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Ordinær generatforsamhng og årsmøde 
i Ripensersamfundet

Lørdag den 27. februar 2016 kl. 14.00 
i Sangsalen, Ribe Katedralskole, Puggaardsgade 22, 6760 Ribe

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. januar 2016, jfir. vedtægternes §9

Generalforsamlingen efterfølges af årsmøde, 
hvor skolens nye rektor, Kristian Bennike, vil holde foredrag.

Efter årsmødet vil der være mulighed for hyggeligt samvær 
og indtagelse af en let anretning.

Nærmere detaljer om arrangementet kan læses i næste Ripenserblad.

Værd
at
huske...

Katedralskolens juleafslutning 2015
i Domkirken den 22. december kl. 13.30
Generalforsamling og årsmøde
Lørdag den 27. februar 2016 kl. 14.00 i Ribe
Jubilarreception i 2016
Fredag den 24. juni fra ca. kl. 12.00 efter translokationen
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Fra Ripensersamfundets bestyreise
Jubilarreceptionen
Bestyrelsen havde igen været spændt på, 
om den ændrede Jubilarservice, hvor vi 
på grund af restriktioner i Persondatalo
ven ikke længere kan angive adresser på 
ikke-medlemmer, ville medføre mindre 
tilslutning til Jubilarreceptionen. Det viste 
sig heldigvis ikke at være tilfældet i år. Vi 
modtog igen flere kommentarer om, at det 
var forståeligt, at foreningen først og frem
mest servicerer medlemmerne og ikke alle 
dimittender fra Ribe Katedralskole, som i 
dag udgør små 7.000 personer.
Nyhedsbreve
Siden seneste trykte Ripenserblad har vi 
udgivet to elektroniske nyhedsbreve, hver 
på fem sider, med seneste nyt fra forenin
gen, skolen og Ribe.

Kun cirka to tredjedele af vores cirka 
1.500 medlemmer har oplyst deres e-mail
adresse til os og dermed faet nyhedsbrevet. 
Så vi vil igen på det kraftigste opfordre til, 
at endnu flere registrerer deres e-mailadres

se på hjemmesiden www.ripensersamfun- 
det.dk.
Generalforsamling 
og årsmøde 2016
Som det er angivet andet sted i Ripenser
bladet afholdes ordinær generalforsamling 
lørdag den 27- februar i Ribe. Efter gene
ralforsamlingen afholder vi årsmøde, hvor 
skolens nye rektor, Kristian Bennike, vil 
holde foredrag.

Efter foredraget vil der være mulighed 
for at fortsætte i hyggeligt samvær med lidt 
mad i Salen på skolen.
Bestyrelsesvalg, 
herunder formandsvalg
Som sædvanlig er formanden på valg — det 
er formanden hvert år -  det der ikke er så 
sædvanligt er, at den nuværende formand 
Povl Dons Christensen ikke ønsker gen
valg. Der skal således vælges en ny formand 
og gerne en, der vil fungere for en længere 
periode. Bestyrelsen har ingen kandidater

Ben nuværende desiyre/se fv Penr/7f Præsfdo/m, Pe//e Bpenpe Mortensen, C/e dronten Pensen, 
Pens Br/7f Cdr/sfensen, Penne Krep fnp/edo/m, Penne B. B/me/und Cent, fdørgen Wesferpeerd 
etyeef) 09 Pov/ Bons Cdr/sfensen pé fe/ersfo/en.
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hertil, så alle opfordres til enten at stille op 
eller pege på eventuelle kandidatemner. Da 
formandsposten kræver en del kendskab til 
foreningen vil det være en meget god ide, 
hvis eventuelle kandidater melder sig hur
tigt, så vedkommende kan blive sluset ind 
i foreningsarbejdet. Henvendelse kan ske 
til den nuværende formand. Kontaktoplys
ninger findes på side 2.

Herudover er der to bestyrelsesmedlem
mer og 1-2 suppleanter på valg. Alle opfor
dres til at melde sig som kandidater.

Der kan være noget arbejde som for
mand, redaktør, kasserer og sekretær, men 
derudover er bestyrelsesarbejdet ikke vold
somt krævende. Så vidt muligt giver alle i 
bestyrelsen en hånd med ved Jubilarrecep
tionen.

Der er bestyrelsesmøder i januar, maj, 
november og i relation til generalforsamlin
gen samt aftenen inden Jubilarreceptionen.
Medlemsstatus
Siden redaktionens slutning for novem
ber nummeret sidste år og dette nummer 
(medio oktober) er medlemstallet gået lidt 
frem, fra 1449 til 1460 inklusive fire æres
medlemmer. I samme periode er 47 afgået 
ved døden, har udmeldt sig eller er blevet

slettet på grund af manglende kontingent
betaling. Til gengæld har vi modtaget 58 
indmeldelser, mange af dem ved jubilarre
ceptionen og frokosterne bagefter.

Af de 1460 medlemmer er 1391 fuldt 
betalende medlemmer bosiddende i Dan
mark, 54 fuldt betalende medlemmer 
bosiddende i udlandet, ni blandt de fem 
yngste årgange, som alle er bosiddende 
i Danmark, to dimittender, som er gratis 
medlemmer i år, og så de fire æresmedlem
mer.
Facebook
Vi vil også opfordre til, at man melder sig 
ind i facebookgruppen aRipensersamfun- 
det«. Specielt de yngre årgange har taget 
godt imod denne måde at interagere på. 
Gruppen havde pr. 12. oktober 2015 576 
medlemmer mod 485 for et år siden.
Overraskelse
Glæd jer til februar udgaven af Ripenser
bladet, hvor vi markerer, at det netop er 
100 år siden det første Ripenserblad ud
kom.

-fr i so m  
fu g ten

s-rcs
Herreds Sparekasse

Sa itg ad e  4 j 6 7 6 0  R ibe I 75  41 01 OO I w w w .fro e s.d k
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Befrietsen 1945
yi?7M
10. juni 1945 blev der holdt en minde
gudstjeneste i Ribe Domkirke. Selv om 
Danmark som en følge af samarbejdspoli
tikken var sluppet billigt igennem besættel
sestiden, var der også her midt i glædesru
sen mindet om de faldne; sorgen over tabet 
af dem, hvem kampen for friheden havde 
kostet livet. Otte af dem var modstandsfolk 
fra Ribe. Hvortil kom andre, der nok hav
de overlevet, men resten af livet måtte døje 
med skader på sjæl og legeme.

Som første salme blev sunget den, vi 
sang lige før: Df7? Mtyo7g%77gf73 tv...
I det hele taget er der ved valget af salmerne 
til i aften skelet kraftigt til, hvad der blev 
sunget dengang.

Z)f72 77M7*^f 7M t ^07^7377^7! f7; <% ¿¿3gf73
op7*2727/f7* Ri .. Man kan umiddelbart 
forestille sig, hvilken forløsende sandhed 
der i sommeren 1945 har ligget i disse ord. 
Efter fem år med mørkelægning og censur. 
En gammel mand på et af plejehjemmene 
fortalte mig forleden, at han den 4. maj var 
ude at grave tørv sammen med sin far. Det 
skulle de også have været dagen efter. Men 
dér holdt de alligevel fri.

Ved gudstjenesten i 1945 blev der præ- 
diket af Haderslevs biskop, Carl Wulff 
Noack, og mindetalen over de faldne blev 
holdt af en tidligere kz-fånge, Sigfred

Riishøjgaard. Riishøjgaard tog sit udgangs
punkt i spørgsmålet om den personlige for
nuft i det valg, modstandstandsfblkene traf.

For ét er at være værnepligtig soldat. No
get andet er af egen fri vilje at gå ind i en 
kamp, som kan koste én livet. (Det spørgs
mål, som også filmen om Hvidstengrup
pen, vist på tv i aftes, gjorde nærværende).

^Hvorfor gjorde de det?«, spurgte Riis
højgaard, og fortsatte så: "Hvorfor skyder 
træerne hvert forår?« De kunne ikke andet. 
Kunne vi i dag spørge dem selv, ville de sik
kert svare: Vi gjorde kun vor pligt. Ja, vel! 
Men denne pligt gjorde de for Danmarks 
skyld. Man vil sige til jer, som sørger: «Ti
den læger alle sår«. Det er løgn. Tiden læ
ger ingen sår. Kristus læger sår. I vor dåb 
hk vi som gave noget, der er stærkere end 
pigtråd, maskingeværer og krematorier. Vi 
hk et levende håb ved Jesu opstandelse fra 
de døde«.

Det var jo ren snak, og mon ikke Riis
højgaard derfor ville have bifaldet valget af 
Saligprisningerne som evangelietekst til i 
aften. Der er, må vi erkende, rædsler så om
fattende i mængde og så ufattelige i art -  og 
det tyvende århundrede blev rigt på dem i 
begge henseender -  at ingen letfærdigt skal 
gøre regning på sårenes heling, uanset hvor 
lang tid der går. I hvert fald ikke på ofre
nes vegne. Det håb, vi som kristne nærer, 
er kun, at Gud i sin evighed kan, hvad vi 
ikke kan: oprejse ofrene for denne verdens 
ondskab, herunder vor egen, og dér læge 
alle sår. Det er det håb, der knytter sig til 
Jesu ord: Shfzgf tr  ¿fr R7772 røTgfT; 0̂7* ¿ft* r/h?/

f7" ¿ff, W772 ^7*77777  ̂<3^
yoT* Ef?'77277!f7*7j7f? f7* ¿ff7*ft...

Riishøjgaard tog et andet emne op i sin 
mindetale: Skuffelsen, vreden og bitter
heden hos mange af frihedskampens folk; 
spændingen mellem det officielle Dan
mark og det illegale arbejde; spændingen 
mellem de forsigtige og de modige. Den i
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befolkningen almindelige bekymring i de 
første besættelsesår for, at de relativt gode 
forhold, der kun eksisterede i kraft af sam
arbejdspolitikken, blev sat over styr af anar
kistiske hedsporer og andre, der ikke havde 
forstået budskabet om, at de skulle holde 
sig i ro, men på eget initiativ begyndte at 
genere besættelsesmagten med sabotage
aktioner. Først henimod krigens slutning, 
hvor samarbejdet krakelerede, blev sabota
gen bredt accepteret, og frihedskæmperne, 
der udførte den, blev helte. Riishøjgaard 
lagde ikke fingrene imellem i sin dom over 
denne lunkenbed: «Mens det officielle Dan
mark kyssede riset, og mange lå på maven i 
næsegrus beundring for voldsherrerne, stod 
disse unge som mænd, stod til de faldt. Ja, 
og stod til Danmark rejste sig. Deres navn 
nævner vi med ærbødighed og tak«.

I aften for 70 år siden kunne hele Dan
mark drage et lettelsens suk og bar lige si
den nyt godt af friheden. Men det spørgs
mål, Riishøjgaard skånselsløst fremdrog, 
rummer stadig både udfordringer og an
fægtelser i forhold til den gru, vi er vidner 
til ude omkring i verden: Hvornår skal man

M'ncfefav/en / s/ro/epåft/en.

blande sig, og hvornår ikke? Hvordan skal 
man reagere på åbenlys ondskab? Men vå
ben, med forsøg på dialog og samarbejde 
eller med bortvendte blikke?

Det var under besættelsen og i tiden 
umiddelbart efter en udbredt opfattelse, 
at de erfaringer, som krigen bragte med 
sig, ville komme til at ændre alt. Det var 
umuligt at forestille sig, at verden kunne 
fortsætte som før. I Ribe Stiftsbog fra 1945 
udtrykte biskop C. I.Scharling i den forbin
delse en holdning, som mange delte: xDer 
trænges sandelig til en ny ånd i Danmark, 
en samdrægtighedens, en offervillighedens, 
en arbejdslystens og en gudsfrygtens ånd. 
Den gamle ånd, der havde så megen magt 
før krigen, med dens slaphed, dens indbyr
des kævl, dens jagen efter materiel fordel og 
nydelse skulle nødigt vende tilbage«. Og fra 
sin celle i Vestre Fængsel skrev frihedskæm
peren Christian Ulrik Hansen i april 1944, 
et par måneder før henrettelsen: xDet er 
ikke mindst her i fængslet kommet til at stå 
klart for mig, at den fremtid, der kommer, 
vil blive vidt forskellig fra vor tid«. Chri
stian Ulrik Hansen drømmer om, at der vil 
rejse sig en ny ånd i Norden, og at der vil 
ske en forening af Europas tre kirker, den 
katolske, den ortodokse og den lutherske.

Så store og idealistiske forventningerne 
var til en ny tid, så stor var selvsagt også 
skuffelsen hos mange, da det viste sig, hvor 
hurtigt det officielle Danmark fandt tilbage 
i de gamle spor, og ganske ofte med den 
samme besætning som før. Det kan vi så 
sagtens have en mening om i dag, men vig
tigere er det dog, hvordan vi selv — i dag, 
70 år efter befrielsen — forvalter historien.

i den henseende kunne man godt drøm
me om en timeout for krig. Anden verdens
krig rummede nok lidelse til endnu mange 
generationers besindelse, uden at der be
høver at komme mere til — herunder til en 
fortsat besindelse på spørgsmålet: Hvordan 
kunne dette overhovedet ske?

Eller som den tyske forfatter Katrin 
Himmler, barnebarn af Heinrich Himm- 
lers yngre bror Ernst, i et foredrag formu-
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lerede det: Beskytter dannelse da slet ikke 
imod noget som helst?

Nazismen opstod ikke i en primitiv kul
tur i et fjernliggendc land, men i hjertet af 
Europa, i et land, som anså sig selv for at 
være bærer af de klassiske europæiske dy
der, bærer af oplysning, filosof, kunst og 
alt ædelt, der nævnes kan. Katrin Himm- 
lers svar er, at når dannelse kombineres med 
blind autoritetstro og med en skelnen mel
lem «dem og os«, mellem dem, der hører til 
folkefællesskabet og dem, der ikke gør -  så 
kan alt ske!

Nuvel! Der er imidlertid en besindelse, 
som i særligt grad bør samle os her ved 
70-årsdagen for befrielsen. Den handler om 
et så gammeldags fænomen som taknemlig
hed. Taknemlighed for friheden. Besindelse 
på den frihed, som aldrig bliver selvfølgelig 
og heller aldrig kommer af ingenting. Hver

morgen bør vi -  og da særligt, når vi ser 
os omkring i verden anno 2015 — glæde os 
over den frihed, det danske folk nyder. Og 
glæde os over den sammen i stedet for at 
grave skellene stadigt dybere imellem os. 
Og, med hensyn til saligprisningerne: En 
ting mere. Der er ikke noget verdsligt po
litisk projekt, der er saliggørende -  således 
som de totalitære regimer altid påstår om 
sig selv. Saligheden er alene fra Gud, og 
Gud har ingen "fører« som mellemmand, 
men kommer i Kristus altid selv hos den 
enkelte, hos ofrene, hos de lidende og sør
gende. Men gerne også hos os i glæden! 
Amen.

i ¿z/" 70-zzn'; yor
DzZZZWzZr^t 77M/ T W j f  %/. 7 0  Z
7?ẑ e D o w p r o K f ? A z Å
/ M r g w f t  <M / w  O /  z z r  z
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Trans!okation og Jubitarreception 2015
Daqens forløb
Der var i år næppe tvivl om at translo
kationen kunne foregå i skolegården, og 
rektor havde via sine gode relationer til 
vejrprofeterne på flyvestation Skrydstrup 
faet at vide, at solen også i år ville komme 
frem over Ribe. Derfor kunne pedellerne 
fortrøstningsfuldt fra morgenstunden gå i 
gang med at sætte de mange stole op. Klok
ken 9 var alle stole på plads. Redaktøren 
kunne herefter sætte reservationer på stole 
i de forreste rækker til de ældste jubilarer -  
fra 65 til 75 år. Klokken 10 kunne rektor 
Karsdal byde alle velkommen.

Der er blevet bedre plads i skolegården 
efter at de gamle linde er blevet afløst af de 
ti nye, som så ud til at have klaret det første 
års tid på deres nye placering i skolegården.

Den øgede plads skyldes nok især at de 
to store linde ud for hovedindgangen ikke 
er der mere. I år kunne man glæde sig over

den nye udsmykning af midtergangen på 
den rektangulære plads. Det er frisen »Ord 
på vej« som præsenteres andet steds i bla
det.

Rektor indledte med sin beretning om 
årets gang på skolen, hvori han også tog 
afsked med en lærer og nogle vikarer. Der 
blev i øvrigt boldt alle de sædvanlige taler. 
De kan læses i deres helhed i det følgende.

I år var det fem år siden den fornyede 
kantate blev taget i brug, men der var nok 
nogle jubilarer, som ikke var med i 2010, 
og derfor hørte den for første gang. Der er 
sat rytme på de gamle melodier til de fle
ste sange og et par er skiftet ud med nye, 
både med hensyn til melodi og tekst. I det 
uddelte program var de nye tekster til »De 
ti linde« og »Skolens sang« trykt. »De fem 
brødre« er intakte men med lidt flere vers 
og de synges nu af både piger og drenge.

Mon /AAe t/er er slo/e noA?
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/ /?/Pes paåer t/t yep sanp.

Ripensersamfundets formand kunne udde
le det store dimittend legat med nu 7.000 
kr. og han kunne også uddele et særligt 
jubilæumslegat på 5.000 kr. i anledning af 
Ripensersamfundets stiftelse i 1912.

Der var i år deltagelse af en 75 års og 
to 70 års jubilarer, som de ældste repræ
senterede. Det var Hans Thygesen Kristen
sen, der er student fra sommeren 1940, og 
Lilian Husted Nielsen og Karla Porsgaard, 
der er realister fra sommeren 1945. Det 
er imponerende at I stadig klarer at møde 
frem.

Holdet fra 1940 har gennem mange år 
været meget flittige til at møde frem til ju
bilæerne. Hans Thygesen Kristensen er nu 
vort eneste medlem af årgang 1940.

Rektor Karsdal benyttede i sin velkomst 
lejligheden til at afsløre en hidtil vel bevaret 
hemmelighed. Den var, at Hans Thygesen 
Kristensen for en del år siden gav en be
tydelig sum til fri anvendelse af sin gamle 
skole. Gaven var med til at berede vejen for 
overdækningen af «Rundgangen«, der blev 
gennemført i 1994. Gaven blev anvendt til 
indkøb af stole og borde. De står endnu i 
Salen og har nu holdt i 21 år.

Jubilarreceptionen var som vanligt et til
løbsstykke. Vi skønner at ca. 500 har del
taget. Alene de nye studenter udgjorde jo 
222! så der var travlt ved ølhanerne. Øllet 
slog også til i år, og alle hk vist, hvad de hav
de lyst til. Der blev derimod ikke drukket 
så meget vin, og der var også en del snitter 
tilbage. Måske gemte jubilarerne appetitten 
til frokosterne; studenterne tog godt for sig.

Jubilarreceptionen er Ripensersamfun

dets hovedaktivitet og bestyrelsen søger at 
gøre alt for at det skal blive en god oplevel
se. Vi håber at vore røde forklæder bidrog 
til den gode stemning!

I det følgende bringes de forskellige taler 
samt billeder fra dagens begivenheder og 
jubilarernes arrangementer i det omfang vi 
i bestyrelsen hk kendskab til dem, og der
for kunne komme og fotografere. Nogle 
hold har selv sendt billeder med tilhørende 
navne til redaktøren og det er meget vel
komment.

Bestyrelsen takker for godt samvirke 
med skolen og alle deltagere.

Oer far styr pa recept/onen.

De/7/pt at s/t/åe på Pæn/ten /pen.
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Rektors beretning
Translokationen er den festlige afslutning 
på et skoleår og for studenterne også afslut
ningen på 2 eller 3 års uddannelse her. Det 
er det, vi i fællesskab skal fejre i dag.

Denne translokation har det særlige 
træk, at vi nu er helt færdige med skolegård 
og kunst. Der ligger nu 112 fliser i granit 
med citater fra litteratur og videnskab skabt 
af billedkunstneren Laila Westergaard med 
titlen ))Ord på vej«. De ligger som et bånd 
mellem stolerækkerne og starter med Bror
son og slutter på Memphis Station, hvorfra 
man tager videre ud i verden. Vi har haft 
samme arkitekt, Torben Schonherr, til vo
res skolegård, som Domkirkepladsen har 
haft. Det kan man også se, selv om vores 
granit og brosten ligger bedre. Og så er vi 
taknemmelige for, at Ny Carlsbergfondet 
har fundet billedkunstneren Laila Wester
gaard og skænket os kunstværket «Ord på 
vej«.

Med stilladset omkring Puggård ser det 
imidlertid ikke helt færdigt ud. Men det er 
bare næste projekt. Vi er ved at renovere 
Puggård, skifte tagsten og nogle munke
sten, renovere alle vinduer og installere ven
tilation. Ellers bliver det ved det gamle. Og 
vi er under skarpt opsyn af Kulturstyrelsen, 
der dog også bidrager økonomisk.

Men det væsentligste er nu, Ribe Kate
dralskole i år dimitterer 222 studenter — 
nemlig 151 fra gymnasiet og 71 fra højere 
forberedelseseksamen. Til næste år optager 
vi 168 gymnasieelever i l.g. og 58 hf-elever 
i 1 .hf. Det er vi bestemt godt tilfredse med. 
Det er Hotte elevtal i forhold til byens stør-

t>Crd p å  vey'<f //. A  B r o r so n s  fo  f/fso/:

relse. Og det har givet og vil stadig give et 
godt grundlag både for de mange tilbud, 
vi kan give eleverne, og for Hnansiering af 
de Hotte fysiske rammer, vi efterhånden har 
fået.

Vi er lidt spændte på, hvad fremtiden vil 
bringe. Nu kom der ikke noget gymnasie- 
forlig inden valget. Men sådan som planer
ne ser ud, bekymrer det os ikke. Et krav om 
4 i dansk og marematik vil ikke fa væsentli
ge konsekvenser. Det er stort set som i dag. 
Og de krav til indretning af studieretninger 
og krav om matematik på b-niveau for alle 
bortset fra elever, der vælger 3 sprog, lyder 
da også meget fornuftigt.

Hvert skoleår har sine indsatsområder 
— også det år, der er gået. Vi har prøvet at 
undersøge, hvordan skolens faglige resul
tater har udviklet sig. Vi har en lidt større 
procent, der fuldfører. Vores elever holder 
lidt mere fri efter eksamen, men de ender 
med at ligge på et landsgennemsnit med 
hensyn til overgang til videregående ud
dannelse. Vores karakter for eksamen i stx 
ligger noget over et landsgennemsnit og i 
hf omkring gennemsnittet. Og så kan vi 
konstatere, at de elever vi optager har et ka
raktergennemsnittet noget over landsgen
nemsnit, og det har de også, når de forlader 
os. Det er vi da rigtig godt tilfredse med.

Man skal ikke hvile på laurbærrerne eller 
gode resultater. I næste års indsatsområde 
skal lærerne i det enkelte fag i dialog med 
ledelsen vælge et projekt, der kan give syn
lige resultater eller lastholde eller udbygge 
de i forvejen gode resultater.

Endelig har vi også i skoleåret 2014/15 
udbygget de mange tilbud, skolen har til 
at supplere og støtte undervisning og op
gaver med, samtidig med at vi har fastholdt 
tilbuddene til dem, der godt kunne bruge 
Here udfordringer. Målet er at udfordre alle 
vores unge, så de bliver så dygtige, som de 
kan.
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Vi også i år haft lærerkandidater, der har 
gennemført den pædagogiske uddannelse 
ved Ribe Katedra)sko)e -  endda hele 5. Det 
er mange. Så jeg vil også her benytte lejlig
heden til at sige tillykke til Agnes Bræmer, 
Christian Horup Pedersen, Jacob Jensen, 
Kristina Crone og Trine Vésti Hansen med 
pædagogikum.

Og så vil jeg gerne sige tak til medar
bejderne ibr undervisning og løsning af de 
mange pædagogiske opgaver, der er forud- 
sætningen for det hele. Og tak til den øv
rige ledelse og administrative medarbejdere 
for et godt skoleår.

Der er en, jeg gerne vil rette en særlig tak 
til. Det er Helle Hvitved. Kære Helle. Jeg 
vil gerne sige tak for din indsats her på sko
len og i gymnasiet som sådan, nu da du går 
på pension. Det må være 29 år, så vidt jeg 
kan se, at du har været ansat i gymnasiet. 
De sidste 8 år har du været her.

Fra din tid i Odense på Mulernes Le
gatskole har du prøvet, hvad man kan i 
gymnasiet i dine fag. Du har spillet en stor 
rolle i efteruddannelsen og faglig udvikling 
-  tværfaglige projekter og materiale i bio
logi og matematik. Og arrangør af kurser i 
statistik og tværfaglige kurser i samfundsfag 
og statistik.

Det har vi bestemt også haft glæde af 
her. Og herudover har du kastet dig over 
det nyeste elektroniske isenkram -  elektro
niske tavler, og hvad vi nu har af hard- og 
software. Det har du gjort godt og også 
inspireret andre. Der er også så megen ener
gi i dig. Når du har haft overskydende tid,

SuAef f/V /^e//e A/w'tveo'.

har du kastet dig over at rydde op og gøre 
orden i biologilokalet. Og så har du haft 
overskud til lige at tage et hold til eller et 
vikariat, når der nu lige var brug for det. Og 
så har du også sådan et godt humør. Det er 
smittende.

Tak for den store indsats, du har ydet her 
og i gymnasieskolen i det hele taget. Tak 
for, at du altid har været klar, når der var 
endnu en opgave, der skulle løses.

Og så skal vi høre koret med første del 
af kantaten.
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Rektors täte tü studenterne
Ord på vej
Kære studenter fra gymnasiet og hf. Hjer
telig til lykke med jeres eksamen. Det har 
I nu faet det synlige bevis på -  eksamens
beviset. Men selve jeres eksamen den har I 
ikke faet. Eksamen får man ikke. Den tager 
man. Og man tager den tid, det kræver at 
skrive opgaver, synopser, SSO/SRP, forbe
rede sig og diskutere og i det hele taget lære 
de ting, der gør, at I bliver gode studerende. 
Og når I så har taget jeres eksamen, så får 
I en adgangsbillet, der giver mulighed for 
en plads på videregående uddannelser. Og 
den skal I benytte, mens den stadig er mest 
værd.

Der har nu også hørt andet med i de 2 
eller 3 år, I har gået her, end flid her eller 
derhjemme. Studieture til udlandet, til Kø
benhavn, idrætsdag og fællesarrangementer. 
I har været gode til at organisere eller finde 
dem, der nu var særlig gode til det. Afslut
ningen for 3.g og 2.hf både om aftenen og 
underholdningen på skolen dagen efter om 
formiddagen var gode eksempler på det. Så 
jeg vil også sige tak for godt samarbejde om 
uddannelse og alle de ting, der har gjort det 
til gode år — uddannelsesmæssigt og socialt.

Laila Westergaards fliser, som blev ind
viet for knap 2 måneder siden, hedder «Ord 
på vej«. Jeg tager tråden op og vil også gerne 
give jer ord med på vej.

C gfr/n e  -  sfu h ez? / 2 0 /5 .

Berlingske Tidende havde i midten af maj 
i år en stor artikel med overskriften: Frem
tiden tilhører de engagerede. Tankegangen 
var, at når opsvinget slår igennem, så vil 
virksomhederne slås om medarbejdere, der 
har en indre drivkraft og er motiverede af 
større ting end penge. 6 virksomhedsledere 
blev spurgt om, hvordan drømmemedar
bejderen ser ud. I får nogle af buddene. De 
lyder sådan: «Ktr woz/z  ̂% jyrz'zẑ  zzz/ z zy- 
g%M7*7Zi?«. Der er brug for medarbejdere, der 
tør kaste sig ind i nye projekter, også selv 
om de føler, de ikke har alle forudsætnin
gerne. Man skal sige ja, udfordre eventuelle 
bånd og definere sin egen bane. Det stil
ler krav til ens personlighed. Man skal have 
selvindsigt -  kunne forstå sig selv. Man 
skal have social intelligens -  kunne forstå 
andre. Man skal have livsambition -  se sig 
selv som en del af noget større. Og man skal 
have nysgerrighed.

Et andet bud: ty yht ot? tf
Mt/ z ffrt/fzz«. Den teknologiske udvikling 
har i de seneste år fundet sted i et meget 
højt tempo og forandret alle aspekter af 
vores liv -  hvordan vi arbejder, kommuni
kerer og socialiserer. Og der er ingen udsigt 
til, at udviklingen er aftagende. Tværtimod. 
Derfor er evnen til at læse forandringer og 
kunne anvende denne viden, mens foran
dringerne sker, i høj kurs. Medarbejdere, 
der har denne evne, har typisk også evnen 
til at tænke ud af boksen. Der er brug for 
entreprenører mere end funktionærer.

Et tredje bud: «Dz/zz 
¿/¡?7?z«. Man kommer til at arbejde i meget 
forskellige netværk. Så der vil blive sat pris 
på medarbejdere, der er gode til at skabe 
nye netværk, vedligeholde dem, dyrke dem 
og lære af dem. Men det er også vigtigt at 
blive dygtig til en ting -  at blive specialist, 
så er man noget værd i et netværk. Og man 
skal være nysgerrig. Og være hurtig til at
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/?e/ftor Å3f5<%3/ ^or s/dste panp t/7 studenter/zo/dene.
forstå en ny situation, tilpasse sig, forstå 
omgivelserne og spille sammen med dem.

Jeg stopper her. Det er alle sammen krav 
til personlige kompetencer. Og det er rele
vant. Det håber jeg, at vi har været med til 
at give jer. Men det er kun en del af de mål, 
der er for jeres uddannelse her.

Laila Westergaards Hiser her i skolegår
den har et andet aspekt.

Gymnasiet og hf er også en dannelsesrej
se. Det kan man se i formålsparagraffen til 
de to uddannelser. For studentereksamen 
gælder blandt andet, at formålet er at forbe
rede eleverne til videregående uddannelse, 
herunder at de tilegner sig almendannelse, 
viden og kompetencer. Og at uddannelsen 
skal have et dannelsesperspektiv med vægt 
på udvikling af personlig myndighed.

Man kan også få det illustreret ved Laila 
Westergaards Hiser. At gå fra Hovedind
gangen til Kastanjetræet og dreje sig med 
Hiserne, læse, standse op og tænke efter, er 
en dannelsesrejse.

Teksterne på de 112 Hiser er valgt fra 
poesien og verdenslitteraturen, fra natur
videnskaben og HlosoHen, fra enkelte, som 
har haft tilknytning til Ribe og som har

haft betydning ud over det lokale. Og der 
er inspirationen udefra.

Temaerne er med Laila Westergaards ord: 
vTbnårttf r/vzzÆzzzA Ant/r, /oAz/
%tW7ZM% ZZZ&ETZgyf̂  ¿/ft
c z z d c , tz 'z/fzz, M z z d r z 'z z g c z z , r / z w g f ? , f / f c n z r f r ,  a k t  
tzzwzoz&gz?, rtgiMiTt, czzicwAydczz, ^r/zg^fz^TZ, 

y p 7tz'z% f7z, r z Y f Z i 'z ^ f z w i A i T Z , r zzzM -
zzz'zzgyzz, y o ? w 7 z tM t '7 z g i7 z  o g y r f w z z ' d f z ! « .

Jeg har valgt et par citater til jer. Det før
ste er et Kaj Munk citat: ?)L%tzf/zg cg rzC 
Åcr«. Citatet stammer fra Kaj Munks: «Den 
blaa anemone«, der kommer frem den før
ste dag i marts. Den er blevet omplantet, 
har også haft modgang, faet et større værd, 
og nu står sejersæl, ukuelig og sikker.

Det tror jeg også, at I gør. Ukuelig og 
sikker. Det er faktisk det tidspunkt, hvor 
jeres viden er bredest. Det er et helt univers, 
I har beskæftiget jer med. Senere bliver I i 
højere grad specialister.

Det har også taget tid at komme dertil. 
Det kan være I kan genkende et citat af 
Henrik Nordbrandt fra en anden Hise: ^OA- 
?<?&?; 7ZOCZ'77Z&'7; Det
er fra digtet "Året har 16 måneder: novem
ber, december, januar, februar, marts, april,
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maj, juni, juii, august, september, oktober, 
november, november, november«.

Men med viden føtger ydmygbed og er
kendelse af, hvad man alligevel ikke kan. Et 
andet citat stammer fra Sokrates: »H/2 

J2g* 272*<7 27; 2?2y'<% 2722^2 222*2/« .
Men nysgerrigheden skal man have. Et 

andet Sokrates citat siger: 77 L ^ ^ /^  2*7* /<2-- 
^ 722/2*̂ 2*72«. Og et citat fra Albert Einstein: 

222*2/  7722*2/  222 2227/2* 2/707̂ 7727//«. 
Fysikeren Holger Bech Nielsen siger: 

77R 7072 MfMMw zr 2*27772/7/22*7222*2/«. Thomas 
Transtromer, svensk nobelpristager i litte
ratur siger på en Biserne: er z'Me 20272

er T2&72«.
Det sidste citat på den sidste Bise ved 

udgangen af skolegården hedder: Sjporef er 
yfzt. Det stammer fra Johannes V Jensens 
digt Paa Memphis Station. Fortælleren har 
ventet i seks timer i regnvejr på, at toget 
skulle køre videre. Han beskriver sine tan
ker. Er tilværelsen gået i stå? Skal jeg blive 
her? Melde mig som borger på torvet? Og

starte et savskæreri? Men så kommer det 
godstog, de har ventet på. Og sporet bliver 
frit -  endeligt. Og så rejser vi videre.

Sporet er også blevet frit for jer. Og je
res rejse går også videre. Og når I så rej
ser videre, kunne I følge opfordringen på 
citatet på den næstsidste Bise 72/ / 0/2/  07*2*7*722* 
^zr^Ty«. Det stammer fra Benny Andersens 
digt: »Søvnløs« i digtsamlingen »Den indre 
bowlerhat« fra 1964. Sammenhængen er:
77/ 277*2/ %  2z/ 77227%2*72, A ø /7  0/72?%? 72/7722*, A ø /7
07*02722*/H7'/'2Z7'2', /?07* 720g2*2 270z/ 272*7*2/2*72, 02%/ z/z^ 
2722/  %0772 2 %/ø7727720, %0772 ØØz/«.

Jeg vil gerne ønske jer alt det bedste på 
jeres videre rejse -  i jeres videre uddannelse 
og i jeres private liv.
/ / z r ^ / h r  gzzø rø%2øz* 022/02 22/  /W r^Åz'/z/? Æ/7rø72
/?0772 Øĝ  77*2772* TW o7!& 7^ 6'ø2072J072, 20772 / 70/2/2

r2x  22222/0722027202 272/0 22/  2̂ 0/022 eg* Æ 72222720 

Z 2722/ / 70/772 ^ ' 00/7222072, 2/2*7* 272/20 22/  2^ 0/072 ^ 07*
22Z22/ø722ø7*720.

sopcZo re/rtoø tW/Zomser; op re/flor Oørpezise/i epenfZZp 2// os /' 7940 op 79507
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M37/)/7(73 7n o p  7r/na 7/i. sA777ec/as 7/7 37 73 /a

STX Studenternes ta!e
TlTi/TÅ/Mr 7?OW Og 7/7/!e Afot/^e/g 6oreMret!
Æeoeyor^e/r/re, /&iero Aerere og 7/&Åo WMwdkf 

/oe<7r7///7eM7er

/ / T T o o r  <7// r - f T t e r  /7z7z

^ z y s r e r ¿ z / T / f  /A o /zzz /ze  < &  <7r/'oer /7zzo o f 
V M  /7e o g 'e  J / / ^ / z / 7 e / ;

0/7 77M7Z rzZ/Zf7 /̂/Z^e /ZZ/'7Zz7e/*/<
En sensommerdag i 2012 satte vi for før
ste gang som uvidende frøer vores fødder

her på Ribe Katedralskole. Velvidende at 
der ventede os tre år med læring, øl og ven
ner for livet. Nu står vi her som studenter, 
2.901 skoletimer og 664 afleveringstimer 
senere. Det er blevet tid til at plukke min
der, som vi i fællesskab har skabt her på Ka
tedralskolen. Minder fra de store, snørklede 
veje, som synes ingen ende at tage, men 
også fra små, smukke veje, som endte alt 
for hurtigt. Til tider har vi også sprunget
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over, hvor gærdet var lavest i håbet om at 
nå de solbeskinnede veje på den anden side. 
Fælles for alle disse veje er dog, at vi har 
gjort det sammen. Vi havde ikke stået her 
i dag, hvis ikke vi havde haft hinanden. Vi 
har brugt utallige timer sammen, både når 
øllerne skulle hældes ned til fredagscaféer 
og til Heimdal, men også når lektiemæng
den har hobet sig op og fraværsprocenten 
ligeså. Der har altid været en hjælpende 
hånd i mængden og en skulder at græde ud 
ved. Vi har stået sammen, støttet hinanden 
og hjulpet hvor vi kunne, når livet har synes 
uretfærdigt.

Selvom tiden nu synes at være gået hur
tigt, har det alligevel til tider føltes som 
evigheder. At vi står her i dag skyldes den 
uløselige sammenhæng mellem elever og 
lærere. Undervisningen havde ikke været 
den samme uden så dygtig en lærerstab, der 
forstår sig på elever anno 2015; individua
lisme, travlhed og forventninger. Mange 
ting har I måtte stå til måls for, men alli
gevel har I haft standhaftighed og vilje til 
at fylde os med viden fredag eftermiddag, 
når weekenden har stået for døren eller of
fentliggørelsen af eksamener og karakterer 
har været op over.

En stor tak skal også lyde til dig, Bent 
Karsdal. I 27 år har du været rektor her på 
skolen, men også for dig er det blevet tid

til blot at plukke minder herfra, når du til 
november går på pension.

Udover at holde styr på lærer og elever 
har du også sørget for at beskæftige både ar
kitekter og byggefirmaer, når endnu en byg
ning skulle opføres eller renoveres. Hvert et 
lille frimærke på skolen har du bygget på, 
så vi i dag har gode faciliteter hvor end vi 
kigger hen. Som en sand Christian IV vil vi 
sige dig tak for nogle gode år på Katedralen.

Det er nu blevet tid til, at drive videre 
mod vores drømme. Snart skal vi ud og ud
forske den store vide verden. Vi skal finde 
nye veje, både de lange tunge, men også — 
og dem skal vi helst finde flest af -  de små 
smukke veje, fyldt med indtryk og oplevel
ser. Først skal vi dog ud og more os med 
hinanden. Fejre at vi er blevet store stærke 
storke, der er klar til at flyve fra reden. Vi 
skal hælde øller ned, grine, sætte spor i hin
anden og ikke mindst skal vi skabe minder 
sammen, som vi kan grine af, når vi om 10 
år mødes her i skolegården.

10 nye lindetræer. 222 studenter. De vil 
vokse. Vi vil vokse. Og som Benny Ander
sen sagde: «Det er på høje tid. Vandet ko
ger, jorden brænder, verden venter«.

Med disse ord vil vi rejse os og udbringe 
en skål for skolen, dens elever og lærersta
ben. Ribe Katedralskole længe leve. Hurra, 
Hurra, HURRA.

Vi mødes i

K v id k iy
S e m m tm e v e ]  i  - 6 7 6 0  R ibe - T!f. 7 5  4 2  H  0 0
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Hf studenternes ta!e
Æete a//e og Aer^rc
Halfdan Rasmussen, der ville være blevet 
100 år i år skrev en sang, hvor han startede 
med sige «at lære er at ville, befri sin ensom
hed«. På samme måde startede vi vores nye 
kapitel her på Ribe Katedralskole. Vi blev 
mødt med et åbent sind af vores lærere og 
kom selv med viljen til at lære, samt med 
viljen til at stå sammen i et unikt fællesskab, 
med følelsen af at være en del af noget stør
re. Vi har faet to unikke år, der nu udgør et 
kapitel, som synger på sidste vers.

Dette kapitel er gået ufatteligt stærkt. 
Her tænker jeg på introfesten helt i begyn
delsen af 1. hf, hvor vi lavede fællesspisning 
og alle sad nervøse og prøvede at komme 
ud af den akavede stemning. Til nu, hvor 
vi for nyligt var til galla. Her blev uddelt 
kram og vi snakkede om det vemodige ved 
at afslutte alt, hvad der er sket de seneste to 
år. Det kvantespring, der er sket heri mel
lem med vores ekskursioner til Søgaard, 
hvor det faglige og sociale aspekt gik op i 
en højere enhed. Turen til Berlin, hvor vi 
mærkede den højkulturelle storby. Dog har 
den største glæde været i hverdagen med 
opture, som nedture, hvor tunge bøger og 
store afleveringer har fyldt. Den unikke 
udvikling i fællesskabet, hvor alle bidrager, 
men hvor man føler, at man får langt mere 
igen. Dette har opbygget respekten for hin
anden og skabt rum og plads til nuancer, 
holdninger og refleksioner.

Halfdan Rasmussen skriver efterføl
gende i samme sang «At lære er at famle, 
i mørket, blind og stum, at sprænge eller 
samle sit eget verdensrum«. Vi skal nu ud 
og udleve vores drømme, visioner og am
bitioner. Vi skal nu gribe dagen og livet 
med ny viden og indsigt -  fordi det er nu 
vi rigtigt skal finde os selv som helstøbte 
mennesker, og ikke mindst huske på, vi 
alle har livsduelighed. Vi ved ikke hvordan

vores fremtidige kapitler former sig. Dog 
ved vi de højst sandsynligt vil blive kring
lede og nuancerede og ikke mindst mødt 
med modvind. Trods det vil vi komme 
igennem denne modvind og den flodbølge 
af valg, der venter. Det vil vi ved at kæmpe, 
håbe og tro på det bedste, altså nøjagtigt 
som vi har gjort disse to år. Derpå skaber vi 
vores eget verdensrum og finder vores rette 
plads.

En sidste tak til rektor Bent Karsdal, for 
at skabe mulighederne og rammerne. Tak 
til vores teamledere, som er henholdsvis 
Bjørn Paulsen, Hans Christian Vester og 
Carl Christian Jespersen for være at være 
med til at udvikle og styrke fællesskabet i 
og på tværs af klasserne. Tak til vores tuto-

/fgZr/'/ie Z/ntZ/io/m /V/co/a/sen.
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W ̂ ft/tfenfeme Mif /' s/typpe.
rer, for at have taget hver enkeh af os under 
jeres vinger. Passet på os når det hefe har 
føhes svært, og vi har haft brug for et godt 
råd, samt en opmuntring til at kæmpe vi
dere. Tak tif aife færerene for inspirerende 
og motiverende undervisning. Tak fordi f 
har mødt os i øjenhøjde set det potentiale 
vi rummer, også det vi ikke sefv så. Ah i ah 
tak, fordi i aUe har hjufpet os med at vokse 
fagligt og menneskeligt.

Tak til alle mine medstudenter uden hin
anden havde vi ikke været, hvor vi er i dag. 
Vi har delt utroligt mange gode stunder 
sammen. Vi har hver især bidraget alt, hvad 
vi kunne til det store fællesskab. Vi har lært 
hinanden at fantastisk læring kræver fanta
stisk samarbejde. Derved har vi suppleret 
hinanden og fået hinanden til at gro. Nu

syntes jeg vi skal se hinanden i øjnene med 
stolthed, og tænke på, hvad vi har opnået og 
på den måde mærke fællesskabet, der snart 
splittes, men altid vil eksistere. Mærke de 
venskaber, der har udviklet sig igennem de 
seneste to år, hvifket forhåbentligt kun har 
været begyndelsen på livslange relationer.

Afslutningsvis skal lyde et held og lykke 
med på vejen, husk at leve livet og stole på 
intentionen, altså skabe vores eget verdens
rum og aldrig nogensinde glemme det po
tentiale, vi alle rummer.

Ribe Katedralskole, en rummelig skole 
med plads til at vokse, reflektere og have 
nuancer.
A/Tfr twr rfif yor 2.

Æ372M&-72.
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Katedra!sko!ens sommerieqater
Rektor Karsdal uddelte følgende legater:
Thorsens Legat
Ida Marie Garder, 3x..........................3.000
Lasse Storm Kristensen, 3 r ...............3.000
Brock Iversen og Jens Thue Jensens Legat
Signe Clausen, 3 t ...............................1.000
Sechers Legat
Brynhild H. B. Sandvej, 3 r ............... 1.000
Greisens Mindelegat
Martin Maximilian Ægidius, 3x . . . 1.000 
Jane Bom Nielsen, 3 y ......................1.000
Jens Chr. Petersens Legat
Katrine Lindholm Nicolaisen, 2q . . 1.000 
AnneTobberup Boisen, 3t................. 1.000

Fros Herreds Sparekasses Legat
Lærke Rohde Andersen, 3 s ............... 1.250
Teresa Kjær Bundgaard,3z............... 1.250
Jyske Banks Legat
Charlotte Hjerrild Thomsen, 3x . . . 1.250 
Mathilde Tank-Baaskjær,3y...........1.250
Danske Banks Legat
Charlotte Haas, 3 z .......................... 1.000
Line Freund Christiansen, 2 q .........1.000
Nordea's Legat
Clara Simonsen Gunge, 3 z ............. 1.000
Skjern Banks Legat
Camilla Sofie Andersen, 2 p .............1.000

Dere/ter rector h / Dom CÅrMtemetz.

77//yA/re /e p ite l. /Vort/MS t'ar stort.
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Ripensersamfundets ieqatuddeiing
FM Rw/ Dow CAwreww
Kære dimittender, kære rektor, lærere og  
jubilarer
Ripensersamfundet ønsker tillykke til årets 
studenter fra gymnasiet og hf. I er i dag 
222 studenter fra gymnasiet og hf. Det er 
et stort antal.

For 50 år siden var vi 61, som blev stu-

Pov/ Pons P/?/7sfen.sen.

denter. Det syntes vi var mange, men vi var 
dog så få, at vi betragtede os selv som én 
fælles gruppe. Og det kan ses i dag, hvor 
33 af de 53 nulevende er samlet for at fejre 
vores 50-års jubilæum.

Vi håber for jer, at I også vil vende til
bage til skolen fra tid til anden og mindes 
nok de tre vigtigste år af ungdomstiden.

1 har helt anderledes muligheder for at 
holde kontakten ved lige, end vi havde. Vi 
brugte breve og måske med mulighed for at 
låne en telefon, hvor vi boede under studi
erne. Eller en god gammeldags telefonbox 
kunne være vores vigtigste livline.

I dag bruger I mobiltelefoner, sms, e- 
mail, hjemmesider, facebook, twitter, insta- 
gram og andre sociale medier. På godt og 
ondt, som rektor Karsdal var inde på i sin 
tale til jer.

Men også Ripensersamfundet skaber og 
holder kontakterne mellem dimittender og 
skolen. Gennem Ripenserbladet og elektro
niske nyhedsbreve, men ikke mindst gen
nem de årlige receptioner, som foreningen 
arrangerer her på skolen for dimittender og 
jubilarer umiddelbart efter translokationen. 
Og gennem vores årsmøder.
Kære studenter
Det kan godt være, at I ikke de første år 
synes, at det er særligt interessant at deltage 
i Ripensersamfundets aktiviteter. Men tro 
mig: Når I selv bliver jubilarer, vil I vende 
tilbage og glædes over et nostalgisk gensyn 
med skolen og ikke mindst med hinanden.

Det har også dette års 10-års jubilarer 
indset, og de holder en stor fælles fest i af
ten på Hotel Ribe

En anden vigtig opgave for foreningen er 
sammen med skolen at være med til at ud
dele legater, som foreningens medlemmer 
gennem årene har testamenteret til dimit
tender fra Ribe Katedralskole.

Blandt de gode legatstiftere med rod
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i Ripensersamfundet kan nævnes Ejnar 
Thorsen, Frode Schon, Erik Hansen og 
Niels Lauridsen.

Her ved Translokationen uddeler Ripen
sersamfundet derudover foreningens eget 
Dimittendlegat, som nu er på 7.000 kr. Og 
i anledning af foreningens 100-års jubilæ
um for tre år siden, kan vi også i år supplere 
med et helt specielt 100-års jubilæumslegat 
på 5.000 kr.

Med disse ord vil jeg gå over til at uddele 
de to legater. Indstillingen af legatmodta
gerne er foretaget af skolen. Ved indstil
lingen har Ripensersamfundet bedt skolen 
lægge vægt på sociale og netværk skabende 
kriterier -  det vi i min ungdom kaldte vat 
være en god kammerat«.
Dimittendiegatet
Modtageren af Ripensersamfundets Dimit
tendlegat 2015 er kendt af alle på skolen. 
Den højt estimerede og flittige discipel har 
nemlig gået her i tre år!

Som så mange andre disciple - der har 
gået på Ribe Katedralskole i de 870 år si
den 1145 - kan årets legatmodtager læse og 
skrive — på græsk og latin!!

Ud over den faglige Hid har disciplen

fyldt sin skoletid med allehånde sociale ak
tiviteter og tiltag til gavn for andre elever!

Hun har været en populær gæst i sin 
klasse, hvor hendes stol ofte har stået tom. 
Ikke på grund af sygdom og skulk, men for
di hun sad i en bedre stol på Rektors kon
tor. Her har hun utrætteligt talt elevernes 
sag som en seriøs elevrådsformand.

Mere end nogen anden må hun kunne 
kaldes PAMFILUS, dvs. ven, der er elsket 
af alle!« Thi alle årgangens elever kårede 
hende på sidste skoledag som: vÅRETS 
VEN!« Og i dag har vi har hørt hende tale 
på studenternes vegne.

Modtager af Ripensersamfundets Dimit
tendlegat på 7.000 kr. er Mathilda Ebsen 
Rom, 3.r.
Ripensersamfundets 
100-års jubitæumsiegat
100-års jubilæumslegatet går i år til en elev, 
der igennem tre år har sat sit præg på Ribe 
Katedralskole med sit lyse sind og hjælp
somme natur.

Årets legatmodtager har været engageret, 
Hittig og konstruktiv i sin tilgang til under
visningen og er særdeles vellidt på skolen.

Personen kan lide at skabe sjove fester

77V/y/r/fe M3?A//Gf,3.
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Pot//Dens met/are/s /epa/mot/Aspere, Ma//)/7t/a fAsen Pom /ø 09 /̂7/e ¿/5fe/wp //?.
og har med tre år i Heimdai gjort en stor 
indsats for at skabe rammerne for gode op
levelser på Ribe Katedrafskoie.

Det sidste år i Heimdai bar hun været 
med i et deit formandskab og har her fået 
brugt sine organisatoriske evner tii fulde, 
blandt andet med at få styr på foreningens 
økonomi. Måske udviklingen af disse evner 
har fået hende til at gå ind i et arbejde med 
at gøre Remisen til et fristed for unge, ikke 
mindst til fremtidig glæde for eleverne på 
Ribe Katedralskole.

Med et sådant socialt engagement er det 
en fornøjelse og stor glæde at kunne give 
Ripensersamfundets 100-års jubilæumsle
gat på 5-000 kr. til Sille Ugelvig 3.s.

Til slut vil jeg gerne igen lykønske alle 
studenter med buen og invitere jer, lærere 
og jubilarer til Ripensersamfundets recep
tion, som finder sted i skolens sal her umid
delbart efter den afsluttende sang.

Vi er meget meget glade for den store til
slutning, der er tii vores receptioner. Disse 
receptioner er så at sige foreningens Rag- 
skib, og det er godt at opleve Rere hundrede 
glade smil i skolens sal.

Til jubilarerne vil jeg sige, at der desværre 
kun er cirka en fjerdel af jer, som aktivt støt
ter op om Ripensersamfundet og dermed er 
med til at gøre receptionerne mulige.

Vi kan derfor kun opfordre til, at man 
melder sig ind i foreningen, hvis man øn
sker, at denne gode tradition skal fortsætte. 
Der er mulighed for at melde sig ind i for
bindelse med receptionen senere i dag eller 
via foreningens hjemmeside.

Men ét sted har vi oplevet en helhjertet 
støtte til Ripensersamfundets aktiviteter, og 
det er her på skolen.

Og her -  lige inden Rektor Karsdal for 
sidste gang afslutter en translokation, skal 
der lyde en stor tak fra Ripensersamfundet 
specielt til dig, Bent Karsdal, for en uvur
derlig støtte gennem de godt og vel 27 år, 
du har været rektor her på skolen.

Du har om nogen været årsag til, at 
samarbejdet mellem Ribe Katedralskole og 
Ripensersamfundet er af enestående natur 
og noget, man med misundelse ser på fra 
andre gymnasier.
Tak.
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Biüeder fra Jubitarreceptíonen 
oq studenternes afgang t¡¡ vogns

Der ¿/et/ /on/ /' iAo/epårøen.

Der er c/æ/rAe/ op /' ̂ a/en.

O/e op Dørpen er parafe Mec/ ø//;anerne.
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A/t/em mon sAa/ Aøre me¡  ̂os? 5Aá/ a//esammen/

K/ar A/7 afgang.

A/o Aey g/A øef rtmc# om OomA/rAen.
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Jubitaremes frokostarrangementer m.v.

5.50 5eAa 65 arsy'nM arer og en 75 aray'o7?//arpa 7. ræAAe. Ara M er c7e7.' Jørgen ¿orenzen, /?/ae 
Ba/Z/aager 4aZr/cZ Bang, ZZana /tage Za5e/, 7age BZangaarJ, AZana fZz/geaen Z7r/aZenaen 75.40/ og 
MaZJemar FZz/geaen Z7r/aZenaen.

A/ana 75/geaen Z7r/aZenaen 75.40/ aammen m eJ a/'n 5ror t/a/Jemar 7Z?/geaen Z7r/aZenaen 
75.50//5a/en.
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B.45 ft< /Car/a PoragaarJ og ¿///an Boa/eJ /V/e/aen.

B.BO ft/ /?/ae Ba///aage/; 4a/r/c/ Bang, 7age 5/agaarJ, Jørgen ¿orenzen, Bana /tage ZaBe/ og 
^a/Jemar f/t/geaen fr/a^enaen.
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5.50 pa /Co/w'p fammea mee/ //aaa r/?/geeen /Cr/s/enaen (5.40/.

/?.50 f/C rea/en  77?ora/uag og Man/rec/ ¿aegeíen.

Car/ og /4gnea /?Zse Dam/g'ær rammen mec/ 5.5/ Aammera/er på //o/e/ Dagmar
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S. 60 / 5á/en.

6.60 / 5Æ//7WK?M5 93^ .  fr. Pe/ge P/e^ne/; P e in e r  Prær/?ø o? Ø60  Oned r/^^en  O'O.
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5.60
fu  Jan Sr/nc/r, Ben/ /V/e/sen OneJ r/ggen B'O, Ja/toú Mvne, Jørgen Crem og Jens PræsJio/m.

5.60 fK ¿/sí!e^/! Boo/?re//z, K/rs/en ¿ao/rop 50nJerù/ JneJ r/ggen O'O, 0//e Joc/!on?sen, 
¿/s Cra/n og /nger /Cr/s/ensen

32



33

P.6
0 f

K F
rns

f Je
nse

n, 
Sø

r^e
 ßo

ffe
/ef

, F
/se

def
f? P

ose
nsf

end
, F

/'nn
 Kn

uds
en,

 /d
 P/

'ny
ede

r^ 
Pe

der
sen

, K
em

me
 M

erf
/ns

en,
 M

orf
en 

Pe
sm

us 
Jør

gen
sen

, 
Po

u/ F
r/A

 Pe
nse

n, 
ff/'

de 
Me

dse
n, 

Af
edd

/ P
e//e

sen
, C

on
n/ 

Pr/
nd

s M
orf

ens
en,

 M
efd

e P
/øe

, F
/p//

 Cd
r/sf

ese
n, 

Pen
n/n

$f 
Pe

nse
n, 

Gr
eff

e G
off

ffe
dse

n 0
9 

Ke
ro/

/ne
 F/

me
r



/?.60 Fu freddy Fa//esen, Conn/ Pn'nds Mortensen 09 Creado Co Wremen / Ca/en.

P.6C fM. /r/da Madsen 09 Me^a F/øe / Ca/en.
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5.65 /' 53/en.

5.65 Fu /Váf?5 Pe¿er /V/e/^en, Bene Bo¿¿e/e¿, ¿ene BenB^eerB, Bení /¿ZnAeíAot/ /<neBe, 
BonBe Breen, cnr/sBán /V/e/^en, ^$re t/eBí¿eB, ¿/e/ene /V/e/íen, Pey/ïze /VørreyerB-ZV/e/^en 
05rJen5/<. F re ie n .
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5.65 fu  t/AwAfync/esan, Car/a ¿eo, ¿aa C/VA/pan, AZs MZAAe/sen, f/'rAsen BacA, BeoAa /ManAZer 
/tona AaoArop BZrø 09 A/ennZnp Boc/in'eZZer

5.65 f^  /tnneAAa BZer/'np, PaZZa 7ora Jørpensen, BanAa A/oA, Pot// Bons CZir/sAansen, 
5Aean OwsA Pansen, OZe ØsAw'p M'ssen, OZe Bayo Pansen, PZeZs Cram, 5/nnZA OwsA Bren, 
/)/ma Aon/se B. Pansen, 5Aaan Pørpaarø op 7ecZø/ 5c5øZer
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5.65 Kaffe / /7ayen ùa^ OtveJens CårJ; /Morfen P/e/sen, /fans Pefer/V/e/sen, fea C////yan, Pe^/fze 
Pørre^årJ-P/e/sen, Pans f f #  C/?nsfensen, 7eJJy 5cf)ø/e/; -4pe t/ec/sfeJ, CAr/sf/an P/e/sen 09 W'y/ 
K/nJesen.

5.65/tffenf/o/Jef.

P.65 P^ ,4/rse/Jes Boniùerg, K/rsfen P/nyeùef$! farsen, C/ara Jørgensen, Puff/ feAnor Pefersen, 
O/ay Mø//er 09 fony'a P/e/sen.
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5.70 B fu  M/'r/em fBe/Berg, B/r^Be PeBereen-C/eweff, 0/e Beef og Mer/eooe /terBos.

5.70 B pe 5æ/BooBen.
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5.70 x Pf. Paru Jørgen 5ørenaen, Pou/ Mø//er Pedersen, B/'rg/'^e ¿eroPe, ,4 nny 5^ornj 5fenùæp 
fr/'A 5c/?u/^z, 4nc/ers 5øreniøn og Pe^er /Ve/^ar^.

5.70 % på 5æ//?onåen.
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5.70 y Fn Jørn 0ep.se/], 5feen /npwerse/?, Pennene OacFso/], O^e B/oc/] Peoseo 
op Pefer F/noerop.

5.70 /  på 5æ//7t//]Oen.
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5.75 a op 5 Pr Papmar Warm/np, /l//oe Brnnn, å /tte  O/esen, P//a Pr/p, P//sa5et5 ¿en?r/p5 o? /na 
5o/)orpen. Bagens/ Morten ¿emr/p/i 0 9  /Vans Br/A 7roe/sen.

5.75 a 0 9  5 på P/5e /Constmusenm. 7o/r stoåenter fra /975 møåtes t/V p/æåe//pt pens/n, Børst 
/sAo/ens smuAAe pårå t/7 åen traå/t/one//e trans/oAat/on meå en spænåenåe n / nåpare af 
Aantaten op senere pa P/åe Pnnstmnsenm, åror åen enes/e fra /1-A/assen, Papn7ar Warm/np, er 
å/reAfør
Pr. Morten ¿emr/på, /na 5cåorpen, å/ffe O/esen, Papmar M/arn7/'np, B/fsaåefå ¿emr/på,
¿ars B. /V/e/sen, Pans Br/'A 7rne/sen, /)//ce Bron, 5ara Jnå/, Pnnå A/. /V/e/sen op ¿///a Pr/p Pa/ser 
f7b/n sfo/; 5øren forot/fan/mep /btopraf/.
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5 .7 5  X p å  7. 5a /eo .

5.75% fK /Carm Jensen f%po/træO, 7<3/*/5 5eeùerp 5øre/noo, 5/r7e Tta/f/Æ'/; 
/5 7)xe/pao/Y7 Thomsen, 5n'7f 7Vø/5e/*p, /)//an 5aoP5o/7 op Jeo5 O/e TVo/nen.
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5.75 X Fu Fr/7r /Vø/Berg, /(//an BanBBo/V, Ben/e M/Me/een og Bens 0/e Manien.

5.50 på /. 5a/en.

5.50 a F̂ . Faren Pefereen, Oor/e PaoBro, Beeper Moe/mann, iene /VørgårB /Vaneen, 
F/eeBe/B GroeBø//, Boeanne fr/'/e, Per Fr/anBeen Brun og Bene fr/'/e.
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5.S5 /  fy. S/A/re frown Crenz/en, S/e//en ¿aur/dsen, Mar/anne ¿/nd, Penn/np ¿arsen, 
Susanne ¿und Jepsen, Pou/SAoy-Pe/ersen, ßen/ S/örada/ ¿und op Jørpen fa¿'e/.
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5.90 % Fn Penr/7f Bree/; ¿ene derm/'/n, Pe7er ¿eoreen, 57/p doneæen pp Pop/ r/npdo//n.

5.90 y F^ deAod frede/ed, F/eoe Ørfof/ Medeen, Mede /V/e/een, Br/7/e ¿onde 5øreneen, den 5ed/, 
Cdf/e/Zen 5/e/nme/e^ dene Pe/er P/7pee/*d Bedm/d/ op Gonne Fe7r/d /tndereen.
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5 .9 5  y  fu  Br/'YY AYaar/Yzen, AYanY/'n C/ausen, M orena Ko/c/5y /!n n e  AYar/e Oa/gas, /?ene /YuaYetY 0 9  

M oyana Oe/vn/Vn A/Ye/aen Yù/â sA/'orYaY m.Y/.

5 .0 0  z  f n  ¿ /n e  AYar/a OrunerY, K/n? Ot/u/ YYenrYAaen, YYan  ̂Paanvp C o m ía n , YYYnsYYne 5Yeen 
Jen sen , 5/c/ae/ AYarYa 7*ønc/e/; AYorYen MeYùe/ YYrYsYYanaen, BYrçYYYe /Cori/)o/m O new /i/aan  
0 9  f/Yen Y?at/n BerYa/aen.
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Ord på vej
Indvielse af Laila Westerqaards kunstværk, 112 fliser i Katedralskolens gård
Er der skabt en ny forbindelse 
mellem Ribe Katedralskole og 
Domkirken?
Katedralskolen var fra 1145 det sted, man 
uddannede præster til Ribe Stift. Skolens 
rektorer og lærere avancerede ofte til at 
blive præster eller biskopper, som var bedre 
lønnede stillinger. Gennem de seneste år
hundreder er forbindelserne afsvækket, så 
de i dag i det væsentlige består i at skolen 
holder sin juleafslutning i Domkirken, og 
at Domsognet og Ribe Stift sammen udpe
ger et medlem til skolens bestyrelse.

Der er med anlæggelsen af det nye torv 
omkring Domkirken og renoveringen af 
Katedralskolens gård måske skabt en ny 
forbindelse, som i fremtiden vil være synlig. 
Skolegården er renoveret efter en plan, som 
er udtænkt af den samme arkitekt, som har 
udformet Torvet. Det er landskabsarkitekt 
Torben Schønherr.

1 skolegården har han bevaret og udvi
det de gamle brostensbelægninger. En stor 
rektangulær plads er skabt mellem ti ny
plantede lindetræer, omtrent på de gamle

træers placeringer. De nye lindetræer bærer 
pladsens belysning ligesom på Torvet. 1 
området fra den gamle kastanjebænk op til 
området ved hovedindgangen, er der skabt 
et fornemt opholdsområde. Der er brugt 
samme belægning som på Torvet med fliser 
i nordisk granit af forskellig størrelse og far
vetone. Her kan eleverne i det daglige sidde 
i sol, skygge og læ med bøger, blyanter og 
bærbare.

Ribes seneste æresborger, Hans Ed
vard Nørregård-Nielsen formidlede, at Ny 
Carlsbergfondet har bidraget med et ud
smykningsværk udført af billedhuggeren 
Laila Westergaard. Hun har tidligere arbej
det for fondet, og har på Vesterbro i Køben
havn skabt et værk med 85 brosten forsynet 
med tekster, som i dagligt sprog henvender 
sig direkte til dem, der går hen over dem 
på fortove og pladser. Det har givet været 
medvirkende til valget af Laila Westergaard 
til udsmykningsopgaven.

Kunstværket til skolegården, som hun 
kalder «ORD PÅ VEJ«, er en frise med 112 
diser, som danner en 28 meter lang og en 
meter bred vej hen over midten af det rek
tangulære felt. Vejens diser er udført i mørk 
bornholmsk granit, den såkaldte Blå Rønne 
granit. De er mørkere i tonen end den øv
rige belægning, og de har retning direkte 
mod indgangen til hoveddøjen. Hver dise 
er et kvadrat med en halv meter sidelængde. 
Fliserne er udstyret med indskriftet, der 
for hver enkelt dise er et citat fra digte eller 
tekster fra litteratur og videnskab. Enkelte 
tekster er fra værker af skolens kendte ele
ver, men de deste stammer fra andre danske 
eller udenlandske forfattere. Alle tekster er 
på original sprog, en enkelt på persisk og 
med persisk skrift. Der er endog en dise i 
fugleskrift -  «Sort sol over Ribe«.

De to diser, som ligger nærmest hoved-

50



¿3/73 W°s7e/*p33/Y7 3 7 /ev erer  ¿/¿serna

indgangen, er forsynet med to iinjer fra 
H. A. Brorsons salme, Her vil ties, her vil 
bies. Teksterne er: «Eja søde første grøde« 
og «Første grøde af bliden vår«. Placeringen 
af netop de to linjer markerer at Brorson er 
en af de «ti linde« og en af skolens berøm
teste elever. Han boede de sidste 20 år af sit 
liv i Taarnborg som biskop i Ribe Stift, og 
havde dermed også meget med Katedral
skolen at gøre. En nulevende tidligere elev, 
den landskendte rapper Per Vers, har også 
fået en Hise med en af sine tekster.

Fliserne er lagt således at indskrifterne 
har forskellig orientering. Man skal derfor 
Hytte sig for at læse dem. De er ikke place
ret efter nogen kronologi, men kunstneren 
har udvalgt og formet indskrifterne så de 
danner et slynget forløb med hensyn til te
maer og skriftstørrelser efter vigtighed, når 
man bevæger sig langs vejen. Laila Wester- 
gaard har fortalt, at teksterne ligger som et 
langdigt, med muligheden for at følge as
sociationerne og bevægelser fra sten til sten. 
Det bliver udfordrende for elever og læ
rere samt besøgende at følge denne vej og 
prøve at aHæse dens udsagn og budska
ber. Det forlyder at der et sted på skolen 
vil blive ophængt en slags facitliste, så 
man får mulighed for at fa nogle af sine 
fornemmelser bekræftet eller korrige
ret.

Læg turen forbi skolegården og lad dig 
udfordre!

Kunstneren er søster til Ribes biskop, 
Elof Westergaard og forfædrene er sten- og 
billedhuggere på Lemvig egnen i Here ge
nerationer tilbage. Laila Westergaard har 
skabt udsmykning til Here kirker og hun 
har for nogle år siden skabt et kunstværk 
til Vestjyllands Højskole ved Ringkøbing. 
Det er udformet som en mere end to meter 
høj, ni tons tung granit krukke. OverHaden 
på den store, tunge krukke er smykket med 
lette, sarte og Hnt ciselerede insekter i man
ge forskellige former og situationer.
Kunstværket blev sammen med hele den re
noverede skolegård indviet den 7. maj 2015 
med et stort, meget festligt arrangement 
med indbudte gæster og alle elever. Povl 
Dons Christensen og redaktøren deltog fra 
Ripensersamfundet.

Laila Westergaard fortalte om sit arbejde 
med de mange Hiser og hun gennemgik alle 
teksterne i den rækkefølge, som hun har 
valgt at lægge dem.

Ved den efterfølgende reception i Salen 
blev der vist en video med Per Vers, som i 
et langt rap improviserede sig gennem alle 
Hiserne.

1 kan glæde jer til at se værket, og hele 
skolegården når I kommer til Ribe, og på 
en del af billederne her i bladet fra translo
kationen kan I fornemme, hvorledes kunst
værket fremstår i brug.
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Kort nyt fra Ribe
PM
Bent Karsdat stopper som rektor
Rektor Karsdal fyldte 70 i oktober og har 
valgt at fratræde sin stilling pr. 1. novem
ber. Det har været kendt fra før transloka
tionen, så Povl Dons Christensen kunne i 
sin legatoverrækkelse tilføje en tak til rektor 
for hans store imødekommenhed og hjælp 
i forbindelse med Ripensersamfundets ar
rangementer på skolen.

Bent Karsdal har været rektor for Kate
dralskolen siden februar 1988, altså i næ
sten 28 år. Det har været en periode med 
store forandringer i skolens vilkår og til
hørsforhold. Karsdal kom til Ribe efter at 
have arbejdet med en reform af gymnasiet 
i undervisningsministeriet. Han havde lyst 
til at være med til at udmønte reformen i 
praksis, så da stillingen som rektor i Ribe 
blev slået op, søgte og hk han stillingen. 
Der kan vist ikke herske tvivl om, at det 
daværende ansættelsesudvalg traf en god 
beslutning!

Be/rtor Bent /ferso'e/ /ten nt/ s/appe a t

Rektor Karsdal har med dygtighed, 
klogskab og snilde ledet skolen gennem de 
mange år, således at den nu fremstår som en 
fuldt moderne gymnasieskole. Den har til
med kunnet udvikle sig inden for det areal, 
som var til rådighed efter tilkøb af nabo
ejendomme i 1970'erne, hvor det heldigvis 
blev besluttet at bevare skolen i den mid
delalderlige bykerne.

Skolen havde i 1988 lidt under 300 
elever og den har i dag næsten 700. Der 
er ganske vist heri medregnet den hf ud
dannelse, som er kommet til inden for det 
seneste årti. Det er imponerende at for
nemme glæde og tilfredshed fra både elever 
og personale, når man, som redaktøren gør, 
jævnligt besøger skolen gennem året. Rek
tor Karsdal kan aflevere en velfungerende 
skole til den nye rektor.

Der var afskedsreception for Karsdal 
den 23. oktober og her var formanden og 
redaktøren indbudt. Der var sørget for en 
gave og vi gentog takken for al den venlig
hed og hjælp fra Karsdals og skolens side, 
som Ripensersamfundet har mødt.
Der er valqt en ny rektor
Spændingen om hvem der skal være ny rek
tor for Katedralskolen er udløst her lige før 
deadline!

Det bliver Kristian Bennike, der kom
mer fra en stilling som vicerektor for Kø
benhavn åbne Gymnasium. Kristian Ben
nike er 50 år og er cand.mag. i musik og 
psykologi. Ifølge JydskeVestkysten glæder 
han sig til at komme til den traditions
bundne skole, som han kender som en sko
le med et højt fagligt niveau. Han oplyser 
også at hans familie er glade for udsigten 
til at skulle bo i Ribe. Der er tre børn på 
16, 12 og 8 år. Kristian Bennikes hustru er 
sognepræst, så for hende bliver det nok ikke 
så vanskeligt at finde beskæftigelse. Den 12 
årige er ifølge faderen en rigtig gymnastik-
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Kr/shan BennAa foto; Jyds/tei/es^ysten.
pige. Her har Ribe Gymnastikforening på 
mange gode titbud tit børn og unge, så hun 
kan rotigt gtæde sig!

Kristian Bennike siges at være et musisk 
menneske, der også spitter trækbasun. Her 
er måske en fremtid for ham i Ribes Big 
Band! Men der er jo også mange andre mu
sik og kutturtitbud i Ribe, for ikke at nævne 
Esbjerg!

Skotens bestyretsesformand Kurt Jakob
sen siger tit avisen om Kristian Bennike, 
at han er en stærk og udvikhngsorienteret 
teder. Han har været en markant det af en 
proces, hvor Københavns åbne Gymna
sium trods store udfordringer er btevet re
organiseret og har fået styrket probt både 
fagtigt, pædagogisk og med hensyn tit sko
tens sociate iiv. Kristian Bennike tittræder 
sin stiihng den 1. december 2015.

Ripensersamfundets bestyretse ser frem 
tit et godt samarbejde med den nye rektor. 
Der er atterede taget fat på det, og Kristian 
Bennike har hurtigt metdt titbage, at han 
gerne vit holde foredrag ved vores generat- 
forsamting den 27. februar 2016, der skat 
foregå i Ribe. (se side 3)
Statstige arbejdsptadser 
skat ftyttes ttt Ribe
Regeringen bar metdt ud, at den vit bytte 
næsten 4000 arbejdspladser fra Køben
havnsområdet tit provinsen. For Ribes ved
kommende er det Færdsetsstyretsen med 
65, og en det af Skat med 20 medarbejdere. 
De skat placeres i Den Gamte Amtsgård, 
hvor der pt er et cait-center for Skat. Så

bliver der lidt mere liv i bygningerne, som 
indtit for nyligt også rummede en afdeling 
af Naturstyrelsen og noget af Statsforvatt- 
ningen. En del af disse afdelingers perso
nate er byttet tit København! mens resten 
er byttet tit Lindet Skov ved Arnum etter tit 
Aabenraa. Ja det går op og ned, for noget 
af Naturstyrelsen i København skat nu tit 
Randbøt!

Men vi ser i Ribe frem tit at der kommer 
nye indbyggere tit byen etter området.
Ny omfartsvej ved Ribe
Min første chef her i Ribe, stiftamtmand 
E. M. Edetberg berettede, at da man be
stemte at bygge den østjyske motorvej kræ
vede de vestjyske amter at hovedvej A ll 
skutte udbygges. Det er den nok også btevet 
i et vist omfang, men hete tiden har man 
herovre ment at det skete i for begrænset 
omfang. I diskussionerne om øget vejkapa
citet op gennem Jyttand, har man fra vest
kystkommunernes side krævet motorvej, 
skiftevis i en hærvejstinje og en Al 1 linje. 
Al 1 er nok hett død som motorvejstinje og 
ved det seneste store trabkfortig (som må
ske er ved at smuidre?) blev der på grundlag 
af et skitseprojekt sat ca. 370 mit kr. af tit en 
udbygning af Al 1 ved Ribe.

Der er nu tavet en såkatdt VVM under
søgelse, som peger på tre muligheder, A, B 
og C, men til en ca. 40% højere pris for A 
etter B.

Der er også regnet på forskettige varian
ter. En gruppe i Ribe ønsker at der bygges 
klapbro ved Ribe A, så der kan sejtes med 
mast og sejt hett ind tit Ribe. Gruppen 
arbejder for at få de store badbundede va
dehavsskibe ind tit Ribe igen, så byen kan 
hævde sig maritimt. Det vit koste ca. 100 
mit kr.

Den første vejtøsning <;A« er en hett ny 
vej fra rundkørslen ved Haderstewej over 
engene og ny bro over Ribe Å. Vest om 
Nørretund og campingpladsen med en helt 
ny vej langs vest siden af jernbanen op tit 
rastepladsen ved Al 1 vest for Gredstedbro. 
Vejen skat klimasikres, så vejdæmningen
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skat være ca. en meter højere end den nu
værende omfartsvej. Det bliver en markant 
dæmning, som vil spærre udsigten over en
gene inde fra byen.

Den anden løsning <-B<< er en udbygning 
i den eksisterende vejlinje indtil krydset ved 
Farupvej og derfra som en ny vej gennem 
Plantagen hen over Galgebakken og raste
pladsen ved Skovpavillonen og videre som 
en ny vej langs banen til Gredstedbro, som 
i den første linje.

Begge forslag vurderes til at nedsætte den 
tid det gennemsnitligt tager at passere Ribe 
med max 5 minutter!

Det tredje forslag «C« er en udbygning 
af eksisterende vej til firesporet vej fra rund
kørslen ved Føtex til lidt efter lyskrydset 
ved Nørremarksvej/Industrivej. Den vil ko
ste ca. 100 mil kr. og vurderes at sikre god 
afvikling af trafikken også i 2025!

Alle tre forslag omfatter en stitunnel for 
gående og cyklende ved Farupvej krydset.

En stitunnel er måske det allervigtigste, for 
dermed undgås forsinkelser som følge af de 
mange passager af fodgængere og cyklister 
fra campingpladsen og skolebørn fra Lund
gårdsvej og Fårup området.

Mange Ribe borgere føler ikke at der 
er store trafikproblemer omkring Ribe og 
handelstanden er nærmest imod en ny vej, 
som fører alle biler langt uden om byen. 
Byrådet er hidtil gået ind for løsning «A«, 
som der nok ikke bliver råd til!

I oktober og november er der offentlig 
høring, og så må vi se, hvad der sker, og om 
der sker noget!
Sommeren i Ribe
Der bar været rigtig mange turister og an
det godtfolk i Ribe hen over sommeren. 
Det blandede vejr har nok haft sin virk
ning. Alle museer og oplevelsessteder mel
der om store besøgstal og helt op i den lune 
del af september kom her mange. Der har 
også været udfoldet store anstrengelser for 
at tiltrække besøgende. Der har næsten ikke 
været en weekend, hvor der ikke var et sær
arrangement.

Men der har også været en del lune af
tener, hvor man kunne sidde udendørs og 
dinere. Torvet ret mange gange været fyldt 
af liv. De handlende har vist heller ikke 
noget at bekalge sig over, men de har også 
været meget aktive deltagere i særarrange
menterne.

Det er blevet lidt nemmere at være ri
penser. Det har hidtil kun været lovligt at 
cykle i gågaden fra kl. 24 til kl. 11. Det har 
været vanskeligt at overholde, og en del har 
fået bøde når de mødte en patrulje. Nu er 
det blevet lovligt at cykle fra kl. 19 til kl. 11 
den følgende dag. Indførelsen voldte nogen 
moro, da kommunen til at begynde med 
kun satte skilt med den ændrede tid op ved 
indkørslen fra Torvet, således at det vel kun 
var lovligt at cykle den ene vej! Der var en 
forklaring, nemlig den at skiltestanderne i 
de to ender af gaden er forskellige i tvær
målet. Skiltet ved Ydermøllen måtte derfor 
laves længere og det gik der en tid med!
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$8et§ Stue
HOTEL 
RESTAURANT 
TORVET 
6760 RIBE 
TLF. 75 42 07 00

H O T E L ^ D A G M A R
Hotel Dagmar - Torvet 1 - 6760 Ribe - Tlf. 75 42 00 33

KOLViG
RESTAURANT & CAFÉ

Mettemdammen 13 - 6760 Ribe 
Ttf: 7541 0488 -Fax: 7541 0483

R estaurant Saifrnm ten
v/Rinda Ktausen

Skibbroen 13 - 6760 Ribe - Tlf. 75 42 09 46 - Fax 75 41 04 3) 
www.saethunden.dk - saethunden@stofanet.dk
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Adresseændringer mv.
S.49 Solveig Hyidahl S.87m Claus Prien Tobiasen S.06 x Jens Krabbe Frandsen

MergeltoAen 12 F Bjerreskovparken 66 Margretheholmsvej 40, 2.th
2990 Nivå 6760Ribe 1432 København K

S.51 ns Otto Kjeld Haj Jørgensen S.88x Morten Ellegaard S.07y Sanne Ea Jørgensen
JensJohansensvej la st. Spelmanns Toft 14 A Lindevangsvej5,l.th
4600 Køge 6720 Fanø 5230OdenseM

R.54 Daniel Peter Danielsen S.90a Anne-Sohe Pii S .08h Anne Marx Lorenzen
Gravsgade 49. st. Bøgeparken 202 Sigurdsgade 9, 2.th
6760 Ribe 5240 Odense NØ 2200 København N

R.60 a Eigil Christesen S.91 Majbritt Skov Andreasen S.08x Anne Hedegaard Rasmussen
Regnbuen 90 Varbergvej 14 G l.Å v e jl0 ,3 tv .
3400 Hillerød 6100 Haderslev 6760Ribe

R.60 a Conny Prinds Pallesen S.91 a Janus Helmin Torgrim S.09x Anders Bramming
Benzonsgade 8 Welling Gøteborg alle 1
4800 Nykøbing F Istedgade 68, 2.tv 8200 Aarhus N

1650 København V
R.61 a Finn Balle Kjeldsen S.lOv Lise Vammen Brinkmann

Dybdalgårdvej 75 S.92y Michael Grisell Sallingsundvej 17, l.tv
5750 Ringe Tvedvej 133 9220 Aalborg Øst

6000 Kolding
S.65k Lene Bundgaard Nye medtemmer

Tueager 2, Udsholt S.92y Kim Hollænder Petersen U.år Hans-Jørgen Fjord
3230 Græsted Dalby Møllevej 4 Holmevej 58 Brandelev

6000Kolding 4700 Næstved
S.71 y Niels Hansen

Østervang 5 A S.96x Mai-Britt Heinsvig Hemme R.42a Poul Noer
6630 Rødding Storegade 60, 1 Nordkildevej 15

6700 Esbjerg 3230 Græsted
S.74c Jytte E.M. Trans-Olesen

Sønderportsgade 39 S.Olc Julie Andersen S.51mn Hans Christian Rosenberg
6760 Ribe Uglevej 19, 3. th. Dohlenstrasse 14

2100 København 0 DE-82223 Eichenau,S.84b Hanne Krag Fugleholm Tyskland
Kongeledet 8 S.05z Johanne Kierkegaard
2920 Charlottenlund Severinsen S.55 k+mn Asmus Lorenzen Schmidt

P D. Løvs Alle 7, 1. th Fuglemosevænge 16
2200 København N 2970 Hørsholm

6670 Hoisted 

8660 Skanderborg
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S.60 mn Helge Piesner 

8990 Ulfborg

Ved Åb redden 13 
2970 Hørsholm

R. 60 b Morten Jørgensen
Aavej 19
6771 Gredstedbro 

6760 Ribe 

6520 Toftlund 

4000 Roskilde

6200 Aabenraa

Garbeled 13 
5792 Årslev

1828 Frederiksberg C

S. 68 a Erik Voss

6000 Kolding

3650 Ølstykke 

NO-0783 Oslo, Norge 

5600 Faaborg

7o gVad/e ^¿ydenfe/; 5<3ft3
/d^ Mar/e ¿¿ynd



S.70x Anders Sørensen S.85y Henning Schmidt Larsen S.05y Jonas Sanberg Jensen
Mj ølsvej 32 Blokvej 2 K Rødegårdsvej 53, st
6230 Rødekro 5000 Odense C

S.85y Bent Sydradal Lund
S.70y Jørn Jepsen Troldhøj 12 S.05z Kristian Andersen

Gi. Bjært 23 6100 Haderslev Toftebæksvej 15E, 1. tv
6091 Sdr. Bjert 2800 Lyngby

S.85u Winni F. Antonsen
S.71 y Paul Christian Lynggaard Skovgade 14F S.05z Bill Vestergaard

Erichsen 6760 Ribe Marskensgade 13, 2.1
Holmevej 252 2100 København 0
8270 Højbjerg S.87a Inge Bjerrum Hansen

Fredensvej 7 S.10 u Marie Schou
S.75y Birgitte Kjems Albrechtsen 6760 Ribe Skovvangsvej 17F

Sønderalle 16 8200AarhusN
6630 Rødding S.90x Peter Laursen

Bjerrumvej 20 S.13z Niels Møller Gram
S.80b Lene Nørgård Hansen 6760 Ribe Møllegade 7 b st th

Porsevænget 67 8000AarhusC
8464 Galten S.95a Ann Caroline Hansen

Av. Rene Stevens 29 S .l4 x Carl Andersen
S.80y Erik Gjelstrup Grøn 1160 Bruxelles, Belgien Staghøjvej9

Uranusvej 11, Alslev 6630 Rødding
6800 Varde S.95b Kristina Skovlund

Skrydstrup S J 5 r Mathilda Ebsen Rom
S.80y Marianne Hansen Hjelmdrupvej 16 Hyrup Skovvej 1

Præstemarken 16 D 6040 Egtved 6520 Toftlund
8960 Randers SØ

S.95x René Husted S.15z Lasse Jacobsen
S.80y Søren Ejnar Nielsen Volstrupvej 32, Volstrup Mølleparken 34 f , Jels

Pytgade 7 5750 Ringe 6630 Rødding
6400 Sønderborg

S.OOz Birgitte Enevoldsen Døde
S.81 a Hanne Klinge Farrisvej 28 S.36 Sigrid Pedersen

Sdr. Grisbækvej 9 6630 Rødding S.4t Erik Oksen
6740 Bramming S.43 Niels Kristian Bruun

S.OOz Kim Juul Henriksen S.45 mn JensO ttoG erken
S.85 a Charlotte Gantzel Haslevangsvej 62 R.45 Karla Porsgaard

Krebseparken 67 8210 Aarhus V S.46 Karl Laurids Evald
6710 Esbjerg V S.46 ns Signe Pedersen

S.OOz Kirstine Steen Jensen S.46 ns Niels Oxenvad
S.85 b Susanne WittendorfF Risbjerggårds Alle 72 A R.46a Harriet Solvejg Agerbo

Nielsen 2650 Hvidovre R .47a Vera Nielsen (Lausen)
Bakkevænget 81 S.49 Niels Hyldah!
8600 Silkeborg S.OOz Morten Veibel Kristiansen S.50 Ellen Dejgaard

Vestervænget 3 S.54 Oscar Filtenborg
S.85y Rikke Frovin Crenzien 7300 Jelling S.69b Tove TranbergHammervænget 14

8310 Tranbjerg J S.05b Mia Aalund Kirkegaard
Godthaabsvej 32B, 5.th.

S .85y Marianne Lind 2000 Frederiksberg
Hans Jacobsvej 67
6760 Ribe S.05 c Sara Dalgaard

Christoffersen
S.85y Jørgen Kabel Engelstedsgade 54

Jens Vævers Vej 50 2100 København 0
9990 Skagen
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Aisender:
Ripensersamfundet v/Hanne B. Eimeiund Gam 
Drewsensvej 10 2. th - 2100 København 0 .

Ripensersamfundet
er en forening af tidligere elever fra Ribe Katedralskole 
samt for skolens nuværende og tidligere lærere.
Foreningen arrangerer en reception for årets dimitten
der og jubilarer. Den afholdes i forbindelse med trans
lokationen på Katedralskolen i juni.
Foreningens medlemsblad, Ripenserbladet, udkommer 
tre gange pr. år. I februar-nummeret indkaldes der til 
generalforsamling og årsmøde, april nummeret inde
holder en liste over kontaktpersoner for årets jubilarer 
og oktober-nummeret indeholder billeder fra årets ju
bilararrangementer. Bladet er udkommet siden 1916.
Der udsendes normalt 2-3 nyhedsbreve til de medlem
mer, som har oplyst deres mailadresse.
Eftertryk af artikler er kun tilladt efter aftale med 
redaktionen.
Oplysninger om foreningen kan findes på hjemmesiden: 
www.ripensersamfundet.dk samt i gruppen Ripenser
samfundet på Facebook.
Medlemskab og adresseændring tegnes/meddeles enten 
ved en e-mail til: ripensersamfundet@ripensersamfun- 
det.dk, på hjemmesiden eller ved at kontakte sekretæren.
Reklamationer over ikke modtaget blad meddeles til se
kretæren eller anmeldes via hjemmesiden.

http://www.ripensersamfundet.dk
mailto:ripensersamfundet@ripensersamfun-det.dk
mailto:ripensersamfundet@ripensersamfun-det.dk
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JU B !L A R R E C E P T !O N
fredag den 26. juni 2015 på Ribe Katedraiskoie

Traditionen tro inviterer Ripensersamfundet tii jubiiarreception i SaJen (Rundgangen) iige 
efter skotens translokation. Translokationen afhoides i skoiegården kl. 10.00 til ca. 12.00. 
I tilfælde af regnvejr Hyttes translokationen til Ribe Domkirke.
Til receptionen indbydes:
* Alle årets jubilarer
* Tidligere og nuværende lærere og ansatte ved skolen
* Årest dimittender
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Ripensersamfundets ordinære generalforsamling 2015.................... 4
Formandens beretning........................................................................ 9
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Ripensersamfundets ordinære 
generaiforsamiing 2015
Ripensersamfundets ordinære generaifor
samiing biev afholdt den 28. februar 2015 
id. 14.00 i Vartov, Farvergade 27, 1463 Kø
benhavn K.

Generalforsamlingen biev annonceret i 
Ripenserbiadet udgivet i november 2014. 
Mødets dagsorden var publiceret i Ripen
serbladet udsendt primo februar 2015 og 
desuden på Ripensersamfundets hjemme
side.

Mødet blev åbnet af Ripensersamfund
ets formand Povl Dons Christensen, S.65. 
Der deltog i alt 31 medlemmer og 7 led
sagere. Vi begyndte, som noget nyt, med 
at synge "Sol er oppe«, og de fleste af den 
bedagede forsamling mindedes nok vandre
turene til Hvidebro efter Heimdalmøder- 
ne!!

På forslag fra bestyrelsen blev Knud 
William Kastrup, S. 54, valgt til dirigent. 
Knud William takkede for valget og kunne 
konstatere, at generalforsamlingen var lov

ligt indvarslet og beslutningsdygtig. Jørgen 
Westergaard, S.55, blev valgt som referent.
Povl Dons Christensen aAagde beretning.
(3F tzVr J7)

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke 
var spørgsmål eller bemærkninger til beret
ningen, hvorefter den blev taget til efterret
ning og godkendt.
Regnskaber
Det reviderede driftsregnskab for perioden 
1/1-31/12 2014 samt status pr 31/12 2014 
for Ripensersamfundet og Dimittendfon
den for perioden 1/-31/12 2014 var uddelt 
til deltagerne. Kassereren Hans Erik Chri
stensen S.65 gennemgik de enkelte punkter 
i de to regnskaber.

De samlede indtægter for foreningen ud-

^/ø/s/io/øsønpAøøørnø ør M /idnc/ø ød  t/drfon
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T/gns fn'/r C/7r/sfensen ôre/æyger repos/faAema

gjorde 231.035 kr. og årets resultat udviste 
et underskud på 18.375 kr. Ripenserbladets 
trykning og distribution var regnskabets 
største post med en udgift på 126.333 kr.

I forbindelse med gennemgangen blev 
det fremhævet, at en relativ stor udgift på
50.000 kr. under «Øvrige udgifter« er en 
følge af vedtagelsen ved forrige generalfor
samling om at forhøje Dimittendfonden, 
så der er basis for at forhøje legatet til 7.000 
kr. pr. år. Dimittendfondens beholdning er 
nu på 209.536 kr. Begge regnskaber hk for
samlingens godkendelse.

Forslag til budget for Ripensersamfundet 
og Dimittendfondet for 2015 blev præsen
teret af Hans Erik Christensen. Budgetfor
slaget for Ripensersamfundet er beregnet 
på uforandret aktivitetsniveau og der for
ventes et beskedent underskud på 3.125 kr. 
Budgettet for Dimittendfonden viser udde
ling af en legat portion på 7.000 kr. med et 
forventet underskud på 400 kr. De præsen
terede forslag blev godkendt

Bestyrelsens forslag om at bevare kon
tingentet uændret blev vedtaget af forsam
lingen. Det betyder at normalkontingentet 
fortsat er 160 kr. pr. medlem og kontingen
tet for de første fem år efter eksamen er 75 
kr.
Indkomne forstaq
Formanden informerede generalforsam

lingen om baggrunden for forslaget til ved
tægtsændringer, der er præsenteret i Ripen
serbladet, Nr. 1. februar 2015 og bestyrel
sens ændringsforslag hertil. På baggrund 
af de nævnte ændringsforslag kom der en 
livlig udveksling af synspunkter vedrørende 
Ripensersamfundets aktiviteter og vareta
gelsen af disse.

¿///¿z Ahyter, ,5. Z5, rettede spørgsmål om 
muligheden for at Ripenserbladet udgives 
elektronisk, idet dette kunne give en stor 
besparelse på foreningens udgifter.

7-07*77222722/072 kunne oplyse, at dette ikke 
var overvejet endnu, idet vi mangler en del 
e-mail adresser. På sigt kunne bladet sen
des elektronisk til medlemmer, som måtte 
ønske dette. Dette ville betyde at medlem
merne kunne få muligheden for at fravælge 
det trykte og tilvælge det elektroniske. Et 
forhold af betydning for de udgifter -  som 
er stigende -  ved fremsendelse af bladet 
via post.

C227*/Ahif D27772̂ /'æ7*, 6.37, ønskede at mod
tage oplysninger om hvilke tanker bestyrel
sen havde med hensyn til en evt. outsour
cing af det redaktionelle arbejde af Ripen
serbladet.

707*77222727/2*72 oplyste, at Henrik Præst
holms ihærdige og dygtige indsats som 
redaktør bevirkede, at outsourcing af arbej
det som redaktør ikke havde været på tale. 
Men en vedtagelse at de fremsatte forslag

5



til vedtægtsændringer ville åbne mulighed 
for dette.

Pro7 5. 33, så gerne at
der blev oprettet et arkiv, således at der ville 
være mulighed ibr at hente blade, der var 
udgivet af Ripensersamfundet ad elektro
nisk vej.

PrzA CArArewew oplyste, at rent 
teknisk ville dette sikkert være muligt; men 
kun de seneste årgange af Ripenserbladet 
findes elektronisk. Arbejdet med at scanne 
og arkivere de scannede blade ville være et 
stort arbejde. Såfremt der var medlemmer, 
der havde lyst til at udføre dette arbejde, 
ville bestyrelsen gerne tage imod en sådan 
hjælp.

TPwz'A 77/ort S. 67, udtrykte et
stærkt ønske om, at det trykte blad bevares; 
netavis var ikke ønskelig.

P.62,* ønskede at 
få oplyst hvorledes lånemulighederne ville 
være, hvis Ripensersamfundets arkiv blev 
overdraget til Ribe Byhistorisk Arkiv.

Henrik Præstholm kunne oplyse, at ef
ter en overdragelse af det nuværende fysiske 
arkiv til Ribe Byhistorisk Arkiv ville arkivet 
tage vare på opbevaring og adgang til udlån 
til interesserede. Udlånsmuligheder vil være 
til stede og svare til de nuværende.

CoTMy T&7772 Peterre^, 5.76, efterlyste op

lysninger om hvornår, der sidst var mod
taget materiale til Ripensersamfundets ar
kiv.

/VfMtzA Pr^itAc/w kunne oplyse, der for 
kort tid siden fra formanden er modtaget 
to ringbind med papirer. Ellers er det kun 
de udkomne blade, som er tilgået arkivet.

Per 5/e;'77MM PeterreM, P. 62, kunne støtte 
at foreningens arkiv blev overflyttet til Ribe 
Byhistorisk Arkiv og fremhævende risikoen 
for af arkivet blev ødelagt brand, når opbe
varing af arkivet sker i private hjem.

5.67, fremførte at opbeva
ring af arkivet -  8 kasser og lister — ikke 
burde være en stor opgave.

Grr/ PAr 5.57, fremhævede,
at arkivet indeholder meget dyrebart ma
teriale, noget var 100 år gammelt. Det var 
derfor vanskeligt at forstå, at arkivet skulle 
overdrages til Ribe Byhistorisk Arkiv. For
eningen burde bevare arkivet, og der fand
tes brandsikre rum mange steder. Såfremt 
det skulle overdrages til Ribe Byhistorisk 
Arkiv, burde der udarbejdes en omhyggelig 
aftale om opbevaring og udlån af materia
let.

7hw!̂ Mi7eM kunne støtte Carl Rise Dam- 
kjærs vurdering vedrørende den store værdi 
af arkiv materialet -  vort hjerteblod. Med 
henblik på at sikre at materialet bevares,

PetPæpter er funpt sfo/:
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Ordiner gm efdlfwM m M  < R'Pensersa; 
IzrdJB den 28 februar 20U M. 14.

Ses/yre/sen præsenteres.
viHe Henrik Præstholm optage nye for
handlinger med Ribe Byhistoriske Arkiv 
om opbevaring og udlånsforhold.

Årrre 5*MÆr, A66, havde stor 
forståeise for bestyrelsens forslag og opfor
drede medlemmerne til at stemme far.

Dirigenten foranledigede dernæst, at der 
blev stemt om ændringer i de enkelte para
graffer; afstemningerne skete ved håndsop
rækning, og alle forslag blev vedtaget.

1 forbindelse med stemmeafgivelsen ved
rørende $11 blev der rejst et spørgsmål af 
Carl Rise Damkjær, vedrørende en fortolk
ning af teksten "halvdelen af bestyrelsen 
afgår hvert andet år«, under forhold hvor 
bestyrelsen kunne bestå af 3 personer.

oplyste, at en situation med 
3 personer i bestyrelsen ikke var forudset 
at forekomme i den nærmeste tid og måtte 
situationen opstå, kunne der sikkert findes 
en praktisk løsning.
Valq af formand, bestyrelsesmed
lemmer oq 1-2 suppleanter for 
disse sidste
Povl Dons Christensen (S.65) blev genvalgt 
som formand. Povl takkede for valget.

Hans Erik Christensen (S.65) og Hanne 
Birgit Elmelund Garn (S.69) blev genvalgt 
som bestyrelsesmedlemmer.
Nyvalgt blev Helle Spange Mortensen 
(S.69) og Ole Kromann Hansen (S.64). 
Conny Rom Petersen (S.76) og Jens Gade 
(S.74) blev valgt som suppleanter.
Valq af revisor oq revisorsuppleant
Merete Lindqvist (S.76) revisor og Kirsten 
Hingeberg Larsen (R.65) revisorsuppleant 
blev genvalgt
Jørgen Westergaard blev af formanden 
takket for mange års arbejde i bestyrelsen 
og modtog som afskedsgave bogværket: 
"Limfjorden i og 11«, som var signeret af 
forfat-teren, Hans Edvard Nørregård-Niel- 
sen, S.65.

Dirigenten konstaterede at alle punkter 
på dagsordenen var behandlet og takkede 
de fremmødte for god orden.

Efter en livlig og begivenhedsrig general
forsamling takkede formanden dirigenten 
for kompetent ledelse af generalforsam
lingen og erklærede den for afsluttet. Han
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inviterede alle tii at deltage i Ripensersam- Kristian Madsen, direktør for Nationalmu- 
fundets efterfølgende årsmøde med Per seet som foredragsholder (se side 14).

fbrmant/en /a/r/rer Jør?en M/es/erpaarc/ for /an? o? /ro //'anaa/e.

Gennemsigtige p r is e r

D a n s k e Bank
Ribe Afdeling 
Telefon 45  12 20  40
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Formandens beretning for 2015
Årets qanq 2014
Den ordinære generalforsamling blev af
holdt lørdag eftermiddag den 22. februar 
2014 i Sangsalen på Katedralskolen med 35 
deltagere. Bestyrelsen fremlagde med en vis 
spænding beslutningen om i fremtiden ikke 
at trykke navne og adresser på alle jubilarer 
i Ripenserbladets aprilnummer -  kun på 
de jubilerende medlemmer. Beslutningen 
skyldtes bestemmelserne i persondatalov
givningen, der ikke giver mulighed for at 
registrere personer, der ikke er medlemmer 
af foreningen, uden deres specifikke sam
tykke.

Beslutningen fremkaldte en del diskus
sion på generalforsamlingen. Et enkelt 
medlem gav udtryk for, at bestyrelsen til
syneladende var ved at planlægge Ripenser
samfundets død.

Heldigvis viste fremmødet og deltagelsen 
ved årets jubilarreception, at dette ikke var 
tilfældet, men herom senere.

Efter generalforsamlingen fortalte rektor 
Bent Karsdal på årsmødet levende om sine 
25 år på katedralskolen, og efter foredraget 
sluttede dagen med middag i Salen, hvor 
25 medlemmer og ledsagere deltog.

I løbet af beretningsåret har bestyrel
sen afholdt to korte og tre lange bestyrel
sesmøder. Jeg vil gerne takke bestyrelsens 
medlemmer for en god og aktiv deltagelse 
i bestyrelsesarbejdet. Specielt vil jeg takke 
Jørgen Westergaard, som nu stopper i be
styrelsen, for lang og trofast tjeneste, men 
det vil jeg vende tilbage til under «Valg til 
bestyrelsen«.

Formanden har endvidere i årets løb del
taget i legatbestyrelsesmøder i Ribe i for
bindelse med uddelingen af Schons Legat, 
Lauridsens Legat og Ripensersamfundets 
Jubilæumslegat. Alle tre legater uddeles un
der egne navne, men administreres samlet. 
Det giver en væsentlig administrativ bespa
relse.

Translokation oq jubiiarreception
Translokationen fandt i år sted i den nyre- 
noverede skolegård i opholdsvejr. Ripenser
samfundet uddelte to af de største legater, 
det forøgede Dimittendlegat på 7.000 kr. 
og det forlængede 100-års jubilæumslegat 
på 5.000 kr. Ikke en af de ringeste opgaver 
en formand kan have!

Efter translokationen bød Ripensersam
fundet traditionen tro til jubilarreception i 
Salen. Den på generalforsamlingen udtryk
te bekymring om foreningens snarlige død 
blev gjort til skamme: Mere end fem hun
drede jubilarer, studenter og lærere deltog i 
denne reception, som er blevet foreningens 
Ragskib. Og bestyrelsen modtog kun posi
tive reaktioner på, at vi nu koncentrerer os 
om at servicere medlemmerne og ikke ikke- 
medlemmerne. Disse sidste er dog fortsat 
naturligvis velkomne til at deltage i recep
tionen -  og enkelte meldte sig da også ind 
i foreningen for at støtte det gode formål.

I 2013 introducerede vi to roll-ups, som 
fortalte, at det var Ripensersamfundet og 
ikke skolen, som var værter ved receptio
nen. Og i år var bestyrelsen og dens hjæl
pere alle iklædte Rotte røde forklæder med 
logo. Vi vil forsøge at være så synlige, som 
muligt.
Kommunikation
Der er udkommet tre Ripenserbiade siden 
sidste generalforsamling. I april udkom bla
det med en liste over jubilerende medlem
mer samt kontaktpersoner i det omfang, 
disse kendtes.

Efterårsbladet indeholdt igen i år fyldige 
reportager fra translokation og jubilarrecep
tion, og det nys udkomne blad indvarslede 
generalforsamlingen og årsmødet. Desuden 
bringer bladet løbende relevant Ribe-stof.

Bladet har 100-års jubilæum i 2016, 
og bestyrelsen overvejer på hvilken måde, 
dette kan markeres.

Ud over det trykte blad, som nu gen-
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nem en række år har tigger i gode hænder 
hos vores redaktør, Henrik Præsthoim, som 
vi er megen tak skyldig, har vi nu i fem år 
udsendt eiektroniske nyhedsbreve efter be
hov. Oftest i juni lige inden jubiiararrange- 
menterne og i sensommeren som optakt tii 
biadet med aHe biHederne fra jubilararran- 
gementerne. Og senest her i februar med 
en påmindetse om årets generalforsamling 
og årsmøde.

Vi har registreret e-mail adresser på 
1.165 af vores medlemmer. Vi har 1.450 
medlemmer i alt, så vi vil opfordre til, at de 
sidste 20 procent lader sig e-mailregistrere, 
hvis man endnu ikke har gjort dette. Det 
kan ske på vores hjemmeside.

Foreningens hjemmeside www.ripen- 
sersamfundet.dk bliver anvendt som både 
nyhedsformidler og til registrering af æn
dringer i medlemsforhold.
Også på facebook og twitter er Ripenser
samfundet registreret. Her vil vi i højere 
grad kommunikere med især den yngre 
del af foreningens medlemmer -  og med 
ikke-medlemmer — og opfordre dem til at 
melde sig ind i foreningen. Facebook er i 
dag for de unge, hvad Ripensersamfundet 
var for stifterne af foreningen for godt 100 
år siden.

Der er et halvt hundrede grupper på 
facebook, som har relationer til Ribe Ka
tedralskole, og gruppen Ripensersamfun
det er vokset støt: For to år siden var der 
285 medlemmer, og her ved udgangen af 
februar er der 506! Her er et oplagt forum 
for fremtidig kommunikation. En trend er, 
at de jubilerende årgange danner deres egne 
facebookgrupper med henblik på at organi
sere sammenkomster mm.
Medlemsforhold
Ripensersamfundet havde i året 2013 1.477 
betalende medlemmer og i 2014 1.446 
medlemmer samt fire æresmedlemmer. En 
lille tilbagegang på 31 - Desværre er det ikke 
blandt de unge, vi har medlemstække: Fra 
de seneste fem årgange, hvor der i alt blev 
dimitteret over 1.000 studenter, var der i

2014 kun 17 medlemmer, mod 35 i 2013. 
Manglen på ungt blod er en af foreningens 
store udfordringer.
Økonomi
I 2014 havde foreningen et underskud på 
godt 18.000 kr. mod et budgetteret un
derskud på godt 21.000 kr. Foreningen 
har heldigvis fortsat en god formue, godt
215.000 kr. Men meget mere om regnskab 
og budget under det senere dagsordens
punkt.

Kontingentopkrævningen er siden 2012 
sket via Nets, som tidligere hed PBS. I alt 
har 716 medlemmer tilmeldt sig denne ser
vice, så vi vil derfor igen opfordre medlem
merne til at tilmelde sig den elektroniske 
betalingsservice.
Arkivet
En konsekvens af, at al kommunikation 
efterhånden foregår elektronisk samt at fo
tografering foregår digitalt, er der stort set 
ikke registreret nye numre i foreningens ar
kiv, som opbevares hos redaktøren. Faktisk 
var sidste gang der var brug for arkivet i for
bindelse med research til jubilæumsskriftet, 
som udkom i 2012.

Bestyrelsen har derfor besluttet at gå to 
veje med hensyn til arkivet: Det nuværende 
fysiske arkiv foreslås overdraget Ribe Byhi
storisk Arkiv, som vil tage vare på opbeva
ring og adgang til udlån til interesserede. 
Det finder bestyrelsen er en mere sikker og 
langtidsholdbar opbevaring end den nuvæ
rende, hvor arkivpiaceringen er baseret på, 
hvem der har plads til arkivkasserne.

Derfor vil vi foreslå en ændring af ved
tægterne, der gør dette muligt.

Den anden vej er at sikre, at det mate
riale, som i den seneste halve snes år har 
været anvendt i bestyrelsens og redaktørens 
arbejde, vil blive opbevaret elektronisk.

Mere om arkivspørgsmålet under punk
tet om vedtægtsændringer, hvor bestyrelsen 
vil fremlægge ændringsforslag til det alle
rede fremsendte materiale.
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Liste over afdøde mediemmer
I perioden februar 2014 - februar 2015 
har vi modtaget underretning om følgende 
dødsfald blandt medlemmerne. Må jeg 
bede forsamlingen rejse sig under oplæs
ningen af deres navne:
Uden år Kirstine Bjerrum
S.35 Harriet Smith
R.46 Harriet Solvejg Agerbo
S.46 Niels Oxenvad
R.37 Erik Jørgensen
R.42 Inge-Margrethe Hansen
S.46 Inger Kærgaard Poulsen
S.49 Flemming Arendttorp
R.50 Jørgen Kruchow
R.52 Ove Strange
R.54 Kurt Eli Smidt
S.54 Viggo Høyer
S.56 Tore Donslund Jensen
S.56 Elisabeth Degn
S.59 Erik Ludvigsen
S.60 Bjørn Mot Lund
S.63 Tyge Woetmann Nielsen
S.71 Ellen Bach Andersen
ÆRET VÆRE DERES MINDE
Fremtiden
Heldigvis ser det ud til, at medlemsflugten 
er blevet mindre end tidligere. Men vi må 
se i øjnene, at foreningen ikke rigtig appel
lerer til de unge og sandsynligvis ikke vil 
gøre det i en tid, hvor al kommunikation 
foregår elektronisk.

I stedet for at græde over dette, bør vi i 
fokusere på at vedligeholde en forening for

vores cirka 1.500 medlemmer. Gennem en 
god jubilarreception, som er foreningens 
flagskib, og gennem Ripenserbladet. Og 
med et godt årsmøde.

Med hensyn til foreningsarbejdet er vi 
heldigvis i år i den situation, at vi har fun
det to nye kandidater til bestyrelsen samt 
en ny kandidat til suppleantposten.

Bestyrelsesarbejdet har også ændret ka
rakter gennem det seneste dusin år -  blandt 
andet som konsekvens af den elektroniske 
udvikling. Tidligere foregik kassererens ar
bejde møjsommelig manuelt, og arkivarens 
opgave var at holde orden i fysiske papirer. 
Nu er kontingentopkrævningerne elek
troniske, og dele af arkivet ligger i cyber- 
space.

Og sekretærens arbejde og redigering af 
Ripenserbladet kunne måske på sigt også 
lægges ud til en ekstern service provider'. 
Ikke i morgen, men med vedtægtsændrin
gerne åbner vi for denne mulighed.

Som sagt: Ripensersamfundet lever og 
er sammen med medlemmerne ved at nå 
pensionsalderen. Men i modtætning til for 
100 år siden, er pensionsalderen i dag for 
mange en særdeles aktiv periode, så der er 
håb endnu!

Ripensersamfundets opgave er at være til 
gavn og glæde for medlemmerne -  ikke for 
alle dimittender fra Ribe katedralskole.
Povl Dons Christensen

Vi mødes i
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Vedtægter for Ripensersamfundet 
pr. 28. februar 2015
§ 1
Foreningens navn er Ripensersamfundet. 
Dens hjemsted er Ribe.
§2
Foreningens formåi er:
a) At bevare og udvikie sammenholdet mel
lem tidligere elever fra Ribe Katedralskole 
samt lærere, der er eller har været knyttet 
til denne skole.
b) At samle medlemmerne til sammenkom
ster og lignende, hvortil også gæster efter 
bestyrelsens bestemmelse kan fa adgang.
c) At administrere den af Ripensersamfun
det oprettede Dimittendfond i henhold til 
denne fonds vedtægter.
d) At udgive et medlemsblad og vedlige
holde foreningens hjemmeside.
e) At administrere legater, hvor Ripenser
samfundet i henhold til legaternes fundats 
eller vedtægter er blevet udpeget dertil.
§ 3
Medlemsberettigede er de i § 2(a) nævnte. 
Indmeldelser og udmeldelser sendes til be
styrelsen.
Ekstraordinære medlemmer kan efter an
søgning optages efter bestyrelsens skøn. 
Udnævnelse af æresmedlemmer kræver en 
generalforsamlingsbeslutning med et kvali
ficeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.
§ 4
Kontingentets størrelse fastsættes hvert år af 
generalforsamlingen.
Hvad der betales ud over det fastsatte kon
tingent tilfalder Dimittendfonden. 
Deltagelse i sammenkomster betales sær
skilt i det omfang, hvori disse efter besty
relsens skøn ikke kan betales af foreningen.
§ 5
Medlemskontingent forfalder den 1. april.

Kontingentrestance medfører tab af med
lemskab.
§6
Generalforsamlingen er foreningens høje
ste myndighed. Enhver ordinær og ekstra
ordinær generalforsamling indkaldes med 
mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse 
i medlemsbladet eller direkte skriftligt til 
medlemmerne samt på Ripensersamfun
dets hjemmeside med angivelse af dagsor
den. Når lovlig indvarsling har fundet sted, 
er generalforsamlingen beslutningsdygtig, 
uanset hvor mange medlemmer der er 
mødt.
Forhandlingerne ledes af en dirigent, valgt 
af generalforsamlingen. Alle beslutnin
ger tages ved simpelt, absolut flertal med 
undtagelse af de i § 3 og § 15 nævnte. Står 
stemmerne lige, er forslaget forkastet. Af
stemningerne foretages ved håndsopræk
ning. Skriftlig afstemning skal dog foreta
ges, når enten dirigenten eller mindst to i 
generalforsamlingen deltagende medlem
mer forlanger det.
Fraværende medlemmer kan stemme ved 
mødende medlemmer ved skriftlig fuld
magt.
Over forhandlingerne føres en general
forsamlingsprotokol, der underskrives af 
dirigenten og to tilstedeværende besty
relsesmedlemmer. Protokollen er derefter 
fuldgyldigt bevis for det på generalforsam
lingen passerede og vedtagne.
§ 7
Der afholdes hvert år i februar en ordinær 
generalforsamling med følgende dagsorden:
a) Valg af dirigent og referent.
b) Beretning om foreningens virksomhed i 
det forløbne år.
c) Forelæggelse af det reviderede regnskab 
for foreningen og Dimittendfonden til
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godkendelse. Forelæggelse og vedtagelse af 
budget for det kommende år og forelæg
gelse af forslag til medlemskontingent.
d) De i § 9 omtalte forslag.
e) Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer 
samt eventuelt suppleanter for disse sidste.
f) Valg af revisor og revisorsuppleant, 
e) Eventuelt.
§ 8
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. de
cember.
§ 9
Forslag, der ønskes behandlet på general
forsamlingen, må være bestyrelsen i hænde 
inden 1. januar.
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling kan når 
som belst indkaldes af bestyrelsen på eget 
initiativ eller efter skriftlig begæring fra 
mindst 20 medlemmer, der i begæringen 
nærmere må angive og begrunde formålet 
med indkaldelsen
af den ekstraordinære generalforsamling.
I sidste fald er det en pligt for bestyrelsen 
at indkalde den ekstraordinære generalfor
samling til afholdelse senest seks uger efter 
begæringens indgivelse.
§11Foreningen ledes og repræsenteres af en be
styrelse, der består af en formand og 2-7an- 
dre medlemmer. Mens, som nævnt i § 7, 
formanden vælges af generalforsamlingen, 
konstituerer bestyrelsen sig umiddelbart ef
ter generalforsamlingen af sin midte med 
en næstformand og en kasserer.
Endvidere udpeger bestyrelsen internt eller 
eksternt en sekretær, en bladredaktør, og en 
webmaster.
Bestyrelsen udarbejder og vedtager en 
skriftlig funktionsbeskrivelse, ved hvilken 
hver enkelt af de nævnte særposters opgave 
og ansvarsområde fastlægges.
Bestyrelsen administrerer endvidere de i § 
2(e) nævnte legater.

Formanden, eller i dennes fravær næstfor
manden, og et bestyrelsesmedlem i for
ening forpligter foreningen i retsforhold. 
Formanden er valgt for et år, de andre be
styrelsesmedlemmer for to år, således at 
halvdelen af bestyrelsen afgår hvert andet 
år, således at medlemmer valgt i lige år er på 
valg i lige år, og medlemmer valgt i ulige år 
er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted.
§ 1 2
For at der ved bestyrelsesmøder kan tages 
gyldig beslutning, må mindst halvdelen af 
bestyrelsen være til stede. Beslutning tages 
ved simpelt, absolut flertal. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme ud
slagsgivende.
Efter alle møder udfærdiges referat efter 
behov.
§13
For hver klasse i hver årgang tilstræber be
styrelsen at få udpeget en kontaktperson, 
der fungerer som bindeled mellem klassen 
og bestyrelsen.
§ 14
Ændringer af disse vedtægter kan kun ved
tages på en generalforsamling, når mindst 
2/3 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 2/3 af de afgivne 
stemmer er derfor ved hver af de to gene
ralforsamlinger.
§ 15
Vedtægterne er vedtaget på generalforsam
lingen den 28. februar 2015 og træder i 
kraft umiddelbart efter generalforsamlin
gen.
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Ripensersamfundets årsmøde 2015
Efter generalforsamlingen og efter en kort 
kaffepause, samlede man sig igen om taler
stolen i den store Hotte sal med de mange 
Rne billeder af Arne Haugen Sørensen. Povl 
bød dagens foredragsholder, Per Kristian 
Madsen, direktør for Nationalmuseet, vel
kommen og takkede ham for, at han med 
kort varsel var trådt til.

Per Kristian begyndte med at takke for 
indbydelsen. Han syntes også han havde 
ret stor tilknytning til Ribe, men kunne jo 
ikke opfylde medlemskriteriet, da han var 
student fra Kolding.

Per Kristian skitserede kort, hvordan han 
ville fortælle om sit omskiftelige museums
liv.

Han begyndte med at være aHøser på 
Koldinghus museet i sin skoletid og han Hk 
stor interesse for middelalderen, som er et 
væsentligt element i museets samlinger.

Da han blev student, var der lige opret
tet en uddannelse ved Aarhus Universitet i 
middelalder arkæologi. Per Kristian mente

at universitetet begyndte 1 . september, men 
da han mødte op på Moesgård Museet, 
hvor undervisningen skulle foregå, mødte 
han en enkelt kustode, som kunne fortælle 
at der vist ikke var undervisning før engang 
i oktober! Alle undervisere var i felten for at 
gøre sommerens udgravninger færdige! Der 
var gang i den der i de tidlige 1970'ere!

Per Kristian var gennem hele sin studie
tid med på vikingetidsudgravninger i Ribe. 
Da han blev færdig med studierne, og var 
i gang som underviser på universitetet, 
dukkede der en stilling op i Ribe, som han 
søgte og Hk.

Det blev nogle betydningsfulde ca. 15 
år i Ribe, hvor Per Kristian var med til at 
opbygge Museet Ribes Vikinger, som også 
rummer en fornem udstilling om middel
alderen. Han var leder af den meget spæn
dende første udgravning af Ribes Gråbrød- 
rekloster i begyndelsen af 1990'erne. Man 
havde godt vidst, at det måtte have ligget 
nær Nygade, men da man skulle undersøge

Per /Cr/sP'gn Mat/sen /brfe/fe /e/encfe 09 met^r/ven^e.
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før udvidelse af plejehjemmet Dagmar- 
gården ramte man lige ned i gråbrødrenes 
kirke!

Så blev der midt i 1990'erne en stilling 
ledig som museumsleder i Vejle. Per Kri
stian hk den, og dumpede lige ned i det 
tidlige Jelling, hvor der kom meget spæn
dende sager frem.

Efter nogle gode år i Vejle kom Per Kri
stian i 1999 til Nationalmuseet, hvor han 
hk ansvaret for middelaldersamlingerne. 
Senere blev han så direktør og hk ansvaret 
har det hele.

Per Kristian Madsen sluttede af med at 
fortælle en spændende historie om to krani
er, hvoraf det ene skulle være en tidlig norsk 
konges og det andet være et pavekranie fra 
300 årene.

Begge kranier havde ligget i de konge
lige samlinger, som er forløberen for Natio
nalmuseet. Det norske var på et tidspunkt 
givet tilbage til Norge og indmuret i Akers- 
hus fæstningen. Det pavelige var placeret i 
den katolske kirke i Bredgade.

Med de moderne dateringsmetoder var

der interesse for at se om kranierne nu også 
kunne være fra de personer, som man havde 
antaget. Det viste sig, at de to kranier ikke 
kunne have tilhørt de pågældende personer. 
De var begge Here hundrede år yngre end 
de burde være, og det kom der mange pud
sigheder ud af, som referenten dog ikke er i 
stand til at gengive.

Det var et interessant og fornøjeligt fore
drag Per Kristian Madsen gav den meget 
lydhøre forsamling.

Efter foredraget samledes man i et til
stødende lokale, hvor der blev serveret en 
virkelig god buffet. Der hørte et glas hertil, 
men der blev, efter en hurtig beslutning i 
bestyrelsen, ikke holdt øje med om man 
fyldte efter.

Efter et par timers hyggeligt samvær skil
tes man og gik hver til sit efter en vellykket 
eftermiddag.
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Kære jubitarer
Ripensersamfundets bestyrelse sender en 
hilsen til alle årets jubilarer med en invi
tation til at deltage i jubilarreceptionen 
klokken cirka 12 umiddelbart efter trans
lokationen i Ribe fredag den 26. juni 2015-

Siden 1977 har Ripensersamfundet med 
stigende succes været vært ved disse recep
tioner, hvortil også årets studenter og sko
lens lærere er inviteret. Med skolens store 
sal som ramme kan vi byde velkommen til 
omkring fem hundrede gæster.

Det er et godt udgangspunkt for de for
skellige jubilarårgange at sætte hinanden 
stævne her, inden man eventuelt fortsætter 
ud til individuelle arrangementer enten på 
byens restauranter eller privat.

Receptionernes succes har også en pris, 
da alle udgifter afholdes af foreningen. Og 
det er klart, at hvis man ikke støtter op om 
foreningen ved medlemskab, vil det blive 
sværere at kunne afholde receptionerne i 
det omfang, de har i dag. Receptionerne er 
foreningens flagskib'.

I år kan vi desværre ikke som tidligere 
optrykke navnene på alle jubilarer her i bla
det men kun på de jubilerende medlemmer, 
jævnfør bestemmelser i Persondataloven,

som præciserer, at vi kun må trykke nav
nene på medlemmer af Ripensersamfundet 
og kun i et medlemsblad til medlemmer.

Det har vi med beklagelse taget til efter
retning, men vi håber, at det samtidig vil 
give anledning til, at flere vil melde sig ind 
i foreningen. Som det er i dag, er under en 
fjerdel af jubilarerne medlemmer af for
eningen. Blandt de yngre årgange, er med
lemsandelen under ti procent!

For at servicere ikke-medlemmerne, har 
vi på www.ripensersamfundet.dk lagt en li
ste over kontaktpersoner i de forskellige ju
bilarårgange, som man kan kontakte, hvis 
man er interesseret i jubilæet.

Under alle omstændigheder vil vi glæde 
os til at byde medlemmer såvel som ikke- 
medlemmer velkommen til jubilarreceptio
nen. Vi ved af erfaring, at receptionen er et 
godt samlingssted for udveksling af gamle 
minder.
Med venlig hilsen
Povl Dons Christensen, 
formand for Ripensersamfundet.
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Mindeord
Tove Tranberg
1. november 1949 - 24. marts 2015

7bve Lw/yerp fæ / 
yt/Marrecephonen 
/2074.

Det er med stor sorg vi i Ripensersamfun
det har modtaget meddelelse om Toves ait 
for tidlige bortgang.
Hun var foreningens meget aktive næstfor
mand fra 2012 til i år. En periode hvor hun 
med stor succes planlagde både den store 
jubilæumsfest i 2012 og de senere årsmøder 
og jubilarreceptioner.
Vi vil savne hendes store engagement og 
smittende humør.
Tove voksede op i Gram og blev student 
fra Ribe Katedralskole i 1969. Dernæst 
blev hun uddannet som lærer på Semina
riet i Haderslev, og efter en kortere periode 
som lærer i Haderslev hk Tove dernæst sit 
professionelle virke i Køgeområdet. Først 
som lærer på Kirstinedalskoien i Køge, men 
den seneste halve snes år som UU vejleder 
i UUV Køge Bugt (UngdommensUddan- 
nelses Vejledning).
Tove hk konstateret og blev behandlet for 
kræft hyr en del år siden, men hyr halv
andet år siden hk Tove igen konstateret 
kræft. Men det slog hende ikke ud. Sjæl
dent har vi mødt et mere optimistisk og 
positivt menneske, og selv om hun kunne 
se, at situationen ikke bedredes, blev hun 
ved med at give udtryk for sit lyse sind og 
så frem til et aktivt familieliv.
At Tove var et enestående menneske kom
mer vel bedst til udtryk i denne hilsen fra 
en af hendes elever på facebook kort efter 
hendes bortgang: xR.I.P Tove Tranberg. 
den bedste lærer ever.Du var ikke kun vores 
lærer, du var meget mere end det, du gjorde 
en forskel for mig og RIGTIG mange ele
ver. Du vil blive savnet kære Tove«.
Æret rwe 7owr
Povl Dons Christensen



Praktiske optysninger
Vi har fra og med 2013 ændret praksis med 
hensyn ti) jubilaropiysninger. Persondata- 
loven forbyder foreninger opbevaring og 
trykning af navne på personer, som ikke 
er medlemmer eller har givet deres skrift
lige tilladelse. Derfor er der i dette blad 
kun oplysninger om de medlemmer, som 
har jubilæum fra 1940 og hvert femte år 
frem til og med 2005. Vi har taget kontakt 
til de medlemmer som tidligere har været 
kontaktpersoner, og mange har givet tilsagn 
om at være det igen. Enkelte nye er også 
kommet til. Vi takker jer alle for at I således 
har stillet jer til rådighed for formidling af 
oplysninger om hinandens overvejelser om 
fremmøde eller hvad det nu kan være.

Vi regner i bestyrelsen med at mange af 
jer, både medlemmer og ikke-medlemmer, 
har kontakter med hinanden via de sociale 
medier, som facebook og twitter mv. Vi har 
desuden bestræbt os på at gøre det muligt at 
bruge foreningens hjemmeside og facebook 
side til kontaktsøgning.

Foreningens sekretær Hanne B. Elme
lund Garn har stået for oplysninger om 
kontaktpersoner mv. Hun kan evt. kon
taktes på tlf. 22 25 76 29 eller pr. mail (se 
kolofonen side 2).
Jubilarreceptionen
Hertil indbydes alle jubilarer, årets studen
ter og Katedralskolens nuværende og tid
ligere lærere. Den finder sted umiddelbart 
efter translokationen i Salen (rundgangen), 
som skolen velvilligt stiller til vores rådig
hed.
Pladsreservation
Salen og Førstesalen kan rumme os alle, 
men der er ikke borde og stole til alle. Vi 
har en reservationsordning for de ældste år
gange, d.v.s. fra og med 50 års jubilarerne. 
Vi har også mulighed for til translokatio
nen at reservere plads på de forreste rækker 
til de allerældste årgange, d.v.s. fra og med 
65 års jubilarer + eventuelle ledsagere.

P/gdsreservaf/on.
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Reservationer skal senest den 22. juni af
tales med Henrik Præstholm på tlf. 40 45 
17 28
Overnatningsmuligheder
Der er rigtig mange forskellige overnat
ningsmuligheder i Ribe. Ribe Turistbureau, 
Tarvet, 6760 Ribe, tlf. 75 42 15 00 er me
get behjælpelige. Man kan også benytte bu
reauets hjemmeside www.visitribe.dk eller 
maik info@visitribe.dk
Gave tii Dimittendfonden
Ripensersamfundet bringer hvert år en hil
sen og tak til skolen i form af et legat til en 
nydimitteret student. Legatet ydes af for
eningens Dimittendfond efter indstilling 
fra Katedralskolen. Legatet har i en årrække 
været på 5.000 kr. Fra jubilæumsåret 2012 
har vi ved en større gave til fonden fået mu
lighed for at forøge legatet til 6.000 kr. og 
ved en kapitaltilførsel fra Ripensersamfun
det fra 2014 mulighed for at forøge legatet 
til 7-000 kr. Desuden har vi i 2012 og 2013 
og 2014 uddelt et 100 års jubilæumslegat 
på 5.000 kr. Det er besluttet også at gøre 
det i 2015 og 2016.

Vi vil gerne kunne gøre fonden endnu 
større på længere sigt. Derfor vil det være 
velkomment, hvis I vil betænke fonden 
med en gave — stor eller lille — som kan ind
sættes på Ripensersamfundets girokonto nr. 
106 6676 (kortart 01) eller på vores bank
konto, 9738 0001961144, mærket RS DF.
Biiieder
Bestyrelsen forsøger at tage billeder til bla
det fra translokationen, receptionen og 
de forskellige jubilararrangementer vi far 
kendskab til. Men hvis I selv tager billeder 
ved jeres arrangementer, som I gerne vil 
have bragt, er I velkomne til at sende dem 
til redaktørens mail med oplysning om tid, 
sted og navne.

Hvis I synes bladet skal bringe ældre bil
ledstof fra skolen, vil vi bede jer scanne dem 
og sende dem til os, eller I kan sende dem 
til os til låns og kopiering. Vi vil samtidig 
gerne have oplysning om tid, sted og nav
ne. Billedmateriale kan sendes til redaktø
ren, Henrik Præstholm, Nørrelundparken 
IB, 6760 Ribe.

- f r i  som  
fugten

rros
Herreds Sparekasse

S aitg ade 4 I 6 7 6 0  R ibe I 75  01 OO I w w w .fro e s.d k
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Jubilarer 2015
Kære jubilarer. I år er der 298 jubilerende 
medlemmer lige fra 75 års jubilarer til 10 
års jubilarer.

Nedenfor Under I for hver klasse også 
kontaktpersonerne. Ikke alle årgange og

klasser har anmeldt kontaktpersoner. Stor 
tak til kontaktpersonerne, hvoraf flere har 
været særdeles aktive med af fa deres kam
merater, som ikke er medlem, til at melde 
sig ind i Ripensersamfundet.

75-ars jubilarer

Realister 1940
Ove Friis Jensen 
Gemmavej 4 
8270 Højbjerg 
86147573/40825973 
ofj@pc.dk
Studenter 1940
Hans Thygesen Kristensen
Engeibrektsgatan 4
SE-114 32 Stockholm, Sverige
+46814111508-141115@comhem.se

7 0  ars jubilarer

Realister 1945
Karta Porsgaard 
Trøjelsvej 37 
6760 Ribe 
75420846

ie /t/o r MW/emoes.

Liiian Husted Nieisen 
Set. Catharinæ Plads 1, st. th. 
6760 Ribe 
75420280
Karen Elisabeth Kjær 
Betty Nansens Alle 37, 1. th. 
2000 Frederiksberg
36472467
lisbethkjaerl@gmail.com
Erling A. Kabel 
Hejrebakken 11 C 
3500 Værløse 
44988986
Søren Erik Maae 
Mølby 23 
6400 Sønderborg 
74427721
Olaf Dejgaard 
Munksøgård 96, Himmelev 
4000 Roskilde 
77410196/20665196
Studenter 1945 mn
Jens Otto Gerken 
Konsul Grausgade 28 
6000 Kolding 
75532263
Erik Hansen 
Wildersgadc 36, 1.
1408 København K
Grethe Christensen
Havnegade 35
4900 Nakskov
54921263/21787963
grethe.christensen@nakskov-
net.dk

Bent Høgild Ottosen 
Gartnerkrogen 17 
3500 Værløse 
44482709/21660340
Else Marie Hansen 
Allegade 26 B, 1.
6270 Tønder 
74722960
Studenter 1945 ns
Vibeke Brandt-Petersen 
Bellisvej 31 
3650 Ølstykke 
47174664/26350867cbrandt-p@hotmail.com
Sigvald P. Toft 
Fasanvej 1
9330 Dronninglund 
98841615/27291914

65-års jubilarer

Studenter 1950
Tulle Fenger
Per Poulsensvej 8A, Nordby 
8305 Samsø 
86596007
Ellen Dejgaard 
Jellerød Have 106 
2980 Kokkedal 
45861395
Valdemar Thygesen Kristensen 
Bakkevej 7 
6740 Bramming 
75190827valdemar.kristensen@adr.dk
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60-års jubilarer

/.e/t/or ¿arsen 0$ 
¿e/t/or /9e//esen.
Elsebeth Jensen 
P.G.Ramms Alle 27, 3.tv. 
2000 Frederiksberg 
38862785
Jørgen Lorenzen 
Schiitzenstrasse 25 C 
DE-24534 Neumiinster, 
Tyskiand 
+4943218514884 
+4917699254329joergen.torenzen@gmx.de
Eise Madsen 
Surreroj 18 
6372 Bytderup Bov 
74762127
Birgit Bruun 
BytoAen 65, st., 0050, 
Hjerting 
6710 Esbjerg V 
75175247
Astrid Bang 
Platanvej 22 A, 4.th.
1810 Frederiksberg C 
33226052
Hans Aage Zabet 
Basnæsvej 10 2700 Brønshøj 
38601515 hzabet@post.tele.dk

Rise Ballisager 
Heimdalsvej 9 
6000 Kolding 
75529441
KONTAKTPERSON 
Hans Aage Zabel 
38601515 
hzabel@post.tele.dk
Realister 1950
Inger Margrethe Olsen 
Højtoftegade 12 
8766 Nørre Snede 
75771707
Kirsten Vejrup Knudsen 
Christianslund 37, 2. th. 
3460 Birkerød 
45812140/20322140
Ruth J. BredsdorA 
Tårbæk Strandvej 105 K 
2930 Klampenborg 
39630641
Manfred Laugesen 
Styrmandsvej 24 
2660 Brøndby Strand 
43733825asta.laugesen@webspeed.dk
Birgit Hansen 
Humlebivænget 45 
5260 Odense S 
66152498
Poul Georg Sørensen 
Kronprinsensvej 67 
2000 Frederiksberg 
26177066
annipoul@webspeed.dk
Kresten Breinholt Thorslund 
Holmevej 29, Næstelsø 
4700 Næstved 
55540078
lokt@privat.dk

Studenter 1955 k+mn
Niels Grønbæk 
Middelbovej 3 
8960 Randers SØ 
86428081
groenbeck@mail.tele.dk
Kristian Lund Hermansen 
Dron. Margrethes Vej 14 
4100 Ringsted 
57614325
kr.her@turbopost.dk
Elly Voss Lorenzen 
Slotsgade 9 
6760 Ribe 
30291221
Laurids Brok Lauridsen 
Frederikssundsvej 346 - 103 
2700 Brønshøj 
20731911 lau@dbmail.dk
Jørgen Erecius Nielsen 
Valmuevej 8 
8840 Rødkjærsbro 
86658701
jorhx@youmail.dk
Bodil Nørgaard 
Vester Lemtorp 53 
7620 Lemvig 
97821930/30971770 
jobono@get2net.dk
Hans Olav Okkels 
Lundsmarkvej 55, Vésterbæk 
6760 Ribe 
75443634
Hans R Simonsen 
Wanderuper Str. 21 A 205 
DE-24963 Tarp, Tyskland 
+494638890205
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Kirsten Urup 
Snerlevej 18 
6600 Vejen 
30243680
kirsten. urup@gmail. com
Jørgen Meisen Westergaard 
Mikkelborg Alle 7 
2970 Hørsholm 
45865696
adc-consult@youmail.dk
Studenter 1955 ns
Dorte Hune 
Munkevej 4, Tvis 
7500 Holstebro 
97435208
hune.tvis@mvbmail.dk
Egon Hansen 
Christiansfeldvej 4 C, st.tv. 
6100 Haderslev 
74523901
Dorthe Korsgaard 
Guldager Byvej 42 
6710 Esbjerg V 
75116054/61269034 
dortheBK@mail.dk
Mary Søgaard Madsen 
Annasvej 28 
4600 Køge 
56655884
Henny Christensen 
Skolevej 21 
6731 Tjæreborg 
75175093
Tove Hansen 
Louisehøj 20 
2880 Bagsværd 
44987647tove.mail@nesa.jay.net
Bente F. Holm 
Vingavagen9.0 
SE 352 63 Våxjo, Sverige 
+46 470 780424 
holmbente@hotmail.com

Kai Schultz-Nielsen 
Amsterdamhusene 24 
3600 Frederikssund 
47385618
k.schultz-nielsen@mail.dk
K. E. Tygesen 
Nørrelundparken 9 A 
6760 Ribe 
ketull@stofanet.dk
Hanne Garff 
Vinrankevej 12 
2900 Hellerup 
39611365 garff@email.dk
KONTAKTPERSON 
Kristian Hermansen 
57614525
kr.her@turbopost.dk
Realister 1955
Per Bonne Bohn 
Nederdammen23B 
6760 Ribe 
75425099
perbohn@mail.tele.dk
Anne Lise Gjerløv-Christensen 
Mølleager 14 
4230 Skælskør 
74698647
Else Caroline Karlsen 
Seminarievej 34 
6760 Ribe 
21706533
Ralf Thorslund 
Brandsbjerg 9 
4400 Kalundborg 
59563432
Gudrun Marie Larsen 
Kirkegadel8 
5560 Årup 
64432377

Thomas Sejr Clausen 
Sjølundsparken 11 
3150 Hellebæk 
49707201/26147201 
sej rclausen@gmail. com
Anders Johannes Petersen 
Nevavejl 
8320 Mårslet 
40284058

55-års jubilarer

Studenter 1960 k
Aase Dinesen Riishøj 
Dalgas Boulevard 81, st.th. 
2000 Frederiksberg 
38111965aaseriishoej@gmail.com
Knud Øbo Sørensen 
Blåkildevej 4 
9500 Hobro 
98523395 oebo@dlgmail.dk
Margrethe Beck Povlsen 
Kaj Munks Vej 29 
8850 Bjerringbro 
86684904
margrethe@bknet.dk
KONTAKTPERSON 
Knud Øbo Sørensen 
98523395 
oebo@dlgmail.dk
Studenter 1960 ns
Lisbet Mette Buchreitz 
Rønnevej 1, Stilling 
8660 Skanderborg 
86571040 
btz@mail.dk
Lis Gram 
Nordhaven 2 
6630 Rødding 
74841691lisgram 1 @gmail.com
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H V O R  U D E N  G Å R

Jubiiæumsfrokost den 26.06.2015

t nostalgiske og historiske omgivelser 

tilbyder vi følgende frokoster 

Kl. 12-16

Frokostbuffet bestående af:

Forret:
Marinerede sild med karry, æg med vadehavsrejer og ramsløgs mayonnaise, 

røget laks med citroncreme, roast beef med tilbehør, rullepølse med sky og løg
Serveres med hjemmebagt brød 

Hovedret:
Kalve cuvette, urtemarineret svinekam med forgårsgrønt i serrano, 

små smørristede kartofler med rødvinssauce og timiancreme

Dessert:
Brie og blåskimmel med syltede sager 

Dobbelt chokolade kage

Kr. 225,-
Kun mod forudbestilling

HOTEL^DAGMAR
Torvet 1 - 6760 Ribe - Ilt. +46 7542 0033 - dagmar@hoteldogmar.dk 

www hoteldagmar.dk - Cvr. Nr. 3)777348
Danske Bank: 300) 00 )0 3 )13 06  - Swift: Dabadkkk )ban dkk: DK3I300000)031 )306
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Ulla El. Kløeker 
Sjælsø Vænge 38 
3460 Birkerød 
24271272 
ulkl@sol.dk
Kirsten E. Ellegaard 
Engdalen 14, Agtrup 
6091 Bjert 
28296701
kitteellegaard@gmail.com
Kirsten Lautrup Sønderby 
Toldbodgade 13, 1.
6520 Toftlund
74831578
kisoe@hotmail.com

Studenter 1960 mn
Jan Kaare Brink 
Granly 20 
6760 Ribe 
40170635eyebrink@dadlnet.dk
Christen K. Christensen 
Engparken 8 
6580 Vamdrup 
75581288
engparken8@gmail.com
Karla Beck Schmidt 
Eriksensvej 77, Sædding 
6710 Esbjerg V 
75153550

Inger Kristensen 
Rødehøj 29 
2770 Kastrup 
32512648
Leif Øbo Sørensen 
Liljevænget 24 
6700 Esbjerg V 
75115409
KONTAKTPERSON 
Lis Gram 
74841691
lisgram 1 @ gmail.com

Le/tAv /freds.

Margit Mosekilde 
Laveskov Alle 411 
3050 Humlebæk 
49193824
erik_og_margit@mosekilde.dk
Regner Kværnø 
Johanne Korchsvej 76 
4700 Næstved 
55727952
mai.regner@stofanet.dk
Holmer C. Lund 
Tornhøjvej 14, Koed 
8560 Kolind 
86391340
Bent Kristen Nielsen 
Sejstrupvej 13 
6740 Bramming 
75174046
b.k.nielsen@bbsyd.dk
Henrik Præstholm 
Nørrelundparken IB 
6760 Ribe 
40451728
henrikpr@stofanet.dk
Jens Præstholm 
Rækkevej 6, Faurskov 
8370 Hadsten 
86980040
stutteri.skovfryd@dlgmail.dk

Glob Riber 
Skærvadvej 6, Jebjerg 
8870 Langå 
86445279
riberzeuthen@hotmail.com
KONTAKTPERSON 
Henrik Præstholm 
40451728
henrikpr@stofanet.dk
Realister 1960 a
Else Marie Nielsen 
Næsbyhave 62 
5270 Odense N 
23885602 
halm75@forum.dk
Eigil Christesen 
Haderslewej 24A, 2.tv.
6200 Aabenraa
74678931/40178931
eigil.christesen@doppio.dk
Erling Frank 
Høedvej 50 
4450 Jyderup 
59277771EOFrank@paradis.dk
Finn Berg Knudsen 
Skovbrinken 6 
6400 Sønderborg 
74428913/23728743 fbg@knudsen.mail.dk
Aage Johan Kristensen 
Skelbækvej 4 
4600 Køge 
56659008 
ajkontor@mail.dk
Grethe P. Gottfredsen
Østergade 7
7480 Vildbjerg
97132799/22447608grethe.p.gottfredsen@mail.tele.
dk
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Conny Prinds Mortensen 
Benzonsgade 8 
4800 Nykøbing F 
29606721
ynnoc07@hotmaii.com
Freddy Prinds Paiiesen 
Benzonsgade 8 
4800 Nykøbing F 
29470551
ciaresof@hotmail.com 
Jørgen Bang
Lomborgvej 141, Lomborg 
7620 Lemvig 
97422373
Realister 1960 b
Eisebeth Rosenstand 
Sønder Fårup Vej 24 
6760 Ribe 
75445060
Børge Botteiet 
Hundegade 25 
6760 Ribe 
20663680
Poul Erik Hansen 
Mejlbyvej 4 
6660 Lintrup 
74855449
aani@ohr.dk
Christian Hjerriid 
Rømøvej 5 
6852 Bilium 
75258892
mechjerriid@maii.teie.dk
Ernst Jensen 
Gedeager 12 
6760 Ribe
75421834/20869670
egj@postl.dknet.dk
Peter S. Lau 
Eimevej 6 
6520 ioftiund 
21641209
peter.iau@toftlund.net

Eiien Margrethe Grangaard 
Skovbyvej 9 
8763 Rask Møiie 
75678481
eiien.grangaard@get2net.dk
Frida Madsen 
Grønhøjgade 6 
6600 Vejen 
75363360/21679767
Meta Stavnager Fiøe 
Nørreiundparken 3D 
6760 Ribe 
75420617meta-oie@stofanet.dk
KONTAKTPERSON 
Ernst Jensen 
75421834/20869670 
egj@postl.dknet.dk
E B E E E B B ^ ^ !
Studenter 1965 k
Annette Biering 
Christian IX's Vej 1A 
5230 Odense M 
66111633annette.biering@gmaii.com
Jane Botteiet 
Ribevej 42, Bobøi 
6683 Føviing 
75398339 j .botteiet@iive.dk

Lene Bundgaard 
Tårnhøjgård 20 
3500 Væriøse 
44485132 
lene@smidth.dk
Regitze Nørregård-Nieisen 
Gammel Mønt 27, 3.
1117 København K
33156256
rnn@kuriosa.dk
Else K. Woetmann Nielsen 
Rådmandsvej 16 
4230 Skælskør 
58196449eisewoetmann@maii 1 .stofanet. 
dk
Hans P. Ouiund Nielsen 
Søgade 4, st. tv.
9900 Frederikshavn 
98428276
h.p.ouiund@bbnpost.dk
Helene Nieisen 
Merkurvænget 71 
6710 Esbjerg V 
75158608
heiene.nielsen21 @gmaii.com
Hans Edvard Nørregård-Nieisen 
Broiæggerstræde 5, 1.
1211 København K
33150703
terra@tdcadsi.dk
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Quedens Gaard & Brorsonsminde
E fte r Jub ila r-recep tionen  26. ju n i 2015 

tilbyder B rorsonsm inde fra k l 13.30

Frokostbuffet

Laksemousse med salater og purløgscreme 
Kold dampet rødspætte på chilimarinerede hvedekemer 

Terrine af unghane med timian på 
urtemarineret spidskål/squash-salat 

Roastbeef med karrypickles, ristede løg 
og friskhøvlet peberrod

Salat med tilbehør
Husets ostebræt med syltet tilbehør og vindruer 

Hertil serveres hjemmebagt brød og smør 
(Kun mod forudbestilling)

Pris pr. kuvert kr. 169,-
Bestiiiing: Quedens tlf. 75 41 10 50

Lise F rederiksen O verdam m en 10 * 6760 Ribe 
Tlf. 75 41 10 50 * M obil 41 16 83 70

w w w .qu ed en sgaa rd .d k  * w w w .b ro rso n sm in d e .d k  * w w w .rib ebed and b reak fas t.d k
q u eden s@ gm ail.com
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Studenter 1965 ns
Kirsten Beck 
Hans Jacobsvej 49 
6760 Ribe 
75410701 
kirsten@becks.dk
Henning Dochweiler 
Viking Banke 10 
9990 Skagen 
23459698
dochweiler@gmail .com
Vivi Kyndesen 
Carstensgade 22 
1770 København V 
22587846 
vsk@privat.dk
Knud Daugaard Peters 
ORPEO, Residence 
le Cinquantenaire (Etterbeek) 
Rue de la Gare 32-36 
BE-1040 Brussel, Belgien 
+32475448896 
knud_peters@hotmail. com
Anne Marie von Rohr 
Grenzweg 50
DE-21244 Buchholz, Tyskland
+49418131276
a.m.v.rohr@googlemail.com

Studenter 1965 ma
Else Marie Blichert-Toft 
Dybdal Skovvej 27 
8600 Silkeborg 
97564037/25884242 
else@blichert-toft.dk
Henning Boysen 
Parkovsvej 38 
2820 Gentofte 
39654027 hb@hlgroup.dk
Bonde Bruun 
Knabberupvej 27 
7100 Vejle 
75836748
knabberupvej27@gmail.com
Hans Erik Christensen 
Flinterenden 6, 5-th.
2300 København S
50508495hec@mail.dk
John Gadeberg 
Finsensvej 13 A, 5-th.
2000 Frederiksberg

Aage Vedsted Hansen 
Sankt Vincents Vej 11 
6510Gram 
74821136/21633392 
aagev@dadlnet.dk
Ole Høy 
Englund 8 
9900 Frederikshavn 
98430121 
ole@hoeymail.com
Lis Janstrup
Bispebjerg Bakke 18 K, 2.tv. 
2400 København NV 
32545584 
lisjan@parkmail.dk
Christian Nielsen
Uglevej97620 Lemvig
97821996/42774132
hcn@mail.dk
Studenter 1965 mb
Povl Dons Christensen 
Carstensgade 22 
1770 København V. 
20162258 
pdc@privat.dk

S/uden/erho/de/ /965.
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Ole Degn Hansen 
Ave. De Las Olas,
Panorama Park, Blq. 1-4-A 
ES-03185 Torrevieja, Alicante, 
Spanien
jytte49@hotmail.com
Synnit Qvist Brun 
Parkvej 14 
5600 Fåborg 
62611088/20241603 
synnitbrun@gmail.com
PalleTore Jørgensen 
Holmbjergvej 20 A 
8420 Knebel 
86351080
molsdoc@dadlnet.dk
Kaj Lauritzen 
Elmelundevej 28, 1.
2700 Brønshøj 
38287521
Ole Østvig Nissen 
Véstermarksvej 11,
Åbøl Véstermark
6520 Toftlund 
74833593onissen@hotmail.com
Teddy Schøler 
Skægkærvænget 3 
8600 Silkeborg 
86855376
teddyscholer@yahoo.dk
KONTAKTPERSONER 
FOR HELE ÅRGANGEN 
Povl Dons Christensen 
20162258 
pdc@privat.dk og
Hans Erik Christensen 
50508495hec@mail.dk

Realister 1965
Olaf Møller 
Østergårdsvej 23-25 
8464 Galten 
86222413
om@hj-galten.dk
Clara Jørgensen 
Skovbrynet 2 
6630 Rødding 
74841087
hcjo@rnet.dk
Kirsten Hingeberg Larsen 
Sønder Boulevard 34, 4.th. 
1720 København V. 
33211625/24613568 
kirsten@hingeberg.dk
Ruth Schnor Petersen 
Stærevang 6 
3450 Allerød 
24274148
ruth.schnor@petersen.mail.dk 
Helle Bjerno
Amagerfælledvej 32, st.th. 
2300 København S 
32595094
Aksel Jes Bomberg 
Henrik Hertz vej 1 
8660 Skanderborg 
86522267/22595997 kh@kh-transport.dk

45-års jubitarer

Studenter 1970 a
Gunhild Tappe 
Baunehøjskolen, Hauptstr. 5 
DE-25923 Humptrup 
Tyskland 
+494663187110
KONTAKTPERSON 
Jette Lund 
75815040 
Jette_lund@oHr.dk

Studenter 1970 b
Ole Beck 
Trængstrupvej 99 
9541 Suldrup 
98653230 
ole@becks.dk
Inger Margrethe Kjærsgaard 
Gartnerhaven 7, 2.th 
5560 Aarup 
64473644 
imkj@jubiimail.dk
Lone Jehrbo 
Vestergade 53 
4930 Maribo 
54939428
lonejehrbo@mknet.dk
KONTAKTPERSON 
Ole Beck 
98653230 
ole@becks.dk
Studenter 1970 x
Geert Aagaard Andersen 
Asiatisk Plads 2 
1448 København K 
46496377/24829247 mannerupvej42@mail.dk
Klaus Dandanell Boesen 
Sjølundparken 73 
3150 Hellebæk 
25379486
Birgitte Lerche 
Bygvej 2 
7490 Aulum 
97473138
birgittelerche@hotmail.com
Poul Møller Petersen 
Elmbjergvej 29 
6430 Nordborg 
60222984
poul.moeller.petersen@skole-
kom.dk
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Studenter 1970 y
Peter Finnerup 
Korsbrødregade 5 
6760 Ribe
75435565/248667356nnerup@mail.dk
Ude Bloch Hansen 
Egilsgade 50, 3.
2300 København S 
40118376
ufFeblochhansen@gmail.com
Grethe Bossen 
Kaj Munks Vej 6 
6100 Haderslev 
74527615/60887615 ove.bossen@hotmail.com
Realister 1970
Palle Thomsen 
Kongebrovej 33 
5500 Middelfart 
64711640/64433468 
palle-thomsen@ret-raad.dk

40-års jubilarer

Studenter 1975 a
Jens Fangel 
Vinkelvej 3, Kollund 
6340 Kruså 
74618464
Lis Spedtsberg 
Sandmarken 14, Askov 
6600 Vejen 
75360185/22756117 lis@spedtsberg.net
Dagmar Warming 
Nørrelundparken 7c 
6760 Ribe 
75446690
dagmarwarming@gmail.com
Studenter 1975 b
Alice 0 . Brun 
Parkvej 7, Visby 
6261 Bredebro 74783558 
alice.brun@o6r.dk

Ulla Marie Prip Kayser 
Pilevej 11,Stensby 
4773 Stensved 
20244533
ulla.pripkayser@gmail.com
Søren Forchhammer 
Byager 8A 
4330 Hvalsø 
22174510
forchhammer@gmail.com
Elisabeth Lemvigh 
Højderyggen 15 
7120 Vejle Øst 
75712509/40503940 
ele@gumlink.com
Morten Lemvigh 
Folehavevej 9 
9000 Ålborg 
98122315/22623559 
mol@rn.dk
Knud Helge Nielsen 
Præstelodden 13 
8330 Beder 
50986907 knni@aarhus.dk
Jytte Olesen 
Sortebrødregade 12, st.
6760 Ribe 
75421217jholesen@stofanet.dk
Bente Rosenstand 
Grøndalsvej 68, st 
2000 Frederiksberg 
38195156/60948800 
ddlhhj@get2net.dk
Studenter 1975 x
Jette Hald Christiansen 
Slesvigvej 17 
6400 Sønderborg 
74485026
jette.h@christiansen.mail.dk

Jens-Ole Hansen 
Drejøgade 26F, 503 
100 København 0  
77554303/39185675jeol.hansen@gmail.com
Erik Høiberg 
Margrethevej 19 
6520 Tohlund 
74832696
kansasl 19@hotmail.com
Jens Chr. Jensen 
Rosen Alle 4 B, l.th.
6760 Ribe
75425233/40107233jcje@privat.dk
Karin Jensen 
Fælleslykkevej 6 
6100 Haderslev 
74529153
Bente Mikkelsen 
Gyvelparken 8 
6760 Ribe 
41410629bente.erling@maill .stofanet.dk
Ruth Sareyka Rosenberg 
Brunebjerg 32 
6000 Kolding 
75539491
Allan Sandholt 
Gormsgade 52 
6700 Esbjerg 
75310602
allansandholt@gmail.com
Karis Seeberg Sørensen 
Nygade 2 
8961 Allingåbro 
86481820 
karis@nrdn.dk
Ib Christian A. Thomsen 
Kaldredvej 40 
4593 Eskebjerg 
59291379christian.axelgaard@gmail.com
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Birte Aakjær 
Kanehaven 75 
8240 Risskov 
86216027aakjaer.christiansen@mail.dk
Studenter 1975 y
Knud Erik Christensen 
EUemosevej 16 
2900 Hellerup 
39693929
knudchri@gmail.com
Jakob Weiland Høj 
Ellegårdsvænge 16 
2820 Gentofte 
39683220 
jwhsons@dbmail.dk
Nicolai Nicolaisen 
Nyringen 5, st. tv.
8240 Risskov 
26223517
Karl Schmidt 
Ahornvej 40 
8680 Ry 
86891018
karlschmidt411 @yahoo.dk

35-års jubitarcr
Studenter 1980 a
Karin Høeg Bennetsen 
Kruchov
Sønderbrogade 105, st. th. 
8700 Horsens 
20939359
karinkruchov@hotmail.com
Elsebeth Grosbøll 
Skovvej 20 
6340 Kruså 
74671818
elsebeth@grosboel. com
Preben Kornbek 
Jansvej 34 
2300 København S 
32527750 
kornbek@live.dk

Ole Kværnø 
Ørsholtvej 19, Gurre 
3490 Kvistgård 
49177033ole.kvaernoe@mail.dk
Susanne Iversen 
Kjærmarken 44 
6771 Gredstedbro 
75431384
sanne@fam-iversen.dk
Dorte Rebsdorf Sørensen 
Løvsangervej 3 
8300 Odder 
2046 9371 
drs@km.dk
Studenter 1980 b
Dorte Marie Lunn Haubro 
Møllevej 79, Vive 
9560 Hadsund 
98571224/22635904 
haubro@os.dk
Per Erlandsen Brun 
Egernvej 36 
6000 Kolding 
75535493 peb@hh.dk
Lars Kent Jensen 
Barsbølmarkvej 1, Jets 
6630 Rødding 
74 85 51 08/ 20 44 80 31lkj@tj-holding.dk
Helle Ohrt Johansen 
Hagenørvej 59, Skærbæk 
7000 Fredericia 
75560556
ohrt-pradel@privat.dk
Anne Kristine Nielsen 
Kærbølvej 20 
6760 Ribe 
75422654

Kirsten Busch Nielsen 
Kaalundsvej 33A 
3520 Farum 
44950115kbn@teol.ku.dk
Karen Petersen
Hanehøj 23
2880 Bagsværd
44494496/40364496
Karen.Petersen3@skolekom.dk
Studenter 1980 x
Lis Brun Hansen 
Bavnborgvej 11, Maltbæk 
6600 Vejen 
75381575/53125932 
lisbrunhansen@hotmail.com
Margit Ivang Christensen 
Ribevej 30 
6500 Vojens 
60656202
margitivangchristensen@gmail.
com
Eskild Stauning Hansen 
Skovsbjergvej 5 A 
6520 Toftlund 
74830108/23931008 
stauninggaard@dlgtele.dk
Grete Høyer 
Præstemarksvej 28 
6710 Esbjerg V 
75117612/20408612 
grete.hoyer@gmail.com
Annette Lauridsen 
Nørre Søgade 33, 3. th 
1370 København K 
60920999
alauridsen@dbmail.dk
Karen Margrethe Lund 
Strucksalle 8 6270 Tønder 
22358672
karen.lund@youmail.dk
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Lars Jørn Nissen-Schmidt KONTAKTPERSON Hanne Merethe Høyer From
Kiplings Alle 33 Lis Brun Hansen Løvelvej 4, Seest
2860 Søborg 75381575/53125932 6000 Kolding
39693753/20642465 lisbrunhansen@hotmail.com 75540252/28960252
ljnissenschmidt@gmail.com

Studenter 1980 y Jørgen V. Jacevicz
Birthe Matzen Bech Henrik Brabrand Barsbølvej 2
Tornevangsvej 25 B Strandgade 44 D, 2.th. 6780 Skærbæk
3460 Birkerød 1401 København K 74751978
72684054 32577174 jacevicz@vetnet.dk
bbbech@dlgmail.dk HB@Hsmidth.com
Kirsten Schultz Jens Skovmand Hogh Annette Kurstein Jensen
Bispegade 17 8, Rue den Haag Strandboulevarden 146, 4 th
6760 Ribe LU-8223 Mamer, Luxembourg 2100 København 0
27571321 +352 45 89 16 39278870
schulsning@gmail. co m ghogh@pt.lu annettekj@post.tele.dk
Pia Sihm Kristian Bendix Drejer Christian Hvingel
Blichersvej 35B, lth Toftlundvej 10 Slåenvej 16
7330 Brande 6760 Ribe 9000 Aalborg
51298913 75425154/26835354 25212909
piasihm@privat.dk kbd@eeu.dk christian.hvingel@hotmail.
Mia Marquard Lars Geil
Nyrupvej 76 Langebakke 2 Else Marie Blomgren Jacevicz
4180 Sorø 8680 Ry Barsbølvej 2
57803720/26273720 86890073/40114704 6780 Skærbæk
mia@marquard.dk lars.geil@privat.dk 74751117
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Helle Larsen 
Golfvej 63 
6715 Esbjerg N 
75457584/60381038 
hellecl@gmail.com
Nana T. Mortensen 
Gjessøparken 3 
8600 Silkeborg 
86848315/22326420 
nannatranberg@Hbermail.dk
Lars Nørskov 
Nylandsvej 8 
2690 Karlslunde 
46150904
larstved@hotmail.com
Bodil Smidt-Jensen 
Kærvej 27, Gram 
8660 Skanderborg 
86373115 bsj@soh.dk

30-års jubilarer

Studenter 1985 a
Marianne E. Fræhr Thomsen 
Frydsvej 28 
6040 Egtved 
75552318
mala.thomsen@gmail.com
Lene Mannerup Roil 
Tanggaardvej 7, Stige 
5270 Odense N 
66180580
Hans Christian Ohrt
Trapholtparken 20, Strandhuse
6000 Kolding
75543888
hco@lett.dk
Ida Vind 
Hjertebjergvej 12 
830 Virum 
45831118 
ida@vind.to

Studenterl985b
Tina Sørensen 
Årøvænget 2, Skærbæk 
7000 Fredericia 
75563710/23338544 
tso@energinet.dk
Gerd Eva Sinding
Carl Bernhards Vej 15, 3. th
1817 Frederiksberg C
33254390/41653173
gerdsinding@gmail.com
Michael Dochweiler 
Sct.JørgensvejlO 
6760 Ribe 
28737383
michaelid@stofanet.dk
Jette Domar Møller 
Hundegade 2 
6760 Ribe 
75420150
jm@raadhus-conditoriet.dk
Pia Warming Fischer 
Nærum Hovedgade 76, 1., 007 
2850 Nærum 
29619041
piawarming.Hscher@gmail.com
Niels Madsen 
Teglgårdsvej 20 
2920 Charlottenlund 
39901027nielsmadsen@Yahoo.dk
Henriette Samsøe-Schmidt
Finsensvej 42
6760 Ribe
75425416
hss@mobisoft.dk
Anette Spang Frandsen 
Bregnevej 7 
3500 Værløse 44482292 
bregne@image.dk

Birgitte Ellegaard Randeris 
Prinds Christians Vænge 231 
8660 Skanderborg 
21437743birgitte_randeris@mail.tele.dk
Maja Skau-Olsen 
Kristiansvej 5 
8660 Skanderborg 
86520419/22180419 
majaskau@gmail.com
Studenter 1985x
Annette Susanne Hansen 
Sinebjergvej 43, Bjerne 
5600 Fåborg 
30311502 
bal@live.dk
Lykke Gerda Friis Madsen 
Salonikivej 105, Hårup 
8530 Hjortshøj 
86998289lykkefm@yahoo.dk
Morten Blicher 
Liden Gunvers Vej 13 
2300 København S 
33365402
morten.blicher@gmail.com
Lasse Dam Rasmussen 
Ambæk Mark 7 
4720 Præstø 
55998622/28357860
ldra@vet.dtu.dk
Studenterl985y
Bente Eising Nørtoft 
Store Hejbølvej 11 
6870 Ølgod 
75243848
nortoft@lykkegrd.dk
Steffen Gram Lauridsen 
Rimmersvej 70 8680 Ry 
86898831
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Susanne Lund Jepsen 
Øster Vedsted Vej 61 
6760 Ribe
75423273/22173273Jepsenx4@stofanet.dk
Poul Skov-Petersen 
Apt. 4B, Prime Mansion 
539/3, Sukhumvit Soi 31 
TH-10110 Bangkok, Thailand 
+6622580193Z+66818418961
poul_s_petersen@hotmail.com
KONTAKTPERSON 
Susanne Jepsen 
75423273/22173273 
Jepsenx4@stofanet.dk
Studenter 1985 c+z
Søren Michael Bang Carlsen 
Birkekrattet 6, st. 003 
6705 Esbjerg 0  
50514859
Heidi Juul Dahl Jensen 
Teglværksgade 11 
6700 Esbjerg 
75453187jensen.juui@mail.dk
Michael Kiholm 
Am Burgfried 11 
DE-24939 Flensburg 
22766750
kiholm65@gmail.com
Annette Gårdhøje Ulrich 
Skolebakken 37 
2830 Virum 
45838318
annetteulrich@dadlnet.dk
Carsten Petersen 
Færgevej 65 
3600 Frederikssund 
21396371pcarsten@hotmail.com

Studenter 1985 u
Anders Stubbe Arndal 
Kornvej 3
2920 Charlottenlund 
39905414
asa@kromannreumert.com
Hanne Engkjær Jepsen 
Klyden 10 
6270 Tønder 
74724747hkjepsen@mail.dk
Lise Bjerrum Thisted 
Bregnevej 25 
3500 Værløse 
44480888
lise@bjerrumthisted.dk
Søren Lindholt Hansen 
Kærlundsvej 26 
9000 Aalborg 
60624411 
slh@nonius.dk
Henning Madsen Hartwig 
Parkvej 20 
4773 Stensved 
55387218
hartwig45@hotmail.com
Birgit Juul Jørgensen 
Strandvej 5, 2.
6400 Sønderborg 
74424293/20652503
birgit.j.j@mail.dk
Lars Klitgaard Simonsen 
Myl. Erichsens Vej 7B 
7430 Ikast 
40164979
!s@pardon.eu
KONTAKTPERSON 
Henning Hartwig 
55387218
hartwig45@hotmail.com

25-års jubilarer

Studenter 1990 a
Peter Lindholm 
Skovtoften 9 
7100 Vejle
26270391/69904540
peter@lindholm.net
Anne-Sohe Pii 
Bøgeparken 202 
5240 Odense NØ 
66101872 
alyng@sol.dk
Dorthe Feddersen 
Piledamsvej 43 
6000 Kolding 
20823734 
dje@gmcb.dk
Studenter 1990 b
Lotte Vibe Bonnevie 
Kaalundsvej 7 
3520 Farum 
lottevibep@yahoo.dk
Studenter 1990 x
Claus Atzen
Femte Maj Plads 13, st.th. 
5700 Svendborg 
28122888
c-atzen@hotmail.com
Stig Jonassen 
Thorsvej 41 
8680 Ry 
44490441
Bjørn Karlby 
Rønnebærparken 18 
6760 Ribe
75424922/23245484
Lene Jermiin 
Fresiavej 2 
3450 Allerød 
28607632lenejermiin@hotmail.com
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Studenter 1990 y
Jakob Fredsted 
Kær Byvej 55, Kær 
6400 Sønderborg 
20630708 
jakob@danfoss.com
Gitte Uhd Sørensen 
Bragesvej 5 
6100 Haderslev 
74505015
gitteuhd@yahoo.com
Tanya Foss Nissen 
Udsigtenll 
6640 Lunderskov 
75585813
kimnissen@gmail.com
Klaus Ørtoft Madsen 
Drogdensvej 28 
2791 Dragør 
33228382/28540020 
klaus.ortoA@gmail.com
Jan Sahl 
Elmevej 13 
4140 Borup 
57521741 
jansahl@yahoo.com
Leo Thonesen 
Erdrupvej 11 A 
4242 Boeslunde 
30704286 
leoth@bgbank.dk
KONTAKTPERSON 
Helle Bruun 
22184766
bruunthomsen@esenet.dk
Studenter 1990 z
Inge Nagstrup 
Nørlundvej 6, Hunderup 
6740Bramming 
75101609/21644401 
ingenagstrup@gmail.com

Lisbet Holm
VolkmøHevej 19, AssentoA 
8960 Randers SØ 
86494858
lbh@vikinggenetics.com
Annette Lutzen Møller 
Syvendehusvej 31 
2730 Herlev 
35824813/29724674 
alm2100@hotmail.com
Birgitte Folmann
Set. Mogens Gade 52, 3.tv
8800 Viborg
48427448/28712248
birgitte@fblmann.com

20-års jubitarer
Studenter 1995 a
Katja Paulsen 
Hærvejen 95 
7182 Bredsten 
75543939
katjapaulsen@hotmail.com
Trine Lynddahl 
Høvænget 6 B 
6760 Ribe 
61396219 
tlogjs@mail.dk
Studenter 1995b
Stine Maria Kjær Silberg 
Potetevej 7 
8963 Auning 
60767117
Kirstine Nicoll Sinclair 
Lahnsgade 27, 3.
5000 Odense C
86124486/61661225
kirsinclair@hotmail.com
Studenter 1995 cTine Jessing Hvass 
Westergaards Allé 4 
6740 Bramming 
76560717 
tine.jessing@mail.dk

Kirstine Yde Thomsen 
Hvidkløvervej 66 
5700 Svendborg 
23833928 
kyt@sol.dk
Studenterl995xJan Eliasen 
Engbovej 22 
9200 Aalborg SV 
98131159/61334242 
jan@eliasen.dk
Birgitte Mullesgaard Pedersen 
Victoriavej 7 
3450 Allerød 
61716087
jusfori@hotmail.com
Tore Winther Pedersen 
GI. Kalkbrænderivej 15B, l.th. 
2100 København 0  
61651992
tore.winther@gmail.com
Heidi Schmidt 
Augustvej 11 
2730 Herlev 
28604098
heidischmidt98@hotmail.com
Studenter 1995yMichael Elsborg Andreasen 
Skovgade 5 
7321 Gladbjerg 
30794052
mail 1 @mickeysoA.net
Jens Jacob Beck 
Hvidkløvervej 66 
5700 Svendborg 
50998262
jens.j.beck@skolekom.dk
Stefan Struck Kronborg 
Duevænget 1 
6760 Ribe 
50735257
stefan.s.k@hotmail.com
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Ved gudstjenesten fastelavnssøndag i Ribe 
Domkirke, over hele fædrelandet og uden 
ibr dets grænser gik vi i forbøn for de dræb
te og deres pårørende ved angrebet i Kø
benhavn. Om aftenen samledes omkring
30.000 mennesker ved en højtidelighed på 
Østerbro, der afspejlede det fredelige fælles
skab og den samhørighed, som et sundt og 
godt træk ved den danske kultur. «Vi skal 
stå sammen«, lød det gentagende gange fra 
deltagere og talere, mens faklerne blafrede i 
vinden og John Lennons nihilistiske «Ima- 
gine«, der nivellerer alle virkelighedens for
skelle, blev afsunget.

«Vi skal stå sammen«, lød det ind i den 
virkelighed, der viser at vi aldrig har været 
så splittede som nu. Som også debattør og 
radiovært Kasper Støvrig i Deadline har 
gjort opmærksom på, hylder Lennons sang 
menneskehedens drøm om et virkeligheds
fjernt samfund, hvor det var bedre, hvis der 
ikke var noget at dø for. Det må man sige 
er ganske upassende dagen efter at en mand 
er dræbt ved et arrangement om ytrings
frihed. Og det gør det ikke bedre, at den 
forførende sangerinde forsatte med ordene 
om, at det var bedre, hvis «der heller ikke 
var nogen religion«, eftersom en uskyldig 
jødisk mand blev skudt, da han stod vagt 
ved en jødisk fest.

Det sikkert velmenende indslag er reelt 
et hån imod de mennesker, der mistede 
livet, fordi de levede i den virkelighed, de 
var givet. Den givne virkelighed de kæm
pede for og havde kær. Hvis ikke der er 
noget at dø for, er der heller ikke noget at 
leve for på dette sted inden for en bestemt 
landegrænse, hvor vi hører hjemme. Her 
er fædrelandet rammen omkring et fælles
skab, et fælles sprog, en kultur. Det er det 
sande fællesskab i den jordiske verden, der 
er ufuldkommenhedens og syndens sted, 
hvor lovens opgave derfor er at hævde skel

let mellem dit og mit, for at vi kan leve 
sammen som mennesker. Derfor havde det 
været mere passende, om end utænkeligt, 
hvis Grundtvigs okærlighed til fædrelandet« 
var blevet afsunget.

Salmen hed oprindeligt -/Danmarks nød
vendighed«. Grundtvig formulerer her, at i 
kærlighedens rige, på den jord hvor vi er 
givet at leve, går ret og magt hånd i hånd. 
Det vil sige, at vi skal lyde Guds fordring 
og være det givne tro, fordi «menneskelivets 
virkelighed er altid sat af Guds ord til at 
være menneskets eget ansvar. Derfor gæl
der den borgerlige lov ligefuldt for kristne 
som for hedninger. Alle skal være øvrighe
den lydig. De ti bud for jøderne, Jyske Lov 
for Danskerne, Sakserspejlet for Tyskerne: 
det er på hvert sit sted og i hver sin sam
menhæng loven for de pågældende folk -  
men at der skal være lov er Guds befaling«. 
(Krarup 1980, 123-24). Derfor er det ikke 
forsonende floskler og kærlighedsbudska
ber, der skal tilvejebringe konflikter, men 
statens sværd, der skal forsvare landets fri
hed og fred.

Ellers er der intet at leve eller dø for, men 
kun det hvide tomrum, som musikvideoen 
til Lennons «Imagine« afsynges i. Og Gud
skelov tror vi, i modsætning til Lennon, på 
et himmerige, hvor Gud drager alle sine 
fortabte sønner og døtre hjem til sig. For 
Gudskærligheden, som den kristne kirke 
forkynder, «flytter frit hvad loven sætter/ 
skellet mellem dit og mit« og opfylder der
ved alle love. For den kristne forkyndelse 
om Guds nådige tilgivelse omfatter alle, et
hvert menneske til alle tider: Forkyndelsen 
er, at Jesus Kristus har sejret over ondskaben 
og mørket, også i gerningsmandens hoved. 
Mens der ved højtideligheden på Østerbro 
kun blev omtalt to ofre for rædslerne i Kø
benhavn, går vi i kirken i forbøn i Jesu navn 
for alle tre omkomne, at det evige livets lys
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må skinne for dem. Det er ret og rimeligt, 
at der i det folkelige ikke kan være den fjer
neste tilkendegivelse af medlidenhed over 
for gerningsmanden. Kun i Herrens kirke

kan lyde de vanvittige om morderens tilgi
velse. De ord, som intet menneske kan sige 
sig selv, men som gælder ethvert menneske, 
nemlig at dine synder er dig forladt.

37



k z  A z z r ^ z ^ Z T e r e z z r  Zz7/zZz7eAe Z z 7  z z t  A rz 'zz^ e  <7ezzzze zzrZz'A e /, r o z z z ^ z z z / e r  z A zzre < 7z tzA A o /e zz i d w A r z ^
^ r 2 0 M

innovation - et nyt fag på RK
AAzZZZ GzZ<7ê Zfo7w7Z

fbr/atferez! ^år /bzan.

I 2012 udbød skolen for første gang, og 
som et af de første almene gymnasier Dan
mark, faget innovation. Innovation er på 
skolen et 1-årigt valgfag på c-niveau og er 
en mulighed for elever i 2.hf og 3.g.

Innovation er blevet et af tidens hotte 
ord, både i brede erhvervskredse, i forsk
ningsmiljøer, blandt politikere og menings
dannere, i medier og på uddannelsesinsti
tutioner. Ordet bliver brugt og misbrugt 
til at argumentere for mangt og meget, og 
skal man være med på beatet skal man være 
innovativ -  alt andet er håbløst gammel
dags!!!! Innovation er det nye sort og løs
ningen på alle klodens store problemer — i 
flæng kan nævnes den globale opvarmning, 
fattigdommen i Afrika og ølbodens udse
ende og placering på Domkirkepladsen i 
Ribe!!!!
Tankegodset og fundamentet for selve fåget 
innovation skal findes i de gode gamle dage. 
Det er generelt accepteret indenfor sam
fundsvidenskaben, især blandt økonomer, 
at nye produkter og processer er en hoved
kilde til dynamik i samfundet. Det gælder 
folk helt tilbage fra Adam Smith og Karl 
Marx, som har vist en betydelig interesse 
for sammenhængen mellem forskning, tek
nisk fornyelse og markedet. Politologen og 
økonomen Joseph A. Schumpeter tunede i 
starten af det 20. århundrede for alvor ind 
på begrebet entreprenørskab og innova
tion. Schumpeter lavede en tredelingen af 
processerne i forbindelse med innovation, 
nemlig invention, innovation og diffusion 
-  en opdeling, der er helt central i faget in
novation.

Fagets kernestof bygger netop på de 
faglige områder invention, innovation, og 
diffusion. Implicit i disse fagområder lig-
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ger kreativitet og entreprenørskab -  ingen 
innovation uden forudgående systematisk 
arbejde med kreativiteten og det entrepre
nante.

Det er igennem dette vindue, man i un
dervisningen giver sig i kast med de pro
cesser, der sker fra idégenerering tii kom- 
merciaiisering i såvei private og offentlige 
virksomheder som i profit- og nonproRtor- 
ganisationer. Med andre ord beskæftiger fa
get sig med aft det, der sker fra en ide bliver 
født, til den er blevet realiseret og bliver til 
et indsatsområde for Røde Kors i Syrien, 
ligger i køledisken Netto, på en boreplat
form på Nordsøen, som en webtjeneste på 
internettet -  eller hvor den nu bliver til
gængelig for (for)brugeren.

Faget er problem- og projektorienteret. 
Der arbejdes i undervisningen meget i 
grupper eller rettere sagt i små «tænketan
ke«, «organisationer« eller «virksomheder«, 
hvor eleverne selv skal indhente oplysnin
ger og arbejde på at gøre projektet så virke
lighedsnært som overhovedet muligt.

I den sidste del af undervisningstiden 
frem mod eksamen, arbejder eleverne med 
deres afsluttende eksamensprojekt. Projek
tet har form af en forretningsplan for en 
virksomhed eller etablering af en non-proRt 
organisation. Projektet udarbejdes på bag
grund af en forretningside, som eleverne 
i fællesskab har faet gennem undervisnin
gen eller gennem samarbejde med eksterne 
samarbej dspartnere.

Med hensyn til sidstnævnte har eleverne 
på det nuværende valghold netop ageret 
tænketank og sparringspartner for Ribe 
Board og Esbjerg Erhvervsudvikling i for
bindelse med workshops om, hvordan man 
kan øge bosætningen i Ribe og tiltrække 
unge mennesker til området. Workshops 
hvor personer i nøglepositioner i lokalom
rådet har diskuteret løsningsforslag blandt 
andet på baggrund af de input, de har faet 
fra eleverne på innovationsholdet.

Det næste eksterne islæt er et innovati
onsprojekt i samarbejde med Muskelsvind
fonden, hvor omdrejningspunktet er pro

/øeerne md opsøpas.

dukt- og service-løsninger, der kan forbedre 
livet som handicappet.

Samarbejder der sammen med det dagli
ge rugbrødsarbejde med teorier og begreber 
fra grundbøger, skal fremme elevernes evne 
til at arbejde systematisk og kreativt med 
ideudvikling, så de udvikler handlekraft og 
evne til risiko-håndtering ved anvendelse 
af metoder til gennemførelse af innovative 
projekter både i private og offentlige virk
somheder som i proRt- og nonproRtorga- 
nisationer.

Måske bliver det en elev fra RK, der 
innoverer fremtidens Facebook, opRnder 
aRøseren for kniv og gaffel, afskaffer fat
tigdommen eller får løst problemerne med 
ølboden.
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Livets arabesk og en gamme! skoiebog
HzzZZzZ AioAr ZzZrreZZ 6W f ẑzzr CÅwrz'zzzz fkrzoz*
Hvad har den danske latinskoles pebhnge, 
Kong Mithridates og Dronning Kleopatra 
tii helles? Ifølge Mads Pors er svaret, at de 
alle drager nytte af at kunne deres latin! 
Kong Mithridates' succes beroede ifølge

Pors på, at han var i stand til at adressere 
legater fra sine 22 forskellige folkeslag på 
deres modersmål, og Kleopatras berygtede 
charme bundede naturligvis i hendes emi
nente veltalenhed. Hvem Mads Pors var, og

Gryo'erpacfe / 7500-f<3//et?

40



hvad hans bidrag til det 16. århundredes 
danske latinstudier bestod i, er historien 
om livets arabesk og en gammel skolebog.

I de første hundrede år efter reformatio
nen havde Ribe Katedralskole en lille snes 
rektorer. En vigtig forklaring på, at rektorer 
typisk kun sad i stillingen i fa år var, at det 
ikke var en slutstilling. For mange lå et rek
torat først i karrieren, der for de fleste skulle 
fortsætte med embeder i kirken. Det havde 
så den logiske og teologiske konsekvens, at 
der på samme tid levede en del mennesker 
med gejstlige embeder, som havde været 
rektor for latinskolen i Ribe.

Den 8. december 1592 var Fyns biskop i 
medfør af sit embede på tilsyn i Bogense. I 
årtierne efter reformationen havde biskop
perne travlt med at tilse, at den nyordning 
af skole- og kirkevæsenet, der var formule
ret i »Kirkeordinansen« fra 1539, blev fulgt 
rundt omkring i sognene. Jacob Madsen 
var biskop på Fyn fra 1588-1604, og det er 
ham, der er på visitats i Bogense. Fian skri
ver i sin visitatsbog: »Claget Borgemester oc 
Raad paa Mats Pors, Scholemesteren, som 
kom did Mikkelsdag 1592, at hånd for
sømte Scholen. Han blev forligt med dem 
efter en drøj Irettesættelse. Han gav mig sin 
skrevne Forpligtelse. Jeg visiterede Skolen 
fra 1-3. Der var 29 børn: af Borgernes Børn 
var der heriblandt 15«.

Jacob Madsen (1538-1606) var elev på 
Ribe Katedralskole fra sit 10. til sit 13. år. 
Under et bispemøde i 1555 blev han erklæ
ret for student. Dette skete hos Peter Pal- 
ladius, der var den første superintendent, 
det vil sige biskop, på Sjælland efter refor
mationen. Palladius har som Jacob Madsen 
skrevet en visitatsbog. I begge tilfælde er 
der tale om spændende historiske, kirkehi
storiske og personalhistoriske kilder samt 
interessante sproghistoriske dokumenter. 
Palladius var student fra Ribe.

Otte år senere har Jacob Madsen erhver
vet magistergraden i Wittenberg. Herpå 
opholdt han sig en tid i København hos 
Hans Thomæsen, der ligeledes var student 
fra Ribe, hvor han i øvrigt var rektor i pe

rioden 1557-1561. Jacob Madsen hk tilbud 
om fordelagtige stillinger, men foretrak at 
blive rektor ved sin gamle latinskole i Ribe, 
hvilket han var fra 1565 til 1567. Herpå 
fulgte tyve år som sognepræst ved Domkir
ken samme sted. I 1588 måtte Jacob Mad
sen føje kongen i dennes ultimative ønske 
om, at Jacob Madsen satte sig i bispestolen 
i Odense. I visitatsbogen kan vi følge ham 
som en tro kongens og kirkens tjener, der 
med hestevogn og køresvend færdedes på 
de fynske veje året rundt.

Menneskers livsforløb snor sig om hin
anden. Den Mads Pors, som Jacob Madsen 
visiterede i Bogense, havde såmænd også 
været rektor på Ribe Katedralskole. Det var 
han i årene 1595-1590. Jacob Madsens og 
Mads Pors' fædre var begge borgmestre, den 
første i Vejle, den anden i Horsens; men så 
er der heller ikke ret mange flere sammen
fald i deres livsforløb eller livsførelse.

Mads Pors studerede med kongeligt sti
pendium fra 1579 i udlandet. Han blev 
magister fra Wittenberg. Efter en tid som 
skolemester i Horsens, ansatte biskoppen i 
Ribe, Hans Laugesen, der selv var student 
fra byens Domskole, Mads Pors som rektor 
ved samme, der på dette tidspunkt lå på 
hjørnet af Grydergade og Skolegade. I åre
ne som rektor udgav Pors fyndige sentenser 
fra Saxos værk om danernes historie samt 
et hæfte med danske julesalmer til brug for 
skoleungdommen i Ribe.

Det er uklart, hvorfor Mads Pors forlod 
rektorembedet i Ribe for at fortsætte ved 
en ubetydelig skole i Bogense. Men det 
ligger fast, at Mads Pors under et ophold 
i Frankfurt am Main i 1594 får udgivet en 
omfattende latinsk-dansk ordsamling, der 
er tilegnet Christian den 4. og med kon
gens billede i træsnit foran i bogen. Det 
var givetvis mere tilfredsstillende end en 
biskoppelig irettesættelse i Bogense! Værket 
hedder »De nomenclaturis Romanis recens 
Danice factis«, og det er senest genudgivet 
i 1995, da det endnu har sproghistorisk be
tydning.

Mads Pors var uden tvivl en begavet og
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velstuderet mand; men han skulle senere i 
sit liv komme i store og noget kulørte pro
blemer — nu først til hans akademiske ho
vedværk.

Mads Pors' firdelte nomenklatur ind
ledes med et ¿fe Doo, hvor
første opslag ikke overraskende er Deus, 
Gud. Pors' værk adskiller sig dog fra andre 
af tidens latinske vokabularier ved at lade 
det danske sprog fylde, som nu her ved 
(på latin) at bemærke, hvordan ordet Gud 
minder om ordet god/bonus -  for det er 
Gud! (er? 0722772 Doz??). Et Platoncitat bakker 
dette op, og endelig bringes glosen for gud 
på græsk, Oso$.

Opslaget indleder således på program
matisk vis et værk, hvis trilingualitet til 
trods har det primære formål at styrke dan
ske latinlæsendes sprogkundskab. Dette 
kommer til udtryk, når Pors i sit indle
dende dedikationsbrev plæderer for sko
len og kirkens vigtige rolle i forbindelse 
med styrkelsen af denne sprogfærdighed 
(%7%M7'?'M77i fog7M?;'o), og forklarer også, 
hvorfor nomenklaturen foruden et latinsk 
indeks ligeledes er forsynet med et dansk -  
og ikke et græsk — indeks.

Efter opslaget om gud følger andre cen
trale ord og begreber fra den religiøse sfære, 
som til sammen udgør nomenklaturens før
ste del. Herpå følger afsnit, der alle centre
rer sig om mennesket i privatsfæren, hvilket 
dækker over afsnit om alt lige fra menne
skets anatomi, huslig økonomi og 7722272̂ 22? 
77222/20̂ ???, kvindestads, hvor vi finder så 
centrale gloser som 27222227-2? (ørering), 7720- 
722/0 (halskæde) og r?ro/)Å?MW (et livsstykke, 
der holder barmens bølgen under kontrol, 
som skrevet står).

I tredje hoveddel, der er længere end de 
to første tilsammen, behandles mennesket 
i offentligheden. Her er fagtermer relateret 
til alskens professioner som bagere, tømrere 
og sømænd, dystre afsnit om død og begra
velse, forbrydelse og straf, men også et af
snit om Co//z2MO? 720̂27-20 7*22772, 077272?? 0̂7207*2?.'
ophobningen af uhyrlighed af alle arter.

Det er dette afsnit 22, man skal gå til, 
hvis man ønsker at kende de latinske ord 
for ruffer, skøge, horekone, blodskænder 
eller andre ord af en sådan kaliber, at den 
gode Pors ingen danske gloser giver.

Bogens sidste og længste del er en nidelt 
mini-encyclopædi, hvor de forskellige vi-
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densområder er ordnet under de ni muser. 
Feitet spænder bredt fra kronograh over 
frugter og fisk tit geometri, men mest in
teressant er måske det første afsnit om sko
ler og skolelærere. Eftersom opslagene ikke 
er struktureret alfabetisk, er det vel rimeligt 
at antage, det de mest centrale gloser står 
først. Skoleafsnittets indledende treenighed 

(ris/ferie) opsum
merer således den institution, hvor Pors øn
skede at styrke sprogkundskaben.

Vigtigheden af dette foretagende under
streges i værkets dedikationsbrev til Kong

Christian d. 4., hvor Pors blandt andet gri
ber til de kuriøse fxewy/h fra antikken som 
nævnt indledningsvist. Her går Pors endda 
så vidt som til at overveje, hvorvidt Pom
pejus kunne have forladt Ægypten med li
vet i behold, hvis hans sprogkundskab ikke 
havde været så utilstrækkelig.

Man kan måske undre sig over, hvad 
peblingene udi Ribe og andetsteds har til 
fælles med disse historiens store mænd og 
kvinder; det gør Pors ikke, men drager i 
stedet konklusionen, at sunt igitur linguae, 
non solum ornamenta in heroibus, verum

! C O MPuNctptsD.  C m tS TIA N! Q_v A * T ],
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aurei hami, quibus urbes, maria, iitcora, 
et regna, reges expiscari soient: "Sprogene 
er altså ikke biot pynt i heitedigte, men i 
sandhed kroge af guld, som konger plejer at 
udforske byer, have, strande og kongeriger 
med«.

Med dette hans biologiske hovedværk 
kan man mene Pors akademisk rehabili
teret. Med hjælp fra forskellig side vælges 
han til sognepræst ved Domkirken i Ribe. 
Embedet havde han fra 1595 til 1616, hvor 
han afsættes. Lensmanden på Riberhus hk 
fra kongen et brev, hvori der stod, at kon
gen havde erfaret, at "M. Mads Pors i ad
skillige grove Maader skal have forset sig og 
gjort det, som en Sognepræst og Guds ords 
Tjener ikke sømmer, egner og vel anstår«. 
Mads Pors var en lidenskabelig, uforson
lig og stridbar mand, der ofte lå i konflikt 
med en del mennesker, bl.a. også familie
medlemmer. Udskrifter fra Dombogen i 
København viser konflikter om rettigheder 
og krav samt brug af "ærerørige ord«. En 
mængde uartige vittigheder, der cirkulerede 
i Ribe, blev tillagt Mads Pors. Han afske
digedes på grund af usømmelig optræden.

I 1582 byggede råd- og rigmand Peder 
Baggesen et stort hus på Torvet i Ribe. 
Mads Pors havde giftet sig med Baggesens 
datter, Anna, og det gik sådan, at parret 
kom til at bo i huset, da Pors' svigerforæl
dre var døde. Huset, som i dag bl.a. rum
mer Turistbureauet, kom da til at hedde 
'Porsborg' efter Mads Pors. Efter at have 
mistet embedet ved Domkirken slog Pors 
sig på handel og ikke mindst med stude. En 
række store tab og en dom om at betale en 
betydelig handelsgæld hk den konsekvens, 
at Mads Pors havde en bundløs gæld, da 
han døde i 1618.

Peder Jensen Hegelund (1542-1614) 
afløste Jacob Madsen som rektor på latin
skolen i Ribe. I Jacob Madsens visitatsbog 
kan man se, at de havde en venskabelig for
bindelse. Hegelund var rektor i hele elleve 
år, hvorpå han i 1580 hk embede ved Dom
kirken, hvor han var biskop fra 1595-1614. 
Atter havde Pors en tidligere rektor fra

Domskolen som overordnet. Som tilsyns
myndighed har Hegelund været involveret 
i Pors' embedsførelse.

Jacob Madsen døde i 1606. I modsæt
ning til Pors' deroute havde Jacob Madsen 
en karriere, hvor han vedvarende voksede 
i gunst. Dette fortsatte hos flere af hans 
børn. Her skal blot nævnes sønnen Mathi
as Jacobæus/Mads Jacobsen (1569-1636), 
student i 1587. Mathias kom i latinskolen i 
Ribe, da han var hre år. Han studerede ved 
Københavns Universitet, rejste og stude
rede i flere år i udlandet: Tyskland, Frank
rig, England, Schweiz og Italien. Han hk 
en særlig tilknytning til den berømte læge
skole i Padua, hvor han i 1598 blev Doctor 
Medicinæ samt udnævntes til prorektor og 
syndicus, det vil sige juridisk rådgiver. Der 
er på en søjle i domkirken i Padua indsat en 
ærestavle til minde om hans virksomhed. I 
år 1600 nedsatte han sig som læge i Århus, 
hvor han-også hk et kannikedømme. 11613 
blev han professor medicinæ ved Køben
havns Universitet, fra 1614-1620 var han 
livlæge hos Christian den 4. De sidste 16 
år af sit liv tilbragte han som læge i Århus, 
hvor han er begravet i Domkirken.
Kilder:
Mads Pors: "De nomenclaturis Romanis«, 
1995
V. Bloch: "Af Ribe Katedralskoles Historie 
gennem 700 år", 1910 
J. Rasmussen og A. Riising (red. og udg.): 
"Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588- 
1604«, 1995
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Unge Forskere -
konkurrencen, der gav sko)en 100.000 kr.
Æ?M7M R  ThzZ&fZZ 0^Rzz4wzM /wg/r/ZW — r/Mi/cTT/f?" 2 0 7 4

I år vandt Ribe Katedralskole DTU's Hem- 
pel-pris på 100.000 kr., og det er ingen 
tilfældighed. Skolen er udbyder af en im
ponerende mængde tilbud til fagligt dyg
tige elever, hvilket der lægges mærke til i de 
finere kredse. Dog har en enkelt begiven
hed — skolens brede deltagelse i projektet 
Unge Forskere — gjort det muligt for skolen 
at vinde de 100.000 kr.

En del af jer undrer jer nok over, hvad 
i himlens navn Unge Forskere er. Det er 
nemlig første år nogensinde, at Ribe Ka
tedralskole har deltaget i projektet. Unge 
Forskere er -  helt basalt -  en konkurrence 
for innovative unge, der har udviklet enten 
produkter eller interessante forskningsre
sultater.

Deltagelsen netop i år skyldes, at fire af

skolens elever, hvoraf to er forfatterne til 
denne artikel, har været involveret i det 
såkaldte ScienceTalent College, herefter 
STC. SCT krævede, at vi sendte reviderede 
SRP-opgaver ind, som blev karaktergivet 
og videresendt til Unge Forskere.

Vi skrev om feromoner, duftstoffer, og 
deres inter-specihkke påvirkning i mus. Til 
projektet Unge Forskere valgte vi, at op
gradere vores eksperimentelle del af vores 
projekt, da der i beskrivelsen fra STC blev 
lagt stor vægt på, at vores projekt skulle 
være nytænkende og have baggrund i et 
gennemarbejdet forsøg. I SRP'en havde vi 
valgt et forsøg med melbiller, men grundet 
forskellige komplikation var resultaterne en 
smule tvetydige.

Vi valgte derfor at lave et forsøg med seks

Oe to ontye tortatfera
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/?e/dor /tarsda/ t/ar sfo/f dygf/pe e/ewr
Natalmus, to hanner og fire hunner. Dette 
museforsøg vakte en del grin på lærerværel
set, især da vi pludselig stod med 24 nøgne 
museunger... Forsøget gav dog pote, og vi 
hk et klart indblik i, hvor stor en påvirk
ning feromoner har på gnavere som mus.

En smule presset hk vi indsendt vores 
projekt til Unge Forskere, og en uge efter 
hk vi til vores overraskelse den glade nyhed, 
at vi sammen med to andre projekter fra 
skolen var gået videre til semifinalen i Unge 
Forskere, som ville foregå i Odense. Semi
finalen ville bestå af en juryrunde, hvor hre 
eksperter på runde ville komme for at vur
dere vores projekt.

I al hast hk vi produceret en videnska
belig og dog hot poster, som var baggrun
den for vores korte oplæg til eksperterne. 
Efter juryrunderne blev finalisterne ud
nævnt af Felix Smith, der overraskende nok 
udråbte vores projekt til en af finalisterne. 
Vi var nu blandt de 50 bedste ud af over
2.000 projekter landsdækkende.

Finalen fandt sted i København — i Fo
rum. Vi havde arbejdet en smule på po

steren, og vi stillede vores bod op i Forum 
akkurat som i Odense. Vi havde blot mere 
plads! Alle de bedste projekter var samlet 
under ét tag, og det var spændende at møde 
andre Unge Forskere ligesom os. Vi brugte 
hre dage i København, hvor vi lærte en 
masse nye mennesker at kende, og hvor vi 
skabte en masse kontakter!

Højdepunktet på turen var da rektor 
Karsdal på vegne af Ribe Katedralskole 
modtog D I U's Hempel-pris, da vores pro
jekt ikke var med i kapløbet om de helt 
store priser.

Projektet var en fantastisk mulighed for 
både at opleve, hvordan faktisk naturvi
denskabelig forskningsmetodologi virker, 
og for at se andre, spændende idéer -  og så 
var det sjovt! Vi opfordrer bestemt alle med 
en anderledes, kreativ eller bare skidegod 
SRP til at indsende den til Unge Forskere. 
I bedste fald får man en masse gode ople
velser, venner (og penge!) ud af det. Det er 
endda muligt at tage skridtet videre til den 
europæiske hnale og samtidig få en (gratis!) 
rejseoplevelse.
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!nd!æg fra medtemmer
Ebt ATtrArr Afe/Ar 6.46 3^r M 
iff7373f 376 rrZwdrAv.'
To musikalske ripensere
Tage Nielsen (student 1947) og jeg selv An
ders Møller (student 1946) blev begge født 
16. januar 1929. Begge var interesserede i 
musik og lærte at spille klaver hos fru Haar 
(gift med rektor før seminariet).

Efter eksamen studerede Tage musik. 
Han begyndte også at komponere seriøs 
musik. Han boede mange år i Rom med sin 
familie. Der komponerede han flere symfo
niske værker. Nogle af dem findes indspil
lede på CD. De kan bestilles fra nettet, og 
man kan søge Tage med Google. Desværre 
døde Tage for et par år siden.

Jeg valgte at studere til civilingeniør. 
Efter nogle år i København flyttede jeg til 
Stockholm, hvor jeg stadig bor med min 
(svenske) familie. Jeg spiller stadig klaver 
og jeg har sunget i kor både i København 
og i Stockholm. Jeg har komponeret mu
sik til mange sange og romanser. De har 
resulteret i flere CD plader. Man kan lytte 
til dem helt gratis ved at søge efter Anders 
på Google. På YOUTUBE findes en video 
med hel koncert med musik af Anders. 
Har I spørgsmål kan I kontakte mig på: 
a.moeller@telia.com H

fATttr T/o/w, 6.33, Mzxfo, Srrrz^r, Atr rr72i/f 
or ro7% w^rÅe or ¿AÅAd ooi/
tHM̂ er 0772 AoTzAr g%773/e Ao/o, ro772 3 22 72 ogTor 
TttgOTzro tz/ ro772772or ro772 60 ¿zrr JzAzVor.
Brændte bøqer
I efteråret 1954 afholdt Heimdal en auk
tion til fordel for det kommende Heim- 
dalsbal. Nogle af byens forretninger havde 
skænket forskellige ting, blandt andet en 
del bøger.

Jeg erhvervede en bogpakke med et ek
semplar af <<Buch der Lieder«, af Heinrich

Heine. Den var trykt på dårligt papir, som 
i dag er helt brunt.

Når jeg gransker den nærmere, viser det 
sig at den var udkommet i 1946, idet tek
sten siger følgende: ^Copyright bei Verlag 
Jacob Mendelsohn, Nürnberg.
Gedruckt bei der Universitätsdruckerei, H 
Stürtz AB Würzburg (unter Verwaltung der 
Amerikanischen Militärregierung.)«

Heinrich Heine (1797-1856) var jøde 
og hans bøger blev således sammen med 
mange andre forfatteres værker brændt på 
bogbål den 10. maj 1933. Det var matio- 
nalsozialistischen Studenten« med støtte af 
en del af universitetets professorer, der stod 
for handlingen, som fandt sted på Bebel- 
platz ved Operaen i Berlin.

1995 afsløredes et monument netop på 
Bebelplatz. Den israelske kunstner Michael 
Ullmann har skabt det, og det er et 5 gange 
5 gange 5 meter stort hvidt hulrum, som 
skulle kunne rumme 20.000 bøger. Der er

Kunstneren At/cdae/ tv//mann ved p/asp/aden 
ved et m/ndearranpement tor dopdrænd/npen.
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en glasplade midt over det dybe hul, som er 
lysende døgnet rundt. Gennem glaspladen 
ser man ned i det store rum, som er forsynet 
med tomme hvide reoler langs væggene.

Ved kanten af glaspladen står Heines 
»profeti« på en plade: »Das war Vorspiel 
nur. Dort wo man Bücher verbrennt, ver
brennt man am Ende auch Menschen«.

Man kalder det »profeti«, men ordene er 
egentlig taget fra Heines tragedie »Alman- 
sor« vers 243 f som udspiller sig i Spanien 
under inkvisitionen. På en markedsplads 
brænder man et eksemplar af Koranen, 
hvorunder en Maurer siger dette: »Dort wo 
man Bücher verbrennt, verbrennt man am 
Ende auch Menschen«.

Der er forståeligt at Verlag Jacob Men
delsohn hurtigt efter krigen atter ville gøre 
Heines lyrik tilgængelig for både gamle og 
nye læsere.

Det er et monument, der gør indtryk og 
er en seværdighed. H

Ehz /ør?: R/owgrett 3.64 M

Historien om et »venskab« 
tii minde om tektor Krebs
Min enoghalvfjerdsårsdag nærmer sig. Den 
oprinder helt præcist den 15- marts i år. 
Samme dag ville lektor Krebs være blevet 
ethundredeogfemogtyve.

I en gymnastiktime for mange år siden 
blev lektor Krebs opmærksom på, at vi ikke 
blot havde fødselsdag samme dag, men vi 
fyldte år med de samme cifre. Han blev en- 
oghalvfjerds og jeg blev sytten. En begiven
hed, der kun ville forekomme netop det år 
for to personer, der var født i henboldsvis 
1890 og 1944.

Vi havde bestemt stået på venskabelig 
fod et par år allerede, men nu var venskabet 
oplagt og var yderligere underbygget af, at 
vi boede i samme kvarter i byen.

Jeg boede på Tangevej, og lektor Krebs 
boede lige rundt om hjørnet i et funkishus

på Linde Allé. Huset vendte ryggen mod 
gaden, hvor vi unger legede alle mulige 
udendørslege. Næsten hvert hus kunne bi
drage med et barn eller to, men ikke fun
kishuset, hvor der nok fra tid til anden 
kom en stor dreng farende ud på en grøn 
»Hamlet«, men vi kendte ham ikke, og det 
forlød, at han ikke rigtigt hørte hjemme på 
adressen.

Lektor Krebs var en markant personlig
hed i byen. Han havde gjort et stort stykke 
arbejde både for spejderbevægelsen og 
det nyoprettede hjemmeværn, men for os 
børn i kvarteret var han først og fremmest 
en gårdvagt på latinskolen, om hvem man 
kunne fortælle de drabeligste historier.

Trods naboskabet traf jeg først rigtigt 
Krebs i fjerde mellem i skoleåret 59/60 — 
netop det år, hvor han gik af i nåde og med 
pension fra 31. marts at regne.

Krebs fortsatte med sine timer skoleåret 
ud, og påtog sig til ubetinget glæde for os 
alle et årsvikariat med seksten ugetimer året 
efter. Et år hvor vi altså fejrede en særlig 
fødselsdag, men også et år hvor Krebs af
sked var endelig.

Hvordan kunne Krebs nu undvære sine 
elever? Det kunne han heller ikke.

Om mig kunne han tii enhver tid have 
tænkt, at jeg med fordel kunne tage den lidt 
med ro, koncentrere mig om min skole og 
læse lidt mere på mine lektier, men sådan 
formulerede han det aldrig. En dag »traf 
han min mor på gaden«, talte med hende 
og siden med mig, og her må vi have den 
unge mand på den grønne »Hamlet« in 
mente.

Krebs gav udtryk for, at ægteskabets 
barnløshed havde været et savn, hvorfor 
ægteparret fra tid tii anden havde haft en 
ung mand fra gymnasiet boende, men i de 
sidste år havde de følt, at de var blevet for 
gamle.

Vores venskab betød, at det måske kunne 
være til alles glæde, hvis jeg ville benytte de
res kvistværelse til lektielæsning.

Fra entreen i huset gik en lydelig trap
pe til venstre op til en repos, hvorfra man
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kunne komme ind på et lille kvistværelse. 
Op mod vinduet stod et bord, hvor man 
passende kunne sidde og iæse iektier og 
skramle lidt.

Jeg Hk udleveret en nøgle til huset og på
læg om aldrig at ringe på. Jeg skulle blot 
lukke mig ind og gå op på værelset og op
holde mig der, som jeg nu havde lyst.

Det afgørende for hr. og fru Krebs var ud 
over lektierne, at der var liv og lyde, som 
ikke kom fra dem selv.

Jeg så aldrig ægteparrets jævnaldrende 
venner, men de fandtes, for engang imel
lem stod der på mit værelse en asiet med 
rombudding og ved mindst en lejlighed, 
mødte jeg fru Krebs sammen med bud
dingen, hvor hun fortalte, at de havde haft 
venner på besøg, og at buddingen var med 
rigtig rom (ikke essens forstås).

En dag fortalte Krebs, at de ville flytte til 
Skovshoved, hvor de havde venner, som de 
rejste fra ved ansættelsen i Ribe, men her er 
min hukommelse noget splittet.

Grundlæggende bestod min del af afta

len i at gå lidt rundt på værelset og tilføre 
hjemmet lidt lydkulisse, men det skete, at 
Krebs iført en slags hjemmeuniform kom 
ind på værelset og bad om en håndsrækning 
for eksempel til at rulle tæppe sammen og 
hjælpe med at bære det til bankning på al
tanen. Bankningen foretog fru Krebs selv. 
Dels vel nok på grund af tradition og dels 
fordi jeg ikke måtte. Jeg skulle jo lave lek
tier. Ved en enkelt lejlighed har Krebs bedt 
mig køre ham til Kalvslund med en kom
mode.

Når familien skulle med toget (Krebs hk 
aldrig bil), blev jeg bedt om at bære kuf
ferterne, og »nu skulle vi jo ikke have hast
værk. Toget kører ikke før tiden«.

Krebs kunne godt lide at udtrykke sig 
lidt »brysk eller fanden i voldsk«. På en rejse 
til Tønder hk han en hjerneblødning, blev 
taget af toget og senere indlagt hos brode
ren, professor Krebs, i Århus.

Til mig var beretningen: »Jeg stod på to
get til Tønder, men var ved at slippe hånd
taget i Hviding«.

teAfor /treds op dens drenpe / foråret /959 ved ef py/nnes/'esfævne /' Odense.
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Havde Krebs ikke ^sluppet håndtaget«, 
ville han i år være blevet ethundredeogfem- 
ogtyve.

Det ville have glædet ham, hvis han hav
de hørt, at han var en berygtet gårdvagt, om 
hvem man kunne fortælle de mest frygtind
gydende historier. Han vidste godt, at hans 
virkelige fremtoning var elskeligheden selv.
Dette for at ære hans minde.
I et pludseligt anfald af klarsyn er det gået 
op for mig, at jeg må være den yngste 
blandt flere, der har haft til opgave at give 
livstegn i det Krebske hjem. Til støtte for en 
fragmenteret hukommelse hører jeg gerne 
fra andre. H

Ribekoret 25 år
Ribekoret kan med denne sæson fejre 25 
års fødselsdag. Koret startede i 1989 og 
har i alle årene haft øvelokale på Ribe Ka

tedralskole på nær ét år, hvor koret var på 
Bispegade skole grundet udvidelse af Kate
dralskolen.

Koret er en del af Ribe Musikhøjskole, 
som p.t. har 84 elever hvoraf koret udgør 
41 sangglade og humørfyldte elever. Koret 
hører til de lidt ældre årgange, hvilket dog 
ikke gør sangglæden mindre. I koret i dag 
har man stadig enkelte, der har deltaget i 
alle 25 år.

Gennem de mange år har koret haft føl
gende korledere: Thomas Alvad (som star
tede Ribekoret), Karsten Eskildsen, Tove 
Tersbøl, Jens Verner Hansen, Benjamin 
Friis Nielsen og nu Jonas Lindorf — alle 
store ildsjæle, som har været en gevinst for 
sangglade elever i alle årene.

Koret synger i årets løb ved forskellige 
arrangementer så som ved juletid i egnens 
kirker og ))Peters Jul« og på Grundlovsdag i 
Quedens Gård.

Selve korets jubilæum vil blive fejret tors
dag den 16. april kl. 19.00 i Set. Catharinæ 
Kirke hvor der foruden Ribekoret også vil 
medvirke andre kor og solister. Der er gratis 
adgang. Se også: www.ribe-musikhoejskole.
dk H

/P/he/tofef /s /f øve/oAa/e, .Sanpsa/en.
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Kort nyt fra Ribe

Puggaard
Katedratskoten
På bygningsfronten har der for en gangs 
skyid været ret stitie hen over den miide 
vinter. Men den gode rektor Karsdai har al
lerede pianer for nye projekter. Nye og nye 
er måske så meget sagt, for det er skotens 
ældste bygning, Puggaard, som skal gås 
efter i facaderne og taget ska) fornyes. Det 
skal vinduerne også, så der kommer snart 
igen en periode med hegn, håndværkere og 
skure! Puggaard hk sit nuværende udseende 
ved en restaurering for ca. 100 år siden,

Pe/rfanp/e? t/et? e7fsamena7/h 2074.

men den er dog siden gennem årene blevet 
passet godt på.

Snart ventes Laila Westergaards tekst- 
fliser lagt på plads midt i det flotte rektan
gulære felt mellem de ti nye lindetræer, og 
der er varslet indvielse af hele skolegårds 
projektet i begyndelsen af maj. Det bliver 
spændende at gå langs striben og forsøge at 
tilegne sig udsagnene og forsøge at placere 
dem!

Der har for kort tid siden været forårs
koncert i Salen med almindelig adgang for 
interesserede. Alle skolens musikholanavde 
forberedt sig omhyggeligt og præsenterede 
en lang række forskelligartede numre.

I januar måned har de naturvidenska
belige 2.g elever arbejdet med forskellige 
former for vedvarende energi. De har un
dersøgt vindenergi, en mulig brug af ha
vets alger, og udnyttelsen af affaldsstoffer 
til fremstilling af biodiesel. De forskellige 
hold skulle så slutte deres projekter af med 
at præsentere deres resultater på plakater,
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som skulle bedømmes af et dommerpanel 
bestående af deres lærere assisteret af Svend 
Tougaard, der har et helt livs erfaringer 
med formidling på Fiskeri- og Søfartsmu
seet i Esbjerg.

Skolen har pt. modtaget ansøgninger 
om optagelse i l.g fra 157 og i hf fra 53. 
Det svarer til de seneste års gennemsnit. 
Der dukker erfaringsmæssigt nogle flere 
ansøgere til hf op inden skoleåret begynder. 
Rektor Karsdal regner med at der oprettes 
seks gymnasieklasser og to hf klasser.
Banegården i Ribe
Den for mange år siden så travle bygning

er nu tømt for stort set alle funktioner med 
relation til jernbanedrift. Arrivas billetkon
tor, som gennem de seneste år langsomt re
ducerede åbningstiden, er nu helt nedlagt. 
Bane Danmark har indkaldt gode idéer for 
bygningens fremtidige anvendelse. Mange 
har indsendt forslag, men hvad de går ud 
på er ikke endnu blevet afsløret. Vi må håbe 
der er gode forslag til brug af den store fre
dede bygning, som man for en del år siden 
brugte mange penge på at føre tilbage til 
det oprindelige udseende. Måske kunne 
man bruge en væsentlig del af stueetagen til 
turistinformation. Det ville da være et sted, 
hvor mange gæster til byen næsten automa-

Boneporhen for encfen of Do^morspoha
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tisk vil komme forbi, og parkeringsmulig- 
hederne tæt på er ikke så ringe. Måske er 
det allerede et af forslagene!
Vedets Aniæq
Sidste år ved denne tid skrev jeg om områ
det ved Anders Sørensen Vedels buste, hvor 
der var blevet renoveret og skabt et område 
med borde og bænke, velegnet som mad
pakke sted for besøgende skoleklasser og 
andre større eller mindre grupper. Det er 
gjort færdigt og gror fint til. Hele parkom
rådet er også udviklet videre med plantning 
af nye træer og store flotte stole og bænke 
er i sommerhalvåret placeret på velvalgte 
steder.

Hele mølledammen, som var i kraftig 
tilsanding, er blevet oprenset. Vi har gen
nem vinteren kunnet glæde os over det 
genskabte vandspejl, som hele tiden blev 
opretholdt af vinterens rigelige regnmæng
der. Nu er det så spændende at se hvordan 
det noget lavere sommervandspejl tager sig

ud. De mange tons vandholdigt slam blev 
pumpet op og afvandet i en kæmpemæssig 
pose, der lå på hele det areal, hvor piger
nes langboldbane var i gamle dage! Slam og 
pose er væk igen og i løbet af sommeren 
kommer græsset nok tilbage.
Ribe Fritidscenter
Centrets omgivelser er nu så godt som fær
diganlagte, og vi begynder at vænne os til 
de ændrede adgangsforhold. Det er ikke 
uden problemer, at den nye vej, Sportsvej 
til centret fra Seminarievej og Obbekærvej, 
også bruges af mange som genvej til Tange
kvarteret, når man kommer nord fra. Det 
bliver ikke bedre af at cyklister og gående 
skal krydse vejen flere steder i lidt akavede 
vinkler.

Ligaholdet i herrehåndbold spiller en 
del af deres hjemmekampe i centret, og så 
bliver der i reglen trængsel om parkerings
pladserne. I vinterens løb har der været pro
blemer med vand på parkeringsarealerne i

Den oprensec/e mø/Zeøen?.
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fr/Y/VscenfriV /' fasMfagt
regnfulde perioder, hvor åerne bliver helt 
fyldt op, og jævnligt går over deres bredder.

Véd den nyligt overståede forårsopvis
ning i Ribe Gymnastikforening for dens 
12-1500 medlemmer, var der bud efter alle 
parkeringspladser. Man parkerede tillige 
langs det meste af den nye vejforbindelse. 
Men det blev en festdag i strålende forårssol 
med flagallé. Efter udvidelsen for nogle år

siden, hvor der blev bygget en stor ny hal 
og køkkenet kraftigt udvidet, er centret me
get velegnet til store sportsarrangementer.
Ansqarskoten
Sammenlægningen af Valdemarskolen og 
Nørremarkskolen er nu afsluttet og det bar 
nok ikke gjort det lettere, at det faldt sam
men med skolereformen. Nybygningerne

5/mon /Yensensvej' er t/7 Au/turen/
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er taget i brug og den midlertidige pavil
lon, som dog kom til at fungere i 3-4 årtier, 
er revet ned. De omgivende arealer er ved 
at blive gjort færdige, så skolen nu sam
men med "Seminariebuset" bliver en god 
ramme om er god del af kulturlivet i Ribe. 
Biblioteket og Lokalarkivet arrangerer fore
drag og forfatteraftener, og den gruppe, 
som forsøgte at rejse midler til en ny bio
graf i Ribe, har foreløbig arrangeret gratis 
filmaftener en gang om måneden sammen 
med Ældresagen, som også selv bruger ste

det flittigt. Flere af byens sportsforeninger 
bruger gymnastiksalene og den store hal. 
Om dagen bruges de af privatskolen Riber- 
hus.
Ølboden ¡gen - igen
Der har været nogenlunde ro om fænome
net i den seneste tid. Der er blevet plantet 
efeu ved dens hjørner, som skal vokse til 
og sløre kanterne. Det har by viddet døbt: 
Borgmestergrønt! Det vil tage sin tid, men 
nok det man kunne gøre når den skal blive

Dapmars forp/acb may 2005.

Ø/hohan /' skarpt marts /ys 2075.
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på torvet. Jeg har fundet et billede, som vi
ser tilstanden før omlægningen af Torvet. 
Tja — Dengang så man ikke meget til Ho
tel Dagmar og Porsborg i sommerhalvåret, 
og der var biler både foran Dagmar og på 
resten af Torvet. Jeg tror rigtig mange efter
hånden bliver glade for hele torveprojektet.
Kannikeqårdert
Byggeriet for Ribes sogne på Lindegårds
grunden skrider planmæssigt frem. Stort 
set alle støbearbejder er afsluttet og byg
ningen begynder at tage form. I skrivende 
stund er de bærende konstruktioner ført 
op til og med 1. etage, men der mangler 2. 
etage og tagdelen. Det færdige hus vil blive 
af samme højde som Arresten! Beboerne i 
genbohusene i Sønderportsgade vil miste 
det indsyn til domkirken, som de nu har 
haft siden branden 2. juledag 2000. Der 
bliver rejsegilde den 10. april.
Skal der være ))Middelalderdaqe« 
i Ribe?
Sydvestjyske Museer har taget initiativ til et 
møde for alle interesserede for at fa afklaret, 
om der er interesse for udnytte Ribes ene
stående muligheder for at skabe middelal
derstemning. I skrivende stund er jeg ikke 
klar over, hvad der skete, men det ville jo

5/fo/ef/enesfen dar allerede salsel en de/ pa 
al levendegøre middelalderen fer de ynpre 
arpanpe.
være yderligere en mulighed for at trække 
besøgende til byen. På den anden side vil 
det kræve en stor indsats af byens ildsjæle, 
som i forvejen har en del at se til! Og det er 
jo heller ikke fordi vi ikke forsøger at leven
degøre byens middelalder historie(r).

I Horsens har man i mange år haft en 
middelalder-uge i slutningen af august, så 
derfra kan der sikkert hentes mange erfa
ringer og gode idéer.
HP

Sypperle! søl fra .Sønderporlspade mldl / marls.
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Adresseændringer mv.
R.43 RuthDaugaard S.69 miy Peder Høy Kristensen S.80x Annette Lauridsen

Agtrupvej 22. 2-219 Ellebrinken 85 Nørre Søgade 33, 3. th
6000 Kolding 8520 Lystrup 1370 København K

R.44 Else Marie Frederiksen S.80a Karin Høeg Bennetsen
ElmeAllelO.01.7 Kruchov S.80x Kirsten Schultz
8963 Auning Sønderbrogade 105, st. th. Bispegade 17

8700 Horsens 6760 Ribe
R .56a Birthe L. Frederiksen

Ved St. Dyrehave 52,st.th. S.80x Grete Høyer S.80x Karen Margrethe Lund
3400 Hillerød Præstemarksvej 28 Strucksalle 8

6710 Esbjerg V 6270 Tønder
S.62 Aase Kvistgaard Kallehave

Hjelsminde 144 S.82x Carl Helnæs Jakobsen S.80x Margit Ivang Christensen
8260 Viby J Gasværksvej 33, 2 th Ribevej30

1656 København V 6500 Vojens
S.02y Søren Bolding Christiansen

Jyllands Alle 136 S.90a Anne-Sohe Pii S.85 c+z MichaelKiholm
8270 Højbjerg Bøgeparken 202 Am Burgfried 11

5240 Odense N Ø DE-24939 Flensburg
S.03z Henrik Lauridsen

Randersvej 590, Spørring S.92y Anne Ahlmann Nielsen S.90x Stigjonassen
8380 Thrige Amager brogade 261 B 2.tv Thorsvej 41

2300 København S 8680 Ry
S.08 h Søren Bøllingtoft Knudsen

Colbjørnsensgade 20 A, 4.th. S.92y Mette Øtoft Døde
1652 København V Bispegade 29 R .46a Harriet Solvejg Agerbo

6760 Ribe R .47a Vera Nielsen
S.08x Anne Hedegaard Rasmussen S.41 Erik Oksen

GI. Åvej 10, 3tv. S .94u Hans Thodsen S.46 ns Signe Pedersen
6760 Ribe Sandgårdsparken 10, S.46 ns Niels Oxenvad

Isenvad S.69b Tove Tranberg
S.54 Birgit Solmer Bennetzen 7430 Ikast

Viktoriagade 18 A, 2tv
1655 København V S.99c Thomas Ostermann

Apartment 23,
S.62 mnb Aase Kvistgaard Apppelquist 152 Grosvenor Road

Kallehave GB-London SW1V 3JL,
Jarlsmindevej 144 England
8260 Viby J

S.04x Rosa Marie Østergaard
S.64ma Peter Korsgaard Andersen

Strandvejen 6C Herluf Trollesgade 7 B, st.th.
8410 Rønde 8200 Aarhus N

S.65 ns Henning Dochweiler Nye medtemmer
Viking Banke 10 S.56 ns
9990 Skagen Højstrupvej 149

2770 Brønshøj
S.65 ns Knud Daugaard Peters

ORPEO, Residence le S .75b Søren Forchhammer
Cinquantenaire(Etterbeek) Byager 8A
Rue de la Gare 32-36 4330 Hvalsø
BE-1040 Bruxelies, Beigien
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Aisender:
Ripensersamfundet v/Hanne B. Eimeiund Gam 
Drewsensvej 10 2. th - 2100 København 0 .

Ripensersamfundet
er en forening af tidligere elever fra Ribe Katedralskole 
samt for skolens nuværende og tidligere lærere.
Foreningen arrangerer en reception for årets dimitten
der og jubilarer. Den afholdes i forbindelse med trans
lokationen på Katedralskolen i juni.
Foreningens medlemsblad, Ripenserbladet, udkommer 
tre gange pr. år. I februar-nummeret indkaldes der til 
generalforsamling og årsmøde, april nummeret inde
holder en liste over kontaktpersoner for årets jubilarer 
og oktober-nummeret indeholder billeder fra årets ju
bilararrangementer. Bladet er udkommet siden 1916.
Der udsendes normalt 2-3 nyhedsbreve til de medlem
mer, som har oplyst deres mailadresse.
Eftertryk af artikler er kun tilladt efter aftale med 
redaktionen.
Oplysninger om foreningen kan findes på hjemmesiden: 
www.ripensersamfundet.dk samt i gruppen Ripenser
samfundet på Facebook.
Medlemskab og adresseændring tegnes/meddeles enten 
ved en e-mail til: ripensersamfundet@ripensersamfun- 
det.dk, på hjemmesiden eller ved at kontakte sekretæren.
Reklamationer over ikke modtaget blad meddeles til se
kretæren eller anmeldes via hjemmesiden.

http://www.ripensersamfundet.dk
mailto:ripensersamfundet@ripensersamfun-det.dk
mailto:ripensersamfundet@ripensersamfun-det.dk
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Ribes Biomsterhus Mathiesen
Semirtarievej 6 - 6760 Ribe 
75 42 08 33 -  75 42 49 61

Mail din bestilling på 5402@interflora.dk 
www.interftora.dk
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Ribe afdeling

Seminarievej 8 - 6760 Ribe 
Ttf. 75 41 11 11

Foreningens
organisation
Formand
Povl Dons Christensen, s.65 
Carstensgade 22 
1770 København V 
20 16 22 58
fbrmand@ripensersamfundet.dk

Næstformand
Tove Tranberg s.69 
27 20 78 35
naestfbrmand@ripensersamfundet.dk

Kasserer og webmaster
Hans Erik Christensen, s.65 
50 50 84 95
kasserer@ripensersamfundet.dk 
webmaster@ripensersamfundet.dk 
giro 1066676

Sekretær
Hanne B. Elmelund Garn s.69 
22 25 76 29
sekretaer@ripensersamfundet.dk

Redaktør og arkivar
Henrik Præstholm, s.60 
40 45 17 28
redaktoer@ripensersamfundet.dk
arkivaren@ripensersamfundet.dk

Bestyrelsesmedlem
Hanne Krag Fugleholm, s.84 
20 42 24 05
bestyrelsen2@ripensersamfundet.dk

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Mejsen Westergaard, s.55 
45 86 56 96
bestyrelsen 1 @ripensersamfundet.dk

mailto:5402@interflora.dk
http://www.interftora.dk
mailto:fbrmand@ripensersamfundet.dk
mailto:naestfbrmand@ripensersamfundet.dk
mailto:kasserer@ripensersamfundet.dk
mailto:webmaster@ripensersamfundet.dk
mailto:sekretaer@ripensersamfundet.dk
mailto:redaktoer@ripensersamfundet.dk
mailto:arkivaren@ripensersamfundet.dk
mailto:bestyrelsen2@ripensersamfundet.dk
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Generalforsamling og årsmøde med efterfølgende buffet
lørdag den 28. februar 2015 kl. 14.00 på Vartov i København
Næste nummer afbladet udkommer primo april
med deadline 9. marts 2015
Jubilarreception
fredag den 26. juni 2015 fra ca. kl. 12.00 efter translokationen
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Årsmøde med efterføtgende buffet
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret en kop kaffe, og derefter inviterer 
Ripensersamfundet kl. ca. 15.30 til årsmøde, hvor Per Kristian Madsen vil holde 
foredrag.

Efter foredraget byder Ripensersamfundet på buffet.
Menuen består af fisk, steg, salater, ost og brød.
Ripensersamfundet byder hertil på et glas vin, en øl eller en vand.
Ønsker man yderligere at drikke, er det for egen regning.
Efter maden serveres der kaffe og småkager.

Vi håber rigtigt mange vil slutte op om hele arrangementet.
Tilmelding til buffet er nødvendig.
Tilmelding kan ske via hjemmesiden eller til Tove Tranberg på tlf 27 20 78 35 

Tilmelding skal ske senest fredag den 20. februar 2015.

Per Kr/sf/'an Madsen.
Per Kristian Madsen, der er direktør for 
Nationalmuseet, er med kort varsel trådt til 
som foredragsholder i stedet for Hans Ed
vard Nørregård-Nielsen, som desværre har 
været nødt til at melde afbud.

Per Kristian Madsen har en omfattende 
tilknytning til Ribe. Han er middelal
derarkæolog og var som studerende delta
ger i de omfattende udgravninger i Ribe i 
1970'erne. Fra 1982 til 1995 var han som 
museumsinspektør ved Antikvarisk Sam
ling i Ribe ansvarlig for undersøgelserne af 
middelalderens Ribe, bl.a. den første ud
gravning ved Gråbrødre Kloster, ligesom 
han medvirkede ved skabelsen af museet 
Ribes Vikinger. Per Kristian Madsen var 
før han i 1999 kom til Nationalmuseet le
der af Vejle Museum, men han har i alle 
årene siden sin tid i Ribe bevaret en nær 
tilknytning til byen. Han er således besty
relsesmedlem i Sydvestjyske Museer, hvori 
Antikvarisk Samling er indgået sammen 
med Esbjerg Museum. Han har tillige været 
med i rådgivergrupper med hensyn til re
noveringen af Domkirketorvet og udform
ningen af Kannikegården, der nu endelig 
er under opførelse på brandtomten syd for 
kirken.
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Per Kristian Madsen har faet helt frie hæn
der med hensyn til emnet for foredraget.



Indkaldelse
Der afhotdes ordinær qeneraiforsamiinq i 

Ripensersamfundet
lørdag den 28. Februar 2015 kl. 14.00

i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K
Dagsorden
a) Valg af dirigent og referent.
b) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
c) Forelæggelse af det reviderede regnskab for foreningen og ibr 

Dimittendfondet til godkendelse.
Forelæggelse og vedtagelse af budget ibr det kommende år.
Forelæggelse af forslag til medlemskontingent.

d) Indkomne forslag.
e) Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt 1 -2 suppleanter for disse sidste.
f) Valg af revisor og revisorsuppleant.
g) Eventuelt.
Ad pkt. c:
Revideret regnskab og forslag til budget kan fas hos kassereren 
på kasserer@ripensersamfundet.dk eller telefon 50 50 84 95.
Ad pkt. d:
Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændringer 
(se forslaget på de næste sider).
Ad pkt. e:
Formand:
Povl Dons Christensen (s65) er på valg.
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Hans Erik Christensen (s65), Hanne Birgit Elmelund Garn (s69)
samt Jørgen Westergaard (s55) er på valg. Jørgen Westergaard ønsker ikke genvalg.
Suppleanter på valg:
Conny Rom Petersen (s76) er på valg.
Ad pkt. 6
Merete Lindqvist (s76) er på valg som revisor,
og Kirsten Hingeberg Larsen (r65) er på valg som revisorsuppleant.
Efter generalforsamlingen er der årsmøde, hvor dir. Per Kristian Madsen taler.
Dernæst er Ripensersamfundet vært ved en buffet.
Læs om mere om årsmødet på forrige side.

5
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Forstag tit vedtægtsændringer
Nuværende,pr. 24. februar 2007 Ændringsforslag 2015
§1
Foreningens navn er Ripenser-Samfundet.
Dens hjemsted er Ribe

Ændres til: Ripensersamfundet

§2
Foreningens formål er:
a) At bevare og udvikle sammenholdet mellem tidligere elever fra Ribe 
Katedralskole samt lærere, der er eller har varet knyttet til denne skole.
b) At samle medlemmerne til sammenkomster og lignende, hvortil også 
gæster efter bestyrelsens bestemmelse kan få adgang.
c) At administrere den af Ripenser-Samfundet oprettede 
understøtteisesfond I henhold til denne fonds vedtægter.
d) At udgive et medlemsblad og vedligeholde foreningens hjemmeside.
e) At administrere legater, hvor Ripenser-Samfundet I henhold til 
legaternes fundats eller vedtægter er blevet udpeget dertil.

Ændres til: Ripensersamfundet 
Ændres til: Dimittendfond

Ændres til: Ripensersamfundet

§3
Medlemsberettigede er de i §2,a, nævnte.
Indmeldelser og udmeldelser sendes til bestyrelsen.
Ekstraordinære medlemmer kan efter ansøgning optages etter bestyrel
sens skøn. Udnævnelse af æresmedlemmer kræver en generalforsam
lingsbeslutning med et kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

§4
Kontingentets størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Hvad 
der betales ud over det fastsatte kontingent tilfalder understøtteises- 
fonden. Deltagelse i sammenkomster betales særskilt i det omfang, hvori 
disse efter bestyrelsens skøn ikke kan betales af foreningen.

Ændres til: Dimittendfonden

§5
Medlemskontingent forfalder den 1. april. Kontingentrestance medfører tab 
af medlemskab.

§6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Enhver ordinær og 
ekstraordinær generalforsamling Indkaldes med mindst 14 dages varsel 
ved bekendtgørelse i medlemsbladet eller pr. brev samt på Ripenser- 
Samfundets hjemmeside med angivelse af dagsorden. Når lovlig Ind
varsling har fundet sted, er generalforsamlingen beslutningsdygtig, uanset 
hvor mange medlemmer der er mødt. Forhandlingerne ledes af en dirigent, 
valgt af generalforsamlingen. Alle beslutninger tages ved simpelt, absolut 
flertal med undtagelse af de I §3 og §15 nævnte. Står stemmerne lige, er 
forslaget forkastet. Afstemningerne foretages ved håndsoprækning. Skrift
lig afstemning skal dog foretages, når enten dirigenten eller mindst to i 
generalforsamlingen deltagende medlemmer forlanger det. Fraværende 
medlemmer kan stemme ved mødende medlemmer ved skriftlig fuldmagt. 
Over forhandlingerne føres en generalforsamlingsprotokol, der under
skrives af dirigenten og to tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
Protokollen er derefter fuldgyldigt bevis for det på generalforsamlingen 
passerede og vedtagne.

Ændres bl:
direkte skriftligt til medlemmerne 
Ændres til: Ripensersamfundets
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Nuværende,pr. 24. februar 2007 Ændringsforslag 2015

§7
Der afholdes hvert år i februar en ordinær generalforsamling med følgende 
dagsorden:
a) Valg af dirigent og referent.
b) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
c) Forelæggelse af det reviderede regnskab for foreningen og 
understøttelsesfonden til godkendelse. Forelæggelse og vedtagelse af 
budget for det kommende år og forelæggelse af forslag til medlemskon-

Ændres til: Dimittendfonden

tingent.
d) De i § 9 omtalte forslag.
e) Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt 1-2 
suppleanter for disse sidste.
f) Valg af revisor og revisorsuppleant, 
e) Eventuelt.

Ændres til: eventuelt

§8
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

§9
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være besty
relsen I hænde Inden 1. januar.

§10
Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af besty
relsen på eget initiativ eller efter skriftlig begæring fra mindst 20 medlem
mer, der I begæringen nærmere må angive og begrunde formålet med 
indkaldelsen af den ekstraordinære generalforsamling.
I sidste fald er det en pligt for bestyrelsen at Indkalde den ekstraordinære 
generalforsamling til afholdelse senest seks uger efter begæringens 
indgivelse.

§11
Foreningen ledes og repræsenteres af en bestyrelse, der består af en 
formand og 5-7 andre medlemmer. Mens, som nævnt i §7, formanden Ændres til: 2-7
vælges af generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig umiddel
bart efter generalforsamlingen af sin midte med en næstformand, en Ændres til: ...med en næstformand
kasserer, en sekretær og en bladredaktør. og en kasserer.
Endvidere fordeles posterne som arkivar, adresseeftertorsker og Endvidere udpeger bestyrelsen
webmaster blandt bestyrelsens medlemmer. internt eller eksternt en sekretær,
Bestyrelsen udarbejder og vedtager en skriftlig funktionsbeskrivelse, ved en bladredaktør, en arkivar samt
hvilken hver enkelt af de nævnte særposters opgave og ansvarsområde 
fastlægges.

en webmaster.

Bestyrelsen administrerer endvidere de i §2,e, nævnte legater. 
Formanden, eller I dennes fravær næstformanden, og et bestyrelses
medlem i forening forpligter foreningen i retsforhold.
Formanden er valgt for et år, de andre bestyrelsesmedlemmer for to år, 
således at tre bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år og de øvrige Ændres til: halvdelen af bestyrels-
bestyreisesmediemmer i uiige år. Genvalg kan finde sted. en afgår hvert andet år, således 

at medlemmer valgt i lige år er på 
valg i lige år, og medlemmer valgt 
i ulige år er på valg i ulige år.
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Nuværende,pr. 24. februar 2007 Ændringsforslag 2015
§12
For at der ved bestyrelsesmøder kan tages gyldig beslutning, må mindst 
halvdelen af bestyrelsen være til stede. Beslutning tages ved simpelt, 
absolut flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme ud
slagsgivende.
Efter alle møder udfærdiges referat, som opbevares I arkivet.

§13
For hver klasse I hver årgang tilstræber bestyrelsen at få udpeget en kon
taktperson, der fungerer som bindeled mellem klassen og bestyrelsen.

§14
Foreningen opretholder et arkiv indeholdende materiale af Interesse for 
foreningen.
Bestyrelsen er gennem sin arkivar ansvarlig for arkivet, og arkivaren fører 
en arkivprotokol over Indholdet.

Teksttilføjelse:
Det fysiske arkiv kan efter 
bestyrelsens beslutning opbevares 
eksternt i Ribe Byhistoriske Arkiv.

§15
Ændringer af disse vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling, 
når mindst 2/3 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 2/3 af de afgivne stemmer er derfor ved hver af de to generalfor
samlinger.

§16
Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 2007 og 
træderikraft umiddelbart efter generalforsamlingen.

Ændres til: 28. februar 2015

- fr i som  
fug!en

rros
Herreds Sparekasse

Sa ltg ad e  4 I 6 7 6 0  R ibe I 75  41 01 OO I w w w .fro e s.d k
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Katedratskotens ju!eafs!utning 2014

Fn tZe //p  e r  t ie l  yd/.

Mandag den 22. december samledes elever 
og lærere endnu engang i domkirken som 
begyndelse på juleferien og som afslutning 
af det første halvårs undervisning. Vi sang 
i fælleskab «Dejlig er den himmelblå«, og 
herefter sang 2gMU Gregoriansk «Introi- 
tus« af 1. julemesse stående oppe i apsis- 
rundingen med Carl Henning Pedersens 
glasmosaikker med bibelske motiver.

Derefter holdt domprovst Jens Torkild 
Bak sin juletale, som vi har fået lov til at 
bringe.

«Fra den græske oldtid kender vi begre
bet hybris. Hybris er tanken om, at der for 
mennesket findes en usynlig grænse, som 
det ikke må overskride. Gør man det alli
gevel, rammes man af nemesis, som er gu
dernes straf for manglende mådehold. For 
hovmod og selvoverdrivelse.

Filosoffen Karl Popper, der døde i 1996, 
brugte ordet, da han ville uddrage læren 
af erfaringerne særligt med Stalins og Hit
lers rædselsregimer: Dezz Aŷ zzf, z / e r  ¿ z z f e z  o r  

y i w ø g y  zZZ M Z ^ e / z g ^ Ø f e  /zZZZZZZZeZZg'eZ /)zZ J o r z / e z z , 
yor/ører or ZzV zzzyorMMzf/e ooror gøzfe Jota! ZzV 
/ z e /fe z fe . D o  z/e Z zzzezzZzz/e ^ e z e z ^ Å z z ^  e z ^ r z 'z z g y -  
7 7 M r r z g ?  & ^ 7 2 z / z r  r z g  z ezz Zz'& ZzZzzzf z z / ^ fe A z g z z e Z  
zze z/zn zp z zz'zz^  zfezz 2 2 .  zfe e e zzz^ e z; ZzZg e r oz' z ^ z z  

ezz gzzzẑ  ZzV* Dezz ^y^rzr, zfer ¿zzVer or Jorrøgy

zZZ M r^e/z^ø re  Åz'wwerzgeZy)dyørzVezz,yhzyører 
or ZzV zzz^røzzzzzf/e ooror gøz^yørzf ZzV Åe/yezVe.

I denne søde juletid, hvor hoveder hug
ges af verden rundt i Guds navn, forekom
mer Karl Poppers udtalelse at have profe
tisk karakter. Særligt Talebans massakre i en 
hellig sags tjeneste på 140 elever og lærere 
i en skole i Pakistan for fa dage siden leder 
tanken hen på hybris, om end begrebet i 
den sammenhæng næsten forekommer at 
være for akademisk-filosoftsk, og man spør
ger sig selv, om der overhovedet findes no
gen passende nemesis for den slags.

Mere udfordrende og kradsende bliver 
begrebet straks, når det anvendes til be
skrivelse af træk i vores egen vestlige kul
tur. Det gjorde den tyske samfundsforsker 
Meinhard Miegel i den bog, han tidligere 
i år udsendte under titlen «Hybris« og un
dertitlen «Die iiberforderte Gesellschaft« 
(altså «Det overbebyrdede samfund« eller 
noget i den retning). Miegel mener, at hele 
det moderne samfund er et resultat af hy
bris.

I forordet siger han i en slags status over 
udviklingen bl.a.: Dzezzzezz ¡z/dører ẑz/zzzr er 
¡Ver e/zer zz/z zZZ ¡Vøzzzzzze yiyVdzzg7ze yørrøg y?zz zzz 
ØTTMzEZZe ZZZ z'zfd zVer øprZTZzVe/rgZ ÅørZe /y'e77377Ze
z ¡Ver Åz'zzzz'zfzge, zzezzz/z^ ¡Vezz r r / z g w e  ZzZzzAe

9



077! <7<?t yh/T t& tT ii& gr & f, h /  7!0-
<7?7!7!̂ r!<7!̂ t Dfr/or ^!!//o zt/t Ao/o hiT?!! 

W ^ ,  M7*f Å M T '^ i'ri ', #07*7* ,̂ Aø/'f!*^. ^ ^ ^ 7 ! ^ -  
TM^g^T* ^7!Å!707* z t r i  7T!!MMwZ7
Og ^7*0/707*^!07!07; ^07* 07! !!/7!!!'7!<7o/!g
7 7 ! f7 !7 !^ e /!^  TTi^/o^oÅ, ¿*/oO ?;'/ J)'7!07:j77!!07'^'7' 
y77!!!^07g07'/!g ^07*7!07"iÅo^ Og 77!2TM?/77!;å7;g/?i'!7. 
^7!07!)777!07*^07* Åf7Tf077!77!<?/zg^07/.

C7'zi7!y00007'^7*!'!&'Ao7; ^  M^!77!!!^!'00 
! z tt %M7!7ZO OffrtT'MT!!^' d / t ,  AM<7 <7̂ 7* A tT /h / 
Aztt'iT? 0<f7*0igze77o7!<7o, ¿ /o o  h /  ipO^OTM ¿TTô /oT* 
(min oversættelse).

Det er en vældigt udfordrende kritik af 
noget, vi har vænnet os til at opfatte som 
den bedste af alle verdener, den vestlige! 
Hvor vi tilmed har ment (i hvert fald i den 
protestantiske kultur) at have virkeliggjort 
den perfekte adskillelse af det åndelige og 
det verdslige, det religiøse og det politiske, 
og hvor julen i det offentlige rum således 
mest er til pynt. Men måske er der allige
vel en nisse, der er flyttet med. 1 form af 
en metafysik, en åndelighed, en religiøsi
tet om man vil, der i det skjulte har styret 
udviklingen. Er det mon en metafysik, der 
stammer fra kristendommen? Ja, måske. 
Til dels. Er det også, om man så må sige, 
en tilsigtet virkning af budskabet om Guds 
komme til verden i Jesus fra Nazaret, ifølge 
Lukasevangeliet født i en stald i Bethlehem. 
Eller i det mindste en tilsigtet virkning af 
Jesu egen forkyndelse? Det må man vist sige 
nej til!

Hvilket kun bekræfter, at det interes
sante ved historien sjældent er de planer, 
der føres ud i livet. Det interessante er som 
regel historiens utilsigtede virkninger.

Jesus troede ikke på himmeriget på jor

den i form af det perfekte samfund. I den 
henseende ville der for ham næppe være 
den store forskel på et samfund, styret af 
et fundamentalistisk orienteret præsteskab 
efter Moselovens bestemmelser, et sam
fundsideal, han kun kendte alt for godt, 
og hvis konsekvenser han blandt andet hk 
at føle på sin egen krop langfredag — og et 
kalifat styret af shariaen. Hver gang men
nesker stræber efter at realisere det perfekte 
i denne verden -  og det kan ihukommende 
Meinhard Miegels kritik af den vestlige 
kultur i princippet også være den perfekte 
krop, den perfekte, familie, den perfekte 
præstation, den perfekte karriere -  forvand
les livets gave til et verdsligt helvede. Det 
ender i fortvivlelse. I vores samfund ender 
det mest i det enkelte menneskes ensom
me fortvivlelse, til trods for den materielle 
overflod og den højt besungne frihed. I to
talitære systemer derimod for det meste i en 
katastrofe for kollektivet.

Jesus ønskede at rive livet ud af favnen på 
præsteskabet, dogmatikken og den sociale 
kontrol for at give det tilbage til mennesket. 
Hans fokus på individets betydning og 
værdighed er enestående, også set med nu
tidens øjne. For Jesus hndes det guddom
melige kun som det, der bringer det enkelte 
menneske oprejsning, trøst og glæde. Som 
samfundssystem er det guddommelige en 
løgn og et hykleri. Hos Jesus hndes det 
guddommelige kun som den oplevelse af 
godhed, kærlighed og barmhjertighed, der 
giver det enkelte menneske tro og håb og 
livsmod midt i den verden, der i øvrigt er 
fyldt til randen af det u-perfekte. Men i 
den henseende er vi slet ikke færdige med 
at forstå kernen i Jesu forkyndelse og i for
kyndelsen af Ham som Guds søn. Men det 
kan forhåbentligt komme.

Med disse ord ønsker jeg Katedralsko
lens elever og lærere en glædelig jul og et 
godt nytår med tak for det gamle, som igen 
ved flere lejligheder har budt på et rigtigt 
hnt samarbejde! Det sidste vil jeg på Dom
kirkens vegne gerne hermed udtrykke min 
taknemlighed for. Tak«!
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Herefter var der igen musik indslag af 
2gMU med salmemelodier for vokal og 
træblæser-trio. Derefter sang vi i fællesskab 
«Dejlig er jorden«, hvorefter en elev, Karna, 
på obo spillede "Partita« afTelemann sam
men med orgel ved domorganist, Birgitte 
Ebert.

Herefter holdt rektor Bent Karsdal en 
lille tale og uddelte legater.

"Når vi holder juleafslutning i Ribe 
Domkirke har det en klar sammenhæng 
med skolens historie, og hvad der har været 
det oprindelige udgangspunkt for skolen. 
Skolen er udgået af kirken og har således 
en mange hundredårig tilknytning til Ribe 
Domkirke.

Vi lægger vægt på at være en skole med 
historie og traditioner. Ribe Katedralskole 
er landets ældste skole, hvis historie med 
sikkerhed går tilbage til 1145. Som led 
i den lange historie var det frem til 1807 
kirken, der ejede skolen, styrede den og sør
gede for det økonomiske grundlag. Som del 
af det — også legater til elever. Det er den 
tradition og den historie, der gør, at vi hol
der vores juleafslutning i Ribe Domkirke.

Nu har staten overtaget skolen og øko
nomien, og SU har overtaget legaterne. 
Og det er I nok godt tjent med. Alligevel 
giver de legater, som vi har, anledning at 
vise påskønnelse af en indsats. Lærerne har 
indstillet, og det er der kommet 9 legater på 
hver 500 kr. ud af. Vi ville helst have haft 
23 eller 1 pr. klasse, men det giver dagens 
renteniveau ikke grundlag for.

Inden jeg læser navne op på legatmod
tagere vil jeg lige sige, at Ribe Katedral-

uc/cfe/fe /d/e/epate/;

skole netop har uddelt 2 portioner på hver 
12.000 kr. fra Ripensersamfundets Ju
bilæumslegat. Formålet med legatet er at 
støtte studerendes uddannelse ved at finan
siere dele af et studieophold ved et uden
landsk universitet. I år er det Ida Marie 
Stelnbring Jørgensen, student 2009, der 
får støtte til et studieophold ved Université 
Paris-Sorbonne, hvor hun skal kombinere 
sit studium i fransk med sociologi. Rikke 
Mouridsen, student 2010, får støtte til et 
studieophold ved University of California, 
San Diego, som led i studiet af molekylær 
medicin.
Og så til denne juls 9 legatmodtagere:
R Schmitz og hustrus legat

1. Louise Vase Bech, la 
Lektor C. Amorsens legat

1. Malene Jensen, lp 
Øllgårds legat

1. Nanna Agger Andersen, 2r 
Nis Nissens legat

1. Anne Sophie Notlevsen, le
2. Morten Appel Lundtofte, 3y 

Stipendiefonden
1. Stephan Rosengreen, lo
2. Karen Hedegaard Lyngsøe, 2y
3. Lasse Storm Kristensen, 3r 

Bregentveds Legat
1. Tobias Dich Pedersen, lc

Tillykke til legatmodtagerne. Jeg vil bede 
jer komme på kontoret og hente jeres legat 
efter afslutningen her i domkirken.

Jeg vil også gerne sige tak til Ribe Dom
kirke ved Torkild Bak for juletalen og for, 
at vi kan begynde julen her i domkirken. 
Og tak til skolens musikhold og musiklæ
rerne for deres bidrag til at gøre det til en 
endnu Hot juleafslutning.

Og så vil jeg til sidst ønske alle en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår«.

Herefter sang 2gMU og 3gMU nogle 
rytmiske sange og der afsluttedes med at 
synge "Julen har bragt velsignet bud«.
HP
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M Azr /otz E/ ztf 4 f# f errzty M7M er rÅrefet e/Yer ^¿MrefMrew 7 2.^ E/
ÅotM. Det^zYer z r^o/ewr Jrrr^rTjY^r 2074.

Quo vadis? -Romam vado
/¿/¿z yWoAr ¿.zzrrezz
I skrivende stund har jeg netop afsluttet mit 
2.g-år. Årets absolutte højdepunkt har jeg 
dog stadig i frisk erindring; unægteligt vo
res studietur til Rom! Jeg er klassisksproglig 
studerende fra Ribe Katedralskole, og Rom 
var derfor det oplagte rejsemål for min klas
se. Studieturen var min første rejse til Rom 
og derfor en kulturel oplevelse af de større.

Rom er en overvældende by. Den rummer 
så meget historie, kunst og arkitektur, at det 
halve kunne være nok — underligt er det 
derfor ikke, at byen er så overrendt. Livet 
i Rom er hektisk, som livet i storbyen nu 
engang er, og den store menneskerand kan 
til tider tage fokus væk fra de vidundere, 
byen har at byde på.

Min største oplevelse i Rom var derfor, 
da min klasse og jeg tog bussen ud på lan
det og gik mod byen ad Via Appia. I dét 
øjeblik forstod jeg, hvorfor nogen nyder at 
gå så meget, og hvor lidt værdi vi egentligt 
tillægger det i vores tempofyldte samfund, 
hvor det kun kan gå for langsomt. Dette 
essay handler derfor om at sætte tiden i stå 
og Ende oaser — for eksempel Via Appia.

77er par v/ / /Zo/r på de or/p/na/e bædeafen, der 
sfad/p er på en /anp afræ/tn/np af ve/'en.

"Jeg går til Rom«, sagde Jesus til Peter, og 
dét blev hans sidste spadseretur. Andre sto
re mænd har dog også siden da og endda før 
da udtalt sig om at gå. Ikke i den forstand 
at gå fra A til B som i Jesu tilfælde, men 
det at gå som en sindstilstand. At gå i den 
forstand at du går uden egentlig destina
tion, men blot med tanken om, at du nok 
på et eller andet tidspunkt skal ende, hvor 
du startede. At gå i den forstand, at du ikke 
blot vandrer rundt i skoven og på stierne 
og i gaderne, men også vandrer rundt i dit 
sind -  og forsøger at navigere.

Den græske læge Hippokrates sagde en
gang: "Walking is a mans best medicine«. 
Alligevel er det at gå en stadig meget under
vurderet aktivitet i vor tid, på trods af at det 
er i dag, vi bar allermest brug for det. Travl
hed, stress og jag — der er så meget, vi skal 
nå i dag, og vi glemmer os selv undervejs. 
Dét kunne lyde som starten på en sam
fundskritisk artikel, men det er det ikke. 
Dette er i stedet en hyldest til de steder, der 
bekræfter en i, at verden er et vidunderligt 
sted, og at der stadig Endes smukke steder 
på Jorden på trods af det hærværk, vi har 
påført den de sidste par århundreder.

For vi har ufatteligt travlt i dag. Vi har så 
travlt, at vi ikke har tid til at sænke farten. 
Infrastruktur har altid været vigtig -  land
veje og søveje har været selve betingelsen for 
handel siden oldtiden. Vi har altid haE be
hov for at bevæge os fra A til B. Forskellen 
fra oldtiden og til i dag er tempoet. Tem
poet, hvori vi kan Eytte os fra ét sted til et 
andet, er steget eksplosivt, siden man for et 
par hundrede år siden for første gang rigtig 
dygtiggjorde sig i mekanik og teknologi.

Førhen, hvis man skulle nogen steder 
hen, var det enten med hestevogn eller til
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fods. En tur, der dengang tog en hel dag, 
kan i dag gøres på halvanden time. Ville 
man i kontakt med nogen, sendte man et 
brev og ventede adskillige dage på svar. I 
dag skriver man en besked via instant mes
senger og kan forvente svar inden for et par 
minutter.

Tempoet er mangedoblet, siden indu
strialiseringen tog fart, og værdien af et 
sænket tempo er stærkt undervurderet. I 
stedet ønsker vi os flere timer i døgnet, så 
vi kan nå endnu flere ting, end vi i forvejen 
forsøger -  men hvor skal vi søge hen, når vi 
opdager vores egen utilstrækkelighed? Når 
vi erkender, at vor livstil forlanger mere af 
os, end vi formår, og vi sidder tilbage med 
følelsen af afmagt — når vi indser, at livet er 
et kapløb med Kronos som den stærkeste 
modstander, og at Kronos har overhalet os; 
vi kan ikke længere løbe med ham -  hvor 
skal vi søge hen?

Tidligere havde Kronos ikke så travlt, 
men vi har jagtet ham. Jagtet ham med vo
res nye standarder, med vores nye mål og 
ønsker om selvrealisering, med vores nye 
teknologi; så han har oppet sig — men har vi 
i virkeligheden også det, eller er det noget, 
vi bilder os selv ind? Er det ikke sigende, at 
75% af de voksne på arbejdsmarkedet fø
ler sig stressede? Hvornår blev det smart at 
have travlt, og hvor skal vi søge hen, når vo
res travle hverdages stress overrumpler os?

Vi skal søge hen til steder, hvor Kronos 
hviler sig. Steder, hvor han holder pause fra 
sit evindelige kapløb; med andre ord: Ste
der, hvor tiden står stille. Findes sådanne 
steder? Ja -  men de eksisterer kun i kraft af 
os selv. I kraft af den sindsstemning vi kom
mer i, når vi befinder os disse steder. I kraft 
af at vi lader tidløsheden være en fælles 
forståelse, og at kapløbet ikke dyrkes disse 
steder. Det er steder, hvor man går i stedet 
for at løbe og sidder i stedet for at stå. Dette 
tager os tilbage til den indledende sætning, 
som er selve temaet for dette essay: Værdien 
i at gå.

Egentlig havde jeg troet, at det her essay 
ville komme til at handle om Peterskirken,

Colosseum, Vatikanmuseet eller et andet af 
Roms arkitektoniske vidundere og kunst
skatte; jeg har aldrig været i Rom før, men 
kender naturligvis til hovedattraktionerne. 
Overraskende nok viste det sig, at de ting, 
jeg havde troet, ville gøre størst indtryk på 
mig, var de ting, der vakte mindst interesse 
hos mig. Dermed ikke sagt, at Peterskirken 
ikke er vanvittigt smuk; jeg tror blot, at 
når man bliver bombarderet med så mange 
indtryk på én gang, så lukker man af.

Mængden af sanseindtryk er for overvæl
dende til, at hjernen kan rumme det, og så 
stopper man med at se. Ligesom med selek
tiv hørelse, tror jeg også, at hjernen kan slå 
en mekanisme til, der hedder selektivt syn. 
Jeg er ikke i tvivl om, at Peterskirken har 
en masse at byde på og en masse ting, der 
bør nærstuderes; men i denne omgang var 
det ikke Peterskirken, der slog mig omkuld.

Derimod efterlod to steder mig betaget 
og med følelsen af at være blevet berørt af 
historiens vingesus. Det ene var den lille 
kirke San dem ente, hvis egentlige vidun
der ikke er kirken i sig selv, men dens tre 
lag af religionshistorie under jorden, og det 
andet sted, som det her essay kommer til 
at handle om, var den 560 kilometer lange 
vej, Via Appia.

"Alle veje fører til Rom«, siger det vel
kendte ordsprog. Betyder det, at hvis man 
går længe nok ad en vej, ender man på et 
tidspunkt i Rom? Usandsynligt, men ikke 
desto mindre et smukt udsagn og et godt 
eksempel på romersk selvfølelse.

Den romerske censor Appius Claudius 
Caecus anlagde i 312 f.v.t. Vejenes Dron
ning (Regina Viarum), Via Appia, så ingen 
mand nogensinde skulle have besvær med 
at komme til Rom.

Og Via Appia er betagende på en helt 
anden måde end Colosseum og Peters
kirken. Via Appia rummer det, som den 
tyske kunsthistoriker og arkæolog Johan 
Winckelmann kaldte for "stille storhed«. 
På Via Appia er der lige præcis indtryk nok 
til, at hjernen kan suge det hele til sig og 
samtidig slappe af. Den er ikke prangende,
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men alligevel pragtfuld. Min fascination af 
Via Appia udspringer nok også af det fak
tum, at jeg egendig ikke havde skænket den 
en tanke, ergo havde jeg ingen forventnin
ger til den -  tabuia mea rasa erat.

Coiosseum derimod bryster sig med at 
være et helt fantastisk antikt bygningsværk, 
hvor historien vil feje benene væk under 
dig. Med så store forventninger til noget 
kan man sjældent andet end at blive skuf
fet, og det blev jeg. Coiosseum indefra er et 
virvar af mennesker, der betragter forfaldne 
stenklumper, og det måske mest interessan
te sted, under arenaen, hvor de kæmpende 
opholdt sig før de skulle ind og kæmpe for 
deres liv, er ikke tilgængeligt for turister. 
Ligeledes er pladsen uden om Coiosseum 
smykket med turistboder, varevogne og en 
rand af mennesker. Kort sagt: Tiden er lø
bet fra Coiosseum. Så smuk, som den har 
været i antikken, så blegnende er den i det 
enogtyvende århundrede. Turistihceringen 
ødelægger autenticiteten og den historiske 
oplevelse, hvorfor jeg fandt mig selv uim- 
poneret.

yver v/ f/y/æ/tAb? ?re /fa/zens/æ /nænt/, 
der syre/ts /ns/sferede på ef /æ//as&///eda 
Je p  er n r 2  sef fre ¡/ensfre.

Via Appia derimod, som ligesom Coios
seum har været af enorm vigtighed i antik
ken, er fuldkommen ydmyg i sit udtryk. 
I stedet for at folde sig ud i højden som 
Roms mange monumentale bygningsvær
ker, folder den sig ud i længden; selvom det 
ligesom Coiosseum er et kæmpe bygnings
værk — 560 kilometer langt — fra Rom til 
Brindisi — tiltrækker Via Appia sig ingen 
opmærksomhed. Og det er dét, der giver 
stedet sit specielle udtryk -  dets ro.

Men Via Appia rummer også historie. 
I år 73 f.v.t. indledte slaven Spartacus det 
eponyme Spartacusoprør — et oprør, der 
startede med, at Spartacus flygtede sammen 
med de andre gladiatorer fra gladiatorsko
len i Capua, og endte med en slavehær på 
over 70.000 slaver, der i 71 f.v.t. kæmpede 
imod Crassus. Her faldt Spartacus dog, og 
slavehæren besejredes. Crassus gav efterføl
gende ordre til, at over 6000 slaver (de, der 
ikke var faldet i slaget) skulle henrettes; de 
blev korsfæstet og udstillet langs Via Appia. 
Vejen har altså også fungeret som et sted, 
hvor romerne har kunnet indgyde ærefrygt 
hos udefrakommende, når de kom kørende 
ind til Rom.

I dag er det dog ikke lugten af kød i 
fordærv, der møder en, når man går på de 
store trædesten; det er en duft af græs og 
blomster og sol og frisk luft. Når man går 
i skyggen af de høje cypresser og iagttager 
det mønster, de laver på vejen og i det vildt
voksende græs, far man følelsen af, at man 
er et sted, der befinder sig i en tilstand af 
evig sommer. Man er et sted, hvor blom
sterne altid står i flor, hvor græssets grønne 
farve aldrig blegner, og hvor fuglene aldrig 
stopper deres sang. Og vejen synes uende
lig; sommer, så langt øjet rækker.

Ikke så underligt at det er her, Peter efter 
sigende møder Jesus i en vision -  Peter, der 
frygtede sin henrettelse, var flygtet fra Rom, 
da han uden for byen, gående på Via Appia, 
møder den opstandne Jesus. Han spørger 
ham: «Domine, quo vadis?« («Herre, hvor 
går du hen?«), hvortil Jesus svarer: «Ro
mam vado iterum crucihgi« («Jeg går til
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Rom igen for at Mive korsfæstet«). Peter far 
herefter mod tii at vende tUbage til Rom 
og fortsætte sit martyrium, indtil han også 
bliver korsfæstet.

Men dette essay handler hverken om 
Spartacus eller Peter; det handler om at 
gå. Nietzsche sagde engang: »Alle wirklich 
großen Gedanken wurden beim spazieren 
gehen konzipiert« («alle virkeligt store tan
ker udtænkes, mens du spadserer«), og han 
har ret. Gåture synes at skærpe sindet -  det 
må være noget med sammensætningen af 
den friske, iltrige luft og kroppens bevæ
gelse, der skaber et indre klarsyn. Jeg kan 
ikke huske, hvornår jeg sidst har følt mig 
så let og bekymringsfri, som da jeg gik mod 
Rom ad Via Appia.

Duften af landlig luft synes at trænge 
helt ind til de inderste organer i kroppen, 
og på en forunderlig måde foler man sig 
som et bedre menneske, når man går der; 
gladere, rarere, friere -  livet virker simplere 
her. Hvis store tanker skal tænkes, så er det 
her, man skal befinde sig imens. Ikke på et 
lille indelukket værelse i Danmark en mørk 
og kold eftermiddag, hvor afleveringerne 
har hobet sig op — det ender sjældent med 
at være særligt konstruktivt.

På Via Appia virker historien også tætte
re på. Den er ikke pakket ind i glasmontre, 
stilladser, hegn og informationstavler. Via 
Appia giver den autentiske oplevelse af at 
gå i historiens fodspor modsat mange andre 
af Roms attraktioner, hvor det synes at være 
fodspor fra turister, man går i.

Via Appia er nemlig fbrsømt og efterladt 
på en måde, der giver den et specielt præg. 
Langs vejen så jeg en massiv stenbænk, der 
var knækket midt over, og sådan har den 
formodentlig set ud længe -  græsset vokse
de vildt omkring den og igennem den. Først 
tænkte jeg: «Hvorfor restaurerer de ikke så
dan noget?«, men så tænkte jeg: «Hvor er 
det smukt og naturligt -  her kan man ikke 
blot se historiens gang, men også naturens 
gang«. Via Appia er endnu ikke blevet ramt 
af den sygdom, der hedder turistihcering. 
Der var ikke en eneste gadesælger.

/W3//ef of mennas/re/* v/ møåfe på !//3 /3pp/3
/ran fæ //a s  p å  fo  /tæ n d e r  -  d e f  m e s fo  3 f  d d e n  
f 3 f  d e f  /run o s  o p  fu p /e n e , m o n  /tu n n e d øre .

Det er sådanne steder, man skal søge hen 
i en eskapistisk flugt fra hverdagen. Disse 
steder vidner ikke om virkeligheden — man 
føler sig på afstand af den virkelige verden. 
Men måske vidner de i virkeligheden om 
den sande virkelighed. Eskapisme eller sø
gen mod det sande -  vi har brug for til
flugtssteder. Om det er Via Appia eller 
Tange Skov spiller ingen rolle; vigtigst er 
det, at vi kan sætte tiden i stå for en stund 
og acceptere, at vi ikke kan nå det hele.

Vi kan ikke nå det hele uden undervejs 
at glemme at sanse. Vi kan ikke nå det hele 
inden for den tidsramme vi selv og sam
fundet sætter for os uden at glemme at leve 
undervejs. Vi må sætte tempoet ned; nogle 
gange bliver vi nødt til at gå i stedet for at 
løbe og sidde i stedet for at stå; Rom blev 
trods alt ikke bygget på én dag.
Ida Mohr Larsen, 3r
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Riber Uifsborg - en kamppiads fra 1100-taiiet

B/der B/fadorg //gger / engene nord for 7ange, omAr/ng 7re A//omefer ad'A øa7 for /?/de DomA/rAe. 
!/o/da7ede7 e r deaAærmef a f  vådområder mod nord, syd og ø sf mens /?/de ¡6/ //gger som en 
desAyffende darr/ere mod vesd fffe r  P/densAadernes Be/sAads konoepfAorf 7794.

de Hade engområder og Ribe by, som en 
fremtrængende hær skulle igennem for at 
nå frem til voldstedet. Borgen er bygget på 
en tid, hvor der herskede borgerkrig og stor 
ufred i Danmark. På Riber Uifsborg sad en 
af spillerne i krigen i ly af byen og ventede 
på den næste træfning mellem de stridende 
parter.
Forhistorie
I 1530 omtales forhøjningen som Ader 
L%do?g' eller W%dorzgd, men derudover 
kendes ingen historiske efterretninger om 
stedet. I begyndelsen af 1800-tallet sløjfer 
den daværende ejer voldstedet ved at gra
ve godt tre meter af toppen. Han bemær
ker i den forbindelse, at højfylden består 
af dagvis opstablede Lyngtørv med Lyng
skjoldet nedad« og at voldstedets overHade 
på dette tidspunkt er oversået med «rustne 
søm«.

Ingen ved præcist, hvordan banken har 
set ud før afgravningen, men de ældste ma
trikelkort over ejerlavet Tange By fra om-

ÆgrM ÅnMr&m
I engene nord for Tange, omkring tre kilo
meter stik øst for Ribe Domkirke, ligger det 
overpløjede voldsted Riber Uifsborg. I dag 
er det en næsten usynlig forhøjning på mar
ken, men for knap 900 år siden stod her en 
mindst otte meter høj banke, omgivet af en 
lav voldgrav og med en træbygget borg på 
toppen. Herfra havde man frit udsyn over

/?/der B/fsdorg t/nder defegne/sen '¿7/vsdorg- 
dø /'p å  de æ/dsfe mafr/Ae/Aorf over 7ange By 
opmå/f a r  7BC0.

16



kring år 1800 viser en cirkulær forhøjning 
på omkring 35 meter i diameter. I anden 
halvdel af 1800-tallet måltes toppen af ban
ken til 6+ meter. Lægger man hertil de godt 
3 afgravede meter las en samlet højde på 
mere end 9 meter. Den naturligt voksede 
tørveover&ade ligger i området 2-2,5 me
ter over havets overflade og borgbankens 
oprindeligt højde har været på mindst 8 
meter.

I 1879 foretog den daværende ejer en 
mindre udgravning i banken, og udover en 
del tømmer og mange sten fandt man en 
mulig brønd i form af en 2,5 alen høj ege
tønde. Efter dette indgreb skrev Riberlægen 
H. Vilandt et brev til direktøren for Museet 
for Nordiske Oldsager, J. J. A. Worsaae, og 
efterspurgte en videnskabelig undersøgelse 
af stedet, men en sådan blev ikke bevilget.

Den næste udgravning på Riber Ulfsborg 
blev foretaget i november 1955 af National
museet ved Hans Stiesdal. Undersøgelsen 
kom i stand som en form for tidsfordriv for 
arbejderne i de stille perioder under Dan
marks første byarkæologiske udgravning, 
der foregik i Grønnegade i Ribe. Stiesdal 
var svært pessimistisk hvad angik undersø
gelsens resultater og voldstedets arkæologi
ske potentiale i det hele taget. Han bekla
gede den manglende respons på Vilandts 
henvendelse i 1879, for i 1955 var det med 
hans egne ord ofor sent« at inddrive kon
krete oplysninger om Riber Ulfsborg.

I foråret 2013 foretog Sydvestjyske 
Museer en mindre undersøgelse på Riber 
Ulfsborg, som skulle kaste lys over vold
stedets bevaringsgrad. Borgbanken var i 
denne undersøgelse knap en meter høj på 
det højeste sted, mens Stiesdals begrænsede 
observationer fra undersøgelsen i 1955 be
skriver, at banken på dette tidspunkt var 
bevaret i 1,75 meters højde. Der er altså 
foregået en ganske betydelig nedslidning 
over de sidste knap 60 år og voldstedet må 
nu siges at være stærkt dyrkningstruet. 1 
efteråret 2013 kunne museet foretage en 
egentlig udgravning på voldstedet, og ved 
denne undersøgelse genfandt vi faktisk en

Den po/tsfo/pe, som pgv den præcise dafer/np 
/bf opførelsen af /?/ber D/fsborp f/7 v/nferda/v- 
åref 7745/49. /bto.'^ydvest/'ysTfe Museer
af Stiesdals grøfter fra 1955.1 bunden fandt 
vores detektormand hele to snapseflasker -  
komplet med skruelåg og bundslat.

Først og fremmest bidrog udgravningen 
dog med en række spændende observatio
ner og ny viden om voldstedets opførelse, 
fremtoning og undergang. Det er disse re
sultater, jeg vil præsentere i det følgende.
Hvem var Riber U)f?
Stednavnet Riber Ulfsborg antyder en for
bindelse imellem voldstedet og stormanden 
Riber Ulf, der var en betydningsfuld mand 
i 1100-tallets Danmark og dertil mulig hø
vedsmand i Ribe. Indtil nu har kun nav
net talt for en sådan forbindelse, men en 
dendrokronologisk prøve taget i denne un
dersøgelse gav det endelige bevis. Stolpen, 
som prøven blev udtaget fra, stod på sin 
oprindelige placering og var ikke udskif
tet. Fældningstidspunktet i vinterhalvåret 
1148/49 giver en sikker datering af vold
stedets opførelse og borgen har således med 
stor sandsynlighed tilført Riber Ulf.

Riber Ulf var nær betroet til Svend 
Grathe, som han var allieret med i bor
gerkrigene mellem Svend og de øvrige 
kongsemner Knud Magnussen og Valde
mar den Store i 1150'erne. Svend var konge 
af Skåne og Sjælland og med Riber Ulf som 
allieret havde han i Ribe et vigtigt holde
punkt i Jylland, hvor Knud Magnussen el
lers regerede.
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Omkring 1154 blev Riber Ulf taget til 
fange og sendt i eksil hos Kong Sverker i 
Sverige -  muligvis efter træfninger ved Ribe 
samme år. Herfra undslap han og stod som 
bannerfører for Svend i slaget på Grathe 
Hede den 23. oktober 1157. Her led Svend 
som bekendt nederlag og måtte flygte ud i 
Grathe Mose, hvor han blev slået ihjel af 
bønder. Måske er Riber Ulf den samme Ulf, 
som ifølge Saxo efter netop dette slag blev 
dømt til døden i Viborg af Knuds mænd, 
selvom Esbern Snare ønskede at skåne ham. 
Angiveligt måtte Ulf lade livet for at hævne 
Knuds død ved det sagnomspundne blod
gilde i Roskilde den 9. august 1157. Dette 
placerer muligvis Riber Ulf som en af de 
tilstedeværende ved dette blodgilde, en af 
de mest skelsættende begivenheder i dan
markshistorien, hvor Sven bryder sit freds

løfte og Valdemar den Stores skæbne som 
enehersker af Danmark besegies.

En folkevise fortæller, hvordan den 
unge Ulf, mens han var i tjeneste hos Ivar 
Skjoldson, bortførte dennes datter og rig
domme og opførte sig en fast borg ved Ri
be. Selvom man sjældent kan tage folkeviser 
bogstaveligt, er denne information endnu 
et hngerpeg om Riber Ulfs tilknytning til 
Ribe og til voldstedet Riber Ulfsborg i sær
deleshed.
U)fs borq i Ribe
Riber Ulfsborg er beskærmet af vådområ
der mod nord, syd og øst, mens Ribe by 
ligger som en beskyttende barriere mod 
vest. Voldstedets konstruktion udgjorde i 
samtiden et imponerende og ganske bety
deligt fæstningsværk.

De afbæ/btebe resier af /?/ber D/fsborg. Banken ses som en grå forbø/'n/'ng på ben nafur//gf abe/ 
rebe, røbe /ers/rvanbsZørv. /?unbf /angs bankens s/ber og / vo/bgraven //gger tømmer og sten. / 
forgrunben mob venstre ses be nebrammebe portsto/per st/'A7re op. foto/ Bybvest/'yske Museer

Be/fonstrueret profit af borgbankens opr/nbe/tge b/mens/oner tegning; Bybvest/'yske Museer
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.Scene fre Bayet/x-lgpelef torpen O/nan 3n$v/bas. ¿/gesom B/'der ¿7/^ofp dM/dr denne dor$r gf 
en dorg'den/fe /ned o/n/uen^ende pcat/iam^pa/Asa^e, cen/re/fern oy por/. F//er W/k/ped/d.

Da maskinen havde fjernet den overlig
gende muldjord, lå de bevarede rester af Ri
ber Ulfsborg afdækket for barste gang siden 
midten af 1100-tallet. Banken var bevaret i 
omkring 90 centimeters højde og konstru
eret i to etaper: Første etape bestod af en 
kerne af opstablede hedetorv og udenom 
denne var lagt en anden etape i form af 
en tørverand i en lysere type af tørv. Langs 
bankens yderste kant var der gravet en lav 
voldgrav og i den sydvestlige del stod tre 
nedrammede stolper på deres oprindelige 
placering. Disse stolper er sandsynligvis 
resterne af en port, som bar markeret ad
gangsvejen til voldstedet. Rundt langs ban
kens sider og i voldgraven lå brændt tøm
mer samt betydelige mængder håndstore 
sten -  enkelte også større.

Oprindeligt har borgbanken på Riber 
Ulfsborg rejst sig som en otte meter bøj 
keglestub over det flade englandskab og 
kunne således ses langvejs fra. Der er skræl
let tørv af et område på godt 9 hektar for at 
opføre banken, hvilket siger ikke så lidt om 
den økonomiske formåen for den mand, 
der byggede borg her i vinteren 1148/49. 
På bankens flade top, som har haft et an
slået areal på godt 300 ud, stod sandsynlig
vis et træbygget centraltårn omgivet af en 
palisade.

Det brændte tømmer i voldgraven var af 
en karakter, der gør det sandsynligt, at det 
kan have indgået i sådanne konstruktioner.

Blandt andet fandtes to, hrcsidcde stolper 
af betydelige dimensioner — tykkelsen var 
på ca. 30 x 30 cm og den ene var over seks 
meter i bevaret længde. Begge syntes at 
spidse til i den ene ende. Disse kan meget 
vel have stået som to ud af i alt fire hjørne- 
stolper i et kvadratisk centraltårn.

Andre tømmerstykker bestod af sparsomt 
tildannede rafter, som kan have indgået i 
en palisade bygget af råt tilvirket tømmer. 
Fæstningsværker i form af en borgbanke 
med omsluttende grav samt tårn og pali
sade kendes fra samtidige billedlige kilder. 
Normannerne var særligt glade for borge af 
denne type, som kaldes en 'donjon' og på 
Bayuex-tapetet (omkring 1077) optræder 
en sådan i den scene, der forestiller angre
bet på Dinan.
Riber Uifsborqs endeiiqt
Undersøgelsen af Riber Ulfsborg gav en 
forbløffende lille mængde genstande, hvil
ket ganske sikkert hænger sammen med, 
at hele bankens top og overflade desværre 
forsvandt ved afgravningen i 1800-tallet. 
Derfor er det meget vanskeligt at sige noget 
konkret om, hvordan hverdagen har udfol
det sig på borgen. Kun enkelte skår af både 
hjemlig og importeret keramik giver et me
get sparsomt indblik i det daglige liv på en 
befæstning i 1100-tallet. De forkullede re
ster af en dobbeltkam har måske tilhørt en 
af Riber Ulfs hirdsmænd, som kunne fdr-
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drive tiden med at rede sit overskæg, mens 
han vogtede over Uifsborg og ventede på 
Vaidemar og Knuds &emrykkende hær.
Alt tyder på, at Riber Ulisborg har haft 
en ganske kort funktionsperiode, og det 
er mest sandsynligt, at Riber Ulf allerede 
havde lidt nederlag på Uifsborg, da han 
stod som bannerfører for Svend på Grathe 
Hede i 1157.

Selvom den således næppe har stået sær
ligt længe, peger sporene til gengæld på en 
desto mere voldsom afslutning for borgen. 
Hovedparten af det træ, som vi fandt på 
Riber Uifsborg er helt eller delvist forkullet 
og det synes uomtvisteligt, at borgen på et 
tidspunkt er brændt ned. Samtidig er det 
sandsynligt, at de mange sten i voldgraven 
og ved bankens fod kan have fungeret som 
ammunition i et angreb på borgen. Saxo 
beretter, hvordan slyngekastere, bueskytter 
og rytteri udgjorde de væsentligste elemen
ter i opbygningen af Valdemar den Stores 
hær, og stenene kan meget vel have været 
anvendt i de slynger og små blider, som må 
have været med i et tidssvarende angreb 
på voldstedet. Det er også en mulighed, at 
de er blevet brugt i forsvaret af borgen og 
kastet fra toppen af palisaden, ned over de 
indtrængende fjender. Flere fragmenter af 
den samme kværnsten blev fundet mellem

frapmenf af brænd! ben/tam af an fype fra 
7700-fa/fef fundet /' vo/dpraven. f  f af de få 
fund fra /?/ber tf/fsdorp. 
fofo.' f/dvesf/y^^ Museer

stenene og vidner måske om et sidste, de
sperat forsøg på at forsvare borgen: at knuse 
køkkenets kornkværn for at kaste stumper
ne i hovedet på de mænd, der forsøgte at 
forcere den stejle borgbanke.

Lige meget hjalp det dog, for angrebet 
efterlod et smadret og nedbrændt Riber 
Uifsborg. Efter alt at dømme var voldste
det ødelagt mindre end et årti efter sin 
opførelse og blev aldrig genopbygget. De 
afbrændte trækonstruktioner har stået til
bage på toppen af banken og vidnet om 
hændelsen, indtil banken på et tidspunkt 
er skredet sammen og resterne af borgen 
endt i voldgraven og ved bankens fod. Her
efter henligger voldstedet i en lang periode 
og over den sammenfaldne banke dannes et 
naturligt tørvelag, som senere forsegles af et 
tykt lag fygesand.
En spiller i en blodlq magtkamp
I vinteren 1148/49 opfører Riber Ulf en 
borg ved Ribe og sidder her som Svend 
Grathes allierede under kongestridighe
derne i 1150'erne. Allerede da Ulf henret
tes efter slaget på Grathe Hede i 1157 er 
hans borg ved Ribe smadret og nedbrændt 
i et fjendtligt angreb. Resterne af Riber 
Uifsborg har med denne undersøgelse gi
vet ny og værdifuld viden ikke bare om 
opbygningen og udformningen af en borg 
fra 1100-tallet, men også et lille indblik i 
vilkårene og konsekvenserne for en middel
alderlig stormand, som satsede på den for
kerte konge i en af de blodigste borgerkrige 
i Danmarkshistorien.

Artiklen har været bragt første gang i Syd
vestjyske Museers årsskrift M'åeM
nr. 2 2014. kan købes ved
henvendelse til: museum@sydvestjyskemu- 
seer.dk og koster 99,- for 130 sider.

A/åru? SytA
oertyr^e A/hreet;

pierer M or
¿n'Mgy Åftzåfr
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H O T E L ^ t p D A G M A R
Hotel Dagmar - Torvet 1 - 6760 Ribe - Ttf. 75 42 00 33

KO L V i G
RESTAURANT & CAFÉ

MeHemdammen 13 - 6760 Ribe 
Hf: 7541 0488 -Fax: 7541 0483

R e s t a u r a n t  S æ i R m a i e a
v/Rinda Klausen

Skibbroen !3 - 6760 Ribe - Tif. 75 42 09 46 - Fax 75 41 04 31 
www.saelhunden.dk - saelhunden@stofanet.dk
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Kort nyt fra Ribe
Ribe Byhøjskote
Ribe Kunstmuseum og Sydvestjyske Mu
seer har sammen med Katedralskoien og 
byens kirker og overnatningssteder udviklet 
et nyt kulturtilbud. Det er en slags højsko
lekurser, som skal formidle Ribes kultur- og 
naturtilbud til mennesker som indbydes til 
komme til Ribe i nogle dage. Kursusdelta
gerne bliver så indkvarteret på byens hotel
ler. De første kurser blev udbudt i slutnin
gen af 2014, men der var ikke tilstrækkeligt 
tilmeldte. Der udbydes derfor en ny serie 
på fire kurser i første halvdel af 2015. Kur
serne har forskelligt indhold og målgrup
per. Man kan se nærmere om kurserne på 
www.ribebyhojskole.dk
Domkirketorvet
Der har været mange aktiviteter på torvet 
i løbet af året. I højsommeren var der flere 
markedsdage med boder rundt om kirkens 
kor og apsis. Det gav liv og trængsel, men 
der var dog god plads til alle -  også Ølbo
den, som næsten skjultes blandt de mange 
aktiviteter.

Opførelsen af Kannikegården skrider 
godt frem. De dybtliggende fundamenter 
er ved at blive støbt, og arbejdet nyder godt 
af den milde vinter, vi hidtil har haft. Byg
geriet er naturligvis markant i bybilledet, 
men generne af det er dog meget begræn
sede. Der gøres meget ud af at varsle når 
der er støjende aktiviteter eller der kommer 
store transporter ind til byggepladsen.

Der er kommet mere styr på parkerin
gen på torvet. Gennem sommeren var der 
meget spredt parkering og undertiden ret 
omfattende. Men nu er der regelmæssigt 
besøg af de parkeringsvagter som opererer 
i kommunen. Det var noget af en overgang 
for en del bilister, som hk sat bødesedler på 
forruderne!

Der er aftale om at der i forbindelse med 
kirkelige handlinger kan parkeres langs kir

kens sydside, hvor der er plads til ca. 20 
biler.

Den fredede ro/'n desAyffes under dypper/ef. / 
depprunden ses Hendfernef, som der feef en 
ærefu/d dever/npspr/s fro fsd/erp Byfond.

/?/des nye sAy//ne.
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M ar/fet/sda^ p d  7bn/e^. Ø/Aoden g em m er s/'p næ ^^en /' fræ np i/en .

Ribe Domkirke
Der har været mange aktiviteter i kirken i 
julemåneden. Handels Messias biev endnu 
engang opført for en fyldt kirke, men også 
en række kor har givet koncerter i kirken. 
Handelsstandsforeningens julekoncert som 
er en del af «Peters Jul« brand'et, med Jette 
Torp fyldte også kirken til randen.

En hel anden aktivitet i kirken foregik i 
den stormfulde weekend, hvor Dagmar og 
Egon hærgede! Det var et af kirkens konfir
mandhold, som var samlet fra lørdag efter
middag til søndag middag. De hyggede sig 
i Processionsgangen og overnattede mellem 
kirkebænkene sammen med deres præst og 
en af kirketjenerne.

Det blev en nat, som de unge nok sent 
glemmer. En storm kan godt lyde uhygge
ligt i en natmørk kirke!

Stormene forårsagede heldigvis næsten 
ikke skader på kirken sådan som stormene 
for to år siden gjorde.
Ribe - Europas smukkeste ii)ie-by
Ribe blev vinder af en europæisk konkur
rence blandt 52 mindre turistdestinationer.

Ribes nærmeste konkurrent var byen Obi- 
dos i Portugal. Afstemningen foregik på en 
hjemmeside og der var en intens aktivitet 
for at få flest muligt i hele kommunen at 
stemme på Ribe. Netværkerne fungerede!! 
Der er nu også andre kilder til byens re
nommé i udlandet. Et russisk fjernsynshold 
har været på optagelser, som vil blive set af 
millioner af seere i Rusland og et kinesisk 
hold har også været i byen og omegnen. 
Turistfolkene har sørget for at byen og 
omegnen har vist sig fra de bedste sider. 
Vadehavets Nationalparks storslåede natur 
og vikingeaktiviteterne i Ribe er gode træk
plastre.

I den forbindelse er det glædeligt at 
kunne oplyse, at A. E Møllers fond har gi
vet et beløb på 10 mio. kr. til anlæg ved 
Vikingecentret i Lustrup. Her vil man an
lægge en havn, som skal vise hvordan Ribes 
havn skønnes at have set ud i 800-årene. 
Pengegaven skal også bruges til opførelse af 
en trækirke, som Ansgars kirke fra ca. 865 
måske har set ud.

Ribe vil tillige i 2015 blive hjemsted for 
et specielt skib, som skal bruges i National-
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/va ef hh//here navertræf/ /?/ba
park Vadehavet. Skibet er udformet med 
had bund, så det kan stå på havbunden 
ved lavvande ligesom de typiske vadehavs
everter kunne. Skibet skai bruges ti) at ud
forske og præsentere Vadehavsområdet, og 
det skai være ti) stede ved arrangementer 
i området, hvor det vi) være hensigtsmæs
sigt at informere om Vadehavet. Skibet ska) 
have fast havnep)ads ved Skibbroen i Ribe 
)ige overfor Kolvigs Gård. Det siges at være 
godkendt ti) i 2 passagerer, men det bliver 
ikke en ny rutebåd ti) Kammerstusen!
Navere vi) indtage Ribe
I dagene omkring Kristi Himme)fart vi) op 
ti) 300 navere komme ti) Ribe. Naverne 
har vatgt at ho)de deres årlige «Himmel- 
fahrtstreffen« i Ribe. Stenbohus og Hotel 
Ribe (tidl. Sønderjylland) der begge drives 
af Niels Toft er navernes kontakt ti) Ribe. 
Der har i en årrække været <<Naverhu)e« i 
Stenbohus's gård. Mange navere har været 
her gennem tiderne, og har arbejdet her i 
kortere e)ler )ængere perioder.
Engiandsbåden sejier ikke mere
Al passagerfart med skib fra Esbjerg ti) Eng- 
)and er ophørt. Siden Esbjerg Havn blev 
indviet i 1874 har der været mulighed for 
at rejse med skib ti) Engtand. Det er vemo

digt og mange minder knytter sig til den 
rute, som i de fleste år er blevet besejlet af 
DFDS. Indtil 1950'erne var det landbrugs
varerne som fyldte mest på skibene og pas
sagererne var relativt fa. Men fra 1960'erne 
kom der store komfortable skibe og person
transporten blev den vigtigste. Nu er den 
svundet ind, fordi det er meget nemmere at 
flyve etter tage tog eller bil gennem tunellen 
under den engelske kanal.

Selv godstransporten er ved at svinde 
ind. Den store container-kran, som i årtier 
har præget havnebilledet, er taget ned! Men 
så længe der er gang i vindmølle- eventyret 
og olie-aktiviteterne er der dog god brug 
for Esbjerg Havn!
HP

1880-1980Harwich-Esbjerg

/r!/t//t?3mperen /?/i<er/7us fra 7875.
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Adresseændringer mv.
U.år HeUe Nørregård s.7 9 x Annelise Boysen S.95x Birgitte Mullesgaard Pedersen

Kronprinsessegade 61 Højmarksvej 16 Victoriavej7
1306 København K 2860 Søborg 3450 Allerød

R.54 Ingelise Reimar-Larsen S.81 a Birgitte Viborg Christensen S.96x Rune Bai Nielsen
Egebjerghaven 11 Marienlystvej 11 Seminarievej54C,st.th
2750 Ballerup 7800 Skive 6760 Ribe

S.55 Kirsten Urup S.81 x Ulla Thyssen Rosenberg S.98 b Lisbeth Rosendahl Rodenberg
k+mn Snerlevej 18 Græse Strandvej 26 A Brandevej 33 A, Fasterholt

6600 Vejen 3600 Frederikssund 7330 Brande

S.57 Karen Junker Christensen S.84y Jim Hagemann Snabe S.OOu Thomas Schou Hansen
Stenaldervej 241 D, st. Rosavej 10 A Blågårdsgade 29 A ,l.tv
8220 Brabrand 2930 Klampenborg 2200 København N

R.64 Lisbet Bocher S.86 a Benthe Veibel Bonde S.06b Karen Schmidt
Roskildevej 55 Hovedgaden 38 Gabelsvej 29 F
2000 Frederiksberg 6621 Gesten 6740 Bramming

S.65 ns Knud Daugaard Peters S.86 y Jesper Kjerrumgaard Johansen S.06 x Jens Krabbe Frandsen
La Résidence le Cinquantenaire Tirsbæk Søvej 83 Margretheholmsvej 40, 2.th
(ORPEA)
Rue de la Gare 32-36

7120 Vejle 0 1432 København K

BE-1140 Bruxelles (Etterbeek), S.88x Morten Ellegaard S.06 x Pi Maria Ganderup
Belgien Spelmanns Toft 14 A Nørregade 22, st.

6720 Fanø 8464 Galten
S.68b

G a d ^ n I t 2 Q n Æ S.91 a Janus HelminBlomfm S.07a Jeppe Beier Berndsen
2700 Brønshøj Istedgade 68, 2.tv Store Kannikestræde 12,

1650 København V 1169 København K
S.69 a S lin d ev ^ tL tru p S.91 z Thomas Gredal Kristiansen S.07y Marianne Skaiborgjensen

6100 Haderslev Tøndervej 14, st. Bjerreskovparken 23
6780 Skærbæk 6760 Ribe

S.70b
S.94u Henrik Frandsen S.07y Gitre Øl.gaard Larsen

5560 Aarup IngerslevsPlads3,4.tv Stationsvej4 ,2 .
8000 Århus C 7300 Jelling

S.78 b Henrik Dahl
S.94u Flemming Holsr Hundehul S.07x Ragnhild Petersen

4660 Store Heddinge Søndergade 42, 2.tv Salamanderparken 236
6500 Vojens 8260 Viby J

Vi mødes i

)6 d d k !y
Semmarievej ! - 6760 Ribe - Tif. 75 42 i l  00
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S.08h S.lOs ^"ergatvr' Nye medtemmer
1652 København V 8000AarhusC S.06b Helle Pedersen

S.08x Anders Peter Fabricius R .56b Knud Kjær Nielsen Ul. Przemyslowa 46A/26
Jørgensen Vestre Paradisvej 159 PL-61-541 Poznan
Midtermolen 16 5 th 2840 Holte Polen
2100 København 0

S.08 h Simone Brink Laugesen S.90x Lene Jermiin
S.08x Anne Hedegaard Rasmussen Åbrinken2 Fresiavej 2

Jens Baggesens Vej 10, 03tv 6752Glejbjerg 3450 Allerød
8210AarhusV

S.92y AnneAhlmannNieisen S.05b Christine Gyrup Lund
S.09x Anders Bramming Amagerbrogade 264 B 2 TV Billeshavevej 51,d,i

8200 Århus N
2300 København S 5500 Middelfart

S.84z Anette Lind Astrup Døde
S.09z Mark Nørgaard Hansen Råhøjvænget 18 R.42b Inge-Margrethe Hansen

Rendsburggade 28 8260VibyJ R.52 Ove Strange
9000 Aalborg
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Ribe Jernindustri A/S er 
grundtagt i 1848 som et 
jernstøberi,derhur- 
tigt opnåede et sotidt 
renommé, bt.a. for sine 
landskendte støbejerns
ovne.

I 1970'eme opstartede produktionen af pladejerns
radiatorer, hvormed støberiet i Ribe btev nedtagt.

12004 btevHudevad 
opkøbt og i 2006/2007 
btevHudevad produk
tionen ftyttet tit Ribe.

H U D E V A D
RiOpane!

DK-&760 Ribe * TO.: 7542 0255 * Fax: 7688 2286 * www.rio.dk /  www.hudevad.dk
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Afsender:
Ripensersamfundet v/Hanne B. Elmelund Garn 
Drewsensvej 10 2. th - 2100 København 0 .

Ripensersamfundet
er en forening af tidligere elever fra Ribe Katedralskole 
samt tor skolens nuværende og tidligere lærere.
Foreningen arrangerer en reception for årets dimitten
der og jubilarer. Den afholdes i forbindelse med trans
lokationen på Katedralskolen i juni.
Foreningens medlemsblad, Ripenserbladet, udkommer 
tre gange pr. år. I februar-nummeret indkaldes der til 
generalforsamling og årsmøde, april-nummeret inde
holder en liste over kontaktpersoner for årets jubilarer 
og oktober-nummeret indeholder billeder fra årets ju
bilararrangementer. Bladet er udkommet siden 1916.
Der udsendes normalt 2-3 nyhedsbreve til de medlem
mer, som har oplyst deres mailadresse.
Eftertryk af artikler er kun tilladt efter aftale med 
redaktionen.
Oplysninger om foreningen kan findes på hjemmesiden: 
www.ripensersamfundet.dk samt i gruppen Ripenser- 
samfundet på Facebook.
Medlemskab og adresseændring tegnes/meddeles enten 
ved en e-mail til: ripenscrsamfundet@ripensersamfun- 
det.dk, på hjemmesiden eller ved at kontakte sekretæren.
Reklamationer over ikke modtaget blad meddeles til se
kretæren eller anmeldes via hjemmesiden.

http://www.ripensersamfundet.dk
mailto:ripenscrsamfundet@ripensersamfun-det.dk
mailto:ripenscrsamfundet@ripensersamfun-det.dk
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D/n /oka/e købmand;
"Lars"

Sønderportsgade 24 
6760 Ribe 

Tlf. 75 42 00 49

^^D SlBK JØ BM A N D SFo^
^  PRØV VORES ^

PORTVINS- 
MARINEREDE 

FRUGTER
^  PEDERSEN - MBB -15

Ribes Biomsterhus Mathiesen
Seminarievej 6 - 6760 Ribe 
75 42 08 33 -  75 42 49 61

Mail din bestilling på 5402@interflora.dk 
www.interftora.dk

N o r d s o * * *

Ribe afdeling
Seminarievej 8 - 6760 Ribe 

Tlf. 75 41 11 11

Foreningens
organisation
Formand
Povl Dons Christensen, s.65 
Carstensgade 22 
1770 København V 
20 16 22 58
fbrmand@ripensersamfundet.dk

Næstformand
Tove Tranberg s.69 
27 20 78 35
naestfbrmand@ripensersamfundet.dk

Kasserer og webmaster
Hans Erik Christensen, s.65 
50 50 84 95
kasserer@ripensersamfundet.dk 
webmaster@ripensersamfundet.dk 
giro 1066676

Sekretær
Hanne B. Elmelund Garn 
22 25 76 29
sekretaer@ripensersamfundet.dk

Redaktør og arkivar
Henrik Præstholm, s.60 
40 45 17 28
redaktoer@ripensersamfundet.dk
arkivaren@ripensersamfundet.dk

Bestyrelsesmedlem
Hanne Krag Fugleholm, s.84 
20 42 24 05
bestyrelsen2@ripensersamfundet.dk

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Mejsen Westergaard, s.5 5 
45 86 56 96

mailto:5402@interflora.dk
http://www.interftora.dk
mailto:fbrmand@ripensersamfundet.dk
mailto:naestfbrmand@ripensersamfundet.dk
mailto:kasserer@ripensersamfundet.dk
mailto:webmaster@ripensersamfundet.dk
mailto:sekretaer@ripensersamfundet.dk
mailto:redaktoer@ripensersamfundet.dk
mailto:arkivaren@ripensersamfundet.dk
mailto:bestyrelsen2@ripensersamfundet.dk


Ordinær generaiforsamiing og årsmøde 
i Ripensersamfundet

Lørdag den 28. februar 2015 kl. 14.00 
i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. januar 2015, jfr. vedtægternes §9

Generalforsamlingen efterfølges af årsmøde, hvor vi har fået 
Hans Edvard Nørregård-Nielsen til at holde foredrag.

Hans Edvard, som i øvrigt har 50-års studenterjubilæum i 2015, 
har Ret helt frie hænder til at vælge emne for foredraget.

Efter årsmødet vil der være mulighed for hyggeligt samvær 
og indtagelse af en let anretning.

Nærmere detaljer om arrangementet kan læses i næste Ripenserblad.

Værd
at
huske...

Katedralskolens juleafslutning 2014
foregår i Domkirken den 23. december kl. 13.30
Generalforsamling og årsmøde
Lørdag den 28. februar 2015 kl. 14.00 i Vartov
Jubilarreception i 2015
Fredag den 26. juni fra ca. kl. 12.00 efter translokationen

I N D H O L D
Fra Ripensersamfundets bestyrelse.....................................................5
Translokationen, kort beskrivelse af dagens forløb...........................6
Rektors beretning om årets gang på skolen......................................8
Rektors tale til studenterne.............................................................. 13
Studenternes taler............................................................................. 16
Katedralskolens sommerlegater....................................................... 20
Ripensersamfundets legatuddeling...................................................21
Billeder fra Jubilarreceptionen og studenternes afgang til vogns. .23
Billeder fra jubilarernes frokostarrangementer med videre.............25
Kort nyt fra Ribe............................................................................... 54
Adresseændringer m.v....................................................................... 57
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SBctë @iMC
HOTEL 
RESTAURANT 
TORVET 
6760 RIBE 
TLF. 75 42 07 00

J E N S
P E D E R S E ^
Aut. EL-instaHatar 0 .  V ed ste d v e j 5 2  TM. 7 5  4 2  3 2  3 2

KO L V Í G
RESTAURANT & CAFÉ

-en detaf Danske HoteHer

MeNemdammen 13-6760 Ribe 
T)f: 7541 0488 -Fax: 7541 0483

v/Rinda Kiausen

Skibbroen i3 - 6760 Ribe - Ttf. 75 42 09 46 - Fax 75 4 i 04 3 ! 
www.saeihunden.dk - saeihunden@stofanet.dk

4

http://www.saeihunden.dk
mailto:saeihunden@stofanet.dk


Fra Ripensersamfundets bestyretse
Dow CAw^WOT! Dbw CÅfMtewew 

Jubitarreception
Bestyrelsen havde været spændt på, om den 
ændrede Jubilarservice, hvor vi på grund af 
restriktioner i Persondataloven ikke længere 
kan angive adresser på ikke-medlemmer, 
ville medføre mindre tilslutning til Jubi
larreceptionen. Det viste sig heldigvis ikke 
at være tilfældet. Faktisk modtog vi flere 
kommentarer om, at det var forståeligt, 
at foreningen først og fremmest servicerer 
medlemmerne og ikke alle dimittender fra 
Ribe Katedralskole, som i dag udgør små 
7.000 personer.

Det resulterede også i flere indmeldelser 
i Ripensersamfundet, end vi længe har set.
Vi vil derfor koncentrere os om fortsat at 
servicere medlemmerne på den bedst mu
lige måde.
Nyhedsbreve
Siden seneste trykte Ripenserblad bar vi 
udgivet to elektroniske nyhedsbreve, hver 
på tre-hre sider, med seneste nyt fra for
eningen, skolen og Ribe og med links til 
billeder fra Ripensersamfundets arrange
menter. Men kun cirka to tredjedele af vo
res cirka 1.500 medlemmer bar oplyst deres 
e-mailadresse til os, så vi vil på det kraftigste 
opfordre til, at endnu flere registrerer de
res e-mailadressen på hjemmesiden, www. 
ripensersamfundet.dk.
Generaiforsamtinqen
Som det er angivet andet sted i Ripenserbla
det afholdes ordinær generalforsamling lør
dag den 28. februar i Vartov i København. 
Efter generalforsamlingen vil Hans Edvard 
Nørregård-Nielsen (s65) holde foredrag på 
årsmødet, og der vil blive mulighed for at 
fortsætte i hyggeligt samvær med lidt mad.

Under generalforsamlingen skal der væl
ges medlemmer til bestyrelsen, og vi vil på 
det kraftigste opfordre eventuelt interesse
rede kandidater til at melde sig.

Bestyrelsesarbejdet er ikke voldsomt kræ
vende: Ud over, at så mange som muligt 
giver en hånd med under Jubilarreceptio
nen, holder vi normale bestyrelsesmøder 
i januar, maj og november og to kortere 
umiddelbart efter generalforsamlingen, 
hvor vi konstituerer os, og aftenen inden 
jubilarreceptionen.
Facebook
Vi vil også opfordre til, at man melder sig 
ind i facebookgruppen "Ripensersamfun
det«. Specielt de yngre årgange bar taget 
godt i mod denne måde at interagere på. 
Gruppen havde pr. 1. oktober 2014, 485 
medlemmer.
Medtemsstatus
Foreningen kan glæde sig over, at antal
let af medlemmer ikke er faldet i samme 
grad som tidligere år. Antallet er ca. status 
quo i forhold til sidste år. Således måtte vi 
sige farvel til 39 medlemmer, fordi de en
ten har meldt sig ud, eller blev slettet på 
grund af manglende kontingentbetaling. 
Hertil kommer 15 medlemmer, som vi har 
fået oplysning om er afgået ved døden. Til 
gengæld har vi siden 1. januar modtaget 41 
indmeldinger, mange af dem ved jubilarre- 
ceptionen og frokosterne bagefter.

Foreningen har nu i alt 1.449 medlem
mer, herunder hre æresmedlemmer. Af de 
1.449 er 1.375 fuldt betalende medlemmer 
bosiddende i Danmark, 54 fuldt betalende 
medlemmer bosiddende i udlandet, 14 
blandt de fem yngste årgange, som alle bor 
i Danmark, og to dimittender, som er gratis 
medlemmer i år.
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Transtokation og Jubitarreception
Dagens forløb
Der var i år måske lidt tvivl om at trans
lokationen kunne foregå i skolegården, 
men rektor havde fra sine gode relationer 
til vejrprofeterne på flyvestation Skrydstrup 
faet at vide at solen nok ville komme frem 
over Ribe ca. kl. 10. Derfor kunne pedel
lerne fortrøstningsfuldt fra morgenstunden 
gå i gang med at sætte de mange stole op. 
Der kom ikke regn, og kl. 9 var alle stole på 
plads. Redaktøren kunne nu sætte reserva
tioner på ti-tolv stole i de forreste rækker til 
de ældste jubilarer — fra og med 65 år. Der 
kom til at mangle et par pladser, men det 
løste sig ved beredvillighed fra nogle yngre 
tilhørere. Klokken 10 kunne rektor Karsdal 
byde alle velkommen og konstatere at solen 
var kommet frem som profeterne spåede!

Der er vist blevet bedre plads i skolegår
den efter at de gamle linde er blevet afløst af 
de ti nye, som vi alle kunne nyde synet af. 
Den øgede plads skyldes nok især at de to 
store linde ud for hovedindgangen ikke er 
der mere. Alle ti linde står i to rækker langs 
kanten af den nye flotte flisebelægning. 
Drikkekummen er også byttet væk og står 
jo nu ovre ved indgangen til Asylet.

De æ/Ps/e, 65  op 70 års yPP/'/arerne saP  pot# 
på 7. ræMe.' Fn Jen s  6 . Paw sen s44, 7Ve//e 
/4P//Pp<Mfp54 4 , Jørpen M. SruPn $44, Cårsfen 
fr/'/s Jespersen s49, /nper kafr/ne Poutv s49  
op Kay Jepsen s49.

Der var pot# fy/P/ op /' sAo/epårPen. 
Pæp n?ær/re DV Pe D' nye 7/nPe.

Rektor indledte med sin beretning om årets 
gang på skolen, hvori han også tog afsked 
med en række lærere og vikarer. Der blev 
også gjort meget ud af at trække de dyg
tige elever frem og belønne dem for deres 
særlige indsats. Det er helt i tidens trend. 
Janteloven er dæmpet ned!

Der blev i øvrigt holdt alle de sædvanlige 
taler, og i år tror jeg alle kunne høre hvad 
der blev sagt — i al fald alle der ønskede at 
lytte! I kan læse dem i deres helhed i det 
følgende.

I år var det stadig et hold jubilarer, der 
ikke som sådanne har været på skolen siden 
2010. For dem var der tale om en fornyelse. 
Det var Kantaten! Fornyelsen kom netop i 
2010 i forbindelse med Ribes 1300 års by
jubilæum. De «fem brødre« var der endnu, 
men de var ikke studenter og i år var de
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Åønfgfen / en s/ro/e^erd
endda alle af hunkøn! Det er en ny skik, at 
brødreversene kan synges af både piger og 
drenge. Ja tider skifter. Der blev også, som 
i de senere årtiers tradition, tilføjet et par 
vers til de fem velkendte.

Ripensersamfundets formand kunne ud
dele det nye forøgede dimittend legat med 
nu 7.000 kr. og han kunne også uddele 
endnu et særligt jubilæumslegat på 5-000 
kr. i anledning af Ripensersamfundets stif
telse i 1912.

Der var i år deltagelse af 70 års jubilarer, 
som de ældste repræsenterede. Det var fire 
studenter fra 1944: Helle Abildgaard, Ruth 
Larsen, Jens Beck Laursen og Jørn Bruhn. 
En 75 års jubilar RI 939, Frede Mikkelsen 
var i byen, men var ikke med på skolen. 
Se ham i billedreportagen. Det er impone
rende at 1, som alle må være nær de 90 år, 
stadig klarer at møde frem. Men holdet fra 
1944 har nu i mange år været flittige til at 
møde frem til jubilæerne. Der er sket meget 
med skolen siden I forlod den i det sidste 
krigsår.

Jubilarreceptionen var igen i år et tilløbs
stykke. Vi skønner at flere end 500 har del
taget. Alene de nye studenter udgjorde 207! 
så der var igen travlt ved fadølshanerne. Øl
let slog til i år, og alle hk vist, hvad de havde 
lyst til. Der var heller ikke mange snitter

tilbage, da bestyrelsen gik i gang med at 
rydde op.

Jubilarreceptionen er Ripensersamfun
dets hovedaktivitet og bestyrelsen søger at 
gøre alt for at det skal blive en god ople
velse. Vi håber at vore nye røde forklæder 
bidrog til den gode stemning!

I det følgende bringes de forskellige taler 
samt billeder fra dagens begivenheder og 
jubilarernes arrangementer i det omfang vi 
i bestyrelsen hk kendskab til dem, og der
for kunne komme og fotografere. Nogle 
hold har selv sendt billeder med tilhørende 
navne til redaktøren og det er meget vel
komment.

Bestyrelsen takker for godt samvirke 
med skolen og alle deltagere. HP

Sesfyre/sen /' c/e røbe fbrA/æbe/:

7



Rektors beretning
Translokationen er den festlige afslutning 
på et skoleår og for studenterne også afslut
ningen på 2 eller 3 års uddannelse her. Det 
er det, vi i hellesskab skal fejre i dag.

Denne translokation har det særlige 
træk, at vi holder den i nye omgivelser med 
en helt ny have og en helt ny skolegård. De 
gamle og delvist udgåede lindetræer er fæl
det, og der er plantet nye, der står smukt 
med grønt løv. Det er der næsten noget 
symbolsk i, at generationer afløser hinan
den. De ti linde er også en del af skolens 
tradition. En af sangene i skolens kantate, 
som I skal høre senere, hedder de ti linde. 
oDer vokser ti linde i skolens gård. De ser 
hvem, der kommer og hvem der går«.
Og senere <>Ti linde har set gennem alle år, 
vor ungdom gå ud gennem skolens gård«. 
Det er også det, translokationen eller afslut
ningen på skoletiden handler om.

Så hovedbegivenheden er, at Ribe Ka
tedralskole i år dimitterer 207 studenter -

nemlig 139 fra gymnasiet og 68 fra højere 
forberedelseseksamen. Til næste år optager 
vi 162 gymnasieelever i l.g. og indtil videre 
54 hf-elever i l.hf. Så det går stadig godt 
— både med antal studenter og kommende 
elever og dermed også med skolens økono
mi. Det er Rotte elevtal i forhold til byens 
størrelse. Og det har givet og vil stadig give 
et godt grundlag både for de mange tilbud, 
vi kan give eleverne, og for de Rotte fysiske 
rammer, vi efterhånden har fået.

Og jeg tror, at vi nu har udbygget og mo
derniseret skolen, så der ikke vil være behov 
for Rere udvidelser de kommende år. 5 nye 
klasselokaler, renovering af alle laboratorier 
i naturvidenskabelige fåg, renovering af den 
gamle rektorbolig til atelier i billedkunst, 
ny idrætshal med rum til styrketræning, 
spinning og bevægelse og så midtpunktet i 
skolen -  Salen med alle de muligheder, den 
har givet os. Vi holder der foreløbig.

Og skolegården og have danner afslut
ning på det hele. Det var nødvendigt at 
skifte lindetræerne. Det var også nødven
digt at rive de gamle cykelskure ned og 
opføre nye. Og endelig var det også nød
vendigt at udskifte alle rør og installationer 
i skolegården. Og så har vi benyttet lej
ligheden til at fjerne asfalt og erstatte den 
med bornholmsk og svensk granit. Så nu 
hænger bygninger og have og gård sammen 
i Torben Schønherrs projekt. Nu mangler 
vi bare de 112 Riser, som billedkunstne
ren Laila Westergaard vil lægge i midten 
af skolegården, der hvor der midlertidigt 
er cementRiser. De 112 Riser vil indeholde 
citater fra kendte folk med tilknytning til 
Ribe. Det regner vi med, bliver færdigt i 
november. Så dem må I se, næste gang I 
kommer. (De er desværre forsinkede! red.)

Skoleåret 2013/14 har også været præget 
af de mange tilbud, skolen har til at supple
re og støtte undervisning og opgaver med. 
Det gælder studietimer i hf inde i skemaet
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og lektiecafeer først og fremmest i mate
matik og dansk. Det er sket samtidig med 
en udbygning af tilbud ti) dem, der godt 
kunne bruge flere faglige udfordringer. Det 
har 4 af studenterne i år faet i kraft af del
tagelsen i Science Talent College i Sorø, 
der bar omfattet 8 camps over 2 år med til
hørende opgaver. Og hertil kommer de I . 
og 2.g.'ere der også er sciencetalenter eller 
deltager i Akademiet for Talentfulde Unge, 
der dækker alle faglige områder. De ekstra 
tilbud er et vigtigt element i den opgave, vi 
har, nemlig at udfordre alle vores unge, så 
de bliver så dygtige, som de kan.

Et resultat fra dette skoleår fortjener en 
særlig omtale. Skolen har modtaget Hem- 
pel-DTUs forskerskole pris på 100.000 kr. 
Den får man efter ansøgning, hvor man be
skriver de resultater og de aktiviteter, sko
len har inden for science. Det rækker fra 
omfang af studieretninger, antal elever der 
vælger naturvidenskab, samarbejde med 
eksterne partnere som Ålborg Universitet 
Esbjerg og folkeskolen, faglige ekskursio

ner, særlige arrangementer som naturvi
denskabsfestival og deltagelse i faglige kon
kurrencer. En af forudsætningerne er, at 
eleverne i Science Talent College indsend
er deres afsluttende talentopgave og kom
mer i finalen. De 2 elever, der har opnået 
det, møder I senere. Hempel-DTU prisen 
er et resultat, skolen er stolt af. Jeg burde 
overrække blomster til en hel faggruppe, 
men nu bliver det til de 2 initiativtagere 
Anne Granum-Jensen og Hanne Skalborg 
Jensen.

Vi har også i år haft lærerkandidater, der 
har gennemført den pædagogiske uddan
nelse ved Ribe Katedralskole -  endda hele 
5. Så mange har vi aldrig haft. Jeg vil derfor 
også benytte lejligheden til at sige tillykke 
til Alexander Hemstedt, Britta Gammelga- 
ard, Ole Møller Pedersen, Rasmus Friis og 
Torben Hammersholt med pædagogikum.

Og så vil jeg gerne sige tak til medar
bejderne for undervisning og løsning af de 
mange pædagogiske opgaver, der er forud
sætningen for det hele.

Pe/tfor oJJe/te  Poppefer f/7 7 c/ypf/pe stoc/enter fn  5øren CoJAsen CreePæ/f Jx, CPr/st/en 
P/p'e/c/Porp Jensen  Jx, /l//en fr/enp t//OePæ/r Jx, A/e/e 7ooPe/ PefP Jz, Peter Crenom /V/e/sen 3x, 
/Venne 3ecP Poo/sen 3x op /InPrees /npPem Jx.
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/i/s/rec/ m eh Per Sø^eho/hf.

Der er nogic, jeg gerne vi! rette en særlig tak 
til. Det er Per Bøgeholdt, der går på pen
sion efter at have været ansat på Ribe Ka
tedralskole i 42 år. 42 år ved samme skole 
er et spand af år — næsten generationer af 
gymnasielærere og gymnasiereformer. Eller 
næsten 44 år i statens tjeneste, når man ta
ger pædagogikum og værnepligt med.

Det vidner om loyalitet over for et job 
og over for en institution. Det vidner også

Per Søpe/io/hf var mås/te //hf he/t/emf.

om glæde ved arbejdet, glæde ved faget og 
undervisning. Det har jeg nu vidst hele ti
den, men jeg blev særligt bekræftet, da du i 
forbindelse med din opsigelse sagde, at hvis 
der nu var et kemihold, der ikke kunne læ
ses, så kunne du da godt klare det.

Du kom til Ribe Katedralskole i 1972. 
Og du bar her på skolen haft mange funk
tioner og oparbejdet mange kompetencer. 
Fysik og kemi, naturfag, som det hed en
gang, og datalogi. Du har været foregangs
mand med anvendelse af IT i eksperimen
telle fag. Og så har du været datavejleder, 
før vi hk en særlig IT-medarbejder.

Du har været glad for at undervise og 
for fagene og naturvidenskab i gennem alle 
årene med fokus på, hvordan vi kan give 
naturvidenskab -  særligt den hårde del af 
dem -  de bedste vilkår.

Du har passet samlinger. Du har lagt 
vægt på eksperimenter både i fysik og kemi. 
Jeg tror, at du er særligt kendt for de mere 
spektakulære -  dem der ses og er lidt vold
somme.

Tak for den store indsats, du har ydet her 
og i gymnasieskolen i det hele taget. Tak 
for, at du altid har været klar, når der var 
endnu en opgave, der skulle løses. Og så 
vil jeg ønske dig et godt otium med mange 
gode år i fremtiden.
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Jeg har endnu en buket. Petur Glerfoss 
har valgt at Hytte til Sjælland, hvor hans hu
stru har fået job, og hvor han så også har fået 
job. Petur har været lærer her i 12 år med 
fagene fysik og matematik. Du har specielt 
været optaget af fysikken, det eksperimen
telle og det faglige. Du har selv sagt, at det 
vi skal i gymnasiet, er at være højt fagligt 
kvalihcerede, optagne af vores fag og smit
tende i vores faglige engagement.

Fagligt overskud og glæde smitter jo også 
af på eleverne. Du har også på anden måde 
bidraget til det gode kollegiale sammenhold 
på skolen. Det gælder personaleforeningen 
og din aktive medvirken som korsanger.

Vi ville gerne have beholdt dig i mange 
år endnu her på skolen. Men det er helt for
ståeligt, at når begge parter i familien kan 
fa job samme sted, så er det det vigtigste. Så 
jeg vil sige tak for gode år her og din indsats 
her på skolen og ønske jer begge held og 
lykke i det sjællandske.

Jeppe Sehested Jensen vil jeg også gerne 
give en buket og sige tak for 3 år her med 
engelsk og historie og ønske held og lykke 
i Greve.

P er b/e v sap t pæ nt farve/t/V /ærere 
her for/aher s/ro/en.

Anne-Mette Louw Kristoffersen vil jeg 
også sige tak til for de 2 år her på skolen i 
spansk og religion.

Og jeg har 3 buketter til. Tak til Søren 
Diiwel, der har været årsvikar her i 2 år 
og nu Hytter til Slesvig. Og tak til Maria 
Drejsig Petersen, der har været barselsvikar 
i dette skoleår. Og tak til Inger-Marie War- 
necke Pedersen for vikariat i foråret.

Og så skal 1 høre koret og første del af 
skolens kantate.

Der var få atuhenter / /roret.
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Efter kantaten uddelte rektor Karsdal eksamensbeviser til de 207 studenter.

S?* bo/bek

W/70/tiet.
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/?e/ftor Senf Kersch/.

Rektors ta)e tü studenterne
Ährtiih/

Hvad skat studenter kunne?
Kære studenter fra gymnasiet og hf! Hjerte
lig ti) lykke med jeres eksamen. Det er den, 
vi fejrer i dag sammen med afslutningen 
af 2 eller 3 forhåbentligt gode år her. I har 
haft 2.400-3.600 klokketimers undervis
ning, siddet og skrevet opgaver, der skulle 
afleveres i et omfang på mellem 400 og 600 
timer. I har været til årsprøver, terminsprø
ver, eksaminer i et stort omfang. Nogle når 
at have omkring 30 karakterer på et eksa
mensbevis. Afslutningen på det, er en mær
kedag. Det er der kommet så mange flotte 
resultater ud af. Så der er grund til at fejre 
afslutningen på jeres ungdomsuddannelse. 
Det har I allerede været godt i gang med, 
hvis jeg kender jer ret, og det vil I også gøre 
nogle dage endnu. Og god fornøjelse. Det 
er velfortjent.

Men inden I nu fejrer videre, far I nogle 
fa betragtninger om uddannelse, og hvad 
det skal føre til.

I gymnasielærernes fagblad var der i 
sidste måned en række personer, der blev 
spurgt om, hvad skal studenter kunne, når

de forlader gymnasiet eller hf med afsluttet 
eksamen.

Et af buddene kom fra jeres egen for
mand for DGS, Philip Lerer. Han siger: 
«Vi har fået et folkegymnasium, og det er 
langt fra alle, der går videre på universitetet. 
Mange går på mellemlange eller korte vide
regående uddannelser, og derfor er det vig
tigste, at vi lærer at begå os i miljøer, hvor 
man lærer at studere, så vi kan gennemskue 
de koder, der er på de videregående uddan
nelser«. Han fortsætter: «Der skal være et 
større samarbejde med det lokale erhvervs- 
og organisationsliv. Og så vil vi have, at det 
bliver mere anvendelsesorienteret, så man 
for eksempel ikke lærer noget, fordi vi skal 
op i det til eksamen, men fordi vi kan bruge 
det til noget«.

Jeg tror, at han rammer trenden hos 
mange, når der tales om gymnasiets og hfs 
formål: Det handler om kompetencer, der 
skal bruges i efterfølgende uddannelse, og 
om åbenhed og anvendelse i det omgivende 
samfund.
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Undervisningsminister Christine Antori- 
ni ville næppe være uenig. Hun siger: o Man 
bliver ansat på sine kompetencer, men fyret 
på grund af sin personlighed«. Med det me
ner hun, "at det ikke kun er faglige kompe
tencer, men også personligheden, der skal 
udvikles i gymnasiet og hf. Man skal lære at 
samarbejde og gøre sig umage, og man skal 
lære at prioritere sin tid. Og her er det en 
prioritet, at man også arbejder seriøst med 
sin skole. Og så skal man have nysgerrighed 
til at udfordre nogle, der kan noget andet 
end en selv.

Men derudover er det vigtigt, at gymna
siet bliver tænkt bredt, så studenterne er klar 
til både de professionsrettede uddannelser 
og til universitetsuddannelserne. De skal 
kunne tænke analytisk og akademisk«. Til 
sidst siger hun: "Fremtidens arbejdsmarked 
efterspørger unge, som med ydmyghed går 
ind i nye opgaver. Det betyder unge, der 
er åbne over for at sætte deres egen viden 
i spil. Og vi ved, at der vil være brug for 
stærke kompetencer i fremmedsprogene, 
fordi vi er et lille land, der i endnu høje

re grad kommer til at arbejde internatio
nalt«.

Det næstsidste bud, I får, kommer fra 
den tidligere direktør for Dansk Industri, 
Lars Goldschmidt. Han mener, at man 
sagtens kan spå om fremtiden og dermed, 
hvad der er brug for, at I kan.

I får hans bud her: "For at forudsige, 
hvad der bliver brug for, kan vi kigge på 
de store globale problemer. Folk flytter til 
byerne, og der vil blive brug for fødevarer. 
Der kommer en klimadagsorden, og der 
vil altid være interesse i det, der får os til 
at leve længere og bedre. Så ja: Vi far nok 
brug for unge mennesker, der er gode til 
tekniske løsninger og til naturvidenskab og 
kan navigere globalt. Vi kan ikke forudsige 
konjunkturerne, men vi kan med rimelig 
stor sikkerhed forudsige, at vi far brug for 
unge, der er bredt funderet«.

Det har han andetsteds i interviewet et 
mere konkret svar på: "Det handler om 
livsduelighed. I skal tage ansvar for jer selv. 
Livsduelighed handler om evnen til at lære, 
evnen til at begejstres. Det afgørende er, at

Mon v/ hor vo/yf r/gf/tyf ?
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fbræ/cfrene og /orsam/mgen /yffede opmærAsomf.

man kan indgå i en social kontekst og skabe 
en situation, hvor man oplever sit poten
tiale og deler det med andre. Det er en af de 
vigtigste kvalifikationer på arbejdsmarkedet 
og i det civile liv«. Og så er begrundelsen 
for undervisning, at vi er i stand til at bruge 
det til noget.

Hvad er fælles i disse betragtninger? Det 
er tænkning i kompetencer og anvendelser 
på arbejdsmarkedet. Det findes endnu skar
pere i den rapport som Produktivitetskom
missionen offentliggjorde i december sidste 
år vedr. uddannelsessektoren i Danmark. 
Her måles uddannelse alene på effektivitet. 
Hvor mange timer? Fører det til job? Hvad 
koster det?

Det er alt sammen relevante kriterier, 
men uddannelse er også mere end det.

Jeg vil slutte med et citat fra Søren Hviid 
Petersen, der som debattør i en af de lands
dækkende aviser skriver: ^Undervisningen 
er mere end at lære et håndværk eller til
egne sig teoretisk viden, undervisning er 
også en måde at lære, hvem man selv er,

en måde at kende sig selv på. Undervisning 
giver også stolthed over at kunne indfri de 
forventninger og leve op til de standarder, 
der er indlejret i den profession, man opere
rer indenfor. Uddannelsens bidrag er måske 
også noget så immaterielt som evnen til i 
højere grad at være noget for andre, et for
billede for ens omgivelser, hvad enten det 
er lokalt eller nationalt. Uddannelse gør os 
simpelthen til bedre mennesker i kraft af, 
at vi ikke kun uddannes, men også dannes 
som kulturelle væsener«.

Jeg vil endnu en gang ønske jer tillykke 
med eksamen og håbe, at I både vil b ft^ ! 
jeres kompetencer studiemæssigt og er
hvervsmæssigt og samtidig udnytte den 
kulturelle ballast, jeres uddannelse her har 
givet.
Herefter gav rektor ordet til Andreas Ing- 
ham, som holdt stx studenternes tale til 
skolen og Mette Stæhr Hansen, der talte til 
skolen for hf studenterne.
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Stx studenternes tate
Ædfriny 3x
Kære lærere, kære forældre og ikke 
mindst — kære medstuderende
Når man går på Ribe Katedralskole i 3 år, 
så lærer man et og andet. Man lærer selv
følgelig en god båndfuld faglige kundska
ber, men man lærer også at bjælpe andre, 
at indgå i et fællesskab og at tage ansvar 
for sin skolegang. Og så bliver man ret god 
til at gå i byen. Det er alt sammen vigtige 
kompetencer.

De tre år bar sat sine spor i alle os, der nu 
er studenter. Vi startede alle som unge, uer
farne frøer i august 2011. Det virker som 
tusind år siden, men samtidig virker det 
også som om, det var i går; tiden er Højet 
af sted. Jeg husker selv at have beundret de 
smukke, glade studenter, da jeg gik i 1 g — 
og her, 3 år senere, står vi samme sted, som 
de gjorde.

Vi har tilbagelagt utallige timer med lek
tielæsning, opgaveskrivning og forberedel
se, og jeg tror, jeg taler for alle, når jeg siger, 
at der har været sene aftentimer, hvor det

/4n<#M.s /np/tam.

alt sammen har syntes ligegyldigt. Til tider 
har lektiebyrden virket endeløs, uoverkom
melig, som en evig kamp. Som i myten om 
Sisyfos, der skubber en sten op ad et bjerg 
for blot at se den trille ned igen -  sådan 
virkede timers slid som en ubetydelig dråbe 
i lektiehavet. Men vi har alle præsteret at 
holde fast, og vi er alle kommet igennem 
selv de mørkeste timer.

At vi er kommet helskindede ud på den 
anden side skyldes ikke mindst en helt fan
tastisk gruppe lærere, hvis iver efter at lære 
fra sig brænder igennem på en sådan måde, 
at man ikke kan undgå at blive smittet. At 
være i stand til at banke viden i hovedet på 
os i en uge, hvor Tulipanfesten venter lige 
om hjørnet, er en præstation, der fortjener 
en medalje. Ikke desto mindre har lærersta
ben formået at gøre os mere eller mindre 
fornuftige, og for det skylder vi dem stor 
tak.

Lige så stor tak skylder vi studenter hin
anden. Ingen af os kunne have gennemført 
alene, og det er ingen skam. Det er netop 
det magiske ved et sted som Ribe Katedral
skole; her er venskabets bånd stærke. Her er 
vi aldrig alene, og der er plads til alle. Der 
er altid nogen, man kan dele en god histo
rie, en eftermiddagsøl på Jernet, eller sine 
bekymringer med. Vi har delt traditioner, 
Heimdal-fester, ølbowlings-turneringer og 
klassefester; vi har delt sejre og nederlag, 
både personlige og i skolens årlige fodbold
turnering mod Handelsskolen. Vi har delt 
glade øjeblikke, mange grin og sjove vittig
heder. Nej, man er aldrig alene, og det tror 
jeg i virkeligheden er skolens største styrke. 
Venskabets bånd er stærke.

Vi spredes snart geografisk. Nogle tager 
til udlandet i et eller Here år, nogle genhn- 
der hinanden i de forskellige studiebyer 
rundt omkring i landet. Det kan virke 
skræmmende; man er på egen fod, kam
meraterne er ikke lige i nærheden. Men vi
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7oA for de fro or på  /tofedro/s/fo/en.

må ej fortvivle; de er nemlig heldigvis aldrig 
længere væk end en besked på Facebook.

1 dag er vores dag, og den næste tid er 
vores tid. Men vi stod ikke her i dag uden 
Ribe Katedralskole. Så -  kære venner -  lad 
os i fællesskab takke den skole, der har gi

vet os så meget på både den faglige og den 
sociale front. Den skole, der har hjulpet os, 
støttet os og altid været der for os.
EN SKÅL FOR RIBE KATEDRALSKO
LE!

- fr i som  
fugten.

rros
Herreds Sparekasse

Sattgade 4 ] 6 7 6 0  R ibe ] 75 41 01 0 0  ] w w w .fro e s.d k
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Hf studenternes ta!e
Afette S&tAr /fh7Mf7Z, ^0
Kære H f med-studenterende
Det er nu to år siden, at vi satte vores ben på 
skolen: Nervøse, nysgerrige og ikke mindst 
spændte på, hvad tiden ville bringe — ja, jeg 
kan vist med sikkerhed sige, at vi alle var 
en smule utrygge ved situationen. Men hel
digvis blev vi budt velkommen med åbne 
arme og brede smil. Vi blev introduceret til 
hinanden, andre elever og ikke mindst vo
res skønne lærere.

Vi havde alle en forventning om, at disse 
år ville blive fuldkommen fantastiske og 
uforglemmelige -  og det er præcist sådan, 
de bedst kan beskrives.

Som noget af det første drog hele Hf- 
årgangen af sted på naturfaglig ryste-sam- 
men-tur. Her blev det sociale blandet med 
det faglige, og vi f  k muligheden for at se 
hinanden lidt an. Heldigvis kom vi hurtigt 
ind på livet af hinanden, og denne tur har 
givet grobund for, at venskaber og roman
cer kunne blomstre frit.

I marts var det tid til vores studietur, der 
gik til Berlin. En stor spændende by, der

dannede ramme om en tur, der blev et rart 
minde for os alle. Her besøgte vi et muse
um, et enormt Holocaust -  mindesmærke 
og ikke mindst Stasi-fængslet, der gjorde et 
stort indtryk på os. Guiden var fantastisk 
og stemningen noget for sig -  på en og 
samme tid en smule ubekvemt, men også 
uhyre interessant. Gåsehuden rejste sig, og 
tårerne pressede sig på, da vi fik fortalt gru
somme beretninger om, hvad der var fore
gået i de fugtige kælderrum.

En rundtur i Berlins gader blev det også 
til, hvor vi hk et indblik i, hvad der foregik 
bag storbyens polerede overflade.

Udover de skolemæssige oplevelser var 
der også tid til en sludder, en øl og et hjer
teligt grin, når mørket faldt på. Vores fri
tid på turen rystede os sammen på tværs af 
klasserne, men hk også rusket op i de ellers 
faste grupper.

Vores sidste, men absolut ikke værste tur 
sammen, var vores tur til København. Her 
blev for alvor grinet, og sammenholdet var 
stærkt. Vi var nu en rigtig' klasse på godt 
og på ondt.

For vi har både haft op- og nedture gen
nem vores rejse. Den har været turbulent, 
og det har til tider været svært at holde fast. 
Nogle faldt fra i svingene, men ikke os — for 
her står vi, med store smil og huen på skrå — 
og det er der helt sikkert nogle dejlige men
nesker, vi kan takke for!

En særlig tak skal lyde til de underskøn
ne lærere, der med ild og sjæl har støttet os, 
bakket os op og givet tonsvis af skulderklap 
gennem årene. I har altid været der, også 
selvom vi til tider måske ikke har været de 
mest rimelige. I har skældt os ud, når det 
var nødvendigt, men også stået klar med 
åbne arme og en serviet, når alting bare var 
noget møg.

I har styrket vores selvtillid og udviklet 
os som personer. Det er JERES skyld, at vi 
nu kan gå videre i livet med en god bagage
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forsa/n/w^en cfe/fog / /¡/Mesran.
viden, men også erfaring og individué! ud
vikling.

En tak skal også lyde til vores rektor, 
Bent Karsdal. Det er nemlig dig, der har 
gjort alle disse minder mulige, og dem ville 
vi ikke være foruden. Du har lyttet til os 
og efterkommet vores ønsker, når det var 
muligt — tak for det.

Til sidst vil jeg ønske alle mine smukke, 
unge medstuderende god vind frem i livet. 
Verden ligger for vores fødder, og nu gælder 
det blot om at omfavne den med alt, hvad 
vi har lært den sidste tid.

Nu synes jeg, at vi alle skal rejse os og 
hylde skolen og dens prisværdige personale 
med manér. Ribe Katedralskole længe leve 
-  Hurra, hurra, hurra!

Efter studenternes taler var det tid for 2. del 
af Kantaten.

Manyen 7/7 /?/7/a

HOTEL^DAGMAR
Hotel Dagmar - Torvet 1 - 6760 Ribe - Tlf. 75 42 00 33

19



Katedratskotens sommertegater
Rektor Karsda! uddelte føigende legater:
Thorsens Legat
Frederik Balsgård Thomsen, 3z . . . .  2.000 
Asger Nordah) Hallgreen, 2n ...........2.000
Brock Iversen og Jens Thue Jensens Legat
Ane Lomhoit Andersen, 3 m ...........1.000
Sechers Legat
Anna Katinka Svop Ahlqvist, 3y . . . 1.000
Greisens Mindelegat
Lise-Lotte Hansen, 3y ........................1.000
Jens Chr. Petersens Legat
Sabina Mathiasen, 2 p ......................1.000

Frøs Herreds Sparekasses Legat
Johanne Steiner Jørgensen, 3m . . . .  1.250 
Mette Stæhr Hansen, 2 p ....................1.250
Jyske Banks Legat
Didde Knudsen, 3 s .......................... 1.250
Emil Olsen, 3 z ................................... 1.250
Danske Banks Legat
Julie Balslev Pristed, 3 z ....................1.000
Nanna Bach Poulsen, 3 x ....................1.000
Nordeas Legat
Allan Christensen, 2 q ........................1.000
Skjern Banks Legat
Anne Sofie Rask, 3v............................ 1.000

Gennemsigtige priser

D a n s k e Bank
Rib e Afdeling 
Telefon 45  12 20 40
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Ripensersamfundets ieqatuddeiinq
Aw/

Pov/ Dons C/?r/sfensen.

Kære dimittender, kære rektor, lærere og ju
bilarer. Ripensersamfundet ønsker tillykke 
til årets studenter fra gymnasiet og hf.

I over 100 år har foreningen været med 
til at fastholde båndene mellem skolen, stu
denter, realister og nu også hf er.

I dag er netværksmulighederne og infor
mationsformidlingen naturligvis helt an
derledes med mobiltelefoner, sms, e-mail, 
hjemmesider, facebook, twitter, instagram 
og andre sociale medier. Som student An
dreas Ingham sagde i sin tale lige før: «Selv
om vi går egne veje, er vi ikke længere væk 
end en besked på facebook«.

Men også Ripensersamfundet og
Ao/dfr kontakterne mellem dimittender og 
skolen. Gennem Ripenserbladet og elektro
niske nyhedsbreve, men ikke mindst gen
nem de årlige receptioner, som foreningen 
arrangerer her på skolen for dimittender og 
jubilarer umiddelbart efter translokationen.

Kære studenter: Det kan godt være, at 
I ikke de første år synes, at det er særligt 
interessant at deltage i Ripensersamfundets

aktiviteter. Men tro mig: Når I selv bliver 
jubilarer, vil I vende tilbage og glædes over 
et nostalgisk gensyn med skolen og ikke 
mindst med hinanden.

En anden vigtig opgave for foreningen er 
sammen med skolen at være med til at ud
dele legater, som foreningens medlemmer 
gennem årene har testamenteret til dimit
tender fra Ribe Katedralskole.

Blandt de gode legatstiftere med rod 
i Ripensersamfundet kan nævnes Ejnar 
Thorsen, Frode Schon, Erik Hansen og 
Niels Lauridsen. Samlet er legatkapitalerne 
i dag på over 3kå millioner kr. Årligt ud
deles over 100.000 kr. Vi håber, at det vil 
inspirere andre til også at bidrage til for
eningens legater.

Her ved Translokationen uddeler Ri
pensersamfundet derudover foreningens 
eget Dimittendlegat, som nu er på 7.000 
kr. Og i anledning af foreningens 100-års 
jubilæum for et par år siden, kan vi også 
i år supplere med et helt specielt 100-års 
jubilæumslegat på 5.000 kr.
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Med disse ord vii jeg gå over til at uddele 
de to legater. Indstillingen af legatmodta
gerne er foretaget af skolen. Ved indstil
lingen har Ripensersamfundet bedt skolen 
lægge vægt på sociale og netværksskabende 
kriterier -  det vi i min ungdom kaldte Hat 
være en god kammerat«.
Dimittendteqatet
Årets modtager af Ripensersamfundets Di
mittendlegat er en elev, som af sine lærere 
karakteriseres som velbegavet, meget seriøs 
og med orden i tingene. Eleven er stille og 
rolig, vellidt af sine kammerater og meget 
behagelig at have i klassen. Han formår 
uden de store armbevægelser at markere sig 
både fagligt og socialt. Samtidig er det tyde
ligt, at der lige under den seriøse overflade 
lurer en varm bumor og et blik for tilværel
sens pudsigheder og lærernes små særheder.

Eleven er dygtig til mange fag, men det 
er inden for matematikken og fysikken, 
han har et ganske særligt talent. Det har 
han bl.a. vist ved flere gange at være gået 
videre i de faglige konkurrencer.

formanden 09 /egaimotyfaperna 
/V/an fv 09  <4/7<#eas i/).

På Ribe Katedralskole har eleven som 
formand for Heimdal spillet en vigtig rolle 
for skolens sociale liv. Her har han været 
med til at sætte gang i festlighederne, men 
på sædvanlig seriøs vis, har han også taget 
ansvar, når det har været nødvendigt, og 
optrådt meget modent, når der skulle løses 
problemer. Det er hans fortjeneste, at der er 
kommet orden i Heimdals økonomi, og at 
foreningen har fået en klar struktur, så den 
nu fremstår som en moderne demokratisk 
festorganisation.

Uden for skolen har eleven også engage
ret sig i de unges forhold som formand for 
Ribe Ungeråd.

Modtager af Ripensersamfundets Dimit- 
tendlegat på 7.000 kr. er Allan Erlang Vi
debæk 3.x.
100-års Jubilæumslegatet
Årets modtager af Ripensersamfundets 
100-års legat er en elev, som fra første dag 
på Ribe Katedralskole har udmærket sig 
ved en usædvanlig nysgerrighed og lyst til 
at lære nyt.

Legatmodtageren syner med sin ringe 
bredde umiddelbart ikke af meget, men i 
enhver forsamling kommer eleven med sit 
gode humør og store entusiasme altid til at 
fylde meget. Det gælder både i sociale sam
menhænge, hvor eleven med sin, nogle vil 
sige nørdede fremtoning og forkærlighed 
for fællessang bidrager til den gode stem
ning, men også i klassen, hvor hans store 
iver efter at lære ikke kan undgå at smitte 
af på resten af flokken. Dermed har han 
ydet et væsentligt bidrag til, at der er blevet 
skabt en klasse, hvor lysten til at lære har 
været stor, og hvor eleverne har formået at 
gøre hinanden bedre.

Årets legatmodtager har scoret topkarak
terer i næsten alle fag, men det er inden for 
naturvidenskaben, at hans store interesse 
ligger, og det er også der, at han har gjort 
en særlig indsats og ved flere lejligheder har 
repræsenteret skolen udad til. Dette er bl.a. 
sket som en af skolens deltagere i projektet 
Sciencetalenter og som deltager i konkur-
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rencen Unge Forskere. Her var han den ene 
halvdel af en succesfuld duo, som gik videre 
til landshnalert.

Arets legatmodtager har desuden ved 
Here lejligheder optrådt som skribent i 
Mercurius.

Modtager af Ripensersamfundets 100- 
års jubilæumslegat på 5.000 kr. er Andreas 
Ingham 3.x
Et par ord ti! jubitarerne.
Vi i Ripensersamfundet er meget meget 
glade for den store tilslutning, der er til vo
res Jubilarreceptioner.

De er så at sige foreningens flagskib, og 
det er godt at opleve Here hundrede nostal
giske glade gensyn i skolens sal.

Og vi er specielt glade og taknemmelige

for, at skolen frit stiller lokaler til rådighed 
for receptionen. Tak for det.

Det skal dog ingen hemmelighed være, 
at det kun er en mindre del af jubilarerne -  
mindre end en fjerdedel -  som aktivt støtter 
op om foreningen og dermed er med til at 
gøre receptionerne mulige.

Vi kan derfor igen opfordre til, at man 
melder sig ind i Ripensersamfundet, hvis 
man ønsker, at denne gode tradition skal 
fortsætte. Der er mulighed for at melde sig 
ind i forbindelse med receptionen senere i 
dag eller via foreningens hjemmeside.

Til slut: Hjertelig tillykke igen til stu
denterne fra gymnasiet og hf og hjertelig 
velkommen til studenter, lærere og jubi
larer til Ripensersamfundets reception her 
umiddelbart efter translokationen.

BiHeder fra JubHarreceptionen 
og studenternes afgang ti! vogns

i/e/Aommeo d/yud/'/arrecepdoneo. /I /f far /da/t

Cår def som def sAa/? Rav/ded fed ø/danerne.
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Oe/ farec/e /M før wpnene /mm a/s/ei/ ppa. par/rerec/e Mer /' PappårMpaM.

Oe/t/erAenPe/ie. O/aM anpe/
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JubHaremes frokostarrangementer

/? 795P 75 ars ynù/Va/; ¿reåe M/AAa/sen m eå s/n Aona på Wa/s.

5  /944 7 .̂ ¿/a//e TtA/'/JpaarJ, /?a¿5 ¿arsen samf Jan s  5. ¿aarsan m eå ¿ra J/¿¿a.

25



/? 7949 /l^ B/'erre /?/np 09 /ru B/rp// san?/ J e w  C/?r Ø s/erpaarJ 09  /ru  //e/pa.

5  7949 fK Cars/en /r/7s Jespersen, Bo//e ////Ja/?/ f////Ja/?/s /?arne/?arn/. Ot/e 4s/?oe, 
/nper /<a//?r/ne ¿ o u ^  7we 4s/?oe, /V/e/s ////Ja/;/, Bo/t/e/p ////Ja/?/, 4 ase  7rue/sen, 
Bar Br/'/r B/pærPæ/t op Bay Jepsen.
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5 7949 Fu Carmen fr/7s Jespersen, Ow  4súoe o$? Key Jepsen.

F 794 9 7 Fe/en.
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7? 7954 F/. F/se A77.sfM.sen, Potv/ Mc/?ee/sen 09 /f/rsfen CAr/'sf/'ensen.

/? 7954 Ft̂  Pneùen Fr/sfensen, f.e/f Weùer 09  J / f fe  C/v/sfensen.

P 79 54 /5e /en .
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5 7954 fy. fr/Zr førgen B/ansen, /Caren tVesZpBa/ fB/'erromZ, t/å^n Beyer ZC/ansenB.

5  7954 fy  ZZwe BosenBerç, BoB/7 JMn$rersen ZfBomsenB, KnnB M7////am KasZrup.

5  7954 fy  AZarZ/n Jensen, B/r^/Z BenneZzen Z5c/mer JøryensenB, B/pyarB BenneZzen.

5  7954 fy  B/rp/Z 77*osZmann, /)nn/e KraBBe, f/7se 7?asn?i/ssen.

30



5 7954 fu  f//sø /?asmossen, /nper Hapø, f/se  f//ae  57ape (TWe/sen,).

5  7954 f^. /C/rsl/ae TVør/; Børpe frøAy'ær-Oønsøa, /apar f nassen 7/V/a/seal, TCnuíl fr/7f Brodersøn.

5  7954 fu  /nper Knuden, Knøi7 fr/7f Bro4ørsøa, Oscar f/77øa5orp.

5  7954/5a/øn.
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P 7959
fu  /4y/)e7e 7o77 7Pe/7er^e/)7- 5e/)7 Jt/Z/'t/i, 7/ge 7/ge^e/?, Sn'Ze Ru/!/ Mpæ 7Mø//erA Pr/Tf Men^e/.

7? 7259 De 4  77/ 7)ø/'/*e e r  P/'/?/) Pot/Zie/), Pou/ t/oæ, Mope/n 7 øgj7/*i/p íemZ Pe7e/* 57)/: l///)c7 ¿e/sen.
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5  7959 ftr /¿e/pe Dons/onJ, Pe//e Zer/anp, /nper Pa/nos, Dora Krop, Benf Jepsen, Pefer Gt/Je, 
/npe-¿/se Da/aper ¿a rs  B/'ers/np, /i/er /t/ersen, Pref/en Pe/sfpaard

5  7959 fK /nper Pa/nos, Dora Prop, Benf Jepsen, Defer Guc/e, /npe-¿/se Da/aper ¿ars B/ers/np.
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5  7964 C/e Aromaaa A/aasea, froc/e OaA/erup Poa/saa, Sørpe /Vaneen, FPPa A7/or7 OVaasaa^.

6  7964 fu  Ae/o' ¿oAmaan 5aAø/e/; A/aaae ¿ /aå  Jø rpeasaa 64ac7ersea7, Pe7er Aorspaard

6  7964 OaTíe 5/a?oasea 70aa/a/sea7, Oørpea Caåe.

6  7964 Dar t/ar /y/c/7 po<77 op på ßaa/r/iaas m eå oMer 4 0  50-års s7aåea7ao'u5//arer
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5  7969 a fK F/e/en Max^ø/, /ye//e Cpan$!e /Mogensen, F/emm/n^ Bt/ryJorf oy Nans F/'ær Jensen.

6 7969 ¿¡Fu F/rsfen Do/Zernp, F/7saøe77? TV/mann, Nanne 6/7*$77 Cam, 7o/*ùen F/mmerT?^ 
Jen s  Fnemar/t og /4se Cc/!m/J7
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5 7969 b fx /Venn/ fobm/Pb 5//*p/7 Werpe, ff7er 77b/*eobo/7 op /C/rsfen Do//erop.

6 7969 6 /V/P/.5 TCrop Mö//er op 7b xe 77oi7eP.
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5  7969 y fu  Jena Kr/af/'an Pe7eraen, Pe/^a Panden, Pana MaP/'n Pe^enaen, Pr/7í Mamaen, 
PeJen Pøy 7(r/a7enaen, t/era fr/7a Pe7eraen, Pe7er ßramm/'ny Mamaen, í/aúe77? Ca//ø.
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5 7969 y.

6 7969 x ft/. Gunner ¿ose, Gunner Jerm//n 7V/e/sen, DornY GAypeøy'erp, ¿feøe ¿et/r/np, 
Jern Jepsen, ¿/s /Si)7/c77rup, Jørpen /V7e/sen op Johanne ¿ynpitye.
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5  797% ¿ f¡¿ t/em erf/sfrup  A7/7f7fe7sen, K/ryfen B/on? Panyen, B/r7/?e Paymusyen ¿C/7/7yfop/7eryenJ, 
MÁ&e/fe ¿undA/ad B/monyen ;TAon7yenA Be/ma Puppaardiund, Karen Oan7/p'ærMopenyen 
¿Børenyenl, ¿7//a da/fodyen, /)dda Burpwa/d, ¿///an ¿und, Knud Pedersen.

5  797% 6
fu  Be/ma Puppard¿und, Karen OamAy'ærMopenyen, ¿///a daAoAyen, /tdda Burp¡va/d, ¿///an ¿und
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5  797% A fu  77anne ¿/eaa ¿aríen, ¿7anne ¿a// /V/e/aen.

5  797% A Fu t/erner f/a¿rnp M/Me/aen, 7</ra¿en B/om ¿/anaen, B/r¿Ae Baamuaaen ¿CAr/a¿opAeraen¿
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5 797̂ 7 c Fu /V/e/5 Wa&e/; ße/*77)3 JøT?/, /Venr/e^e Jørgensen.

F 797% <r Fu ^7/77e 77*333, F7/33Ù377) 7V/3^3ø, S/am e 7077.

^ 797% c
F^ /V/3/3 Weùe/; 5 e f^ 3  Ju/?7, /Venr/e^e ^03933333, J/773 77*333, F7/33Ù377? 7Vys73c7 S/3333 7o77.
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5 797% X Fu Meng, MargreZ/ia

F 797% ^ Fu 57na, Jena Fn/A.

F 797% a o? % Fu /!nna//ae 7V/e/̂ en faA 777/a F7g'ær/onc7 faA, Mona 5//F faA Margrave ZeuZTíen 
FngraA (áA A/e/ga Ryæfùye FwAansen M, F/na 7(r/í7anaen (a?, Fens-Fr/A /tnTg'æn Førenaen M.
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5  797% y Fn Per Søpe^o/JT, C/'er/i/f Pansen, Gunnar Jensen, Je sp e r PnuJsen, P/e/s /CorspårJ, 
8/r7/ie P /eJP arsen  TPasmussenJ, 8en7e 8. Paus7eJ fPm/JO, f/se  /4/exanJersen (*8ruun7, 
Panne PeJersen, Mopens Pansen 8c/)m/J7 op Dorr/'s M. Pou/sen fPameJu/a).

8  797% y pa Pæ//!un Jen.
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5 7979 X Bageraf PeZer B7aa/, Br/A PaZZenBorg, Pana Po/af, /)nne Bod// Poa^er denaen, 
^n ne Mar/e OÅaen op ¿ara Mø//paard. forrea/ Per Pope denaen 09 /4nne//ae Bo/aen.

B 7979x/Ba/en.
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5 7934 a og ù 7or¿eo Bramoi/og og Gowof G/ir/a^eoaeo.

3 7934 a og ù
7brùeoB/*a/7!m/og, Gonger Je/werJe/MeofG/7n57eoaeo^, f/oa t/oga/Zi/ifBaamoiseoA 

TVanoe TCrag fog/e/!o/m, TVo/g/ /Comme/fo/í#, /)ooo77o Braae, Tyeof/e^e Ooaùeo, 7orùen G/;/íen.

47



5 7934 y og <r fu  f//en 37enc7erug, PeTer O/raen, Per f/ac/^er M77í7fe/aen, P//a Wo/  ̂ Car/na 
C7?r/a7/3 naen, Cgrea7en Pangaarc7, B7rg777e Braae /)nc/reaen 7*%A /V/e/a Pe7er Panaen, f/g/7 Poaager 
Poa/aen M, Pana Pona7 f/!/aen, 7(7e/í7 O/eaen, 4nne P e7/n7ann fy/a7ec7, TfaraTen Poa/aen M, Jena 
Po/ger P/e/aen.

3  7934 /  og x Bagera7.' Per f/ae/?er M77f7re/aen, P//a Wo/7̂  Car7na C7;r7a7/anaen, C/!rea7en Paugaarg. 
forread 7(7e/c7 O/eaen, Pana Poaa7 f/!/aen, f7g/7 Poaager Poo/aen, P/e/a Pe7er Panaen.
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5 7934 y op * Sapors?.' Pans Poos? F?)yson, 7(/'o/P O/esen, ^nne Po7/mann ¡Ey/s?ec7, 
Pars?en Poo/son. Forros?.' G//a Wo/? Per F/sc?!er M/FFe/sen.

3  7934 z fK Jørn  FPysen Pec/ersen, Mar/anno 7(/æp /tone Mar/e fop, Pen? A?ø/s?oP, /4ne??e ¿/nc/ 
/ls?r¿/p, Gosper t//nG, Gan-Penr/F W/en/re, G/??e P/oppenGorp, Porn///e Pæs?e/, G/aos 5/ry??.

49



5  7984 z 8 ø$esf Jørn  F/?/sen Pedersen, /Cen7 A7ø/s7ed, /tnne Mer/'e Pop, C777e Woppendorp, 
C/3 M5 8P/77.7orres7 7tr /tnne Mer/'e Fop, Je sp e r t//nd, Mer/'enne F/æ/; Jen-Penr/7r W/en/re, 
Pern///e 7<¿es7e/.

8  7989 e  P  ̂ t//dePe 0/?r7 Jo^ensen, 7.7?. Penr/'P¿í/nd7o77e.

8  7989 e  /tim e t//nd.
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5  7939 3 Fu
t/rbe/re Obrf Jobansen, Fenr/F ¿onJZoFe, Jobn Jensen, Fbomas F ræ s/egaarJ  /tnna M/nJ.

37994 zB /aen J e  /v /^7/an Mogensen, Jesp er rSze/sen, 7orben TV. BamgaarJ, Fer Fb/7n, 
Br/'an Mes/ergaarJ, Ben/ Mortensen og MarZ/n Æber/sen.
3 /JJenJe  Zt/. Fern/7/e Borow^ /)n/'a 3/monsen, í/s e  Feo/, Fr/s7/na <4rnJá/ og Mere/e Borg.
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5 7999 FK Cefr/ne í/7/erop Frø/uoø, JeAoi; F  FZ/e/^eo, Fr/s7/áo FrÆi7/?o/m 09  Jo7fo¿ W///oo7 F/of.

F 7999 FK F^r/iF/eo FræsF/io/o?, ¿aura A7. /V/e/seo, <4oo í7/5roí7 M3 c7íeo, JaAoù F /V/e/^eo, Je/roA 
M77/um F/o7, Jan e  F/iooneo, F7eoo/ Mø//er F?3/-Fo/730.seo, Mogeoí Fog, Føreo /V. TfrZsF/aoseo, 
CeFr/oe i7//erog Frø/ooG* og Je/roù 0o/'^7.
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70 års /'uú/Zarer / Fa/en.

F/ere 70 års y'uA/73rer
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Kort nyt fra Ribe
Katedralskolen
Skolegården er siden translokationen blevet 
gjort så meget færdig, at den virker som en 
heihed. De nye tindetræer ser ud tit at trives 
hett godt, og der er i nordsiden anbragt en 
række bænke og borde tit gavn for eleverne. 
De står så de får mest mutigt sot.

Ftiserne med citater fra btandt andre sko
tens berømte sønners skrifttige arbejder, er 
endnu ikke færdige. Det fortyder at de er 
forsinkede, men forhåbentlig er de på plads 
inden næste års transtokation.

Skotens musiketever har opført en teater
koncert over musikken fra AB BAs berømte 
«Mamma Mia«. Der var gratis adgang for 
atte til at overvære forestilhngen, der des
værre foregik på et tidspunkt, hvor redak
tøren ikke var i Ribe.

Skotens dramahold medvirkede i et af 
Rued Langgaard Festivalens arrangementer 
i domkirken. Det var opføretsen af Lang- 
gaards værk Messis (Høstens tid). De unge 
udførte nogle dramatiske tabteauer, der

itluderer de bibetske fortællinger, der er 
knyttet til værket. Musik, tys og bevægelser 
spittede flot sammen, og de unge hk prøvet 
sig af på en måde, som vanskeligt kan opnås 
i den normale undervisning.

Alle skolens lærere var i slutningen af 
september på studietur til Dresden fra tors
dag til mandag. Om fredagen kom et hold 
på 23 studerende fra Aarhus Universitet til 
skolen og underviste eleverne. Der blev for
talt om universitetsstudier, og givet prøver 
på hvorledes forskellige studier er tilrette
lagt. Alle skolens elever blev i en time sam
let i Salen til en forelæsning, så de kunne få 
en fornemmelse af den del af universitetets 
undervisningsform. Flere sagde bagefter at 
det var svært at bevare koncentrationen i en 
så stor forsamling, men de fleste var glade 
for dagen med noget meget forskelligt fra 
den daglige undervisning.

På Katedralskolen gøres der en hel del 
ud af at give eleverne viden om, hvad der 
foregår og diskuteres i dagens politik. I for-
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bindetse med valg holdes der vælgermøder, 
men der er jo som regel flere år mellem 
valg. Derfor inviterer man også politikere 
til holmgang mindst en gang om året. For
leden var der således en "Demokrati dag« 
på skolen. Gement Kjærsgaard fra TV 
havde Kristian Jensen, venstres næstfor
mand og Troels Ravn, socialdemokratisk 
folketingsmedlem valgt i området til stor
vask om tidens spørgsmål. Eleverne havde 
formuleret en række spørgsmål til panelet, 
og det blev nogle vældig gode timer for ele
ver og lærere.
Ribe Domkirke
Opførelsen af Kannikegården, som skal lig
ge på den brandtomt, der nu i mange år har 
ligget tæt syd for kirken, er ved at gå i gang. 
Det har været en lang proces med især ud
gravningen af den meget centralt beliggen
de grund. Man fandt Ansgars kirkegård og 
en velbevaret ruindel af et teglstens bygget 
kannikehus fra 1100 årene, som blev fredet. 
Ruinen ville man gerne bevare synlig, men 
det gjorde det ikke nemmere at finde frem 
til et brugbart projekt, som også kunne 
finansieres. Det er lykkedes og inden ud
gangen står der en imponerende bygning, 
som vil afslutte og indramme torvet syd for 
kirken.

Det har medført at den hidtidige byg
ning ved Processionsgangen er blevet revet 
ned. Bygningen blev købt i forbindelse 
med domkirkens restaurering i slutningen

¿uff/ofo ca. 7950.
Msn aner skorsfenen M Tiø/re / d/V/edef.

af 1800 tallet. Den havde indeholdt den 
dampcentral, som ydede drivkraft til bom
uldsspinderiet, som fra 1850 var etableret i 
de bygninger, der brændte 2. juledag for 14 
år siden. Dampcentralen og den tilhørende 
skorsten blev ombygget så den kunne for
syne domkirken med varme fra 1904, da 
kirken blev genindviet. Før den tid havde 
der kun været enkelte kulbækkener og 
mange tællelys til opvarmning og belysning 
af kirken! Der kom først elektrisk lys i kir
ken efter 1906, da det første elværk i Ribe 
blev etableret ved Midtmøllen.

I begyndelsen af 1950'erne blev der lavet 
fjernvarme i Ribe, og domkirken blev fra 
begyndelsen tilsluttet. Det var en stor for
andring for kirketjeneren, som også boede 
i bygningen. Han slap for fyringsarbejdet 
og boligen kunne gøres bedre. Skorstenen 
kunne rives ned og en del skure forsvandt. 
De seneste 20 år har der ikke været behov 
for tjenesteboligen, og bygningen har siden 
rummet mødelokaler og kontorer til præst 
og organist. Det vil der også være i den 
nye bygning til brug for byens to sogne og 
domprovstiet.
Ribe Kunstmuseum
Det fornemt restaurerede museum er inde 
i en god udvikling. Ledelsen har været god 
til at få fine særudstillinger til byen. Sam
men med museets egen fornemme guldal
dersamling, har det trukket mange besø
gende til. Lige nu er der ophængt ni meget 
værdifulde værker af Skagens malerne. De 
er udlånt fra Skagen Museum fordi der skal 
foregå en stor ombygning af museet der
oppe. Et af billederne er det berømte bil
lede med de to damer på Skagen Strand. De 
ni billeder medfører, at der skal være vagt 
ved dem hele tiden, når muset har åbent, 
og sikkerhedsforanstaltningerne i øvrigt, er 
meget omfattende.

På det seneste har museumsledelsen 
imidlertid gjort opmærksom på at Ribe 
Kunstmuseum far et væsentlig mindre 
kommunalt tilskud end Esbjerg Kunstmu
seum uanset at de to museer har nogenlun-
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de samme besøgstal. Museet er tvunget til 
at reducere på personalet, og så er det svært 
at udvikle samlingen og gøre den tilgænge
lig for et større publikum.
Turistbyen Ribe
Der kommer rigtig mange turister til Ribe. 
Men de fleste er her ikke så længe. Der 
tænkes så det knager mange steder i byen. 
Hvordan kan vi få flere til at blive her læn
gere? Mange gode kræfter har været samlet 
for at tilrettelægge gode strategier. Det har 
blandt andet resulteret i, at der er nedsat tre 
arbejdsgrupper med temaerne: Bosætning, 
Værtskab og Unge.

Årets kulturnat, der løb af stablen den 
første søndag i efterårsferien, var begunsti
get af et lunt og tørt efterårsvejr. Temaet 
var 1700 tallet med "Pøbel, Psalmer og

Duen er /tommet.

Parykker«. Flotte kjoler og dragter prægede 
byen omkring Quedens Gård, og i domkir
ken opførtes et spil med titlen "Kom min 
due«. Det var et spil med udgangspunkt i 
Brorsons vanskelige liv. Byens teaterdriv
kraft gennem mange år, Peter Brun glim
rede endnu engang i en af hovedrollerne, 
og han blev til alles tilfredshed belønnet 
med "månedens skulderklap« fra Sydbank 
i Ribe. Der var også et spil mellem Brorson 
og Ambrosius Stub med et mere muntert 
snit, kaldet "Brorsons Briller«.

Julemånedens program har, som snart 
vanligt, temaet "Peters Jul«. Der er anskaf
fet flere juleboder, så byen måske kommer 
til at minde om de tyske julemarkedsbyer, 
og man vil forsøge at udnytte det store nye 
torv omkring domkirken bedre. Juleman
den vækkes og juletræet tændes den 28. 
november. Der bliver julekoncert i domkir
ken med Jette Torp og juleoptoget gennem 
byen bliver det hidtil største. Ja man siger 
Danmarks største! Der er "Jul i den gamle 
købmandsgård«, i Quedens Gård den første 
weekend i december og Danmarks største 
kor-event med over 500 korsangere foregår 
i hele den gamle bydel den 20. december. 
Ribe Bryghus glæder sig til at sende sin ny- 
udviklede Julepilsner på gaden! Der bliver 
desværre ikke råd til at forbedre byens jule
belysning i år og kommunen har i budget 
for 20 f 5 heller ikke afsat midler til sin del.

Der sker meget andet i Ribe. I Semi- 
nariehuset er en danseskole med nutidens 
danse begyndt med stor succes og fod
boldklubben har fået kunstgræsbane ved 
Fritidscentret. Håndbold ligaholdet Ribe- 
Esbjerg klarer sig godt, og Ribes bordtennis 
og badminton turneringshold bider godt 
fra sig.

Ribe blev i oktober næsten landskendt 
efter et natligt tordenvejr, som medførte 
fem udkald til de frivillige brandfolk i løbet 
af få timer. En fin gammel gård i 0 .  Ved
sted brændte helt ned, og en i Råhede blev 
slemt medtaget. De øvrige tre brande var 
mindre installationsbrande, som ret hurtigt 
blev slukket.
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Adresseændringer mv.
R.46b Jytte Bramming Møller S.81 b Solvej Mohr

Set Knuds Alle 2, FO 10006 Nipsvej 19
6740 Bramming 6760 Ribe

R .56b Erik Nygaard Hansen S.84b Anette Braae
M argretheholmsvej36,4.th. GI. Ålbovej 23
1432 København K 6092 Sdr. Stenderup

R.60 Conny Prinds Mortensen S.88a Kirsten Kruchov Sønderby
Benzonsgade 8 Nygade 26
4800 Nykøbing F 6200 Aabenraa

R.60 Freddy Prinds Pallesen S.89 b Anne Elisabeth Bjerrum
Benzonsgade 8 Callisensvej 3., 3.th
4800 Nykøbing F 2900 Hellerup

S.49 Niels Hyldahl S.92y Frank Ingerslev Jørgensen
Nivåvænge 20-6 Halsvej 56, Nørreby Hals
2990 Nivå 5400 Bogense

S.51 ns Otto Kjeld Haj Jørgensen S.93a LisaC .S.Lauri& en
Jens Johansensvej 1 a st. B in d e le d e tll,3 .th
4600 Køge 2880 Bagsværd

S.58mn Ellen Bratland S.95x Heidi Schmidt
Ved Bavnen 28, Sønderho Augustvejll
6720 Fanø 2730 Herlev

S.64 mb Bent Jensen S.95y Michael Elsborg Andreasen
ToftevængetlO Skovgade 5
6070 Christiansfeld 732lG ladbjerg

S.66b Anders Skjemt Hjuler S.01 z Susanne Brinch Danielsen
Damtoften 19 Axel Heidesgade 12, 5-th
2750 Ballerup 2300 København S

S.73x Palle Thomsen S.04x Rosa Marie Østergaard
Kongebrovej 33 Andersen
5500 Middelfart

6760 Ribe
S.74c

Maltvej 88 S.08 h Anne Marx Lorenzen
6600 Vejen

2200 København N
S.75 b

S.08 i Karen Christina Waiker
4773 Stensved

2200 København N
S.77x

S.08x SaranyaLoganathan
1856 Frederiksberg C

4300 Holbæk

S.09x

Nye
U.år

S.54

S.54

R.54

R.54

R.54

S.59

R.59a

R .59a

R .59a

R .59b

R.59b

6760 Ribe

medtemmer
6760 Ribe 

4000 Roskilde 

2300 København S 

3520 Farum 

8471 Sabro 

8000 Århus C 

2400 København NV

6683Føvling

Ø .D igetoft2
6760Ribe

6800 \^rde

8940 Randers SV

GB-KentBR2 0 S R ,U K
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S.64 ma Christen Sørensen S.77y Hehe Skriver Brodersen S.98y John Gåsdal Karstensen
Amaiievej 11 Spikergade 5 Solbjærget 17
1875 Frederiksberg C 6270 Tønder 3460 Birkerød

S.74 nsa Sine Kristensen S.79x Anneiise Boysen S.02a Ida Marie Habekost Sørensen
Spillebjergvej 18 Baidersvej Oscar Pettifords vej 7, 2.tv.
6760 Ribe 4792 Askeby 2450 København SV

S.74b Lihan Lund S.84b Tina Vogeiius S.05 z Martin Helbo Poulsen
Nørregade 93 Møherjorden 59 Tjalken 9
6270 Tønder 4320 Lejre 6710 Esbjerg V

S.74b Knud Pedersen S.84z Pernihe Kæstel S.07a Jeppe Beier Berndsen
Bodegårdsvej 13 Randersgade 27, 2. TV Store Kannikestræde 12
3050 Humlebæk 2100 København 0 1169 København K

S.74 c Bjarne Mortensen S.89a Thomas Præstegaard S .t4 x Christian Skalborg Jensen
Ndr. Strandvej 39 C.F. Møiiers AHé 62, 6. th Tangevej 94 A
2791 Dragør 2300 København S 6760 Ribe

S.74 c Bjarne Toft S.89x Peter Ritzau Eigaard S .i4 y Annie Stenderup
Engdraget 75 Tølløsevej 16 Savværket 18
6760 Ribe 4330 Hvalsø 6510 Gram

S.74x Heiga Kjærbye Kristensen S.94y Jacob Kann Døde
Weysesgade 34 Kastaniely 2 U.år Kirstine Bjerrum
2100 København 0 6000 Kolding S.35 Harriet Smith

S.74y S.46 Inger Kærgaard Poulsen

US-VA 20170

S.93z

8200 Århus N
S.49
S.36
S.59 Erik Ludwigsen

S.74y Bente Hausted S.94z Jesper Axelsen S.60 Bjørn Mot Lund
Snareager 4 Sundkrogen 4 S.71 Etten Bach Andersen
7120 Vejle 0 6400 Sønderborg

Vi modes i

K v id k t y
Seminarieve] 1 - 6760 Ribe - Hf. 75 42 ! 1 00
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Ribe Jernindustri A/S er 
grundfagt i 1848 som et 
jernstøberi, der hur
tigt opnåede et solidt 
renommé, bt.a. for sine 
tandskendte støbejerns- 
ovne.

I 1970'erne opstartede produktionen af ptadejems- 
radiatorer, hvormed støberiet i Ribe blev nedfagt.

12004 bfevHudevad 
opkøbt og i 2006/2007 
btev Hudevad produk
tionen ftyttet tit Ribe.

H U D E V A D
RiOpane!

DK-6760 Ribe + Tif.: 7542 0255 * Fax: 7688 2286 * www.rio.dk /  www.hudevad.dk
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http://www.rio.dk
http://www.hudevad.dk


Afsender:
Ripensersamfundet v/Hanne B. Elmelund Garn 
Drewsensvej 10 2. th - 2100 København 0 .

Ripensersamfundet
er en forening af tidligere elever fra Ribe Katedralskole 
samt tor skolens nuværende og tidligere lærere.
Foreningen arrangerer en reception for årets dimitten
der og jubilarer. Den afholdes i forbindelse med trans
lokationen på Katedralskolen i juni.
Foreningens medlemsblad, Ripenserbladet, udkommer 
tre gange pr. år. I februar-nummeret indkaldes der til 
generalforsamling og årsmøde, april-nummeret inde
holder en liste over kontaktpersoner for årets jubilarer 
og oktober-nummeret indeholder billeder fra årets ju
bilararrangementer. Bladet er udkommet siden 1916.
Der udsendes normalt 2-3 nyhedsbreve til de medlem
mer, som har oplyst deres mailadresse.
Eftertryk af artikler er kun tilladt efter aftale med 
redaktionen.
Oplysninger om foreningen kan findes på hjemmesiden: 
www.ripensersamfundet.dk samt i gruppen Ripenser- 
samfundet på Facebook.
Medlemskab og adresseændring tegnes/meddeles enten 
ved en e-mail til: ripenscrsamfundet@ripensersamfun- 
det.dk, på hjemmesiden eller ved at kontakte sekretæren.
Reklamationer over ikke modtaget blad meddeles til se
kretæren eller anmeldes via hjemmesiden.

http://www.ripensersamfundet.dk
mailto:ripenscrsamfundet@ripensersamfun-det.dk
mailto:ripenscrsamfundet@ripensersamfun-det.dk
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D/n /oka/e købmand;
"Lars"

Sønderportsgade 24 
6760 Ribe 

Ttf. 75 42 00 49

^E K JØ B M A N D SPo^.
PRØV VORES ^  
PORTVINS- 

MARINEREDE 
FRUGTER

3 ^^  ̂  PEDERSEN - RtBB - ̂  ̂

Ribes Biomsterhus Mathiesen
Seminarievej 6 - 6760 Ribe 
75 42 08 33 -  75 42 49 61

Mail din bestilling på 5402@interflora.dk www.interflora.dk

N o r d e o ^

Ribe afdeling
Seminarievej 8 - 6760 Ribe 

Tif. 75 41 11 11

Foreningens
organisation
Formand
Povi Dons Christensen, s.65 
Carstensgade 22 
1770 København V 
20 16 22 58
lbrmand@ripensersamRmdet.dk

Næstformand
Tove Tranberg s.69 
27 20 78 35
naestfbrmand@ripensersamRmdet.dk

Kasserer og webmaster
Hans Erik Christensen, s.65 
50 50 84 95
kasserer@ripensersamfundet.dk 
webmaster@ripensersamfundet.dk 
giro 1066676

Sekretær
Hanne B. Eimelund Garn 
22 25 76 29
sekretaer@ripensersamfundet.dk

Redaktør og arkivar
Henrik Præsthoim, s.60 
40 45 17 28
redaktoer@ripensersamfundet.dk
arkivaren@ripensersamfundet.dk

Bestyrelsesmedlem
Hanne Krag Fugleholm, s.84 
20 42 24 05
bestyrelsen2@ripensersamfundet.dk

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Mejsen Westergaard, s.5 5 
45 86 56 96
bestyrelsen 1 @ripensersamfundet.dk

mailto:5402@interflora.dk
http://www.interflora.dk
mailto:lbrmand@ripensersamRmdet.dk
mailto:naestfbrmand@ripensersamRmdet.dk
mailto:kasserer@ripensersamfundet.dk
mailto:webmaster@ripensersamfundet.dk
mailto:sekretaer@ripensersamfundet.dk
mailto:redaktoer@ripensersamfundet.dk
mailto:arkivaren@ripensersamfundet.dk
mailto:bestyrelsen2@ripensersamfundet.dk


JUB!LARRECEPT!ON
fredag den 27. juni 2014 på Ribe Katedraiskoie

Traditionen tro inviterer Ripensersamfundet til jubilarreception i Salen (Rundgangen) lige 
efter skolens translokation. Translokationen afholdes i skolegården kl. 10.00 til ca. 12.00. 
I tilfælde af regnvejr flyttes translokationen til Ribe Domkirke.
Til receptionen indbydes:
* Alle årets jubilarer
* Tidligere og nuværende lærere og ansatte ved skolen
* Arest dimittender

I N D H O L D
Indbydelse til Jubilarreception........................................................... 3
Ripensersamfundets ordinære generalforsamling 2014.................... 4
Formandens beretning 20 14 ............................................................. 6
Ripensersamfundets årsmøde 20 14 .................................................14
Formandens hilsen til årets jubilarer...............................................16
Praktiske oplysninger.........................................................................18
Fortegnelse over årets jubilerende medlemmer............................... 20
Kunstneren Laila Westergaard......................................................... 38
Ribe Samlingen og Vilhelm Kyhn...................................................43
Minna Hess Thaisen, født Haar.......................................................47
Kort nyt fra Ribe...............................................................................52
Adresseændringer m.v........................................................................58
Drr Mi&eMdlfr ¿JM727. e r  / .  jH H ;'.
TVkffe fd/WMirAAtd M&;7777?;fr ? oAtoAr w fd  <¿7? 7. oAroAer 2 0 7 4
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Ripensersamfundets ordinære 
qeneraiforsamiinq oq årsmøde
Generalforsamling og årsmøde blev i år 
holdt i Ribe i Katedralskolens Sangsal lør
dag den 22. februar 2014 kl.14.00 og vare
de til ca. kl. 17.00. I arrangementet deltog 
ca. 35- Efter mødet var der fælles spisning i 
Salen, hvor ca. 25 deltog.

Mødet blev åbnet af Ripensersamfundets 
formand Povl Dons Christensen, s. 65.

På forslag fra bestyrelsen blev Knud Wil
liam Kastrup, s. 54, valgt til dirigent. Knud 
William kunne konstatere, at generalfor
samlingen var lovligt indvarslet og beslut
ningsdygtig. Jørgen Westergaard, s.55, blev 
valgt som referent.

Dirigenten gav derefter ordet til Povl 
Dons Christensen. (Se senere afsnit).

Efter formandens beretning gav dirigenten 
ordet til kasserer Hans Erik Christensen.
Forelæggelse af de reviderede regnskaber 
og budgetter for foreningen og for dimit- 
tendfbndet, samt fastsættelse af kontin
gent.

Hans Erik Christensen forelagde de re
viderede driftsregnskaber for 2013 og status 
pr. 31.12.2013 for Ripensersamfundet og

Knud Kastrup.

Ripensersamfundets Dimittendfond som 
en PowerPoint præsentation. Materialet var 
desuden uddelt til deltagerne i papirform. 
Hans Erik gennemgik hovedtallene i de to 
regnskaber.

De samlede indtægter for foreningen ud
gjorde 233.505 kr. og der var et overskud 
på 48.708 kr. Den største udgiftspost var 
trykning og distribution af Ripenserbladet 
med i alt 126.888 kr. Jubilarreceptionen 
beløb sig til 29.240 kr. Foreningens kapital 
ved udgangen af 2013 var på i alt 234.139 
kr.

Dimittendfonden havde ved udgangen 
af 2013 en kapital på i alt 155.015 kr. Der 
blev ved translokationen uddelt et legat på
6.000 kr. Formuens afkast kunne ikke helt 
dække legatbeløbet, så fonden havde et un
derskud på i alt 1.925 kr.

Begge regnskaber fik forsamlingens god
kendelse.

Forslag til budget for Ripensersamfun
det og Dimittendfondet for 2014 blev efter 
gennemgang også godkendt af generalfor
samlingen. Godkendelsen indebærer bl.a. 
at Dimittendfondet tilføres 50.000 kr. fra 
Ripensersamfundet, således at dets legat 
kan forhøjes fra 6.000 til 7.000 kr. Des
uden blev det vedtaget at fortsætte i 2014 
og 2015 med uddeling af et 100-års jubilæ
umslegat på 5-000 kr. der tages af forenin
gens kasse.

Med generalforsamlingens beslutning 
om at medtage alle navne på jubilarmed
lemmer i april-bladet og ikke kun navne 
på kontaktpersonerne, vil det budgetterede 
omfang af bladet (på 28 sider) ikke kunne 
holde, hvorved også trykudgiften og især 
portoudgiften vil blive øget. Det vil i givet 
fald betyde en mindre budgetoverskridelse, 
hvilket forsamlingen tog til efterretning.

Bestyrelsens forslag om at bevare uæn
dret kontingent blev godkendt; dvs. kon-

4



Regnskabet gennemgås.
tingent 1 er 160 kr. pr medlem og for kon
tingent 2 er beløbet 75 kr.
Indkomne forslag
Der var ikke indkommet særskilte forslag 
til behandling.
Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer 
samt 1-2 suppleanter for disse
Povl Dons Christensen blev valgt som for
mand. Povl takkede for valget og fremsatte 
et ønske om, at bestyrelsens medlemmer 
ikke blot skulle være Tordenskjolds solda
ter.

Henrik Præstholm, s. 60, Tove Tranberg, 
s. 69, og Hanne Fugleholm, s. 84 blev gen
valgt som bestyrelsesmedlemmer.

Helle Spang Mortensen, s. 69, blev ny
valgt som suppleant, og Conny Rom Peter
sen, s. 76 er fortsat suppleant.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Merete Lindqvist, s. 76, (revisor) og Kirsten 
Hingeberg Larsen, r. 65, (revisorsuppleant) 
blev genvalgt.
Eventuelt
Der blev rettet en tak til Henrik Præstholm

for arbejdet vedrørende genetablering af 
Nicolaj Nyholms bænk ved skoven med 
pladen, som 40 års jubilarerne nu igen kan 
pudse i forbindelse med jubilarreceptionen.

Niels Grønbæk, s. 55, udtrykte, at det 
var en glæde at modtage Ripenserbladet. 
Det var en fornøjelse at læse bladets mange 
oplysninger om begivenhederne i Ribe.

Jytta Dalgas Laursen, s. 51, takkede for 
bestyrelsens arbejde og indsats for tidligere 
studenter fra Ribe Katedralskole.

Efter en begivenhedsrig generalforsam
ling takkede formanden dirigenten for 
kompetent ledelse af generalforsamlingen 
og erklærede generalforsamlingen for af
sluttet kl. 15-30.

77/freahhed med genera/forsam/ingen.
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Formandens beretning
Årets gang
Efter det store jubilæumsår 2012 blev 2013 
et mere stille år -  måske for stille -  men 
herom til slut i beretningen.

Den ordinære generalforsamling blev ah 
holdt lørdag eftermiddag den 23. februar 
2013 i Vartov, med 27 deltagere. Her tog vi 
afsked med to bestyrelsesmedlemmer, hvor
af det ene, Conny Rom Petersen, fortsatte 
som suppleant. Som nyt bestyrelsesmedlem 
blev Hanne B. Elmelund Garn valgt, og 
hun blev ved den efterfølgende konstitu
ering valgt som sekretær.

Efter generalforsamlingen afholdt vi års
møde, hvor Bertel Haarder causerede leven
de over Æt liv med højskole og politik«.

I løbet af beretningsåret afholdt bestyrel
sen to korte og hre lange bestyrelsesmøder 
på skift hos bestyrelsesmedlemmerne. Jeg 
vil gerne takke bestyrelsens medlemmer for 
en god og aktiv deltagelse i bestyrelsesarbej
det.

Formanden har endvidere i 2013 delta
get i to legatbestyrelsesmøder i Ribe samt 
deltaget i rektor Bent Karsdals 25-års jubi
læumsreception.

Observante medlemmer har vel konsta
teret, at Nyholms bænk ved Plantagen med 
mindepladen, som traditionelt skulle pud
ses af 40-års jubilarer, har været forsvundet 
en rum tid. Ved ihærdig indsats fra vores

Myho/ms Bænk med ny navnep/ade.

redaktør Henrik Præstholms side er der her 
i begyndelsen af året igen opsat en bænk, 
og Ripensersamfundet har forsynet den 
med en ny messingplade. Bænken er des
værre blevet placeret således at man fra den 
ser lige over i et stort vejskilt, som dækker 
for indsynet til selve Domkirken. Henrik 
har nu bedt om den kan flyttes lidt. Vi vil 
spændt følge udviklingen!
Translokation og jubilarreception
Generalforsamlingen sidste år havde under 
godkendelse af budget valgt at forlænge 
det i jubilæumsåret oprettede 100-års legat 
endnu et år, så under den årlige translo
kation kunne Ripensersamfundet uddele
5.000 kr. som 100-års jubilæumslegat, samt 
en portion af det i jubilæumsåret forøgede 
Dimittendlegat på 6.000 kr. Det var en god 
fornemmelse at kunne uddele de to største 
legater ved translokationen, som på grund 
af det usandsynligt dårlige vejr var henlagt 
til domkirken!

Efter translokationen bød Ripensersam
fundet traditionen tro til jubilarreception 
i Salen. Mere end fem hundrede jubilarer, 
studenter og lærere deltog i denne recep
tion, som er blevet foreningens flagskib.

Endvidere måtte det traditionelle stu- 
dentergruppebillede blive taget i Salen på 
grund af den silende regn, så der var fyldt 
godt op med glade mennesker, og trods 
hektiske angreb på snitter og drikkevarer 
blev receptionen endnu engang en succes.

1 år havde vi indkøbt to roll-up tavler 
(som 1 også ser her) til at fortælle om Ri
pensersamfundets værtskab for reception
erne, men det er ingen hemmelighed, at 
kun få af gæsterne ved, at det er foreningen 
— og dermed medlemmerne — som betaler 
gildet, så at sige.

Vi vil fortsat forsøge at gøre det mere 
åbenlyst, at hvis ikke vi far støtte blandt ju
bilarerne ved at de melder sig ind i forenin
gen, vil disse arrangementer automatisk dø
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ud af sig selv. Ingen anden skole har tilsva
rende arrangementer, og det vil være trist, 
hvis de ophører. Jeg vil vende tilbage til 
medlemsspørgsmålet senere i beretningen.
Legater
På sidste generalforsamling nævnte jeg, 
at bestyrelsen for o Direktør, cand.pharm. 
Niels Peder Lauridsen og hustru Johanne 
Margrethe Lauridsen, f. Rubner-Wissings 
legat for studenter fra Ribe Katedralskole« 
havde valgt at sammenlægge legatet med 
Katedralskolens andre store legater, hvilket 
Civilstyrelsen i 2013 gav endelig accept af.

Inden sammenlægningen nåede besty
relsen for Lauridsens legat, som bestod af 
medlemmer valgt af og blandt Ripenser
samfundets bestyrelse, i april at uddele tre 
legatportioner å 9-000 kr. 1 alt var der ind
kommet fem ansøgninger.

I de nye sammenlagte legater er Ripen
sersamfundet repræsenteret i bestyrelserne 
for såvel Lauridsens legat, som Schons le
gat og Ripensersamfundets jubilæumslegat. 
Samlet udgør legatformuen små fire mil
lioner kroner, og de tre store legater bliver 
fortsat uddelt under deres egne navne.

Efter sammenlægningen bliver regn
skabs- og revisionshonoraret for de sam
lede legater reduceret fra i alt 21.375 kr. til
9.000 kr. — en besparelse på 12.375, som 
direkte kan bruges til at øge legaterne.

1 2013 har Ripensersamfundet således 
været med i tildelingen af legater for i alt
150.000 kr.!
Kommunikation
Der er udkommet tre Ripenserblade siden

formanden af/ægger beretning.

sidste generalforsamling. I april udkom Ju
bilarservice, som indeholdt lister over alle 
jubilarer. Medlemmer såvel som ikke med
lemmer. Det var sidste gang, Ripenserbla
det udkom med disse samlede lister, idet vi 
er blevet opmærksomme på Persondatalo
ven, som helt specifikt forbyder registrering 
og offentliggørelse af lister over ikke-med- 
lemmer uden deres konkrete samtykke.

Jubilarservice vil derfor i fremtiden bestå 
af en liste i april-bladet over kontaktper
soner i de forskellige jubilarårgange, som 
medlemmer fortsat kan kontakte med hen
blik på diverse arrangementer i forbindelse 
med jubilarreceptionen på skolen.

Listen vil også blive tilgængelig på hjem
mesiden, således at ikke-medlemmer her 
kan finde deres kontaktperson.

Ud over det trykte blad, som nu gen
nem en række år har ligget i gode hænder 
hos vores redaktør, Henrik Præstholm, som 
vi er megen tak skyldig, har vi nu i Ure år 
udsendt elektroniske nyhedsbreve efter be
hov. Oftest i juni lige inden jubilararran
gementerne, og i sensommeren som optakt 
til bladet med alle billederne fra jubilarar
rangementerne. Og senest i februar med en 
påmindelse om årets generalforsamling.

Vi har registreret 1.131 e-mailadresser på 
vores medlemmer. Vi har cirka 1.500 med
lemmer i alt, så vi vil opfordre til, at man 
lader sig e-mailregistrere, hvis man endnu 
ikke har gjort dette. Det kan ske på vores 
hjemmeside.

Også på facebook og twitter er Ripen
sersamfundet registreret. Her vil vi i højere 
grad kommunikere med især den yngre del 
af foreningens medlemmer — og med ikke- 
medlemmer — og opfordre dem til at melde 
sig ind i foreningen. Facebook er i dag for 
de unge, hvad Ripensersamfundet var for 
stifterne af foreningen for godt 100 år si
den. Der er cirka 50 grupper på facebook, 
som har relationer til Ribe Katedralsko
le, og gruppen Ripensersamfundet vokset 
stødt: For et år siden var der 285 medlem
mer, nu er der 356.
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Medlemsforhold
Ved udgangen af 2012 var der 
6.343 nulevende, ridligere elever 
fra Ribe Katedralskole, heraf var 
1.421 medlemmer af Ripenser
samfundet. En medlemsprocent på 
23,2. (Idet vi ikke længere registre
rer ikke-medlemmer, har vi ikke 
tallene ved udgangen af 2013). I 
2002 var tallene henholdsvis 3.137 
og 1.961 og en medlemsprocent 
på 38,2. Medlemsudviklingen ses 
på denne planche.

Medtemsudvikting 2002-2012

Medtemsprocent 2012 fordelt på årgange
Medlemsprocenten i 2012 på di
mittendårgange er vist på denne 70
p la n c h e .  60

50
Det ses med smertelig tydelighed, 
at foreningen IKKE har fåt i de ^  
yngre årgange. I år har for eksem- ^
pel årgang 2004 10-års jubilæum. ^
Der dimitterede 139 og kun 5 
(fem!) af dem er medlemmer af Ri
pensersamfundet. ..

Medlemsfordelingen i 2012 på 
dimittend-årgange er vist på denne 
planche
Heraf ses, at cirka en tredjedel af 
medlemmerne har passeret 70 år 
og godt halvdelen er ældre end 
60 år. Heldigvis er medlemsbort
gangen tilsyneladende stoppet — i 
hvert fald i 2013. I 2012 var med
lemstallet 1.421, i 2013 1.477. 
Status pr. 31. december er 1.449 
medlemmer.

Medtemmer2012fordett på årgange

-1928-1942 
a 1943-1952 
a 1953-1962 
a 1963-1972 
a 1973-1982 
a 1983-1992 
a 1993-2002 
a 2003-2012
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Der var god p/ads / Sangsa/en.

Men antallet af 'kontingent 2' betalende 
(de fem yngste årgange) er faldet siden 2012 
fra 49 til 35- Og ved overgang til 2014, 
hvor de ældste af disse medlemmer flytter 
op i 'den dyre kategori', er der i alt nu kun 
17 medlemmer fra årgangene 2009-2013. 
Og det er store årgange vi taler om: Mere 
end 1.050 er dimitteret i fem-års perioden, 
hvilket giver en medlemsprocent på 1,6!

Det er en af foreningens store udfordrin
ger.
Jubilarservice
Som tidligere nævnt, tilsiger persondata
lovgivningen, at vi ikke længere kan op
retholde et register over alle dimittender, 
udgået fra Katedralskolen. Foreninger kan 
kun publicere lister over egne medlemmer. 
Det medfører desværre også, at de tidligere 
så populære adresselister i Jubilarservice nu 
ikke længere kan formidles.*

I stedet har sekretæren i vinterens løb væ
ret i forbindelse med de tidligere kontakt
personer til jubilarårgangene for at spørge, 
om de stadig vil påtage sig at være bindeled

for deres klasse. Listen over de enkelte klas
sers kontaktpersoner fra og med 10 års ju
bilarer vil blive optrykt i Ripensersamfun
dets april-blad som en mini Jubilarservice'. 
Endvidere vil listen med kontaktpersoner 
blive lagt på hjemmesiden og blive linket 
til fra facebook, så også ikke-medlemmer 
kan se, hvem de skal kontakte for at aftale 
eventuelle arrangementer i forbindelse med 
jubilæet.

Der skal lyde en stor tak til disse kon
taktpersoner for at have påtaget sig dette 
hverv.

Men vi vil stadig -  og måske endnu kraf
tigere end før — slå på tromme for Jubilar
receptionen på skolen umiddelbart efter 
translokationen. Vi ved fra mange delta
gere, at det er et godt udgangspunkt for de 
mere private jubilararrangementer rundt 
om i Ribe. Jubilarreceptionerne er og bliver 
foreningens flagskib.
Økonomi
I 2013 havde foreningen et overskud på 
godt 46.000 kr. mod et budgetteret over-
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skud på godt 27.000 kr. Foreningen har 
heldigvis fortsat en god formue, godt
231.000 kr. I budgettet for 2014 foreslår 
bestyrelsen, at 50.000 kr. overføres til Di
mittendfonden, og at 100-års jubilæums
legatet på 5.000 kr. forlænges til og med 
2015.

Men meget mere om regnskab og budget 
under det senere dagsordenspunkt.

Kontingentopkrævningen er siden 2012 
sket via Nets, som tidligere bed PBS. 1 alt 
har 647 medlemmer tilmeldt sig denne ser
vice, så vi vil derfor igen opfordre medlem
merne til at tilmelde sig Betalingsservice.
Liste over afdøde medlemmer
I perioden februar 2013 - februar 2014 
har vi modtaget underretning om følgende 
dødsfald blandt medlemmerne. Må jeg 
bede forsamlingen rejse sig under oplæs
ningen af deres navne:
U. år Edith Signe Hansen 
S. 41 Sigrid Søndergaard 
R. 42 Inger Evald Simonsen
R. 43 Poul Erik Rosted
S. 46 Erik Olsen
R. 50 Jørgen Kruchov
S. 52 Ane Marie Skov
R. 52 Hans Ebbesen
S. 53 Finn Andersen
S. 53 Bibi Dokkedal Petersen (Nielsen)
S. 56 Henrik Brink Clausen 
S. 56 Tore Donslund Jensen 
S. 56 Peter Brandt Nørgaard 
S. 58 Frode K. Rømer 
S. 60 Niels Lundgaard 
S. 63 Tyge Woetmann Nielsen 
S. 64 Allan Brockhattingen
ÆRET VÆRE DERES MINDE
Fremtiden
Ripensersamfundet lever og har det no
genlunde godt — endnu. Men det er ingen 
hemmelighed, at det kniber med medlems
tilgangen. Selv om vi specielt i forbindelse 
med foreningens jubilæum og jubilarrecep

tionerne på skolen har slået på tromme for 
foreningen, har det ikke rigtigt båret frugt.

Vi må se i øjnene, at foreningen ikke ap
pellerer til de unge og sandsynligvis ikke vil 
gøre det i en tid, hvor al kommunikation 
foregår elektronisk. De unge har i dag langt 
flere muligheder for at netværke gennem 
sociale medier med deres gamle gymnasie- 
kammerater, end vi andre havde.

For os VAR Ripensersamfundet viden
centralen og omdrejningspunktet om kam
meraternes gøren og laden. Det er det ikke 
i dag.

I stedet for at græde over dette, bør vi i 
fokusere på at vedligeholde en forening for 
vores cirka 1.500 medlemmer. Gennem en 
god jubilarreception og gennem Ripenser- 
bladet. Og med et godt årsmøde.

Men vi har også en anden udfordring: 
Vi mangler i den grad nyt og yngre blod i 
bestyrelsen. Til trods for ihærdige kampag
ner for at formå medlemmer til at stille op 
til bestyrelsesvalget og senest med sekretæ
rens kontanre opfordring i Ripenserbladet i 
efteråret til at mene noget om foreningen, 
hvilket ingen gjorde, er det ikke lykkedes 
at finde nye kræfter til bestyrelsesarbejdet. 
Det går endnu i år, hvor vi lige akkurat er 
det minimale antal bestyrelsesmedlemmer i 
henhold til vedtægterne, men i løbet af få år 
løber vi ind i problemer.

Jeg selv stiller op som formandskandidat 
i år, og vil gerne stille op til bestyrelsesar
bejdet endnu to-tre år, men så mener jeg at 
have aftjent min værnepligt efter i alt 17 års 
bestyrelsesarbejde on/off siden 1970.

Vores gode redaktør har meddelt, at og
så han agter at fortsætte endnu nogle år, 
men på et eller andet tidspunkt skal vi 
have en ny redaktør. Og her har bestyrelsen 
ikke noget bud på en kvalificeret afløser. 
Og uden et Ripenserblad, intet Ripenser
samfund. Så jeg kan kun på det kraftigste 
opfordre til, at man melder sig som kandi
dat til bestyrelsen. Eller foreslår kandidater. 
Det er nødvendigt, hvis foreningen skal 
overleve. Ellers må vi lukke og slukke.
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* Efterskrift:
Den efterfølgende diskussion medførte 
beslutning om, at Jubilarservice ud over at 
opliste kontaktpersonerne vil bringe lister 
over alle medlemmer i jubilarårgangene.
Spørgsmål til beretningen

%07M 7̂ 7*7* 077
777/770̂ / 777̂  77/  ̂ 007/70-

70777/ø /?^p077i07M 777/77777/øry T t ^ r / ø / r ø t ø r  O g 
7̂0777 7/7/.
Carlo Petersen, r. 73, rejste spørgsmålet om 
udpegning af kontaktpersoner i de enkelte 
klasser og spurgte om hvilke kriterier, der 
anvendes ved udpegningen. Bestyrelsen op
lyste, at der ikke fandtes fastsatte kriterier. 
Individuelle kan melde sig, og de enkelte 
klasser kan beslutte, hvem der skal være 
kontaktperson.

Carl Rise Damkjær, s. 51, takkede for 
beretning og gav udtryk for, at bestyrelsen 
tilsyneladende var ved at planlægge Ripen
sersamfundets død. Af hensyn til forenin
gens virke var det nødvendigt med et regi
ster over medlemmer og med udvisning af 
en vis fantasi, kunne vi også have en liste, 
en julekort liste, over ikke-medlemmer. 
Måske ville dette være lovligt? Skolen måtte 
have en liste over alle dimitterede fra sko
len. I det private erhverv var der mulighed

for at have flere forskellige lister, og Ripen
sersamfundet kunne måske gøre brug af 
erfaringer indhøstet på området.

Carl Rise havde desuden et hjertesuk 
vedrørende omtaler af personalia i Ripen
serbladet. Der blev henvist til manglende 
notering i Ripenserbladet af et dødsfald af 
et tidligere medlem, som på tidspunktet for 
dødsfaldet ikke var medlem.

Povl Dons Christensen kunne oplyse at 
skolen kan give en liste over studenter, men 
i henhold til lovgivningen kan listen ikke 
indeholde adresser på studenterne, med
mindre hver enkelt har givet tilsagn. 
Vedrørende personalia støtter bestyrelsen, 
at der er nekrologer i Ripenserbladet og der 
gives oplysninger om dødsfald af medlem
mer, når disse bliver modtaget. Forenin
gens medlemmer er velkomne til at skrive 
og indsende nekrologer over tidligere elever 
fra Ribe Katedralskole uden hensyntagen 
til personens medlemskab.

Knud William Kastrup spurgte, om det 
ville være muligt at publicere en liste over 
Ripensersamfundets jubilerende medlem
mer i jubilarservice?

Povl bekræftede, at dette var muligt, og 
at Jubilarservice som foreslået fremover vil 
indeholde en liste over medlemmer fra ju
bilarårgange, men ikke en liste over ikke-

5pørgsmå/ ha Car/ /hse.
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Pov/ svarede på spørgsmå/ene.

medlemmer. I listen over medlemmer vil 
det blive angivet, hvem der er kontaktper
son, som kan kontaktes i forbindelse med 
klassens private jubilararrangement.

Povl fremhævede desuden, at Ripen
sersamfundet gerne optrykker lister over 
medlemmer, men persondataloven tillader 
ikke foreningen at have lister over ikke- 
medlemmer samt at sende medlemslisten 
til ikke-medlemmer uden specifik tilladelse 
fra medlemmernes side.

Valdemar Kristensen, s. 50, spurgte om 
det var muligt at indhente en dispensation 
fra persondataloven med hensyn til regi
strering af ikke-medlemmer.

Povl meddelte, at dette næppe var mu
ligt, og såfremt man ønskede at modtage 
oplysninger om jubilararrangementer m.v., 
kunne man melde sig ind i foreningen. 1 
forbindelse med tidligere jubilarreceptioner 
havde bestyrelsen udlagt indmeldingssedler 
på borde, anvendt Roll up og benyttet vi
deo med henblik på at øge interessen for at 
indmelde sig i foreningen, men uden den 
store effekt.

Carl Rise fremførte vedrørende brugen 
af listen over ikke-medlemmer, at man

ved en direkte henvendelse til disse sikkert 
kunne indhente tilladelse til, at foreningen 
måtte bevare og benytte listen til brug ved 
foreningens arrangementer.

Povl kunne oplyse at listen over ikke- 
medlemmer ikke fandtes mere, og selvom 
den fandtes, ville det være en stor opgave 
og dyrt at sende breve til ca. 5000 ikke- 
medlemmer. Såfremt nogle få, blot 10-20, 
ikke besvarede henvendelsen eller nægtede 
at give tilladelse til brug af listen, var der 
intet opnået.

Knud William fremhævede, at forenin
gen for flere år siden oprettede en hjemme
side, blandt andet med henblik på at frem
me muligheden for, at tidligere elever fra 
skolen via hjemmesiden kunne melde sig 
ind i Ripensersamfundet. Desuden bringer 
hjemmesiden oplysninger om foreningens 
aktiviteter.

Carlo Petersen, r. 73, påpegede at i 
1970'erne var det noget særligt, når man 
kom fra Ribe. Lærerne fremhævede, at der 
var noget at være stolt over, når man kom 
fra Ribe Katedralskole. Lærernes påvirk
ning under studietiden kan være vigtig for 
foreningen.
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På et spørgsmål om det ville være mu
ligt, at lærerne var kontingentfri medlem
mer, oplyste Povl, at Ripenserbladet, 5 
eksemplarer, bliver sendt til lærerværelset. 
Lærerne kan således gratis læse bladet; men 
denne service bevirker tilsyneladende ikke, 
at lærerne er interesseret i foreningens ar
bejde og melder sig ind i foreningen.

Daniel Danielsen, r. 54, efterlyste en de
bat i bladet om foreningens fremtid, som 
reflekterede de synspunkter, der var frem
kommet under generalforsamlingen.

Povl henviste i denne forbindelse til et 
indlæg af Hanne Gam i Ripenserbladet ud
givet i november 2013, hvor der var givet 
en kraftig opfordring til læsere af bladet til:
* at yngre årgange meldte sig som kon

taktpersoner
* at der kom tilbagemeldinger om forenin

gens aktiviteter
* at ffere stiller op til bestyrelsen

På trods af et godt indlæg i bladet var 
der ikke kommet reaktioner fra medlem
merne. Der var et håb om, at der fremover 
vil komme en debat i bladet. Povl berørte 
derefter, at mange unge bruger facebook 
og twitter som kommunikationsmiddel. 
Facebookgruppen Ripensersamfundet har 
ud over tidligere elever også mange lærere 
i gruppen. I de første fem år efter at ele
verne har dimitteret, er der meget fa, der 
melder sig ind i vores forening, men bruger 
sociale netværk i stedet. Dette gælder også 
legatmodtagere.

Kassereren, Hans Erik Christensen, s. 
65, og Povl demonstrerede dernæst via pc 
og skolens trådløse netværk hvordan og 
hvor hurtigt facebook fungerede.

Efter den livlige debat takkede Povl for 
bemærkningerne, hvoraf nogle ville blive 
taget til efterretning og andre blot lyttet til.

Dirigenten kunne derefter konstatere at 
formandens beretning blev taget til efterret
ning og godkendt.

Når du alligevel skal tilmelde 
dig Digital Post, kan du ved 
sam m e lejlighed registrere 

din e-mail adresse hos 
Ripensersamfundet 

(hvis du ikke allerede har gjort det), 
så  du i fremtiden kan modtage 
vores elektroniske nyhedsbrev.

Du tilmelder dig på 
http://ripensersamfundet.dk/bruger- 

siden/aendring-af-em ailadresse.aspx
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Ripensersamfundets årsmøde 2014

R e c t o r  K a r s d a /  / b r fa / fe  o m  a n  t/d  / /?;be.

Efter en kort pause med kaffe, øi og vand 
gav formanden ordet tii rektor Bent Kars
dat, som havde tovet at give os et overbtik 
over sine nu 26 år som rektor for Ribe Ka
tedralskole.

Rektor havde vatgt at kalde sit indlæg: 
FA? fz/ WMr&fi&sfyrr'Mg — 2 3

Rektor begyndte med at oplyse, at han i 
1964 blev student fra GI. Hellerup Gym
nasium og i 1972 blev han cand.phil i 
historie fra KU. Samme år blev han ansat 
på Frederiksborg Statsskole og i 1974 blev 
han cand.mag. i historie og samfundsfag. 
I 1980 blev han undervisningsinspektør i 
Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF. 
Fra 1988 har Bent Karsdal så været rektor 
her i Ribe.

Gennem sine år som rektor har han haft 
flere tillidshverv i forskellige relationer.

Gymnasieskolernes statsstyring gennem 
mange år indtil 1980'erne skete gennem en 
omfattende regelsamling og styring af pen
sumkrav til eksamen. Der var et tæt samvir
ke med Gymnasieskolernes Færerforening 
(GL), og lærerne havde stor indflydelse på 
undervisningen.

Der var et ret begrænset administrativt 
personale på skolerne, og lærerne havde frie 
hænder til at tilrettelægge deres undervis
ning. Der var meget begrænset samarbejde 
mellem lærerne om undervisningens form 
og indhold. Lærerne skulle undervise 22

lektioner hver uge og havde megen tid til 
forberedelse. Et stort fagkonsulen tkorps 
tog rundt til skolerne for rådgivning og 
kontrol, og der blev af Undervisningsmini
steriet holdt jævnlige rektormøder.

I 1986 blev gymnasieområdet flyttet 
over til amterne, som nu skulle sørge for 
dette undervisningsområde. Men ministe
riet bestemte fortsat indhold og rammer 
for undervisningen. Gymnasierne havde 
således nu to herrer! Amternes ejerskab be
tød øget samarbejde mellem gymnasierne i 
amtet, herunder også økonomi og ansættel
sesforhold. I Ribe Amt var der stor frihed 
for den enkelte skole, men for fa penge. 
Amternes politikere ville gerne have kun
net præge gymnasieområdet mere og skabe 
et amtsligt skolevæsen. Trods begrænsede 
bevillinger lykkedes det dog at forbedre 
skolernes bygningsmæssige forhold mange 
steder. De amtslige overenskomster med 
GL i 1994 medførte et omfattende time- 
tælleri, som kom til at ride skolevæsnet som 
en mare i mange år!

Med amternes nedlæggelse fra 2007 blev 
gymnasierne selvejende statslige enheder. 
Økonomien er baseret på taxameterprin
cippet om tilskud pr. elev der gennemfører 
uddannelsen. Der er særlige tillægstakster 
for specielle fag som græsk, latin og fysik. 
Gymnasierne hk «rigtige« bestyrelser med 
vægt på kompetencer, og der blev større 
konkurrence mellem skolerne om at til
trække eleverne. Ribe Katedralskole hk 
tilført HF undervisning ved nedlæggelsen 
af Ribe Seminarium og samtidig voksede 
gymnasiefrekvensen. Det gav mange udfor
dringer, herunder også bestræbelser for at 
få flest muligt med og samtidig give talent
fulde elever gode udfordringer.

Ribe Katedralskole havde i 1988 ca. 275 
elever og 28 lærere. Nu er der ca. 700 elever 
og 65 lærere. Det har medført store foran
dringer i ledelsesforhold og undervisnings
vilkår. Det har ikke mindst stillet store krav
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til de bygningsmæssige rammer. Skolen har 
i næsten hele Karsdals rektorperiode været 
præget af ombygninger og nybyggeri. Det 
er lykkedes at udbygge skolen, så den er 
godt rustet til femtiden.

Udbygningen er heldigvis sket i tilknyt
ning til skolen som den blev lokaliseret i 
1856 med opførelsen af hovedbygningen 
ved siden af det middelalderlige Puggård. 
Det er ikke muligt at bygge mere nyt på 
skolens grund, men mon ikke også der er 
kapacitet nok til mange kommende år. Der 
sker næppe væsentlige udvidelser af rekrut
teringsgrundlaget, snarere tværtimod, og 
frekvensen vil måske fortsat vokse, men be
folkningstallet er vigende.

Rektor Karsdal sluttede af med at sige, 
at han havde haft en virkelig god tid i Ribe 
og han så frem til at overlade opgaven til 
en ny inden for et par år. Han hæftede sig 
ved, at Ribe Katedralskole skiller sig ud ved 
sin lange historie og traditioner. Den skil
ler sig også ud ved en særlig tilrettelæggelse 
af grundforløbet, hvor eleverne først vælger 
studieretning efter et halvt år. Det medfø
rer efter Karsdals mening, at flere tør vælge

naturvidenskab, sprog og musik i stedet for 
de mere ))bløde« samfundsfag.

Povl Dons Christensen havde hele for
samlingen med sig, da han takkede rektor 
for den meget interessante redegørelse for 
gymnasieområdets udvikling og hans år ved 
Katedralskolen.
Efter en hurtigt organiseret oprydning i 
Sangsalen begav vi os over i Salen, hvor 
skolens kantinebestyrer havde rettet en vir
kelig god middag an. Birthe og Bent Kars
dal deltog i middagen, som forløb meget 
fornøjeligt. Povl Dons holdt en lille indle
dende tale, hvor han blandt andet læste en 
lille redegørelse for Heimdals aktiviteter i 
1963/64 op. Der havde været mindst én 
månedlig foredragsaften med kendte perso
ner, som for eks. Ulla Ryum, Finn Søeborg 
og professor P. G. Lindhardt. Hver gang 
med vandring til Hvidebro! Derudover 
havde man haft tre baller!

Ved 21 tiden brød vi op og glædede os 
over en vellykket dag på den gamle skole.
HP

Her ser man he/e skolen i Puggårdsgade.
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Kære jubitarer
Ripensersamfundets bestyrelse sender en 
hilsen til alle årets jubilarer med en invita
tion til at deltage i jubilarreceptionen klok
ken cirka 12.00 umiddelbart efter translo
kationen i Ribe fredag den 27. juni 2014.

Siden 1977 har Ripensersamfundet med 
stigende succes været vært ved disse recep
tioner, hvortil også årets studenter og sko
lens lærere er inviteret. Med skolens store 
sal som ramme kan vi byde velkommen til 
omkring fem hundrede gæster.

Det er et godt udgangspunkt for de for
skellige jubilarårgange at sætte hinanden 
stævne her, inden man eventuelt fortsætter 
ud til individuelle arrangementer enten på 
byens restauranter eller privat.

Receptionernes succes har også en pris, 
da alle udgifter afholdes af foreningen. Og 
det er klart, at hvis man ikke støtter op om 
foreningen ved medlemskab, vil det blive 
sværere at kunne afholde receptionerne i 
det omfang, de har i dag. Receptionerne er 
foreningens 'flagskib'.

Fremover kan vi desværre ikke som tidli
gere optrykke navnene på alle jubilarer her 
i bladet, jævnfør bestemmelser i Personda
taloven som omtalt andetsteds i bladet. Vi 
må kun trykke navnene på medlemmer af 
Ripensersamfundet og kun i et medlems
blad til medlemmer.

Det har vi med beklagelse taget til efter
retning, men vi håber, at det samtidig vil 
give anledning til, at flere vil melde sig ind 
i foreningen. Som det er i dag, er under en 
fjerdedel af jubilarerne medlemmer af for
eningen. Blandt de yngre årgange, er med
lemsandelen under ti procent!

For at servicere ikke-medlemmerne, har 
vi på www.ripensersamfundet.dk lagt en 
liste over kontaktpersoner i de forskellige 
jubilarårgange, som man kan kontakte, 
hvis man er interesseret i jubilæet.

Under alle omstændigheder vil vi glæde 
os til at byde medlemmer såvel som ikke- 
medlemmer velkommen til jubilarreceptio

nen. Vi ved af erfaring, at receptionen er et 
godt samlingssted for gamle minder.
Med venlig hilsen
Povl Dons Christensen, 
formand for Ripensersamfundet.

M v/7 betjene jet* bedst mu/t'gt.
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H V O R  U D E N  G Å R

Jubilæumsfrokost den 27.06.2014

I nostalgiske og historiske omgivelser 

tilbyder vi følgende frokoster

Kl. 12-16

Frokostplatte bestående af marinerede sild, rejer, røget laks med citroncreme, 
2 slags pålæg med syltede sager, lun ret med tilbehør, 2 slags ost og kage 

Serveres med hjemmebagt brød 
Kr. 198,-

Eller
2 retters frokostmenu bestående af 

Forret: Røget laks med, tomat, pesto, oliven og urtesalat 
Hovedret: Kalvemedaljon med dagens kartoffel, årstidens grønt og sauce 

Kr. 245,-

Kun mod forudbestilling

HOTELtg^DAGMAR
Torvet 1 - 6760 Ribe - Ttf. +45 7542 0033 - dogmarQhotetdagmar.dk 

www.hotetdagmar.dk - Cvr. Nr. 31777348
Danske Bank: 3001 0010311306 - Swift: Dabadkkk tban dkk: DK3130000010311306
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Praktiske opiysninger

P/advesert'afion.
Det fremgår af formandsberetningen til ge
neralforsamlingen, at vi har ændret praksis 
med hensyn tii jubiiaroplysninger. Person
dataloven forbyder opbevaring og trykning 
af elevnavne, som ikke er medlemmer eller 
har givet deres skriftlige tilladelse. Derfor 
er der i dette blad kun oplysninger om de 
medlemmer, som har jubilæum fra 1939 og 
hvert femte år frem til 2004. Vi har taget 
kontakt til de medlemmer som tidligere 
har været kontaktpersoner, og mange har 
givet tilsagn om at være det igen. Enkelte 
nye er også kommet til. Vi takker jer alle 
for at I således har stillet jer til rådighed for 
formidling af oplysninger om hinandens 
overvejelser om fremmøde eller hvad det 
nu kan være.

Vi regner i bestyrelsen med at mange af 
jer, både medlemmer og ikke-medlemmer, 
har kontakter med hinanden via de sociale

medier, som facebook og twitter mv. Vi har 
desuden bestræbt os på at gøre det muligt 
at bruge foreningens hjemmeside og face- 
bookside til kontaktsøgning.

Foreningens sekretær Hanne B. Elme
lund Garn har stået for oplysninger om 
kontaktpersoner mv. Hun kan evt. kon
taktes på tlf. 22 25 76 29 eller pr. mail (se 
kolofonen side 2).
Pladsreservation
Salen og Førstesalen kan rumme os alle, 
men der er ikke borde og stole til alle. Vi 
har en reservationsordning for de ældste år
gange, d.v.s. fra og med 50 års jubilarerne. 
Vi har også mulighed for til translokatio
nen at reservere plads på de forreste rækker 
til de allerældste årgange, d.v.s. fra og med 
65 års jubilarer + eventuelle ledsagere.

Reservationer skal senest den 23. juni ah
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tales med Henrik Præstholm på tlf. 40 45 
17 28
Overnatningsmuligheder
Der er rigtig mange forskellige overnat
ningsmuligheder i Ribe. Ribe Turistbureau, 
Torvet, 6760 Ribe, tlf. 75 42 15 00, er me
get behjælpelige. Man kan også benytte bu
reauets hjemmeside www.visitribe.dk eiier 
mail: info@visitribe.dk
Gave til Dimittendfonden
Ripensersamfundet bringer hvert år en hil
sen og tak til skolen i form af et legat til 
en nydimitteret student. Legatet ydes af 
foreningens Dimittendfond efter indstil
ling fra Katedralskolen. Legatet har i en år
række været på 5-000 kr. Fra jubilæumsåret 
2012 har vi ved en større gave til fonden 
faet mulighed for at forøge iegatet til 6.000 
kr. Desuden har vi i 2012 og 2013 uddelt 
et 100 års jubilæumslegat på 5.000 kr. Det 
er besluttet også at gøre det i 2014 og 2015 

Ved årets generalforsamling blev det be
sluttet at forøge fonden med 50.000 kr. af

foreningens formue, hvorefter legatet for
øges til 7.000 kr. Men vi vil gerne kunne 
gøre fonden endnu større på længere sigt. 
Derfor vil det være velkomment, hvis I vil 
betænke fonden med en gave — stor eller lil
le -  som kan indsættes på Ripensersamfun
dets girokonto nr. 106 6676 (kortart 01) el
ler på vores bankkonto, 9738 0001961144, 
mærket RS DF.
BiHeder
Bestyrelsen forsøger at tage billeder til bla
det fra translokationen, receptionen og 
de forskellige jubilararrangementer vi får 
kendskab til. Men hvis I selv tager billeder, 
som I gerne vil have bragt, er I velkomne 
til at sende dem til redaktørens mail med 
oplysning om tid, sted og navne.

Hvis I synes bladet skal bringe ældre bil
ledstof fra skolen, vil vi bede jer se i jeres 
gamle albums efter billeder, som vi kan 
fa til arkivet eller iåne til kopiering. Vi vil 
samtidig gerne have oplysning om tid, sted 
og navne. Billedmateriale kan sendes til re
daktøren, Nørrelundparken IB, 6760 Ribe.

4 % t

- f r i  som  
fugten

. . .  ' %rros
Herreds Sparekasse

Sa itg ad e  4 I 6 7 6 0  R ibe I 75 41 01 OO I w w w .fro e s.d k
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JubHarer 2014
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7 5  års jubilæ um

Realister 1939 
Frede Mikkelsen 
(kontaktperson)
Toftevej 58 
4952 Stokkemarke 
fredemikkelsen@mail.dk 
54711032

70-års jubiheum

Studenter 1944
Helle Agnethe Abildgaard 
Vejle Søparken 21, 4. th. 
2840 Holte 
45425819
Jørgen Mandrup Bruun 
Jeppe Aakjærsvej 4 
8700 Horsens 
75628716
Jens Aage Beck Laursen 
Brændkærsgade 47 
6000 Kolding 
dalgas 1924@stofanet.dk 
75524803
Ruth Larsen 
Pinnehuggervang 10 
2840 Holte 
45420475
Realister 1944
Nanna Ingmar 
Nørregårdsvej 123 
2610 Rødovre 
helleingmer@gmail.com 
36707534
Tove Larsen
Brunevang 97, l.th.
2610 Rødovre 
tove_o_larsen@hotmail.com
44946583

Else Marie Frederiksen 
Potctevej9,B 
8963 Auning 
60681160

65-års jubilæ um

Studenter 1949
Flemming Arendtorp 
Nørregade 19.1 
6650 Brørup 
75384238
Henning Dylmer 
Ansgars Alle 18 
2500 Valby 
dylmer@dadinet.dk 
57835240
Inger Katrine Louw 
Hyacintvej 6, Højene 
9800 Hjørring 
98921820
Jytte Schultz Vémming 
Fyrrehegnet 5, Lynæs 
3390 Hundested 
47981398
Niels Hyldahl 
(kontaktperson)
Nivåvænge 20-6 
2990 Nivå 
niels@hyldahl.dk 
49146165/29605295
Kaj Jepsen 
Solskrænten 4 
6800 Varde
kaj-j@privat.dk
75211333
Carsten Friis Jespersen 
Lupinvej 30 
2970 Hørsholm 
cfj@c.dk
35367213/23424013

Ove Asboe Jørgensen 
Tokhøjvej 1, Balskov 
8410 Rønde 
asboe@post4.tele.dk 
86371527
Solveig Hyldahl 
Nivåvænge 20-6 
2990 Nivå 
nielsen@hyldahl.dk
49146165
Carl Erik Skjærbæk 
Gimievej62,Gram 
8660 Skanderborg 
86572708
Realister 1949 
Vagn A. Christensen 
(Kontaktperson)
Seestgårdsvej 38 
6000 Kolding 
vac@stofanet.dk 
21750957
Thora Husted Hassager 
Hyrdevej 29 
3060 Espergærde 
topsy@mail.tele.dk 
49131118
Ruth Kjær 
Skyttevej 74 
6760 Ribe 
75421520
Svend Egon Helsinghoff 
Strandbygade 90 2. th. 
6700 Esbjerg 
75142968
Bjerre Ring 
Godthåb6 
5985 Søby 
Ærø
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Jens Chr. Østergaard 
Søbakken 17 
Erritsø
7000 Fredericia 
jeheiga2@gmait.com
75924608

60-års jubilæ um

Studenter 1954
Sigvard Bennetzen 
Herman Triers Piads 3.5 0002 
1631 København V 
sigvard@maii.dk 
35392931
Karen Westphai 
Jernbanealie 7 
3060 Espergærde 
gkwestphai@post.teie.dk
49131418
Vagn Beyer 
Nieis Eriings Aiie 21 
5250 Odense SV 
vbe@dsa-net.dk
66171267
Oscar Filtenborg 
Eiiestrup 18 
6600 Vejen 
o.hitenborg@maii.dk
75366865
Børge Frøkjær- Jensen 
Eiiebuen 21 
2950 Vedbæk 
frokjar@maii.dk 
45891469

Inger Hage 
Buntmagervej 7 
9300 Sæby 
inger-steinar@maii.dk 
98460070
Erik Jørgen Hansen 
Kompagnistræde 19.4 
1208 K
berrit.ejk@kabeimaii.dk
33145105

Hans P Jepsen Hemmet 
Eiiedaien 13 
5462 Morud 
sigmet@morudnet.dk 
65965777
Martin Jensen 
Højvej 5 
6760 Ribe
martin.boimerod@bbsyd.dk
64851435
Knud Wiiiiam Kastrup 
Eskemosegårdsalie 27 
3460 Birkerød 
kwuk@webspeed.dk 
45810950
Ingelise Reimar- Larsen 
Høstbuen 10 
2750Baiierup 
44974104
Petræus Mejer Lassen 
Guidagervej 38 
6240 Løgumkloster 
20275425

Kirstine Nørr 
(kontaktperson)
Lilledai 29, lmf Liiierød 
3450 Allerød 
noerr@maii.dk 
48174387
Laura Duedahi 
Heigevænget 6, Thurø 
5700 Svendborg 
ots00557@post6.teie.dk 
62205405
Ciara Jensen 
Rolfsgade 164 
6700 Esbjerg 
75120458
Ole Marker 
Rosenfeidt 62 
3600 Frederikssund 
47314997
Poui Børge Mathiesen 
Ottestoften 30 
8660 Skanderborg 
pmath@post.teie.dk 
86521512
Inger Knudsen 
Rosenborgtoiten 9 
8600 Siikeborg 
ingerk3 5@gmaii.com 
32142512
Eise Eiine Stage 
Vagteivej 24 
2000 F 
38870584

HOTEL^pDAGMAR
Hotel Dagmar - Torvet 1 - 6760 Ribe - Tit. 75 42 00 33
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Uwe Rosenberg 
Vastmannagatan 1 
SE-72460 Vasterås 
Sverige
uwe.rosenberg@tele.2.se 
+46 (0)21121015
Birgit Trostmann 
Æblehaven8 
5700 Svendborg 
62213836
Bodil Jungersen 
Sydhavnsvej 20 
6100 Haderslev 
svendogbodil@mbrick.dk 
74525117
Terkel G Toft 
Stormly 16 
3500 Værløse 
tgt@youmail.dk
44442005
Niels Brink Christensen 
Stadionvej 43.2 0047 
2600 Glostrup 
nb2600@gmail.com 
43963852
Greta Ebsen Uldum 
Limes vej 3 
6760 Ribe 
gpuldum@gmail.dk 
75421889

Realister 1954 
Daniel Peter Danielsen 
(kontaktperson)
Korsbrødregade 13B 
6760 Ribe
danielpeter@stofanet.dk
75421372
Else E Kristensen 
Willemoesgade 14 1-15 
6700 Esbjerg 
kajk@esenet.dk 
75180070
Kirsten H Christiansen 
Fasan vej 9, Langesø 
6430 Nordborg 
74450179
Gunnar Kjerrumgaard 
Johansen
Gråbrødre Torv 4.1 lejl 27
6760 Ribe
75420471
Poul Henry Micheelsen 
232 Monte Vista Drive 
NY 13031 Camillius 
USA
Pmicheelsen@twcny.rr.com 
+ 13156351539
Edith M Jørgensen 
Porsevænget 30, Skovby 
8464 Galten 
emj37@webspeed.dk 
86944409

KO L V i G
RESTAURANT & CAFÉ

Leif Weber 
Porten Toft 7 
6760 Ribe 
lweber@stofanet.dk 
51240139

Studenter 1959
Lars Bjersing 
Sverigesvej 8 
4180 Sorø
lars.bjersing@stofanet.dk
57834483
Inger Nørgaard Ramus 
Skorpionens Kvarter 56 
6710 Esbjerg V 
iramus@live.dk 
75117012
Iver Christoffersen 
Véd Højmosen 32 
2970 Hørsholm 
iverc@webspeed.dk 
45864868
Peter Gude 
Rylevej 22, Véndal 
7860 Spottrup 
monagude@mail.dk 
97560400
Preben Neistgaard Hansen 
Vikkevangen 20 
2700 Brønshøj 
neistgaard@email. dk 
38606296

MeNemdammen 13 - 6760 Ribe 
Hf: 7541 0488 - Fax: 7541 0483
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Esther Gamborg Kjærsgaard 
Kalendervej 2 
8210 Århus V 
esther.kj@stofanet.dk
86159210
Iver Beier Iversen 
Bakkevej 12 
3460 Birkerød 
ibi.science@gmail.com 
45815642
Helge Donslund Jensen 
Hvalpsundvej 33, Mariendal 
9240 Nibe
fam_donslund@hotmail.com
98666713
Bent Egeris Jepsen 
Vesterstrand 2B 
6710 Esbjerg V 
bej@nrdc.dk
60772549
Ulla Liefwendal 
Odengatan 20 
SE-36230, Tingryd 
Sverige
ullalie@telia.com
+447712020
Erik Ludvigsen 
Strandvej 1A. st.th.
6400 Sønderborg
e.ludvigsen@live.dk
74468228
Mona Madsen 
Strandhaven 9 
3060 Espergærde 
mona.madsen@privat.dk
49134235
Dora Hellmund Krog 
Seminarievej 111 
6760 Ribe
krogs@stohtnet.dk
24800356

Marie Ryberg 
Jernbanegade 9.1.01 
7330 Brande 
marie.ryberg@mail.dk 
97181101
Asbjørn Rønn-Simonsen 
Strandvejen 276B 2.tv.
2929 Charlottenlund 
ars@amageradvokaten. dk 
39900009
Hans Svendsen
Åtoften 12
2680 Solrød Strand
lise-mik@svendsen.mail.dk
56142861
Mette Top 
Brogade 4.1 
5000 Odense C 
66140657
Helle Zerlang 
(kontaktperson)
Bernstorffslundalle 14A 
2920 Charlottenlund 
h.zerlang@webspeed.dk 
39635272
Realister 1959
Annalise Blom Rasmussen 
Stenstrupvej 5 
4180 Sorø 
57849134
Palle Bramming 
Sønderportsgade 1 
6760 Ribe 
75420108
Else Marie Hjort Hollensted 
Brandsbjergvej 73 
2600 Glostrup 
else.hollensted@gmail.com 
44911098
Hanne Hansen 
Bakkevej 19 
4773 Stensvedhanne@stensvednet.dk
72162329

Agnes Thyssen 
Enggårdsvej 6, Nordby 
6720 Fanø 
thyssen@fanonet.dk 
75163321
Brita Buhi Voss 
(kontaktperson)
Søndre Banksti 2 
6720 Nordby, Fanø 
poul.voss@fanonet.dk
75162236 
Ida Nohns
Baggersgade 7B, l.tv. 
5800 Nyborg 
idda@mail.dk 
65318563
Agnete Inger Marie Toft 
Bagsværdvej 133 E,st.th. 
2800 Kongens Lyngby 
agnete.toft@oncable.dk
45883425
Niels J. Heide Petersen 
Høvænget 8 
6760 Ribe 
heide@heidenet.com 
75420842
Tyge Tygesen 
Rønnebærvej 27. Mejdal 
7500 Holstebro 
tyget@webspeed.dk
97403911
Poul Voss 
Søndre Banksti 2 
6720 Nordby 
Fanø
poul.voss@fanonet.dk
75162236
Erik Mengel 
Ryvangs Alle 31 
8240 Risskov 
86174010
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Bent Julius 
(kontaktperson)
Finsensvej 26 
6760 Ribe 
bent-j@stofanet.dk 
75422015/21778118
Karen Marie Nielsen 
Olav Kyrres Véi 5E 
NO-4643 Kristianssand 
Norge
+4738092867
Viggo Jepsen Nielsen 
Enøvej 6 
6430 Nordborg 
viggo@newmail.dk
74453347
Birthe Christoffersen 
Ørnevang 20, st.th.
3450 Allerød 
48262508
Helge Tobiasen 
Syrenvej 52 
6500 Vøjens
helgetobiasen@youmail.dk
74543085

50-års jubilæ um

Studenter 1964
Hanne Lind Jørgensen 
Øsby Møllebjerg 
6100 Haderslev 
Hlj.bbj@mail.dk 
29430397
Jette Hiibschmann Simonsen 
(kontaktperson)
Svinget 5D
8530 Hjortshøj
jettesimonsen@webspeed.dk
86100940/20448845
Else Ølgaard Michelsen 
Pilevangen 25, A 23 
8870 Langaa 
jo.michelsen@mail.dk 
21282204
Mikael Kehler 
Musketorsgranden 8
S_22639 Lund 
Sverige
mikehler@glocalnet.net
+4646188668

Søren Keldorff 
Elmelunden 15 
9260 Gistrup 
soren@keldorff.org 
52762203
Bodil Nielsen 
Skoleparken 7, 2.th.
6705 Esbjerg 0
b.nielsen@youmail.dk
75142941
Astrid Juhl Sloth 
Havlitvej 4 
8250 Egå
astridsloth@gmail.com
86221181/25330881
Karen Vestergaard 
Dania 4, 3.tv.
4700 Næstved 
kave@maill .stofanet.dk 55737730
Anne Marie Asmussen 
Skovvej 1A 
2820 Gentofte
annemarie@asmussenshop.dk
39643990
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Jytte Bruun Else Margrete Andersen Jens Fredslund
Elmevej2st.0004 Holmehøj 2 Bymarken 28
7600 Struer 8270 Højbjerg 4000 Roskilde
97852898 else.holme@maii.dk 46373307/26730009
Else Johanne Hansen

86277808
Erling Godsk Hansen

Ringvej 19, Stubbæk Birthe Tang Vårkj ærvej 10
6200 Åbenrå Sølyst Louisevej 100 8260 Viby J
elsegehrke@mail.tele.dk 8220 Brabrand egodsk@gmail.com
74613249 86253711/26473688 86148388
Jon Cadeberg Hansen Niels Jørn Thomsen Peter Korsgaard
(kontaktperson) Violvej 323 Elstedhøj 11, 1 .tv.
Tunet 6 7800 Skive 8520 Lystrup
8700 Horsens thomsen323@hotmail.com peterkorsgaard@yahoo.dk
jon_hansen@stofanet.dk 97526156 87910591
75612773 Inger Lauridsen Max Lykke Kristensen
Grethe Hein Skibbroen 11 Mariavænget 19
Overgaden Oven Vandet 102, 6270 Tønder 5260 Odense S
t.tv. inla@museum-sønderjyHand.dk k.k.bertelsen@mail.dk
1415 København K 74720589 66124412/30326684
grethehein@hotmail.com
26560771 Inge Lise Gad HansLolk

Nørrefennen 10 Refshedevej 11, Darum
Karin Appei Frei 6780 Skærbæk 6740 Bramming
Jægerskoven 41 olegad@webspeed.dk hanslolk@hotmail.com
6520 Toftlund 74757130 75179084
kaf@toftiund.net
25388990

Restaurant SæiRnmien
v/Rinda Kiausen

Skibbroen )3 - 6760 Ribe - Tif. 73 42 09 46 - Fax 75 41 04 3!
www.saelhunden.dk - saelhunden@stofanet.dk
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Tage Michaelsen
Avenida Ricardo Lyon 880,
dept 705
Santiago
Chile
tagemichaelsen@terra. cl 
+5623437242
Bent Nielsen 
Søndergade 15 
6823 Ansager 
bent.nielsen@dadlnet.dk 
75296905
Jens Christian Latitrup Nielsen 
Svinget 1 
6520 Toftlund 
jenslautrupn@hotmail.com 
74831956
Martin Nansen Nielsen 
Hjartbro Byvej 3 
6541 Bevtoft 
mani@ds-sm.dk 
74514172
Erling Møldrup 
Kirkeleddet 474 
3480 Fredensborg 
emp-privat@vip.cypercity.dk 
75881634/26281634
Birgit Holm Petersson 
Amalievej 11 st.
1875 Frederiksberg C
b.petersson@pubhealth.ku.dk
33215074
Leif Runge Schmidt 
Sylvestervej 56 
6710 Esbjerg V 
es@arccon.dk 
75158500
Kjeld Lohmann Schøler 
Sprogøvej 27, st.th.2000 F
kjeld.scholer@mail.dk
38878187

Svend Aage Sønderup 
Bjergbyvej 33 
6000 Kolding
soenderup@revisor-kolding.dk
75532848
Christen Sørensen 
(kontaktperson)
Amalievej 11 
1875 Frederiksberg C 
chr@sam.sdu.dk 
60112119
Ole Elmose 
Esby Strandvej 1 
8420 Knebel 
ole.elmose@c.dk 
87257940
Ole Kromann Hansen 
(kontaktperson)
Rouloen 20 
8250 Egå 
olekh2dadlnet.dk 
86222119
Bent Jensen
Toftevænget 10
6070 Christiansfeld
bent.jensen@christiansfe!d.tv.
30205573
Merete Hune (Dahl Jeppesen) 
Véstervold 26 
6800 Varde 
75223315
Ramund Kværnø 
Kertevej 3 
4892 Kettinge 
laagerup@mail. dk 
54864066
Steen Livbjerg 
Jonstruphøj 11 
3500 Værløse 
steen.livbjerg@gmail.com 
44655580

Henrik Hjort Madsen 
Faksinge by 1 
4720 Præstø 
hjm@dadlnet.dk 
39633576
Bent Østerborg 
Klokkerfaldet 51, Hasle 
8210 Århus V 
bent.osterborg@stofanet.dk 
39293133
Edith O. Hansen 
Christiansgave 36 
2960 Rungsted Kyst 
edithhansen@gmail.com 
86836266
Realister 1964
Annette Byskov 
Frydsvej 28 
8700 Horsens 
annettebyskov@gmail.com 
61667424
Troels Heide 
Strandvejen 16 C, st.tv. 
2100 0
troeis. heide@gmai!. com 
39274105
Lisbet Bocher 
Ryesgade 75, st. tv.
2100 0  
98636194
Benny Maeda 
Algade 64, Frifelt 
6780 Skærbæk 
74757193

45-års jubilæ um

Studenter 1969
Flemming Burgdorf 
Rodals Bakke 1 
7700 Thisted 
97974014/20489322
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Helle Spange Mortensen 
(kontaktperson)
EHeparken 10 
8520 Lystrup 
hsm@youmail.dk 
86221938/40378238
Jørgen Zeuthen Engraf 
Elmevej 1
3600 Frederikssund 
j.engraf@tdcadsl.dk
46733185
Lene Fogtmann 
Kornblomstvej 7 
8450 Hammel 
86963203
Mari-Ann Friis 
Strandgårdsvej 21 
2690 Karlslunde 
46155458

Henning Gade 
Jægersborgvej 62A 
2800 Kongens Lyngby 
45870013/20248213
Hans Kjær Jensen 
Buntmagertoften 5 
6710 Esbjerg V 
hans.kjaerl@brorsonskoien.dk
20646628/50934750
Helen Haxbøl 
Hornbækvej 410 
3080 Tikøb 
helengh@dadlnet.dk 
49758030/28408221
Elisabeth Sydenham 
Rønne Alle 6, st. th.
3450 Allerød
elisabeth@sydenham.dk
48171796/40561797

Mette van der Heijden 
3 Waterside Gardens, 
Wallington
PO 16 8SD Fareham, Hants 
England
+441329289116
Hanne B Elmelund Garn 
A.L. Drewsensvej 10, 2. th. 
21000
hanbirgam@gmaii .com 
22257629
Elisabeth Nymann 
Kløvervej 6 
9440 Åbybro 
eogknymann@gmail.com 
98241583
Kirsten Dollerup 
Tranehøjen 82, Dyrup 
5250 Odense SV 
kdollerup@mail.tele.dk 
66174913
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Jens Arne Enemark 
Hoofstraat 11 
NL 9801Zuidhorn 
Holland
j.enemark@planet.nl
+31594503207
Kirsten Fog 
Set. Laurentii Gade 25 
6760 Ribe 
75411676
Nils Krag Møller 
(kontaktperson)
Lyøvej 79, Starup 
6100 Haderslev 
nkm@nkm.dk 
74529454
Jens Martin Risom 
Høj toftevej 35 
6700 Esbjerg 
beckrisom@youmail.dk 
75139406
Tove Tranberg 
Mønstedsvej 53 
2670 Greve
tranberggreve@gmail.com
43907835
Torben Timmerby 
Flensborg Landevej 24, Søgård 
6200 Åbenrå
torbentimmerby@bbsyd.dk
73687171
Esther Uhrenholt 
Moesgårdsvej 17 
8270 Højbjerg 
esther.uhrenholt@gmail.com 
86274757
Jonna Véjrup 
Mulvadvej 20 
6740 Bramming 
vej rupnielsen@mail.dk 
75172319

Lis Abildstrup 
Teglgårdsvej 843, st.tv.
3050 Humlebæk
lisabildtrup@hotmail.com
49190601
Jens Bach Jepsen 
Morteveien 67 
NO-4085, Hundsvåg 
Norge 
jbj@lyse.net
Frede Levring 
St. Møllevej 5 3.th.
2300 S
frede.levring@get2net.dk
26823546
Gunnar Lose
Nicolaj Eigtveds Gade 36, 3. tv
1402 K
39628338
Gunner Jermiin Nielsen 
(kontaktperson)
Sandmarken 26, Askov 
6600 Vejen
gunner.j.nielen@skolekom.dk
75362929/28281115
Johanne Lyngbye 
Gunilshøjvej 235 
8600 Silkeborg
johannelyngbye@hotmail.com
98315734
Jørgen Nielsen 
Riddermandsvej 15 
6760 Ribe
riddermandsvej 15@stofanet.dk 
75423115
Anders Ravn
Frederiksborggade 31, 4.tv. 
1360 København K ar@dbc.dk
33321085
Dorrit Skygebjerg 
Rytterkær 17, Herringløse 
4000 Roskilde 
46769625

Flemming Tang 
Gammel Kongevej 25, 3.tv. 
1610 København V 
Hemmingtang@gmail.com 
61671857
Kirsten Beier 
Eginsgade 5 
3700 Rønne 
kirsten.beier@it.dk 
56482597
Hans Otto Lindskov 
Solbærvej 6 
8920 Randers NV 
ho_lindskov@mail.dk 
86401079/22150438
Gunnar Grue-Sørensen 
Thyrasvej 3 
4000 Roskilde 
thyrasvej3@mail.tele.dk 
46323504
Anders J. Klingenberg 
Mørkhøj Bygade 2 
2860 Søborg 
adk.lorce@private.dk
39678891/22697575
Peder Høj Kristensen 
Sneppevej 8 
6880 Tarm 
phisk@phisk.dk 
29242315
Vera Friis Petersen 
Fåborgvej 4 
6000 Kolding 
vfp@privat.dk 
75538945
Erik Madsen 
Dalgas Alle 
7800 Skive
erik-madsen@youmail.dk
30681832
Helga Hansen 
J.E Larsensvej 126,1, 001 
8220 Brabrand 
86251749

28

mailto:j.enemark@planet.nl
mailto:nkm@nkm.dk
mailto:beckrisom@youmail.dk
mailto:tranberggreve@gmail.com
mailto:torbentimmerby@bbsyd.dk
mailto:esther.uhrenholt@gmail.com
mailto:rupnielsen@mail.dk
mailto:lisabildtrup@hotmail.com
mailto:jbj@lyse.net
mailto:frede.levring@get2net.dk
mailto:gunner.j.nielen@skolekom.dk
mailto:johannelyngbye@hotmail.com
mailto:15@stofanet.dk
mailto:ar@dbc.dk
mailto:Hemmingtang@gmail.com
mailto:kirsten.beier@it.dk
mailto:ho_lindskov@mail.dk
mailto:thyrasvej3@mail.tele.dk
mailto:adk.lorce@private.dk
mailto:phisk@phisk.dk
mailto:vfp@privat.dk
mailto:erik-madsen@youmail.dk


Jens Kristian Petersen 
Fåborgvej 4 
6000 Kolding 
jkp@privat.dk 
75538945
Lisbet Caitø 
Bevtoftgårdsvej2 
6541 Bevtoft 
75514280
Realister 1969
Jens Henry Bondesen 
Obbekærvej 14 
6760 Ribebondesenw22@mail.dk
75441191
Kirsten Marie Aarhus 
(kontaktperson)
Smedevej 6, Tobøl 
6683 Føvling 
kisaarbus@hotmail.com
75398313

Studenter 1974
Astrid Bergmann 
Tyttebærvænget 2 
5856 Ryslinge 
a.bergmann@privat.dk 
62671359/20881541
Henrik Demant 
Østervang 96 
3400 Hillerød 
hd@kildegaard.dk 
40563372
Finn Antin Jørgensen 
Hegelundsvej 1A 
6760 Ribe
Rnn.antin@gmail.com
75410097/22585104
Annalise Nielsen 
Byggebjerg 22 
6534 Agerskov 
annaln@dbmail.dk 
74833721/29921044 
+4751547044/4795228183

Bente Nielsen 
Løjt Søndervang 22 
6200 Åbenrå
bente.nielsen4@skolekom.dk
74617870/23243568
Mona Birk Pedersen 
Midtfenner 12 
6760 Ribe
midtfenner 12@stofanet.dk 
60922466
Ulla Skjærlund 
Hirsevangen 15 
8200 Arhus Nulla.skjaerlund@skolekom.dk
861626587/24238286
Birthe Rasmussen 
Klosterparken 46 
2680 Solrød Strand 
nuller@privat.dk
56140540
Jens N Gade (kontaktperson) 
Astronom Hansensgade 2 
6270 Tønder 
jg@toender-gym.dk 
75676303
Kirsten Blom Hansen 
Vésterbyvej 17, Vilslev 
6771 Gredstedbro 
k.blom2pc.dk 
75431552
Ulla Jacobsen
Matrosvænget 110, Hjerting 
6710 Esbjerg V 
ujak@icloud.com 
75461722
Karen Mogensen 
Bambushøjen 7 
8800 Viborg
j-k.mogensen@mail.telia.dk
30482477

Vibeke Lundblad Simonsen 
Figenlunden 7 
8960 Randers SØ 
vls@fhsscandinox.com
56140540
Ulla Beyer Lauridsen 
Hvidehus 23 
6580 Vamdrup 
hvidehus23@stofanet.dk 
75582524
Herluf Forchhammer 
Kraka, Højskolevej 19 
Vallekilde 
4534 Hørve 
59640242
Henriette Støvlbæk 
Rygebjergvej 10 
7183 Randbøl 
henriette543@gmail.com 
75883706/50953262
Elisabeth E. Nystad 
Egegade 3, l.tv.
2200N
enystad@hotmail.com
35397207/26287202
Else Marie Pedersen 
Kærvej 4, Malt 
6600 vejenelsemarie26@gmail.com
75381513
Niels T. Weber 
Sadolinsgade 44 
5230 Odense M 
nw@galnet.dk 
66143050/40387980
Jytte E.M. Trans-Olesen 
Lundvadsvej 7, Obbekjær 
6760 Ribe
bojto@os.dk
75423441/20513353
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BirgitV.Sivertsen 
Syrenparken 41 
6760 Ribe
sivert46@hotmaH.com
75424114
Inger Rasmussen 
Engdraget 55 
6760 Ribe 
hcier@hotmail.com 
75421619
Alice Baden 
Hølkenvej 35, Spottrup 
8300 Odder 
abden@live.dk 
86557177
ChristianBHansen 
Kirkegade 69 
6700 Esbjerg 
organist@varde-kirke.dk 
75450595
Vagn Juhl
Paghs Alle 5
6705 Esbjerg 0
vimjuhijensen@jensen-mail.dk
75190210
Henning Juel 
Terpagersvej 13 
6760 Ribe 
losice@live.dk
75445665
Bent Larsen 
Syrenparken 29 
6760 Ribe 
bl6760@gmail.com 
754233392
Jørgen Møller 
GI. Grænsevej 14, Roager 
6760 Ribe 
jl@moeller. mail.dk 
75443336

Jens-Erik Ankjær 
Nyborgvej 7 
7160 Tørring 
jea@maxit.dk 
75805338
Eva Thomsen 
Sophus Falcks Alle 38 
2791 Dragør 
eth@edhgruppen.dk 
32942375
Martin Lundgaard Thysen 
Østerbyvej 4 
6900 Skjern
mineaogmartin@privat.dk
26336397
Gjerluf Hansen 
Skolegade 33 
6650 Brørup 
gdthiel@dbmail.dk
74847905
DorisMPoulsen
Tværsigvej 54
6740 Bramming
doris.kamedula.poulsen@
skolekom.dk
75172705
Jesper Knudsen 
Husmandsgyden 4, Brobyværk 
5672 Broby
knudsen.jesper@gmail.com
62632333
Niels Korsgaard 
Matrosvænget 110, Hjerting 
6710 Esbjerg V 
korsgaard@dadlnet.dk 
75461722
Hans Thuesen Madsen 
Vestervej 6, Stilling 
8660 Skanderborg 
hans. thuesen@j p. dk 
86572730

Studenter 1979
Agnete Smidt Bonnesen 
Nørremark 3, Kær 
6400 Sønnderborg 
74430144
Lene Schuldt Jensen 
Willemoesgade 35, 3.th. 
2 1 0 0 0  
21602927
Hanna Madsen 
Lintrupvej 26 
6660 Lintrup 
lintrupvej26@lintrup.dk 
74855315
Kirsten Lorenzen 
Granlien, Folevej 20, Fole 
6510Gram
lorenzen@postl ,dknet,dk 
74821582
Lisa M Slot 
3520 N.W. 37th Ave 
32605 Gainsville, F1 
USA
Dansklis@bellsouth.net
+13523364499
Jan Sivert Asmussen 
Kålundsvej 33A 
3520 Farum 
jsas@km.dk
44950115
Stella Husted Krogager 
Caroline Amalievej 74 
2800 Lyngby 
shk@novonordisk.com 
45885172
Anne Marie Madsen 
Udsigtsvej 22 
6510Gram 
74821658

Finn Albert Petersen 
Nyrup vej 58 
5620 Glamsbjerg 
64451930/20672361
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Birgitte Bruun Nielsen 
Vestergade 84, 4.tv.
8000 Arhus C
birgitte.bruun.nielsen@dadl-
net.dk
86182373
Leif Holm
Hoptrup Kirkeby 15, Hoptrup 
6100 Haderslev 
leif.holml5@gmaii.com
Henrik Breum 
Bauer Landstrasse 82 
D-24939 Flensburg 
Tyskland
breum@t-online.de
+4946144807
Hans Pahus Holst 
Mælkehatten 5, Tornbjerg 
5220 Odense SØ 
famholst@adskhome.dk 
40297884
Per Bjørn Føge Jensen 
Slotsvej 30
2920 Charlottenlund
per@fbege.dk
26270817
Jacob Kjær Larsen 
Havbrovej 71, Havbrogårde 
9600 Års 
30389220
Anne Marie Oksen 
(kontaktperson)
Højgårds Alle 29 
2900 Hellerup 
oksen@webspeed.dk 
21764021
Anne Bodil Roager Jensen 
Loddet 20, Skærbæk 
7000 Fredericia 
abc-jensen@mail.tele.dk 
21640859

Peter Staal
Strandvejen 221 A. l.tv.
2900 Hellerup
peter.staal@mail.dk
23377256
Annette Bjerrum Kjær 
Blommevænget 19 
6600 Vejen
blomme 19@vejen-net.dk 
75360376
Lars Ebbesen 
Helgesvej 29 
4200 Slagelse 
dO 1 le@post7.tele.dk 
58500825
Ejgil Fog 
Orevej 3 
5400 Bogense 
eigil@gmail.com
64442107
Hans Christian Hoeck 
Sonnhaldenstrasse 63 
CH-6052 
Hergiswill 
NW
hchoeck@gmail.com
Hans Jørgen Jensen 
Favrdalen 83 
6100 Haderslev 
hj@jensen.mail.dk 
74528353
Finn Hjerrild 
Clematisvænget 8 
5550 Langeskov 
hjerrildneldeborg@stofanet.dk 
65383514
Jens Kristoffer Nielsen 
Nylandsvej 71, l.tv.
2000 Frederiksberg F 
38887702

Lars Luk Nielsen 
Dybbølsten 16, Dybbøl 
6400 Sønderborg 
lluk@sauer-danfoss.com
74486119
Ulla Sundgaard Reimer 
Solvej 21 
7120VdjleØ
ulla.reimer@stofanet.dk
22331297

Studenter 1984 
Lisbet Andersen 
(kontaktperson)
Hummeltoftevej 73 
2830 Virum 
lisbet@bornholdt.dk
24699685
Birgitte Skovmand Bruun 
Sadolinsgadel 14D 
5230 Odense M 
birgitte-bruun@vinens-verden. 
dk
240872032
Karen Marie Bruun 
Østergade 25 
5874 Hesselager 
kmb@hesselagermail.dk 
62251313
Anna-Pia Højlund 
Dyssebakken 90 
6500 Vojens 
annapiadk@mail.com
74543295
Bjarke Henning Jensen 
Præstegården, Østergade 11 
6440 Augustenborg 
74471601
Henriette Quebec 
Cedervænget 27, 3.tv.
2830 Virum 
h.quebec@webspeed.dk
25125275
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HeUe Salling 
Byagervænge 22 
3460 Birkerød
heHe.saiiing@oce.com
30569146
Anette Braae 
Gi. Ålborgvej 23 
6092 Sdr. Stenderup 
strandbybraae@maii.dk
75571346
Gunvor Jenner Jensen 
Overholm 60, Hatting 
8700 Horsens 
jenner.jensen@hotmaii.com 
75653543
Hanne Krag Fugleholm 
(kontaktperson)
Hoimegårdsvej 30 
2920 Chariotteniund 
iugieholm@maii.dk
20422405
Bente Warming Hansen 
Bakkedraget 44,V. Nebei 
6040 Egtved
warminghansen@hotmaii .com 
22174162
Heidi Kummerféldt 
Kronosvej 110 
9210 Ålborg SØ 
heikum@city.dk 
22425178
Peter Søborg 
Museumsgade 6, st.
8000 Århus C
soeborg45@hotmaii.com
40275223
Hanne Fischer Sørensen 
Martesens Aiie 9, st.
1828 frederiksberg C 
hscher.soerensen@hotmaii.com
33263373

Vibeke Østergaard Møgelvang 
Yderhoimvej 46B 
2680 Soirød Strand 
vibejakob@gmaii.com
56141307
Kirsten Boilmann 
Ankersgade 20 
6400 Sønderborg 
kirsten.boilmann@maii.dk 
22358562
Conni Gaarde Pedersen 
Tagensvej 104,st.tv.
2200 N
conniped@ohr.dk
35831121
Karsten Poulsen 
Skowænget 14A 
2970 Hørshoim 
kpo@newmaii.dk 
20166666
Chresten Haugaard 
Tremhøjvej 36 
6731 Tjæreborg 
ch@iogv.dk
21447466
Karina Christiansen 
Ristoften 3, Ledøje 
2765 Smørum
karina.christiannsen@dk.ui.
com
Per Fisher Mikkeisen 
Tretommervej 25 
8240 Risskov 
pfm@arkitema.dk 
86170231
Kjeld Bundgaard Oiesen
Rue Haute 265
B-1000 Brusseis
Beigium
kbo@aalborg.be
+45255977/+32498974705

Ellen Stenderup 
Hegeiundsvej 2 
6760 Ribe
eiienstenderup@gmaii.com
26175457
Glen Stougaard 
Syrenparken, Syrenvej 18A 
Nord
7080 Børkop
Jim Hagemann Snabe 
Vermehrensvej 15 
2930 Klapenborg 
hagemann.snabe@mac.com
39301208
Hans Roust Thysen 
Ærøvej 2 
8370 Hadsten 
hrt@landscentret.dk
30921701
UHaWolf
(kontaktperson)
Tværsigvej 6B
6760 Bramming
woif-nieisen@post.tele.dk
75172517
Anette Lind Astrup 
1814 Shelburnge Ridge 
US-GA 30068 
Marietta 
USA
aia@ccieurope.com
+4522430888/+16789251080
Michael Bock 
16, Avenue de Foix 
F-l 1500 Quiilan 
Frankrig
mb@rapidionline.com
+33468206200/73848556
Kent Nybo Mølsted 
Tjørnelundsaiie 32 
2500 Vaiby
kemq@novozymes.com
30771144
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Quedens Gaard & Brorsonsminde
nyd  noget læ kkert efter 

R ipensersam fundets ju b ila rrecep tion  
fredag  den 27. ju n i kl. 13.30

Quedens Gaard frokosttailerken

R øget laks m ed  purløgscrem e. 
U nghaneterrin  m ed  m arinerede grøntsager. 

K alvecu lo tte  på  spidskål.
O st m ed  tilbehø r og chokoladekage. 

B rød  og smør.

Bordreservation tii Quedens Gaard og/eiier Brorsonsminde
Lise Frederiksen Overdammen 10 * 6760 Ribe 

Tlf. 75 41 10 50 * Mobil 41 16 83 70
w w w .qu ed en sgaa rd .d k  * w w w .bro rsonsm inde .d k  * w w w .rib ebed an d b reak fast.dk

queden s@ g m ail.co m

P r i s  p r .  k u v e r t  k r .  1 6 9 , -
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Jørn Thyssen Pedersen 
Syrenparken 7 
6760 Ribe
j tp7@stofanet.dk
40186168
Jan-Henrik Wienke 
Flinthøjen 59 
8382 Hinnerup 
jan-henrik@wienke.dk 
86985949

25-års jubilæum
Studenter 1989
Kamilla Blom 
Sandals vænget 14 
5700 Svendborg 
62201984
Vibeke Ohrt 
Tangevej 41 
6760 Ribe
vibekeohrt@gmail.com
29133029
Henrik Lundtofte 
(kontaktperson)
Højvangs Parkvej 1 
6700 Esbjerg
henlu@sydvestjyskemuseer.dk
32553004
Johanne Nicole Prahl
Steffensen
Glahns Alle 5, st.th.
2000 Frederiksberg C
jp@bikubenfbnden.dk
22860931
Susan Schmidt 
Trankær Vænget 97 
8310 Tranbjerg J 
86181585
Anna Vind 
Kjærstrupvej 66 
2500 Valby 
av@teol.ku.dk 
33794041

Anne Elisabeth Bjerrum 
Hyldegårdsvej 38 A, st. tv.
2920 Charlottenlund
annebjerrum@hotmail.com
35850234
Annette Lisbet Tønning 
Christensen 
Langsigparken 20 
6740 Bramming
Dorthe Støjer Jørgensen 
Hundegade 23.1 
6760 Ribe 
djtraening@mail.dk 
74753304
Jesper Lauridsen 
Søndre Ringgade 9,5.tv.
8000 Århus C
lauridsen.jesper@gmail.com
40479974
Ulla Hanne Friis 
Gertrud Rasks Vej 
9210 Ålborg 
98780420
Vibeke Stavnager Fløe Musaeus 
Damgårdsvej 28 
8660 Skanderborg 
vibeke.musaeus@cybercity.dk 
21767492
Janne Mathilde Roager 
Endrupvej 23 
6760 Ribe
janneroager@email.dk
75446685
Poul Peter Gad 
Vangsbovej 2, Brøns 
6780 Skærbæk 
ppg@broens-ing.dk
74753797
Pia Fjord Grønvold Jensen 
Sdr. Kystagervej 27 
2650 Hvidovre 
pia@jjensen.dk 
40423226

Bjarke Poulsen 
Ladegårdsvej 14 
7182 Bredsten 
fuglholt@pc.dk
75884511
Kirsten Hjortlund 
Arnumvej 11, Arrild 
6529 Toftlund 
74834197
Hanne Foged 
Porten Toft 19 
6760 Ribe 
75410034

20-års jubilæum
Studenter 1994
Malene Bjørnskov
PO Box 58
AU-NT0815Charles Darwin University
Australia
mebjorn@optusnet.com.au
+61889454026
Mads Btichert Eskildsen 
Windsorvej 23 
2300 København S 
33233015
Anja Petersen 
Mølleparken 51 
6640 Lunderskov
Heidi Ruth Johannsen 
Blokvej 4F 
6760 Ribe 
75420234
Line Skovbjerg 
Søgade 4
8660 Skanderborg
line.skovbjerg@mail.dk
87930312
Lotte Gilbert Langseth 
Rolighedsvej 21 
6100 Haderslev 
lotttegilbert@hotmail.dk
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LiseAagaard
Cad bernhards vej 13B 4/69 
1817 Frederiksberg C 
laa2farma.ku.dk
33347824

Bjarke Roth 
Kantorvænget 7, 2. 147 
8240 Risskov 
bjarkeroth@gmail.com 
74435670

Kristina Arndal 
Rødding Toftevej 22 
6630 Rødding 
kryds@worldonline.dk 
29789314

Christina Bro Simonsen 
Odinsvej 23 
6400 Skanderborg 
cbsi@sonderborg.dk 
50948798
Henrik Frandsen 
Ewaldsgade 14, 2.tv.
8000 Århus C 
hfrandsen@yahoo. com 
20152079
Flemming Holst Hundebøl 
Gehonsvænge 8 
6500 Vøjens
Hemming.hundeboel@skole-
kom.dk
26254387
Jette Blomgren 
(kontaktperson)
Harevej 24 
6760 Ribe
harevej 24@gmail .com 
75420015
Hans Thodsen 
Smedebakken 105, st.mf. 
8600 Silkeborg 
hans.thodsen@mail.tele.dk 
21767422
Carina Vilster Petersen 
Langagervej 6 
6900 Skjern 
carina@skjern-net.dk 
22409902
Claus Falk 
Rolighedsvej 26 
3460 Birkerød 
22162714

Martin Albertsen 
Lyngsvej 18,Seest 
6000 Kolding
martin.nicol.albertsen@gmail.
com
22164531 
Merete Borg
Kobbelhave 7, Strandhuse 
6000 Kolding 
mereteborg@hotmail.com 
28952878
Pernille Borowy 
Balle Husevej 39 
8600 Silkeborg 
86135163
Torben Hansen 
Engløkke 20B, Agtrup 
6091 Bjert 
mail@torbenh.dk 
22933028
Maja Rasmussen 
Roholtevej 5 
4640 Fakse
maja.rasmussenl 5@skole-
kom@dk
56715060
Birgit Kjestine Schjerning 
Fyrreparken 16 
6230 Rødekro 
bjmv@mail.dk 
61337620
Allan Birkelund Mogensen 
Willemoesgade 68, st.th.
6700 Esbjerg
mogensen@esenet.dk
20580266

Studenter 1999
Rikke Bleeg Christiansen 
Plutovej 35 
7100 Vejle
rikkebleeg@hotmail.com
23827277
Heidi Eskelund Knudsen 
Nymarksvej 25 
5800 Nyborg
h.eskelundknudsen@gmail.
com
40406643
Dorthe Okholm 
Søndervigvej 49 
2720 Vanløse 
dorthe@okholm.com
21431889
Søren Linding Urup 
Vennemindevej 24, 3.tv. 
2 1 0 0 0
sorenurup@hotmail.com
29806234
Thomas Ostermann 
Havneholmen 58, st. tv. 
1561 V
ostermannlaw@gmail.com
32183850/31318957
Marianne Dalsgaard Have 
Hans Jensens Vej 35 
6771 Gredstedbro 
m_have@hotmail.com 
29263255
Pia Hvilsted Sperling 
Ryesgade 42, 2 
21 00 0
ph_sperling@mail.dk
23449694
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Ditte Toft Thygesen 
Borrebyvej 23 st.
2700 Brønshøj 
dittethygesen@hotmatl.com
40451984
Jes Kamstrup Hansen 
Kærskiftevej 63 
2500 Valby
jes.hansen@edlund.dk
26149699
Thomas Bøllingtoft Knudsen 
Vestre gade 3 
2605 Brøndby 
thomas@uknet.dk 
26149699
Anette Kiickelhahn 
Lavendelhaven 25, 1 .th. 
2830 Virum 
anettek@dbmail.dk 
60883919

Sune Faurholdt Pedersen 
(kontaktperson)
Havkærvænget 188 
8381 Tiist
ripenser@sunepedersen.com
86214335
Catrine Ullerup Frølund 
(kontaktperson)
Knudsgade 14, 2.tv.
6700 Esbjerg
catrinefrolund@gmail.com
51720762
Lærke B Overgaard 
Frydenslund 18 
8751 Gedved 
l_breddam_overgaard@ 
hotmail.dk
50996757
Christina Uno Knudsen 
Alsgade 11.1 
6400 Sønderborg 
thomas@uknet.dk 
26149699

10-års jubilæum
Studenter 2004
Marie Fjeldsted Nissen 
Kongensgade 9 
6760 Ribe
Nina Thorup Dalgård 
Grydergade 11 
6760 Ribe
Joakim Michael Gjørup 
Eskildsen
Alborggade 15, st.tv. 
8000 Arhus C 
26740584
Astrid Kieffer-Døssing 
Anholtsgade 8 
8000 Århus C 
26740584
Rosa Marie Østergaard 
Andersen
Under Elmene 1.3.th 
2300 S

Vi mødes i

K v ic k t y
Seminanevej 1 - 6760 Ribe - Tif. 75 42 H 00
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Med mejsten som pen
Bittedhuqqer Latta Westerqaard på Ribe Katedraiskoie
Den klassiske retorik lærer os, at en tekst 
skal have en begyndelse, en midte og en 
slutning. Javel, men vel ikke nødvendigvis 
altid i den rækkefølge! Hvis indledningen 
også er anledningen, så er den i denne tekst 
placeret sidst. På den måde får de bogstaver, 
der skulle have været først, det sidste ord.

Skriften er måske den mest betydnings
fulde opfindelse overhovedet. Gennem det 
skrevne kan vi fa adgang til historien og 
den viden, som ligger dér. Vi kan studere 
og lære af den nedfældede viden, men vi 
kan også selv skrive ny viden ind i histo
rien. Med skriften kan vi opbevare og sende 
viden på tværs af tid og rum. Dette sikrer

kulturel kontinuitet. Alle mennesker for
mår alene med deres handlinger at skrive et 
ny kapitel til den lille historie. Det er færre 
forundt at skrive sig ind i den store historie. 
Det er heldigvis sådan, at der skrives mere 
i glemmebogen end i gemmebogen. Histo
rieskrivning skal ramme balancepunktet 
mellem det blivende og det forsvindende. 
Noget skrives i vand, andet i sand og noget 
helt tredje i sten. Indskrift på eksempelvis 
en gravsten lader den afdøde blive i histo
rien og dermed erindret. Vi glemmer heller 
ikke, hvad der står mejslet i vores hukom
melse.

Der har i et par år været nedlagt 75 små

7rædesfen på i/&sferhro.
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chaussésten rundt omkring i fortovene på 
Vesterbro i København. På stenene er der 
indhugget forskeHige tankevækkende ud
sagn: «Glad for at du kom forbi«, «Er det 
nu dig igen«, «Her passerer iivet forbi« eller 
«Her har jeg hjemme« indhugget på dansk, 
tyrkisk og svensk. Stenene skal inspirere 
eller udfordre de gående til at tænke over 
identitet, tilhørsforhold, omgangstonen i 
det offentlige rum, f.eks. i form af vrede, 
kærlighed, smålighed eller irritation. Der er 
altså tale om små livsftlosoftske udråbstegn.

Måske kunne man tale om små sten
digte, idet der kan være flere lag af betyd
ning. De nedfældede sentenser i «Dialog 
på gadeplan«, som værket hedder, er skabt 
af billedhugger Laila Westergaard, som er 
uddannet på Det jyske Kunstakademi i 
1980'erne med senere studier i Istanbul. 
Statens Kunstfond præmierede Laila We
stergaard for dette projekt. I efteråret ud
stillede kunstneren i Kunstbygningen i 
Vrå. Gennem årene er det blevet til mange 
udstillinger i ind- og udland, blandt andet 
også i Paris.

I dag er Laila Westergaard en anerkendt 
billedhugger, hvilket man bl.a. kan se i det

faktum, at hun har værker stående mange 
steder i Danmark, det være sig på torve og 
pladser, skoler og kirker. Gennem alle årene 
har Laila Westergaard arbejdet med granit, 
idet hun holder af den tyngde, materialet 
har, blandt andet fordi det rummer en lang 
historie, der går tilbage til det første kapi
tel i tilblivelsens morgen. Gennem årene 
som billedhugger har det været ambitionen 
at give materialet en lethed gennem den 
kunstneriske bearbejdelse, dvs. at få granit
ten til at gå en anden vej. Tyngde og lethed, 
blødhed og hårdhed skal i dialog med hin
anden. I flere af Laila Westergaards værker 
er der indhugget sarte, filigranagtige møn
stre, som var det kniplingsduge.

Motiverne er ofte det menneskeligt es
sentielle i form af nærheden og berøringen 
samt det eksistentielt uomgængelige i form 
af fødsel og død. Denne kontrast mellem 
stofligheden i det grove materiale og kunst
nerens behugning og polering giver kunst
værkerne en betydelig taktil appel: man far 
simpelthen lyst til at lade fingerspidserne 
mærke og undersøge, om det er sandt, hvad 
øjnene ser. Sidste sommer færdiggjorde Lai
la Westergaard en ni tons tung og mere end
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to meter høj krukke, hvor siderne er deko
rerede med en kunstnerisk uorden af sum
mede insekter, der parrer sig, ieger, danser 
og dør. Altså igen den sarte, hne ciselering 
i det tunge, stoflige materiale. Krukken står 
placeret i det åbne jyske landskab ved Vest- 
jyllands Højskole, hvor den jyske blæst og 
det særlige vestjyske lys forbinder den med 
forblæste træer, muld og unge mennesker. 
Dette kunstværk er ikke nogen døgnflue.

Det enkelte kunstværk er et udsagn, et 
sprogligt udtryk. Maleren skriver med sin 
pensel, billedhuggeren med hammer og 
mejsel, vinkelsliber og lufthammer. Laila 
Westergaard fortæller om og peger på ver
den med sin kunst. Der er ikke tale om ab
strakte former uden reference til en fælles 
menneskelig verden og det levede liv. Det 
fornægter sig ikke, at Laila Westergaard er 
rundet af en familie, hvor der har været 
sten- og billedhuggere et par generationer 
bagud, og alle har de hugget tekster frem i 
sten, skrevet i sten eller faet sten til at tale. 
Det være sig eksempelvis grav- og minde
sten, og hver gang har kunst og håndværk 
været forenet på bedste vis.

Andre steder i landet end på Vesterbro 
finder man granit, hvor Laila Westergaard 
har indhugget tekster. Ved et sjællandsk 
bibliotek står der et par bogkasser, hvor der 
i granitten er indhugget forfatternavne og 
titler. Med Astrid Lindgrens »Suser min 
lind, synger min nattergal« kombineres det 
flygtige og det sarte atter med granittens 
tyngde. Ligeledes i Søren Ulrik Thomsens 
»Det skabtes vaklen«. Et andet sted i Dan
mark står der et smukt, vandfyldt kar, hvor 
der er indhugget digte af blandt andet Inger 
Christensen og Benny Andersen. Alfabetets 
som livets kilde — af ord er du kommet.

I årevis har Katedralskolens største gård
rum, som har indgang fra Puggaardsgade, 
haft en grim plamage af asfalt lagt ned mel
lem de smukke natursten, som i en bælte 
rundt følger bygningskroppene. Udskift
ning af rør under pladsen samt behovet for 
at skifte de ti lindetræer gav skolen en god 
anledning til at give skolegården et æstetisk 
løft. Landskabsarkitekt Torben Schønherr, 
hvis planer ligger til grund for renoveringen 
af pladsen omkring domkirken i Ribe, hk 
opgaven. Skolegården får nye lindetræer og

f a//a iVesfergaard /' s/f værksfed.
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Prøvef/iset
i et rektangulært felt, der omstutter disse, 
etableres en varietet belægning i nordisk 
granit, der korresponderer med æstetikken 
på domkirkepladsen. Gennem en generøs 
donation fra Ny Carlsbergfondet er det 
blevet muligt at få Laila Westergaard til i 
ide og praksis at skabe en udsmykning, der 
som en ve) fører op til skolens hovedind
gang. Vejen kommer til at bestå af 112 fliser 
å 50 x 50 cm i blå rønnegranit.

Laila Westergaard har værksted på Refs- 
haleøen på Amager. Her, nærmest i det 
fri og mellem sundet og himlen, skal bun 
over en lang periode fra den enkelte Hise 
borthugge den granit, som ikke har et bog

stav i sig. Den menneskelige krop og sjæl 
printer i dette tilfælde langsomt; men husk 
på Johannes V. Jensens ord: «Hvad hånden 
skabte er åndens spor«. Vi ser først resulta
tet om nogle måneder.

I hver flise hugges der små tekster i 
overfladen, hvilket vil give en oplevelse af 
samplede sætninger, som man ville kunne 
læse, når man bogstavligt talt går i skole op 
gennem skolegården. Hver bevægelse over 
pladsen vil kunne danne nye tekstlige sam
menhænge for øjnene af den gående. Det 
ene ord vil tage det andet. Set på afstand 
opløses teksterne og bliver til et abstrakt 
mønster. Teksterne vil i udgangspunktet
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7 e k s tf/ is e m e  w / d a n n e  e n  /ede//n/e i// s k o le n s  h o ^ e d / n d g a n g .

blive hentet hos nogle af de personligheder, 
som har gået på skolen.

På de Ure små fliser, som Laila Wester- 
gaard har sendt til skolen som eksempler, 
kan man læse: "Kom min due lad dig skue«, 
"Tiden løber som en flod«, "Led den ind 
i mine årer« og "Den ganske verden er en 
skueplads«. Allerede i disse hre små citater 
kan vi opleve et par samplinger: læs den 
første sammen med den sidste, hvor «skue« 
og "skueplads« etablerer koblingen. Og i 
"Tiden løber som en flod« har vi en gængs 
sammenligning; men fordi floden er fly
dende, kobler den lidt sjovt med "Led den 
ind i mine årer«. Da enhver skole har som 
formål at lukke eleverne op til verden og 
verden op for eleverne, vil Laila Westerga- 
ard også bruge tekster fra en verden større 
end den, der udgøres af Katedralskolens 
sam le d e , la n g e  h is to rie .

De lysende stensætninger skrevet med 
billedhuggerens mejsel kommer til at ligge 
for vore fødder, hvor de skal fungere som 
inspiration, give forundring, forstyrre og

anfægte. Som et fragmenteret tekstunivers 
er det op til det enkelte menneske at sample 
ved hjælp af egne associationer, hvilket gi
ver mulighed for myriader af semantiske 
koblinger, hvor nogle sikkert tager sin tid 
om at trænge op fra fødderne, gennem 
kroppen og frem til en tanke eller et billede 
i bevidstheden. Måske der vil være fødder 
og versefødder som slet ikke passer sam
men. Bogstavligt talt, men ikke håndgri
beligt, kan vi tale om fodnoter. Det turde 
blive et skoleeksempel på god kunst i det 
offentlige rum.
Hans Christian Vester

Belægningen mellem de nye lindetræer er 
nu færdig. 1 striben, hvor fliserne med de 
indhuggede tekster skal ligge, er der som 
en midlertidig løsning lagt cementfliser af 
samme størrelse. HP
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Ribe-Samtinqen oq Vithetm Kyhn
Som bekendt genåbnede Ribe Kunstmu
seum i maj 2010 efter en omfattende re
staurering bekostet af A. R. Møller-Fonden. 
Samlingen, en af de fineste i provinsen, 
blev i 2008 præsenteret og registreret i en 
storartet bog', hvori Marlene Thisted ind
ledningsvis skitserer museets historie, her
under kunstforeningens etablering, købet 
af Giørtz-villaen og samlingens tilvejebrin
gelse, alt set i såvel lokalt som nationalt 
perspektiv. Derefter gennemgår Ingeborg 
Bugge samlingens hovedværker i lyset af 
kunsthistorien i videre forstand. Et stort 
tredje afsnit omfatter gengivelser af et bredt 
udvalg af museets værker, begyndende med

Jens Juels «Ung Mand med rød Kjole«, der 
ud over at være samlingens ældste maleri 
også er et af dets virkelige perler -  og sam
men med Christen Købkes portræt af ma
lervennen Constantin Hansen dels indkøbt 
med assistance fra kunstkritikeren Karl 
Madsen og dels forsøgt frakøbt museet 
igen, da Madsen blev direktør for Statens 
Museum for Kunst. Juels billede såvel som 
Abildgaards Jupiter-billede, som var Ny 
Carlsbergfondets gave til museet ved hund
redårsjubilæet i 1991, danner indgang til 
den periode, som museet hovedsagelig til
godeser: dansk guldalder og dens viderefø
relse i 1800-tallet og pænt ind i 1900-tallet,

7re damer < en have. R/he Kunstmuseum.
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ti) og med Egit) Jacobsen og Richard Mor
tensen. Ia)t omfatter afsnittet 210 maleri- 
og sku)pturgengive)ser.

Museet har på det seneste deltaget i et 
udstillingssamarbejde med flere andre mu
seer. F.eks. gav selve restaureringen anled
ning til de såkaldte "Til Låns«-udstillinger, 
startende med, at store dele af Ribe-Samlin- 
gen blev fremvist af Den Hirscbsprungske 
Samling i København. I 2012-13 har en 
række af Skagens Museums betydelige vær
ker (42 ialt) kunnet ses i Ribe, til gengæld 
for et forudgående udlån til Skagen-museet 
af Michael Anchers imposante barnedåbs
billede.

Ribe havde også aktier i den udstilling af 
Vilhelm Kyhns landskabsbilleder, som for
inden blev vist på Randers Kunstmuseum 
og Fuglsang Kunstmuseum på Lolland. I 
Ribe kunne udstillingen beses fra 8. maj 
til 1. september 2013, hvorefter museet 
betalte sin tribut til 200-års jubilæet for 
Søren Kierkegaards fødsel med udstillingen 
"Længsel -  J. Th. Lundbye og Søren Kier
kegaard«.

Kyhn-udstillingen udsprang af et forsk
ningssamarbejde med fokus på det guldal
derlige landskabsmaleri, som blev indledt 
med en stor udstilling af P. C. Skovgaards 
oeuvre, som turnerede mellem Skovgaard- 
Museet i Viborg, Fyns Kunstmuseum og 
Fuglsang Kunstmuseum, og som tillige 
resulterede i udgivelsen af en meget om
fattende publikation. En tilsvarende, dog 
mindre udgivelse er fremkommet til Kyhn- 
udstillingen. Til den skal der knyttes nogle 
uddybende bemærkninger^.

Ifølge registranten bagest i Ribe Sam
lingen ejer museet seks billeder af Vilhelm 
Kyhn (1819-1903). De fem er landskabs
billeder, det sjette hedder "Tre Damer i en 
Have« og repræsenterer således en mindre 
repræsentativ side af kunstneren. I Kyhn- 
bogen karakteriserer Henrik Wivel havebil
ledet med ordene "tre unge kvinder i som
merkjoler pittoresk arrangeret i skyggen 
af et kirsebærtræ«, mens Ingeborg Bugge 
helliger det en hel artikel, hvori det hævdes

at fremstille et drama på liv og død, med 
mindelser om syndefald og uskyld. Gen
nemgangen tager vejen forbi Drachmanns 
digt om Adam, der udenfor paradishaven 
bereder sig på at dyrke jorden. Tilsvarende 
minder Helge Rode og Sophus Claussen 
om, at syndefaldet også indebærer dødsbe
vidsthed. Det skulle alt sammen godtgøre, 
at Kyhn her "synes at foregribe 1890'ernes 
symbolisme«.

Bogen bringer Kyhn frem i vor tids klare 
lys og argumenterer for, at han fortjener en 
bedre skæbne, end man lod ham blive til 
del sidst i 1800-tallet. Og ingen tvivl om, at 
han er blevet undervurderet, af flere grun
de, bl.a. fordi han jo reagerede højrøstet og 
skingert på modernitetens indtog, f.eks. ved 
i 1882 at trække sig fra Kunstakademiet, da 
det ville præmiere E S. Krøyers italienske 
hattemagere og abruzziske markarbejdere. 
Sagen omtales af Finn Terman Frederiksen 
i hans artikel netop om Kyhns udvikling og 
selvforståelse i 1870'erne. Mareridtet be
gyndte, da deltagere i Kyhns såkaldte Hule
akademi først i tiåret lod sig drage mod Pa
ris, hvor det naturalistisk-impressionistiske 
maleri florerede, og det kulminerede med 
Verdensudstillingsfiaskoen i 1878, hvis 
repræsentation af dansk kunst Kyhn var 
medansvarlig for, og som de franske kriti
kere gav ganske lave karakterer. Skønt strejf 
af realisme og naturalisme sneg sig ind selv 
hos Kyhn, forblev han tro mod romantik
ken, konkluderer Frederiksen -  og: "Han 
var i sin gode ret til at forsvare dens idealer 
lige så længe, som han selv troede på dem; 
at man netop i hans tilfælde har krævet no
get andet og set skævt til ham, fordi han 
ikke bare rettede ind efter den nye tids for
dringer, er nok den største uret, en selvgod 
eftertid overhovedet har begået imod ham«.

Publikationens hovedstykke er Karina 
Lykke Grands "Danmark er et dejligt 
Land«, netop om landskabsmaleriet, som 
Kyhn jo koncentrerede sig om (hvilket også 
repræsentationen i Ribe antyder). Desværre 
knytter hun udviklingen i hans maleri fra 
debuten og frem til efter nederlaget i 1864
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iandskab fra freden/rsborg egnen. /?/be Kunstmuseum.
for entydigt sammen med de politiske 
forskydninger. Det giver anledning til in
sisterende betragtninger over bornholms- 
billederne fra 1842-43, som skulle repræ
sentere en udklingende helstatspatriotisme 
eller europæisk kosmopolitisme, en højere 
grad af «realisme« end senere i årtiet. Der 
kommer andre boller på suppen, da Kyhn 
begynder at underlægge sig Jylland. Han 
maler geografisk bestemmelige, frodigere 
landskaber end forgængerne, måske fordi 
den toneangivende kritiker N. L. Høyen 
havde opfordret malerne til at koncentrere 
sig om «det store og hjemlige«, gerne med 
historisk dimensionering. Under Treårskri
gen bliver Kyhn «politisk bevidst« og væl
ger side. De intimere, Købke-agtige billeder 
fra midten af 1850'erne fungerer if. Lykke 
Grand som «parallelle meddelelser« til mo
numentalbilledernes «officielle tilkendegi
velser om den nationale sag« — som nu de 
billeder, han malede til Vejle-amtmanden

Orla Lehmann; det er kunst «i den na
tionalromantiske og ikke mindst natio
nalliberal ånd«. Og Kyhn hk god grund 
til forvirring, frustration og skuffelse over 
regeringsførelsen mellem krigene, der jo 
førte til Ejderpolitikkens fallit og den am
putering af landet, som dog trods alt ikke 
medførte tab af Ribe.

Medredaktøren Gertrud Oelsner be
skæftiger sig med forholdet mellem Kyhns 
«kortlægning« af Danmark og kartografer
nes, således som den f.eks. kom til udtryk i 
Erslevs geografiske og Traps statistisk-topo- 
grahske skildring af kongeriget. Den ikke 
specielt elegant formulerede konklusion 
går ud på, at det er interessant «at anskue 
Kyhns panoramiske landskabsbilleder som 
visuelle billedkunstneriske pendanter til de 
nationsdefinerede landkort og geografiske 
beskrivelser, som midten af 1800-tallet var 
svanger med«.

Endelig har Lise Jeppesen reflekteret over
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Kyhns «forhold til naturstudiet og stem
ningsmaleriet«. Forstudier ude i landskabet
-  hvad han så med «det ydre øje« -  var ofte 
friskere, mere umiddelbare end de elabore- 
rede atelierkompositioner, men manglede 
alligevel, hvad «det indre øje« kunne tillæg
ge, en lutring, en større dybde, et «mere«
— kort sagt: idealitet. «Parti fra Vejle Fjord« 
diskuteres på detektivisk snarere end på 
kunsthistorisk vis. Tillige inddrages Ribe- 
Samlingens «Udsigt mod Himmelbjerget 
fra Ry Station« fra 1891 (derimod ikke 
«Ved Ry, stærkt Lys« fra 1893).

Bogen om R C. Skovgaard havde under
titlen Dansk guldalder revurderet. Bestræ
belsen er videreført i Kyhn-publikationen, 
men ses også i Here andre Hotte udgivelser 
med og uden udstillingstilknytning fra de 
seneste år -  værker om Christen Købke, 
Lorenz Frølich, Dankvart Dreyer og Tho- 
rald Brendstrup. Der er virkelig skabt Ud
sigt til guldalderen, som titlen på en udstil
lingspublikation fra 2005 lyder. Anne Lie 
Stokbro har endda peget på det kvindelige 
islæt med bogen /UtM ÆrArr d" Co. — do

wzt/owz/o ztztwor. F/oooryhz ITVAo/w AyAw trg- 
wo- og rwzt/orAo/o^r Ao/Mzfor Z363 nV Z&93, 
der kom i 2007.
Hztgfy07gO7MO72, S. _5Z 0t?7Mf.z!7t, /oAtOr OTMOf.
Har senest udgivet: Tilblivelsens digter. 
Nedslag i Johannes V. Jensens forfatterskab, 
2013, 399 sider. Under udgivelse er: Johan
nes V Jensen, Ord og virkelighed. Forfat
terskabets hidtil ikke optrykte artikler, bind 
1-5, 2014, ca. 2100 sider.
'J  DztgWztf W&rTw'Mg (5*0z/.J, Z?ZA<? Sztw/z/tgOW, 
200F, TU? r/z/or; A/ztr/owo 7A/rtozf
og /Agt-Ao/g R tz^o . Fogort Aztr oztro/ zzdro^t, 
wort or My/rgf goMoptryAt.

C ortrzzz/ O o/tK O t o g Å k rz 'M  ZyAAo G rozzz/ (foz/.J, 
H /A z '/o : A JA n  ogo/rtzA tH rA o Atzzz&AoArozzt/orz, Azzr- 
Azzr UM /oem 'tz-n/orAzg, 2 0 / 2 ,  2 3 2  n 'z^r . Fzz rtørrz- 
zz/tozo/z/oAo A zzry'zg z z ^ z z r /z g /o r r  z A^rz/z'rzz, Az'zzz/ 
3 0 ,  2 0 / 3 ,  h z /o  2 6 3 - 7 4  fo g a i ozzz G ortrzzz/ OoAzzor 
og  /zzgoAzzg F z z g o  (ro z /J , 7Aorzz/z/ Frozzz/zZrzz/z. /  
gzz/z/zAA'rozzr tA y g o , T orA zzr /Azz'oonz'tz'Zr^'rZzzg, 
2 0 / 2 ,  Z 3 9  V z/or rz / ozz zzzArz'Z/z'zzg oz'n /  FzAo / 0 .  
zzprz/ -  3 .  y'zzzzz 2 0 / 2 ,  tdzzzr zzzzz/zntozA).

ked Fy stærkt (ys, ?893. F/'be kunstmuseum.
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Om kordirigenten, cand.mag.
Minna Hess Thaysen f. Haar

Æ 'rfÅi? Z ,M7% 0 ^  ZZZZZtẐ  SzZZZ^t y472%2 GyzZ7MzZrzZZ7ZZ,
SzZZZgt^o/i'ZZ Z Æø^fZz/?zZZZZZ.

Minna blev født 25.6.1922 i Ribe som dat
ter af seminarierektor Helge Johannes Haar 
(1880-1949) og pianist og musikpædagog 
Elisabeth Gentiana Riemann (1891-1986). 
Der er sikkert nogle, som stadig husker 
denne ildsjæl, som ofte kom tilbage til sin 
fødeby for at besøge sine forældre og ven
ner og gense sin gamle skole, hvorfra hun 
blev student i 1940. Samme år drog bun til 
København for at påbegynde sine studier i 
musik og dansk ved Universitetet. En aftale 
var kommet i stand mellem Minna, hen
des forældre og min far, Kgl. Kapelmusi
kus Erling Bloch, om at Minna skulle have 
violinundervisning hos min far mod at læse 
lektier med husets to sønner. På den måde 
kom Minna i vores hjem på GI. Strand 52 
næsten hver uge under hele krigen og også 
efter.

Minna Hess ihaysen i 2005 sammen med sin 
Massehammerat Hans Thygesen Kristensen.

Den allerførste hændelse jeg klart husker 
i mit eget liv er, at jeg som 3-årig sidder på 
Minnas skød i stuen i mit barndomshjem. 
Jeg kan stadig fornemme, hvor tryg og glad 
jeg følte mig i hendes selskab. Kontakten 
var der med det samme, men lidet kunne 
jeg dengang ane, hvor meget Minna ville 
komme til at betyde for mig, både i mit 
private og i mit professionelle liv og hvilket 
varmt og meget specielt venskab, der med 
årene skulle komme til at udvikle sig.

Vi børn så altid hen til, at Minna skulle 
komme, og vi kom til at holde mere og 
mere af hende som tiden gik i disse alvor
lige krigsår, hvor så mange grumme ting 
foregik omkring os.

Det skete nogle gange, at Minna sagde til 
min far, at hun ikke havde haft tid til at øve 
sig, at hun helst bare ville læse med Michael 
og Henrik. Så blev violinkassen stående ude 
i entréen. Sandheden var, at der lå ting og 
sager i den — men bestemt ikke nogen vio
lin.

Engang var det lige ved at gå galt. Minna 
var med sporvognen og skulle af ved Øster
port. Der kom razzia og alle skulle ud og vi
siteres. Gestapo bad hende om at åbne vio
linkassen, men på formfuldendt tysk sagde 
hun, at det kunne hun desværre ikke, for 
det regnede jo, og det var en meget kostbar 
violin, som bestemt ikke ville kunne tåle 
det.

Så blev Minna beordret over i porten ved 
Glaciscafeen sammen med en ung soldat. 
På vej derover blev han af en eller anden 
grund kaldt væk igen, men hun fortsatte 
roligt ind gennem porten og fandt sin vej 
ud i Kristianiagade og forsvandt.

Den historie hk vi naturligvis først efter 
befrielsen, og det kun fordi mine brødre gik
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hende voldsomt på klingen og ville have be
sked.

I vore øjne var Minna en helt — vi var 
stolte over at kende hende.
En anden historie er om fiskebilen, som 
sprang i luften. Nazisterne drænede sim
pelthen Fisketorvet, som dengang lå lige 
neden for vore vinduer på GI. Strand. En 
dag kom Minna og spurgte min mor, om 
hun og mine brødre kunne sidde ved det 
store bord i spisestuen — som vendte ud til 
gården. Hun havde noget med, som kræ
vede plads. Spurgte også efter mig, men jeg 
lå syg og sad ikke, som jeg tit plejede, ved 
mit bord ved vinduet. Kort efter lød et øre
døvende brag -  og næsten alle vore 12 fag 
vinduer til gaden blæste ud.

Hvordan Minna kom sikkert væk fra GI. 
Strand husker jeg ikke, kun at violintimen 
bagefter var meget la-a-ang, men heldigvis 
var der ingen, der kom og kimede på dø
ren! Minna var ikke den person, der havde 
anbragt bomben, men hun vidste, hvad der 
skulle ske og ville derfor have os alle væk 
fra vinduerne.

Minna blev medlem af Carsten Høegs 
modstandsgruppe, da den blev oprettet 
i september 1944, men begyndte i mod
standsbevægelsen langt tidligere. Denne 
nye gruppe havde af Frihedsrådet faet til 
opgave at samle oplysninger og udarbejde 
en fortegnelse over stikkere og landsforræd- 
dere.

Et stort og meget farligt arbejde gik i 
gang. Man kan læse om det i Eli Fischer- 
Jørgensens og Jens Eges bog: Internerings
kartoteket, udgivet på Museum Tuscula- 
nums Forlag i 2005. På forsiden af bogen 
ser man et fotografi af alle gruppens med
lemmer, da de var samlet kort efter befri
elsen.

Minna står som nr. 4 fra venstre i en hvid 
kjole og med en hvid blomst i håret.

Allerede i 1946, mens hun stadig stude
rede, blev Minna timelærer på Sangskolen 
i Hindegade, og Københavns Drengekors 
dirigent, Mogens Woldike, var ovnud be

gejstret for hendes arbejde med drengene, 
men hun selv indså snart, at hun aldrig ville 
kunne opnå at få sit eget område i denne 
sammenhæng, så da den anerkendte og højt 
estimerede leder af Statsradiofoniens Pige
kor, Lis Jacobsen, valgte at slutte sit arbejde 
som sanglærer på N. Zahles skole, søgte 
hun ansættelse her med fornemme anbe
falinger fra sine universitetslærere og ikke 
mindst fra Mogens Wøldike.

Jeg hoppede højt op i luften af glæde, da 
vi på GI. Strand fik at vide, at hun havde 
faet stillingen, for i 1944 var jeg selv be
gyndt på N. Zahles Skole i 2. klasse. Tænk 
at jeg skulle have Minna som lærer i sang, 
hvilken lykke.

I 1948 var jeg med til at grundlægge ko
ret, ikke lige blandt den lille håndfuld piger 
på skamlerne, som Minna tit talte om var 
begyndelsen, men om efteråret i 6. klasse 
var vi over halvdelen af min årgang, som var 
med til at danne N. Zahles Pigekor. Vi var 
simpelthen så begejstrede for vores sangti
mer, at vi ikke kunne fa nok. Året efter hk 
min klasse oven i købet Minna som klas
selærer. Også i den rolle var hun enestående 
og hk pustet nyt liv i den gamle, lidt stive 
pigeskole-form. Hun tillod sig oven i købet 
at komme anstigende i de helt nymodens 
lange sorte slacks' og i røde træsko. De 
gamle lærerinder glippede med øjenlågene 
-  og for nogle af dem var det bestemt ikke 
«comme il faut«, men Minna var da lige
glad og strøg gennem skolen som en hvir
velvind. Hun havde aldrig tid til at sidde 
på lærerværelset i frikvartererne, for der 
skulle skrives noder, der skulle øves, og vi 
kormedlemmer hk det særlige privilegium 
at få lov til at gå i Festsalen og synge i spise
frikvarteret i stedet for at gå i gården.

Vi følte os virkelig privilegerede ud over 
alle grænser.

Opgaverne til koret blev hurtigt flere og 
Dronning Ingrid, som begejstret lyttede til 
vores optræden ved jule- og sommerafslut
ningerne, anbefalede og støttede koret og 
dets dirigent på alle måder.
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Senere oprettede Minna iigetedes et bør- 
nekor og et kammerorkester og senere, da 
drengene hoidt deres indtog på skoten i 
1961, kom de også med i N. Zahtes Kor.

Da vi desuden var nogle stykker, som 
var begyndt at spitte blokfløjte og vi ef
terhånden havde anskaffet os nogle fine 
Dolmetsch-instrumenter, blev Minna fyr 
og flamme og hk os hurtigt inkorpore
ret i korets koncertprogrammer. Hvordan 
vi egentlig hk tid til at passe vores lektier, 
melder historien ikke så meget om, men 
jeg husker godt, at det engang imellem blev 
for meget for vores rektor, Ane Margrethe 
Friis, og det hk både dirigent og kor så på
talt i utvetydige vendinger.

Alligevel støttede frk. Friis helhjertet sin 
sanglærer, og hun var også nok ganske klar 
over, hvor meget det betød for skolens re
nommé, at den blev kendt i videre kredse 
gennem sine koncerter. N. Zahles Skole 
var jo dengang som nu en privatskole, hvor 
elevernes forældre måtte betale dyre skole

penge, og det kunne sikkert nok mærkes på 
tilgangen i årene efter 2. Verdenskrig.

Og Minna støttede os i koret på alle tæn
kelige måder, hun var både en opmærksom 
lytter og en forstående trøster, når vi piger 
ind imellem kom med vores småproble
mer, som vi bestemt ikke kunne drømme 
om at betro vores andre lærere. Omvendt 
var Minna også fantastisk til at hi os videre 
i musikarbejdet og stillede os over for store 
udfordringer, som vi gjorde vores allerbed
ste for at leve op til.

Jeg husker så tydeligt vores koncerter og 
gudstjenester i Hellerup Kirke hos organist 
Hans Nyholm, hvor vi bl.a. sang til påske 
-  ))Roskildepassionen« -  og til pinse -  bl.a. 
))Vi arme Adams børn alle«. Vi klarede det 
hele med disse ældgamle gregorianske me
lodier, og navnlig Roskilde-passionen holdt 
jeg personligt utroligt meget af. Det var 
også i Hellerup Kirke, vi for første gang 
sang Knud Jeppesens hotte mottet: «Han 
har grundlagt en stad på de hellige bjerge«,
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og Knud Jeppesen, der selv var til stede ved 
koncerten, roste Minna i høje toner for 
fremførelsen. En anden herlig samarbejds
partner for koret var præsten Poul Peder
sen, også kaldet 'Sokrates'! fra Bagsværd 
Kirke. Han var en glimrende liturg i «Ros- 
kildepassionen« og var også med i Heinrich 
Schiitz' «Matthæus Passion«, som vi opførte 
sammen med drenge-herrer fra Sangskolen 
og han engagerede ofte koret til at holde 
koncert i Bagsværd Kirke.

Så var der vores koncerter hvert år i 
KFUK i Store Kannike-stræde. Det var 
hurtigt blevet en tradition at optræde her, 
altid så festligt i den store sal. Heldigvis har 
jeg bevaret nogle billeder fra dengang. Ja, 
fester forstod Minna sig sandelig på. Med 
vores klasse arrangerede hun hvert år kar
neval til fastelavn. Det foregik i Domkir
kens menighedssal i Fiolstræde, og her kom 
altid en professionel fotograf og tog Hotte 
billeder. Præmier sørgede Minna skam også 
for, både til den smukkeste og den sjoveste 
udklædning.

En skelsættende begivenhed for hende 
og for koret i det første årti var Minnas 
møde med Benjamin Britten under hans 
besøg i København i 1954. Hun havde 
stadig timer på Sangskolen, og Benjamin 
Britten var kommet hertil for at indspille 
sit vidunderlige værk, «A Ceremony of Ca- 
rols«, med Københavns Drengekor.

Gennem Aksel Schiøtz havde Britten 
lært Mogens Woldike at kende og havde 
inviteret Drengekoret til Aldeburgh Festi
valen i 1952. Her opførtes «A Ceremony 
of Carols«, og Minna havde sammen med 
magister Helga Christensen, hendes nestor 
ud i sangundervisningen på Sangskolen (og 
senere fra 1970 også min), været med til at 
indstudere værket med drengene.

Minna var dybt fascineret, og da Benja
min Britten skulle opføre værket med et nyt 
hold drenge i Odd Fellow Palæets Store Sal, 
sørgede du for, at nogle af os fra Zahle Hk 
mulighed for at overvære generalprøven.
Vi blev fyr og Hamme, og kort efter må hun 
være begyndt indstudere værket med os, for

jeg tror, at vores førsteopførelse med vidun
derlige Inga Graae fra Musikkonservatoriet 
på harpe allerede fandt sted til jul i 1954. 
Det blev også til et fantastisk samarbejde 
med Inga gennem mange år.

Selv blev jeg student fra N. Zahles Skole 
i 1956, men da jeg året efter blev gift og Hk 
mit første barn og desuden var begyndt at 
studere på Det kgl. danske Musikkonserva
torium, måtte jeg desværre holde op med 
at være fast medlem af koret, men jeg var 
lykkelig hver gang Minna bad mig om at 
være med til en koncert, også som solist i 
'Britten'.

Ved mange andre lejligheder, når koret 
Hk vigtige og prestigefyldte opgaver, kaldte 
Minna på nogle af os gamle medlemmer. 
Jeg husker Forårskoncerten' den 26. april 
1967 sammen med Junior-Orkestret i Ra
diohusets Koncertsal, hvor vi bl.a. opførte 
«Agnete og Havfruerne«, med Inge Baaring 
som solist og koncerterne i Tivoli og på 
Kulsvierskolen i Hillerød med Sjællands 
Symfoni-orkester i anledning af Eifred Ec- 
kart-Hansens 25 års jubilæum som dirigent 
i november 1974.

N. Zahles Kor var på Here koncertur- 
néer, i 1968 til konkurrence i Wales, hvor 
en 1. premie hjembragtes, til Færøerne, til 
Sønderjylland og så til USA i 1978, hvor 
Minnas kære ægtefælle fra 1956, overlæge, 
professor Jørn Hess Thaysen, arrangerede 
hele turen. Radio og TV havde ofte bud 
efter N. Zahles Kor, og også Here plade
indspilninger blev det til.

Hvert år har koret sunget ved højtide
ligheden i Mindelunden den 4. maj og er 
fortsat med det i årene efter Minnas død i 
2006, hvor organist Lis Vorbeck har overta
get dirigenthvervet efter Minna.

Det absolutte højdepunkt var 40 års ju
bilæet den 21. maj 1988.

En Hot koncert blev afholdt i Tivo
lis Koncertsal, også ved denne lejlighed 
med Sjællands Symfoniorkester, men med 
Minna selv og med Jørgen Berg, korets ak
kompagnatør og nære samarbejdspartner 
gennem mange år, som aftenens dirigenter.
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Stor succes og en fantastisk aften for os alle. 
Bagefter drog vi tit en vidunderlig fest på 
skoten, hvor alte tænkelige sejl var sat til og 
Minna hyldet fra alle sider for sit fantastiske 
arbejde gennem de mange år.

For mit eget vedkommende var denne 
festkoncert sidste gang, jeg medvirkede i N. 
Zahles Kor, men senere, når jeg overhoved
et har været i stand til det, har jeg overværet 
koncerterne, fx i Frederiksberg Slotskirke, i 
Maria Kirken, i Vangede Kirke, og til Røde 
Kors koncerterne i Trinitatis med 50 års ju
bilæet i 1998. Hver gang er jeg blevet dybt 
imponeret og inspireret af den store profes
sionalisme og den ovenud smukke klang, 
som koret sammen med Minna altid har 
været kendt for.

Minnas indsats i dansk musikliv glem
mes ikke. Den bar sat sig sine spor med de 
mange musikere og sangere, som har trådt 
deres børnesko i hendes ensembler, og vi 
er stadig mange, som vil blive ved med at 
fortælle om alt det, vi har oplevet som med
lemmer af koret, både til vore nærmeste, til 
vore venner og ikke mindst til de mange 
dygtige korledere, som i dag bærer kortra
ditionen i Danmark videre. Minnas betyd
ning for dansk korsang kan ikke vurderes 
højt nok.
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Kort nyt fra Ribe
ved redaktører)
Vedets Anlæg
Anders Sørensen Vedets buste har fået nye 
omgivetser. Der er antagt et afgrænset om
råde ved busten, som vi] være vetegnet tit 
ophotd for større grupper. Der er vist nok 
btandt andet tænkt på tejrskoter, som besø
ger byen fra andre hovedophoidssteder. Det 
er et godt sted at spise madpakker og titret- 
tetægge ture rundt i byen. Men så skat det 
også være tørvejr! Der kunne egentlig godt 
være brug for et overdækket sted, et mad
pakkeskur etter halvtag. Det er nok ikke i 
Vedets anlæg sådan en indretning vitte pyn
te. For Vedets Antæg er et smukt anlæg med

åben forbindelse ud tit spadserestien tangs 
Møltedammen.

Ja Møttedammen er der faktisk en del 
problemer med. Her i vinterhalvåret, hvor 
vandstanden hotdes høj, er der en hn, stor 
vandbade på begge sider af Dagmarsbroen. 
Men om sommeren med den tavere vand
stand, som skat hotdes i Møttedammen, er 
det tydeligt, at en omfattende tilsanding 
har fundet sted. Der har gennem tiderne 
jævnligt været behov for oprensning, og det 
er der ikke noget mærkeligt i, for vandha
stigheden går ned når åvandet kommer ud 
i den brede Møttedam.

Vede/s <4n/æg.
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Mø//edammen / Ribe med vinferbø/'vande.
For måske 20-25 år siden blev der pum

pet sand op, som blev placeret i området 
langs banedæmningen sydvest for jernba
nebroen. Det er der hvor der i dag nærmest 
er en skov, som mange af midtbyens børn 
har leget i og betragtet som urskov med 
sandørken.

Nu er der udarbejdet et projekt, og der 
er givet de nødvendige tilladelser, men man 
slipper næppe af sted med igen at blæse de 
oprensede materialer ind i urskoven!
Institutioner ved Ribe Å
På den anden side af Dagmarsgade på 
nordsiden af åen ligger der fem institutio
ner: Kunstmuseet, Posthuset, Den gamle 
Biograf, Plejehjemmet Riberhus og Museet 
Ribes Vikinger.

Kunstmuseet har haft et svagt vigende 
besøgstal i 2013, men er i en god gænge. 
For tiden er der en særudstilling af arkitekt 
Torben Schønherrs arbejder gennem en

årrække, hvor et af hans store projekter er 
det nye torv omkring Domkirken. Vi synes 
jo her i Ribe at det er det vigtigste, men 
udstillingen viser, at arkitekten har udført 
mange andre rigtig store og imponerende 
arbejder. Udstillingen er i Ribe til den 24. 
april, men flytter til andre museer. TU som
mer kommer der en udstilling i museums
haven med værker af en lokal billedhugger, 
Lars Waldemar, og i efteråret vil der komme 
en særudstilling med værker af billedhugge
ren Hanne Warming.

Posthuset er tømt for sine publikums
vendte funktioner. De findes nu i byens 
Kvickly varehus. Det store Hotte hus er 
mest tomt, men er ramme om udbringnin
gen til by og opland. Det er formentlig ikke 
det mest rationelle sted for de funktioner, 
så hvornår mon de Hytter til et andet sted i 
byen eller et helt andet sted?

Den gamle Biograf er blevet købt af en 
af byens foretagsomme håndværkere, Jon
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Holm Sørensen. Han har forsøgt at sælge 
bygningen som penthouse lejligheder. Det 
er ikke lykkedes og det forlyder at der skal 
indrettes mere almindelige lejligheder. Men 
vi mangler ikke ligefrem boliger til salg i 
Ribe.

Plejehjemmet Riberhus er fuldt udnyt
tet og er vist rimeligt up to date. Mærkeligt 
at tænke på at det i midten af 1800-tallet 
blev bygget som Arbejdsanstalt -  byens 
fattiggård. Senere blev det hotel. Neden 
for plejehjemmet er der indrettet et pænt 
opholdsanlæg, som grænser til Mølledam- 
mens bredzone med lavt vand og rørskov.

Her har Museet Ribes Vikinger planer 
om at lave en kaj eller minihavn for bådud
leje, som der tidligere var i Kunstmuseets 
have og senere ved å-bredden ud for Vedels 
Anlæg. Bådudleje forudsætter at der kan 
sejles på åen. Det kan der næsten kun hvis 
der bliver renset op.

På museet åbner der i april en ny udstil
ling med titlen: De Kristne Vikinger. Ud

stillingen er baseret på de seneste års fund 
i forbindelse med omlægningen af torvet 
omkring Domkirken og udgravningen 
ved Lindegården, der resulterede i fund 
af kristne grave fra midten af 800 årene, f 
byens omegn havde man stadig hedenske 
begravelser. Der er nok gået ca. 100 år fra 
Ansgar havde held til at kristne ripenserne 
til Harald Blåtand i Jelling kunne erklære 
danerne for kristne.
Domklrkemuseet
Domkirkemuseet blev indviet sidste som
mer omtrent samtidigt med Torvet. Det har 
været en stor succes. Mere end 50.000 har 
passeret indgangen til museet, hvor der sid
der en tæller. Man kan kun besøge museet, 
hvis man løser billet til Borgertårnet, for 
indgangen passerer man når man går op ad 
trappen i Maria tårnet.

Museet er opbygget med en udstilling 
om kirkens bygningshistorie. Kirkens og 
kirkeområdets udvikling gennem tiderne

/nsfifuf/oner ved /?;be A
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vises gennem en modei af hele torveområ
det, som det så ud omkring år 1500. Der 
kan aktiveres en fortælling, som ledsages af 
skiftende lys i dele af modellen. Fortællin
gen kan vælges på dansk, tysk og engelsk.

I den øvrige del af museet vises forskel
lighederne mellem katolicismen og refor
mationen som den udspillede sig i Ribe.

Der er fra museet gennem triforierne 
udsyn til kirkerummet, og der er ved hver 
åbning en tavle med beskrivelse af dele af 
kirkerummets indhold, som ses bedst fra de 
forskellige åbninger.
Brorson år
Det er i år 250 år siden Hans Adolf Bror
son døde. Det har man allerede begyndt 
at fejre. Der har været en fin koncert med 
fortolkning af nogle af hans kendte salmer. 
Taarnborg var jo Brorsons bispebolig. Her 
bestyrer Torben Bramming og hans Bente 
huset som et Brorson center. De gør begge 
en stor indsats for at udbrede kendskabet 
til salmedigteren, og de har sammen med 
Domkirkens organist, Birgitte Ebert arran-

V/håher...

geret en række koncerter og foredrag. Der 
er således 14.-15. juni et Brorson seminar 
på Taarnborg og i Domkirken. Der uropfø
res et Brorson Rekviem af en ung kompo
nist og dirigent, Phillip Faber ved en kon
cert i Domkirken den 15- juni. Omkring 
1. oktober er der to koncerter og den 12. 
oktober er der opførelse af kirkespillet Kom 
min due i Domkirken i forbindelse med 
Ribes Kulturnat. Kulturnatten har som 
tema 1700 tallet med dets pietisme og løs
sluppenhed -  Brorson og Ambrosius Stub! 
Ja, ved bispevielsen den 1. juni vil der blive 
benyttet en række Brorson tekster i forbin
delse med den indlagte kormusik.
Storke i Ribe
Der har ikke i 10 år været ynglende storke 
i Ribe, og der har siden kun været spredte 
besøg af formentlig unge storke uden en 
fast mage. Der har også i ca. 10 år været 
et storkelaug, som har påtaget sig opgaven 
at sørge for, at der hvert år bliver gjort tre 
reder klar til at tage imod storke på søgning 
efter rede. Det er også sket i år for reden 
på Det gamle Rådhus, reden på Quedens 
Gård og reden på den tidligere bankbyg
ning på Overdammen. Storkelauget har 
fået ny oldermand. Det blev Trygve Mar- 
tinsen r. 58 som påtog sig hvervet. Han 
vil sikkert røgte det med iver. Han er også 
vægter og byguide, så han er en rigtig aktiv 
pensionist. Dem er der heldigvis mange af 
i Ribe!
Ribe Marineforeninq
Foreningen har siden 1955 haft klublokale 
på Weis i Marinestuen inde over gården. 
Nu får man fod under eget bord i egne lo
kaler. Marineforeningen har lejet sig ind i 
bygningen Sortebrødregade 3, som tilhører 
Sydvestjyske Museer, tidligere Antikvarisk 
Samling. I huset boede Jacob A. Riis sam
men med sine forældre fra 1856 til han rej
ste til Amerika i 1870.

Her har foreningens medlemmer leveret 
arbejdskraft til en istandsættelse, som nu vil 
give foreningen et godt mødested. Man har
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medbragt de Heste af de maritime rariteter 
fra Weis. Det var foreningens ejendom. Der 
er pt. 64 medlemmer i Marineforeningen

Det fortælles, at gulvet i entreen er ble
vet malet med bavblå maling! Og gulvene 
i resten af buset er efter afslibning lakeret 
med fuldgod skibslak -  måske fra Hempel? 
Samlingsstuen er møbleret med polstrede 
stole, som engang bar stået i salonen på 
en af englandsbådene. De er en gave fra 
Esbjerg Marineforening. Huset bliver for
synet med en fuldt udstyret kabys, bvor 
marinerne selv kan skaffe. Lokalerne skal 
indvies i forsommeren.

Lokalet på Weis er ved at blive indrettet 
som en Ribestue, som snart vil være klar 
til brug.
Sommeren i Ribe
Der sker noget i Ribe! Man ruster sig til 
en forhåbentlig god sommer. I Porsborgs 
Kælder åbner der snart en Vin og Tapas 
bar. Det giver lidt mere konkurrence om de

udendørs serveringsarealer. Der kommer 
også en «Sødtbutik« med ædle chokolader i 
den gamle Brøckmans legetøjsbutik.

Desuden kommer der en Is og Pandeka
ge biks på hjørnet af Hundegade og Dag- 
marsgade. Von Støckens Plads bliver Ribes 
«hot-spot« i højere grad end det allerede er. 
Bilerne bliver nødt til at holde andre steder!

Endelig ser det ud til at der igen kom
mer aktivitet i hjørnelokalerne af «Klub
ben« på hjørnet af Sønderportsgade og 
Skolegade. Her hvor mange pizzaer er sat 
til livs, bliver der igen spisemuligheder.

Der er også i sommerens løb mange an
ledninger til at begive sig til Ribe. I maj er 
der Vikingetræf, Tulipanfest og Ribe by 
night. I juni Bispevielse og Translokation. 
I juli Jazzfestival og Dyrskue. I august Hav
nefestival og i september Vinfestival og Rud 
Langgaard festival. Dette er endda ikke en 
udtømmende liste!
HP

D a n s k e Bank
Rib e Afdeling 
Telefon 45  12 20  40Gennemsigtige priser

hvad du har betan  ̂ *

n ùadre bankfor vores kunde*"
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Randersvej 23 A, 5. Skanderborgvej 247, l.tv. u.år Edith Signe Hansen
8870 Langaa 8260 Viby J r.37 Erik Jørgensen

r.50 Jørgen Kruchov
Bent Jensen s.08 k Marie Otzen Kristensen r.54 Kurt Eli Smidt
ToAevænget 10 Kirkegade 1 s.54 Viggo Høyer
6070 Christiansfeld 6771 Gredstedbro s. 56 Tore Donslund Jensen

s.63 k Tyge ^Voetmann Nielsen
Inga Terkelsen s.09 n Laurids Thrane BendoriF
Trøj borgvej 60, 5.th Grønnevej 4
8200 Århus N 6771 Gredstedbro

Sanne Fromberg Kiehn, s.l 1 X Jesper Larsen
F Nielsen Rydevænget 69, st.th.
Brinken 9 B, st. 8210 Aarhus V
6000 Kolding

N ye m edlem m er
Hans Roust Thysen pr. 2 4 .3 .2 0 1 4
Ærøvej 2 r.49 Ruth Kjær, f. Bjerring
8370 Hadsten Skyttevej 74

6760 Ribe
Birgitte Folmann 75421520
Set. Mogens Gade 52, 3.tv
8800 Viborg s.69 mlx Jørgen Nielsen

Riddermandsvej 15
Thomas Greda! Kristiansen 6760 Ribe
Gesingparken 24 754231156780 Skærbæk riddermandsvejl5@stofanet.dk
Thomas Ostermann s.69 mly Erik Madsen
Havneholmen 58 st, tv Dalgas Allé 51A, 2-4
1561 København V 7800 Skive

30681832
Marianne Dalsgaard Have 20404023Hans Jensens Vej 35 erik-madsen@youmail.dk
6771 Gredstedbro

s.79a Anne Marie Kurstein Jensen
René Ølgaard Thomsen Nørrebrogade 36, 3.
Fladehøj 37 2200 København N
4534 Hørve 35353588

40414697

5 8

mailto:vibejakob@gmail.com
mailto:vibekeohrt@gmail.com
mailto:riddermandsvejl5@stofanet.dk
mailto:erik-madsen@youmail.dk


Ribe Jernindustri A/S er 
grundtagt i 1848 som et 
jernstøberi, der hur
tigt opnåede et solidt 
renommé, bl.a. for sine 
landskendte støbejerns
ovne.

I 1970'eme opstartede produktionen af pladejerns
radiatorer, hvormed støberiet i Ribe blev nedlagt.

I2004 blev Hudevad 
opkøbt og i 2006/2007 
blev Hudevad produk
tionen flyttet til Ribe.

H U D E V A D
RiOpane!

DK-6760 Ribe + Hf.: 7542 0255 + Fax: 7688 2286 + www.rio.dk /  www.hudevad.dk
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Afsender:
Ripensersamfundet v/Hanne B. Elmeiund Garn 
Drewsensvej 10 2. th - 2100 København 0 .

Ripensersamfundet
er en forening af tidligere eiever fra Ribe Katedralskole 
samt for skotens nuværende og tidiigere iærere.
Foreningen arrangerer en reception for årets dimitten
der og jubilarer. Den afliotdes i forbindeise med trans- 
iokationen på Katedraiskoien i juni.
Foreningens mediemsbiad, Ripenserbladet, udkommer 
tre gange pr. år. f februar-nummeret indkaides der tii 
generaiforsamling og årsmøde, aprii-nuntmeret inde- 
hoider en iiste over kontaktpersoner for årets jubiiarer 
og oktober-nummeret indeholder biiieder fra årets ju- 
biiararrangementer. Biadet er udkommet siden 19)6.
Der udsendes normait 2-3 nyhedsbreve til de medlem
mer, som har oplyst deres mailadresse.
Eftertryk af artikler er kun tilladt efter aftale med 
redaktionen.
Oplysninger om foreningen kan findes på hjemmesiden: 
www.ripensersamfttndet.dk samt i gruppen Ripenser
samfundet på Facebook.
Medlemskab og adresseændring tegnes/meddeles enten 
ved en e-mail til: ripensersamfundet@ripensersamfun- 
det.dk, på hjemmesiden eller ved at kontakte sekretæren.
Reklamationer over ikke modtaget blad meddeles til se
kretæren eller anmeldes via hjemmesiden.

http://www.ripensersamfttndet.dk
mailto:ripensersamfundet@ripensersamfun-det.dk
mailto:ripensersamfundet@ripensersamfun-det.dk
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D/n /oka/e købmand;
"Lars"

S ø n d e rp o rtsg a d e  24 
6760 Ribe 

Tif. 75 42 00 49

Foreningens
organisation
Formand
Povl Dons Christensen, s.65 
Carstensgade 22 
1770 København V 
20 16 22 58

^  PRØVVORES t -  
PORTVINS- 

MARINEREDE

fbrmand@ripensersamfundet.dk

Næstformand

27 20 78 35
naestfbrmand@ripensersamfundet.dk

FRUGTER
^  ^  PEDERSEN - RIBE

Kasserer og webmaster
Hans Erik Christensen, s.65 
50 50 84 95
kasserer@ripensersamfundet.dk 
webmaster@ripensersamfundet.dk 
giro 1066676

Sekretær
Hanne B. Elmeiund Garn 
22 25 76 29
sekretaer@ripensersamfundet.dk

Ribes Blomsterhus Mathiesen
Seminarievej 6 - 6760 Ribe 

75 42 08 33 - 75 42 49 61
Mai) din bestitling på 5402@interflora.dk 

www.interfiora.dk
Redaktør og arkivar
Henrik Præstholm, s.60
40 45 17 28
redaktoer@ripensersamfundet.dk
arkivaren@ripensersamfundet.dk

N o rd eo ^
Bestyrelsesmedlem
Hanne Krag Fugiehoim, s.84 
20 42 24 05
bestyrelsen2@ripensersamfundet.dk

Ribe afdeling

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Mejsen Westergaard, s. 55 
45 86 56 96
bestyrelsen 1 @ripensersamfundet.dk

Sem inarievej 8 - 6760 Ribe

Tif. 7 5 4 1  11 11

mailto:fbrmand@ripensersamfundet.dk
mailto:naestfbrmand@ripensersamfundet.dk
mailto:kasserer@ripensersamfundet.dk
mailto:webmaster@ripensersamfundet.dk
mailto:sekretaer@ripensersamfundet.dk
mailto:5402@interflora.dk
http://www.interfiora.dk
mailto:redaktoer@ripensersamfundet.dk
mailto:arkivaren@ripensersamfundet.dk
mailto:bestyrelsen2@ripensersamfundet.dk


Den gam/e /af/nf/rô e har 300 årsyuMæum / år

Værd
at
huske...

Generalforsamling og årsmøde med efterfølgende middag
lørdag den 22. februar 2014 kl. 14.00 på Katedralskolen 1 Ribe
Næste nummer afbladet udkommer primo april
med deadline den 10. marts 2014
Jubilar reception
lørdag den 27. juni 2014 fra ca. kl. 12.00 efter translokationen

I N D H O L D
Rektor Bent Karsdal 25 år i Ribe...................................................... 4
Generalforsamling og årsmøde med m iddag....................................5
Katedralskolens juleafslutning 2 0 1 3 .................................................6
Ti linde i skolens gård........................................................................ 8
Katedralskolen og de talentfulde elever...........................................10
Erindringer fra skoletiden i Ribe omkring 1864 .......................... 14
Kort nyt fra Ribe...............................................................................20
Legater til studenter fra Ribe Katedralskole....................................24
Adresseændringer m.v. .................................................................... 25

Srorsonåf / 2074.
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Rektor Bent Karsda] 25 år i Ribe
Bent Karsdal, der er født i 1945, trådte til 
som rektor for Katedralskolen i 1988. Han 
afløste Thomas Rasch, som var trådt tilbage 
på grund af sygdom. Bent Karsda) kom fra 
Frederiksborg Gymnasium i Hillerød, men 
han kom også fra en 2/3 stilling i under
visningsministeriet, hvor han havde været 
med til at udvikle den gymnasiereform, 
som skulle træde i kraft fra august 1988.

Bent Karsdal kom til en skole, som hav
de været igennem en ledelsesmæssigt om
skiftelig periode, men det havde dog også 
været en periode med udvikling af skolen, 
både pædagogisk og bygningsmæssigt. Byg
ningerne med atriumgården og sportshal
len ved Damvej var bygget, og de to gamle 
gymnastiksale var taget i brug til andre sko
leformål.

Dette til trods har der siden 1988 næsten 
hvert år været større eller mindre byggear
bejder i gang et eller andet sted på skolens 
egentlig ret begrænsede areal. Der er bygget 
en række nye klasselokaler ved Gravsgade 
og ved Sviegade. De øvrige klasselokaler, 
laboratorier og fællesområder er i perioden

renoveret og moderniseret, så de som mi
nimum opfylder de gældende normer! Og 
ikke mindst er skolens it-udstyr på et højt 
niveau. Skolen er godt udrustet til fremti
den.

R e k t o r p a r r e t  e r  s y n l i g t  i s k o ie b iiie d e f .

Årsmøde med efterføtgende middag
Efter generalforsamlingen er der ca. kl. 15.30 årsmøde, hvor rektor Bent Karsdal med 
titlen «Fra statsstyring til markedsstyring« vil tale om sine 25 år som rektor på Ribe 
Katedralskole. En periode med store forandringer af gymnasieskolens indhold og dens 
rammer og vilkår i Ribe. Skolen har aldrig været større — med sine nu ca. 700 årselever.
Efter årsmødet inviterer Ripensersamfundet medlemmer og eventuelle ledsagere til 
middag og hyggeligt samvær i Salen med en egenbetaling på 100 kr. pr. person.
Tilmelding til årsmødet via hjemmesiden www.ripensersamfundet.dk, eller telefonisk 
til næstformand Tove Tranberg tlf. 27 20 78 35. Tilmelding til middagen sker ved 
indbetaling af kr. 100 på foreningens girokonto 1066676 (kortart 01). Venligst angiv 
årgang og navne i forbindelse med indbetalingen.
Tilmelding og betaling skal ske senest fredag den 14. februar.
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Indkaldelse
Der afhotdes ordinær generaiforsamtinq i 

Ripensersamfundet
lørdag den 22. februar 2014 kl. 14.00

i Sangsalen på Ribe Katedralskole, Puggårdsgade 22, 6760 Ribe

Dagsorden
a) Valg af dirigent og referent.
b) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
c) Forelæggelse af det reviderede regnskab for foreningen og for 

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

d) Indkomne forslag.
e) Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt 1-2 suppleanter for disse sidste.
f) Valg af revisor og revisorsuppleant.
g) Eventuelt.

Ad pkt. c:
Revideret regnskab og forslag til budget kan fås hos kassereren 
på kasserer@ripensersamfundet.dk eller telefon 50 50 84 95.

Ad pkt. d:
Der er ikke indkommet forslag.

Ad pkt. e:
Formand:
Povl Dons Christensen (s65) er på valg.

Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Tove Tranberg (s69), Flenrik Præstholm (s60) og Hanne Fugleholm (s84) er på valg.

Suppleanter på valg:
Ingen suppleanter er på valg.

Ad pkt. f:
Merete Lindqvist (s76) er på valg som revisor, og
Kirsten Hingeberg Larsen (r65) er på valg som revisorsuppleant.
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Katedra)sko!ens juteafstutning 2013

Fredag den 20. december samledes elever 
og lærere som vanligt i Domkirken for at 
markere, at nu kommer julefreden efter en 
travl tid med store opgaver for de Heste. 
Vi sang de kendte gamle julesalmer med 
)>Hjerte løft din glædes vinger« som indled
ning og skolens kor og musikholdene sang 
»En rose så jeg skyde« og forskellige carols 
og julehymner på fornem vis.

Domprovst Jens Torkild Bak holdt jule
talen med det vanlige aktuelle og vedkom
mende indhold som giver en god indgang 
til julen. Rektor uddelte herefter julelega
terne og ønskede alle en glædelig jul.
hz Azzr̂ zzer /oo rz7 zzr Arz'wgo yisw 7orAz7<7 AzAr 
Zzz/e z rz'zz Ao/Ae<7.-
«I forbindelse med juleevangeliet falder jeg 
altid i staver over det sted i teksten, hvor 
der tales om den store glæde, der skal være 
for hele folket'. De to ord, glæde og folk,

indeholder hver for sig og sammen en be
tydelig udfordring. Det gør de både i julen 
og i almindelighed.

Forleden dag hørte jeg på Københavns 
Universitet et debatindlæg af nationalø
konomen Niels Kærgård. Noget usædvan
ligt for en økonom citerede han 2 strofer 
af Grundtvigs morgensalme 'Morgenstund 
har guld i mund', nemlig 3. og 4. strofe, der 
lyder: AfozgozzrrzzwzifAzzrgzz77z' wzzzzz7 oggzzA7 
Aory^orgTaTf, oggTizfo/zg er Afer ezz ¿7% row 
/efer ?z7 Gzzzzk fe/AeA<% ozw ewz/ ft' 7?Mt?e gr%- 
zfe. GzZ zTz yfzY ezzAfer rz7 rz7 cg rta/e ̂ zz Gzz<7t 
zzzzzfe/ Dzz ̂ zr oz fyrr og /yAAe Zz7 zzr gore gzzozz, 
rozzz Gzz<7 <7er oz/, <̂zz zz//erAez&re zwzZzfe.

Dvs.: Af Guds nåde udspringer glæden 
og af glæden den ubændige virkelyst. Men 
det ved naturligvis enhver, der netop har 
oplevet glæden ved at sidde med en SRP 
eller en SSO...

Niels Kærgårds pointe var nu, at de to 
strofer på eksemplarisk vis sammenfatter

6



essensen af den lutherske arbejdsmoral, 
som ikke mindst nationaløkonomer er så 
begejstrede for, fordi den i undersøgelse på 
undersøgelse bar vist sig at være af uvurder
lig betydning for bruttonationalproduktet. 
I parentes bemærket fremlagde han så i 
øvrigt til udelt glæde for provsten (det vil 
jeg ikke lægge skjul på) et regnestykke, der 
viser, at når alt regnes med, er det angiveligt 
ikke staten, der støtter kirken økonomisk, 
men derimod kirken, der støtter staten med 
ca. en milliard om året.

Men ikke alle glæder sig naturligvis i 
denne juletid. I et virkeligt misfornøjet 
tilbageblik på hele samfundsudviklingen 
noterede historikeren Henrik Jensen sig 
forleden dag i Jyllands-Posten (17.12.), at 
ja, det er muligt, at vi tidligere var dårligere 
stillet materielt, men det var bedre i gamle 
dage: koryt rtzgyzzzfy wztZyrz'yffy ooyr/fozfgjorzfy 
tv zAAy zzzyry yz'oz'fz'ryryzfy. AfyzzzzyrAyt yz; row 
tfyr ¿zfhzf AzZr :wyt. Dyr hzb ̂ or %r owfyoy, 
fwar/r og pz! ¿fy g f̂fywzfy Ayh7!gyffyr. Afyzz 
fwty yr royzz, ¿fyAzfyzz, y/fyrZxzzArozzzAyzfyz!. y%- 
fy/fytff TVzz op z'znozfy'zzf yr fyyzz yzz AyzfozzzrhrA 
Aozzyyzztnzhowfyfz; At*or ¿zffy pzrAyr A/^yfort 
rzzzzzft z Aoyr hr oAfzgzzrorztAy, ¿fzgz'Zztfy wzzry- 
A/'zzf.

For at sætte trumf på denne betragtning 
tilføjede han så et citat af Thomas Merton: 
Dyr yr z'zzgyzz y%rrrgtfo77! rzz ozzẑ rtywzfy rozz! ¿fy 
oyftrtfy t̂fyt, z'zzgyzz yfyzzzfzgAyzftzf ¿fyprz'zzzyz'yzzyfy 
rozzz ozzyẑ ozf.

Den klagesang er vi givetvis mange, der 
kan istemme. Helhjertet. Og så alligevel. Er 
det ikke lidt ynkeligt? Der er flere måder 
at gøre sig til offer på. Her skyder Henrik 
Jensen skylden på udviklingen. På forhol
dene. Det ville Søren Kierkegaard, hvis 200 
års fødselsdag vi har fejret i år, ikke gøre. 
Han ville sige: Hvis glæden behøver en ydre 
anledning, noget at være glad for, gør man 
sig afhængig af de tilfældige, skiftende om
stændigheder, hvorunder man lever. Nej, 
man skal starte med at være glad; kun sådan 
bliver man et frit og suverænt menneske; og 
så skal glæden i øvrigt nok vide at finde sine 
anledninger -  uanset forholdene!

Men tilbage til dette med den glæde, der 
skal være for hele folket. Når folk glæder 
sig, er det altid et spørgsmål, hvor lukket 
festen er. I et veloplagt, bidende ondt til
bageblik på finanskrisen på Island skriver 
forfatteren Einar Mar Gudmundsson i sin 
lille hvidbog om sagen bl.a. følgende:

D y r  o p r t o z f  y z ! t t y  A f a a y  p z f  A f t z : z f  ¿fy r t y z z -  
z*zgyr A f m y ,  ¿ f y r y b z w z z z f f y z f y  zzzy ^ fy zzzzzzy z-zzy  %/" 
z z z z 't fz fy fA D r r y z !  h f  h g g y z *y  o g g jo z * z f y  z z z z z fy r A fz M - 
r y t t  h f  r y t t y  p / 'o A . ¿ 4 ffy  z z z z z fy r to A A y  A z M t r . ¿ 4 f- 
Z M z'zzzfy fzg y y 'o A r  r o z M ^ z z *  y A r y z z z p y f  f< g r y r f? f y r y y t  
¿zz!tzM̂zz*yz!Ayfzgy.

fzzgyz! gzzzf Zzzgy yz: Azzr. Æfy Rzr?y rzg z'zztf f 
zzyy Az'fyz; ryfo Az'fyz; ¿fy z'AAy g'yzfy, zzzyzz rAyfzf- 
ty MÅ yht ¿frAAyzzy hf toppyzz ¿z/"zzzzryz!z!yzz. 
ffttttÅyffryÅrøryrtty Aytzwgtyzjy ¿fyryr ¿zz*Agzfy 
rozzz tz! gyozhzfzg yz: ^¿frt/f, ¿zr ¿fy Ayrygzzyzfy 
rzg yzz zzẑ zzyzftfozz tMrywtfy hf yt! DoAŷ zrzf, 
og Aozr zzzztzz AyArypfyzfy ¿fyttt ¿fyzẑ ozAy<f, tzZMy 
¿fy ytz rzzz* zzzz'zzy op og Zrzzyzfy tt!y¿f ¿zr ̂ zz*fzZzfy 
fzzzzzfyt.

Afzzz! rAzzffy Azzoy gjort rotw f rzzgzzyzz ottz 
Gz*yrhz* ¿fyzz Jzzrz*Ay.' ØzzrAyt ¿fyzzz yt! gozf ry/fy 
og Ayzfr ¿f?tt! ott! ¿zfzfrzg ¿zt AozzzzMy zgyzz. Afyzz 
¿fy tzzgzfy, ¿zr ¿fyr ozzz* yt! tzz Aofortzzf y^yrtpotgryf 
pzz ¿fyttt z zzzfDzzzfyZ. Dyt D hfzzzŷ  fzgyjizz* ¿tt 
J^ryrhffy rzg, ¿tt ¿fy Azzz:z!y Afozzyr, rzz Ayfy oyrtfytt 
Azzgŷ yz* Azzzzzzy Azzzfy rzg z ¿fyryr Ayz*fzgAyzf...

Hvis festen bliver for lukket, er ansva
ret dog nok ikke bankdirektørernes eller 
politikernes alene. Miseren skyldes snarere 
et kulturelt klima, som vi alle må tage et 
medansvar for.

Kampen mellem på den ene side den 
materielle grådighed, hvis hele fornøjelse 
består i at holde de andre fra fadet, og på 
den anden side den etik, æstetik og åndelige 
storhed, der lukker mennesker ind i fælles
skabet, vil altid bølge frem og tilbage.

Her kan vi gamle så kun appellere til den 
fremstormende ungdom, der snart kom
mer og skubber os til side, om at den vil 
prioritere med større visdom, end vi gjorde 
i vores tid.

Med disse ord ønsker jeg Katedralsko
lens elever og lærere en glædelig jul! Glæ
delig fest!«
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P z  A zzz* z t / ^ o z ^ Z Z o z * o z z , / o ^ Z o z ^ 4 z z z z o  G r z z z z z z z z z 4 o z z z o z z ,^ o Z  / o o  Z z /  z z z  /*z*z'zzgo 4 o zz zzo  zzrZz'^ o /, r o z z z ^ z z z / o z  
z r ^ o / o z z r  z z r z z ^ z *z / Z ^ z z  2 0 7 3 .

Der vokser 10 ¡inde i skotens gård
Skotens hovedbygning er fra 1856, og det 
gætder også de 10 gamle linde, der denne 
sommer måtte lade livet og vige for nye 
træer. De gamle linde blev hvert år stynet 
for ikke at blive for store til skolegården; 
men i længden holder træerne ikke til den 
behandling, og især de 8 mindste var blevet 
rådne og hule. De to bøje foran hovedind
gangen havde det bedre, men måtte falde 
sammen med de andre.

I løbet af november måned blev der 
plantet 10 nye høje, men endnu spinkle 
linde, der forhåbentlig vil blive vidne til 
lige så mange festlige translokationer som 
de 10 gamle.

Skolens kantate afsynges hvert år til 
translokationen, og i den har de 10 linde 
deres helt egen del. Den nuværende kantate 
blev skrevet til fejringen af skolens 800-års 
jubilæum i 1945, og delvist omskrevet til 
Ribe Bys 1300-års jubilæum. En af de dele 
af kantaten, som blev omskrevet til byjubi
læet er netop den del, der handler om de 10 
linde. Her følger teksten fra 1945 af Alex 
GarfF samt den nye tekst fra 2010 af Bent 
Mortensen.

De gam/e /indefzæez fæ/des.

Gammel udgave med tekst af Alex Garff 
og musik af Poul Schierbeck:
Dor oô roz* Zz /z'ztz/o z Æz/ozzr gzzz*4 
ag z/ozzz oz/ oz zzzz'zzz/oz z rozzo zzz:
T b / A z z / z z t r  Å o z z z  z rz 'z  / *z z 7 'o z ^ z 'z z 4  
A zzzz Z/ozzZo o o z ' ^ z'z*Åo o g ^ zz*zrZo  g zzz/.
O g  / 7 < % o / t t Z t 4  / o t t i *  / b Z Z Z Z O Z Z Z  & z z z 4  

A t  J ^ o / o ^ O Z Z Z O Z ^ O Z Z ^  / z 'o  O g  zZZZo /.

D z t  77? o zzzo to zz rZo zzzZo  rz'zz tzz/zzzorzzzzg , 

z  4 z g o z r o z z  Å o zzz/Zo r 4 o z z  4 z z z r ^ o  ^ ¿ z z z g .
^ 4 /"14 -4 o / o z  & z ^ r o r  ^ z o z z z '^ o  ̂  o g  o zro z; 
zo zzz ^ z / ^ o z  Z z /  / y 'o z *Z o Z g z 'A  
7  R o z *4 z'zzg z " D o z z  d z t z z r ^ o  Afoz"ozzz*z'zzr<f 

^  z/ zzo g o Z  rz'zz zz y  ^ zo o Zz'r^ o  /zzzz/r.

7 7 o r  / f o r o / ; y ^ z z 4 z  zZzzz/o zzZo rzzo  ^ /'o rZ o rzzzzz ,
4 o Z  o z'z/zzo r /zzzzzr r z o / z o  oo//zgz'zzzzz.
D z z  / f r o r z o z z  zz'zz y 4 z z z y g o  r<t/zzzo ^ o zZz/,
/;/o o  r p r o g o Z  4 o Z  jzzzz/ zg tZ o  ro ro zz/< /zz4  
Og T b / r Z o r r  M Z /z-o  zzzo z/ r o o / ;o  r/ o g ,

^ ;o 4 z z z Z o z z  z r / 'o / o  z z z o z / ^ z '4  /zztzz Zo g .
T ffo z z  7 o z '/ / ;o z g  ozzz* ^/'ozzzzzzo A o r  /zo4o/<o,
Z  z t / z Z Z Z Z O Z Z Z  Z Z Z z f /  O g  Z y o / & Z Z * 0 .

Og W z 'zzzz zzo r  ozzzzz/z z y ^ z r  rz'Z r z z z z o o ^ r ^ ,
^  rz'rZo Z ozz z *z t z z 4  / z o zr  rZzZo  ozzz* r Z z t r ^ .

/  rZzV/zot/ o g  rZo /z/zo z/ o o r z  /y 'o rZo  r/zzz; 
z / o r  o o Å ro z* Zz /z'zzz/o z r ^ o / o z z z  g z tr z / .

Ny udgave med tekst af Bent Mortensen 
og musik af Bo Gunge:
Dor fodrer Zz /z'zzz/o z r̂ o/ozzr gzzrz/.
Do zoz; Zzooztz z/or ôzzzzzzor og /zoozzz z/orgztr.
7 fzz  / z o zzzz 'o y b z D o z 'z / z 'z z g  z  g zz z z g r Z z z -r z z / .
F z z  j ? z z ^ o y b z  7 b / o  z ogozz /*z7.
/zzz g r z z / z / o z *y h z  C z z z z z z  zzzoz/ / z 'z / z ^ z / z o z  / z J r .
E z z  r z '/ z / ^ z z  6z7zz'zy'ozz, o z  ¿ e M o r Z  z ^ z z r .

8



- & !  y f z Z y o r T / o w Z r z y <  W O Z^  j ^ z Z z y y z g Z Z r . 
T z z  rzzjF o zz r ^ o w o r  z z / ^ Z y % J  yZzZZzzr.
T z z  y o y w y r z z  T o M  r o z ^ o z z z z o z w / o r z .
Tzz ZrzzZwzzzzz/yrzz 7zwZ, &7i zẑ owrZ.
Tzz ô/oOzfô ÀzZr̂  T̂ gZZW zz'.
&Z i/z'̂ WZZ7Z<y WW ẑZrO or À/'OWWÔZZ.
V&r Àowz'o ̂ zz/y^ro wz'zzziZor̂ z'/ 
o ^ y F z z z / o r o  z/o y z^ zzo r-W z/.
V & r  g r z z ^ / o r  y A zz/  z z z ^ 9 r i ^ o  y o Z ? æ À z Z r  
o ^  yz'Z^ozz z T V  ( %  jzeFZo A z z r  
V & r  y À z y o r  ^ z z /  y ^ z z ^  ^  c A o ^ W z z z z z r . 

7 ? y z o w o r o z z  F o g zz o r o z z ^ z o ^ ^ z z r  
V o r y o y z w  ¿ o z / ø o o r y ô / À  z z ^ o w r F .

Z r z z Z w z z z z z f o w  /z'o ¿</z"r z z o ^  w z g z z  i ^ o r t  
A ø r  Ao/zzo d o ^ A zzr/o zz Zzz'r ^ / o w w o ^ z z ,  
o r  ^/z'A w zzzzz^ o zz y & z r  z A w o r z A z z .

7 z  /z'zzzfo A z r  w F ^ o z z z z o w  zz//o z z r  
w r  M M g z / o w  ^ z z  z z z f  ̂ o z z z z o w  y ^ o / o w  ^ z z r z f .

Anne Granum-Jensen Fem af de nyp/anfede /i'ndeizæer

D a n s k e Bank
Rib e Afdeling 
Telefon 45  12 20 40WAM&L'MG *3SGennemsigtige priser

al hM  u^sbnnma't'. s b husb Ou bsr **"*" ' **^..a . ,

- r ^ ^ = : " - -
nut*stM O tsM rbt.bbu^nu f* St bsOts <KSrbl.k oust̂uurs.b-'nOuMstM^st.otb-

r:< '̂ -
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ÅkreÆtMo/ew / w  / VMere ¿fr g/or? wige^ M<7 ^MMMf r///yafe /̂eMt/M/afe e/wer goafe 
M^r^rtfzger. k7 ^ e r  /o^ tf/ di ¿r/Mge r^f/ew re<7egøre&e, og Mog/e M/ewt/^A/e e/eoerr 
OMtz/er/wger. Art/NerMe^Mi/er / rÅo/ewt d r ^ r ^  2073.

Katedra!sko!en oq ta!entfu!de eiever
Skoten har tænge haft tradition for at tit
byde de dygtigste etever deltagelse i faglige 
konkurrencer, og antallet af faglige konkur
rencer er gradvist øget gennem de sidste år. 
Men derudover udvikles i disse år også for
skellige andre tilbud til de dygtigste elever.
S tu d iek red se
Skolens lærere tilbyder forskellige studie
kredse, som eleverne har mulighed for at 
deltage i.

Foråret 2013: "Opdigtet onsdag« — en 
studiekreds med helt ny dansk litteratur, 
"Kend dine klassikere« -  en studiekreds 
med verdenslitteraturens klassikere, og 
en studiekreds om "Moderne fysikekspe
rimenter« samt "Filmklub« arrangeret af 
sproglærerne.

Efteråret 2013: "LÆS -  Litteratur, Æste
tik og Sprog« — en studiekreds med danske 
klassiske litterære værker.
S cienceT alen t College
I foråret 2012 tilmeldte skolen sig Science- 
Talenter College. STC administreres af 
Talentakademiet, der har til huse på Sorø 
Akademi. Eleverne til ScienceTalenter ud
peges af deres lærere i de naturvidenskabe
lige fag i foråret i 1 .g. Skolen kan sende et 
hold på op til 5 elever af sted. ScienceTa- 
lent-programmet strækker sig over 214 år, 
og eleverne deltager i 8 camps, hvoraf de 
fleste strækker sig over 3 dage og afvikles 
på Talentakademiet. Camp nr. 7 er dog en 
udenlandstur. Der er lektier forud for og en 
opgaver som afrunding på alle camps. Når 
eleverne går i 3g afsluttes forløbet med af
levering af et større projekt og et mundtligt 
forsvar heraf. Projektet indsendes ligeledes 
til konkurrencen «Unge Forskere«.

I foråret 2012 udvalgte skolen følgende

5 elever: Andreas Ingham lx, Magnus Ly- 
hne Jessen lz, NajaTbudal Rath lz, Nanna 
Bach Poulsen lx, Peter Granum Nielsen lx. 
De går nu alle i 3g.

1 foråret 2013 udvalgte skolen følgende 
4 elever: Charlotte Haas Jensen lz, Jakob 
Andresen lx, Martin MaximiliamÆgidius 
lx, Wiktor Darius Bartosozewicz lx. De 
går nu alle i 2g.
A kadem iet for T alentfu lde Unge
I efteråret 2012 kom Ribe Katedralskole 
med i regionens talentprojekt, ATU. Dyg
tige elever opfordres til at søge, men kan 
også sende en uopfordret ansøgning om at 
deltage. Skolen vælger blandt de indkomne 
ansøgninger de 4-5 bedste elever til Aka
demiet. En forudsætning for deltagelse er, 
at man er dygtig til og interesseret i hele 
gymnasiets fagrække. Akademiets program 
løber over 2 år, med 4 obligatoriske semina
rer pr. semester og en SummerCamp. Semi
narerne ligger normalt efter skoletid, og der 
er ikke lektier og opgaver til seminarerne, 
men til gengæld skal man være interesseret, 
engageret og motiveret og klar til at yde sit 
bedste, når man mødes. I foråret i 3g afslut
tes forløbet med diplomoverrækkelse.

I foråret 2013 udvalgte skolen følgende 5 
elever: Anne Tobberup Boisen lt, Ida Ma
rie Garder lx, Jorunn Kristin Juul Frandsen 
lr, Nikolaj Just lx, Mikkel Zacharias By
strup Holst-Hansen lx. De går nu alle i 2g, 
dog har Mikkel orlov.
T alen tp leje  i de k lassiske  fag
I foråret 2013 udpegede skolen en særlig 
talentfuld latinelev, Anna Katinka Svop 
Ahlquist 2y, der hk et ophold ved "Sum
mer School« på det Danske Institut i Rom 
den 16/7-29/7. Talentprojektet organiseres
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Rre af de fa/entfu/de e/ever

af fagkonsulenten i de klassiske fag og det 
Danske Institut i Rom.
T alen ta rb ejd e  for 
fo lkesko lee lever
I skoleåret 2013-2014 har Ribe Katedral
skole indledt et samarbejde med primært 
Vittenbergskolen i Ribe om udvikling af 
talentpleje for folkeskolens ældste elever. 
Samarbejdet foregår i forste omgang inden
for de naturvidenskabelige fag og omfatter 
både en ScienceClub for elever i 8.-9. klasse 
og et samarbejde mellem lærere og elever 
på Vittenbergskolen og Ribe Katedralskole 
om den daglige undervisning.
ATU

"yfTU, ylÅ!d<?77M'eryor 7^/ewr^/rfe iThgy« 
xFr wtgM 73øraf<?r?«
Den reaktion møder vi tit -  og ærlig talt, 
så tænkte vi det samme, før vi lærte det at 
kende. Men ATU er faktisk ikke kun for 
pi-elskende, brille-bærende og blyantspid
sende nørder. -  Det vil vi i hvert fald ikke 
selv mene, vi er.

ATU står for "Akademiet for Talent
fulde Unge«, og er et fællesskab for unge

gymnasieelever, der ønsker at udvide deres 
akademiske horisont. Ca. en gang om må
neden mødes vi til seminarer med foredrag, 
workshops og virksomhedsbesøg, som både 
udvikler faglige såvel som personlige kom
petencer, samtidig med, at der opbygges et 
socialt netværk.

Efter et informationsmøde om ATU på 
skolen, tænkte vi ikke videre over det, da vi 
ikke så os selv som talenter — indtil vi hk en 
opfordring fra lærerne på lectio. Vi overvej
ede at ansøge, men var i tvivl: "Er jeg klog 
nok til det?«, "Er det ikke mega nørdet?«, 
"Kommer jeg til at bruge al min fritid på

7a/enfer på /RU -  .Sønderborg.
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det?« osv. Vi gav det dog en chance, og er 
kun glade for det i dag!

Seminarerne har biandt andet handlet 
om: Etik, SDU's fakulteter, kommunika
tion og akademisk tankegang. Seminarerne 
er som oftest spændende og lærerige, og vi 
både får en masse ny viden, men også en 
masse nye venner. Hvis et emne til gengæld 
skulle virke en smule tørt, så vil den altid 
gode stemning blandt deltagerne løfte hu
møret og gøre det hele en smule sjovere og 
mere interessant.

I slutningen af sommerferien tog vi 
på en uges summer camp i Faaborg med 
deltagere fra både Fyn og Sydjylland. Ugen 
bød bl.a. på foredrag med hjerneforsker 
Ann E. Knudsen, «Whole Brain«-tests, 
Co-Creation samarbejds-løb i Odense, 
politisk FN-rollespil, natløb om folkedrab 
og en masse bygge med de andre deltage
re! Summer Campen gav os et nyt syn på 
ATU. Hvor det indtil nu havde været me
get fagligt, blev det pludseligt meget mere 
socialt, og vi lærte en masse nye mennesker 
at kende.

Udover rådgivningen til valg af uddan
nelse og de mange gode oplevelser ATU 
giver os igennem gymnasietiden, får vi også 
en række fordele senere i livet. Vi har skabt 
et netværk af gode kontakter, som vi kan 
benytte os af ude i erhvervslivet, og så ser 
det jo heller ikke helt værst ud på CV'et, at 
man har været med i Zz/fwr-
yM/ife UMgf.
Anne

/¡wt, 2%
SdenceTalent College
Et af Ribe Katedralskoles nyere tiltag er 
et projekt kaldet ScienceTalent College', 
der er et tilbud til de elever, som er særligt 
naturvidenskabeligt interesserede. Science
Talent College er et samarbejde med Sorø 
Akademi, hvor unge fra hele landet mødes 
og laver forsøg, hører om aktuel natur
videnskab og engagerer sig i spændende

emner, der er betydningsfulde for nutid 
såvel som fremtid. Emner, hvor problem
stillinger som eksempelvis 
M f diskuteres, og man
får indblik i, hvorfor det er et problem, og 
hvordan vi eventuelt løser det.

Science Talent College-forløbet begynd
te i lg, da vi blev kontaktet af rektor. På 
baggrund af anbefalinger fra vores lærere i 
de naturvidenskabelige fag hk vi tilbuddet 
om at deltage i forløbet, og efter at vi takke
de ja, blev vi tildelt en vejleder og kontakt
person. Dog vidste vi ikke helt, hvad det 
indebar at være med, så vi var naturligvis 
nervøse. Vi havde nok alle en forventning 
om, at de andre elever var super-kloge. I 
virkeligheden viste det sig, at de var meget 
ligesom os: Almindelige elever med inte
resse for naturvidenskab.

Gennem de sidste par år har vi været på 
8 camps af 3-4 dages varighed på Sorø Aka
demi, og hver camp har haft sit eget emne. 
Alle emnerne var selvfølgelig naturviden
skabelige, og vi har måttet anvende vores 
viden fra biologi, kemi, fysik og matematik 
i forskellig grad. 1 forbindelse med de fleste 
camps har vi desuden besøgt universiteter 
eller virksomheder, hvilket har været super 
spændende. Blandt andet var vi på en camp 
om kosmologi. Vi blev introduceret til 
astronomiens verden gennem arbejde med 
kikkerter og teleskoper, og vi lærte teori om 
stjerner, mørk energi og mørkt stof. Des
uden besøgte vi Brorfelde Observatorium, 
som udover at være Danmarks største ob
servatorium også kendt fra DR's julekalen
der Julestjerner'.
Camp Berlin
den 30.06.13 - 03.07.13
Som en del af projektet var en udenlandstur 
i sommerferien til Berlin planlagt som den 
syvende camp. Fokus var på denne camp 
lagt på det sociale samt et fagligt input i 
form af besøg på diverse naturvidenska
belige museer og besøg på Glåsner Labor, 
hvor vi skulle løse et fiktivt mord ved hjælp 
af DNA-forsøg. DNA var ligeledes fokus-
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punktet for de efterfølgende hjemmeopga
ver, vi Hk stillet som lektier i sommerferien. 
Her skulle vi i et selvvalgt format beskrive 
DNA's betydning for os i hverdagen, samt 
lave en forsøgsvejledning til de mordopkla
rende DNA-forsøg. Derudover så vi Det 
Naturhistoriske Museum og Det Tyske 
Tekniske Museum. Turen blev sluttet af 
med en særdeles informativ og skræmmen
de rundvisning i det gamle Stasi fængsel, 
Hohenschönhausen. Det skal herudover 
også nævnes, at såfremt man er til lækker, 
gammeldags, henkogt DDR-mad, så kan 
restauranten Volkskammer varmt anbefa
les! (Fællesspisning tirsdag aften).
Den afsluttende opgave
ScienceTalent College-forløbet afsluttes

med en projektopgave, som laves individu
elt eller i grupper på op til ß personer. Når 
dette årsskrift udkommer, er vi således ved 
at lægge sidste hånd på vores afslurtende 
opgaver til forløbet. Emnerne er selvvalgte, 
men vi skal have en innovativ og nytænken- 
de vinkel på emnet, da det er obligatorisk, 
at vores opgaver også indsendes til konkur
rencen 'Unge Forskere'. Opgaverne skal 
forsvares mundtligt i marts/april, og vi vil 
en måneds tid senere få overrakt et bevis på 
gennemførelse af forløbet ved en ceremoni 
på Sorø Akademi.

Â 7T7M ÆwAfM, 3*
A tc r  A M K 73 , 3.X

Vi mødes i

K v id d y
Semintmevej 1 - 6760 Ribe - T!f. 75 42 H 00

- f r i  som  
fugten

rros
Herreds Sparekasse

Sa itg ad e  4 I 6 7 6 0  R ibe I 75 41 01 0 0  I w w w .fro e s.d k
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Erindringer om Ribe, skoieiiv 
og Heimdais stifteise
Brødrene Otto og Car) Moe var elever på 
Ribe Katedralskole i 1860'erne, hvor de var 
med til at stifte elevforeningen Heimdal. 
Faderen, Frederik Olaus Moe, der stam
mede fra Norge, var fra 1850 sognepræst 
i Skrydstrup i Sønderjylland. I 1859 hk 
faderen embede i Skt. Katharine Kirke i 
Ribe, hvor drengene blev optaget på La
tinskolen. 11 år gammel kom Carl i anden 
klasse. Carl Moe blev præst og er gået over 
i historien som en barsk prædikant og en 
bidsk polemiker. I 1926 udkom Carl Moes 
erindringer med titlen 'Oplevelser. En For
tælling fra det virkelige Liv'. De efterføl
gende klip fra bogen er et hnt tidsbillede, 
hvor vi hører om byen og drengeliv, skolen 
og elevforeningen. Men nu til den aldrende 
Carl Moes gengivelse af det erindrede i en 
lettere moderniseret sprogdragt. Gåseøjne 
og anførelsestegn er alle Moes. Enkelte per- 
sonalhistoriske forhold af perifer betydning 
er udeladt.
( ...)Ffer begyndte et nyt liv, helt forskelligt fra 
det på landet, både med hensyn til simp- 
lere kost og dårligere omgang. Ribe er en 
ret mærkelig by med mange smalle gader og 
snævre stræder, ret egnede til drengestreger 
i mørke aftener med slet gadebelysning. Nu 
er den pyntet og pænt brolagt, den gang var 
alt meget simpelt og grimt, selv den store 
domkirke, der lå delvis begravet i jord, og 
den faldefærdige Katharine Kirke, for ikke 
at tale om den gamle, uhyggelige præste
gård, der dog snart blev ombygget. Det 
statelige ved byen var dens indvånere, den 
store embedsstand, ikke mindst gejstlighe
den med biskop, stiftsprovst, sognepræst, 
kapellan og kateket, en rigelig kristelig be

tjening for 4000 mennesker. Der førtes me
get selskabsliv, men kastevæsenet var stærkt 
udviklet ligesom i Indien.
( . . . )I denne by skulle jeg nu leve de følgende 
syv år, og her lærte jeg straks fra begyndel
sen den kunst at føre krig. Først på gaden. 
Eleverne i Borgerskolen var nemlig fødte 
fjender af dem, der gik i latinskolen, som 
de kaldte «rosinpillere«, vel sagtens fordi 
man mente, at det var dem, der hk rosinen 
i pølseenden, medens deres officielle navn 
var odisciple«. Allerede et par dage efter, at

P e t e r  D o v n s  S lip p e .
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jeg var kommet til byen og sammen med to 
brødre foreløbig indlogeret hos en bager, le
veredes der et slag en mørk september aften 
omme bag Katharine Kirke og Hospital. 
Ukendt som jeg var med den slags afbærer 
løb jeg alt, hvad jeg kunne, men indhen
tedes af en stor knægt, der selv gav mig et 
stød, så jeg væltede om i en dynge sten. Si
den fortsattes krigen, og det var en ret selv
følgelig ting, at når en borgerskoledreng og 
en rosinpiller mødtes, var der en gammel 
sag, der skulle afgøres, enten med næver el
ler med en kæp. Rektor skrev derfor med 
blæk på et trykt reglement, der hang i hver 
klasse: "Det forbydes Disciplene at gaa med 
Spadserestok«. Det må dog indrømmes, at 
alle ikke var lige krigerske.

Men krigen førtes ikke kun på gaden, 
den førtes også på skolen; thi også dér var 
det et født fjendskab mellem lærere og di
sciple. Rektor var en lille godmodig mand 
med rød næse og pinagtige ligtorne, som 
gjorde, at han altid trippede. Småt begavet 
var han og uden videre anseelse, og lærerne 
var for det meste kun "hørere«, der gjorde 
indtryk af at være uhyre kede af deres ger
ning og uden interesse for disciplene. En 
enkelt var ligefrem brutal, altid parat til 
at slå og skælde ud, det var overlærer Riis. 
Han kunne ikke lide mig, og jeg heller ikke 
ham, fordi han nogle gange behandlede 
mig så skammelig uretfærdigt, at jeg endnu 
tænker på det med harme. Mærkelig nok 
var jeg god ven med to af hans sønner, sær
ligt med Jakob Riis, der som tømrersvend 
rejste til Amerika og opnåede at blive kaldt 
"vor berømte Landsmand«, fordi han var 
ven med præsident Roosevelt. Jeg tænker 
på ham med glæde, ikke mindst fordi han 
døde derovre som en troende mand.

Egentlig var der kun én lærer ved skolen, 
som jeg bevarer i venlig erindring, fordi jeg 
mærkede, at han ville mit bedste, det var 
cand. theol Koch, den senere stiftsprovst i 
Ribe og fader til Biskop Gabriel Koch. En 
streng tid var det a t  komme igennem de syv 
år. Hver dag begyndte kl. 7.45, når domkir
kens lille klokke ringede, indtil kl. 12. Så

5An/egården is/ufn/ngen af 7800 fa//ef.

to timer middag, og derefter på skole igen 
fra kl. 2 til 4 eller 5, og så hjem for at læse 
lektier og skrive stile til sengetid — et sandt 
hundeliv.
( . . . )Fritid havde vi ikke meget af. Når undtages 
søndagen kun fjorten dage juleferie, otte 
dage påskeferie og fire uger sommerferie. 
Den gjaldt det da om at benytte, og jeg be
nyttede den mest til det, man i dag kalder 
sport. Nibsåen, der ovenfor byen deler sig i 
tre arme, der løber igennem byen med slu
seværker ved møllerne for igen at forene sig 
vest for byen til en nogenlunde bred å, var 
en ypperlig basis for fiskeri og sejlads med 
små både. De vidtstrakte enge ud mod Ve
sterhavet og de flade landeveje til alle sider 
indbød til lange spadsereture. Den gang 
havde man ingen cykler, så man måtte træ
de på selve jorden og kom lidt langsomt af 
sted. Men en fodtur til Himmelbjerget var 
en lyst, og det voldte ingen besvær at gå 5-6 
mil om dagen.
( . . . )Men tiden gik. Vi drenge blev ældre og hk 
dermed nye og mere ideale interesser. Kri-
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Øverste Hække: X. Andersen, H. K. W inding, Th. Sørensen, H. Rosenstand. 
E. Oksen, H. Engberg, C. Vesterby.

Ncderste ttække: C. Moe, F. Kotvig, O. Moe.

gen fra gaden og skolen førtes over 1 et hø
jere plan, da krigen mod Tyskland udbrød 
i 1864. Ved fastelavnstid havde vi indrettet 
et teater i min faders konhrmandstue. Der 
skulle spilles »Soldaterløjer«. Just som vi var 
midt i en prøve, gik døren op, og en kam
merat råbte: "Ned med det hele, Dannevir- 
kestillingen er forladt!« Det gav et sæt i os, 
og det var kun nogle øjeblikke om at gøre, 
så var brædder og kulisser ryddet af vejen, 
vi havde fået andet at tænke på end at spille 
komedie. Ganske kort efter kom de første 
flygtninge. Et kompagni artillerister mar
cherede ind i byen. Der lå megen sne, og 
de var yderst trætte af den lange, besværlige 
»Retirade«. Et vidnesbyrd om, hvad ripen
serne den gang forstod ved opmuntring og 
god modtagelse af »jenserne«, var det, at de 
samme nat ville indbyde dem til bal.
( . . . )
Det blev en ulykkelig krig med tabet af 
Slesvig. Soldaterne rejste, og så kunne vi 
fortsætte vor gamle krig, ikke på gaden, det

var jeg og mine jævnaldrende bievne for 
gamle til — 16 år -  men med lærerne i sko
len: med dem blev der aldrig sluttet fred, i 
alt fald ikke mellem dem og mig, jeg kunne 
ikke lide dem undtagen som ovenfor anført 
den ene. Men en ny ånd greb os som en 
følge af krigen, en hidtil ukendt national
følelse med stor begejstring for Danmark 
og dets fremtid. Skolens to øverste klasser 
stiftede en forening, som blev kaldt »Heim- 
dal«, for nu skulle der blæses i luren. Der 
var kun få disciple i skolen, så foreningens 
medlemmer kunne ikke blive mange. Der 
var bl.a. P.N. Petersen, der døde som præst 
ved Trinitatis Kirke i København, (...). 
Fremdeles Kruse Vinding, der døde som 
præst i Haarlev på Sjælland (...). Endvidere 
Holger Rosenstand, sidst præst i Frederiks
sund, Harald Engberg, sidst i Hundslund, 
(...), Theodor Sørensen, sidst præst i Skan
derborg, særlig stærkt interesseret i afholds
sagen, Frederik Kolvig, der drog til Japan 
og Kina i 'Store Nordiskes' tjeneste, Niels
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Andersen, borgmester i Nørre Sundby, min 
broder Otto, der blev sognepræst i Ærøskø
bing, Skjern og Sdr. Bjært, og mig seiv. De 
deste af os blev aitså præster, mærkeligt nok 
under så uhyre ringe åndetig påvirkning.

Foreningens formåi var at fremme 
danskheden og redde fædrelandet, jeg tror 
ikke, der var et eneste teologisk spørgsmål 
oppe. Taler holdt vi, og afhandlinger skrev 
vi, både filosofiske og litterære, vi digtede 
og disputerede og førte protokol, skændtes 
og røg tobak og morede os og sang, så det 
ikke blot kunne høres ud på gaden, men 
også gav klang i «Skovens Kroner«, når vi 
gik ud til et vidunderligt højt krat, som 
kaldtes plantagen. Det, vi sang, var na
turligvis mest viser og fædrelandssange, så 
som: "Der er mange Ting, der driller, stak
kels, gode gamle Fatter Sørensen«, og som 
supplement: «Ser I, hvem der kommer her, 
nu ej tid det er til at sørge mer«. Vi sang 
af fuldt bryst «Marseillaisen«, til dels på 
fransk: «Alfons, enfants de la patrie!« Og 
derpå «1 Danmark er jeg født, dér har jeg 
hjemme« og en mængde andre ting. Det 
gik alt så fornøjeligt og harmløst til, som 
en god forberedelse til en senere udvikling 
som «Hostrupsk Student«, og som det pas
sede så godt for store drenge, for andet blev 
vi ikke regnet for hverken af andre eller af 
os selv, så længe vi gik i skole. Kun én gang 
kom der en kurre på tråden. EN. Petersen 
havde sit hjem i Sønderjylland og var i alt 
fald i visse henseender den bedst begavede 
af os. Hans fejl var, at han ikke kunne holde 
det for sig selv. Så mente den af os, som i 
vise henseender var den mindst begavede, 
at det var hans opgave at sætte ham rigtig 
på plads. Og så mødte han en dag med 
en vel studeret tale, til hvilken han havde 
taget Ciceros heftige angreb på oprøreren 
Catilina til mønster. Den begyndte højti
delig på latin: «Qvousqve tandem abutere, 
Peter Nielsen Petersen, patientia nostra«, på 
dansk: «Hvor længe vil du dog, P.N. Niel
sen, misbruge vor tålmodighed«, og så kom 
anklagen for vigtighed og indbildskhed 
m.m. på dansk: «Smid ham ud, stød ham

ud, spark ham ud!« Det vakte almindelig 
latter, men P.N. Petersen blev vred, og li
gesom Catilina måtte flygte, forlod vor el
lers værdifulde kammerat «Heimdal«. Det 
kunne ikke undgås, at det rygtedes, hvad 
vi tog os for, navnlig fortaltes det, at vi kri
tiserede skolens lærere og gjorde os lystige 
over dem, hvad heller ikke var helt usandt. 
Herover opstod stor frygt hos magthaverne, 
navnlig hos rektor, der var meget bange for 
tobak og spadserestokke, og som nu vejrede 
et revolutionært arnested, især da han hør
te, at vi havde forbindelse med latinskolen i 
Århus. Sagen måtte undersøges og vi måtte 
gøre rede for, hvad det var, vi foretog os. 
Sindene blev dog snart beroligede.

At der midt i det ungdommelige dog var 
en værdifuld kerne bagved, viste sig i, at 
foreningen var levedygtig, så den endog for 
nogle år siden har holdt 50 års jubilæum. I 
den anledning udkom et festskrift, som dog 
forekom mig at være temmelig kedeligt. 
Foreningen synes lidt efter lidt at have svig
tet sine traditioner og være gået over til en 
diskussionsklub, hvor både rektor og lærere 
mødte og holdt foredrag. Det kom måske 
af, at forholdene i skolen efterhånden var 
blevet helt anderledes, at fædrelandskær
ligheden slog over i politik, og man havde 
krigen som en fjerntliggende begivenhed, i 
hvert fald synes jeg ikke, man hører meget 
til Heimdals gjallarhorn.

Endelig hk skolegangen da ende. 1 som
meren 1866 blev jeg student. Det var en 
spændende eksamenstid, da jeg havde en 
dårlig første del, som var taget for to år si
den, midt under krigen, og jeg skulle for 
at kunne fa Regentsen endelig have første 
karakter. Det hk jeg nu også, og det var en 
vidunderlig følelse af befrielse, at jeg forlod 
skolen. Hver gang jeg senere er gået forbi 
en Latinskole, har jeg set på den med et sky 
blik som på et tugthus.

Byen Ribe kunne jeg ellers godt lide. Der 
var også mange mærkværdigheder i den 
foruden den store embedsstand. Der var jo 
slotsbanken, hvor der en gang «gik Dans 
paa Riberhus«, og Dronning Dagmar døde.
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Der var hospitalets torturanstah for sinds
syge, som man kunne kigge ind til gennem 
sprækkerne i et piankeværk. Der var midt i 
den træløse egn byens alleer, som "Forskøn
nelseskomitéen« prydede ved at save gre
nene af træerne. Der var domkirkens tårn, 
hvorfra man kunne se milevidt ud; der var 
de blide vestenvinde og store oversvømmel
ser, hvor både får og mennesker druknede, 
og mange andre ting, blandt hvilke ikke 
må glemmes de mange røde køer, som, når 
de sommeraftener kom vraltende ind ad 
Nørre- og Sønderport, delvis blødgjorde 
de toppede brosten og fyldte byen med en 
ubeskrivelig aroma, der ville have frydet en 
hindus hjerte. O, ja, "Mindet lader som 
ingen Ting, er dog et lønligt Kildespring«.

Student! Det var et ord med god klang og 
store forventninger om fremtids herlighed. 
(...)

k & tfr

Efterskrift
Carl Moes erindringer, som han kalder 
"Oplevelser« omfatter nok væsentligst hans 
voksenliv. Han var en af de store kanoner 
i "Indre Mission« og var landsformand i 
mange år. Hans bog blev anmeldt i Ripen
serbladet i 1927. Anmelderen, som kalder 
sig: "En Ribe Discipel« er ret kritisk over 
for hele bogen, men er især meget uenig i 
Carl Moes nedgørende beskrivelse af Kate
dralskolen og dens rektor og lærere.
HP

(^AH ¡ndustries
¡mproving solutions together
Industrivej 4 
6760 Ribe 
Tlf. 76 8814 88

J E N S
P E D E R S E N
Aut. E L -installatør
0 .  V ed ste d v e j 3 2  T)f. 7 5  4 2  3 2  3 2

KO L V i G
RESTAURANT & CAFÉ T!f: 7541 0488 - Fax: 7541 0483
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Quedens Gaard & Brorsonsminde
nyd  noget læ kkert efter 

R ipensersam fundets ju b ila rrecep tion  
fredag  den  27. ju n i kl. 13.30

Quedens Gaard frokosttaHerken

R øget laks m ed  purløgscrem e. 
U nghaneterrin  m ed  m arinerede grøntsager. 

K alvecu lo tte  p å  spidskål.
O st m ed  tilbehø r og chokoladekage.

B rød  og smør.

Pris pr. kuvert kr. 169,-
Bordreservation tii Quedens Gaard og/eiier Brorsonsminde

Lise Frederiksen Overdammen 10 * 6760 Ribe 
Tlf. 75 41 10 50 * Mobil 41 16 83 70

w w w .q ued ensg aa rd .d k  * w w w .b ro rsonsm inde .dk  * w w w .rib ebedand b reak fas t.d k
qu eden s@ gm aii.com
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Kort nyt fra Ribe
ved redaktøren 
Torvet
omkring Domkirken har i julemåneden 
været ramme om en tang række arrange
menter. Det har i det store hele været gode 
oplevelser med musik og optræden under 
hovedtemaet »Peters Jul« Der har på torvet 
foran Hotel Dagmar været opstiltet boder 
til julemarked i lighed med mange euro
pæiske byer. Men det kniber lidt med at 
fa den rette julemarkedsstemning ud over 
weekenderne. Vi er ikke nok folk i Ribe til 
at fylde op!

Som noget nyt var der i år sat en lang 
række juletræer op på Skibbroen fra gåga
den til StormUodssøjlen. Det så rigtig fint 
ud. Det gjorde imidlertid ikke lindetræerne 
i Dagmarsgade. Her var der bare kastet et 
par lyskæder tilfældigt op i træerne uden 
nogen struktur. Det er ikke værdigt for 
byen som juleby at byde sine gæster sådan 
et syn!

»Ølboden« står fortsat midt i det hele

og borgmesterens tilsagn om flytning over
levede ikke engang kommunevalget. For
eningen Gammelt Præg, som ejer Porsborg 
gik omgående skarpt imod en flytning til 
hjørnet mellem Dagmar og Porsborg. Det 
er foreslået at arkitekten, Torben Schønherr 
skal se på om boden kan gives et nyt og 
bedre udseende. Det synes umiddelbart 
vanskeligt, så mon ikke det ender med at 
boden bliver stående og at vi efterhånden 
vænner os til den? Det er fremført, at Hotel 
Dagmar bør forpligtes til at holde boden 
åben i hele sommersæsonen.
Vadehavscentret i Vester Vedsted
har nu faet samlet så mange midler sam
men, at man er gået i gang med at pro
jektere en renovering og stor udvidelse af 
udstillings- og aktivitetsrummene. Det bli
ver i størrelsesordenen 50 mio. kr. der skal 
investeres i projektet.

Der er også sat gang i udvikling af vej-

»Ø/boden« /' v/nferso/. 5 M e  den have været sort som /tabaen /' Mecca?
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Julemanden, postbud Johannes Madsen / )>hane« ved årets juieopfog.

og stiforbindelser tit Vadehavscentret så
ledes at et stigende besøgstat kan afvikles 
uden heit at kvæle landsbyens dagligliv.

Der har været stor aktivitet fra cenrret 
her i efteråret med ture ud til østersbanker
ne. Det er oplyst, at næsten 2000 personer 
har deltager eller vil deltage i vinterens ture. 
Næsten halvdelen af deltagerne kommer 
langvejs fra og overnatter i Ribe området.

Der er af en af centrets medarbejdere 
fundet en meget stor østers, der er blevet 
opmålt til Guinness Rekordbog. Den ve
jede 1,6 kg og målte 35,5 cm.
Mandø
nyder i høj grad godt af succesen for Va
dehavscentret. Der har i en årrække været 
godt besøg i Mandøcentret, som blev ind
rettet i den gamle skole for mange år siden. 
Der har været lejrskoler og dagsbesøg.

Nu har man også arrangeret ))Natursko- 
leophold« for bedsteforældre og børnebørn 
i en uge i sommerferien. Det blev annon
ceret gennem Ældresagens kanaler og blev 
hurtigt fuldttegnet. Det er en helt anden

oplevelse at være på øen en hel uge i forhold 
til et dagsbesøg på måske tre til seks timer!
Ribe Knallert Idealister
er en forening af ejere af ældre knallerter 
som Puch Maxi, Velo Solex og Skyion. De 
hygger sig med at pusle om maskinerne og 
prøve dem af i omegnen. De foretager dog 
også længere ture, sågar med overnatning. 
Fjorten af klubbens maximalt 18 medlem
mer var således på en todages tur til Syd
slesvig, hvor de overnattede i Breklum lidt 
nord for Husum. Det forlyder at der kun 
var fa mekaniske nedbrud!

Medlemmer af klubben deltog, forklædt 
som julemænd, i det traditionelle juleop
tog, som i år gik fra Føtex gennem hoved
gaden, rundt om Domkirken og tilbage 
igen. De flotpudsede knallerter udsendte 
den karakteristiske to-takts duft. Ja det var 
tider, sukkede mange vist!
J u l e t r æ e t  på D om klrketorvet
blev den 23. december for første gang brugt 
til at danse julen ind. Flere hundrede børn

21



fulgte vor faste julemand, Johannes Madsen 
rundt ti! fæ!)es brug af de kendte jutesange 
fra «Dejlig er den himmetblå« over «Højt 
fra træet« til «Søren banjomus«. Juletræet 
har jo hidtil i mange år stået på kanten af 
den såkaldte elefantgrav. Vi lærer nok efter
hånden at bruge det store torv.
Ribe F ri t idscen te r
er nu ved at fa adgangsforholdene forbed
ret, således at de mange sportsudøvere der 
bruger centret får nemmere ved at komme 
til og fra. Vejforbindelsen fra Obbekærvej 
til Seminarievej er ved at blive anlagt. Den 
er tidligere beskrevet her i bladet.

Der har lige været det årlige Ribe stævne 
for bordtennisspillere. Det var endnu en
gang Danmarks største med 450 deltagere 
og afvikling af ca. 3000 kampe over to 
dage. Det er et arrangement der kræver stor 
indsats af Ribe-klubbens medlemmer. Det 
er et stort puslespil at få indkvarteret alle de 
mange udenbys deltagere.

Fritidscentrets bestyrelse arbejder for at 
udvide centret med lokaler til kampsports
grene. 1 den forbindelse vil man også gerne 
have indrettet overnatningsmuligheder i 
forbindelse med centret. Bestyrelsen oply
ser, at man ofte bliver siet fra når der afgi
ves tilbud til arrangører af større weekend 
stævner med deltagelse fra ind- og udland.
Ribe H andelsskole
har klaret sig fint i forhold til landsdelens 
skoler. I Undervisningsministeriets opgø
relse ligger skolen et stykke over lands
gennemsnittet og højest i Region Syd.

Katedralskolen ligger næsten på landsgen
nemsnittet for det almene gymnasium og 
for bf.
Ribe Biogas
har nu i omkring 25 år produceret biogas, 
overvejende på grundlag af gylle fra egnens 
mange store husdyrbrug. Der har ikke væ
ret mange gener som følge af lugt, men 
anlægget er også placeret ved Koldingvej 
lidt øst for Nørremarksområdet. Med vore 
overvejende vestlige vinde ligger det derfor 
godt i forhold til byen, men det har nu også 
lige fra begyndelsen været drevet næsten 
uden gener for omgivelserne. Mange andre 
biogasanlæg har haft væsentlige problemer 
med lugt i omgivelserne.

Anlægget har de seneste mange år leveret 
hele sin produktion til Ribe Fjernvarme, 
som har produceret elektricitet og varme. 
Anlægget skal nu udbygges så det kan pro
ducere 50% mere gas svarende til i alt 8,5 
mil pr. år.

Med tiden kan der måske blive tale om 
levering til naturgasnettet, hvis al biogassen 
ikke kan anvendes i Ribe. Anlægget forsy
nes med et nyudviklet biologisk filter, som 
vil medføre, at der ikke skulle kunne opstå 
lugtgener overhovedet!
Ny biskop I Ribe
Elisabeth Dons Christensen har gennem 10 
år beklædt embedet. Hun har været en syn
lig biskop, også her i Ribe, selv om hun ofte 
var borte fra byen af tjenstlige grunde. Hun 
har haft et langt arbejdsliv i Ribe dels ved 
seminariet og dels ved Domkirken. Biskop

H O T E L ^ / O A G M A R
Hotel Dagmar - Torvet 1 - 6760 Ribe - Tlf. 75 42 00 33
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blev hun efter en periode som sognepræst 
i Søllerød, efter hendes mands pludselige 
dødi 1995.

Det bliver spændende hvem der skal af
løse Elisabeth. Foreløbig har tre meldt sig 
på banen, men fristen for opstilling er ikke 
udløbet endnu, så der vil kunne komme 
flere kandidater.

Den nye biskop vil blive bispeviet og 
indsat den 1. juni 2014.
Hans Thimes
som mange ripensere husker fra de brø
lende 1970'ere og 1980'ere sammen med 
NOF (Niels Ole Frederiksen) er død i efter
året 2013. Hans Thimes boede, efter tiden i 
Ribe, mest i sin fødeby, Lyne ved hovedvej 
11 på grænsen til det gamle Ringkøbing 
Amt. Her var han aktiv i det lokale og han 
tog ud og underholdt på mange forskellige 
måder med sin hnurlige samfundssatire. 
Han skrev også salmer, som han præsente
rede og sang ved sognearrangementer rundt 
omkring.

Hans Thimes blev mindet ved et arran
gement i Salen på Katedralskolen den 13. 
december 2013, hvor Christian Alvad og 
Niels Ole Frederiksen blandt andre med
virkede.
M argot Edelberg
døde her lige efter nytår i en alder af 92 år. 
Hun kom til Ribe kort efter anden verdens
krig sammen med Lennart Edelberg, som 
havde fået ansættelse som adjunkt ved Ka
tedralskolen. Vi er nok mange gamle elever, 
som kendte Lennart uden at kende så me
get til Margot. Men i Ribe har hun været en 
markant skikkelse lige siden hun begyndte 
som lærer ved Borgerskolen. Hun sluttede 
sin lærergerning ved Vittenbergskolen, da 
hun faldt for aldersgrænsen. Ja hun blev nu 
i flere år derefter ved med at deltage i afvik
ling af skolekomedierne.

Hun ledede kor og deltog i korsang her 
i Ribe indtil for la år siden. Da hun hk be
svær med at komme rundt i byen på sin cy
kel eller i sin gule Saab hk hun en trehjulet,

gul cykel, som hun drønede rundt på i hele 
byen. Jo der var liv omkring Margot.

Hun blev bisat fra en smukt pyntet og 
godt fyldt domkirke lørdag den 11. januar. 
Hun havde selv planlagt alt hvad der skulle 
foregå, og Torben Bramming holdt en god 
tale ved højtideligheden. De fem dø tre og 
den store hok af børnebørn og oldebørn hk 
en smuk afslutning for deres stammoder i 
Ribe.
/LP
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Legater for studenter fra Ribe Katedraiskoie
Ripensersamfundets medlemmer har gen
nem årene givet udtryk for deres taknem
lighed over for skolen i ønsket om at støtte 
skolens nuværende eller tidligere elever. En 
del legater er indstiftet til minde om elever 
udgået fra skolen og uddeles ved transloka
tionen eller juleafslutningen.
Blandt legaterne skal her nævnes dem, 
hvor Ripensersamfundet er repræsenteret 
i legatbestyrelserne, som består af Rektor, 
Katedralskolens bestyrelsesformand, en re
præsentant for lærerkollegiet samt Ripen
sersamfundets formand:
Ambassadør Frode Schon og hustru Val
borg, født Windfeld's Fond
Legatet uddeles normalt i juni måned.

Der s/ar fo glade d/'m/ffender i 20? 3.

Direktør cand.pharm. Niels Peder Lau
ridsen og hustru Johanne Margrethe 
Lauridsen, født Riibner-Wissings legat 
for studenter fra Ribe Katedralskole
Legatet uddeles normalt i juni måned.
Ripensersamfundets Jubilæumslegat
Legatet uddeles normalt i december må
ned.
Disse tre legater administreres samlet af 
Ribe Katedralskole gennem Sydbank, men 
de uddeles under de særskilte navne.
Ansøgningsfrister og ansøgningsskemaer 
kan Endes på Katedralskolens hjemmeside: 
www.ribekatedralskole.dk
Endvidere administrerer og uddeler Ripen
sersamfundet sit eget legat:
Dimittendfondets Legat
Legatet er pt. på kr. 6.000.
Legatet kan ikke søges, men uddeles

til en af årgangens dimit
tender efter indstilling fra skolen.
Man kan også læse mere om de enkelte 
legater på foreningens hjemmeside: www. 
ripensersamfundet.dk
1 2013 medvirkede Ripensersamfundet ved 
uddeling af legater for en samlet sum af
150.000 kr.

$8ei§ ^ttte
HOTEL 
RESTAURANT 
TORVET 
6760 RIBE 
TLF. 75 42 07 00
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Adresseændringer siden 1.11.13
R.52 Aase Eiierup Jensen S.82M aleneLerche S.04 Joakim Michael Gjørup Eskildsen

Møllegade 7, 2., 0005, Saxogade 60, 3.tv, Ålborggade 15, st.tv,
6240 LøgumH.,ter 1662 København V 8000 Aarhus C

R.52 Inga Madsen Schultze S.83 Elsebeth Klitgaard Knakkergaard S.07 Kamilla Hermansen
Kongsgårdsvej4, st., 0013, Kantorvænget 2, Skalkendrupvej 84, Nordenhuse,
8260 Viby J 8240 Risskov 5800 Nyborg

R.54 Greta Ebsen Uldum S.85 Lars Klitgaard Simonsen S.07 Ragnhild Petersen
Limes Vej 3, Myl. Erichsens Vej 7B, Vindegade 96, st., 0006,
6760 Ribe 7430 Ikast 5000 Odense C

R.58 Birgit Lund S.87 Claus PrienTobiasen S.08 Jens Aalling Skønager
Lyngparken 1, Holsted St, Nørrelundparken 9D, Åparken 3, 4., 0005,
6670 Holsted 6760 Ribe 8000 Aarhus C

S.59 Erik Ludwigsen S.89 Anne Elisabeth Bjerrum S.08 Mette Svane Lassen
Strandvej 1A, st.th, Hyldegårdsvej 38A, st. tv., Skoleparken 9, 4. th,
6400 Sønderborg 2920 Charlottenlund 6705 Esbjerg 0

R.60 Meta Stavnager Fløe S.89 Dorthe Støjer Jørgensen S.09 Linda Hermansen
Nørrelundparken 3D, Hundegade 23,1 ., Gudrunsvej 5, st., 0002,
6760 Ribe 6760 Ribe 8220 Brabrand

S.62 Fredi Von Essen Muller S.92 Anna Busch Nielsen S.09 Mark Nørgaard Hansen
Blitsevangen 22, Udsholt, Gyvelvej9,Rebild, Amager Boulevard 130, 4. tv,
3230 Græsted 9520 Skørping 2300 København S

S.63 Else Marie Blichert-Toft S.94 Lotte Gilbert Langseth S.09 Tobias Ebsen
Dybdal Skovvej 27, Rolighedsvej 21, Warmingsgade 20, 1.,
8600 Silkeborg 6100 Haderslev 6000 Kolding

S.66 Anders Skemt Hjuler S.94 Pernille Borowy S.10 Martin Binnerup
Damtoften 19, Balle Husevej 39, Fjældevænget 84, 3. th,
2750 Ballerup 8600 Silkeborg 8210 Aarhus V

S.67 Karen Margr. Bjerg Ladefoged S.97 Heidi Grønhøj Nye m edlem m er
Christinedalsvej 3, Ribe Landevej 401, siden 1.11.2013
5700 Svendborg 6100 Haderslev M.58 Ebba Engsig

S.68
B ^ r g e ^  36 7 tv

S.98 Henrik Gilbjerg Sahl Nielsen 
Finderupvej 5 ,1 ., 0004,

6760 Ribe
1300 København K 8000 Aarhus C Nye m ediem m er 

siden  1 .3 .2013,
S.74 Henningjuel S.99 Pia Hvilsted Sperling (som ikke kom med i sidste

Terpagersvej 13, Ryesgade42,2., nummer vi beklager)
6760 Ribe 2100 København 0

S '" c r ø n d t ^ t ,
S.80

Thulevej 84,
S.99 Anette Kiickelhahn

Lavendelhaven 25,1 th,
2000 Frederiksberg

6715 Esbjerg N 2830 Virum

S.81

9632 Møldrup 6710EsbjergV
6430 Nordborg
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S.93 Lisa C. S. Lauridsen 
Åfaldet 32 
2730Heriev 5230OdenseM

Via Adua 15
IT-20095 Cusanon Miianino (MI)

7100 Vejle

S.84 Ellen Stenderup 

6760 Ribe

8240 Risskov 

2500 Valby

6630 Rødding 

6760 Ribe

Klonhojvej29 
9800 Hjørring

St. Møllevej 5, 3.th 
2300 København S

Døde siden 1.11.2013

v/Rinda Kiausen
Skibbroen 13 - 6760 Ribe Tit*. 75 42 09 46 - Fax 75 4 i 04 31 

www.saelhunden.dk - saeihunden@stofanet.dk
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Ribe Jernindustri A/S er 
grundtagt i 1848 som et 
jernstøberi, der hur
tigt opnåede et sotidt 
renommé, bt.a. for sine 
Landskendte støbejerns
ovne.

I 1970'eme opstartede produktionen af pfadejerns- 
radiatorer, hvormed støberiet i Ribe blev nedtagt.

I 2004 btev Hudevad 
opkøbt og i 2006/2007 
blev Hudevad produk
tionen ftyttet tit Ribe.

H U D E V A D
RiOpane!

DK-6760 Ribe + Ttf.: 7542 0255 + Fax: 7688 2286 + www.rio.dk/www.hudevad.dk

27

http://www.rio.dk/www.hudevad.dk


Afsender:
Ripensersamfundet v/Hanne B. Eimeiund Gam 
Drewsensvej 10 2. th - 2100 København 0 .

Ripensersamfundet
er en forening af tidtigere etever fra Ribe Katedratskote 
samt for skotens nuværende og tidtigere tærere.
Foreningen arrangerer en reception for årets dimitten
der og jubitarer. Den afhotdes i fdrbindetse med trans- 
tokationen på Katedratskoten i juni.
Foreningens medlemsblad, Ripetiserbladet, udkommer 
tre gange pr. år. I februar-nummeret indkatdes der ti) 
generatforsamling og årsmode, aprit-nummeret inde
holder en liste over kontaktpersoner for årets jubitarer 
og oktober-nummeret indebotder bitleder fra årets ju- 
bilarairangementer. Btadet er udkotnmet siden 1916.
Der udsendes normatt 2-3 nyhedsbreve tit de medlem
mer, som bar oplyst deres mailadresse.
Eftertryk af artikler er kun tilladt efter aftale med 
redaktionen.
Oplysninger om foreningen kan findes på hjemmesiden: 
www.ripensersamlundet.dk samt i gruppen Ripenser
samfundet på Facehook.
Medlemskab og adresseændring tegnes/meddeles enten 
ved cn e-mail til: ripcnsersanifundet@t'ipensetsanifun- 
det.dk, på hjemmesiden eller ved at kontakte sekretæren.
Reklamationer over ikke modtaget blad meddeles til se
kretæren eller anmeldes via hjemmesiden.

http://www.ripensersamlundet.dk

