« eller 
lignende og forsynet med hagekors som 
dekoration.«

At Immanuel Jensen kunne se lidt de
rangeret ud i sin fremtoning beskrives fint 
af følgende anekdote. Da en turist en dag 
mødte Immanuel på gaden og standsede 
ham for at spørge om vej, nøjedes 
Immanuel Jensen ikke med at forklare ru
ten, men, hjælpsom som han altid var, 
fulgte han turisten hen ti! stedet. Tak
nemmelig herover trak turisten sin pung 
frem og stak Immanuel Jensen en krone. 
En oplevelse Immanuel Jensen levede højt 
på længe.

Immanuel Jensen kunne imidlertid også 
være forfængelig og nærtagende. Det kan 
således virke overraskende, at en så be
skeden mand overhovedet har gemt de 
mange udklip Ira aviserne, hvor hans eget 
navn er nævnt, selv i den mest perifere 
sammenhæng. Om hans sårbarhed fortæl
ler følgende historie, som udspillede sig 
hos et ægtepar, Immanuel Jensen var me
get gode venner med, Viktor og Kirsten 
Petersen, Ribe Stiftstidende. Han havde 
stået fadder til datteren og kom nærmest 
dagligt i hjemmet. Ved en lejlighed kom 
han ind, netop som familien spiste mor
genmad og fik en kuvert stillet frem. Af 
vanvare tabte han flere gange rundstyk
ket, og Kirsten foreslog: »Mon ikke du skal 
have din tallerken ned på gulvet?«

Omgående lagde han kniven, rejste sig 
og forlod huset. Det varede længe, inden 
de sås igen.

Ved indvielsen af Den antikvariske Sam
lings nyerhvervede hovedsæde, Quedens 
Gaard i Ribe i 1965, hvor Immanuel Jen
sens unikke radiosamling blev overdraget 
til museet, var han naturligvis inviteret til 
åbningen, men var dybt skuffet, da hans 
gave overhovedet ikke blev nævnt i nogen
somhelst sammenhæng. Elin og Torben 
Bisgaard bød ham på middag i deres hjem 
bagefter og fortæller, at han med rette var 
nærmest rystet over den behandling, han 
havde været udsat for.

I Immanuel Jensens hjerte var der et 
særligt rum for børn. I deres selskab be
fandt han sig godt. Lærer Søren Krog for
tæller: »1 1954 spillede biografen »Kloder
nes Kamp«. Filmen var forbudt for børn, og 
grænsen gik ved konfirmationsalderen. De 
fleste fra min klasse var konfirmeret, og da 
jeg indrømmede, at det var jeg ikke endnu, 
ville kontrollør Schmidt ikke lade mig 
slippe ind. Immanuel Jensen må have over
været denne lille scene, for han kom hen til 
mig og sagde, at jeg bare skulle få mine 45 
øre tilbage for billetten og komme med op 
i operatørrummet. Her så jeg så filmen 
med hovedtelefoner på. Dvs., det var så 
spændende at se apparaterne, at jeg havde
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svært ved at følge med i filmen. Det gjorde 
nu ikke så meget, for jeg kunne nok 
snakke med i skolen dagen efter, og det var 
ikke så lidt bedre at have set den fra op
eratørrummet.«

At der var mere end almindeligt hjerte
rum hos Immanuel Jensen viser følgende 
beretning fortalt af datteren Ruth: »I slut
ningen af 30'erne kom en ung tysker ind i 
fars forretning for at få lappet sin cykel. 
(Han var på feriecykeltur i Danmark). Far 
og han snakkede hyggeligt sammen, og far 
inviterede ham med hjem for at spise. Jeg 
husker tyskeren (Herbert) udmærket-også 
lidt fordi han sendte mig den første juleka
lender, jeg har ejet. Herbert blev senere ind
kaldt til militærtjeneste og faldt ved øst
fronten, men i Tyskland efterlod han sin 
kone og lille datter, Roswitha hos sine foræl
dre. De skrev til far om Herberts død, og jeg 
ved, at far (via Røde Kors, tror jeg nok) 
sendte fødevarepakker til den lille familie, 
som jo savnede alt. Efter krigen, vel i 1952, 
da »Rossi« var stor nok til at rejse hl 
Danmark, kom hun som feriebarn hos os, 
og det gjorde hun ofte i de følgende somre.«

Immanuel Jensen døde den 15. juni 1972. 
Syg og utilpas havde han insisteret på at 
tage til Ærø for at arbejde med restaure
ringen af Den gamle Kro i Tranderup. Her 
forværredes hans tilstand, men han ville 
ikke have læge. Han bad blot sin veninde 
om at få kogt noget suppe. Han ville hvile 
sig lidt, så skulle han nok komme til hæg
terne igen. Først næste dag kørte de hjem 
hl Ribe med Immanuel Jensen som chauf
før. Han blev indlagt på Ribe Sygehus, hvor 
det konstateredes, at hans blindtarm var 
sprængt. Efter en stor og vellykket opera
tion stødte imidlertid en blodprop hl. Den 
overlevede han ikke. Immanuel Jensen lig
ger begravet på Ribe gamle Kirkegård.

I radioamatørernes blad »OZ« skrev ven
nen og radiokollegaen Leif Stenlev, Ribe - 
senere rektor ved Kolding Lærersemina
rium - ved Immanuel Jensens død en ne
krolog under overskriften »Silent Key«, 
som alhd brugt af radioamatører i denne 
sammenhæng: »Immanuel var højt begavet

Bro 1963. SoM i JaMe, sfMiis-
M ser og iawgo SMoresfovie?; A vor sAisoMerwe or M -  
M  o#! s to r i s  %aMf. Foto: Tinorer RatA /.
BmMorjy

og overordentlig velorienteret. En stærk 
karakter var hos ham kombineret med 
slagfærdighed, et lune og en medmennes
kelighed af de sjældne dimensioner.«

Jenny Sørensen mindes ham således: 
»Han interesserede sig for alt, var hele ti
den nysgerrig og opmærksom på, hvad der 
rørte sig omkring ham. Intet problem var 
ham for lille eller for stork og han blev ved 
at tumle med det, indhl han havde løst det.«

Over for sine medmennesker var han 
ordholdende og trofast. Han gjorde som 
nævnt gerne folk en tjeneste uden tanke for, 
om han også fik en tilbage. Kirsten 
Petersen udtaler: »Han var en dybt troende 
kristen, havde en barnetro. Ikke måske kir
kelig, men meget optaget af at behandle de 
svage godt og gøre godt, hvor han kunne.« 
Udsagnet »dybt troende og ydmyg« linder 
datteren Ruth noget voldsomt. At han var et 
varmt menneske, der ville andre det bedste, 
kan hun godt skrive under på.

Som vi ser det, ønskede han ikke op
mærksomhed om sin person, var faktisk 
lidt genert, men hans fremtræden, interes
ser, menneskelige egenskaber og tekniske 
begavelse gjorde, at han var umulig at 
overse.

Mwe DaM, wag.arf., JMe/stJe/ S,
SareM Afa/va<f, #2'sfø7':'s% 

karwMg kgsfer&y 9,
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Nyt fra Ribe
Stilhed efter orkanen
0?%<zMg% 3. 7999 gat' wa^gr a /
eAx/ra aråe/& /nr 7nwrgr- & XMe</Aer/:r- 
wae/ Æ&er FoMJsgK. VM Aar pærs/e 
A/ggst /agt s/g.
Der er nok ingen, som glemmer den 3. de
cember 1999, hvor skove væltede, hustage 
blev revet af og facader væltede ned over 
biler.

Flere nye virksomheder skød op, og de 
gamle firmaer i Ribe fik nok at se til. - Vi Sk 
rigtigt travlt, ikke mindst fordi mange, som 
blev ramt af orkanen, valgte at bruge lidt 
mere end den forsikringssum, de Sk udbe
talt, til at lave forbedringer, som måske var 
planlagt et par år ud i fremtiden.

- Nu har stormen imidlertid lagt sig, og 
det er blevet lidt mere sSlle igen, men på 
trods af stilheden er det alligevel lykkedes 
os at få en stigende omsætning, siger Jan 
Poulsen.

Jan Poulsen overtog Srmaet efter sin far 
i 1999, og Srmaet beskæftiger foruden ham 
selv tre fuldtidsansatte medarbejdere.

- En af vores styrker er nok, at vi spæn
der vidt. Vi laver alle opgaver, lige ffa at 
skifte en lås i en dør, lægge nyt tag på et 
hus eller sætte nye vinduer i.

- Hvad mange ikke ved er, at vi også li
mer og reparerer stole og borde. Der er

/OM PøM/søM MTMpr /rå&MØ ! PøMirør- & SMa/Aerpr- 
maei y4wAer Paa/søM /å ØrstePspe/.

P:Aø PøA/aA er e/ af&  /roføA/ør, søm /aw PøK/søM 
7He</ re/ie Aax pære stø/t a /

ikke noget mere kedeligt end at have en 
stol ud af seks stole, som ikke dur. Det kan 
være ganske almindelige stole eller stole, 
som man ikke kan få mere. Dem kan vi 
tage os kærligt af.

- Mange gange ved folk ikke, hvor de 
skal henvende sig, men vi har alt grejet til 
at reparere tingene ordentligt, siger Jan 
Poulsen.

Jan Poulsen er også glad for, at det var 
Tømrer- & snedkerfirmaet Anker Poulsen, 
som vandt licitationen på det nye klubhus 
til roklubben.

Pøwrør- & SMa/AerprMoef /twAør PøM/sew /¡ar øgså /a- 
pøt pMi wøM/rø, søM Aøpwåør sfg ¡' A/M/øiøAøt / å  
P/Ae Pafeåra/sAøP.



- Det har været utroligt spændende at 
være med til at bygge et nyt klubhus i de 
omgivelser ved Slotsbanken, og så har det 
været dejligt at bygge et helt hus i træ. Det 
er et projekt, vi er meget stolte af, siger Jan 
Poulsen. Netop Ribe Roklubs nye klubhus 
er kendetegnede for virksomhedens mo
ral: Der bliver ikke gået på kompromis 
med kvaliteten på noget tidspunkt.

USA's kulturattache til åbning 
af permanent Jacob A. Riis-udstilling
Æl&e By/én'e Mfver åfewMied Jor

MdshYh'Mg of&iHeder/ra fåe ofåer
åa//7wgs« af/aca& A  Æns 
USA's kulturattache Jonathan M. Berger 
og Vibeke Hattel, specialist i kulturelle 
spørgsmål, kom til åbningen af en kom
mende permanent Jacob A. Riis-udstilling i 
Ribe den 2. maj.

Udstillingen består af en række mo
derne forstørrelser af nogle af de billeder

Jacob A  Riis offentliggjorde i bogen « How 
the other half lives« fra 1890.

Bogen fortæller om slum og fattigdom i 
datidens New York, en usselhed og en 
elendighed, der dels vakte berettiget opsigt 
i vide kredse, dels førte til et opgør med de 
eksisterende forhold i New York, og som 
førte til et livslangt venskab mellem Jacob 
A. Riis og USA's senere præsident Roose- 
velt, der betegnede danskeren, ripenseren 
Riis som »New Yorks nyttigste borger«.

Den nye udstilling, som oprindeligt var 
et fælles udstillingsprojekt lavet i samar
bejde mellem Den Antikvariske Samling i 
Ribe og Kunstindustrimuseet i 1972, får 
permanent hjemsted hos Ribe Byferie.

- Billederne er nu blevet rammet ind, 
ligesom teksterne er blevet nytrykt og sup
pleret med amerikanske originaler fra Riis' 
bøger, fortæller Birte Larsen fra den lo
kale Jacob A. Riis-komite.Birte Larsen op
lyser, at den amerikanske ambassadør

RIB E  K O M M U N E
ønsker

de nye studenter 

h jerteligt til lykke



CSd's ^MftMrottar/ir/oMatAaM M. Bi^grr og Natto/#  sawwoM wo<f By/ohes ÆrrAtor Britt
Sh#MMM, OM grMMOMigaMg a/M&tiffiMgoM a/SasaMMO BeMtAioM /ra /a^oii Bus-^owitooM.

/acait ̂ 4. Bus' tMi&ats ̂ r  & ,/åttige f New Urf; Mi'ver 
MM goMstaMit ̂ r  ea fwrwaTMMt M&tBB'Mggå B:'Ae 
Bj#n'e.

Stuart Bernstein og hustru selv kommer ti! 
Ribe senere på året.

Jacob A. Riis-komiteen, som b!ev nedsat 
i forbindetse med Danmarkspremieren på 
filmen <>A flash of dreams«, har også et lille 
hefte om Ribes berømte fotograf på vej. 
Sidste sommer blev der også arrangeret 
guidede ture i Ribe om Jacob A. Riis' Ribe 
i samarbejde med Ribe Turistbureau.

Det projekt udvides til at omfatte en pak
keløsning med foredrag, film og guidede 
byvandringer.

Kutte) på cafeen!
- Æt />ræih*%af so?M åe&te øf og g%
b*g<%/e/)Jads J)å rer&M^fort. Det er, /maef 
Bryggenet Æe/som^mge reai Ayåotg 
f)rafe a /
Men også Ørbæk Bryggeri kan prale af at 
lave god øl. Hele seks af slagsen laver de. 
Lise Frederiksen, Cafe Quedens, har taget 
Refsvindinges ale på programmet samt 
Ørbæk Bryggeris Halt and half, Bock Bier 
og Queen.

- Som cafe er det vigtigt, at man skiller 
sig ud fra de andre cafeer. Alle Ribes cafeer 
har noget, som de er gode til, og der er 
ingen, som går hinanden i bedene.



Lise Fre&n'AsøM sit Myø a/øi. RaMøøcAy!!7sMørøM øry&r at ̂ tæ& Aøw&s waMit, PøKt søw Aøm- 
wør/ra SAiøø. Ca^ Qaø&Tis Aar tagøt øt yra tø swå A'wsAø Aryggønør^å y;ro^raw!wøt.

Dommerkontor renoveres 
for knap en million
Det er næsten 10 år siden, at 
Dommerkontoret sidst kom under 
en håndværksmæssig kærlig hånd. 
Det sker nu igen umiddelbart efter 
påske. Da huset sidst blev reno
veret blev det malet med en meget 
tætsluttende maling, som har givet 
store fugtproblemer. Således kan 
man i dag se hele mursten falde ud 
af murene.

Kontorfuldmægtig Annelise 
Graumann oplyser, at Ribe Dom
merkontor skulle have været reno

TNAø Do7M7W7%øMtøf ar i 7 % e %  rit Mire røwøverøt KWiW- 
&/Aart ^/tør^åsAø.

- Jeg blev introduceret til de fynske øl af 
min søster, som bor i Nyborg og faldt pla
dask for både øllet, og den måde det bliver 
distribueret på.

- For det første skal man selv hente øllet, 
og for det andet kan man aldrig vide, om 
brygmestrene har haft tid til at tappe nok 
øl. De tapper (udtales: »tabber« med blø'e 
b'er og fladt a, red.) nemlig kun om freda
gen, griner Lise Frederiksen.

Udover hædrende omtale af di
verse ølkendere er øllerne blevet 
kult flere steder i Danmark.

veret tidligere, men at man har været ud
skudt i et par år. Bygningens forfald er ble
vet endnu mere tydelig efter, at de fleste 
træer mellem dommerkontoret og biblio
teket er blevet fældet. Det er Dom
stolsstyrelsen, som har bevilget den lille 
million kroner, det koster at renovere byg
ningen.

7aÅ hf _/yds%e og Æf&e Ugeavis
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Adresseændringer
R.41 Hans Chr. Blom 

Esbern Snares Vej 60 
7100 Vejle

S.83

R.42 Egon Von Lengern Tranberg 
Kogade 3 
6270 Tønder

S.84

S.44 Betty Agnes Nyman 
Æbleparken 11 
2970 Hørsholm

S.84

S.54 Inger Hage 
Buntmagervej 7 
9300 Sæby

S.84

R.55 Kristian Olesen 
Brøns Møllevej 10 
6780 Skærbæk

S.88

R.55 Anne Lise Gjerløv-Christensen 
Mølleager 14 
4230 Skælskør

S.89

S.59 Mette Top 
Brogade 4,1. 
5000 Odense C

S.91

R.59 Ida Nohns
Baggersgade 7B, 1. tv. 
5800 Nyborg

S.91

S.61 Hans Daugaard Peters 
Grønnegade 23 C 
6760 Ribe

S.91

R.62 Inger-Marie Thøstesen 
Gyvelparken 42 
6760 Ribe

S.92

S.65 Ole Degn Hansen 
Seniorio de Punta Prima S.92
Panoramic Park
Bldg. 84 -B 03180 Torrevieja,
Aicante S.92

S.69 Kirsten Fog
Set. Laurentii Gade 25
6760 Ribe S.92

S.71 Knud Juel
Dybendalsvej 31,1. mf. 
2720 Vandløse S.94

S.74 Elisabeth E. Nystad 
Egegade 3,1. tv. 
2200 København N S.94

S.76 Ingrid Christiansen 
Toftlundvej 24 
6760 Ribe S.94

S.80 Eskild Stauning Hansen 
Skovsbjergvej 5 A

Poul Beck Nielsen S.95
Hvidøre 39
6580 Vamdrup
Bente Warming Jensen S.95
Elme Alé 9 
6040 Egtved 
Kirsten Bollmann S.95
Sdr Landevej 218
6470 Sydals
Jim Hagemann Snabe S.95
Rombachweg 4 
69118 Heidelberg 
Søren Heide Petersen S.95
Ingeborgvej 16 
5000 Odense C 
Søren Hannibal Westh S.95
Andersen 
Haslevej 101 
3700 Rønne S.95
Knud Christian Lykou 
Dollerupvej 132 
8800 Viborg S.95
Helene Lund Sylvestersen 
Knudrisgade 33,2.
8000 Århus C S.95
Tina Marie Bach Aaen 
Klokkerbakken 2 
8210 Århus V S.95
Malene Refshauge Beck 
Helgesvej 23, st th.
2000 Frederiksberg C S.96
Lene Skov Hostrup 
Fredericiavej 104, st. 
7100 Vejle S.96
Lars Raae Olesen 
Rantzausgade 11,2. 
9000 Ålborg S.96
Anna Busch Nielsen 
Heibergsgade 36,3. th. 
8000 Århus C S.96
Karen Galtung 
Munkedalen 17 
7080 Børkob S.96
Lotte Gilbert Petersen 
Frederiksgade 34,1. th. 
8000 Århus C S.97
Kim Andersen 
Drejøgade 40,4. th. 
2100 København 0 S.97

6520 Toftlund

Gjertrud Hald 
Fiskergade 1 E 
6760 Ribe 
Tine Jessing
N A  Jørgensens Piads 3,2. 
6740 Bramming 
Lissen Sandvei Rasmussen 
Gammei Havn 3 A 2.th.
7100 Vejle
Kirstine Yde Thomsen 
Hvidkløvervej 66 
5700 Svendborg 
Heidi Schmidt 
Lyngbyvej 63,1.
2100 København 0  
Michael Andreasen 
Margrethevej 6,2. tv.
3400 Hillerød
Jens Jacob Refshauge Beck 
Hvidkløvervej 66 
5700 Svendborg 
Tanja Charlotte Lauridsen 
GI. Aborgvej 28 
6092 Sønder Stenderup 
Christian Lykou 
Damvej 8,1.
6760 Ribe
Christian Jermiin Nielsen 
Haulundvej 99 
6760 Ribe
Marie Vejrup Nielsen 
Østboulevarden 35,2. tv.
8000 Århus C 
Maja Rasmussen 
Tesdorpfsvej 50,1.
5000 Odense 
Anna Johanne Stinksen 
Margrethevej 6,2. tv.
3400 Hillerød
Dorthe Nørregaard Andersen 
Nebelvej 3, St. th.
8600 Silkeborg 
Marc Thygesen 
Hesseløgade 31,4. th.
2100 København 0  
Tina Grønlund Madsen 
Drosselvej 7 
6740 Bramming 
Nanna Thoustrup Nielsen 
Borups Alé 112,1. tv.
2000 Frederiksberg



Bank

Saltgade 10-14 

6760 Ribe 
Tlf. 76 88 67 00



329

5.98 Kathrine Seier Skaastrup 
Holiændervej 24,4.
1855 Frederiksberg C

5.98 Lene Huusmann Christensen 
Vesterbrogade 12, s t  tv. 
6000Koiding

5.98 Birgitte Lauritsen 
Rantzausgade 2,4. th.
2200 København N

5.98 Kristina Wind 
Revendowsvej 4 
5000 Odense C

5.98 Henrik Giibjerg Sahi Nielsen 
Børgiumvej 21,1. v. -10 
8240 Risskov

5.99 Karina Puitz
Store Kannikestræde 12 
1169 København K

5.99 Stine Dahigren 
Røsågade 50,1. tv.
2300 København S

5.01 Britt Bøgesvang Basse 
Gammel Munkegade 21B, 3 
8000 Århus C

5.01 Lotte Birkeiund
Dalgas Avenue 10,2.0040 
8000 Århus C

5.01 Anne Bjørnskov 
Skjoldsgade 92,1. tv.
6700 Esbjerg

5.01 Svend Kjær Jensen 
Fakkegrawej 10 
7140Stouby

5.01 Johanne Schmidt 
Duevej 48,1. tv.
2000 Frederiksberg

5.01 Lisa Funder Sørensen 
Rektorparken 1,7.717 
2450 København SV

5.01 Dorthe Andreasen 
Ole Messelts Vej 160 B 
676 Oslo

5.02 Anette Thim Jacobsen 
Nørregade 24,1. mi.
6740 Bramming

5.02 Kirstine Thurø Jensen 
P Dovns Slippe 12 
6760 Ribe

5.02 Sara Friis Jensen 
Bergsøekollegiet 21, vær. 2101 
2850 Nærum

5.02 Kristina Quist König 
Skovgårdsvej 2 
6760 Ribe

5.02 Kristina Quist König 
Bergweise 23 A 
53343 Wachtberg - Pech

5.02 Miriam Knudby Nielsen 
Kamtrup Skolevej 1 
6630 Rødding

S.02SusannaSøberg 
Vendersgade 27,2.
1363 København K

S.99MaiEngholm KM
Willemoesgade 5, sL tv.
8200 Århus N

5.99 Magnus Jesper Magnussen S.01
Torbenfeldtvej 37, sL tv.
2700 Brønshøj

5.99 Christian Askou Ehmsen S.01
Engparken 50
6740 Bramming

5.99 Andreas Warming Pedersen S.01
Fogedmarken 10,5. th.
2200 København N

5.99 Kasper Rosenstand S.01
Lille Fredensgade 3, st
2200 København N

5.00 Maria H Dumas S.02
109 Loampit Vale
London SE13 7TG

5.00 Kim Skov Jensen S.02
C.F.RichsVej22
2000 Frederiksberg

5.00 Torben Pedersen S.02
Vindegade 128, lejl. 207
5000 Odense C

5.00 Janne-Lykke R. Christiansen
N.A Jørgensens Plads 3,1.002 S.02 
6740 Bramming

5.00 Sidsel Marie Tønder
Niels Bohrs Allé 23,2.3222 S.02
5230 Odense M

5.01 Majbritt Hellesøe-Poulsen
Langelandsgade 219,3. tv. S.02
8200 Århus N

Martin Nissen
Bronzealdervænget 30, s t 002 
8210 Århus V 
Tina Damkjær Sørensen 
Åparken 8, st. 01 
8000 Århus C 
Pia Christensen 
Grydergade 9 H 
6760 Ribe
Esben Abrahamsson Grande 
Brydes Allé 23,6.735 
2300 København S 
Esben Warming Pedersen 
Engelstedsgade 52, st.
2100 København 0
Catharina Møbjerg Knudsen
Mosevej 35 C
6270Tønder
Helle Steen Lauridsen
Boldingvej 12
6752 Glejbjerg
Ida Marie Habekost
Sørensen
Skt. Hans Torv 32,4. th.
2200 København N 
Pia Christiansen 
Købmandsgade 9 
6760 Ribe
Marie Rosenstand Hansen 
Sønderportsgade 32,1.
6760 Ribe 
Marie Bæk Iversen 
Gammel Kongevej 136,4.07 
1850 Frederiksberg C

5.02 Malene Vesterager 
Drøgemiiller 
Porsholtparken 66 
6740 Bramming

5.02 Anette Tranberg Nielsen 
Nørremark 9
6240 Løgumkloster

5.02 Janne Nielsen 
Kinchsvej 9 
6760 Ribe

5.02 Mette Vigsø 
Vesterbrogade 8,2.
8000 Århus C

5.02 Pernille Bendixen Wolderslund 
Møntmestervej 10 B, st.th.
2400 København NV
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5.02 Ina Christensen Holden 
Gammetmark 12
6630 Rødding

5.02 Christian Nederskov Hovmann 
Ulierupvej 91
6780 Skærbæk

5.02 Esther Wisseis 
Tangevej 11 
6760 Ribe

5.02 Anette Brink Johnsen 
Daibækvej 2 A
6670 Hoisted

NYE MEDLEMMER 
S.48 StigAskgaard 

Lyrens Alié 17 
2270 Kastrup

S.59 Asbjørn Rønn-Simonsen 
Fortunvej 43B 
2920 Chariotteniund 

S.68 Eise Marianne Hjerritd 
Herningvej 40 
9220 Ålborg 0  

R.73 Agnete Roust Thysen 
Kirkevej 9, Øster Højst 
6240 Løgumkloster

5.78 Mogens Conradsen 
Løjt Nørrevang 38, Løjt 
Kirkeby
6200 Åbenrå

5.78 Lis Warming Rasmussen 
Gyden 7
6000 Kolding

5.87 Jane Landergren 
Møidamager 58 
6240 Løgumkloster

5.88 Allan Samsøe 
Eimegade 23 E 
6740 Bramming

5.88 Kirsten Sønderby 
Idum Kirkevej 55, Idum 
7500 Holstebro

5.93 Stefan Vesti Brorson 
Ternevej 7,1.
2000 Frederiksberg

5.93 Kirsten Jessen Poulsen 
Beiievuegade 4
6000 Koiding

5.93 Søren Vesteriund 
Tegigårdsgade 46 F 
5500 Middeifart

S.94 Maiene Bjørnskov
P.O.Box 58 U, N.T.University 
N.T.0815 Darwin

DØDE
S.27 Niets Lukman 
R.28 Harald Lambertsen
R. 38 Anna Jørgensen
S. 40 Anders B. Damsgaard 
S.40 Hans Henning Hansen 
R.42 Ritajohannsen
R. 42 Inger Nieisen
S. 47 Tage Nielsen
S.64 Birte Geding Larsen 
S. 73 Thomas Jakobsen

BODIL HAAS 
Kunderådgiver

Der kan være 
penge i at

^  Miske kart vi
'  [ I ___  ̂ gi' økonomien
------- ! —t — t '------J ot aodt

SALTGADE 4 * RIBE - TLF. 75 41 01 OO * WWW.FROES.DK - titte og vågen...

OS
og få e t 
hurtigt svar..
Frøs er fri som fuglen, 
det betyder en præcis 
og hurtig stillingtagen 
i alle sager 
- så kig ind og lad os 
se på dine ønsker.

http://WWW.FROES.DK
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Du møder os a))e vegne

Ringkjøbing Bank 
Torvet 2 

6950 Ringkøbing 
Tlf. 9975 3200Kig ind i banken, så  får vi os en god snak!

At være iokatbank 
betyder, at vi moder vore 
kunder overalt i hverdagen:
Hos købmanden, i foreningslivet eller 
på en tur langs Skjern Å.

Vi sætter pris på den nærhed, vi har til vore 
kunder. Vi kender dem, og de kender os. Sådan skal 
det være i et lokalsamfund som vores!

Vort kendskab til kunderne betyder, at vi altid kan give en 
individuel rådgivning og finde netop der) losning, som 
passer til den enkelte. Vi vælger aldrig halve losninger, 
fordi - de( hand/er om mennesker

- det håndter om mennesker...
www.ringkjoebing-bonk.dk

http://www.ringkjoebing-bonk.dk
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Rektors beretning 2 0 0 3
Ribe Katedralskole dimitterer i år 102 stu
denter, 40 sproglige og 62 matematiske.

Det er det vi er sammen om at fejre her 
ved translokationen.

Men først vil jeg se lidt tilbage på skoleå
ret. Det vigtigste i år er, at skolen er blevet 
større, at den med nybygninger og haver 
er blevet endnu smukkere, og at der er 
udvikling på skolen.

I løbet af året er der gennemført 3 bygge
rier. Vi har fået en ny klassefløj ud mod 
Gravsgade med 4 store lokaler og gruppe
rum. Vi har fået en ny laboratoriefløj i for
længelse af Rundgangen op mod 
Sviegade. Og vi har fået et helt nyt biblio
tek med arbejdspladser til elever og elev
grupper. Ved translokationen sidste år 
kunne vi glæde os over, at licitation og 
økonomi nu var faldet på plads. Og dagen 
efter gik vi i gang med at flytte bøger i det 
gamle bibliotek, så byggemaskinerne 
kunne komme til. Nu er vi næsten færdige 
med det hele. De sidste bøger stilles på 
plads i næste uge.

Vi har nu fået plads til de elever, vi har. 
Skolen vil kunne rumme 7 klasser pr. 
årgang. Dermed er der plads nok til at 
optage alle de ansøgere, som skolen får og 
vil få i de kommende år. Udbygningen af 
laboratoriefaciliteter betyder, at fra næste 
år kan al undervisning i fysik, kemi, biolo
gi og naturfag foregå i laboratorier, hvor 
der er plads til eksperimentelt arbejde. 
Det har været et hovedmål med udbyg
ningen af skolen. Og det er det, der 
oprindelig gav os bevillingen.

Byggeriet har sin særlige historie. Først 
blev statsamtet ledigt. Derefter Tårnborg. 
Vi fik oprindeligt en bevilling til at købe og 
ombygge Tårnborg. Det blev af forskelli
ge grunde ikke til noget. I stedet brugte vi 
bevillingen til en klassefløj ud mod Gravs
gade, der gav os mere plads end 
Tårnborg. Og på det vi sparede ved selv at 
bygge, fik vi råd til nye laboratoriefacilite
ter og et nyt bibliotek. De mange nye kva
dratmetre betyder også, at vi nu har fået 
væsentligt bedre rammer til at leve op til 
de krav om tværfagligt arbejde og projekt
arbejde, som en gymnasiereform vil stille. 
De 3 byggerier har på mange måder givet 
skolen et løft. Efter translokationen er der 
åbent i bibliotek, laboratorium og i 
Gravsgade. Der er I velkommen til at se 
alt det ny.

Byggerierne har også givet en god anled
ning til at binde bygningerne sammen. 
Jeg er glad for, at det lykkedes amt og sko
le i fællesskab at Unde midler til at indret
te en ny have foran Puggård og en ny 
biblioteksgård. Jeg vil gerne også her sige 
tak til alle involverede for et rigtigt godt 
samarbejde om byggeriet. Jeg vil også 
sige tak for 2 store gaver. I biblioteket har 
vi fået skab og montre til udstilling af sko
lens mest værdifulde bøger. Det er smukt 
snedkerarbejde, og det er skænket af 
Anette og Niels Thorsens fond. I 
Biblioteksgården er opstillet en stele af
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Bjørn Nørgaard. Guld
bronze på granit. Skulp
turen er skænket af Ny 
Carlsbergfondet og 
overdraget til skolen af 
Hans Edvard Nørre- 
gaard-Nielsen. Det er 2 
gaver, der bidrager til at 
gøre bibliotek og gård 
til noget særligt.

Det har også været et 
skoleår med skoleud
vikling. Vi har lagt vægt 
på edb-udvikling og 
lærersamarbejde. Edb- 
kurser for lærere og 
mange flere elevarbejd
spladser på skolen. 
Lærerteam i l.g. til at 
tage hånd om introduk
tion og prøve at skabe 
sammenhæng mellem 
fag og elevers skolear
bejde. Det er væsentligt 
i sig selv, men det ræk
ker også frem mod den 
reform af gymnasiet, 
der skal træde i kraft fra 
2005.

iMter Nars^ai (y.!AJ j&fmaw&M Jbr Ny CarMer^ Faw&l News
NøwgaaHt-M'iiMM samt /örmaM&M far N atatratsM es tiasty- 

rdse /øAaMMes MlcAelseK ¿¿späterer B?ar% Nø?gaar<ts sM /tla r me<t wts^ector 
Äwette D W

Tak til dem, der har 
stået for årets større 
begivenheder - skoleko
medie, forårskoncert, 
studierejser. Og tak til 
alle for et godt skoleår 
2003 /2004.

En særlig tak til 
Hanne Kristiansen, som 
vi har lånt fra Grindsted 
Gymnasium, og som 
vender tilbage dertil.
Buket.

Tak til Leif Framke, 
der har været årsvikar 
her 1 år i tysk og idræt 
og nu fået stilling i København. Buket.

Tak for 5 år her på Ribe Katedralskole til 
Anne Sønderup, der flytter til Katedral
skolen i Odense. Tak for din energi og din

glæde ved naturvidenskabelige fag. Held 
og lykke i Odense.

BeMf Nars&z!
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Translokationstale 2 0 0 3
Almendannelse
Kære studenter.

Tillykke med eksamen og tak for de 3 år 
her på skolen.

Der sker så meget på uddannelsesom
rådet i disse år. Folketingets partier har 
lige indgået forlig om en gymnasiereform. 
Ophævelse af liniedelingen. Hvilke fag 
skal indgå i fagpakkerne ? Hvor mange og 
hvilke valgfag ? Hvad hører med i almen- 
studieforberedelse, som alle skal have ? 
Hvad er der egentlig brug for ? Hvem skal 
eje skolerne ? Og mens debatten stod på 
og fortsætter på skolerne, så har I lige 
gennemført den uddannelse, som vi synes 
har så mange kvaliteter, som vi tror I vil få 
glæde af i Jeres videre liv og i Jeres kom
mende uddannelse. I det nyt gymnasium 
vil meget være ændret, men der vil også 
være mange væsentlige ting, det er værd 
at holde fast ved.

Det gælder gymnasiets formål.
Siden 1845 har formålet med gymnasiet 

været at give en almendannende under
visning, der tillige giver det nødvendige 
grundlag for videregående studier. Almen
dannende undervisning eller almendan
nelse - hvad er det så ? Det er netop blevet 
beskrevet og analyseret i en disputats af 
Harry Haue fra Syddansk Universitet. 
Harry Haue slår fast, at almendannelse 
har været retningsgivende for gymnasi
eundervisning i de sidste 170 år, og at 
almendannelse indgår som en central del i 
diskussionen om gymnasiereformen. 
Hvordan kan det gå til, at almendannelse 
har været et overordnet formål med gym
nasieundervisning både i landbrugssam
fundet, i industrisamfundet og i videns
samfundet ? Og selv om I nu står med 
beviset på studiekompetence og adgangs
billet til videregående uddannelse, så er 
det måske alligevel det almene indhold i 
uddannelsen, vi hæfter os ved i dag som 
det, I har fælles.

Harry Haues svar er, at det er almen

dannelsens begrænsede rummelighed, 
der har givet begrebet den funktion at 
angive retningen for gymnasieundervis
ningen. Begrebet opstod for alvor i begyn
delsen af 1800-tallet, hvor gymnasiet nu 
ikke længere havde den opgave at uddan
ne præster. 1 løbet af 1700-tallet kom nye 
videnskaber til, først og fremmest på det 
naturvidenskabelige område. De mere 
almene dele af disse videnskabsfag skulle 
vel også høre med til latinskolens eller 
gymnasiets undervisning.

I 1830 skrev en lektor ved Sorø 
Akademi, Christian Liitken: " Thi næsten 
om alle ting som det er muligt at gøre til 
undervisningsgenstande, er der ført eller 
føres der strid, om de høre til den alminde
lige dannelse eller ikke.....Hvad der hører
dertil, ved man ofte ikke ret at sige videre, 
end det er at have lært de ting, som alle 
have gavn at lære, og som ingen uden ska
de kan undvære, men hvilke disse ting er, 
svæver ofte i en tåge ...."

Således i 1830. Det er første gang, at 
almendannelse optræder på dansk. Og 
ligesom ved al senere beskæftigelse med 
almendannelse, er det svært at definere, 
hvad der egentligt hører med.

Almendannelse har spillet en forskellig 
rolle på forskellige tidspunkter i gymnasi
ets historie. Omkring 1850 var almendan
nelse formålet i den skole, hvor der ikke 
var linier eller valgfag, og hvor eleverne 
havde alle fag sammen. Så kom liniede
lingen i 1871 med historisk - sproglig og 
matematisk - naturvidenskabelig linie. 
Almendannelse kunne vel ikke være ret
ningsgivende, når gymnasiet bestod af 2 
meget forskellige linier, mente man. Så 
begrebet almendannelse kunne alligevel 
afgrænses i forhold til den matematisk- 
naturvidenskabelige linie, der dengang 
måske mest havde karakter af en fagskole 
frem for en almen skole.

Men i 1903 - ved den sidste større
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reform i gymnasiet - ved opretteisen af 3 
linier med hver deres hovedfag - græsk og 
latin på den ene, engeisk og tysk på den 
anden og matematik og fysik på den tred
je - spiilede almendannelse nu en væsent
lig rolle igen. Det var nok mest en huma
nistisk almendannelse, der blev forbundet 
med fagene dansk, historie og oldtids
kundskab.

På andre tidspunkter forsvandt almen
dannelse helt ud af uddannelsespolitik
ken. Fra 1968 og i 1970'erne blev almen
dannelse opfattet som en bestemt social 
klasses værdier. Det kunne ikke bruges i 
en skole, der ville favne bredt. Men opfat
telsen af noget alment som væsentligt, var 
der jo alligevel. Nu hed det blandt politi
kere og lærere referencerammer.

Som del af Jeres gymnasieuddannelse 
og som optakt til reform fra 2005 spiller 
almendannelse igen en central rolle. Men 
måske en anden opfattelse af almendan
nelse. Man kunne godt have spurgt, hvor
for Platon og Sokrates, men ikke 
Pytagoras og Archimedes indgik i almen
dannelsen. Det væsentlige ved et nyt 
almendannelsesbegreb er, at det også 
omfatter naturvidenskabelige fag og 
naturvidenskabelig tænkemåde.

Harry Haue definerer almendannelse 
således: almendannelse udvikles i en gym
nasial undervisning, der omfatter dele af 
de videnskaber og fag, som samfundet har

adgang til og brug for med henblik på ele
vernes modning og refleksion over deres 
eget forhold til medmennesker og omver
den. Det er alle fags opgave at bidrage 
hertil. Der er dele af alle fag, der har bidra
get til den almendannelse, I har fået her 
de sidste 3 år.

En anden af Harry Haues konklusioner 
er, at almendannelse og studieforbere
delse er hinandens forudsætninger. 
Studieforberedelse er viden, arbejdsmeto
der, kompetencer, skriftlige og mundtlige, 
kommunikative. Studieforberedelse er 
måske lettere at definere. 1 kan selv finde 
eksempler fra Jeres fag. Almendannelse 
er så den måde det studieforberedende 
arbejde bliver grebet an på med henblik 
på at gøre Jer modne og refleksive. Det er 
derfor for eksempel sprogundervisning 
ikke bare er kommunikation, men også lit
teratur og litteraturhistorie.

Jeg vil håbe, at I vil benytte den teore
tiske ballast og den studiekompetence, I 
har fået.

Jeg vil også håbe, at den sammenhæng 
stof og undervisning har indgået i, den 
almendannelse der har været rammen, 
har ført til modning og vil føre til fortsat 
refleksion over Jeres forhold til medmen
nesker og omverdenen.

Hjertelig tillykke og held og lykke i 
fremtiden.

Ben? ÆarsaM

Efterårstilbud!

ÅfaMg/63* /  o f o/foT*yfooo MM7M3*o a/Æ ^OMSOT-M o&f

_/m w ay 7 9 9 9  og ¿MtfftY MM

%#M 3MOM 3 &6g3*0033SOf 0333/HMg 3*6̂ 3t33*63*6 J fsso  060? 

/36MOOMtfofsO fff 3*Otf%%fø3'OM Og /O  /7*0333S0M6% 

MaJoMO 37206? &0f%f2Mg a/*/)03*f06M.
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Studentertale anno 2 0 0 3
Vi, generationen fra de tidlige 80ere, er 
generationen, der er blevet lovet alt. Vi er 
de små årgange, dem der kan blive alt og 
har alle de muligheder, vi selv vil ta'. Med 
mere eller mindre indviklede kvotesyte
mer vil mange af os kunne endda blive 
optaget på vores ønskestudie.

Det vil sige, det troede vi da..
Men nu hvor konjunkturerne er lave og 

arbejdsgivere dikterer ansættelsesstop, 
stiger arbejdsløsheden og det endda især 
for akademikere, en gruppe flere af os vil 
tilhøre.

Men netop vi bliver eftertragtet, idet vi, 
meget firkantet udtrykt, tilhører den sid

sig selv er også en kom
petence, både fordi 
enhver arbejdsgiver der 
har set stedet en junidag, 
til en jobsamtale charme
res alene af mindet 
herom, og fordi vi sim
pelthen er godt under
vist!

De idylliske og histo
riske omgivelser gør, at 
betonundervisning synes 
umuligt. Desuden er de 
gamle bygninger ar
bejdsplads for en impo
nerende lærerstab, der 
især brillerer ved sin 
mangfoldighed.

Aldersspredningen er 
tæt på ideel, og en virke
lig massiv faglig kom
petence hindrer ikke et 
personligt engagement, 
der bestemt ikke er 
påkrævet i ansættelses
kontrakten. Ud over at 
være samtlige mine lære
re taknemmelige for 
udviklende og vedkom
mende undervisning, 
skylder jeg flere end én, 
en mere personlig tak.

ste kompetente årgang studenter fra Ribe 
Katedralskole.

Ribe Amt har hævet klassekvotienten til 
30 elever pr. klasse, en glidebane der iføl
ge både lærere og elever vil føre til for
ringet undervisning for den enkelte elev. 
Forringede omstændigheder for modta
gelsen af undervisningen vil naturligvis 
føre til et ringere produkt, studenten.

Det kommer vi ikke til at opleve, ikke på 
dén side af pulten, men både som skole
elever og samfundsmedlemmer må man 
beklage det.

Men vi er nu engang studenter fra 2003, 
og det endda fra Ribe Katedralskole. Det i
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Selv på et så relativt kort forløb som 3 
år, har fluen på væggen været vidne til en 
del; selvom stedet er gammelt, er det hel
digvis i en stille, men konstant udvikling.

Naturligvis det fysiske, de store bygge
rier, og også semi-fysiske som skolen kon
ferencesystem, der har været en stor posi
tiv udvikling. Mange praktiske ting i for
bindelse med undervisningen er blevet 
gjort endda meget lettere med det.

Men naturligvis også dem, man ikke 
umiddelbart kan se; vi hører jo også til 
nogle af de sidste, der er blevet uddannet 
med almendannelse for øje. Det kan man 
se i elevrådet, der har fungeret godt i det 
sidste år. Da eleverne bliver modtaget 
med åbent sind hos administrationen, sti
ger engagementet.

Og netop engagementet har været en 
udvikling.

Dette har også vist sig i Heimdal; så vel
besøgte som i år har festerne ikke været i

længe, det er arrangementer, der samler 
skolen.

Jeg omtalte i starten os, der bliver stu
denter nu, som meget kompetente. 
Fremtidens studenter vil snarere være 
kvalificerede. Kvalificerede til uddannelse 
og arbejde og med erhvervslivets kvali
tetsstempel.

Dagens studenter er kompetente, de 
har haft omgivelserne og forholdene i 
orden. De er i stand til at forstå grundbe
greberne i praktisk og teoretisk kunst og 
musik, og de kan stadig enkelte latinske 
verber. De har en mangfoldig studenter
eksamen fra Ribe Katedralskole. Og vores 
kompetence bliver pludselig til en kæmpe 
kvalifikation.

Jeg skylder, vi studenter skylder, Jonna 
og Mette og Inga og Henning, alle lærer
ne, hinanden og skolen i sig selv en stor 

tak, og jeg brænder for at give den: TAK!
ÆoMTMC FfaMsew

SALTGADE 4 - RiBE - TLF. 75 41 01 00 * WWW.FROES.DK -  )¡]!e Og v å g en ...

BODIL HAAS 
Kunderådgiver

Der kan være 
penge i at
] —' r* I Måske kan vi 

gi' økonomien 
et godt 

tiibud.

* spørg os 
og få et 
hurtigt svar...
Frøs er fri som fuglen, 
det betyder en præcis 
og hurtig stiiiingtagen 
¡allesager 
- så kig ind og lad os 
se p å  d in e  ønsker.

http://WWW.FROES.DK
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Ripensersamfundets tale 
ved K. W. Kastrup
Kære Studenter!
Skønt det næsten er 50 år siden jeg fortod 
skoten, husker jeg tydetigt denne dag som 
sketsættende. Rammerne er jo de samme, 
velkendte og katder minderne frem. Det 
er vet en af årsagerne til at så mange af 
skotens tidtigere etever vender tilbage 
igen og tinder sammen med deres kam
merater for at fejre dagen sammen med 
Jer.

Setvom de gamte bygninger består, er 
der grund til at ønske skoten tiltykke med 
de nye lokaler, der på så smuk måde er til
føjet de efterhånden historiske bygninger 
og giver de bedste betingelser for under
visningen i fremtiden. Så det er en ny, 
gammel skole vi møder i år.

I år kan vi fejre, at det er 100 år siden, at 
piger kunne blive optaget i gymnasiet. 
Ikke uden betænkeligheder fra fremtræ
dende rektorer og ordningen var da også 
frivillig. Det varede ganske mange år især 
på visse skoler i København inden ord
ningen for alvor blev accepteret. Nogle 
mente, at unge piger kunne blive sterile af 
for megen lektielæsning. Således advare
de rektor Birch på Metropolitanskolen om 
"at hvad den lysiske Udvikling angår, er 
det noksom bekendt, at de kvindelige 
Organer efter deres særlige Beskaffenhed 
kræver et ganske andet Hensyn end de 
mandlige, et Hensyn, som det altså vil 
være umuligt at tage i en Fællesskole. 
Navnlig i alderen mellem det 14de og 18de 

Aar behøver den unge 
Kvinde ro for, at de for hen
de ejendommelige organer 
kunne udvikle sig sundt og 
naturligt". Om det var rekto
rens ord der havde så stor 
vægt, skal jeg ikke kunne 
sige, men den omtalte skole 
var ret sen til at lukke piger
ne ind, men ellers er der 
noget der tyder på, at hans 
synspunkter ikke rigtig slog 
igennem. Dog mente man 
fortsat, at det ikke var så 
godt med for megen mate
matik. Det kan jo være at lek
tierne havde et større 
omfang end nu, hvor det til
syneladende ikke er så far
ligt, som man frygtede.

Så tillykke til pigerne med 
100 års jubilæet!

Der skete med reformen i 
1903 også det, at latinskolen 
blev afskaffet, og erstattet af 
mellemskolen og gymnasiet, 
ordningen var robust og
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holdt sig til 1958, hvor den ny gymnasie
reform trådte i kraft.

I Ribe blev man nu ved at kalde skolen 
for latinskolen og vi er mange, som har 
gennemgået det syvårige forløb på skolen 
og måske af denne grund føler en særlig 
tilknytning til skolen og de lærere, som 
fulgte én så længe. Alderssammensæt
ningen dengang medførte, at ordensregle
mentet måtte indrettes derefter og skole
gården blev da også omtalt som legeplad
sen. Af samme ordensreglement fremgår 
desuden, at "Skolen kræver, at Eleverne 
også udenfor skoletiden opfører sig søm
meligt og velopdragent, særligt at de går 
roligt og ordentlig til og fra Skole. De må 
ikke besøge Beværtningslokaler eller del
tage i offentlige Baller eller lignende for
lystelser, undtagen i Selskab med 
Forældre eller Værger"! - Også på dette 
punkt synes tiderne at have ændret sig!

Nu venter en ny gymnasiereform, så I

om nogle år vil kunne fortælle at, "den
gang vi gik i gymnasiet var det andre 
tider". Hold fast i Jeres erindringer fra 
skoletiden, de vil følge Jer gennem tilvæ
relsen og blive til Jeres historie. Støt inter
essen for skolens aktiviteter og bevar kon
takten med Jeres kammerater!

Som repræsentant for Ripenser-Sam
fundet og på de tidligere såkaldte "gamle" 
elevers vegne ønsker jeg Jer tillykke med 
eksamen. Vi indbyder Jer, sammen med 
Jeres lærere og Jeres mange "forgænge
re" til receptionen efter translokationen 
for at markere dagen.

Inden jeg slutter, vil jeg, traditionen tro, 
uddele Ripenser-Samfundets dimittendle
gat på 5000 kr. til en af årets studenter. 
Legatmodtageren er indstillet af skolens 
rektor med følgende motivering:

Glad dreng -  følsom ung mand. Umid
delbar og engageret diskussionsdeltager
eftertænksom og analyserende. Distræt 

og lettere forvirret - ansvarlig og 
samvittighedsfuld. Med på fest og 
farver- levende optaget af det dagli
ge arbejde. 100 % tilstede i nuet - 
drømmende og lettere fraværende. 
Familiemenneske- intellektuel bog
orm. En god kammerat- en givende 
og udfordrende elev. En sikker 
leder og samlende figur, der i kraft 
af sine personlige egenskaber og sit 
organisatoriske overblik har frem
met fællesskabet i et fornyet elevråd 
og været eleverne en god repræsen
tant i skolens bestyrelse.

Modtageren af Ripenser-Samfun
dets legat har mange facetter. Han 
har karakteriseret sig selv om "situ- 
id", det vil sige en person der skifter 
identitet efter situationen, men på 
Ribe Katedralskole er vi ikke i tvivl 
om, hvem han i virkeligheden er. Et 
menneske med mange og rige ta
lenter, med lederevner og stor intel
lektuel kapacitet, men også følsom 
og søgende.

Modtageren af Ripenser-Samfun
dets legat er Ronnie Hansen!
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Lauridsens Legat
Direktør, cand.pharm. Niels Peter Lauridsen og hustru 
Johanne Margrethe Lauridsen, født Rtibner-Wissings 
Legat for studenter fra Ribe Katedralskole.

Indkaldelse af ansøgninger
Ripenser-Samfundet uddeler en gang om året portioner af 
dette legat til »fattige, men flittige« studenter fra Ribe 
Katedralskole som støtte til videregående uddannelse.

Særlige ansøgningsskemaer skal anvendes. Disse kan til
lige med vejledning rekvireres
- ved indsendelse af adresseret A5-kuvert, Irankeret med 
kr. 5 ,5 0  til legatudvalgets sekretær:

Peter Lungholt 
Asylgade 12 

D K -4000 Roskilde

- downloades fra Ripenser-Samfundets hjemmeside 
www.ripensersamfundet.dk

Udfyldte ansøgninger med bilag kan ikke indsendes elek
tronisk, men skal indsendes til ovennævnte adresse og 
være sekretæren i hænde senest

2 8 . november 2 0 0 3 .

Legatmodtagere vil få direkte meddelelse pr. brev februar 
2004.

Legatbestyrelsen

http://www.ripensersamfundet.dk
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LEGATER FRA AMBASSADØR FRODE SCHÔNS FOND

Ved translokationen p i Ribe Katedralskole fik 6 tidtigere studenter tegater tit studieophotd i 
udtandet. De stammer fra Frode SchOns Fond og gives tit studenter fra Ribe Katedratskole, 
der nu er i gang med deres studium, og som får mutighed for at gennemføre et projekt, det 
etters vitte være vansketigt at skaffe penge tit. Fondet har uddett iatt 78.000 kr. - 6 legater p i 
hver 13.000 kr.

Legatmodtagerne er

Bertet Dons Christensen, student t996 der tæser statskundskab. Legatet skat bruges tit et 
studieophotd ved Danmarks faste mission ved De forenede Nationer i New York.

Tina Botterstev, student 1996 der tæser engetsk og tysk ved Syddansk Universitet i Odense. 
Legatet skat bruges tit et studie- og praktikophotd p i Bette Lauguage Schoot i Cambridge.

Camitta Løntofl Nybye, student t997 der er studerende ved afdetingen for Restaurering, By 
og bygningspteje p i Arkitektskoten i Arhus. Leagtet anvendes tit et studieophotd ved 
Bdinburgh Cottege of Art.

Tina Christensen, student 1999 der tæser teotogi og som har fiet tildett et Sokratcs- 
Erasmus-ophotd ved Universite de Paris-Nanterre.

Rune Stothuus, student t997 statskundskabsstuderende ved Arhus Universitet. Rune Stothus 
skal føtge nogte fag phd.-studiet ved Depaitment of Potiticat Science på State Univesity of 
New York.

Louise Vind, student )993 der studerer htteraturvidenskab ved Københavns Universitet. 
Legatet skat sammen med midter fra Undervisningsministeriet bruges tit at skrive speciate 
ved universitetet i Rom om tysk romantiks indftydetse p i italiensk.

Titdetingen viser også i i r  spredning p i studieretninger.

Bent Karsdat 
rektor
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6 0  års jubilarer (stud. 43)

4M/iMSiM, Meh Ænŝ aw P?*MMw, ZM:7 /eMsew, Ca^Mr^e PeiemM, PaPe SiaPaj), Siâ e, Raws
C/:K PM̂ aiaPg, Gi^ay4 F̂ :'& Pê n̂ M.
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/hz TroM^MohoM

1. 7raMSfo%a%OMOM i DowAi'r̂ OM.
2 . 7røMsio%afi'oMeMi Doŵ fr̂ oM.
3. P:3)OMSor-5aŵ MåoZs j&rTMøwå ooorraŝ ^or 

D-5 fogai 07 PowMt'e Datiser.
4. TfatiiaZoM sytigos.
5. Giøåe siMåoMior 2003.
0. Gfoåe siMåenier 2003.
7. GZaåo sZ%åo%Zor 2003.
& GZaåo sẐ åô Zor 2003.
9. GZaåo sZifåowZor 2003.
73. To/ns%e 75-års/MAZZarer (må 39233 ftiga 

T&OMaMM og fMgorAwároasew ZiZZsor ̂ å A:M- 
attåeti oeå PZf)OMser-3afM/iff!åoZs /MAZZarro- 
cofrZZow 2003.

32. DorZAe PoZorsoM og ZZZrZe ¿Zråegaarå, 5-33.
33. TorAZZå ToZZwaMM og ÆZZoti AfatgroZAo 

IfesZergaarå, 5-33.
34. OZe PatiM ZUaMsoM, 5-53.
35. Asger Æ DaA, Soettå /lago AMåorsow, Arre 

Afano DoZå, BZMZ DoAAoåaZ PeZerser, 5-53.

76. FøåøZsøwZæggeZ AZeo ̂ ZåtgZ AragZ.
37 GZZZe VZrå 5ororsoM.
33. /osfror GirZåAerg Darser.
79. iyrg CZarr og Tars DerrZA Darsor.
20. GZaåo /MAZZaror̂ a 5æZAKråor.
23. A%oZ /os DowAetg.
22. /kof /orsor, PøZZe 5(yrMp og Gormará TfoZåo 

feåorsew.
23. /os Daoowose.
24. 3?MZA Darser + geosZ.
25. 3?MZA DaMgaarå DeZers.
26. ArroZZso 5%oo, /laso 5ZZoerAaMer og Dora 

ZÚ'ZZetrorr ZZZåZ. oZoo3.
27. Viggo V Poåorsor.
23. Aase ÍMrágaará -  37ørs ÆrZA Poåorser 

Arra Draagaarå ZVZoZsor.
29. /o rg O M  /otgO M SOM .

30. CrMf^eMfoåer 
33. Gr̂ #oAZZZoåor
32. GrM̂ ÂZZZoåor
33. Æ̂ rZ ÆoorrZwg -  PZrgZZ OZser og 

Por Drorårtr DoZorsor.
34. Dorio ÅMrå og Poåor D/orr^w, 5-53.

Boghandel
Lis Riis - Meiiemdammen 16 - 6760 Ribe 

Ttf. 75 42 00 41 - Giro 558-8022

FoikebíbÜotek

*75%¿y/y:FfgfA4tfg%*

i n t e r i o r a

Per Mathiesen 
Skolegade 2 - 6760 Ribe 

T!f. 7 5  4 2  0 8  3 3  

flere linier

R/be MasÁr/n/abr/Ár /MS
GZorZz PZoås - 6760 PZAo - Tff 75 32 37 00

Mandag-fredag k!. 10-18 - Lørdag k!. 10-13 75 42 07 44
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35. CerAa RerAøi, 3-53.
36. Æger R. BaA ag Be#? BasewAai, 5-53.
37. BreAea BeAersea, 3-53.
3& TAawas Raiiesea ag Alâ grefAe Caŝ ersea, 

3-53.
39. F:MM ÁaAersea, 5-53.
46. Beaf Raasea, 5-53.
41. BiAM DaAAeAai Rieisea ag Oie Bava 

Riaasea,
3-53.

43. FH# Raye ŴBs, Ber BraaAaw Befersea, 
Beaf RraeA/eyg, BiRAe RiaAaR*BBs, JA êa 
Baag, Ber 3eeAe?g RRis, B;lgB 3iAeia;aaa 
Rieisea, Raaae RaMxgaaM̂ , lageAa  ̂
UbasAeA, TA RaiAAœA, Alarie Craters, 
B:lgB Oisea, Raas BeAer Raasea, Reige 
RaagaarA, Rare?: ReiAe Bagei, 7)ge 
WAefâ aaa Rieisea, /aaaa /asa êB, GrefAe 
Ŵwae, RAR Rvaraiag, Tage 3cAaifz, 
Rirsfea Ala?greiAe RarAf, TeAAy Reg 
Ra/̂ eeA, 3-63.

43. 56 à Ms yaABarer; 3-53.
44. Beaiisfer fra 1953.
45. 5faAeafer̂ *a 1953.
46. 36-Ars yaAiiarer 3-33 â 5. 3area RiiegaarA,

Rirsfea TA. Riage /e ŝea, DaRAe 
WAMewâ  ̂ 4aae ÁaAersea, Rars /versea, 
Byarae G. ÁaAersea, Aleffe 3aa<%feiA, Alarfi
3. BriaAs, Raria Æaar MRcA, Carsfea 
CARsfeasea, Doris 5Aav Rarsea, Rsfn'A 
Rasagê  Æger Grevai Befersea, Oie 
ÁrreaAfaR, Oie A/afAiesea.

47. 5'faAeaferira 1973.
43. 55-ársyaABare?; 3-43. Riewwiag 

3aa:a!eriaaA, BsfAer Baswassea, 3f:g 
BaseasfaaA, Oiav C. BiaAegaarA, Rise 
/easea, BeaAiAs 5Aav-Befersea, 4̂aaa 
OAAoiaí-Raasea, Afane 3Aav A/ygaarA.

49. Beaiisier/ra 1943. Raaae BeAersea, Beagf 
BeAer Raasea, Ba;y R. BaAi, Briffa 3á'Aaey; 
Æger /â geasea.

56. Trygve AlariAiasea, RABA BecA, R-53.
51. Raaae ReiAoRfog 5area Boaaéa, B-53.
53. BBgB RaaA ag B/'arae 5areasea, B-53.
53. RAAa Ragŝ g ag Oiav OiigaarA.
54. /â gea RisfeA Raasea ag Grefe RragA, B-53.
55. Tave Farsea ag Reif M?rA, B-53.
56. Raaae AleiaeMaAersea, B-53.
57 RABA BeeA ag Baiie BraazaBag, B-53.



362

RIBE KOMMUNE
ønsker

de nye studenter 

hjerteligt til lykke
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Adresseændringer
S.33 Ingrid Rydahl Larsen 

Parkvej 16 G, 06 
3630 Jægerspris 

R34 Carl Aage ToR
Vendsysselvej 25,010 
4800 Nykøbing F 

S.41 Karen Marie Andresen 
St. Mogensgade 20,1. th. 
8800 Viborg

R. 44 Else Marie Frederiksen
Kløvervangen 15 A 
8961 Allingåbro

S. 45 Knud Erik Ullerichs
Gersagerparken 65,4. tv. 
2670 Greve 

R.48 Hanne Pedersen 
Smaileslippe 3 A 
6760 Ribe

R.49 Jens C. Østergaard 
Søbakken 17, Erritsø 
7000 Fredericia

R. 52 Bente Kjær Jensen
Fiiosofgangen 154,1. th.
5000 Odense C

S. 55 Hanne Top
Spangsbjerg Møllevej 314, st 
6705 Esbjerg 0  

S.56 Tore Donslund Jensen 
Ternevej 37 
8950 Ørsted

R. 56 Ruth Madsen
Thorstrupvej 45 
6800 Varde

S. 61 Hanne Ishøy
Ugiltvej 876 
9800 Hjørring 

S.63 Teddy EegHoffbeck 
Burmeistergade 25,3. tv.
1429 København K

5.75 InaLieSchorpen 
Nyborgvej 1 
6000 Kolding

5.76 Susanne Petersen 
Rytterdam 20 
6630 Rødding

5.77 Torben Schultz-Lebahn 
Odinsparken 22
8751 Gedved

5.77 Bo Bjerre Jakobsen 
Vorrevej 37
8541 Skødstrup

S.78 Allan Møller 
Birkebakken 25 
2840 Holte

5.82 Hanne Klausen 
Eskeby Skogsvåg 32 
182 55 Djursholm

5.82 Mette VoigtSonnichsen 
Brorsonsvej 3
6760 Ribe

5.82 Bjarke Sonnichsen 
Brorsonsvej 3 
6760 Ribe

5.82 Lene Øvlisen Brun 
Digtervænget 165 
9550 Mariager

5.82 Heidi Kiilerich Kristensen 
Blæsbjergvej 5
7323 Give

5.84 Torben Bramming 
Puggaardsgade 3 
6760 Ribe

5.84 Glenn Stougaard 
Fredericiagade 23 
7500 Holstebro

5.84 Jan-HenrikWienke 
Flintehøjen 59 
8382 Hinnerup

5.85 Allan Elsted Hansen 
Fonagervej 1
6690 Gørding

5.85 BoStern
Park Place Apt. 2226,900 
High School Way 
Mountain Wiew, CA 94041 
High School Way

5.86 KimPaasch 
Østergade 8 
6690 Gørding

5.87 Nicolaj Andersen 
Brydegårdsvej 40 
2760 Måløv

5.87 ErikAnsgarH. Okkels 
Lemvej 17 B
6940 Lem St.

5.88 Pernille Græsdal 
Arendalsvej 16 
8200 Århus N

5.88 AneVoli 
Agervænget 4 
6840 Oksbøl

5.89 Bjarne Aagaard 
Høgevej 37,4. th.
8210 Århus V

5.90 Lars Andresen 
Ordrupvej 83, st.
2920 Charlottenlund

5.91 Rikke Varming Clausen 
Stadion Alle 24,4. tv.
8000 Århus C

5.91 Knud Christian Lykou 
Antaresvænget 26 
2620 Albertslund

5.91 IbenBlaabjerg 
Vibevej 7,1. tv.
8600 Silkeborg

5.92 Mette Marie Dons Christensen 
Egildsgade 15,3. tv.
2300 København S

5.92 Terkel Gad 
Tunaberg, Hackebacken 
S-61195 Nyköping

5.92 Jane Susanne Andersen 
Nordre Strandvej 72B, st. ml. 
8240 Risskov

5.92 Eskild Thomsen Krab 
Hovedgaden 6
6720 Fanø

5.92 Jesper Munk Jensen 
Frederikssundsvej 78 A, St. 01 
2400 København NV

5.92 Mette Grøndahl Rosenstand 
Grønnegade 41,2.
7100 Vejle

5.93 Lisa Christine Lauridsen 
Langdraget 3,1. th.
2720 Vandløse

5.93 Mette Nørregaard Rasmussen 
Ulkendrupvej 31
5450 Otterup

5.93 Stelan Vesti Brorson 
Nørrebrogade 1,3.
2200 København N

5.94 Kent L. Von Essen Kummerfeld 
Johan Kellers Vej 24, st. th.
2450 København SV

5.95 Tinejessing 
Kildeparken 153 
6740 Bramming

5.95 Tina Boisen 
Isländische Str. 7 
10439 Berlin
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...
Næste nr. udkommer omkring 1. februar 2004.
Generaiforsamiing år 2004 finder sted lørdag den 27. februar 2004  k).
15.00 på Ribe Katedralskole.

INGENtØRFIRMA
HASSE THRANHOLM

Sdr. Fårup . 6760 Ribe 
Telefon 75 44 52 52

ALT i ELEKTRiSKE ARTiKLER 
OG iNSTALLATiONER

Jens Pedersen ApS

Ydermollen 75 42 08 25
Nederdammen 38 75 42 32 32 

Værksted: 0 .  Vedstedvej 52

A. Rasmussens Bogtry kkeri
Nørregade 9 - 6950 Ringkøbing

g _  ^  b o  Ydermøiien 
6760 Ribe 
Tif.75 42 09 83 *du!dsrnfdif
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v .  O v e  M a d s e n  7 5  4 2  0 0  8 3
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5.95 Trine Skov 

Vigerslev Alle 376, st. 03 
2650 Hvidovre

5.95 JensTeilmannVejrup 
Fuglesangs allé 103, st. th. 
8210 Århus V

5.96 Heidi Lautrup Andersen 
Lærkevænget 17
6760 Ribe

5.96 Teddy Lauritsen 
Bakken9
6670 Holsted

5.96 Vibeke Bjørnskov 
Kongensgade6 
6760 Ribe

5.96 Karen Margrethe Vejrup 
Korsbrødregade 21 
6760 Ribe

5.97 Lasse Thore Detlevsen 
Skydebanegade 8, s t  th.
1709 København V

5.97 Heidi Grønhøj Nielsen 
Hiort Lorenzens Vej 14 
6100 Haderslev

5.97 Anita Fogh Pedersen 
Refsnæsgade 50,3. th.
2200 København N

5.97 Rikke Forsberg 
Universitetsparken 9, st. 0450 
8000 Århus C

5.97 Mette Schultz Sørensen 
Vahenbe 6 C12
27510 Eura

5.97 Anders Bast Kristensen
H. C, Ørsteds Gade 2,2. tv. 
6700 Esbjerg

5.97 Klaus Østergaard Nissen 
Plougstrupvej 53
6771 Gredstedbro

5.97 Jacob Thinggaard 
Oddervej 75 
8270 Højbjerg

5.97 Camilla LøntoANybye 
Mosevej 21
6760 Ribe

5.97 Sarah Louise Lund Petersen 
Ewaldsgade 11,4.
8000 Århus C

5.98 Malene Hellesøe-Poulsen 
Tøndervej 22,3.
6000 Kolding

5.98 Birgitte Lauritsen 
Reberbanegade 23,1. th.
2300 København S

5.98 Kristina Wind 
Saxovej 91, st. 11 
5210 Odense NV

5.98 Rosa Skov Andreasen 
Set Severin Gade 4,2.22 
6100 Haderslev

5.98 Carsten Gram Hansen 
Ribelandevej 24 
6510 Gram

5.98 Trine Tiedemann 
Provstevej 17,2. tv.
2400 København NV

5.99 Ann Kristin Bennetzen 
NyborggadellF,13.378 
2100 København 0

5.99 Camilla Christensen 
Struervej 98
9220 Ålborg Øst

5.99 Henny Møller 
Stockho!msgade7,3.th. 
8200 Århus N

5.99 Mai Engholm 
Silkeborgvej 158, s t  tv. 
8000 Århus C

5.99 Catrine Ullerup Frølund 
Knudsgade 14,2. tv.
6700 Esbjerg

5.99 Jakob Pugflod Nielsen 
Tangevej5
6760 Ribe

5.99 Christian Askou Ehmsen 
Store Giasvej 44,1.007 
5000 Odense

5.99 Kasper Rosenstand 
Baggesensgade 5,3. th. 
2200 København N

5.00 Charlotte Bruun 
Silkeborgvej 92,1. th.
8000 Århus C

5.00 Christian KlindtSølbeck 
Kettegårds Alle 70, s t  8018 
2650 Hvidovre

5.00 Ditte Riis Jørgensen 
Korsbrødregade 20,1.
6760 Ribe

5.00 Karen Mette Leimand 
Søndergade7B 
2791 Dragør

5.00 Anne Yoo Pedersen 
Solbakken 60 
6710 Esbjerg V

5.00 Heidi Johansen 
Paludan Mtillersvej 3, st. 
8000 Århus C

5.00 Rune Grann
Søndre Ringgade 7, s t  tv. 
8000 Århus C

5.00 Thomas Schou Hansen 
Glentevej 18,2. tv.
2400 København NV

5.00 Kim Skov Jensen 
Sprogøvej 6,2. tv.
2000 Frederiksberg

5.00 Stine Philipp 
Store Torv 16,4.
8000 Århus C

5.00 Anders Ejbye-Ernst 
Hvidovrevej 63 C, st. tv. 
2650 Hvidovre

5.01 Stine Aagaard 
Rektorparken 1,2.210 
2450 København SV

5.01 Helene Høy 
Strandbygade 55,4. th. 
6700 Esbjerg

5.01 LoMellsøe 
Ørnevej 7,2. tv.
2400 København NV

5.01 Linda Johnsen 
Langenæs Allé 10,2. mi. 
8000 Århus C

5.01 Cindia Kristina Nielsen 
Haslevangsvej 28 
8210 Århus V

5.01 Søren Høj Thomsen 
Krebsens Kv. 8 A 
2620 Albertslund

5.01 Randi Bennetzen 
Vesterbrogade 20,5. tv. 
1620 København V

5.01 Tanja Jensen 
Vølundsvej 3 
8230 Åbyhøj

5.01 Charlotte Kjær
Søndre Ringgade 13,2. th 
8000 Århus C

5.01 Julie Andersen 
Jernbane Allé 10, st.
2720 Vanløse

5.01 Søren Frederik Bregenov 
Søllerød Park 17, st. 05 
2840 Holte

5.01 Stine Forsberg 
Jagtvej 84,1. tv.
2200 København N

5.01 Britt Bøgesvang Basse 
Skt. Pauls Gade 4,1.
8000 Århus C
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5.01 Lotte Birkelund 
Skovvejen 44 A, 1. th.
8000 Århus C

5.01 Mette Kaiff
Skt. Pauls Gade 4,1.
8000 Århus C

5.01 Karen Myiin
Skt. Pauis Gade 4,1.
8000 Århus C

5.01 Jesper Troetsgård Nielsen 
Rektorparken 1,7.708 
2450 Kobenhavn SV

5.01 Linda Post 
Aliersgade9,1.005 
2200 København N

5.01 Gitte Grafi 
Drosseivejl3 
6792 Rømø

5.01 Marianne Nyboe Karstensen 
Ribevej 28,1.
6760 Ribe

5.01 JensMaae 
Spodsbjergvej 55,1.01 
8220 Brabrand

5.01 Bjørn Edelmann Nielsen 
Brønshøjholms Allé 5 
2700 Brønshøj

5.01 Anja Sørensen 
Paiudan-Miiliers Vej 44,1.031 
8200 Århus N

5.01 Jeppe Sejer Sørensen 
Anders Henriksens G 3, st. th. 
2300 København S

5.01 Tina Damkjær Sørensen 
Paiudan-Muilers Vej 44,1.031 
8200 Århus N

5.01 Esben Warming Pedersen 
Sølvgade 11,1. tv.
1307 København K

5.02 Karen Johanne Bruhn 
Bisiddervej 8,1. tv.
2400 Københanvn NV

5.02 Karen Kondrup
Julius Bioms Gade 43, st 
2200 København N

5.02 Heiie Steen Lauridsen 
Persiilehaven40,2.352 
2730 Herlev

5.02 Thorbjørn Laustsen-Jensen 
Torvet9
6760 Ribe

5.02 Andreas Lysholt Mathiasen 
Rantzausgade 56,1.
2200 København N

5.02 Anne-MetteSteinmeier 
Drost Pedersvej 4 B, 1.
6760 Ribe

5.02 Casper KiindtSøibeck 
Kettegårds Aiie 70, st. 8018 
2650 Hvidovre

5.02 Idunn Haraidsdottir 
Nørre Farimagsgade 1,5.
1364 København K

5.02 Andreas Hjørnhoim 
Klosterstræde 24,3. th.
1157 København K

5.02 Lene Amdi Hoim
Nieis Bohrs Aiié 23, st. 3019 
5230 Odense M

5.02 Marie Bæk iversen 
Sundbyvestervej 99,1.116 
2300 København S

5.02 Marie Lynge Jørgensen 
Generai Bahnsons Vej 11,2.04 
2000 Frederiksberg

5.02 Marie-Louise Kirkelund 
Øster Søgade 112,4. th.
2100 København 0

5.02 Mia Grabski Larsen 
Spobjergvej55,st.01 
8220 Brabrand

5.02 CamiiiaTerpNieisen 
Byvangs Aiié 28,3.
8260VibyJ

5.02 Lisbeth Ohisen 
Lintrupvej 31 
6660 lintrup

5.02 Pia Damkjær Schmidt 
Jernbanegade 35,2. tv.
6000 Koiding

5.02 Marianne Kjær Sørensen 
Grønjordskoiiegiet 4,7.4823 
2300 København S

5.02 Thomas Viistrup 
Drost Pedersvej 4 B, 1.
6760 Ribe

5.02 Mia Håhr Østergård 
Carit Etiars Vej 23, st. tv.
8230 Åbyhøj

5.02 Cathrine Boisen 
Mejigade 92,2.
8000 Århus C

5.02 Asger Boivig 
Rugårdsvej 91, st.
5000 Odense C

5.02 Ann Skyggebjerg Christiansen 
Åparken 8, st. 01
8000 Århus C

5.02 AnnaLawaetz 
Haste Ringvej 114 
8200 Århus N

5.02 Tanja Mattrup 
Storegade 43 
6670 Hoisted

5.02 Miriam KnudbyNieisen 
Vestre Kongevej 11 
8260VibyJ

5.02 Tina Tønder Schmidt 
Tangevej 11,1.01 
6760 Ribe

5.02 Jørn Fyhn Lykke Sørensen 
Vibyhøjvej 4 
8260VibyJ

5.02 Maiene V. Drøgemiiiter 
Sortebrødregade 18,1.
6760 Ribe

5.02 Eva Jensen 
Jernbanegade 11,2.
6780 Skærbæk

5.02 Anders Kann 
Sundbyvestervej 99,5.515 
2300 København S

5.02 Søren Rødsgaard Lauesen 
Jagtvej 120,1.135
2200 København N

5.02 Nikoiaj Iversen 
Viiiersiewej 68 
6771 Gredstedbro

5.02 Søren SeierSkaastrup 
Dronning Oigas Vej 49,st.th. 
2000 Frederiksberg

5.02 Anne Vind Vogt 
Bronzeaidervej 28 B 
8210 Århus V

5.02 Jesper Kliborg Andersen 
Haraidsiundvej 38,2.232 
2800 Kongens Lyngby

5.02 WinniSchiitt Andersen 
Fiskergade 6 A, 1.
6760 Ribe

5.02 Henning Gram Hansen 
Nybrovej 304, st. T063.
2800 Kongens Lyngby

5.02 Tom Mikkei Kamstrup Hansen 
Borgergade 81F
6752 Giejbjerg

5.02 Christian Nederskov Hovmann 
Brønshøjhoims Aiié 5
2700 Brønshøj

5.02 ida Eiisabeth Huitfeidt Madsen 
Ådaishaven 13, st.
6710 Esbjerg
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5.02 Thomas Ørum

Set. Jørgens Gade 128,3. tv. 
5000 Odense C

5.02 Signe Ptatz Bertelsen 
Lottesvej 5, s t  10 
8220 Brabrand

5.02 Martin Risum Bøndergaard 
Skejbyparken 368,1.005 
8200 Arhus N

5.02 Lars Mølter Heick-Christensen 
Tåsingegadel2,2.02
8200 Århus N

5.02 Didde Caspersjuui 
Hjaltesevej 47,3.308 
5000 Odense C

5.02 Anja Datsgaard Jørgensen 
Højager 203, s t  tv.
8530 Hjortshøj

5.02 Nis Sune Nielsen Kjærgaard 
Niels Bohrs Allé 23,2.1215 
5230 Odense M

5.02 Maja Matzen 
Spobjergvej 119,2. 08 
8220 Brabrand

5.02 Thomas Wollsen 
Rosengade 21,1.
6000 Kolding

5.03 Betina Torp Hundebøl 
Borthigsgade24B.l.
6000 Kolding

5.03 Christian Raun Jepsen 
Peder Barkes Gade 17,2.
9000 Aalborg

5.03 Dorthe Lund 
Fuglevænget 24,6780 Skærbæk

5.03 Gitte Rasmussen 
Seminarievej 54,1. th.
6760 Ribe

5.03 Ronnie Hansen 
Kløvertoft 7,6760 Ribe

5.03 Sara Hjorth Madsen 
Hedelundvej 134 
6705 Esbjerg

5.03 Kirsten Nordlund Nielsen 
Bygaden 45,6740 Bramming

5.03 René Ølgaard Thomsen 
Borgergade 32 
6752Glejbjerg

5.03 Mette de Lorent Gad 
Æbeløgade 34,3. tv.
2100 København 0

5.03 Dorthe Vestergård Grejsen 
Dagmarsgade 7, st
6760 Ribe

5.03 Hanne Ølholm Jørgensen 
Hundegade6
6760 Ribe

5.03 Laurids Jens Schmidt 
Sønderportsgade 43, s t  th. 
6760 Ribe

5.03 Kristian Ladekær Bjerg 
Klostergade 32,6760 Ribe

5.03 Mads Bertram Højland Gath 
Klostergade 32
6760 Ribe

5.03 Rikke Warming Jørgensen 
Alexandragade 6,4. th.
5000 Odense C

5.03 Maria Winkel Pedersen 
Spobjergvej 10,2.07 
8220 Brabrand

5.03 Heidi Mølgaard Sommerset 
Hadsundvej 157
9000 Ålborg

5.03 Christian AagaardThuesen 
Æbeløgade 34,3. tv.
2100 København 0

NYE MEDLEMMER

S.33 Ellen Margrethe Westergaard 
Strandmøllevej 11 
6000 Kolding 

S.48 AnnaOkholm 
Troldhøj 3 
6510 Gram

R. 48 Gudrun Andersen
Forssavej 8 
7600 Struer

S. 53 Gerda Herbøl
Bakken 19 
3050 Humlebæk 

S.58 Eva Schmidt Dalsgaard 
Sonnesvej3 
5700 Svendborg 

R.59 Erik Mengel 
Ry vangs Allé 31 
8240 Risskov

R. 63 Birgit Lundgård
Nørrebyvej 10, Darum 
6740 Bramming

S. 67 Gunda Irena Boysen
Lenzenweisstrasse 10 
CH-8702 Zollikon 

S.73 Claus Højmark 
Valdemarsgade 24 
5700 Svendborg

5.78 Susan Kragh 
Sanatorievej B 1258 
3920Julianehåb

5.78 Ingelise Skrydstrup 
Kastelsvej 24,5. th 
2100 København 0

5.78 Helle Merete Kahr 
Vorsaaesvej 15 A, st 
1972 Frederiksberg

5.79 Anne-Marie Hansen 
Kirkegade 1
6771 Gredstedbro 

S.81 Anne Katrine Hansen 
Skelagervej 206 C 
8200 Arhus N

5.83 Mette Sandfeld
Holger Drachmannsalle 20 
6700 Esbjerg

5.84 Henriette Quebec
No 1088 Xinghu Da Dao 
226009 NanTong

5.93 Trine-Maria Frederiksen 
Set. Pouis Kirkeplads 15,1. 
8000 Århus C

5.93 Pia Sørensen 
Midtgårdsvej 2, Stenderup 
6683 Føvling

5.94 HansThodsen
Nørre Søgade 37 B, 2.0002 
1370 København K

5.94 Jesper Mølgaard Axelsen 
Åbenråvej 4, Dybbøl 
6400 Sønderborg

S.97 Søren Berg Rasmussen 
Uudenmaankatu 4-6 G 29 
00120 Helsinki

DØDE

S.25 NielsS. Stouge
R. 28PoulStrøbech
S. 30 Svend Aage Schmidt
5.35 Grethe Fagerstrom
5.35 Svend A. Philipsen
R. 38 Sven Aage Hadvig
S. 39 Bodil Dons
S.43 Hans Christian Rudkjøbing
R. 52 Lorenz Lorenzen
S. 58 Jørgen Hingeberg 
S.59 Hans Heide
R. 59 Grete Have
S. 67 Birtha Jepsen 
S.78 Susanne Nielsen
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Læserbrev
Allerede i Ripenser-Bladet fra oktober 
2002 forekommer flere læserbreve, som 
tager afstand fra bladets publicering af 
stærkt negative beskrivelser fra nogle af 
Katedralskolens lærere.

Hertil svarer redaktøren, at han ikke 
skal øve censur, at enhver er meget vel
kommen til at skrive læserbreve og/eller 
artikler, som publiceres ubeskåret. Siden 
er kvaliteten på artiklerne jo ikke entydigt 
blevet højere.

Jeg antager - og håber - at bladets hold
ning er juridisk uantastelig. Men jeg til
slutter mig kredsen af læsere, som ønsker 
en mere restriktiv holdning til personan
greb og lignende uetiske tiltag.

MzMewar ÆnsteMsew,
S. 50

På foranledning af læserbrevet fra Val
demar Thygesen Kristensen har jeg som 
redaktør igen nøje overvejet min holdning 
til en restriktiv holdning til læserbreves 
indhold.

Jeg mener fortsat, at "Ripenser-Bladet" 
bør være åbent for meninger og holdning
er af forskellig art, da alle artiklers og 
læserbreves forfattere står frem med 
navns nævnelse, men at der i visse særlige 
tilfælde kan ske en tilbagevisning af læser
breve.

Dette skridt mener jeg ikke at have haft 
brug for i min redaktørtid på trods af, at 
jeg har været meget uenig i enkelte brev
skriveres synspunkter.

Gregers /æger

Læserbreve vedr. "Riber Ret"
Jeg har med interesse læst H.E. Nørre- 
gaard-Nielsens bog om ribeårene, men vil 
gerne supplere med mine oplevelser. Det 
gælder specielt omtalen af lærerne Emmy 
Willemoes og Hans Schmidt.

Jeg er student fra 1946. Jeg mindes sta
dig mine lærere fra min gymnasietid med 
glæde og taknemmelighed. Dette gælder 
også - og især - Emmy Willemoes og Hans 
Schmidt.

Jeg må også erkende,at jeg står i speci
el taknemmelighedsgæld til Emmy Wil
lemoes. Jeg er fra en familie, hvor akade
misk uddannelse af vi børn blev anset som 
noget umuligt Min far var således imod at 
jeg skulle i gymnasiet. Det var mit mål - 
jeg ville være læge. Her kom Frk. 
Willemoes mig til hjælp. Hun talte med 
min far og fik ham overbevist om, at det 
ville være synd og skam, hvis ikke jeg 
kom i gymnasiet. Min far gav sig, og jeg 
kom i gymnasiet.

Her oplevede jeg Frk. Willemoes som

en usædvanlig dygtig og inspirerende 
lærerinde i fransk - og senere i latin.

Hun kunne være streng og barsk, men 
altid retfærdig. Hun havde megen sans for 
humor og kunne udfolde denne i timerne. 
Jeg oplevede hende aldrig som specielt 
hakkende på nogen bestemt 

En ting må jeg føje til: Hun var under 
besættelsen medlem af det lokale friheds
råd, der var med i ledelsen af modstands
kampen mod besættelsesmagten. Det var 
bestemt ikke ufarligt og kunne have med
fart deporterirng til koncentrationslejr. 
Det viser hendes mod og klare standpunkt 
imod besættelsesmagten.

Også Hans Schmidt oplevede jeg ander
ledes end beskrevet af H. E. Nørregård- 
Nielsen, men det var også en del år før 
Nørregård-Nielsens oplevelse af ham. 
Schmidt underviste i historie og var en 
dygtig, effektiv og inspirerende lærer.

Han havde et andet synspunkt på histo
rien end det sædvanlige: Han var optaget
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af, hvordan den almindelige befolkning 
havde levet - i dag et almindelgt syns
punkt, men dengang et nyt synspunkt. 
Han kom også ind på kapitalens betydning 
for udviklingen. Han havde et usædvanligt 
godt forhold til vi elever. Han inviterede os 
hjem privat til nogle afgjort hyggelige afte
ner og interesserede sig levende for hver 
enkelt af os.

Også dengang havde han sit synshandi
cap, men det var ikke så udtalt og greb 
ikke ind i hans undervisning.

Jeg vil gerne føje disse ting til: Jeg synes 
ikke, at H. E.Nørregård-Nielsens beskri
velse af de to lærere skal være deres ene
ste eftermæle.

ÆnA OlseM 
Æ^reråaf FfAotg

Æf Aorf ¿Målæg i /øf/efowe?t om "ÆfAcr Æcf" 
a/fcAfo  ̂/tsyAofog, Xefåo?/7j AafAotg 
f/MWCTSffef

Om "Den jazzspillende forfører" - glimt af 
en bifigur i Hans Edvard Nørregaard 
Nielsens "Riber Ret" - kapitlet "Inger" (om 
Inger Vibe - nuv. Museumsinspektør på 
Tønder Musæum, student 64 som jeg 
selv) s. 172f.

Aavåe stået ??eåe veå statto-
MCM i CM Afå åa/féfcoaf og taft weå sAo- 
feMS JazzsgfffeMåe /år/brev; åer yéeråeåes 
meffem os awåfe, som var Aav g% Avfå 
mawå f /våfev. /eg Aavåe, aåew at åef Aom 
mfg veå, meå et stfA a / aAeAag AemeerAet, 
Avoråav Aav gå ev fvåfrævgevåe mååe 
Aavåe fagt sm Aåwå gå Aav.s /aAAetvvwe og 
taft som ev, åer vfffe væve sfAAer gå at Affve 
Aart. 7fav saå gå ev kefosofejr, toget /ra 
7'ovåer Aom Afagrevåe over /erM&aMeAroeM, 
og yra rMtefa'fev tff Æoååfvg Aavåe ev g:ge 
råAt, - /vger, Aommer åa?

gfav Aavåe et /fatTbrmet, /eg syv tes, /agfe- 
avs:gt avåer ået Aorte, fyse Aår og Aeå aftså 
/vger /eg tævAte et o/'eAffA over, om Aav var 
gå ve/ fwå effer aå af/aazsgffferevs samffwg, 
/or Aav Aavåe som ea A/emmeAowstraAtfow

gå fatfa sArevet over siv sevg, "Sæt å:g Aer; 
og /eg vif Aerove åig åiv /om/raåom." Han 
var det tidlige forår, som bærer den 
korte sommer i sig og talte således 
ikke bare om maleren Braque, men 
kaldte ham Maitre Braque."*)

Med til historien hører at jeg sammen 
med Hans Edvard o.a. genoplivede skole
bladet "Mercurius", der i vort førstenum- 
mer bragte glimrende digte af ham - og 
mindre glimrende digte af mig - sammen 
med bl.a. en artikel fra min hånd om den 
iranske maler Braque, som jeg på det tids
punkt var meget optaget af. Ligeså at vi 
begge udstillede malerier i en elev-udstil
ling på skolen - med samme evnemæssige 
misforhold - men at jeg faktisk - og trods 
de ikke ganske overdrevne bemærkning
er om Don Juan'eriet qua min særposition 
som "hvid mand blandt almindelige inde
re" - altså populær jazzmusiker på skolen - 
var forelsket i den bly Regitze - og dermed 
ret så irriteret over Hans Edvards fortrin 
på det æstetisk kreative område - omfat
tende altså også forførelsen af Regitze 
Edelberg.

Det er på sin vis både morsomt og for
stemmende at se sig selv portrætteret 
som ungdommelig 17-18-årig gymnasiast: 
dobbeltheden af særstatus'ens flygtige 
relationsforhold og drengekonkurrencen 
om de særligt attråede piger - fastholdt i 
korte og præcise prosa-glimt, dog med en 
ikke ganske uaggressiv, selvfremhævende 
og kritisk snert til den konkurrerende 
hanbavians mindre lødige status på det 
område, man selv er/var så suveræn i. 
Alligevel vil det aldrig fratage mig mindet 
om frikvarters-rundgangens intense sø
gen blik-kontakt - og de få, heldige og 
svimlende gange - det lykkedes.

*) berigtiget som de facto mig - via boghandler 
og nuværende orkesterkollega på basun, Bent 
Christensen, Aalborg - der på min foranledning 
spurgte Hans Edvard under ceremonien for til
deling af Boghandlernes Gyldne Laurbær i 
februar 2002.
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Festen i Ribe

S oM  s : 'M 7 ø w & .  A 'ite s  s w a &  g a & r  r a r  777 <7a <7er 7 ftr7 )7 M & 7 s r & M  s ta r r  ̂ s 7  v a r  M  /7v-

7<g fra /iT l o ^  777Aage w r7 7 rw  &  fa  s f r & r ,  <7er 7s<rr M r r  / é f r r f .  D r7  r a r  -  s a w  å r r  -  7<å 7<7a<7srM rr<7 <7awå7rårM 

o^^å S7o7s&aMårM Mf K<7ra f;r &yrw.

Af Ole Sønnichsen

3. ;'M/: 7927 å7er Æ7årx xwa77e ga&r oMer- 
swwTMef afweMMCsåer; i7cr r*777e /é/re Dew 
Na77oMo7å7s7or7såe Dag og MMM&s GgM- 
yorgMiMgeM årr7 Jar 49. CW gæster g7or<7e 
&7 777 OM a f  4e største fester 7 Æ7åe Magew 
s7M<7e og yff ø/eMøtttMer 777 a7 sawweMttgMe 
4et wed GeM/éreM7Mgs/esfeM 7 Dyå&øt

2003 ligger Slotsbanken vest for Ribes 
centrum, hvor slottet Riberhus knejsede i 
middelalderen, for det meste øde hen som 
en grøn oase tæt på byen.

Men når man kigger på billeder fra søn
dag 3. juli 1921, er det ikke svært at fore
stille sig et mylder, der slår selv den mest 
aktive myretue med adskillige længder. 
Mænd med bowlerhatte og mørke jakke
sæt. Kvinder i søndagskjoler. Børn, der 
ikke kan se andet end ben. Snak og høje 
råb fra kræmmere og markedsgøglere, 
der blandt meget andet fremviser kæmpe

damen Viola. Og oven over det hele vajer 
et kæmpemæssigt Dannebrog mod en 
lyseblå sommerbaggrund.

Det er midt i det her mylder af festglade 
danskere, at borgmester Holger Jensen 
går på talerstolen. Egentlig skulle han 
have talt inde ved domkirken, men der 
kan han slet ikke få ørenlyd.

Heller ikke alle 15.000 kan høre ham 
herude på banken, men bagefter gengiver 
journalister talen.

«Velkommen til vor by. Man kunne vel 
vanskeligt have fundet en bedre indram
ning for festen end netop Ribe By, Kong 
Valdemar og Dronning Dagmars by med 
dens mange historiske minder. Det er 
ikke almindelig markedsgøgl, der bydes 
på«, påpeger borgmesteren og fortsætter:

»Det er ting og forhold af mere lødig 
værdi, der oprulles os for at fremelske og 
fæstne kærligheden til en lille del af vort 
lands historie, og for at vi kan få lejlighed 
til at sammenholde noget af det gamle
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ægte danske, som er ved at blive skubbet 
til side og gå i glemsei med noget af det 
nye, som ofte er hentet ude fra«.

Hoiger Jensen slutter af med et 
»Danmark leve«. »Hurra«, råber mæng
den begejstret, inden tusindvis af struber 
istemmer »Der er et yndigt land«.

Nationalhistorien var i centrum, da 
Journalistforeningen i Ribe Amt i weeken
den 2. og 3. juli 1921 stod bag en fest, der 
ottedoblede Ribes indbyggertal. Op mod
40.000 mennesker strømmede til Ribe i 
bil, med tog, på cykel - ja, enkelte - blandt 
andre Berlingske Tidendes journalist og 
fotograf fra København - ankom endda 
med fly 61 begivenheden, der vakte opsigt 
landet over.

Tanken var - året efter Genforeningen 
med det tabte Sønderjylland - at markere 
danskheden. Det skete med optog af folk i 
nationaldragter, fremvisning af landbrugs
maskiner, koncerter og teaterforestillin
ger. Og det blev en ubetinget succes med 
kun en anholdelse trods den store festivi
tas.

»Hvad ripenserne 6k at se søndag, 6k 
dem til at svimle. En så stor invasion hav
de man - trods forventninger - ikke udma
let sig«, skrev den lokale avis bagefter og 
kaldte dagen for »et stævne, den nuleven
de slægt aldrig har været vidne til«.

Den nationa)- 
tiistoriske Dag i Ribe

Sandag den 3. luli 1921.

Ho'tdprtunuK Side 3
4*f#*M* * *  i { S a h  Si

? { & *** e t S *ny -G

»Det er, som be6nder man sig i 
Eventyrland. Det blev en begivenhed, der 
løftede festdeltagerne ud af den grå hver- 
dags trivialiteter«, tilføjede avisen om fes
ten, der 6ere steder beskrives som den 
tørste af sin art i Danmark.

På Klubbens Hotel kunne værten gøre 
status over fortæringen: syv hele lam; 
seks højreb, 150 kyllinger, 100 hakke
bøffer, 300 portioner jordbær, 1000 kopper 
kaffe og 3000 øl.

Manden, der var rejst til byen for at 
fremvise kæmpedamen Viola, tjente 3000 
kroner. Og så kostede billetterne endda 
kun en krone stykket.

Festen i sig selv gav et overskud på 
16.050 kroner, der blev givet til velgøren
de formål, og byen 8k en samlet om
sætning på 250.000 kroner - den højeste 
nogen sinde på en dag.

Uforglemmeligt indtryk. Ribe i fest- og 
Bagdragt. En pragtfuld ramme. Det er 
nogle af de ord, Journalistforeningen sæt
ter på, da den allerede i efteråret 1920 på 
et møde i Bramming beslutter at tage ini
tiativet 61 Den Nationalhistoriske Dag i juli 
året efter.

I månederne frem mod arrangementet 
er der hektisk aktivitet for at få alt på 
plads. Foreningens protokol vidner om, at 
begivenheden hele 6den vokser i omfang 
frem mod den dag, da det ofhcielle pro
gram kommer på gaden. Det koster 50 øre 
og fortæller om en lang række arrange
menter lige fra små koncerter og oplæs
ning ved kongelige skuespillere 61 ring
ridning i plantagen.

Hvert arrangement koster en krone i en 
6d, da regnfrakker - ifølge annoncerne i 
programmet - kan erhverves for 28, 38 
eller 48 kroner, et slips koster 95 øre og en 
blød engelsk hat 5,85 kroner.

Og 61 sidst er der kun tilbage at bede

o /j ic te lte  ^ r o g r a M  y & r / is t iM  A 'tæ  & o s te &  5 0  ø re  

og  %KMMi be re tte  o a ! e t v æ M  s fo rro M g e M e M te ? ; ¿ e r  

o^ teves i  M .  R v e r t  a r ra n g e m e n t

%oste<te en  % rone a t  o v e rv æ re , m e n  ¿ e t A a n n e  ;% e  

skræmme /ol& væ%.
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FMMragfiTTM /hz a iii egzze a/<M ¿azzsAe zrg^ raz* z'e/zz'æsezztcz'gt ved ef o/zto^:' F<&. /  ¿ag az* ¿ei sræz't a i /a  
¿z'agtcz'zẑ  /)å ¿a gazzzig MMaz' /ziaMZ'gt Aa/i /zzæcMt

om godt vejr. »Hvorledes bliver vejret? 
Således lyder det stadige omkvæd. Vi 
håber det bedste, støttet af byens fineste 
vejrprofeter. I dag skinner soien. Aftenen i 
aften er helliget de folkelige fornøjelser. 
Måtte dagen i morgen oprinde med sol 
over by, når flaget fra domkirkens tårn 
smældende forkynder, at festdagen er 
inde, og den gamle kongestad byder sit 
velkommen til det historiske stævne«, 
skriver Ribe Stiftstidende lørdag 2. juli, da 
folk så småt begynder at indfinde sig i 
byen til dans og koncerter på byens hotel
ler og restauranter.

Guirlander, gran og flag smykker huse
ne, da søndagen vækker folk med strålen
de sol over Ribe.

Festen begynder i Ribe Domkirke, hvor 
borger- og foreningsfaner smykker mid

tergangen, mens række på række af 
Dannebrog hænger ud over hovedskibet 
under koncerten, der præsenterer kirke
sang og kirkemusik gennem tiderne. 3400 
sidder på bænkene og lytter med.

Bagefter følger det med spænding ven
tede optog med nationaldragter. Næsten 
150 dragter lige fra Fanø, Rømø og Søn
derjylland over Skovshoved og Amager til 
Læsø; Samsø og Thy - ja, selv grønlandske 
dragter - bliver vist frem. Derpå følger et 
historisk landbrugsoptog, der viser land
bruget, som det så ud i 1800-tallet.

»Et livligt folkeliv rører sig i gaderne og 
masser af amatørfotografer »kodakker« 
ivrigt nationaldragterne, der allerede liver 
svært op blandt de mange mennesker. 
Ribe er vågnet op af sin dvale og føler sig i 
dag som Jyllands midt punkt«, skriver
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Ribe Stiftstidende bagefter. »Kort efter 
festen i kirken drager det brogede tog 
gennem byen og vækker overalt, hvor det 
når frem, den dybeste beundring. At 
beskrive dette tog lader sig bogstaveligt 
talt ikke gøre. Det skal ses. De virker som 
en drøm fra svundne tider, disse cirka 200 
kvinder og mænd fra de mest forskellige 
egne af landet i de karakteristiske, ofte 
pragtfulde, farvestrålende dragter. Dette 
var ikke maskerade, men noget ægte og 
derfor dobbelt værdifuldt«, står der vide
re.

Der er fest over alt i byen nu. Ude på, 
slotsbanken er der folkedansopvisning 
med 24 dansere, mens den unge kon
gelige skuespiller Sven Methling synger 
og oplæser digte. Det vil så mange se, at 
pladsen bliver til et kaos af menneskehav i 
bølgende bevægelse.

»Dette er rigtig dans. Hvor meget kan 
moderne ungdom ikke lære af de gamle 
djærve eller yndefulde danse, der udføres 
med en friskhed og en munterhed, vor 
tids dans ganske savner«, spørger den 
lokale avis retorisk, mens aftentiden falder 
på og gør plads til fakler langs åen.

De kulørte lys spejler sig smukt i åen.
Klapsalver og bravoråb optræder flittigt 

i avisreportagerne fra dagen. Og bagefter 
sammenligner mange det med 
Genforeningsfesten året før lidt længere 
mod sydøst - på Dybbøl Banke.

»Gamle Ribe-borgere kneb sig selv i 
armen og spurgte, om de drømte, eller om 
det virkelig var deres kære afkrog, der 
således var kommet til at ligge ved alfar
vej«, skriver Jyllands-Posten dagen efter.

»Det var en fest, men,der lå alvor bag 
den. Man havde ikke alene budt de mange 
gæster til byen for at feste, men først og 
fremmest for på ny at knytte forbindelsen 
med det genvundne land syd for Kon- 
geåen«, tilføjer avisen.

I eftertiden blev det ganske prestige
fyldt at have været den, der hk ideen til det 
hele. Da redaktør Willemoes, Ribe Stifts
tidende, i 1946 blev æresborger i byen, fik 
han ros for, at det var hans ide med den 
nationalhistoriske dag 25 år tidligere. Det 
Hk en anden journalist, Carl Nielsen, til i et 
debatindlæg i Vestkysten at gøre op
mærksom på, at det rent faktisk var hans 
ide - selv om han dog undte Willemoes ro
serne.

Fh'sforieM er baseret på opfysMlMgerfla pro- 
foPo/le?; aM'saåNfp, prograwwer og Mfe- 
åer; åer a//e &e/!Måers!gpå A'&e 
BypMtorMpgArPm GeMgwefse a/scewe?; 
åeta/fer og åia/og er Ae%fef fra aM'ser%es 
fyMige reportager fra åagg%.
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Nyt fra Ribe

ÆgoM O/eseM åar et ty&/:gt W!M& OM) sit o#aM t &% MM Me<ttagte Fitte Arrest.

Fængselsgårdens historie 
om Egon Oisen
7?tåe Arrest /¡ar åa# stM egew Agott OfseM, 
åarg wetf et e :' Otesew. 77a M &<??% tilage 
Jbr at se stM stgMatart wareM 
Det er ganske vist. Egon Oisen, som vi 
eiiers troede sad i Vestre Fængsei, når 
ikke han var på turne med sin Olsen-ban- 
den, har siddet i Ribe Arrest.

Og dog.
Det er ikke den helt sande historie, men 

sandt er det, at en herre ved navn Egon 
Oiesen har siddet i Ribe Arrest, hvor han 
som mange andre fanger har ridset sit 
navn i muren, der den gang omgav fange- 
gården, men som i dag omgærder Den 
Gamle Arrests gårdhave med udeser- 
vering.

Egon Oiesens navn står den dag i dag 
tydeligt indridset i de røde mursten med 
årstallet 1959, og et faktum er, at denne 
Egon Olesen senere har besøgt arresten. 
For en dag dukkede en nydelig ældre her
re op og spurgte, om han måtte se, om det 
sted, hvor han i sin tid indskrev sit navn, 
stadig var der. Og det var det altså.

Ambrosius Stub
får mindesmærke i Ribe
Dett $afwetffgter /orar-
Twef TweM MaMtff veMMer t 7?t'6e.
Efter flere måneders forberedelser er det 
nu lykkedes at skaffe salmedigteren Am
brosius Stub et mindesmærke i Ribe, hvor 
Ambrosius Stub ligger begravet på den 
daværende Set. Catharinæ Kirkegård.

En arbejdsgruppe bestående af sogne
præst Jørgen Bork Hansen, Loa Sander og 
tidligere skoleinspektør Svend Stræde, 
har lavet forberedelserne, og Ny Carls- 
bergfondet er nu trådt til og sikret min
desmærket økonomisk. Efter planen vil 
mindesmærket, der udføres af kunstneren 
Per Kirkeby, blive opstillet foran Set. 
Catharinæ Kirke i løbet af november.

Ambrosius Stub blev født i 1705, og 
hans tid i Ribe lå i perioden fra 1752 til 
1758, hvor han døde.

Efter en hastig afrejse fra Valdemarslot 
på Tåsinge, kom salmedigteren til Ribe 
hjulpet af gode venner. Her skrev han en 
række salmer, forsøgte sig som lærer og 
plejede et vaklende helbred. De gode ven-
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ner var især to studiekammerater fra 
deres fæiies tid i København, latinskolens 
rektor Sinnel Lange og sognepræst ved 
Set. Catharinæ Kirke, Peter Muller.

I den nye salmebog er optaget fem sal
mer skrevet af Stub. En del dygtige littera
turforskere har forsøgt at tidsfæste sal
mernes tilblivelse. De mener, at de fem 
salmer er skrevet i Ribe.

Den kendsgerning, at kun et enkelt digt 
blev offentliggjort i Stubs levetid, mens re
sten blev fundet på løse stykker papir eller 
hefter efter hans død, gør afgørelsen usik
ker, men helt sikkert var Stub påvirket af 
pietismen. Ambrosius Stubs pædagogiske 
virke var begyndt på Valdemarslot. I Ribe 
formåede en række kendte personer at få 
Stub til at undervise deres børn. Den dan
ske skole, i Ribe betegnede pastor Muller 
som »stinkende slavehuller, hvor en gam
mel håndværksmand, matros eller anden 
sådan karl præsiderer«.

For hver elev Stub overtog, faldt den 
hidtidige betaling til lærerne bort. Selvføl
gelig blev man oprørt over dette og gjorde 
tilværelsen besværlig for Ambrosius Stub.

Et lyspunkt var de sprudlende aftener i 
apotekets baglokale. Her kunne Stub sta
dig underholde selskabet med kvikke dig

te og musik godt støttet af gode drikke. 

Ny bro over åen
7e%7M'sA f/åna/g i A'Ae AoTMTMMMe Aar 
Mgfof) gfvef h'Maåelse h7, af ¿fer Ayggæ 
ew Ara årer we/fem AWera'aTMTMgM 
ag garAeriMgsg/a&eM gå HaaeåeMgeM 
I forårsmånederne kunne man opleve det 
bizarre syn, at der var bygget en ekstra 
bro over Ribe å ved Nederdammen.

Broen var nødvendig for at Hong og 
Tien Van Pham kunne gennemføre de om
fattende renoveringer af Nederdammen 
21 (Peking House, red.), som nu er af
sluttet. Med den nye bro bliver det muligt 
for beboerne i Nederdammen 23-25 at 
kunne køre op til huset, mens Peking 
House får en tinglyst ret til at benytte bro
en. Når teknisk udvalg tillader en ny bro, 
er det fordi, det vil være hensigtsmæssigt 
med en bro og samtidig trænger den ek
sisterende bro til en renovering. Den nye 
bro bygges i samme bredde, som den bro, 
der er bygget over åen ved Klostermar
ken. Den bygges efter samme princip og i 
samme materialer. Teknisk forvaltning 
betinger sig yderligere, at der maximum 
må parkere to biler på grunden ved 
Nederdammen 23-25.

DgM goTw/e Arc w å  Ne&råawwM  2.3-25 så AHw e# )M/es Aw waAogM i MMTMMMrZi.
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Museet jubler over milliongave
De?; Anh'MansAg Saw/ing ^an ^  sawffng 
/)å sfng /nnd og/a dgw rggfsfrgret dfgffaff. 
Personalet ved Den Antikvariske Samling 
i Ribe var på den anden ende i går. Årsa
gen er, at Velux fondene, Villum Kann 
Rasmussens Fonden og Velux Fonden, 
som omtalt på kultursiden, har doneret 
22,2 millioner kroner til museet.

Det betyder ikke alene, at Den Anti
kvariske Samling kan få opført en længe 
ønsket magasinbygning, men også at sam
lingen kan få alle fund registreret digitalt 
og elektronisk.

Det samlede projekt løber anslået op i 
31 millioner kroner, og bestyrelsen for 
Den Antikvariske Samling går omgående i 
gang med at Bnde de resterende penge.

- Det er langt lettere at gøre det, når vi 
allerede har et hisagn om så stor en del af 
beløbet, som tilfældet er nu, siger antikvar 
Jakob Kieffer-Olsen.

Også formanden for samlingen, Steffen 
Steffensen, glæder sig:

- Vi vil arbejde videre med at få finansie
ret den sidste tredjedel af det samlede pro
jekt, men så langt det største skridt er 
taget. Vi er Velux fondene dybt taknem
melige, lyder det fra formanden.

Det nye magasin bliver på langt mere 
end 1000 kvadratmeter og skal opføres i 
Industriområdet på Nørremarken.

- Det bliver en bygning uden vinduer, og 
den vil ikke passe i den gamle del af Ribe, 
fastslår Jakob Kieffer-Olsen.

Selve magasinrummet bliver på 1000 
kvadratmeter med et ekstra dæk på 
mellem 300 og 400 kvadratmeter. Dertil 
kommer diverse tilhørende rum som fry
serum, karantænerum, rengøringsrum 
for fund, lokale 81 byhistorisk arkiv og 8e- 
re andre faciliteter.

Den Antikvariske Samling har arbejdet 
med planerne om et magasin siden 1998.1 
øjeblikket har samlingen sine fund liggen
de mange forskellige steder rundt om i 
byen. Med den nye bygning kan effek
terne samles et sted, og de vil blive regi
streret elektronisk.

- Vores plan er, at alle fundene skal 
beskrives og lægges ud på internettet, og 
i de tilfælde hvor det er formålstjenligt, vil 
der blive lagt digitale fotos ud af fundene. 
Det betyder, at man på nettet kan se alt, 
hvad vi har frem for som nu, hvor det kun 
er de udshllede ting, der umiddelbart kan 
beskues. Og er der en bestemt 8ng, man 
skal have frem på grund af forskning eller 
andet, kan man målrettet gå efter denne 
ting uden at skulle røre ved mange af de 
opmagasinerede genstande. Sagen er 
nemlig, at fundene har bedst af, at man 
rører så lidt som muligt ved dem, fortæller 
Jakob Kieffer-Olsen.

Han tør endnu ikke sætte en tidshori
sont på færdiggørelsen af magasinet men 
håber, at det kan stå færdigt i løbet af 6re 
til fem år.

- Det afhænger også af, hvor hurtigt vi 
kan skaffe de resterende penge og i hvil
ken takt, vi kan få de bevilgede penge fri
givet. Om vi kan starte projekteringen 
samtidig med, at vi arbejder med den sid
ste Snansiering, siger museets leder.

Velux-fondene har givet pengene i håb 
om, at bevillingen kan medvirke til, at der 
etableres et magasin, der udnytter den 
nyeste viden om sikring af magasiner og 
opbevaring af kulturhistoriske værdier 
samt medvirker 81 at sikre gode arbejds
vilkår for samlingens medarbejdere.

Velux fondene håber at understøtte Den 
Antikvariske Samlings langsigtede posi
tion som et af landets vigtigste kultur
historiske museer.

Udsigt 81 rekordår
By/én'g Mn sfef ¿Mg dgffagg ; dg% 
der TMHMge steder er aw^n'ng Med

gang : fMrfswen - fpærh'wod 
Ribe Byferie har været inde i en rivende 
udvikling de seneste år. I år har de haft så 
stor en søgning til stedet, at året kan blive 
et rekordår - hvis tendenserne fortsætter.

- Vi er klart foran sidste år med vores 
august og september måned, og hvis travl
heden fortsætter, bliver det vores bedste 
år nogensinde - selv taget i betragtning, at
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vi for år tilbage husede Ungdoms-OL. Det 
har i år overrasket os, at vi allerede har 
solgt utrolig mange ophold i september 
måned. Folk har været tidligt ude, og det 
glæder os. Hvor mange har klaget over, at 
tyskerne bliver væk, kan vi fortælle, at 
danskerne til gengæld holder ferie i hjem
landet, og det er vi glade for, siger direktør 
Britt Steffensen.

- Hvor mange snakker om, at der er ned
gang i den danske turisme, kan vi kun 
melde om det modsatte. Det smitter selv
følgelig af på det lokale område, for jeg er 
sikker på, at folk og erhvervsliv kan mær
ke, at vores sæson også er blevet længere. 
Vores højsæson og travle periode slutter 
først efter uge 42, og så lang har sæsonen 
aldrig før været. Årsagen er bl.a., at dan
skerne har holdt ferie herhjemme, og 
samtidig er erhvervslivet begyndt at bru
ge os til sælgere og til andre, der besøger 
de lokale virksomheder. Vi har derfor 
også fået installeret ADSL-internet forbin
delse i 10 huse, så erhvervsfolk kan til
slutte deres pc.

- Vi begyndte for to år siden at sælge 
Green-fees til de lokale omkringliggende 
golfbaner. Vi har aftale med 11 golfklub
ber, og vi har i år solgt ikke færre end 500 
Green-fees, og det er vi meget tilfredse 
med. Det er primært Ribe Golfklub, der 
nyder godt af vores turister, men der er 
flere af turisterne, der når både to og tre 
baner på en miniferie.

- Som en konsekvens af klager Ira vores 
turister, har vi fra næste sæson valgt at

sige nej til alle lejrskoler. Vi modtager sim
pelthen for mange klager, og det skal ikke 
gå ud over vores gæster, at lejrskole
gæster ikke kan opføre sig ordentligt. Vi 
går glip af rigtig mange penge, men vi 
håber selvfølgelig, at de vælger andre 
overnatningsformer i Ribe, siger Britt 
Steffensen.

Frem blander sig i det fine selskab
Afed en se n e  ofte wye so d a v a n d  fag er 
sodøMZ%ds/dån%%eM Frew AawgeM og 
7?2ed de sfo7*e, ge72gesfæ?%e sodao<z%dsg7'odM- 
ceTder
- Udtrykket »Alle på stribe drikker Frem 
fra Ribe« er almindeligt kendt over næsten 
hele Danmark. Ikke mindst fordi soda
vandsfabrikken i Ribe producerer og sæl
ger sodavand, til priser der ligger langt un
der, hvad de store mærkevareproducenter 
sælger deres produkter til.

Med prædikatet »lavprissodavand« har 
fabrikken, som andre lavprisproducenter, 
imidlertid haft svært ved at få deres pro
dukter solgt på cafeer og restauranter.

Med otte helt nye mærker skal der nu 
laves om på det. - Umiddelbart efter som
merferien introducerer vi sodavandene: 
Citrus Cider, Peach, Lemon Lychess, Or
ange, Ice Tea, Solbær, Hyldeblomst og 
Shape Up i nye elegante flasker og flotte 
etiketter.

- På nær Orange, som jeg har videreud
viklet fra en engelsk sodavand, er alle de 
nye produkter vores egne, og vi forventer 
os naturligvis meget af dem, siger Egon 
Nielsen, Frem Sodavand.

- Med regeringens beslutning om at ind
føre dåser og anden engangsemballage, 
har vi været nødt til at tænke fremad. 
Derfor er de nye flasker også engangs- 
flasker, og i sagens natur lidt dyrere at 
fremstille. Vi kan imidlertid stadig sælge 
vandene til helt andre priser end vores sto
re konkurrenter.

Egon Nielsen fortæller, at de nye soda
vand ikke kommer til salg i supermarke
der. De bliver udelukkende solgt til cafeer, 
restauranter og udvalgte forretninger.
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Et af de første steder, man kan smage de 
nye sodavand er i Ribe Kunstmuseums ca
fe.

Frem Sodavandsfabrik fremstiiier hvert 
år, hvad der svarer ti] 49 millioner 1/4 li
ters sodavand, hvilket igen svarer cirka 10 
sodavand pr. dansker.

Frem sodavand sælges i både 1/4 liter, 
1/2 liter samt 11/2 liters flasker.

- De mange sodavand fremstilles både 
på vort eget mærke samt for fremmede 
labels, siger Egon Nielsen.

spise dem. Der 
er ikke noget 
med, at ålene 
bliver stegt og 
holdes varme i 
ovnen. Nej, de 
skal være fris
ke, og det ved 
jeg, at folk sæt
ter stor pris på, 
siger hun.

- Jeg er utro
lig glad for den 
gode opbak
ning, som jeg 
altid oplever fra 
lokalbefolknin
gen. Det er 
dem, jeg lever 
af, og de er 
utrolig gode til 
at støtte mig på 

forskellig måde. Jeg får lidt turister hen
vist fra Turistbureauet og Ribe Byferie, 
men de fleste finder ikke herned. Jeg fø
ler, at politikerne og Ribe Handelstands
forening gør alt for at lede folk ned i den 
anden ende af byen. Der sker faktisk sta
dig noget her i Grydergade og Sønder
portsgade, men det er man åbenbart lige
glad med, siger Britta Ehmsen.

Det skal være go' mad 
- og der skal være nok
Det er fo a//%?so/:erMe åag Brfffa ÆTfwseMS 
succes resfcMraMf .BacA/MMs 
Folk kender Britta Ehmsen og hendes 
personale, og de kender Backhaus som et 
godt spisested, hvor hyggen er i højsædet, 
og det samme er den gode betjening.

- Jeg begyndte sidste år at gøre op
mærksom på, at vi også gerne serverer 
sat ål, men kun på bestilling. Vi skal se
nest vide det dagen før, og jeg garanterer 
folk, at de får nogle rigtige gode ål, som 
jeg steger ligeså friskt, som folk kan nå at

Lene ScåfMM#resfaaraMfea,i /ær<f we4 af servere 
/å r  4e wawge /roAastgæsfen 4er 4ag%% er/<å sie4ef.
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