M M MSER HEADET

MEDLEMSBLAD FOR R!PENSER-SAMFUNDET.

Bind 6
1969-1974

Bind 6
Sidenumrene refererer til de trykte blade IKKE til sidenummereringen ved digitaliseringen.

Blad nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

År - måned
1969 - April
1969 - August
1969 - November
1969 - December
1970-April
1970 - August
1970 - November
1970 - December
1971 - April
1971 - August
1971 - November
1971 - December
1972-April
1972 - August
1972 - November
1972 - December
1973-April
1973 - August
1973 - Oktober
1974-Maj
1974 - September
1974 - December

Side *
1
8
19
26
37
48
59
70
81
95
108
119
130
141
152
163
174
185
196
207
218
229

* Sidenr. referer til 1. side i bladet - ikke forsiden (som ikke har sidenr.).

RiPENSER-BLADET
Medlemsblad for Ripenser-Samfundet
Redigeret af K. H. Rosenstand m. ft.

53. - 58. årgang 1969-74

6. Bind
Ripenser-Samfundet

Arkivet

Udgivet af Ripenser-Samfundet
Trykt i Ribe Stiftsbogtrykkeri, Ribe

Indholdsfortegnelse
for bind 6 (1969-1974).
Ribe Kathedralskole
Translokationden21. ju n i...................................................................................................
Kai H. Rosenstand: 80 studenter sprang ud (1969) ......................................................
Søren Sk. Christensen: Viden og engagement..................................................................
Om årets skolekomedie på katedralskolen. Arthur Miller: Heksejagt ......................
Rektor V. Vestergaard: Den uforgængelige Holberg (1970) ..........................................
Overlæge Knud Fogh: 60 års jubilarminder (1970) ......................................................
Kai H. Rosenstand: Fra translokationen (1970) ..........................................................
Ole Beck: Om at gå i skole ...............................................................................................
Andreas Jørgensen: Hjemstavn...........................................................................................
Skolekomedie på katedralskolen (1971)
....................................................................
Rektor Vestergaard: Beviset mere end tal .......................................................................
Niels Oksenvad: En studenterjubilars hilsen ..................................................................
Omkring translokationen........................
Rektor Vestergaard: Translokationstale (1972) ..............................................................
Andreas Jørgensen: Tale af en jubilar ...........................................................................
Rektor Vestergaard: Translokationstale (1973) ..............................................................
Af skolens dagbog ...............................................................................................................
Katedralskolens skolekomedie (1973) ...............................................................................
Rektor Vestergaard: Translokationstale (1973) ..............................................................
Rektor Vestergaard: Translokationstale (1974) ..............................................................
Herluf Forchhammer: Mercurius og Ribe Katedralskole ..............................................

1
8
21
38
51
52
55
62
75
83
97
98
100
141
142
185
177
177
185
218
221

Heimdal
Ulf Timmermann: Heimdal, en forening i fremgang og forfald (68-69) ..................
2
Miriam Edelberg: *Vågner, vågner, danske helte!« ...................................................... 37
Morten Kyndrup: Heimdal (1970-71)
..................................................................... 82
Bent Falby Lauridsen: Heimdal i den forløbne sæson (1971-1972) .......................... 134
Elisabeth Edelberg: Heimdalsæsonen (1972-73) ........................................................... 177

Ripenser-samfundet
Jens Vind: En Brev-Kasse ................................................................................................... 3
Kai H. Rosenstand: Tale i Ripenser-Samfundet .......................................................... 28
Lektor Karkov præsenterer sig ......................................................................................... 39
P. Daugaard Peters: Det tavse flertal........................................................................... 61, 86
Gunnar Ohland: En legatstifter ....................................................................................... 99
Nyt stort legat til studenter fra Ribe Katedralskole...................................................... 105
P. Daugaard Peters: Redaktør Rosenstand syg .............................................................. 117
E. Veisig: Før en legatuddeling.......................................... ............................................... 149
A. Karkov: Ripenser-Samfundet fylder 60 år ................................................................. 155
A. Karkov: Ny redaktion................................................................................................... 155

Ripenser-Samfundets bestyrelse .............................. 16, 78, 123, 149, 161, 173, 193,
Fra Ripenser-Samfundets bestyrelse: ........................................................................ 183,
Generalforsamling: .............................. 19, 27, 59, 74, 108, 121, 153, 165, 197, 212,
Ripenser-Samfundets legatuddelinger: .............................. 106, 149, 151, 193, 214,
Ripenser-Samfundets fester: .............................................................................. Is 3, 19,
26, 27, 59, 70, 108, 120, 130, 140, 152, 163, 164, 174, 176, 192, 196, 213,
Ripenser-Samfundets regnskab .......................................................... 20, 60, 109, 154,
Adresseændringer: .............................................................................................. - ...............
17, 35, 57, 68, 79, 89, 107, 117, 128, 139, 148, 173, 184, 195, 203, 216, 227,
Nye medlemmer: ................................................................................................................
18, 36, 47, 63, 72, 90, 107, 116, 129, 140, 148, 159, 172, 184, 205, 217,

217
224
233
234
230
198
235
226

In memoriam
Kai H. Rosenstand: Lektor Ejner Askgaard, overretssagfører Arne Sundbo, læge
Niels Svith og skolelæge Jens Kongsdal Jensen ..................................................
A. Karkov: Lektor Christian Elmgaard ..........................................................................
Overlæge Knud Fogh: Ved redaktør K. H. Rosenstands død ......................................
Rektor V. Vestergaard: Lektor O. Heide Petersen ......................................................
P. Daugaard Peters: Radioforhandler Immanuel Jensen ..............................................
Rektor Vestergaard: Lektor Hans Schmidt ..................................................................

56

111

131
132
147

211

Ribe og Omegn
Kai H. Rosenstand: Riber Ret bliver 700 år ......................................
Kai H. Rosenstand: Vittenberg og Hellig Kors k ap el..........................
Lektor E. Askgaard: Klokkerne i Ribe Domkirke ..............................
Kai H. Rosenstand: Ribe og bogtrykkunsten ......................................
Kai H. Rosenstand: Et bykvarter, der er forsvundet ..........................
Kai H. Rosenstand: Den historiske radio ..............................................
Kai H. Rosenstand: Da Ribes blå dragoner red over grænsen ..........
Kai H. Rosenstand: Den gamle onsdag m. m. i Ribe 1848 ..................
Kai H. Rosenstand: Fra det gamle Mandø ..........................................
Henrik Pontoppidan: Barndomserindringer fra Ribe ..........................
Kai H. Rosenstand: Et Falsterminde restaureret .......... ......................
Kai H. Rosenstand: Da Ribe havde 5 torve ..........................................
Aino Kann Rasmussen: Den antikvariske Samlings udgravninger 1970
PrebenKvist: En kærlighedserklæring......................................................
Kai H. Rosenstand: Et julelegat i Ribe ................................................
Civ. ing. V. Kann Rasmussen: Lad os svæve til M andø....................
Kai H. Rosenstand: Ribe spillemænd ......................................................
Jens Fredslund: At svæve eller også ikke ............................................
Kai H. Rosenstand: Galgebakken ved Ribe ........................................
Verner Sinnbeck: Omkring Willumsenmuseet i R ib e............................
Kai H. R,osenstand: Gråbrødreklosteret i Ribe ....................................
H. Andrup: Det gamle apotek i Ribe ....................................................
Kaare Øijord: Kunstfanfarer over Ribe ................................................
Aksel Lassen: Svensk påmindelse om Jacob A. R iis............................
Lennart Edelberg: Beslutningsprocessen i Ribe ....................................
Aksel Lassen: Jacob A. Riis som fotograf ............................................

4
9
11

13
14
22

31
33
., 53
50
58
64

66

70
73
77
81
84

86
101

103
133
143
145
146
156

Marilene Nicolaisen: Bogtrykkeriet i Ribe 1810-68 .............................. 166, 189 199,
A. Karkov: Johanne Dan i h a v n ......................................................................................
Andreas Jørgensen: Det sydjyske universitetscenter ......................................................
A.Karkov:Vik!ngetidensRibe...........................................................................................
Ingeborg Finsen: Livet i Ribe bispegård 1868-92 .................. ........................................
Personalie og Ribe-noter: ...................................................... 6, 15, 24, 36, 47, 56, 67,
79, 90, 105, 118, 127, 138, 150, 158, 171, 179, 193, 203, 206, 193, 214, 224,
79, 90, 105, 118, 127, 138 150, 158, 171, 179, 193, 203 206, 214, 224,

Anmeldelser

Leif Agerbæk: Bevaringspian Ribe af Hans Henrik Engqvist 1969 ..........................
Aksei Lassen: Livet i Ribe 1560-1700 af cand. mag. Oie D egn..................................
A. Karkov: Ribes skibsfart efter 1850 af Alan Hjort Rasmussen..............................
Carl Rise Damkjær: Bomiljø og bevaring i Ribe efter H. H. Engqvists foredrag i
Ripenser-Samfundet .....................................................................................................
A. Karkov: Generel landskabsplan for Ribe amt ........................................................
Frode Schon: Om ægteskab og underhold af H. Andrup ..........................................
A. Karkov: Et kommunalt orienteringsblad ...................................................................
A. Karkov: Fra Ribe amt 1972 ...........................................................................................
Aksel Lassen: Haldor Halds erindringer .......................................................................
A. Karkov: Susanna af Hegelund, kommenteret udgave af universitetslektor Aage
Jørgensen .......................................................................................................................
A. Karkov: Mark og Montre ............................................................................................
A. Karkov: S k alk .................................................................................................................
A. Karkov: Kathoveddøren efter Skalk 1973 nr. 3 ......................................................
A. Karkov: På sporet af vikingetidens Svendborg (Naturens Verden 73) ..............
A. Karkov: Strejflys over Ribe som søfartsby i ældre tid af dr. phil. Henning
Henningsen ............................................................

Varia

Lektor L. Edelberg: Otto Fr. Muller 1730-1784 ..........................................................
Universitetsadjunkt Aage Jørgensen: Peter Hegelund som skoledramatiker ..........
A. Karkov: Efterlysning af en studentervise................ .................................................
Paul Lund: Christian Carl Gabel .................................................................. 124 161
A. Karkov: Hyldest til Ribe og Ribe skole (sang) ......................................................
Jens Vind: Christian Falster som samfundskritiker ......................................................

Illustrationer på omslag

219
170
186
192
230
234
234

40
110
111
H9
122
135
156
157
175
17g
17g
17g
201
202
202

48
112
121
181
171
207

1: Grønnegade i Ribe (Johan Rohde). 2: Studenterholdet 1969. 3: Markedsdag i Ribe
(Tom Christensen). 4: Skibbroen ved vinter. 5: Ribe med Domkirken ved vinter. 6. Stu
denterholdet 1970. 7: Ribe Stampemølle (Stephan Ussing). 8: Puggårdsgade. 9. Udsigt
mod Ribe fra Nørre å. 10: Studenterholdet 1971. 11: Skibbroen ca. 1920. 12. Hvidebro i
gamle dage. 13: Redaktør K. H. Rosenstand. 14. Studenterholdet 1972. 15: Ribe stor
kommune. 16: Silhouet af ægteparret Hyphoff. 17. Høkergården i Århus. 18: Studenter
holdet 1973. 19. Kathoveddørens trekantrelief. 20: Christian Falster. 21. Studenterholdet
1974. 22: Biskop Balslev.

MBEMSEER-BEJM&ET

MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET
4. bind

A pri)1969

53. årgang

Nr. 1

D en a n tik v a r is k e S a m iin g

Den moderne sparekasse
klarer Deres økonomi

HANS TAVSENS HUS
PORSBORGS KÆLDER
QUEDENS GAARD
ÅBENT:
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14—!8
Vinter:
Alle fredage: 19—20

SPARE- OG LÅNEKASSEN

Hotel og restauration

R!BE D!SCONTOBANK

POSTGAARDEN

FO R RIBE BY OG OM EGN
STO R EG A D E - RtBE

TELEFON *4211 11

4nno 1668

Telefon 42 05 75

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

S t ii m ø b t e r - garnie og n y e

EJNER DAU

Snedkermester
Ribe - Teiefon 42 04 73

GULD . SØLV . URE . OPTIK

6760 RIBE . TLF. (05) 42 02 26

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI
R IB E -T E LE FO N *420800

RKdiTTETSTRYK - F2IRPÆTRYK

Obs!

Obs!

Fredag den 23. maj

Sundtur med
Viking-bådene
t
egen salon.

Festen
fortsætter
i LORRYs
natklub

i/ved

K øben havn

For medlemmer L. QH HQ
For gæster
K!t LUtUU
Køreplan for arrangementet: Kl. 18.45 mødes vi i FP?w?eg%Je ved
V/Pmg-bådenes billetkontor, hvor billetter vil blive uddelt. Vi går
ombord og spiser. Ca. 22.30 ankommer vi igen til Havnegade, hvor
på vi tager til Z-orry.
Prise?? 077?/%tfer.*

PzPet id Vi^i??g-Mde??e
Z,Mx%s-p/<3tte fexcZ Jri^etw er)
Æ??tré ti/ Po?ry

Æ^OTTMtJriM^
Tilmeldelse, senest 1 uge inden, til Ib Koldbæk, Livjægergade 21,
4. sal tv., 2100 København 0. Tlf. TRia 4 01 36.
Vel mødt i Havnegade fredag den 23. maj kl. 18.45.
rlrr. M<Zv%/get.

Translokation den 21. juni
Skoleafslutningen for Ribe katedralskole finder i år sted lørdag den 21.
juni kl. 10. Til festen venter man naturligvis jubilarer, og det skal siges
uden afkortning, at skolen er glad ved at se dem. Plads er der som be
kendt nok af, enten i skolegården eller domkirken. Men skolen ser meget
gerne, at talsmændene for de jubilerende hold ville kontakte hinanden med
det formål at finde ét? ordfører for samtlige jubilarer. For mange jubi
læumstalere som i 1968 forrykker balancen i afslutningen og fordunkler
den kendsgerning, at det først og fremmest er diwitte??der??es dug.
Det er så sandt, som det venligt er sagt.
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Heimdal
En forening i fremgang og forfald.
Efter at Heimdal i 1967-68 var gået helt i stå - i denne sæson var der ialt
3 foredragsaftener —fik foreningen ved begyndelsen af den nu snart afslut
tede sæson en begivenhedsrig og interessant start, hvis lige Heimdal næppe
har kendt. Det, der udløste den så livlige start var et fænomen, der tidligere
har givet anledning til uoverensstemmelser, nemlig spørgsmålet om en ud
videlse af foreningen, så at en større del af eleverne på skolen kunne opnå
medlemsskab. Før var det pigerne, I g'erne og 3. real, der krævede deres
ret. I år krævede den sidste rest, 1. og 2. real, at kunne blive medlemmer.
Efter 2 generalforsamlinger (den første blev kendt ugyldig) blev det ved
taget, at samtlige elever skulle have adgang til Heimdal. Til den afgørende
generalforsamling kom ikke færre end 116 fremmødte. Hvis man vil, er
Heimdal ikke længere nogen gymnasieforening, men en elevforening - til
sorg for nogen, til glæde for andre. Endvidere opnåede en ikke-3. g'er valg
til én af præsident posterne, ligeledes et brud med de gamle love.
Den anden generalforsamling med dens 116 fremmødte gav en start fyldt
med optimisme. Anledning til optimisme gav også sæsonens første arran
gement, til hvilket 60 af eleverne kom. Foredraget blev holdt den 3. sep
tember med biafraneren Peter Alex Egom som foredragsholder; emnet var
konflikten Nigeria-Biafra. Entusiasmen forblev dog ikke lige stærk, og
resten af sæsonen har været jævn, d.v.s. ca. 20 til 30 pr. foredragsaften.
Som tidligere har Heimdal kørt med et varieret program. I ikke mindre
end fem tilfælde har vi hentet foredragsholdere fra Ribe - ikke grundet
bypatriotisme, men det faktum, at Ribe stadig beboes af indbyggere, hvis
viden man kan suge inspiration af.
Store-Heimdal blev holdt den 14. december. I den anledning er der ikke
noget at bemærke. Enhver må tænke tilbage på de Store-Heimdal fester,
de selv har oplevet - sådan forløb Store-Heimdal i år.
Af forskellige årsager er tidsplanen for sæsonen blevet lidt forskudt,
hvilket betyder, at vi først afslutter sæsonen midt i maj. Men der er lagt
op til en interessant afslutning, idet vi ligger i forhandling med henholds
vis museumsinspektør Werner Jacobsen og u-landsekspert, civilingeniør og
forfatter Gunnar Andreasen, om udfyldelse af de endnu ikke helt plan
lagte møder.
Lille-Heimdal står for døren, det er berammet til den 26. april.
I korthed har Heimdal i sæsonen 1968-69 budt på følgende:
Den 3. september 1968, Peter Alex Egom: »Konflikten Nigeria-Biafra«.
Den 2. oktober 1968, Frank Bregnballe: »Hvorfor sidder de der?«
Den 9. oktober 1968: Jørgen Knudsen om Rifbjergs »Arkivet«.
Den 23. oktober 1968, rektor Kyndrup, seminariet: »Socialpsykologi«.
Den 23. november 1968: Filmen om atomkrigen »War Game« (Ribe Bio).
Den 30. januar 1969, Mogens Bencard: »Ribe«.
Den 12. februar 1969: Jels Forchhammer: »Fællesmarkedet, Europa eller
Norden«.
Den 16. april 1969, Henrik Andrup: »Den familiepolitiske krise« eller
»Hva' fa'en ska' vi mæ ægteskabet«.
Som det bemærkes, bestod et af møderne i en filmforevisning i Ribe Bio.
En idé, der lejlighedsvis vil blive taget op i den udstrækning, de økonomiske
forhold giver muligheder for (særlig, hvor der er tale om film, som burde

3
være obligatoriske i undervisningen i deres egenskab af at være fundamen
tale for vor tid; men som undervisningsministeriet med dets censurende
hensynstagen og deraf følgende virkelighedsfordrejede undervisning finder
for uegnede).
Det er ikke nemt at være forening i en tid, hvor der findes så mange til
bud, som tilfældet er, og hvor menneskene måske har fundet andre værdi
normer. At så forholdsvis få kommer i Heimdal undskylder nogle bl. a.
med, at Ribe Katedralskole er en oplandsskole; mens andre anfører, at de
moderne befordringsmidler skulle lette problemet. Økonomien er ualmin
delig god - man har råd til at betale, selv om man ikke kommer.
For Fieimdal:
præsident.

JULEFESTEN I RIBE
36 deltog i jutefesten, som i år blev afholdt 28. december på Weiss' stue. Der var dækket
op tit det store kotde bord i marinestuen kt. 18.30. E. Veisig bød vetkommen og man
hengav sig til bordets glæder. Værten på Weiss' stue havde virkelig gjort noget ud af
arrangementet. Foruden alt det til bordet tilhørende kolde, blev der bl. a. serveret røget
ål, stegt ål, tarteletter, mørbrad m.v. Arr. udvalget havde beklageligvis ikke offentlig
gjort menuen, hvilket bevirkede, at kun få, da man endelig nåede til osten, kunne spise
mere.
Efter maden var der dækket op til kaffe i selve restaurationen. Mens deltagerne op
holdt sig her, blev der ryddet af i marinestuen, hvorefter et til lejligheden lejet orkester
spillede op til dans.
Under dansen var der arrangeret selskabslege, hvorved diverse flasker vin blev ud
delt som præmier.
Festen sluttede ved 1-tiden.
V.

En Brev - Kasse
Jeg føler mig foranlediget til at svare kort på Carl Rise Damkjærs læser
brev »Ryges der hash på Ribe Katedralskole« i sidste nummer af bladet, omend jeg ikke forstår, hvad det egentlig er, CRD savner. Den af ham
efterlyste »column« synes jeg har været fast bestanddel af bladet så langt
mit kendskab til dette rækker, og det er vel også vanskeligt at finde nogen,
der bedre er i stand til at redigere den end vor redaktør med hans store og
grundfæstede lokalkendskab. Den sensationsprægede overskrift på brevet
er jeg så venlig at betragte som blikfang, for det har naturligvis aldrig væ
ret CRDs hensigt, at Ripenserbladet skulle konkurrere med formiddags
pressen, men af de øvrige emner er der ikke ét, der ikke berøres enten i den
faste rubrik eller i forskellige referater og taler i årets løb (referat af trans
lokation etc.; rektors tale ved samme lejlighed o. lign.).
Det fremgår af brevet, at det skylder Edelbergs tale ved årsfesten sin
fremkomst; det er glædeligt, når en tale er så fængende, at den virkelig
kan engagere sine tilhørere til interesse for den forening de er medlemmer
af og få dem til at overveje, fo rfo r de er medlemmer. Også mig fik Edel
bergs tale til at tænke, og jeg kom til det stik modsatte resultat af ham: At
Ripensersamfundet er og skal være en fuldstændig harmløs forening. Det
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eneste fællesskab for Ripensersamfundets medlemmer er, at de alle engang
har været elever på Ribe Katedralskole, det er et fællesskab i noget forti
digt og derfor i sin grund sentimentalt. Hvis et sådant fællesskab fik magt
og brugte den, ville det gøre mere skade end gavn, det ville virke bagstræ
berisk og hæmmende på det sunde liv, der netop nu (og til enhver tid) ud
foldes på skolen - til illustration behøver jeg blot at pege på den rolle »die
alte Herren« i mange år spillede i tyske studenterforeninger.
Det harmløse Ripensersamfunds medlemmer viser deres interesse og fø
lelse for deres gamle skole, når de møder op på skolens festdage og når de
spytter i bøssen til årets dimittender, når de glæder sig ved at møde gamle
kammerater og ved at blive holdt orienteret om hinanden og skolen og
byen gennem »Ripenserbladet« (som derfor er samfundets vigtigste aktiv)
- dette skal Ripensersamfundet være, og efter min mening ikke meget mere.
/ens Viwd.

Ribe Ret bliver 700 år
Ribes interessante lille bymuseum på rådhuset rummer blandt mange sjæl
denheder en fin, gammel pergamentsbog indeholdende afskrifter af Riberretten, Jydske lov og Erik Klippings jydske forordning. Originalen til
Riber ret opbevares i Det kgl. bibliotek mellem to glasplader.
Ribehåndskriftet fremtræder meget smukt læderindbundet og forsynet
med sølvspænder med byens våben. Det er byens eje og kan ikke fraranes os.
»Tak du Gud, min søn, at du ikke kom for Ribe ret, sagde kællingen,
hun så sin søn hænge i Varde galge.«
I Ribe var det måske gået ham langt værre.
Jo, strenge var tidens straffe, også i Ribe, hvad jo tillige jernhånden på
den gamle Nørreport bar vidnesbyrd om.
Og nu nærmer vi os den berømte, eller berygtede, lovs 700 års jubilæum.
Det var Kong Erik Klipping, der den 26. juni 1269 stadfæstede Riberretten, en af vore allerældste byretter. I sit udspring er den ikke helt origi
nal. Modellen er den lybske byret, der imidlertid tillempedes med stor
selvstændighed under hensyntagen til lokale retsvaner.
Ser man loven på baggrund af tiden, er der ikke noget særligt bemærkel
sesværdigt ved dens strenghed. Loven er skrevet efter de samme principper,
som udtrykkes i fortalen til Jydske lov, hvori det hedder, at retsindige
mænd skal nyde deres ret og fred og de fule og uretvise ræddes for at fuld
komme deres ondskab.
I det originale håndskrift (i Det kgl. bibliotek) findes der kun 59 artik
ler, medens der i det yngre håndskrift på Ribe rådhus forekommer 123.
Det bør anføres, at Ribe er den eneste af de nørrejydske byer, der i ældre
tid havde en selvstændig byret, men den fik hurtigt anvendelse i både
jydske og fynske byer.
Det såkaldte talionsprincip (øje for øje og tand for tand) gennemsyrer
ganske Riberretten.
Med livsstraf straffedes ikke blot drab på sagesløs mand, men også
bortførelse af anden mands »kone og ejendom«. I Ribe kunne man ikke
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som i andre byer købe sig fri for manddrabs straf. Det der i dag kaldes
»uagtsomt manddrab«.
Der var dødsstraf for at lave og udgive falske penge og for at forfalske
varer, såsom honning og voks.

wed

Ret.

Forfalskning af mål og vægt straffedes med hængning, ligesom også
tyveri. En tyv, der stjal for mere end en halv marks værdi, blev uvægerlig
hængt. Mindre tyverier straffedes med brændemærkning. Så kunne enhver
se af hvilken kvalitet personen var. Kvinder kunne man anstændigvis ikke
hænge. De »slap« for deres kvindelige blufærdigheds skyld med at blive
levende begravet under galgen. Ville man være særlig human, blev der
sat en balje over hovedet, for at ikke de tilstedeværende skulle derved ræd
des over det skrækkelige syn og derved mistvivle om Guds barmhjertighed.
I den grad gennemførte man gengældelsesprincippet, at den, der sårede
en anden livsfarligt, skulle af med den højre hånd. Den, som havde til
hensigt at såre en anden med sin kniv, skulle have højre hånd gennemstukket med sin egen kniv.
Ægteskab med to koner straffedes forholdsvis mildt, nemlig med udjagelse af byen og tab af den halve formue, men voldtægt og konerov
straffedes med døden. Jomfruer, der gifter sig uden forældrenes samtykke,
skal miste alt deres gods, og kvinder, der skændes, skal have sten om deres
hais op og ned ad byens gader. For samkvem med en andens kone har Ribe
ret en mærkelig bestemmelse, der er hentet fra lybsk ret, at delikventen
skal føres gennem byen i optog på en særdeles uanstændig måde.
At »hekse« brændtes, ved vi jo.
Ribe ret giver som helhed et levende billede af samfundsforholdene i
Ribes middelalder, især gennem de senere tilføjede artikler i en tid, da
hver af de fire stænder havde sine privilegier.
I Ribe ret forbydes det udenlandske købmænd i tiden fra Mortens dag
til midfaste at købe og sælge andre varer end rug og vadmel. Der skelnes
skarpt mellem de finere købmænd og de simplere håndværkere, hver skulle
blive i sit embede.
Ser vi på Ribe ret i sin helhed, må vi jo give kællingen ret, at helt rart
var det nu ikke at blive dømt efter de paragraffer. Vor moderne ret kan i
hvert fald i strenghed ikke hamle op med bestemmelserne af 26.
7269.

6

Indehaveren af radio- og cykelfirmaet ¡^Lauridsen & Jensen«, Ripenser-Samfundets
næstformand,
Jensen i Ribe, kunne den 10. februar fejre 40 års forretnings
jubilæum. Den afholdte og dygtige Ribeborger blev genstand for megen hyldest, og RS
var blandt dem, der mindedes dagen.
Tidligere forstander for Rødding Højskole, forfatteren og historikeren H%ns Alslev
Lnnd, er død 78 år gammel på sin ejendom Tanderupgård i N. Fårup. Hans Lund blev
student fra Ribe i 1909, og han udmærkede sig allerede i skoletiden ved sin begavelse
Han blev en af den danske folkehøjskoles betydeligste mænd i vor tid, og hvad han skrev
og talte vil blive mindet.
Fru MagniM Ødmn ßahdah/, gift med forfatteren Jørgen Bukdahl, har kunnet fejre
70 års fødselsdag, hyldet som den fremragende skribent og foredragsholder og det sjæld
ne menneske, hun er.
Den meget afholdte biskop over Ribe stift, $. Af. Vestergaard, der døde i 1955, kunne
den 4. februar være fyldt 100 år.
Fru /¡¿hf! Andersen, enke efter købmand Jens Andersen i Ribe, fyldte den 9. januar
85 år.
Det meget populære postbud Charles Bernhardt, Ribe, er afgået ved døden.
Fru Marie Nielsen, enke efter borgmester L. C. Nielsen, har holdt 75 års fødselsdag.
Boghandler Fhhe C/aasen i Varde, gammel ripenser, er død 79 år gammel.
Indehaveren af den gamle Ribe stampemølle, nu tømmerhandel, C. Hasted Christensen,
er udnævnt til æresmedlem af Ribe Handelsstandsforening.
Ingeniør Anad Stärap og hustru, Ribe, har fejret guldbryllup.
Fru Fiisaheth Aoejoed, f. Nissen, Ribe, enke efter lærer Børge Koefoed, fyldte den 4.
januar 80 år.
Biskop Haldor Haid, Nykøbing F., er død 61 år gammel. Han var student fra Ribe
1926.
Takket være sin fine sæson er Athe Antt'hfartshe Feishahs medlemstal steget 10 procent.
Den udmærkede foredragsrække om berømte ripensere sluttede med foredrag af lektor
L. Edelberg om de to naturforskere Otto Fr. Müller og lægen Niels Finsen. Museumsin
spektør ved Nationalmuseet, Hans Stiesdal, talte om Verdensurets skaber, astromekanikeren Jens Olsen, samt om berømte ure i det hele taget, et par glimrende aftener. Bede
dagsturen bliver i år indenlandsk. Den går op gennem Jylland, bl. a. ad den gamle
hærvej, og til Silkeborg og egne knyttet til Blicher m.m.
Det Antikvariske Museum i Quedens Gaard har modtaget en række værdifulde gaver,
bl. a. fine ting fra fru Maren Jensen, Fæsted, urmager Nis K. Knudsen i Harreby, og fru
apoteker Lind.
Ribe Katedralskoles skolekomedie blev i år ikke Ibsens *Vildanden«, men Kurt Weills
modernisering af John Gays samfundssatiriske *The Beggar's opera« fra 1728.
Forestillingen blev ypperligt gennemført. Sidste teateraften sluttedes med skolebal på
Klubben.
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Ribe Turistforening har erhvervet og gennemrestaureret et nydeligt gammelt bindings
værkshus på Skibberoen og indrettet det til et morsomt værtshus. Forretningen er bortforpagtet til fru BertBa AiordaBi. Huset, der står turistforeningen i 400.000 kr., skal nok
blive en stor turistattraktion. Den nydelige beværtning har fået navnet »Sælhunden« ef
ter naboen på den anden side af Skomagerslippe.
Hotelejer 5f. Laaridsen, »Postgården«, er gået i gang med betydelige udvidelser, der
skal skaffe selskabslokaler og mange andre lokaliteter, der ventes færdige til sæsonen.
Den 23. januar holdtes på Katedralskolen orienterende møder for ledere og lærere ved
de afleverende skoler samt aspiranter og deres forældre med orientering om krav og mu
ligheder i gymnasiet.
Odd-Fellow logen »Riberhus« har indviet en meget smuk bygning på Hovedengen i
Ribe.
I påsken forsøgtes i »Kælderstuen« i museet i Quedens Gård et morsomt eksperiment
med dukkekomedie (Mester Jakel-teater), der jo er særdeles historisk. Lærerinde fru Su
zanne Andresen havde lavet kostelige dukker. Born spillede løs med dukkerne for et tal
rigt publikum af børn og deres forældre. Man påtænker senere at forsøge sig med typen
»Ej blot til lyst«, som vi kender fra vor barndom.
Ekspert i restaureringsarbejde med gamle huse, tømrer Knad Christensen, Ribe, fyldte
den 22. februar 60 år.
Journalist K. H. Rosenstand har været gæst ved »De gamles hyggeeftermiddage«, hvor
han talte om emnet »Min barndoms gade«, nemlig Grønnegade i Ribe.
Ved samme møde viste radioforhandler Immanuel Jensen morsomme Ribe-film.
Ribe Roklub har holdt 35 års jubilæum, og i den anledning udsendt et smukt jubilæums
skrift.
Fhv. overassistent Elisabeth Daagaard Peters, Damhus, Ribe, fyldte 30. januar 70 år.
Den gamle Ribe-ven, guldsmed Harald Jacobsen, København, mangeårigt bestyrelses
medlem af »Ribe og Omegns Hjemstavnsforening«, fylder den 22. maj 70 år.
Overlæge, dr. med. Dacid Bøggild, har trukket sig tilbage som formand for Ribe An
tikvariske Selskab på grund af alder. Hans efterfølger i bestyrelsen blev tømmerhandler
F. Lerche-Thomsen.
Fru Afaren Jensen i Fæsted har til minde om sine forældre skænket Antikvarisk Samling
i Quedens Gård en meget smuk fajance fontænekumme fra 1730.
Ribe posthus flytter til foråret til Brugsens tidligere bygning, som postvæsenet har er
hvervet i Set. Nikolaigade.
Siden 1907 har det gamle Tårnborg i Puggaardsgade været posthus. Denne bygning,
der er fredet i klasse A, overtages formentlig af amtet. Før bygningen blev restaureret,
var den, der jo er Brorsons gamle bispegård, bolig for postmesteren, og selve kontoret var
i en bygning i gården.
Cigarhandler Parnto Pedersen i den gamle Clausens Gaard er død 56 år gammel.
Student fra Ribe 1907 docent, cand. mag. Ingeborg Btentann, datter af stiftsamtmand,
kammerherre Stemann, fylder den 10. maj 80 år.
Overassistent Pranh Kristensen er udnævnt til fuldmægtig ved Ribe Amtstue.
Fhv. overbibliotekar Dagny Afortensen har som sædvanlig vist R.B1. den velvilje at
udarbejde registeret til 5. bind, hvorfor takkes venligst.
På grund af pladsmangel må adresseændringer udgå til næste nummer.
AAeste nammer af Ripenser-Bladet adhommer først i aagast.
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80 studenter sprang ud
Den årlige translokation på vor gamle skole fandt sted den 21. juni, og man
kunne samles i skolegården med sol under grønne linde. Mange jubilarer
var mødt frem, mange gamle elever og glade forældre til studenter og rea
lister.
Rektor uddelte eksamensbeviser og talte til dimittenderne om at dyrke
erkendelsen og den sunde fornuft, idet han udtalte:
- Det synes at være en almindelig opfattelse, at det under alle forhold
gælder om at opleve, at det er oplevelser, det kommer an på, sagde rektor
V. Vestergård til de dimitterede studenter og realister på Ribe katedral
skole ved translokationen. Han fortsatte: —Hvis der er tilstrækkelig mange
oplevelser, og hvis frem for alt disse oplevelser pumpes videre til så mange
som muligt, er menneskenes personlige lykke og tilfredshed sikret. Ved
nærmere eftersyn viser det sig dog, at der med oplevelser menes behagelige
oplevelser eller oplevelser, der foranstaltes bevidst og eventuelt i grupper
for at vække opsigt, de såkaldte happenings.
- Nu er forholdet imidlertid det, at hvis vi går rundt med dorske sanser,
så er oplevelser uundgåelige, men de er mangeartede: kedsomhed opleves,
sørgelige begivenheder opleves lige så vel som behagelige.
- Hertil kommer som noget afgørende, at oplevelsen efter sagens natur
er udpræget subjektiv. Det vil sige, den kan ikke have eksisteret for andre
end den enkelte. Man kunne også sige, at oplevelsen er lyrisk og primitiv i
modsætning til vore normale erkendelsesformer: Iagttagelsen og bearbej
delse af iagttagelsen gennem ræsonnement. Disse erkendelsesformer fører
til, at vi kan meddele erfaringer videre til andre så objektivt, som det er os
muligt.
Når den lyrisk-subjektive oplevelse stilles overfor det objektive ræson
nement eller den sunde fornuft, gøres det ikke for at advare mod oplevel
sen. Det ville være umuligt, men for at advare mod den anskuelse, at ople
velsen kan være normgivende, at den kan have nogen som helst gyldighed
og betydning for andres udvikling, thi det kan privat føleri ikke have.
Rektor sagde videre: - Oplevelsen er tilfældig, selv om den er nok så in
tens. Den kan ikke engang kontrolleres af den enkelte, og har derfor nøj
agtig lige så lidt normgivende gyldighed for den enkelte, som den har for
hans omgivelser. Det kan blive meget farligt at forveksle oplevelsen med
den objektive erkendelse. Digteren og kritikeren, Tom Kristensen, har for
længst udtrykt denne fare således: »I det lyrisk udflydende og altomspændende sind lurer der en djævel, som fører vild«. Dermed mener han, at det
er farligt at ville gøre noget til rettesnor både for andre og for en selv, når
man ikke ved og ikke kan vide, hvad det egentlig er for noget, der skal være
rettesnor. I får oplevelserne uden videre, sluttede rektor Vestergård, men
man må ønske for jer, at I vil dyrke erkendelsen, dyrke den sunde fornuft.
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Der uddeltes de sædvanlige legater og flidspræmier, og naturligvis blev
der »spyttet i bøssen« af jubilarerne.
Deres tal var stort. Flertallet opnåede 40 års jubilarerne med 16 under
advokat C. J. ÆJerseMS førerskab. Af 40 års jubilarer mødte pensioneret
viceskoleinspektør i Frederiksværk frøken Marie Andersen og ingeniør Poul
Ager^<e^, Aarhus.
Advokat Andersen overbragte samtlige jubilarers hilsen og tak, idet han
udtalte:
- Som repræsentant for studenterne af 1929 vil jeg på mine kammeraters
og egne vegne bringe skolen en hilsen. Dernæst vil vi ønske studenterne af
1969 til lykke med dagen og ønske jer en god fremtid.
Selv om vi i 1929 stod foran økonomisk svære tider med stor arbejdsløs
hed, der varede i mange år, tror jeg alligevel, at vi havde det lettere, idet
vore problemer nærmest var økonomiske. Med alt hvad der pa næsten alle
områder er under hastig udvikling i dag, må det være svært at skulle tage
bestik af fremtiden.
Da vi i 1954 fejrede 25 års jubilæum, og nu da vi igen mødes, føler jeg
en virkelig glæde ved at være sammen med mine skolekammerater. Vi kan
tale sammen og være mod hinanden, som om vi var skiltes for kun få dage
siden. Denne samhørighed eller dette kammeratskab må jo være skabt un
der vor skolegang, da mange af os ikke har set hinanden i mange år.
Jeg vil ønske for jer, at I også senere må føle den samme glæde ved at
være sammen og mindes jeres skole.
Som et håndgribeligt bevis på vor glæde har vi givet skolen et beløb til
supplering af legaterne, selv om der måske ydes større økonomisk hjælp end
tidligere, håber jeg, beløbet vil finde god anvendelse.
Rektor takkede. På studenterholdets vegne takkede student Søren Juul
Christensen, Bramminge, skolen.

Vittenberg og Hellig Kors kapel
A/ Æ. H. RoseMsiimd.
Ribe skal have en ny kommuneskole. Den skal ligge på det historiske Vit
tenberg, hvorefter den får navn. Det navn har ikke spor at gøre med den
renovationsplads, der i sin tid prydede pladsen.
^
Pladsen hører hjemme ikke blot blandt byens jorders, men også den
kirkelige historie.
Vittenberg hører fra gammel tid byen til og var henlagt til borgmeste
rens brug. I en fortegnelse over byens jorder fra ca. 1530 i byens gamle
jordebog nævnes, at engen langs med den søndre dæmning (hvorpå Haderslevvejen nu går i vore dage) ved Hellig Korsets-kapel fra Arrilds tid
havde været brugt af borgmestrene. Endnu i 1605 kaldtes den Korskapelle
eng. I 1595 var Vittenberg indtaget fra fællesdriften og omkring 1700 blev
den sammen med den sydligere liggende Hyrdeeng overladt til Ribe bor
geren Peder Skaaning, hvis slægt var bruger af engen til 1754. I en be
stemmelse dateret 31. maj 1769 omtales Vittenberg også under navnet
»Hvittenberg«. Det hedder herom bl. a.:
»Al den øvrige del af Ribe bys fælled, hvor samme endog er beliggen
de, der består af »Synderporten«, såvel som for- og eftergræsning af Li-
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den Kobroe, Teileng, og herved indhegnede enge samt Hvittenberg og
Korseng bliver herefter til evig tid Ribe bye alene tilhørende, uden at In
der Bierrum eller Teilgårdens beboere har mindste lod, del eller anden ret
tighed.
Til grundene på Vittenberg knytter sig altså også, som ovenfor antydet,
et stykke ripensisk kirkehistorie, thi herude lå fra gammel tid et af byens
små kapeller, vel af lignende størrelse som Set. Jørgens og Set. Bartolomæi,
eller muligt endnu mindre, nemlig Hellig Korsets kapel.
Kapellet var stiftet af Ribes første borgmester år 1500, Las Pedersen
eller Las Bagge. Han tilhørte en gammel anset Ribe-slægt. I 1481 forekom
mer han som rådmand, men allerede 1481 var han borgmester, og han be
klædte denne stilling til sin død i 1514.
Fra år 1500 var han tillige dronning Kristines tolder i Ribe. Han og
hans hustru Elisabeth havde altså år 1500 syd for byen ved enden af den
omtalte dæmning på det såkaldte Vittenberg ladet bygge et kapel til det
hellige kors.
I kapellet var der stiftet et broderskab. Hele sagen kendes navnlig fra
et afladsbrev udstedt år 1500 i Rom af 12 kardinaler, hvoraf hver lover
syndsforladelse til dem, som årlig på det hellig Kors' »opfindelses« d.v.s.
findelsesdag (den 3. maj) og ophøjelsesdag (den 14. september) på Set.
Gregorius dag, Mariæ himmelfartsdag og kapellets egen indvielsesdag bevedligeholdelse og forsyning med bøger, kalke, lysestager o. 1.
søgte dette fra den første til den anden vesper, og som bidrog til kapellet
Det antages også, at der blev holdt messer i kapellet for folk, der skulle
tiltræde en rejse.
I vore dage kaldes engen syd for dæmningen Vittenberg og den nord for
Korseng, begge må således formodes at have tilknytning til det gamle ka
pel. Galthen mener i sin Ribe historie fra 1792, at stedet, hvor kapellet
stod, senere blev kaldt Korshøj og den nedenfor beliggende eng, Korseng.
For nogle år siden, siger forfatteren, sås endnu nogle levninger af kapellet
samt også tegn på grave på en liden plads derved. Forfatteren mener også,
at kapellet har været »et slags hellig skyts for byen i vandflod eller anden
nød«.
Også på Terpsagers tid var der spor af kapelplads, idet man fandt
ruiner her, og murede begravelser.
I Hundegade lå der et Hellig Korsets hus, som nævnes i kapitlets lavs
hævd på dets ejendomme i Ribe af år 1509, og som også under navnet »do
mus crucis« anføres i kapitlets jordebog 1550, fordi der gik en årlig jord
skyld af 1 mark af dette til kapitlet.
At huset har været en slags gejstlig stiftelse ses deraf, at borgmester
Laurids Nielsen 1537 havde det i forsvar, i hvilken egenskab han blev stæv
net for kongens retterting af en vis Marine Niels kone, rimeligvis fordi hun
mente at være berettiget til at have stiftelsen i forsvar eller at arve dens
gods.
Kinch antager, at det hellige Korsets hus har været et slags hospital, der
har stået i forbindelse med Hellig Korsets kapel, især bestemt til at mod
tage fattige rejsende og pilgrimme, muligt er kapellet blevet stiftet af Las
Bagge.
Samme dag som et afladsbrev udstedtes af de 12 kardinaler, udstedte 5
af dem et andet til fordel for Frue kapel i gråbrødreklostret i Ribe, blandt
hvis velyndere Las Bagge og hustru var.
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Klokkerne i Ribe Domkirke
^4/ /e&for E. y4s^gøørd.
Det er i år godt 60 år siden, F. Uldall udgav sit monumentale standard
værk om Danmarks middelalderlige kirkeklokker, det værk, der i forbin
delse med C. Nyrops afhandling i Kirkehistoriske Samlinger om Danmarks
kirkeklokker og deres støbere giver den grundigste belæring om, hvad der
vides om gamle klokker i Danmark.
Netop i disse år synes der at være meget stor interesse for kirkeklokker,
og det turde da være selvfølgeligt, at Ribe bys borgere gerne vil vide noget
om Domkirkens klokker, hvis toner lyder fra de 3 tårne - højtideligt fra
stormklokken i det store, røde tårn, lyst og muntert fra den lille skole
klokke i rytterspiret mod øst. Sammen med klokkespillets melodier, der
minder os om dronning Dagmar og biskop Brorson, hører tonerne fra Dom
kirkens tårnklokker med til livet i vor gamle by. Men Ribe er også en tu
ristby, der besøges af tusinder af landsmænd og udlændinge. Også for dem
betyder klokketonerne noget, der hører med til oplevelsen af besøget i den
gamle by med de lave bindingsværks-huse og det høje tårn —så også for de
besøgende kan oplysninger om klokkerne være af interesse.
Domkirken har 6 klokker, hvoraf 2 hænger i det store, røde tårn, 2 i det
ved sidste restaurering genopførte Mariatårn, og endelig 2 små klokker i
rytterspiret. Størst interesse knytter sig til de 2 førstnævnte, som her nær
mere skal omtaler.
EVo^erMC : Jet store, røde tdrn;
og
Domkirkens ældste klokke, Maria-klokken, har en højde på 2 alen og 3
tommer, og dens største diameter har samme mål. Den bærer i oversættelse
følgende indskrift: År 1436 i september måned blev jeg støbt for kirkens
egne midler - lad klokken, når den indvies (døbes) kaldes MARIA. Da
støbte Henrik Dobbran mig.
Det interessante ved denne klokke er for det første, at den har navn.
Den er indviet til Jomfru Maria, hvilket er i god overensstemmelse med, at
Ribe Domkirke er indviet til Vor Frue. Klokken er også prydet med 4 mariabilleder. Et mod hvert af de fire verdenshjørner. - De middelalderlige
klokker har ofte navne på helgener. Af disse er navnet Maria det hyppigst
forekommende. Andre klokker er helliget Anna (Jomfru Marias moder),
Katharina og Maria Magdalene. Da klokken hidrører fra katolsk tid, er
den sikkert indviet ved dåb, en højtidelig kirkelig ceremoni, hvilket synes
at have været almindelig i tiden før reformationen og højst sandsynligt
også i årene efter. I hvert fald ivrer Peder Palladius heftigt mod den uskik
at døbe kirkeklokker. »Skulle de døbes«, bemærker han, »måtte man jo
også give dem faddere, som siden skulle lære dem katekismus! Hvad dår
lighed fandt ikke djævelen på ved sine kreaturer til at beklikke og bespotte
vor hellige dåb med«. Den katolske tids kirkeskikke og dens helgendyrkelse
forsvandt kun gradvis med reformationen. I Visitatsbogen skriver han:
»Det som man ringer tre Gange om Løverdag, Søndagen ad Morgen eller
andre Tider, som vi pleje at kalde Marieklokke, det er rettelige Fredklokke,
da skulle I besynderligen bede om Fred, og i den Sted, som I pladred da:
hil Maria! ud (og vaar ikkun en Vanbrug, som tilforn er bevist) da kunne
I lære denne Fredbøn af Eders Sognepræst og læse så tit, som I høre Fred
klokken ringe: O Herre Gud, giv os Fred i vore Dage, fordi der er ingen
mere, som for os kunde stride, end Du selv, vor Gud alene.«
Dernæst lægger man mærke til, at denne klokke ikke er blevet støbt som
en sjælegave, men for kirkens egne midler. Støberen er en vis Henrik Dob-
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bran, hvilket klokkestøber-navn kun findes på denne klokke i Danmark.
Navnet tyder på, at støberen formentlig har haft hjemme i det berømte Cistercienser-kloster Doberan i Mechlenburg-Schwerin.
Maria-klokken, der nu hænger i det store, røde tårn, var oprindelig op
hængt i det mindre, sydvestlige tårn, indtil dette (ifølge Helms folioværk
om Ribe Domkirke) nedbrødes under den istandsættelse, som Domkirken
undergik i årene 1789-93. Også Ribe-historikeren, dr. theol. Peder Terpager, omtaler Maria-klokken og meddeler, at den populært (vulgo) kaldtes
»Mareklokken «.
.Stormfloden
er Domkirkens største klokke, idet dens højde er 2 alen og 11 tommer, og
dens diameter ved den nederste rand er 2 alen og 8 tommer. Terpager om
taler den i Inscriptiones og bruger navnet »Stormklokke«. Dens indskrift
er en blanding af dansk, plattysk og latin og lyder i oversættelse således:
År 1599 lod Ribe by denne klokke støbe på lensmand Albert Fris's tid og
på borgmestrene Ib Thornum's og Kjeld Jørgensen's tid. Af ilden er jeg
flydt. Mester Melchior Lucas, klokkestøber i Husum, har støbt mig i Guds
navn. Guds ord varer i evighed (Verbum Domini manet in æternum).
Klokken er pragtfuldt støbt med rige ornamenter, der bærer vidnesbyrd
om dens tilblivelse i renæssancetiden. Albert Friis var rigsråd og døde på
Riberhus den 24. april 1601. Borgmester Ib Tornum døde 14. maj 1602, og
den anden borgmester, der af Terpager omtales som slotsfoged og skriver
på Riberhus, døde 22. juli 1623.
Som nævnt støbtes den 1599. Den ældste stormklokke stammer fra 1333,
men den blev ødelagt, da hele Domkirkens nord- og vestside den 15. marts
1594 styrtede ned - som det hedder, af ælde og jordrystelse. Ribe by påtog
sig derfor at skaffe Domkirken en ny stormklokke, og arbejdet med støb
ningen til den kendte klokkestøber i Husum, Melchior Lucas. Jacob Helms,
Ribe Domkirkes historiograf, fortæller i sit folioværk om Ribe Domkirke,
at selve støbningen fandt sted i den tidligere katolske bispegård, hvor der
ved den tid fandtes et støbeværksted. Sandsynligvis har Melchior Lucas ved
slutningen af 1500-tallet opholdt sig i Ribe, thi man ved, at han i samme
år 1599 har støbt den ældste (nu revnede) klokke i Fårup og en klokke i
Thodstrup ved Varde. Forøvrigt var både støbningen og ophængningen
ikke uden en vis dramatik. Kinch fortæller i sin Ribe Bys Historie, at klok
kestøberens første forsøg, der foretoges 30. august, mislykkedes, hvorimod
støbningen 26. september kronedes med held. Tilbage stod så transport og
ophængning af den tunge klokke. Da ingen mente, at de kunne trække klok
ken fra bispegården til kirken, opfordrede latinskolens rektor disciplene til
at prøve, og det lykkedes virkelig for dem at udføre dette besværlige hverv.
Af byens regnskab fremgår det, at Melchior Lucas fik 130 dr. for sit ar
bejde, og tømrermesteren, der stod for ophængningen, fik en æresskjænk af
10 dr. 1 mk., mens hans medhjælpere fik 2 td. øl at drikke.
Både stormklokken og Maria-klokken står i forbindelse med tårnuret,
idet timeslagene slås på stormklokken, mens kvarterslagene slås på Mariaklokken.
Kloderne 1 Af%ri%-tnrnet.
I Maria-tårnet hænger —som omtalt —to klokker. Den ene »Tolvklokken«,
der skriver sig fra nutiden, har følgende indskrift med store latinske bog
staver: Til din pris, Herre lad mig lyde, og mange til dit Huus indbyde.
Den er støbt i året 1858 af P. P. Meilstrup i Randers. Meilstrup hører til
en gammel klokkestøber-slægt. Af de 5 støbere af denne slægt er ovennævn
te den, der har præsteret mest, idet han fra 1826 til sin død 1864 har støbt
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ikke mindre end 142 kirkeklokker, hvoraf de fleste blev ophængt i jydske
kirker.
Den mindste klokke i de store tårne er ganske uden indskrift. Dens hanke
er forsynet med tovsnoninger, men der er ingen særlige kendetegn til be
stemmelse af dens alder. Den formodes at være fra det 14. århundrede.
Tagrytterens Mo^er.
I tagrytteren mod øst hænger Domkirkens to mindste klokker: den ene har
årstallet 1869, den anden —den såkaldte skoleklokke - har indskriften:
»Me fecit Joha Nic Bieber in Hamburg«.
For nogle år siden blev Maria-klokken påmonteret elektrisk ringemaskine - hvilket for øvrigt ikke forhindrer, at der kan ringes med klokken
ved håndkraft. I menighedsrådet har man besluttet, at også skoleklokken
skal forsynes med automatisk ringeanordning. Denne mekanisering af klok
keringningen, der vel beklages af mange, bliver mere og mere almindelig
ud over landet, da det ofte er vanskeligt at skaffe folk til at udføre ring
ningen til de forskellige tider. Men hvad enten ringningen foregår manuelt
eller mekanisk, vil man i Ribe glæde sig over tonerne, der lyder ud over
byen fra den gamle Domkirkes tårnklokker.

Ribe og bogtrykkunsten
A/ An; H. AosenstnnJ
Blandt Ribe Katedralskoles kostbareste bogklenodier i det gamle bibliotek
findes den første trykte udgave af kong Valdemars Jydske Lov tillige med
en latinsk oversættelse og Viborg-bispen Knuds forklarende tillæg.
Bogen er trykt i Ribe i året 1504, og det er den eneste bog, der vides trykt
i Ribe indenfor tidsrummet 1482-1550.
Denne bogs fremkomst viser, at Ribe er den tredie danske by, hvor bog
trykkunsten holdt sit indtog. Slesvig var den første i 1486 og København
den næste i 1493.
Den første Ribe bogtrykkers navn kendes. Han hed Matheus Brandis og
var formentlig broder til den berømte lybske bogtrykker Lukas Brandis.
Den kendte sprogforsker professor, bibliotekar ved Universitetsbiblioteket,
P. G. Thorsen, der var student fra Ribe Katedralskole i 1828, besørgede en
udgave af Jydske Lov i 1853. I fortalen omtaler han Ribeudgaven af 1504
og påviser, at Ar. Huitfeld har uret i at bemærke om bisp Knud, at han
»gjorde Judske Lowbog på Latine«. Den latinske oversættelse, der findes
ved siden af den danske, skyldes ikke bisp Knud, den er langt ældre, men
det er kun forklaringerne, der skyldes den Viborg bisp. - Thorsen fastslår,
at udgaven fra Ribe er den første trykte udgave af Valdemar den Andens
Jydske Lov.
Man kunne med rette spørge, hvorfor denne udgave nu just udkom i
Ribe. Forklaringen må ligge deri, at der på den tid netop var en mand, der
interesserede sig for sagen og har indkaldt bogtrykkeren for at få arbejdet
udført og en mand, der kunne vejlede ved arbejdet. Muligt har disse mænd
været Lensmanden på Riberhus Slot Hr. Predbjørn Podebusk og den højt
begavede magister Povl Andersen, der senere blev kantor og kannik ved
Domkapitlet.
Hvor bogtrykker Brandis boede i Ribe, ved man ikke noget om, ej heller,
hvor hans bogtrykkeri var beliggende.
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- Ribes mest berømte bogtrykkeri var imidlertid det, som historiografen
Anders Sørensen Vedel indrettede i sin ejendom Liliebjerget overfor Dom
kirken, og hvor flere af hans skrifter udkom med trykbetegnelsen »Prentet
på Liliebierget«. —Det berømteste af dem var folkevisesamlingen fra 1591
»It Hundrede udvaalde danske Viser ...« - »Prentet udi Ribe paa Liliebier
get«.
Trykkerens navn står på titelbladet. Han hed Brun, Anders Sørensen
Vedel var jo nok trykkeriejer, men bogtrykker var han ikke selv. Det må
derfor betragtes som en lille kunstnerisk frihed, når Anders Bundgaard på
et af reliefferne på Set. Catharina Brønden overfor den gamle klosterkirke
fremstiller Vedel stående personlig ved sætterkassen.

Et bykvarter, der er forsvundet
Endnu i 1547 lå der ude i byens forstad, hvis grunde nu indtages af Ribe Statssemi
narium omkring den allerede i 1536 nedlagte hellige Gravs Kirke et lille bysamfund,
der benævntes Gravsogn, fordi beboerne havde benyttet den nedlagte kirke. Gravsogns
mark er iøvrigt den senere Hans Hegelunds mark, således kaldet, fordi Hegelund
lejede disse jorder af byen. Hidtil havde der derude kun stået enkelte huse, som lå
dels på nonneklosterets grund (nu tilhørende Åndssvageanstalten), dels på Set. Jørgensgårdens (spedalskhedshospitalets) grund. Den nuværende Set. Jørgensvej går i den ret
ning, hvor Set. Jørgensgården lå.
Men nu var der opstået en ikke så helt lille bydel derude, der i kommunens øjne var
et helt Sodoma. Beboerne skattede for den del hverken til Kongen eller byen, og
endda brugte de byens græsgange. I det hele var disse forstadsbeboere af en sådan be
skaffenhed, at man kunne befrygte brand og forræderi af de folk, da denne „ansam
ling" var ret stor og for størstedelens vedkommende „løsagtig" hed det i en klage som
bystyret indsendte til Kongen i 1547 og begærede tilladelse til simpelt hen at evakuere
Gravsogns befolkning.
Under 17. april 1547 udsteder Kongen da på sit slot Koldinghus et åbent brev, i
hvilket han imødekommer Ribe bys anmodning og befaler, at Gravsogns by skal afbry
des, så at ingen i fremtiden må bo der. Hvis beboerne vil flytte ind til Ribe og bo der
og skatte og skylde ligesom andre skikkelige borgere, så skal det stå dem frit, men hu
sene skal være flyttede bort inden Set. Hansdag, og hvis det ikke sker, tillades det bor
gerne at ødelægge dem.
Det var jo temmelig skrappe foranstaltninger overfor de stakkelts folk, der så plud
selig skulle flytte bort med alt hvad de ejede, selv om det jo efter kvarterets beskaffen
hed kunne være lidt nok.
Anders Sørensen Vedel beretter, at de alligevel flyttede ind til byen og byggede en
ny gade, der fik navnet efter det sted, „hvor de forhen havde boet". Vedel mener der
med den gade, der i dag hedder Gravsgade.
Der er dog noget dobbeltbundet ved dette Gravsgadenavn. Der er dem, der mener,
at den havde fået navnet efter byens fæstningsgrav, der løber langs den nuværende
Damvej (vejen på dæmningen) og munder ud ved Sønderportbro i Stampemølleåen, og
har altså ikke noget med den nærliggende kirkegård at gøre. Kirkegården er fra 1807.
Galthen benævner i 1792 gaden Grausgaath. I dette århundrede benævntes gaden al
mindeligvis „Ved Graven". Her hentydes altså til byens fæstningsgrav, der løb og
løber, parallelt med gaden. Her har vi altså igen den dobbeltbundede betydning af gade
navnet, idet man i tidens løb ganske glemte den oprindelige betydning i forbindelse med
det i 1547 nedlagte Gravsogn.
Dan byggeplads, der blev anvist det nedlagte Gravsogns beboere var en „vold", en
ubebygget grøn plads indenfor byens inderste fæstningsgrav, som strakte sig nedenfor
den nuværende Gravsgade fra Kobberruebro eller Hundegadesbro til Sønderportsbro
ved den nuværende Stampemølle.
„Stadsgraven" er der som bekendt endnu, men ikke så dyb eller så bred som i
1500 tallet.
Ud for Hundegade og Sviegade førte ordentlige broer over Graven. Den første be
nævntes med det mærkelige navn Kobberruebro, den anden Sviegadesbro. Begge disse
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broer var ret anselige og stærkt byggede og begge forsynede med porte, der kunne
aflåses, og var altså en del af byens befæstning.
Da fjenden nærmede sig byen i 1643 anvendtes tømmeret til en vagtbygning uden for
graven.
Ud for Puggaardsgade var der også i en årrække en lille bro, men det var kun
spange eller gangbro. Broen nævnes endnu i 1652 og vedligeholdtes af de tilstødende
grundejere og byen i forening.
Mellem ådn og bygraven lå Set. Hans Holm, som Anders Sørensen Vedel kalder „en
højst yndig ø med haver". Råbe var meget berømt for sine skønne haver. Her havde
Kasper Mule en humlegård med bier og en lille „løvsal".
Ofte nævnes havehuse i abidgårdene. De gode ribeborgere satte meget pris på disse
haver, og borgmestre og råd og de 24 mænd vedtog da også fredag efter Alle Helgens
dag 1569, at de ingenlunde ville tilstede nogen riddersmand at få nogen part og byg
ning på Set. Hans Holm, som er byens jord og ejendom, „som er imod byens Privile
gier."
Med hensyn til selve Gravsgade, da skred den nye bebyggelse kun langsomt frem.
Som kuriosum kan nævnes at husrækken nærmest graven overfor Damvejen først blev
bygget efter 1864.
Ribe Domkirkes historiker dr. phil. Jacob Helms, der som adjunkt ved Ribe Kate
dralskole havde sit hjem i den ejendom i Gravsgade, der i sin tid beboedes af dom
organist Behrens Clausen, derfra havde fri udsigt over Damvejen og Tønder landevej
og så herfra tyskernes indmarch sydfra i 1864.
Nævnes kan det, at Ribes gamle sygehus, da husrækken omsider byggedes langs
fæstningsgraven, fik sin plads i den lave husrække som findes den dag i dag og havde
så udsat en beliggenhed, at det led store og farefulde ødelæggelser ved en af de store
stormfloder, og det var selvsagt den gang et stort fremskridt, da det nye Amts- og
Bysygehus det nuværende alderdomshjem blev bygget til afløsning af det gamle falde
færdige sygehus i Gravsgade.
K. H. R.

Indehaveren af den over 100-årige Bentzons boghandel, boghandler og biografdirektør
samt løjtnant i Ribe politikorps m.m., Heide Andersen, fyldte nylig 60 år.
Tidligere overassistent ved Ribe dommerkontor, Elisabeth DangiMrd Peters, har på
fornøjelig vis talt i fjernsynet om sin hjemstavn Ribe og marsken. Udsendelsen var nyde
ligt iscenesat af Chr. Kruger.
Jacob A. Riis' barnebarn, mrs Elisabeth Riis Eishe Rriggs, og hans oldebarn, mrs. Mary
Elisabeth Steiderger, Californien, gæstede i sommer med stort udbytte Ribe.
Fru Dagmar Raaridsen, enke efter murermester M. Lauridsen, Ribe, er død 88 år gam
mel.
Fru Karen Karhop, Tangevej, Ribe, er død 91 år gammel. Hun var moder til Ripen
ser-Samfundets formand, lektor A. Karkov.
Tandlæge Aage Sclmnemann, Ribe, er død 87 år gammel.
Afdelingssygeplejerske Karen Rgevang Madsen, Ribe, er død 63 år gammel.
Tidligere pensionatejer frøken Karen Hansen, Sviegade, Ribe, er død 72 år gammel.
Hun vil blive savnet af mange.
Enke efter købmand Jens Andersen, Ribe, fru /aiine Andersen, er død kort efter sin
85 års fødselsdag.
Fru Anne Marie Christensen, gift med turistchef Keld Christensen, Ribe, er død 50 år
gammel.
Trods indvendinger fra Viborg, kan Ribe stadig med rette benævnes som den første
danske by, der nævnes i historien.
xPostgården« i Ribe har indviet sine nye selskabslokaler og fornemme bar. Køkken
ofaciliteterne« og toiletforholdene er ligeledes forbedrede.
Den wienske maler, Harald G. Hofer, der nu bor i Hamburg, har med held arrangeret
en meget smuk udstilling af Ribe motiver, malerier og tegninger i Porsborgs kælder. Han
har på en prik truffet Ribestemningen.
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Vort medlem, ambassadør Frode FcFøn og /røe, samt de nygifte overlæge Xn%d Fog/?
med frue, Neel, født Basby, lærerinde ved Ingrid Jespersens skole, København, har i
sommer gæstet Ribe.
I sin syvende publikation »Universitetet i Ribe, Esbjerg området« påpeger Ribe amts
regionsudvalg, at hvis der skulle oprettes et institut for lokalhistorisk kulturforskning,
ville der være rige muligheder i Vestjylland.
Maleren J. P. Willumsens datter, Gers/m/ W///KfMsen, har skænket redaktør Victor Pe
tersens Willumsen samling i Ribe 27 tegninger, hendes fader lavede, da han i 80'erne gik
på det kgl. akademi.
Ribe Kunstmuseums guldaldersamling er blevet forøget med N. A. Abildgårds »Pro
testantismen allegori«.
Skibsreder Anød F%Mr/tzfK har skænket Ribe Turistforening en tegning af en skonnert
indregistreret i Ribe. Billedet vil blive ophængt i »Sælhunden« på Skibbroen. Skibsrederen
har iøvrigt opfordret turistforeningen til efterforskning af optegnelser om skibe, der i de
senere århundreder har været indregistreret her i Ribe.
Ved en festlighed i anledning af Dannebrogs 750 års jubilæum indviedes under smukke
former på Munketorvet i Ribe en fane, Danmarkssamfundet har skænket Ribe amt. Stift
amtmand Æde/Ferg slog det første søm i, borgmester C. /. Pedersen det andet og stads
skoleinspektør A. Kjær Farsen det tredie. Selve jubilæumsdagen var der festgudstjeneste
i Domkirken.
I januar 1971 ventes indviet en ny handelsskole i Ribe. Den skal ligge på Ribe Nørre
mark.
Ribe katedralskole talte den 1. september 1968 291 elever. Elevtallet den 1. maj 1969
var 287, hvoraf 153 er kvinder.
Til skolenævnet er nyvalgt sognepræst Annd PecF, Obbekær, viceskoleinspektør 31.
AMdtrHp, Ribe, fru Fod:/ Petersen, Rødding, og fru Anna Fassen, Sdr. Hygum.
Den unge Ribe keramiker, F/se Aatnp /ensen, har åbnet et kunstgalleri i Sønderporsgade 9 i Ribe.
Ribe har i denne sommer kun haft et, barnløst, storkepar. Det bor på rådhuset.
Ribe antikvariske selskabs bededagstur gik i år til Himmelbjerget over hærvej og hede.
Det blev en rigtig Blichertur. Man så Lyshøj, Aunsbjerg og E Bindstouw huset. Man var
på museumsbesøg i Silkeborg og gæstede bl. a. Øm klosterruin ved Ry og så mange skøn
ne, gamle kirker. En herlig tur.
Ribe har fået en ny politivedtægt. Den er ikke nær så morsom som den gamle.
Ripenser-Samfundets vårfest måtte opgives på grund af for ringe tilslutning.
Ribe Marineforening har fejret 50 års jubilæum.
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Formand: Lektor A. Karkov, Carolinevej 6, Hellerup, tlf. (01) HE 86 38.
Næstformand: Radioforh. Immanuel Jensen, Nederdammen 29, Ribe, tlf. (054) 2 0126.
Kasserer: Civilingeniør Hans Svendsen, Danshøjvej 9, 1. sal, Valby,
tlf. (01) 12 09 03 lok. 254.
Sekretær: Civilingeniør G. Termansen, Bavnestedet 23, 3500 Værløse, tlf. (01) 48 29 09.
Major E. M. Veisig, Krogen 3, Espergærde, tlf. (01) 11 62 60.
Translatør A. Lisbet Sørensen, Søborg Hovedgade 155, 2. tv., Søborg, tlf. (01) 69 60 61.
Adjunkt Jens Vind, Korsbrødregade 13, Ribe, tlf. (054) 2 13 67.
Amtsarkitekt Gregers Jæger, St. Blichersvej 2, Ringkøbing, tlf. (07) 32 08 66.
Arr. udv. Stud. med. Ib Koldbæk, Livjægergade 21, 4. tv., 2100 København 0 ,
(01) TR 4 01 36.
P/penserMadet.* Redaktør K. H. Rosenstand, Set. Laurentiigade 14, 6760 Ribe,
telefon (054) 2 01 09.
Ekspedition: Civilingeniør G. Termansen, Baunestedet 23, 3500 Værløse.
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Stud. polit. Per Vejrup Hansen, c/o Lunøe Nielsen, Østerbrogade 68, 2. sal, 2100 Kø
benhavn 0 .
6#.* Frk. Marie E. From Lauridsen, Tørholmvej 60, 9800 Hjørring. Frk. Helle
Bjerno, P.O., Box 287, Jos, Nigeria. Lisbeth G. Rasmussen, c/o fru Dahl, Vinkelvej 36,
3. sal, 2800 Lyngby. Stud. med. Aksel Jes Bromberg, Århusvej 35, 8520 Lystrup.
67; Christiane Danckert, Herningvej 21, 6950 Ringkøbing. Ove Vilhjelm Rask
mark, Hjortensgade 4, 2. sal, 8000 Århus. Stud. mag. Klaus Bjerre, Børglum koll., vær.
647, Børglumvej 2, 8240 Risskov.
Redf 66; Postelev Hans Jørgen Nielsen, Postkontoret, 6760 Ribe.
<9t%d. 66; Stud. mag. Kirsten Ewers Andersen, Børglum Koll., vær. 410, 8240 Risskov
Stud. scient. Vivi Christensen, Brammersgade 60, 2. sal, 8000 Århus C. Hr. Frede Kragh
Jensen, Agertoften 7, 2750 Ballerup. Hr. Niels J. Brunsgård, Prinsesse Charlottesgade 35,
2. sal th., 2200 København N. Lærerstuderende Birgitte Stadier Jensen, Bakkevej 151,
8600 Silkeborg.
Redf 63; Handelsskoleelev Carl Birk Pedersen, B. S. Ingemannsvej 2, Handelskol!.,
Blok 2, 6400 Sønderborg.
StHif. 63; Stud. med. Åge Vedsted Hansen, Elmevej 3, 1. sal, 8240 Risskov. Frk. Kir
sten Thude, Vilslev, Gredstedbro. Stud. mag. Knud Daugård Peters, Ryesgade 23, 1. sal,
8000 Århus C.
StKtf. 64; Lærerstud. Bente Johnsen, Strandvejen, 6840 Oksbøl. Stud. mag. Anne Marie
Asmussen, Vendersgade 22, kælderen v., 1363 København K. Stud. psyk. Grethe Flein,
Rolfsvej 20, 3. sal, 2000 Frederiksberg. Lærerinde Else Johanne Gehrke, GI. Kongevej 60,
6200 Åbenrå. Lærerstud. Jette Danielsen, Lindenovsgade 5, 2100 København 0 .
Redf 64; Assistent Greta Ebsen Uldum, Emoson do Brasil, Comerciae Industria SA,
Caixa Postal 5677, Sao Paulo, Brasilien.
63; Stud. odont. Hanne Hausgård, Koll.gården, vær. 426, Tagensv. 52, 2200 Kbh.
N. Stud. mag. Birthe Bruun Jensen, Falkonervænget 27, 2. sal. 1952 København V. Cand.
pharm. Kirsten Margrete Hårdt, Klintevej 21a, 5300 Kerteminde. Stud. soc. Hanne H.
Jensen, Tagensvej 52, 2200 København N. Ass. Gunner Hansen, Møllebakken 22, st. tv.,
3400 Hillerød.
Real 63; Kontorass. Rose Marie Løhndorff, Falkonervænget 27, st. tv., 1952 Køben
havn V.
62; Lærer Jørn Erik Albert, Baltorpvej 197, 3. sal th., 2750 Ballerup. Bibliotekar
Karen Albert, Baltorpvej 197, 3. sal th., 2750 Ballerup. Frk. Elin Kjeldgård Hansen,
Kløvermarksvej 7, 8200 Århus N.
61; Programmør Leif Hedahl Rasmussen, EDB-afd., Danfoss, Nordborg. Lærer
Hans Daugård Peters, Thorsvej 2, 6100 Haderslev.
Redf 60; Kontorass. Finn Berg Knudsen, Villemoesvej 7, 6760 Ribe. Stud. techn.
Preben Rosted Hansen, Tunet 22, 2700 Brønshøj.
3';^/. 39; Dyrlæge Peter Gude, Resenvej 54, 1. sal, 7800 Skive. Advokatfuldmægtig
Asbjørn Simonsen, Hedevænget 3, 2800 Kgs. Lyngby. Læge Holger Kort Kortsen, Flyve
station Avnø, 4750 Lundby.
Redf 3f?; Fru Sonja Verborg, Svalevænget 6, 6760 Ribe.
37; Civ. ing. Vagn Nørgård Christensen, Hans Bøjesallé 21, 8900 Kristrup,
Randers.
$tdtf. 36; Advokatfuldm. Poul Frøhlich, Rinkenæs Mølle, 6383 Rinkenæs. Lærerinde
Kirsten Haarder, Rosenhøj, 3b, 8260 Viby Jylland.
Redf 36; Sygeplejerske Agnete Pedersen, Nybrovej 21, 1. sal th-, 2820 Gentofte.
34; Førstelærer Ernst K. Svennesen, Oksenvad Skole, 6560 Sommersted. Social
rådgiver Kirsten Nørr, Langenæs Allé 62, 2. sal, 8000 Århus C.
5tKtf. 33; Tandlæge Svend Åge Andersen, Hestehaven 4, Mølholm pr. 7100 Vejle.
32; Børnehaveleder Karen Johanne Bonde, Blans, 6384 Avnbøl. Biblioteksass.
Marie Blegvad Andersen, Asylvej 9, 8240 Risskov. Cand. polit. Jens Jørgensen, Thorupgårds Allé 33, 2720 Vanløse.
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StgJ. 49.' Dyrlæge Verner Schmidt, Surkær, 6200 Åbenrå.
5t%d. 29.' Viceinspektør Marie Andersen, Svalevej 4, Frederiksværk.
itg j. 26.- Overlæge, dr. med. Henning Aastrup, Skovvejen 43, 4200 Slagelse.

Nye medlemmer
6iK<2. 69; Hr. Otto Fogtmann, Nicolajgade 13, 6760 Ribe. Hr. Anders Jessen Klingenberg, Jernvedlund, 6771 Gredstedbro. Hr. Peter Pedersen, Ribevej 39, 1. th., 6740
Bramminge. Hr. Jens Arne Enemark, Tornumgård, 6660 Lintrup. Hr. Torben Timmerby, Kongevej 30, 6510 Gram. Frk. Lene Fogtmann, Højgade 57, 6630 Rødding. Stud.
theol. Søren Skousen Juul Christensen, Præstegården, 6740 Bramminge. Hr. Anders
Ravn, Drost Pedersvej 3, 6760 Ribe. Frk. Mette Winther, Aalkær, 6532 Gabøl. Hr.
Stig Jensen, Centralskolen, 6774 Brøns. Frk. Karen Lolk, Darum, 6740 Bramminge.
Regi. 69; Frk. Helene Ottesen, Aavej 19, 6760 Ribe. Frk. Gitte Andresen, Hjortlund,
6771 Gredstedbro. Frk. Dorthe Dahlgren, Hundegade 17, 6760 Ribe. Frk. Birte Keller,
6773 Rejsby. Frk. Kirsten Marie Pedersen, xFyrvanggård«, Tobøl, 6683 Føvling. Hr.
Jens Henry Bondesen, Varming, 6760 Ribe.
Hr. Kai Lauritzen, St. Kongensgade 106, 2. tv., 1264 København K.
Stud. med vet. Teddy Schøler, Jølbyvej 17 A, 2610 Rødovre.
StMtf. 6#; Frk. Lotte Sanne Bork, Vissevej 23, 9250 Gug.
Stad. 67; Fru Ellen Marie Petersen, Valdemarsvej 145, 7400 Herning. Stud. med. vet.
Helge H. Haugaard, Rektorparken 22, 4., 2450 København SV.
Stad. 66; Stud. mag. Kirsten Ewers Anderson, Holme Nygaard, 8220 Højbjerg. Stud.
ergoterapeut Birte Lambert Andersen, Kroghsgade 4, 2., 8000 Århus C.
63; Fru Ilse Haugaard, Rektorparken 22, 4. th., 2450 København SV. Stud.
mag. Knud Daugård Peters, Klokkerfaldet 92, 8210 Århus V. Bibliotekselev Lene Kel
ler, Magleparken 36, 2., 2750 Ballerup. Stud. med. Åge Vedsted Hansen, Dannebrogs
gade 27, 1., 8000 Århus C. Stud. mag. Henning Dochweiler, Korshøjen 43, 8240 Ris
skov. Hr. Ole Høy Griffenfeldtsgade 37 B, 4. mf., 2200 København N.
64; Stud. med. Mikael Kehler, Sjællandsgade 82, 2., 8000 Århus C. Lærerinde
Else Johanne Gehrke, Klinkebjerg 1, 6200 Åbenrå. Stud. polyt. Ole Keller, Maglepar
ken 36, 2. th., 2750 Ballerup. Stud. mere. Agnethe Antonius, Ejboparken 49, 1. th., 4000
Roskilde. Sud. psyk. Grethe Hein, Bjelkes Allé 54, 4., 2000 København N.
Stad. 63; Operatør Leif Røper, Snoghøj Allé 49, 2300 København S. Lærer stud. Heddi
M. Heide-Andersen, Tangevej 74, 6760 Ribe. Cand. pharm. Birgit Pedersen, c/o E
Nordblom, Vendersgade 26, 1. tv., 1363 København K. Hr. Andreas Antonius, Ejbo
parken 49, 1. th., 4000 Roskilde. Lærerinde Ingeborg Ytzen Wonsbek, Brøstrup, 6630
Rødding.
StKd. 62; Civilingeniør Niels G. Biering, Søndergade 21, 3700 Rønne. Skovbrugsstud.
Laust Fredslund, Torvet 7, st., 4180 Sorø.
39; Fru Inge-Lise Dalager, Skovhøjen 10, Brøndbyøster, 2650 Hvidovre. Stud.
med. Tore Donslund Jensen, Stara Ekesberg Sygehus, Hevall, Sverige. Korrespondent
Ester Gamborg Kjærsgaard, Koldingvej 6, 6700 Esbjerg. Læge Holger Kort Kortsen,
Kløvervænget 20 A, 5000 Odense. Cand. polyt. FLLT-2-R Iver Christoffersen, FST,
Elefantstok 10, Kastellet, 2100 København 0 . Advokatfuldmægtig Asbjørn Simonsen,
Nøjsomhedsvej 14, 4., 2100 København 0 .
Reel. 36; Sygeplejerske Inge M. Jørgensen, Floravænget 62, 1., Fruens Bøge, 5000
Odense.
Stad. 33; Konsulent Johs. Vestergaard, Kastanievej 9, 6950 Ringkøbing. Kaldskapel
lan Hans Olav Okkels, Ranunkelvej 20, 7400 Herning.
Stad. 34; Reservelæge Knud W. Kastrup, Grejsdalsvej 26, 7100 Vejle.
Regi. 33; Lærer Sven Olaf Storm, Ulvedal, Thorsager, 8410 Rønde.
32; Lærer Jens Carl Schulze, Espedalen 96, 8240 Risskov. Dyrlæge Peder Thestrup Schmidt, Jernbanestationen, 9240 Nibe.
StMtf. 43; Ingeniør Arne Hansen, Vestergade 45, 2., 8600 Silkeborg.
Regi. 44; Hr. Arthur Jensen, Strandvejen 10, 1., 4600 Køge.
Stad. 42; Korrespondent Ester Holm Jørgensen, Fyrrevænget 17, 3520 Farum.
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GENERALFORSAMLING
Og

ÅRSFEST

lørdag den 22. november 1 ^Foreningen af 1860«s selskabslokaler,
Nørrevold 90 (igennem porten) (overfor Nørreport Station).
Kl. 18

GENERALFORSAMLING

som herved indkaldes i henhold til lovenes § 6 med følgende
DAGSORDEN:
1. Beretning om foreningens virke i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsregnskab for foreningen og understøttelsesfondet samt bud
get og forslag til medlemskontingent for det kommende år. Bestyrelsen fore
slår uændret kontingent (kr. 10,-, dog kr. 4,- for stud-, elever og soldater).
3. Valg af formand, 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse.
4. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
5. Eventuelt.
P.b.v.

A. Ågrbof,
formand.

ÅRSFEST

Kl. 19 serveres middagen:
Suppe
Flæskesteg
Isbombe
Mocca
RKstcJeM holdes af redaktør X. Ff.
Efter kaffen spiller orkesteret op til dans.
Prisen for dette arrangement er kr. 23,-. Årets russer deltager gratis. Gæster er
meget velkomne, og medlemmer, der er forhindret i at deltage i middagen, er
naturligvis velkomne til kaffen (kl. ca. 20,30). Men tilmelding er i alle tilfælde
nødvendig af hensyn til arrangementet.
TibneMing senest mandag den 17. november til (01) 48 29 09 (Termansen) efter
kl. 18 eller skriftligt til samme, Baunestedet 23, Lille Værløse.

yfrr.MtbMlget.

JULEFESTEN i år vil blive afholdt på *Weiss Stue« lørdag den 27. december.
Se nærmere i næste nummer af bladet.
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RIPENSER- SAMFUNDET
Bilag til generalforsamling november 1969
Drf/isregM^g^ /or ifJcM 7. o^to^er 796# i:/ 30. ^epiem^er 7969

/ndtÆgter.-

Kontingent ................................................................................................................... 6.700,00
Ekstrabidrag fra medlemmer ..................................................................................... 938,98
Tilskud fra Ribe byråd ............................................................................................... 500,00
Renter fra giroindestående .........................................................................................
52,70
8.191.68
Udgifter;
Ripenser-RIddet.*
Redaktion, trykning,distribution ............................................................. 7.239,10
-i- annonceindtægter ......................
2.400,00 4.839,10
Arrangementer ............................................................................................................. 2.192,00
Øvrige omPostninger;
Indkassering af kontingent ....................................................................... 506,46
Porto ...........................................................................................................
33,00
Diverse ....................................................................................................... 309,15 848,61
7.879,71
Årets overskud ............................................................................................................. 311,97
8.191.68
pr. 30. jeptew^er 7969

APtiver; Kassebeholdning ......................................................................................
38,17
Indestående på postgiro ........................................................................... 5.404,64
Diverse debitorer ....................................................................................... 610,00
Adresseringsmaskine .................................................................................
1,00
6.053.81
Pasisver; Kapitalkonto, saldoprimo .....................
5.741,84
+ årets overskud ....................................................................................... 311,97
6.053.81

RIPENSER-SAMFUNDETS UNDERSTØTTELSESFOND
Dri/tsregMi^aT? /or tz'dew 7. oPto^er 796# i:/ 30. september 7969
7ndt<egter.- Renter .....................................................................................................
Udgi/ter.* Legat .........................................................................................................
-r- årets overskud .................................................................................

275,04
175,94
99,10
275,04
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pr. 30. septew^er 3969

Bankbog, Ribe Diskontobank ................................................................ 2.723,64
Passiver.' Kapitalkonto, saldo primo ....................................................................... 2.624,54
+ årets overskud .......................................................................................
99,10
2.723,64
den 6. o&to^er 1969.
33. Svendsen.
Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med foreningens
bogføring og vedtægter. Som led i revisionen har vi:
- konstateret overensstemmelse mellem kontingentindtægter og medlemskartotek.
- sammenholdt ekstrabidrag med foreliggende indbetalingsbilag samt en af kasserer ud
arbejdet liste over samtlige medlemmer, der har ydet ekstrabidrag.
- sammenholdt udgifter med foreliggende dokumentation samt kontrolleret den anvendte
udgiftsspecifikation.
- afstemt kasse-, bank-, postgirobeholdning.
København, den 16. o&fo3er 1969.
7*rærøp-ylndersen.
Kø3en3a^n, den 12. o&tof*er 1969.

Rise Døfn^per.

Bankbog ikke forevist Damkjær.

Viden og engagement
Af .Søren S^.
CArAieTMen.
Ved translokationen på Ribe Katedralskole talte ovennævnte på de nye
studenters vegne, idet han udtalte:
/ørgen
der var elev på Ribe Katedralskole for over halvtreds
år siden, har skrevet en bog om sin gymnasietid, »Ribe-Miniaturer«. Når
man læser denne bog, ser man ganske tydeligt, hvor stort et skel, der på
dette tidspunkt var mellem livet på skolen og livet udenfor skolen. Det er,
som om der ganske bogstaveligt er et skel ved skoleporten. Hverken lærerne
eller selve stoffet kunne åbenbart engagere ham. Hans skoledag var ikke
engagerende - den kunne ikke begejstre. Når skoledagen derimod var til
ende, var han fri - så kunne han beskæftige sig med alt det, som han men
te, skolen ikke beskæftigede sig ordentligt med. Bukdahl læste i sin fritid
litteratur, ikke på grund af impulser fra undervisningen, men derimod af
gammel interesse. Dette manglende engagement var vel både skolens skyld,
og hvad Bukdahl i sin bog selv indrømmer, hans egen skyld.
Samfundet af i dag har forandret sig meget fra samfundet af 1914. De to
verdenskrige og den teknologiske udvikling har på mange måder været
med til at lave om på det. Når nu samfundet har forandret sig så meget,
må det ved denne lejlighed være relevant at spørge, om også gvmnasiet
har forandret sig.
Når man skal finde frem til, hvad gymnasiet er, må man gøre sig klart,
at der er to ting, der bestemmer gymnasiets form, nemlig lovgivningen og
traditionen. I loven har man stort set fastholdt skolen som blot kundskabs-
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meddelende. Som man ser over hovedindgangen har man også traditionelt
altid før set skolens opgave som kundskabsformidlende. Denne traditio
nelle opfattelse af gymnasiets opgave er i de senere år blevet ændret ganske
betydeligt.
De enkelte lærere har stor mulighed for at engagere eleverne - og ved
denne lejlighed skal det da også nævnes, at mange lærere her har forstået
at engagere eleverne. Elevernes engagement er ligeledes steget, f. eks. blev
den over hundrede år gamle elevforening »Heimdal« sidste år sprængt på
spørgsmålet, om 1. og 2. real skulle kunne blive optaget som medlemmer.
Dette viser, at gymnasieskolen har forandret sig - om ikke »på papiret«, så
dog i realiteten.
Om lidt skilles vi og forlader skolen for måske ikke mere at vende til
bage før om mange år. Nu gælder det ikke mere skolen og skolelivet, men
den opgave, som enhver nu får. Skolen og vi skal nu stå vores prøve, og
det skal vise sig, om vi kan bruge det, vi lærte og mødte på skolen.
.Søren 5T.

Christensen.

Den historiske radio
ÆnesfitenJe sønrhng i Rihe
Da mange ripensere ikke rigtig er klar over, at der i Quedens Gård findes
en radiosamling, som fortjener langt større opmærksomhed end det hidtil
har været tilfældet, har vi henvendt os til samlingens »fader«, R.S.' næst
formand, radioforhandler /nwMnnei /ensen, og spørger:
»Hvorledes er det lykkedes at få fat på alle disse gamle ting:
»Jeg er vistnok samler af naturen og kan ikke godt nænne, at værdier
destrueres, derfor begyndte jeg meget tidligt at sætte interessante radioap
parater på loftet og fik på den måde skabt grundlaget for en historisk ud
viklingssamling, efterhånden blev det noget af en sport at komplettere
samlingen, og jeg havde mine spekulationer over, på hvilken måde jeg
kunne få den udstillet, så interesserede kunne få lejlighed til at se den, og
jeg er meget taknemmelig over, at Den antikvariske Samling har været vil
lig til at modtage den.
Desværre er de bedste ting ikke med.
Hvorfor ikke?
Med de bedste ting mener jeg de allerførste radioapparater, som alle var
amatørbyggede, bygget af skoleelever og unge mennesker, og det gik de
fleste, som det gik mig, når en krystalmodtager eller måske en eenlampemodtager havde været benyttet et stykke tid, og der kom nye konstruktio
ner frem i bladene, blev den gamle modtager »slagtet«, så delene kunne
bruges i den næste osv., det var jo i høj grad et økonomisk spørgsmål.
De har sikkert interessante oplevelser fra radioens barndom?
Ja, jeg husker, da Frede Christensen, søn af bankdirektør Christensen,
Discontobanken, og jeg, havde fået en eenlamper med tilbagekobling til at
virke, vi havde fundet en presseudsendelse fra London, ville bankdirektø
ren gerne høre, så han fik overladt hovedtelefonen, og det første, han hørte,
var: The Danish Landmandsbanks third new reconstruction, meget a pro
pos, ikke?
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Vi foretog også sendeeksperimenter, selvom både lytning og specielt sen
ding var strengt forbudt. Til senderen havde vi »lånt« mikrotelefon og bat
terier fra bankens telefon, og eksperimenterne lykkedes så godt, at det blev
meget sent før vi gik til ro. Sendingen foregik mellem min bopæl på Mel
lemdammen og banken. Til sidst måtte vi stoppe for at få sovet lidt, før
vi skulle i skole.
Da bankens telefon ringede den næste dag, skete katastrofen, Frede havde
nemlig glemt at bringe de »lånte« sager på plads igen!
Var I de første, som hørte radio i Ribe?
Nej, samtidig og i fortrinligt samarbejde med os byggede vore klasse
kammerater Johannes og Olav Kjeldstrup (fotografen ved Billedbladet)
også modtagere, deres far var maskinmester på Åndssvageanstalten, som
det hed, og hans mekaniske snilde og anstaltens værksted var dem til stor
hjælp.

Så vidt jeg ved, var det ikke nogen af os, men derimod George W. Olesen
(søn af den kendte Ribe bisp O. Olesen) og Max Petermann, senere kendt
under navnet Max Pelving, der var de første lyttere i Ribe.
Hvad bør man særligt lægge mærke til i samlingen?
Her vil jeg først fremhæve et radioapparat bygget af familien Kjeld
strup og gennem flere år anvendt som »familiemodtager«, det er et typisk
eksempel på, med hvilke midler amatørbyggeren klarede problemerne; spo
lerne er monteret på udskårne sektorer af knækkede grammofonplader, og
de mekanisk set ret komplicerede drejekondensatorer er håndlavede af
zinkplader, fiberplader m.m.
Interessante er også de gamle krystalmodtagere, og højttalerne med de
store tragte.
Ribes første fjernsynsmodtager har også fået sin plads her, den byggede
jeg i 1933 og rejste rundt i foreninger og demonstrerede det nye fænomen,
LK-højttaleren med Europakortet med de røde pletter, som angav de euro
pæiske sendestationer, vil mange sikkert nikke genkendende til.
Fjernsyn i 1933?
Ja, der blev foretaget forsøgsudsendelser fra England på det, vi nu kal
der mellembølgeområdet. Udsendelserne kunne dog først begynde, når det
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egentlige radioprogram var sluttet, hvilket vil sige kl. 1 nat, dansk tid, men
det forhindrede ikke, at mange interesserede tilskuere holdt ud så længe.
Lønnen for udholdenheden var et billede på ca. 2 gange 3 cm, groft, svagt
og flimrende, men dog så meget billede, at man kunne se, hvad der sendtes
fra London i samme sekund, dette var en enestående oplevelse for mange.
Har samlingen fået sin endelige form, eller har De planer om udvidelse?
Jeg tror ikke, en sådan udviklingssamling nogensinde får sin afsluttede
form, og jeg har da også måttet opmagasinere en del ting, som de beskedne
pladsforhold ikke kunne rumme, men antikvar Bencard har stillet mig i
udsigt, at der senere vil blive mulighed for at afse mere plads til samlingen,
hvilket jeg er meget taknemmelig for.
Findes der flere radiosamlinger i Danmark?
Ja, i København findes måske nok verdens største og mest interessante
samling samlet og bekostet af grosserer Tage Schouboe. Teknisk Museum
har også en samling, men derudover er der ikke mig bekendt andre offent
ligt tilgængelige samlinger. Der er derimod enkelte private samlinger, bl. a.
een på Lolland.
Har De et ønske til læserne?
Ja, til de forældre, som ikke allerede har gjort det, vil jeg sige: Aflæg
samlingen et besøg og tag børnene med og forklar den nye generation om
alt det spændende, vi har oplevet i de sidste 40-50 år.
Og endelig vil jeg gerne rette en appel til læserne: Har De, eller kender
De nogen, der har gamle ting fra radioens barndom, selvom det ikke er in
takt eller særlig velbevaret, så vil jeg være taknemmelig for at se det, måske
er det netop et led, der mangler i den udviklingskæde, jeg har forsøgt at
samle.
X.H.R.

Personalia

Læge
O/esen, kendt fra sin mangeårige virksomhed på Bad Køben
havn, fyldte nylig 80 år. John Olesen, der stammer fra Ribe, havde op
rindelig praksis i provinsen, men kom i 1931 til København, hvor han bl. a.
blev søgt af mange på grund af sin interesse for sundheds- og ernæringspro
blemer. Gennem hele livet har han haft den glæde, at hans patienter satte
megen pris på ham, og han har for mange været en inspirerende læge til
en bedre levevis.
13
Tidligere professor ved Københavns Universitet i næse-øre-halssygdomme,
dr. med. Æders
er død 85 år. Professor Thornval var, da han
havde sit virke ved Rigshospitalet, en af sin stands markante skikkelser.
Hans personlighed var vel nok noget tung, og det indtagende og venlige i
hans karakter opdagede man først efterhånden. Det var som han hele livet
bar på lidt af den brave landbo-dreng, han engang havde været.
Thornval fødtes i nærheden af Ribe, tæt ved den gamle Kongeå-grænse.
Hans far var sergent i grænsegendarmeriet.
Forældrene pålagde sig selv betydelige afsavn for at holde sønnen til bo
gen. Tidligt var han klar over, at han ville være læge. Kirurgien var hans
første mål, men et tilfælde førte ham ind i ototogien, og her var han alle
rede i tyverne en af fagets førende mænd. I 1927 blev han overlæge ved
Rigshospitalets øre-næse- og halsafdeling. Han fungerede samtidig som pro
fessor og blev i 1931 ordinær professor, en stilling, han bevarede, til han
i 1954 trak sig tilbage på grund af alder.
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Man kunne ikke på nogen måde sige, at professor Thornval udadtil vir
kede som et romantisk gemyt, men han var et følsomt menneske, elskede
dyr og blomster, gik nødigt ind i en videnskabelig strid, men var til gen
gæld ikke bange for den, hvis det skulle være. Han var den første til, når
debatten havde lagt sig, at glemme dens hede. Studenterne har moret sig
over ham, men de holdt også af ham, og foruden at være dygtig, var han
også en meget skånsom læge. Han var god at være patient hos.
X. % . F.

Stiftamtmand M. Edelbetg, Ribe, fyldte den 8. september 60 år.
Kriminalbetjent Hans Haagensen, Ribe, fyldte den 26. august 70 år.
En kendt Ribe skikkelse, frøken Dorthea Sørensen, Tangegård, er død 72 år gammel.
14 elever og 2 lærere fra Ribes norske venskabsby, Leikanger, har i sommer gæstet
Ribe.
Fru Marie Sofie Larsen, født Daugaard Peters, fyldte den 25. august 75 år.
Dommer Gregers Friis, Korsør, tidligere Ribe, er død 67 år gammel.
Ribe antikvariske Selskabs efterårstur gik i år til Tønder, Møgeltønder, «Schackenborg«
og »Trøjborg«. Den blev yderst vellykket.
15.000 campister har i sommer gæstet Ribe, der har en af Danmarks skønneste cam
pingpladser.
Universitetsadjunkt cand. art. Aage Jørgensen, stud. 1957, har nylig udsendt to små
skrifter: oFolkevisesproget« med særlig henblik på DgF 239 «Møens Mogendrømme«,
Akademisk Boghandel, Århus, og Universitetsforlaget, Bergen/Oslo, 1969 28 sider og
«Dansk litteraturhistorisk bibliografi 1968 (Akademisk forlag, København 1969, 64 sider).
Endvidere har han redigeret «Omkring hærværk«, en dokumentationssamling, 180 sider,
til belysning af, hvilken modtagelse Tom Kristensens roman fik, og hvitke synspunkter
eftertiden har anlagt på den. Bogen er fremkommet som den første i en serie. Hans
Reitzels forlag, København, har haft udgivelsen.
Efter indstilling fra undervisningsministeriet er docent ved Århus universitet, dr. theol.
Niels Chr. Hyldahl, søn af bankdirektør Hyldahl, Ribe, udnævnt til professor ved Kø
benhavns universitet. Den 38-årige professor er student fra Ribe.
Mandø vil ved de store kommunesammenlægninger komme ind under Ribe storkom
mune.
Den 25. december holdtes stiftsmøde i Ribe domkirke. Sognepræst N. H. Gadegaard,
Mørkhøj, og domprovst Sv. Erik Rasmussen, Haderslev, talte om henholdsvis «Kom
mende strukturproblemer for den danske folkekirke« og «Kirkeliv på Grønland«. Om
aftenen prædikede biskop Dons Christensen, og der var kirkekoncert under ledelse af
domorganist Vesterlund.
Under udgravninger ved Ribe bispegård har man fundet betydelige rester af en gammel
brønd. Under rørlægningsarbejder på Munketorv er gjort interessante fund, middelalder
ligt fodtøj, træting m.v.
Ved Ribe Jernstøberi arbejder for tiden ca. 40 tyrkiske arbejdere, der er indkvarteret
dels i den tidligere Odd Fellow logebygning i Set. Laurentiigade, dels i Lustrup.
Den talentfulde, unge ripensiske maler, Hans Bitsch-Larsen, har haft en særdeles se
værdig udstilling i Ribe i sommer.
En anden anerkendt ripensisk maler, Jens Karkov, har for tiden en udstilling i Galleri,
GI. Strand 44.
Den tidligere ripenser, biografejer i Nakskov, fru Ella Klinke, født Esseman, fyldte den
9. oktober 80 år.
Tandlæge Christian Lorenzen, Ribe, er død 71 år gammel.
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Tilmelding senest den 23. Jecend?er til radioforhandler Imm. Jensen,
(05) 42 01 26, Nederdammen, Ribe.
Man kan dog tilmelde sig indtil den 26. december til Daugaard Peters,
(05) 42 04 64, såfremt der er overskydende pladser.
Arr. ndv.
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ÅRSFESTEN 1969
Ripenser-samfundets årsfest blev afholdt lørdag den 22. november i ^Foreningen af
1860*s selskabslokaler på Nørrevold. Tilslutningen; var større end sidste år, ca. 45 del
tog i festen, men de yngste årgange var alt for svagt repræsenteret.
Festtalen blev holdt af foreningens tidligere formand og æresmedlem, redaktør X. H.
Rosenstand (se andet sted i bladet) og under middagen talte også foreningens andet æres
medlem, foreningens stifter og tidligere formand, overlæge XnKd Fogf?.
Aftenen startede med

GENERALFORSAMLINGEN
Formanden, lektor X%r&ot? bød velkommen.
Til dirigent valgtes advokat K. Lund Kristensen, der konstaterede, at generalforsam
lingen som sædvanlig var for sent indvarslet, men heldigvis var der heller ikke i år nogen
indvending mod, at generalforsamlingen alligevel blev erklæret for lovlig.
Af sekretæren civilingeniør G. Termansens beretning fremgik, at tilslutningen til ar
rangementerne stadig er beskeden, og at vårfesten var blevet aflyst delvis på grund af
placeringen midt i eksamenstiden.
Af bladet var der udkommet fire numre, tre 16 sidede og et 12 sidet. I det kommende
år vil udkomme 4 numre å 16 sider.
Det beklagedes, at medlemmerne ikke er flinke til at melde flytning, at medlcmstaHet
på grund af manglende tilslutning fra årets russer var faldet til 829 og at der som sæd
vanlig er uddelt en dimmittentgave af understøttelsesfondens midler.
Sekretæren takkede redaktøren, annoncørerne og Ribe byråd, der havde betænkt for
eningen med 500 kr.
Beretningen godkendtes.
Kassereren, civilingeniør Hans Svendsen, gennemgik årsregnskabet (se forrige nummer
af bladet).
Der må stadig rykkes for kontingent hos mange medlemmer, og det medfører en alt
for stor udgift til porto.
Budgettet for det kommende år blev forelagt. Der regnes med uændret kontingent og
budgetteres med et underskud på 1.400 kr.
Regnskab og budget godkendtes.
Derefter gik man til valg. Formanden genvalgtes. Til bestyrelsen genvalgtes E. Vejsig
og amtsarkitekt G. Jæger, og nyvalgtes civilingeniør P. Daugaard Peters i stedet for G.
Termansen, der ikke ønskede genvalg. Som suppleanter genvalgtes P. Lungholt og ny
valgtes stud. polyt. Hans Erik Christensen. Som revisorer genvalgtes C. Trærup Ander
sen og C. Damkjær og som revisorsuppleant Vagn Jensen.
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Tale i Ripenser-Samfundet
Af Æ. TV.
Det var venligt af bestyrelsen, at bede mig, der jo hører til veteranerne, at
komme over at sige et par ord som en art velkomst til de unge, der træder
ind i vor gamle hæderkronede forening. Men så må man også tage skade
for hjemgæld, når man giver ordet til en »Grauballemand« som mig.
Foreningen er for Ripensere, oven i købet for en vis art af Ripensere.
Og Ripenser er noget, man er eller også bliver. Nogle er født i Ribe og har
straks deres eget på det tørre ved starten. Men så de borgere, der kommer
andet steds fra? Jeg får ofte det spørgsmål fra »tilflyttere«. Hvornår bliver
man Ripenser?, og jeg, der af en eller anden grund formodes at være eks
pert på dette område plejer da at svare:
Det bliver man i det øjeblik, man selv føler sig som sådan, hvem man
så er og fra hvilken kant af landet man end kommer. I det øjeblik man
føler sig tilpas med byens amosfære og med sin gerning, man nu har fået
beskikket i den lille by, som netop er karakteristisk ved sin særegne at
mosfære. Så er man ikke alene Ribe-borger, men Ripenser.
Men I unge, der en årrække har levet og virket sammen på den gamle
katedralskole og delt både sødt og surt, har jo haft god tid til at indånde
den særlige Ribe-atmosfære og kan fremover med en vis stolthed bære præ
dikatet Ripensis.
Det er vel også derfor, I har indmeldt jer i Ripenser-samfundet, både
for mindernes og kammeratskabets skyld, og da forhåbentlig også da, lidt
for taknemlighedens skyld.
Sådan har mange af vi ældre det i hvert fald, og Ripenser-samfundet har
jo medlemmer i alle aldre. Den er ikke udelukkende en ungdomsforening^
At de unge indmelder sig på et tidspunkt, hvor det kammeratlige samliv
ved Ribe skole står friskt, er jo så ganske naturligt, men at de gamle bliver
ved at være trofaste mod deres gamle forening er særdeles rosværdigt. Det
var jo da også de gamle elever, der stiftede vor forening.
Men tiderne skifter, og vi med dem, og det skulle jo ikke gerne gå så
ilde, at generationerne ikke formår at råbe hinanden op. Hver tid har sine
dyder og lyder med. Vi ældre tog imod, hvad skolen gav os, selv om der
var dette eller hint, som ikke ganske passede os, men vi var gennemgående
loyale nok. I dag bydes der jo en frisk og dygtig ungdom meget mere end i
vor tid, og tiden er vel også inde til at der bydes mere selvstændighed og med
bestemmelse. Men alt det gamle var jo ikke alene, lige som alt nyt heller
ikke er det, lutter godhed eller hensigtsmæssighed. Men, vær ærlig og ind
røm, at et vist mådehold er ønskeligt, at der fra den svundne tid er en hel
del godt, og det fortjener at bevares, tilpasset med det bedste, vor tid kan
byde på, idet det være indrømmet, at man bør følge med tiden, så man en
gageres i det gode nye, idet man må erindre sig: »Ingen nutid uden fortid.«
Det gælder om at bevare kontinuiteten, så der bliver balance og ikke kaos.
De for udviklingen så rige år, man tilbringer sammen ved en skole, og
det gælder i høj grad Ribe katedralskole, glemmes i hvert fald aldrig, og
selv om vi skam også kunne være kritiske i vor tid, har vi, der nu er blevet
grå, sandelig i disse år mødt gode ting i undervisningen, mødt lærere og
lærerinder, hvis undervisning engagerede en. Der var naturligvis lærere,
der ikke just frydede os, men af den grund skal de lærere, som vi virkelig
holdt af, fordi de forstod os, ikke lide under.
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For mit vedkommende var det navnlig dansktimeme og de danske stile,
der var mit forum, og det forundrer mig ofte, når jeg hører, at gamle ele
ver, der har forladt skolen, nu ikke kan fordrage at tage en bog i hånden,
de har fået gennemgået i skolens dansktimer. For mit vedkommende er
det ganske anderledes. Jeg gransker meget gerne gamle ting, vi gennemgik
i dansktimerne. Jeg tager i dag gerne en af de gode gamle værker fra sko
letiden i hånden eller griber mig selv i at recitere en versestump ved mor
genkaffen. Når jeg således læser eller repeterer for hvilken gang Blichers
»Fjorten dage i Jylland«, ser jeg formelig min gamle skolestue for mig og
genoplever stemningen i klassen.
Men jeg var da også så lykkelig at have en dansklærer, som Kjeld Abells
fader,
P. F.
som lærer. Han var streng og lidt stiv i det,
men han forstod på mange måder at engagere os, og han var vist en af de
første blandt lærerne på skolen, som behandlede os som voksne mennesker
i gymnasiet, hvad vi satte umådelig pris på. Da han rejste fra byen, fik
jeg lejlighed til at takke ham for, hvad han havde betydet for mig, og
det meddelte jeg også en gang i Ribe Kjeld Abeli. Der var adskillige andre
lærere fra min tid, jeg holdt af. Jeg elskede den noble rektor Øllgaard og
satte megen pris på vor engelsklærerinde, den dygtige og ejendommelige
frøken Wulsten, og så var der hele skolens lektor Amorsen, Dybdal, Bloch
og renæssance-mennesket Knudsen, Reincke og den legendariske Stockholm
Simonsen. Ja, selv min plageånd, den lige så strikse som ejendommelige
latinlærer lektor Bech blev jeg efter min skoletid ganske gode venner med,
da jeg gjorde ham til medarbejder ved Ripenser-Bladet, idet jeg formåede
den lærde latiner til at oversætte den lille historiske indledning til Terpagers »Inscriptiones Ripenses«. Det var slet ikke så let, indrømmede den
lærde latiner, læggende fingeren på næsen, da han afleverede sit »pensum«
til mig med et venligt smil.
»Forlystelser« havde vi ikke mange af. På den måde er det i hvert fald
og ganske åbenbart morsommere at gå i skole i dag, men for den sags
skyld ingenlunde lettere for disciplene, som vi hed den gang, jeg kom ind
i skolen i 1903, den skole, hvorved min morfader havde været rektor, og
hvor min moder var født ovre i Puggaard, der netop i 1903 ophørte med at
være rektorbolig.
Men så var der i alt fald Hejmdal, som vi fik megen glæde af, og hvor
kammeratskabet skød frodige skud og så skoleballerne og skolekomedierne,
hvor jeg mange år senere optrådte som gæst sammen med Bukdahl. Et af
mine venskaber har nu varet i ca. 70 år, og sådan er det vist gået flere
end mig. Det er da også en fornøjelse at se selv gamle elever af betydelig
aldrende årgang møde op ved translokationerne og skænke gaver, ja, fede
legater, så de må da ikke have været helt så utilfredse med deres gamle
skole, som man hører enkelte antyde. Samtidig benytter de lejligheden til
gæsteroller i den gamle by, for det er jo en kendsgerning, at skolen og byen
hører sammen, den by, hvor ungdommen på skolen ikke har kunnet undgå
at leve under historiens vingesus og under den gamle domkirkes malmtunge
klokkeslag.
Gennem Ripenser-Bladet har vort samfund nu i over et halvt århun
drede været medvirkende til sammenholdet. Mange medlemmer lever jo
rundt om i landet og i udlandet og kan ikke deltage i arrangementerne i
København eller Århus, og må nøjes med at føle den gamle skole og skole
by på pulsen gennem bladet, men redaktøren har da så sandelig ikke tid
til at skrive hele bladet selv, samtidig med, at han skal slås med trykke
rier og postvæsen og bestyrelse. Ad denne ikke længere usædvanlige vej
beder han om bidrag fra medlemmerne til bladets oplivelse. Men skyd ikke
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på. pianisten. Han gør det så godt, han kan, men han er da så ganske
kiar over, at bladet kan blive meget bedre i fremtiden, selv om han er tak
nemlig ved at høre, når det forlyder, at bladet er et aktiv for foreningen,
hvad han i al beskedenhed også selv tror. Men skriv selv i bladet, kære
medlemmer. Der er ganske vist så meget, der optager medlemmerne i en
tid, hvor så meget brydes, men I kan vel ofre et bette nøk for bladet også.
I en tid, hvor man nu ikke må tro, at alting er godt, ønsker vi af hjertet,
at nutidens unge, idet man bevarer det fra andre tider, der virkelig er værd
at bevare, ofrer tid og evne på det kommende arbejde på at forbedre vort
land og vort samfund, thi fremtiden tilhører jo jer. Byg diger mod mate
rialismens stormflod, og vi ældre vil da glædes over jert virke, thi som
Kipling siger med Mowglis mund: Vi er et Mod og jeg.
Vær så forvisset om, at jeres gamle skoleby ikke sover, hverken åndeligt
og materielt, og selv om vi derovre ikke drømmer storhedsdrømme, så har
vi vore sager at bekymre os for. Og vi beder jer om lidt hjælp for univer
sitetssagen, ligesom vi gerne ser nogle penge i kassen til Ribe katedralskole,
så vi må opleve at se en meget manglet festsal rejse sig. På mange måder
kan den unge slægt arbejde til gavn for sin skoleby.
Der er jo sket et generationsskifte af en så voldsom karakter, som sjæl
dent er set, og det brager mere end godt er i fugerne. Vi håber, at de unge
med hædersnavnet Ripensis må holde balancen og virke meget godt i frem
tiden, og til et godt resultat kan vi gamle række jer hånden i det gode kammeretskabs ånd, og som det hedder i den gamle skolekantate:
Når da vi har samlet os minder,
som bleges, men aldrig forsvinder,
som hjertet fast til den binder,
har skolen sin gerning fuldbragt.
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Da Ribes blå dragoner red over grænsen
— Et genforeningsminde —
Af X. H.
Jeg fandt forleden i mine gemmer en ganske lille vissen buket, men den
vakte minder, minder fra genforeningens dage, næste år for 50 år siden,
thi de visne blomster er en rest af en byge af blomster, der regnede ned over
de danske dragoner fra detachementet, der havde gjort vagttjeneste i Ribe,
red over grænsen ved Vedsted torsdag den 6. maj 1920, altsa til næste ar
for 50 år siden.
Jeg ledsagede dem, på cykel. Hin i sandhed historiske dag står endnu
så tydeligt for mig i dag.
I formiddags kl. 11,21 red dragondetachementet, der skal til Tønder,
over grænsen ved Vedsted. Det blev et sandt triumftog ind i det gamle
danske land. Soldaterne hilstes, trods vejret, med Dannebrog og en regn
af forårets blomsterflor.
En tæt, men mild forårsregn sivede i morges ned over Ribes torv, hvor
dragonerne stillede til afmarch.
Kl. halv ti holdt detachementet opmarcheret udenfor sprøjtehuset, hvor
trods det dårlige vejr en stor menneskemængde havde indfundet sig for at
hilse de bortdragende. Kl. 20 minutter før 9 ankommer estandarten hilst
af honnør og musik, medens publikum blotter hovederne. Der lyder atter
kommandoråb, musikken sætter i med Riberhus-marchen, tonerne giver
genlyd fra domkirkens gamle mure. Et hurra lyder fra menneskemængden.
De mange hestes hove klaprer på den ujævne brolægning. Nu gungrer hov
slagene over Sønderports bro, man er på landevejen - mod grænsen.
I Vedsted vajer flagene fra jernbanestationen, toldbygningen og private
huse. Efterhånden indfinder sig trods elementernes rasen en ikke ringe
menneskemængde, told- og jernbanefunktionærer, flere ripensere, deri
blandt politimester Strøbech. Et par fremmede pressemænd ankommer pr.
bil.
Fra »den anden side af grænsen« kommer en lille flok ryttere. Det er
den 82-årige veteran fra 1864, gårdejer Jens Hansen, Hvidding, der i spid
sen for 6 mand af ringriderforeningen med Dannebrog i spidsen vil ride
dragonerne i møde for at ledsage dem til Rejsby.
Ventetiden blev ret lang. Endelig lyder råbet: »De kommer«. Kl. ca. 11
holder rytteriet sit indtog i Vedsted, hvor dragonerne opmarcherer på
marken overfor jernbanestationen.
Sablerne skuldres og chefen, ritmester la Cour, rider frem foran fronten
og udtaler omtrent følgende:
Dragoner! I oplever i dag et historisk øjeblik. Efter 56 års fremmedherredømme betræder danske soldater den gamle danske jord. Når dette kan
ske, er det af 2 grunde. For det første, fordi den danske hær i en sidste
slesvigske krig ved modigt at kæmpe mod overmagten, vandt verdens re-
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spekt. Den kamp er ikke kæmpet forgæves. For det andet fordi Tyskland
i den store krig blev overvundet af os venligsindede magter, de allierede,
som nu vil gøre uretten god igen. Når vi i dag stævner mod syd er det som
forposter for den danske nation. Det er et ærefuldt hverv, der er blevet os
til del.
Jeg véd, at Hans Majestæt Kongen, der ikke har kunnet være til stede
her i dag er med os i tankerne med den kærlighed, han nærer til hæren og
det slesvigske land. Et nifoldigt leve for Hans Majestæt Kongen (ni takt
faste hurraer). Musikken spiller »Kong Christian« og mængden blotter
hovederne.
Ritmesteren henvender sig til de forsamlede tilskuere og bringer dem
en tak, fordi de er kommet til stede. Han beder alle udbringe et leve for
Danmark. Stærke hurraråb. Musikken spiller »Der er et yndigt land«.
Gårdejer L. Nielsen, Roager, tolker i bevægede ord sønderjydernes glæde
over dette øjeblik, som man med længsel har ventet gennem de lange trange
år. Et leve for de danske dragoner (hurra). Taleren præsenterer den gamle
veteran Jens Hansen, der strunk sidder på sin hest med krigsmedaljen på
sit bryst, glad smilende i dette lykkelige øjeblik.
Ritmesteren tager atter ordet. Han beder sønderjyderne være forvisset
om, at de danske dragoner også med længsel har ventet dette øjeblik, og
han slutter med et af brusende hurraer besvaret leve for Sønderjylland og
sønderjyderne. Musikken spiller »Jylland mellem tvende have«. Endnu et
hurra udbringes for den gamle veteran, der var med til tilbagetoget, men
nu oplever oprejsningens dag. Musikken intonerer »Kongernes konge«, og så er det store øjeblik der.
Stemningen udløses i jublende hurraer. Både militære og tilskuere er tyde
ligt nok stærkt grebne. Mange har tårer i øjnene. Man føler, at dette øje
blik glemmer man aldrig.
Jo længere man kommer syd på, jo flere flag er der ved gårde og huse.
Allerede ved paraden i Vedsted har hver dragon, befalingsmand som me
nig, af sønderjydske piger fået sin buket på brystet. På deres vej bliver
bostavelig talt blomsterstrøet. Folk, der kommer ud fra gårdene, har
plyndret deres haver for forårsblomster. Intet er for godt til de danske
soldater.
I Rejsby er der rejst en stor æresport med inskriptionen: »Velkommen
hjem til Sønderjylland«. Da dragonerne ved middagstid holder deres ind
tog her, er mange af byens folk samlede. Skolebørnene bærer hver sit Dan
nebrog, og fra hver gård, hvert hus vajer flaget.
Der gøres holdt, og gårdejer Hans Skrystrup byder soldaterne velkom
men. Ritmesteren takker bevæget og udbringer et kraftigt besvaret leve
for en grænse, der bringer alle danske sønderjyder med.
Der sker nu en lille begivenhed, der kønt og rørende symboliserer de
danske sønderjyders glæde over besættelsen. En ung pige, frk. Skak, Reis
by, træder frem og hænger en pragtfuld krans om halsen på ritmesterens
hest. Andre unge piger bringer flere buketter og smykker dragonerne. Rit
mesteren må atter takke. Fornyede hurraråb, og marchen går videre mod
syd overalt hilst af glade mennesker, der »trods regn og trods blæst« ikke
holder sig hjemme på denne glædesdag.
I aften går dragonerne i kvarter i Bredebro for i morgen at forsætte til
Tønder.
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Den gamle onsdag m. m. i Ribe 1848
Af Æ. TY. AoSfTMfiZnJ.
På Ribe Rådhus opbevares i det lille bymuseum nogle mærkelige, hjemme
lavede våben, lanselignende »Morgenstjerner«. I Antkivarisk Samling ses
en hjemmelavet sabel fundet under et hustag i Tangegade. og inde i »Porsborg«s gård fører en lille kanon, eller er det to kanoner, halvt nedgravet i
jorden, en ganske upåagtet tilværelse. Alle disse genstande er håndgribe
lige minder om Ribe i »det mærkværdige år« 1848.
Det begyndte hin »gale onsdag« i marts, da rygtet om, at tugthusslaverne
i Rendsborg, der taltes om 300, var brudt ud af fængslet, og nu hærgende
og plyndrende, ledsaget af alskens pak var på vej nordpå, hvor de skændte
og brændte de byer, de kom igennem, sagde man.
Alle landsbysmede og smedene i den gode by Riber by fik travlt med at
lave de mærkeligste våben til byernes forsvar, og blus var parat på baunehøjene til at blive tændt, om fjenden var i anmarch, men fjenden kom ikke.
Den var slet ikke i anmarch, for det hele var det, man i dag kalder en rig
tig fed »and«- heldigvis.
Morgenstjernerne på Ribe Rådhus er ikke vægtermorgenstjerner, skønt
Ribes sommervægter låner en af dem på sin tur gennem byens gader. Det
er våben fra »Slavekrigen«s tid, ligesom sablen på Antikvarisk Samling.
Også kanonen i Porsborg er vidnesbyrd om de begivenhedsrige dage i marts
måned for 100 år siden. Det drejer sig vistnok om to stykker af en enkelt
kanon. Den omtalte kanon blev nemlig sprængt i stykker, da de loyale Ri
pensere senere i 1862 saluterede for kong Frederik den syvende, da den fol
kelige majestæt under et besøg blev fejret i Plantagen. Den lille brumbasse
dundrede, hver gang kongen stak sit glas ud, og Syvende Frederik var som
bekendt ikke afholdsmand.
Hvorledes kanonen fandt sin plads i »Porsborg«s gård meddeler histo
rien ikke noget om.
I 1848 blev den anvendt til Ribes forsvar, for selv om historien om »Sla
verne« blev afblæst, fik man nok at gøre i Ribe. Man frygtede insurgenternes ankomst. I løbet af året blev situationen også i Ribe by alvorlig nok,
men nægtes kan det ikke, at der til at begynde med kom til at hvile et lidt
komisk skær over de gevaldige forsvarsberedskaber i den gamle by.
Det var »borgerne«, dvs. Borgervæbningen, der måtte tage affære, og
Ribe var i det heldige tilfælde at råde over hele to borgerkorps.
Hvad gjorde man nu i farens stund? Man nedsatte en komité. Men den
komité fik nok at bestille, og der skete skam noget i Ribe den gang.
Komiteens protokol fra den tid er endnu bevaret, men man må nu til
Viborg for at kigge i den. I komiteen sad bl. a. borgmester Stricker, borger
repræsentant Garver Kleisdorff, borgerrepræsentant C. N. Termansen,
landinspektør, løjtnant Siemsen, borgerkaptajn, farver P. Utzen, toldkon
trollør Aarøe, adjunkt P. Adler, købmand Ballin, købmand Giørtz, bog
trykker og redaktør Hyphoff, apoteker v. Støcken, adjunkt Thorup, sko
mager Greisen, økonom i dårekisten i klosteret O. Gottliebsen og flere an
dre hæderkronede borgere, alle gode »frihedskæmpere«.
Man var også den gang bange for 5. kolonne, og alle i byen boende ty
skere blev taget i ed for, at de ikke skulle løbe over til fjenden. Man byg
gede barrikader ved byens indgange, og borgervæbningen blev rekonstrue-

34
ret. Både borgerkorpset og jægerkorpset blev mobiliseret. De dannede til
sammen »Frikorpset Ribe«. Det lyder altsammen helt moderne. Intet er
som bekendt nyt under solen.
Chef for begge korps var farver Utzen, og han og Siemsen ekcerserede
tropperne ude på eksercerpladsen, hvor nu seminariet ligger.
Befalingsmændene rekrutteredes hovedsagelig blandt de embedsmænd,
der tidligere havde været officerer. Med tilgang fra omegnen rådede man
over en styrke på 300 mand. Man fik 250 geværer, og man holdt skydeøvelser med byens salutkanoner på slotsbanken. Den gamle kanon i »Porsborg«s gård er måske en af disse kanoner. Man byggede ialt en halv snes
barrikader, og man omgikkes endog med planer om i givet tilfælde at
oversvømme byen med åens vande.
Lige indenfor Sønderport lå den første barrikade, der havde krigsråd
Ørum som kommandør. Der var en kanon og en besætning på 36 mand.
Herude havde også løjtnant Siemsen kvarter. Hovedgaden var spærret med
barrikade ved barrikade, og på lignende måde var alle tilgange til byen
barrikeret. Måske har den gamle kanon i »Porsborg«s gård haft plads på
en af barrikaderne.
I barrikaden ved rådhuset i Stenbogade førte guldsmed Dyrebye af jæ
gerkorpset kommandoen. Byens anden kanon blev opstillet på kirkegården.
De tidligere kanonerer skomagerne Lamp og Smergel betjente skytset, me
dens Møller P. Nielsen, Midtmølle, kommanderede artilleriet.
Borgerne fik ordre til at stille lys i vinduerne, dersom angrebet kom i
mørke, og stormklokken blev holdt i beredskab.
Fjenden viste sig imidlertid ikke, men armeen skulle jo ikke af den grund
»ligge og lunte«. Den kunne også bruges til udgående forretninger.
Man stolede ikke rigtig på borgervæbningen i Tønder. Derfor »toget til
Tønder«, der startedes den 2. april 1848 med 25 vogne under løjtnant Siemsens kommando.
I Løgumkloster sluttede et kompagni regulære dragoner sig til »Frikorps
Ribe«. Her arresterede man samtidig amtsforvalter Harbou og læge Roll,
der var noget muggent ved. Styrken, der nu talte et par hundrede mand,
rykkede ind over den danske enklave Møgeltønder, og bestyrtelsen i Tøn
der var stor. De oprørske embedsmænd fik travlt med at smøre haser.
I Tønder tvang man magistraten til at udlevere 170 geværer, hvormed
styrken drog hjem til Ribe, hvor nogle oprørsfaner blev brændt ud for
domkirken.
I Ribe faldt man i slutningen af april til ro. Barrikaderne blev sløjfede.
Man frygtede ikke længere fjendtligt indfald. Kanonerne blev nedgravet i
Slipperne, de erobrede geværer sendtes for en sikkerheds skyld til Fanø.
Samtidig gik der rygter om, at Tønder ville tage en frygtelig hævn, hvor
for man sendte apoteker v. Støcken, gæstgiver Greisen og distriktslæge Øgmundsen til Tønder som parlamentærer for at bede om forladelse. Parla
mentærerne blev imidlertid arresteret som gidsler, og man forlangte gevæ
rene og 100 rigsdaler i løsepenge. Det gik man ind på, og parlamentærer
ne blev løsladt. Pengene måtte Støcken foreløbig betale af sin egen lomme,
først i 1850 fik han dem refunderet af kommunen, og i 1852 beordrede re
geringen Tønder til at betale pengene tilbage igen. Således endte »den før
ste puniske krig« for Ribes og Tønders vedkommende.
Man kan smile lidt af det store postyr i Ribe, men bag lå alligevel en hel
del af »ånden fra 48«. De gode Ribeborgere tog virkelig sagen højst alvor
ligt, og selv om der ikke skete noget alvorligt ved den lejlighed, så vidste
ingen jo, om der ikke kunne være sket noget endog særdeles alvorligt.
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Adresseændringer
Alle adresseændringer bedes meddeit ti! ekspeditionen:
Civilingeniør R. D%Kgg<zrd Peters, Virum Stationsvej 144 F, 2830 Virum. (01) 85 19 21.
Hver gang bladet udsendes, bliver en del kuverter returneret fra postvæsenet med på
skriften: Flyttet hvorhen vides ikke. Disse medlemmer har foreningen tidligere forsøgt
at opspore gennem folkeregistrene. Men da denne aktion nu koster 5 kr. plus porto m.v.
plus besvær, vil den ikke blive praktiseret i fremtiden. Som et sidste forsøg vil denne
metode blive anvendt:
Efterlyses: Hr. Jørgen Ravn (S 69) hvis sidste kendte adresse var Nannasvej 4, 8230
Åbyhøj.
Oplysninger fra foreningens medlemmer modtages med tak.
Rektor Johs. Jørgensen, Ryetsvej 25, Kilden, 9900 Frederikshavn.
24; Læge E. Ulfbeck-Petersen, Set. Laurentiiegade 16, 6760 Ribe.
42; Sognepræst Anders Studsgård, Lyngby Rosenvænge 5, 2800 Lyngby.
49: Professor, dr. theol. Niels Hyldahl, Nivaavænge 20b, 2990 Nivå.
32; Fuldmægtig Hans E. Jørgensen, Thujavej 27, 7400 Herning. Lærerinde Jette
Nielsen, Jørgen Pedersensvej 5, 6700 Esbjerg. Civiløkonom Laurids Ebbesen, Rugvænget
3, 3660 Stenløse.
Reel 32; Overassistent Evald Bendixen, Willemoesvej 3, 6760 Ribe.
StKd 34; Kontorass. Inger Knudsen, Kirsten Pils vej 45, 7100 Vejle. Læge Knud W.
Kastrup, Tjelevej 8, 4. sal, tv., 8240 Risskov.
Stad 37; Civiling. Vagn Nørgård Christensen, Bellisvej 8, 9440 Åbybro. Adjunkt,
cand. mag. Claus Nielsen, GI. Kongevej 120, 2. sal, 1850 København V. Klinisk psykolog,
cand. psych. Ragna Fischer, Gi. Kongevej 120 ,2. sal, 1850 København V.
Stad 38; Civiløkonom Karsten Nielsen, Skibbroen 29, 6760 Ribe.
Reel 38; Ester Stenderup Olsen, 87 Viceroy Court, High Street South,Dunstobel, Beds,
England.
39; Forfatter Hans Heide, Dannebrogsgade 6, 4. sal, 1660 København V. Læge
Erik Ludwigsen, Fødselsanstalten i Jylland, Nørrebrogade 37, 8000 Århus C. Læge Hol
ger Kort Kortsen, Kløvervænget 24A, 3. sal, 5000 Odense. Læge Poul Neergaard, Klø
vervænget 24A, 5000 Odense.
Reel 60; Stud. techn. Preben Rosted Hansen, Rosenvængets Sideallé 3, 5. sal, 2100
København 0 .
Real 61; Sparekasseass. Inger Hansen (f. Warming), Lindet Skov, 6542 Arnum.
62; Fru Åse Kvistgård Møller, Uldgade 5, 6270 Tønder. Bibliotekar Karen Al
bert, Egernets Kvarter 34, 2750 Ballerup. Lærer Jørn Erik Albert, Egernets Kvarter 34,
2750 Ballerup.
Real 63; Sygeplejerske Inger Have, Diget 80, 3. sal, 2600 Glostrup.
Stad 63; Operatør Leif Røper, Vejlegårdsparken 4, 2. sal, lejl. 24, 2620 Brøndby Strand.
64; Lærerinde Jette Danielsen, Grev Schacks vej 15, 5700 Svendborg, Frk. Jytte
Bruun, Kirkedammen 13, 3. sal, Århus.
Real 63; Hr. Olaf Møller, c/o Sv. Mortensen, Drøvten 20, 9310 Vodskov.
Stat! 63; Bibliotekar Marianne Berg Andersen, c/o Bøker, Clematisvej 26, 2300 Kø
benhavn S. Hr. Henning Baysen, Ny Munkegade 38, 4. sal, 8000 Århus C.
66; Hr. Erik Monrad, Østergade 73, 6270 Tønder.
67; Klaus Bjerre, Thunøgade 1, 1. sal, 8000 Århus C. Stud. oecon. John Chr.
Dehn, Samsøgade 46, st., 8000 Århus C. Frk. Christiane Danckert, Elstedvej 21, 8520
Lystrup. Frk. Pia G. Wittcn, Øster Vedsted, 6700 Ribe. Stud. mag. Jenny E. Christof
fersen, Almindsøvænget 4, 8600 Silkeborg.
68; Hr. Poul Bondrup Lasbo, B. S. Ingemannsvej 2, 6400 Sønderborg. Bankelev
Jens Michael Thomsen, Adolphvej 6, 2820 Gentofte. Seminarist Ole Clausen, Grønne
gade 2, 1. sal, 6760 Ribe. Frk. Astrid Riber Jensen, Helgolandsgade 8, 1. sal, 1653 Kø
benhavn V. Stud. scient. Joachim Danckert, Kampsax Kollegiet, Kollegiebakken 9, vær.
4406, 2800 Lyngby. Frk. Marie E. F. Lauridsen, Elsagervej 3, 1. sal, 9800 Hjørring. Frk.
Lotte Sanne Bork, Randrup pr. 6261, Bredebro.
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Nye medlemmer

Mater Jens Karkøv, Kastaniegården, 4581 Rørvig.
Stad 69.- Frk. Elisabeth H. Gregersen, Sdr. Lustrup, Gørding. Frk. Vera Lund, Storke
bakken 35, 2400 København NV. Hr. Jens Kristian Petersen, Storkebakken 35, st., 2400
København NV.

Den gamte Ribe-student, afdøde biskop Haldor Hald, har efterladt sig nogle erin
dringer, der er udgivet med forord af Bodil Koch.
Den 28. november fyldte ejeren af Ribe Stampemølle, G. Husted Christensen, 70 år.
Den 26. november fyldte domprovst, K. L. Aastrup, Odense, 70 år, student, Ribe, 1917.
Frøken Elisabeth Simonsen, Ribe, er død 75 år gammel.
Konditor Chr. Kvist, Ribe, er død 72 år gatnmel.
Adjunkt fru Bodil Karlsen, født Hjerrild, gift 20. juni 1968 på Ebeltoft rådhus med
cand. oecon. Aage Karlsen, bor nu Landemærket 43, København K.
Redaktøren af xAktuelt«, Ribe, P. Chr. Madsen, fyldte den 17. november 65 år.
Søndag den 7. december indviedes i den tidligere tekniske skole i Ribe redaktør Victot
Petersens samling af 700 af maleren Willumsens arbejder.
Til stede var bl. a. Dronning Ingrid, kulturminister Helveg Petersen, fiskeriminister
A. C. Normann og socialminister Nathalie Lind, samt repræsentanter for Willumsenslægten med flere. Endvidere en prominent repræsentation fra Ribe by og amt med stift
amtmand Edelberg, borgmester C. J. Pedersen, og turistforeningsformand, bankdirektør
Dahl Jeppesen, i spidsen.
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„Vågner, vågner, danske helte!"

HeiwA;/ 7969—70.
Det er en smule vanskeligt at fremlægge en samlet redegørelse for det for
løbne Heimdal-år sidst i januar maned —i al fald vil det indebære visse
usikkerhedsmomenter; men efter bedste evne, her er den.
Vores generalforsamling den 20. august forløb betydeligt mere roligt end
det foregående år, hvor det vigtige problem om 1. og 2. reals stilling i for
hold til Heimdal blev drøftet. Det første egentlige arrangement blev holdt
på Weiss' Stue, nærmere betegnet Marinestuen. Aftenen var nærmest ment
som et forsøg på at samle gamle og nye elever i en anden situation end den
vante på skolen; et forsøg på at ændre det gensidige billede af hinanden,
fra værende blot anonyme personer, der defilerer forbi hinanden på ruten
springvandet - den ægte kastanje, til personer med et vist fællesskab og
kendskab til hinanden. I al fald gjorde vi det til en ren elev aften, hvor
enhver med evner i retning af at synge og spille kunne udfolde sig. Til stede
var der 60-70 deltagere. Lovende start, som dog ikke forhindrede, at gen
nemsnitstalet for foredragene senere på året lå på de sædvanlige 20-30 per
soner. Et ringe antal taget i betragtning, at godt og vel 100 elever står op
ført som medlemmer.
Inden jul afholdtes 4 foredragsaftener.
Den 22. september 1969, Finn Søeberg: »Om humor«.
Den 8. oktober 1969, Carry Hedemann: »Amnesty International«.
Den 6. november 1969, Søren Krarup: »Om tilpasning«.
Den 26. november 1969, Henny Harald Hansen: »Det kurdiske spørgs
mål«.
De problemer, som nogle mente ville opstå i forbindelse med 1. og 2. reals
optagelse i Heimdal, så som at foredragenes standard p.g.a. hensyntagen til
disse klasser ville blive sænket, har vist sig uden spor relevans.
Auktionen, som fandt sted den 8. december, indbragte i år et beløb, der
rundede de 1000 kr. Vi formoder, at det er det største beløb nogensinde, og
at det til dels må skyldes, at byens handlende, lærerne og øvrige bidrag
ydere har været særlig rundhåndede i år. De penge, auktionen saledes ind
bringer, er et væsentligt bidrag til foreningens økonomi, og vi vil gerne
bringe vores tak til bidragyderne gennem Ripenserbladet.
Altid længe ventede Store-Heimdal blev i år arrangeret af en l.g klasse,
dog med hjælp af indviede Stor-Heimdalister fra de foregående år. Festen
fandt sted den 13. december.
Den 28. januar 1970 holdt manden, der begravede Danmarks blufærdig
hed, Poul Lund, foredrag om »Vi bygger det nye Danmark«.
I samarbejde med elevrådet arrangerede Heimdal skuespillertruppen
»Banden« til at opføre »Spillet om skolen« den 31. januar 1970. Det er ik
ke første gang, at vi samarbejder med andre af skolens institutioner, bl. a.
arrangerer vi årligt sammen med skolebladet »Mercurius« det i Gram sa
berygtede »KILK«. Både økonomisk og organisatorisk er dette til gensidig
fordel.
I begyndelsen af marts holdt den konstituerede antikvar Aino Kann Ras
mussen foredrag om Jernalderen. I slutningen af samme måned afholdtes
Lille-Heimdal. (De anvendte imperfektumsformer er kun anvendt for illu
sionens skyld, og den upræcise tidsangivelse skyldes, at disse arrangementer
på indeværende tidspunkt ikke er/var endeligt fastlagte.)
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Som noget nyt har vi trykt medlemskort med de to første vers af Hanegal
gengivet på bagsiden. Erfaringsmæssigt, og det må være en iagttagelse, hvis
oprindelse fortoner sig i en fjern fortid, forvandledes den klare afsyngning
af ordene i de første par linier ret hurtigt til en sløret nynnen og brummen.
Medlemskortene blev trykt med henblik på kontrol, men denne mulighed
bliver tilsyneladende ikke anvendt, og hvad Hanegal angår er det efter
hånden blevet et samvittighedsspørgsmål, om man vil synge med eller ej.
På Heimdals vegne
præsident.

Om årets skolekomedie på Katedralskolen

ARTHUR MILLER: HEKSEJAGT
(oversat af Knud Sønderby)
Det repertoire, gymnasieeleverne landet over i de senere år har kastet sig
over, viser en ikke ringe dristighed. De »klassiske« skolekomediestykker af
Holberg, Heiberg, Hertz og Hostrup er stærkt på retur til fordel for ikke
mindst den moderne dramatik, der stiller både skuespillere og iscenesættere
over for spændende og til tider vanskelige opgaver.
Også for den gruppe elever fra 2 g i Ribe, der med adjunkterne Kæstel
og Balslev som instruktører skulle i gang med forberedelserne til skoleko
medie, var der et rigt varieret materiale på tale. Man diskuterede både Ari
stófanes, Anouilh, Oscar Wilde, Maxwell Anderson, Mogens Linck og flere
andre, til man endelig standsede ved Arthur Millers berømte skuespil »Hek
sejagt«. At valget faldt på dette stykke skyldes dels det rent praktiske, at
der i år havde meldt sig mange elever til at deltage i skolekomedien, hvor
for et stykke med mange personer måtte være ønskeligt, dels et ønske hos
alle medvirkende om at finde et stykke, der rummede store dramatiske vær
dier og som handlede om aktuelle problemer, der kunne kalde på et enga
gement hos skuespillerne under hele indstuderingen. Disse egenskaber mente
man, at »Heksejagt« havde i en sådan grad, at man turde se bort fra de
betænkeligheder, der meldte sig i forbindelse med stykkets anvendelse spe
cielt som skolekomedie og dermed som optakt til det årlige skolebal.
Forberedelserne til de to opførelser den 26. og 28. februar begyndte al
lerede sidst i oktober. Det skulle snart vise sig, at det ikke var spor for tid
ligt, idet prøverne hele vinteren igennem blev præget af afbud og aflysnin
ger på grund af influenza-epidemien og de noget drilagtige trafikforhold.
Alligevel lykkedes det de medvirkende at blive færdige til tiden og at afle
vere en forestilling, der efter publikums reaktioner at dømme hævdede sig
smukt i rækken af skolekomedier på Ribe Katedralskole.
Det viste sig tydeligt under begge opførelser, at stykket virkelig havde
fængslet de optrædende elever. Alle skuespillerne gjorde nydeligt rede for
deres roller og var så indlevede i dem, at de også kunne levere troværdigt
baggrundsspil for hinanden. Det er netop blevet anført som et karakteri
stisk træk ved denne forestilling, at hele skuespillergruppen gjorde god fyl
dest; men når det er sagt, må man alligevel fremhæve enkelte præstationer:
Morten Kyndrup spillede John Proctor så rigt nuanceret og overbevisende,
at denne figur kom til at stå meget stærkt. Inger Jepsen og Elisabeth Andrup som henholdsvis Elisabeth Proctor og Abigail Williams viste begge,
at de evnede at fremstille de forskellige sider af deres roller på en troværdg måde. Også Erik Schmidt som pastor Hale skilte sig pænt fra den ikke
ganske lette opgave at vise figurens udvikling gennem stykkets fire akter.
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Blandt birollerne er der særlig grund til at fremhæve Mary Warren, spillet
af Eva Hansen, der høstede fortjent bifald for sin første scene i 2. akt.
Forspil og mellemaktsmusik var af Christian Alvad, der selv spillede.
Også dekorationsmalere og scenefolk løste deres opgaver nydeligt. Man
kunne nok ønske, at skolen havde bedre sceneforhold; men trods de be
skedne midler var der skabt en passende ramme om spillet. Prosceniet
og fortæppet udgjorde en kompositorisk helhed, hvor motivet antydede vig
tige sider af stykket og de dystre farver understregede grundstemningen.
Alt i alt en helstøbt forestilling og - som pressen skrev - »et vovestykke,
der lykkedes«.

Lektor Karkov
præsenterer sig
Jeg er student fra Ribe Katedralskole i 1925, men har iøvrigt mine rødder
dybt forankret i byen gennem mange slægtled. Min bedstefader Søren Karkov boede således i Fiskergade i den gamle ejendom med bindingsværks
gavlen, hvor han på samme tid var kromand, avlsbruger, brændevinsbræn
der og vognmand. Gennem mine forældre føler jeg en dyb tilknytning til
byen og egnen, men også personlig sender jeg ofte en venlig tanke tilbage
til skolen, der gav mig den almendannelse, som man dengang næsten kun
kunne opnå gennem skolens undervisning, og som gav mig grundlaget for
min videre uddannelse og min nuværende stilling som lektor i fysik ved GI.
Hellerup Gymnasium. Ofte går mine tanker tilbage til den forsamling af
originale lærere, der satte kulør på skolen og byen, og som nok i dag ville
være kommet til kort med den moderne ungdom. Min slægt har desværre
næsten sagt byen farvel, jeg er også udvandret, selv om det i sin tid var
mit højeste ønske at komme til at virke i byen, men det fik jeg ikke lov til,
og jeg endte her i Hellerup, som også er et godt sted. Min interesse for Ribe
skole og by er imidlertid usvækket, og jeg har da også gennem min gamle
moder indtil for et år siden bevaret kontakten med byen, og tillige med sko
len ved at søge Ripensersamfundet, hvis arrangementer jeg aldrig har svig
tet, når de kunne forenes med de pligter, jeg ellers måtte varetage. Denne
interesse bevægede mig da også til at lade mig vælge til formand for for
eningen, og jeg håber derigennem at kunne virke en lille smule for skolen
og byen.
Jeg blev valgt som bestyrelsesformand efter rektor Jørgensen uden at
kende ret meget til den yngre kreds, som forvaltede foreningsarbejdet, og
jeg må vel af de unge betragtes som ældgammel. Jeg mener dog selv i kraft
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af mit daglige arbejde med unge at have bevaret noget af ungdommen, og
jeg mærker i hvert fald i det daglige ungdommens velvilje, og jeg frygter
den dag, da samarbejdet med den ophører. Jeg regner med, at mit virke
blandt ungdom vil komme mig til gode som formand for en forening, der
tæller så mange unge, og jeg vil gerne som formand gøre et arbejde. Forman
den bør være det samlende element i foreningens arbejde, men jeg priser
mig lykkelig ved at konstatere, at foreningen har en bestyrelse, der med
interesse og energi går ind for foreningsarbejdet, og jeg deler fuldtud besty
relsens anskuelser vedrørende foreningens fremtid, der sagt med ord kan
udtrykkes ved - aktivisering. Denne aktivisering er kun mulig ved med
lemmernes medvirken. Jeg vil benytte lejligheden til gennem bladet at ret
te en appel til foreningens mange medlemmer.
Efter min formening er Ripenserbladet foreningens største aktiv. Den er
bindeleddet mellem samtlige medlemmer. Redaktionen varetages som be
kendt af vort æresmedlem redaktør Rosenstand, der med flid og uhyre
lokalkendskab på fremragende måde røgter dette hverv. Jeg ved, hvordan
bladet modtages og studeres, hvordan det er med til at holde sammen på
medlemmerne. Men bladet er i alt for høj grad meddelelse fra foreningen
og ud til medlemmerne og for største delen forfattet af redaktøren. Jeg vil
rette en appel til medlemmerne om støtte til vor redaktør gennem bidrag
udefra.
Foreningens anden aktivitet er dens fester. Efter min formening er det
væsentligste formål med disse på hyggelig måde at bringe os sammen med
vore klassekammerater fra skolen for med dem at få en sludder om gamle
dage, genopfriske gamle minder og høre nyt om nye tider og deres virk
ning på den gamle by og skole, at drøfte fælles problemer med gamle ven
ner. Dertil kræves imidlertid, at man til møderne træffer sin årgang, og
det kan være vanskeligt, navnlig for de ældre årganges vedkommende. For
eningen har en ordning med årgangsrepræsentanter. Hver studenterårgang
vælger en årgangsrepræsentant, der interesserer sig for foreningen og vir
ker som kontaktmand. Hans navn, adresse og telefonnummer anføres i bla
det, og han skal holde sammen på årgangen. Man ringer til ham og aftaler
at træffes til foreningens fester. Han sørger for en afløser, hvis han ikke øn
sker at fortsætte. Repræsentanterne får oplysning om bestyrelsesmøder og
har adgang til disse, og af deres kreds kan bestyrelsen fornyes. Lad os få
styrket årgangsrepræsentationen og få valgt repræsentanter for årgange,
hvor ordningen er gået i stå eller ikke er kommet i gang.
En tredie aktivitet er kontakt med skolen. Foreningen har adjunkt Vind
som medlem af bestyrelsen. Vi vil gerne have mere kontakt med skolen,
f. eks. med skolens forening Heimdal. Foreningen har en støttefond, som
jeg vil slå et slag for, at vi ældre betænker, så den kan bidrage med mere end
en lommeskilling.
Om et par år har foreningen rund fødselsdag. Lad det være mit fødsclsdagsønske for foreningen, at aktiviteten må øges til glæde og gavn for sko
lens gamle og nuværende elever.
yl. Ægr&o'P.

Bevarinsgplan Ribe,
udarbejdet af Hans Henrik Engqvist 1969.

På foranledning af Det særlige Bygningssyn og med støtte fra Ribe Turist
forening og Ribe Byråd er der fornylig blevet udarbejdet og udgivet en
»Bevaringsplan Ribe«.
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Bevaringsplanen er en systematisk beskrivelse i tekst og billeder af 300
bevaringsværdige huse, suppleret med råd og vejledning for bygningernes
fremtidige pleje og vedligeholdelse.
Som ripenser i københavnsk eksil sender jeg initiativtagerne til dette
værk min hilsen og tak. Det er godt at vide, at byen, hvad angår de gamle
huse, er i gode hænder! Og lad os håbe, bygningsmyndigheden i Ribe vil
kræve bevaringsplanens restaureringsforslag respekteret ved fremtidige
istandsættelser. Så kan man være sikker på, at de store skader ikke opstår
og de gamle huses ægthed ikke forflygtiges. Så kunne man rejse til Ribe hvor mærkeligt - uden gammelmandsangstens sentimentale »ak, hvor for
andret«. Dette gælder desværre ikke helt. De, som har besøgt Ribe forny
lig, kan ikke have undgået at græmme sig over bankens nye bygning i Storegade (2 ruller linoleum) ved siden af Hotel Dagmar/'*)
Den har fået sin udformning ud fra en ulykkelig kærlighed til »den gam
le stil«, hvilket har resulteret i en deprimerende pastiche, som i sin forlo
renhed falder ganske til jorden i selskabet med de andre huse, der står som
fuldgyldige udtryk for deres egen tid. - Tilbage til bevaringsplanen, der er
grund til at gøre opmærksom på denne publikation, som for alle Ribes ven
ner utvivlsomt vil kunne være til stor glæde og fornøjelse. For på trods af,
at det er et gedigent stykke faglitteratur, som på bedste videnskabelig vis
er holdt i saglige og nøgterne vendinger, er det samtidig, for den som kender
byen, en vidunderlig sight-seeingtur gennem Ribes ældre bydele. Bogen er
på små hundrede sider i A4-format, trykt på matglittet offsetpapir. Om
slagets grå smudsbind bærer byens segl. Den fås igennem Ribe Turistfor
ening og hos boghandlerne.
Ler/
*) En moderne udformning af gammel byggestil kan man vel kalde den nye bankbygning,
men slet så deprimerende, som anmelderen mener, er den nu efter vor mening ikke. Den
falder virkelig godt ind i husrækken, trods visse berettigede indvendinger.
Red.

Julekomsammen i Ribe
Ripenser-Samfundets julesammekomst, der den 27. december afholdtes i Weis stues ma
rinestue fik et overmåde fornøjeligt forløb. Der var godt besøg særlig fra ungdommens
side, og arrangementsudvaget havde formået at opstille et både hyggeligt og morsomt
program med flere overraskelser. Det kulinariske var også i orden, det sørgede værten
for på bedste måde. Man hyggede sig særdeles, og det blev sent, inden man skiltes med en
lille fiks overraskelse, idet værten på Weis overrakte hver enkelt gæst en nydelig farve
reproduktion af en af maleren G%std'P Holgersens smukke akvareller, forestillende »Weis'
hus«.
Disse julesammenkomster i Ribe har skabt en smuk tradition, der er værd at opret
holde, og som navnlig de unge medlemmer synes at sætte pris på.
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Otto Frederik Müller
1730—1784
^ /fUor A.
Digtet under Otto Frederik Müllers portræt er forfattet af Bolle Willum Luxdorph, præ
ces for Videnskabernes selskab. Rektor Lorens Hanssen kalder ham for den danske Vir
gil og bringer i sin erindringstale følgende »oversættelse« forfattet af »en vor Kirkes an
seelig Lærer«:
See, DANMARK! See med Glæde her Din Søn!
Din MÜLLER, ved hvis Fliid Naturen selv sig glæder.
De Skatte, som Dit Land, Dit Hav har skiult i Løn,
Opdager Han, med Ham Du deeler Navn og Hæder.

»Ja kan Du gjette, hvad det er«, sagde Krible-Krable, »saa skal jeg forære
Dig det; men det er ikke let at finde ud, naar man ikke veed det!«
Og trolden, som intet Navn havde, saae igjennem Forstørrelsesglasset.
Det saae virkelig ud, som en heel By, hvor alle Mennesker løb om uden
Klæder! Det var gyseligt, men endnu mere gyseligt at see hvor den Ene puf
fede og stødte den Anden, hvor de nippedes og nappedes, bede hinanden og
trak hinanden frem. Hvad der var nederst skulde øverst og hvad der var
øverst skulde nederst! »See! See! hans Been er længer end mit! baf! væk med
det! der er En, som har en lille Knop bag Øret, en lille uskyldig Knop, nten
den piner ham, og saa skal den pine meer! og de hakkede i den, og de trak
i ham og de aad ham for den lille Knops Skyld. Der sad En saa stille, som
en lille Jomfru, og ønskede alene Fred og Rolighed, men saa skulde Jom
fruen frem, og de trak i hende og de siede i hende og de aad hende!«
»Det er overordentlig morsomt!« sagde Trolden.
Uden Otto Frederik Mullers indsats kunne H. C. Andersen næppe have
skrevet »Vanddraaben«, hvorfra ovenstående linier er hentet. O. F. Mul
ler er - målt med international målestok —langt det berømteste navn, der
er udgået fra Ribe katedralskole. Han gjorde som naturhistoriker mikro
skopet til sit daglige værktøj og viste med dette, at det vrimlede med liv
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i den mindste pyt. De dyr, som »Vanddraaben« vrimier med, er de af O. F.
Miiiler så intensivt studerede infusionsdyr.
Mullers fader var hoftrompeter og hørte til dem, der ved gilderne på
slottet trakterede sølvtrompeterne, festinstrumentet par exellence, hvorpå
man »blæste fanfarer og med tungeslag var i stand til at frembringe hele
skrald, der navnlig lød, når skåler blev drukket« (Jean Anker 1943).
Muller opvoksede altså i et hjem med musik i, og selv om hele denne
festlige og fantastiske blæseteknik gik tabt i hans egen tid, så glemte han
aldrig musikken som sådan. Naturhistorie og musik blev for ham hele li
vet de to væsentlige beskæftigelser (Lorens Hanssen u.å. (1787?)).
Men hoftrompetererne blev ikke synderligt godt aflønnet, og drengen
blev derfor sendt over til sin morbror Niels Udsen i Ribe. Niels Udsen var
siden 1736 hører og cantor ved Ribe skole, hvor han selv havde gået og
både som elev og hører havde den navnkundige Christian Falster som rek
tor. Niels Udsen boede sammen med de andre hørere - ialt fem - i den byg
ning, der ligger over for Domkirkens vest-facade. Bygningen gik under be
tegnelsen: hørernes logementer. Hvor spartansk den end kunne synes inden
dørs, udgjorde den dog den stateligste del af den i 1727 indviede skole.
Lad os kaste et blik på den gamle skole: Indgangen til hørernes logemen
ter foregik ad en bred dør under den høje kvist med kong Frederik den
Fjerde's initialer. Bygningen havde dengang 3 skorstene. De to førte ned
til stueetagen, hvor de fire af hørerne havde hver sit værelse med kammer.
I hvert af de fire værelser stod en såkaldt vindovn. Den midterste skorstens
pibe har formodentlig ført ned til en femte hørerbolig, som fandtes på 1.
sal og var indrettet bag kvisten. Disse fem ovne var skolens eneste opvarm
ning, og i den kolde del af året var undervisningen derfor henlagt til hø
rernes egne værelser.
I et af disse logementer kom Otto Frederik Muller til at bo i året 1742.
Han kom altså ikke blot til at gå i skolen, men også til at bo på skolen, og
det er derfor ganske ejendommeligt, at man har glemt at anføre hans navn
på de opsatte mindetavler.
Bag ved hørernes logementer lå den snævre skolegård og bag ved den
igen den egentlige skolebygning med de seks klasser (lektier), hvor skolens
ca. 65 elever modtog deres undervisning. Den laveste klasse lå i sydenden
af bygningen, den øverste, mesterlektien, i nordenden med vinduer ud mod
Grydergade. I denne klasse stod rektor Falsters eget kateder, og herfra
kunne man gennem midtergangen kigge helt ned i sinkeklassen, og gennem
tralværk til højre og venstre for midteråbningen kunne man holde øje med
undervisningen i de fire mellemste klasser på begge sider af midtergangen.
Bænke og borde var faste og iøvrigt muntert malede. Til venstre for rek
tors kateder var indgangen til skolens bibliotek, som var indrettet i den
de! af det lille kompleks, der lå langs Grydergade imellem hørernes loge
menter og skolelængen. I hørernes længe lå langs facaden mod skolegården
en lang gang, hvis nordlige endevæg ud mod Grydergade var forsynet med
et ejendommeligt ovalt vindue (farvelagt tegning i Bispearkivet. Se også:
Indbydelsesskrift til ... den nye Skolebygnings indvielse den 5. september
1856).
Rektor Falster havde ikke blot grundlagt skolens bibliotek, men også an
skaffet en lille samling af musikinstrumenter omfattende et klaver, en dulcian og tre violer. Falster elskede jo musik. Vi ved, at Otto Frederik Mul
ler for sine sparsomme skillinger tog undervisning i musik. Derimod har vi
ingen sikre vidnesbyrd om, hvorvidt han allerede i Ribe er blevet grebet af
naturhistoriske studier. Men Ribe syntes velegnet i så henseende. Kontra
sten mellem den til tider havdækkede marsk og selve byhøjen med dens
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væld af yndefulde haver har været meget betydelig. Blandt haverne var
flere regulære botaniske haver, således præsidentens, Casten Worms, have
ved det nuværende hotel Dagmar, og domprovst Søren Seerups have nær
Klubbens hotel. I sidstnævntes have var langt over 200 fremmedartede
vækster.
Der var langt til skov, idet Fæsted krat og Seem skov dengang var de
nærmeste. Til gengæld lå der øst for byen blomsterrige bakker, således »Løg
højen« ved levningerne af Nikolaj kloster ved den nuværende banegård.
Herfra udgik majgrevernes optog, når de i procession med borgere og læ
rerforsamling drog ind mod Riber by ad det, vi i dag vil kalde for en om
vej, nemlig Nikolajgade, som førte til Nørreport. Dagmarbroen eksisterede
jo ikke dengang.
Miljøet var alsidigt: marsknatur, haver, lærdom, skolebibliotek, Falsters
disputereøvelser, musik i skolen, blandt kammeraterne tre af biskop Bror
sons sønner, kirkesang - og sidst men ikke mindst rektor Falsters egen in
spirerende personlighed. Af særlig betydning for O. F. Müller blev det så
ledes sikkert, at Falster i en tid, hvor de lærde skulle være polyhistorer, d.v.s
have forstand på alting, stærkt anbefalede sine elever at vælge sig et spe
ciale, hvis de skulle få noget ud af deres senere virksomhed.
Rent økonomisk stod det småt til for Müller, og bedre blev det ikke, da
morbroderen dør under en epidemi i Ribe i 1746. Men madam Astrup, enke
efter hospitalspræsten, tager ham til sig, hvad han aldrig glemmer hende.
Da han selv kommer til penge, afbetaler han sin gæld til hende og betæn
ker hende med en årlig understøttelse, så længe han lever. Madam Astrup
overlever nemlig Müller og oplever at se hans buste blive opstillet i Ribe
skole den 30. juli 1787.
Ved denne lejlighed udtalte rektor Lorens Hanssen i sin erindringstale:
»... hvi skulle jeg fortie hendes Navn, der med saa ædel Selvfornegtelse an
tog sig en Forladt, og deelte sin i sig selv liden Mundbid med ham?«
I 1746 var Müller blevet oprykket i mesterlektien, hvor Falster selv blev
hans lærer. I denne lektie plejede eleverne at gå i tre år, inden de af skolen
sendtes til København for at tage studentereksamen. Men allerede 1748 op
fordrer den gamle hoftrompeter Falster til at dimittere sønnen antagelig på
grund af de vanskelige forhold, hvorunder Otto Frederik trods alt levede
i Ribe. Otto Frederik Müller havde under sit Ribe-ophold klaret sig godt
i latin og historie, dårligt i geometri. Men således var det overalt dengang.
Universitetets eksamensprotokol indeholder lige op til 1750 en næsten sam
menhængende række af nuller i geometri. Om hans forhold til naturhistorie
vides som nævnt intet sikkert.
Da der var bødestraf for den rektor, der dimitterede en uegnet elev, er
det naturligvis med nogen - omend ganske ringe - betænkelighed, at rektor
Falster i 1748 sender Otto Frederik Müller til universitetet i København.
Litteratur:
Jean Æ&er; Otto Frederik Müller. København 1943. (Disputats).
Torens FAz7?ssen.- Tale til erindring af herr Otto Frederik Müller.
København uden år (1787?).
"Bjørn AornerKp.* Ribe katedralskoles historie. København 1947-52.
"Peder Terp%ger.* Ripæ Cimbricæ. Flensburg 1736.
"''Jens Wow!.* Forsøg til et lexicon over danske, norske og islandske lærde
mænd. Helsingør og København 1771-84.
De med "* mærkede bøger findes på katedralskolens bibliotek.
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Artiklen her om Otto Frederik Mullers skoletid vil blive fortsat med en
skildring af hans tid ved universitetet, hans tid som hovmester hos grevinde
Schulin på Frederiksdal og hans manddomsgerning bl. a. som redaktør af
Flora danica og Zoologia danica, samt en liste over de værker af O.F.M.,
som findes på Ribe katedralskoles bibliotek (jævnlig skænket af ham selv).
(Fortsættes).

Hørernes logementer opført 1724. 1 = korridor, k = værelser og kamre, m = forstue,
o = ovalt vindue imod Grydergade.
Skolebygning og bibliotek opført 1726.
a = mesterlektie, t = tralværk i de spanske vægge, der afgrænsede mesterlektien mod
de øvrige klasser: f — første e = anden, d = tredie, c = fjerde, b = femte lektie, h =
det berømte af rektor Falster indrettede bibliotek med rundt bord (omkring hvilket stod
seks ryslædersstole), kateder og tre bogskabe.
Hvis man skal tro de bevarede tegninger, har bænke og borde været ret smalle, nemlig
hhv. 8 tommer (ca. 20 cm) og en fod (ca. 30 cm). De fem nederste lektier er blevet un
dervist i eet rum (så stemningen har sikkert mindet om den af B. S. Ingemann i hans
levnedsbog skildrede fra latinskolen i Slagelse, hvor et lignende "tralværk« også forefand
tes, således at skolens rektor kunne holde øje med den samlede undervisning. Vore dages
»akvarieruder« i dørene til klasserne er den sidste rest heraf).
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Fra (let gamle Mandø

Af.
De gamle tiders præster, der i deres beskedne præstegårde ved tællelyset
eller olielampens skær sad og nedskrev alt, hvad der skete i sognet, fortje
ner tak for det ofte uvurderlige bidrag, de hermed gav sognenes historie og
topografi.
Til de bedste af de indberetninger hører samlingen af præsteindberetninger til biskop Jørgen Carstens Bloch i Ribe, som opbevaredes i manuskript
samlingen i Ribe Katedralskales bibliotek, hvorfra de gik til Landsarkivet
i Viborg.
Disse beretninger er bl. a. brugt i senere trykte kilder som Danske Atlas,
Wibergs Præstehistorie og Samlinger til jydsk Historie og Topografi.
I indberetningerne findes også en del interessante oplysninger om Mandøs
ældste historie.
Præsten Ove Andersen Thorning, der var præst på øen 1750-60, skriver
bl. a.:
»Mandø kald har i fordums tid været et de største, thi her var på
gammel Mandø, som gik under, 18 snese ildsteder. Dette Mandø lå vesten
for deres enge, som endnu kaldes Gamle Mandø, og siges der, at da Gamle
Mandø var i stand, var der ikke længere mellem Mandø og Sønderho på
Fanø end en liden strøm, som de kunne overtrine ved hjælp af horseben,
og nu er der tre store dybe og 11 mil til søs... Denne gamle Mandø har
ellers den uforlignelige ære, at det var den store dronning Dagmars rede plads, hvortil hun strandede efter hendes store havsnød, som der og siges, at
hun til evig anmindelse bortgav til Mandø land de enge, som ligger uden
ved Riber Holmer, som endnu kaldes Mandø Hølade, hvor mange her ejer
selv enge deroppe. Præsten har en, som ligger til hjælp af vins og brøds ha
velse, og land- eller sognefogden har en del, hvoraf sagen holdes troligt,
andre har pantsat og bortsolgt deres.
Mandø er ellers afdelt i to dele, hvoraf den første del, man kommer til
fra fastlandet kaldes gamle Mandø, hvor nu deres enge er, og hvor den
gamle og store Mandø by har standet, hvoraf man ser endnu rudera som
kældere, teglsten, potteskår, men især på det ses, hvor kirken stod, en stor,
og siges der, bundløs hul.
Den anden del, som nu husene står på, som er ungefær 46 i tallet, det er
det sted, hvor de arme indbyggere redede sig hen, og var kun syv mand i
førstningen, som gav sig der til at bygge igen. Resten flygtede enten til fast
landet eller undergik i vandet med bæster, kreaturer, og hvad de ejede. Men
hvad år, der kunne være rette bedrøvelige år for Mandø, er det jeg gjorde
mig umage for at få at vide, mens jeg var der, og kunne jeg ikke få anden
oplysning end den, som følger.
Ufejlbarlig må 1570 være dette år, da Gamle Mandø undergik, og det
så vidt jeg kan begribe, af følgende årsager. En gammel kone navnlig Maren
Svenster, 75 år gi., fortalte tit og ofte, at hendes moder, som blev nogle og
80 år gammel, hendes moder igen, det er at sige hendes oldemoder, som den
gamle Maren Svenster kunne huske, havde fortalt hende, at hendes moder
(det er Marens olde-oldemoder) var så stor, at hun kunne bære en rok den
gang, at Gamle Mandø undergik og var med hendes moder, der den gang
var 38 år gammel, og blev reddet, kunne og huske, at hun havde set munke
på landet. Anno 1601 var der ingen munke mere i Danmark.
(Fortsættes).
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Nye medlemmer

7#.' Fru Elisabeth Daugaard Peters, Damhus, 6760 Ribe.
Åeaf 33.- Fru Anna Nielsen, Kurveholmen 26, 6760 Ribe.
V.- Fru Randi Jenrich, Falkonéralle 20 A, 2000 København F.
.StKd. 62.- Civilingeniør H. P. Lillelund, Kornvej 7, 2920 Charlottenlund.
62; Fru Vivi Spaabek Nielsen, Strandvejen 265, 2920 Charlottenlund. Stud mag.
Hans Peter Oulund Nielsen, Kr. Koldsvej 78 A, 8230 Åbyhøj.
66.' Lærerstuderende Anders Hjuler, Søndergade 32, 2., 8600 Silkeborg lette Lo
renzen, Adolphsvej 9, 2820 Gentofte.
itad 69.- Stud. mag. Henning Gade, Olufsvej 7, stuen, 2100 København 0 . Stud.
poiyt. Frede Levring, Kampsax kollegiet, Værelse 4309, 2800 Lyngby.
Forretningsfører Henrik Pontoppidan, 1474 Crescent St., New Orleans LA,

Fhv. bibliotekar ved Det kgl. Bibliotek, Huns /ørgen Hansen, student fra Ribe 1910,
er aigaet ved døden.
Fru Ei'gn'd Emdegaard, enke efter biskop Lindegaard i Ribe, er død 75 år gammel.
Civilingeniør CEr. Erfa/d (Rasmussen) er død 74 år gammel.
Lagerchef /oEan EadHg Kastrap, Ribe, er død 74 år gammel.
. F;h^'
Fir Direktoratet for Ulykkesforsikring, Gannar Hagen, student fra Ribe
1915, er død 74 ar gammel.
Tidligere polimester i Ribe, E. E. E/agstad, er død 65 år gammel.
Mangeårig stiftprovst (domprovst i Ribe) dr. theol. Villiam Grønbæk er død i Viborg
72 ar gammel. Han blev begravet i Ribe.
Politiassessor /ørgen Andreasen, Århus, er udnævnt til politimester i Ribe.
Lektor ved Ribe Statsseminarium, E. Eierfng Eørensen, er udnævnt til rektor ved Vor
dingborg Seminarium.
Den 12. januar fyldte fhv. telefonistinde frøken EtocEEo/m Ennonsen 70 år.
Antikvar ved Ribes antikvariske Samling, magister Hogens Eencard, har fået orlov i
et ar for at hellige sig et universitetsadjunktur. I hans sted er konstitueret museumsinspek
tør Kino Kann Rasmussen ved museerne i Ribe.
Rederiet O/an Eine har indregistreret 4 af sine store skibe i Ribe til minde om Lauritzen-slægtens nedstamning fra Ribe.
New Yorks folkebibliotek har erhvervet en samling papirer, der har tilhørt Jacob A.
Riis fra Ribe.
Den antikvariske Samling i Quedens gård i Ribe har arrangeret en interessant udstilhng omfattende samlinger fra Ribe Katedralskole, der belyser den indiske gudeverden.
Den kendte blomsterhandler i Ribe gennm snart 25 år, Eo%/ Nørgaard, har af helbredshensyn måttet lukke sin forretning. Han har fået tildelt blomsterhandlerforeningens guldÆgtesEaEer;

Henning Jørgensen. Advokat Asbjørn Sørensen
ieJpÎdent Eva KeHhdÎ""'
Hans Heide (Stud. 59) g.m. k.rNæste nummer af Ripenser-Bladet udkommer først i August.
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OttoAf Lektor
Frederik
Müller
i. Ede/^erg
i/mverMfetsEJfT!

»Ærværdige etc.
Enhver fader, der har betroet sin søn i vor varetægt, har ret til at kræve
ham tilbage. Vi har derfor, når udtalt ønske derom forelå, tilbagegivet ved
kommende (søn), når den tid måtte være udløbet, som han med rimelighed
skyldte sit skolearbejde. Således kræver nu en ikke ufornem fader, kgl.
hornblæser Joachim Nicolai Müller, af os sin søn,
OTTO FREDERIK
født for nitten år siden i København. På denne anmodning giver vi ham
tilbage før tiden, og vi tilbagegiver ham - ikke ulærd, ikke bedærvet, men
således som både faderen og I, HØJVÆRDIGE PROFESSORER, ønsker
ham. Hvad denne fortræffelige kandidats studier angår, da er hans kunst
og så at sige (for at tale på romersk manér 1)) hans påskrift »historiker«;
thi i den genre har jeg ved flere lejligheder bemærket ham at være mest en
gageret, - men iøvrigt velbevandret i humaniora og filosofi. Ligesom Achil
leus ifølge Homer 2) udløste sine sjælekvaler ved lyrens hjælp, således har
endvidere vor Müller - ligesom for at mildne sin fattigdom - anvendt en
ikke ringe del af sin fritid på med kyndighed at dyrke musik, et punkt, som
jeg anser for at være af stor betydning ved bedømmelsen af et menneske.
Eders ærværdighed og højhed dybt respekterende
C^r.
Ribe, den 2. marts 1748
1) marginalnote: se Plinius den yngre. 21 marginalnote: Symmachus I, 74.

Med det her angivne vidnesbyrd hen
tet ud af rektor Falsters egen kopibog
og ret frit oversat - adjunkt Jens
Vind har venligt hjulpet mig med
oversættelsen, men er uden ansvar for
dens ordlyd - sendte Falster O. F.
Muller til Københavns universitet.
Man kan ikke af dette vidnesbyrd
ane, at naturhistorien skulle blive Ot
to Frederik Mullers egentlige livsger
ning, men det skyldes måske i ikke
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ringe grad, at vi omgiver dette begreb med en anden atmosfære end den,
der for Müller var knyttet dertil. Derimod fortælles der tydeligt om mu
sikkens betydning for ham. Vi studser nutildags ved, at en rektor nævner
sligt i sit vidnesbyrd, men det skyldes jo blot, at vi lever i et åremål, hvor
musik og musiske færdigheder ikke regnes med som en nødvendig surdejg
i den helhed, som udgør et menneskeliv. Derfor anses det heller ikke i dag
for at være af stor betydning ved bedømmelsen af et menneske. Anderledes
på Falsters og Holbergs tid.
I 1748 kommer Otto Frederik Møller til København - til et universitet
med »mange slette og mange maadelige Studentere, hvis Uvidenhed saa
meget mere falder i Øjnene, som de tillige er fattige« som det hedder i en
samtidig kilde.
Universitetets ledende skikkelser formaner studenterne til at følge under
visningen og professorerne til at gøre rede for deres arbejde og til at holde
øje med antallet af tilhørere ved forelæsningerne.
Dagbladet Den Kiøbenhavnske Postrytter skriver, at »den Forargelse,
som foraarsages ved deres (Studenternes) ryggesløse og vilde Opførsel giver
stor Forargelse blandt meenige Mand og ofte haver draget onde Sviter efter
sig«.
Otto Frederik Müller kommer snart til at bo på Borchs kollegium, som
dengang var så spartansk indrettet, at der lå to alumner i een seng.
På det tidspunkt var Holberg efor. »Da ... Baron Ludvig de Holberg ...
ved en anstændig Jorde-Færd blev bisadt i vor Frue-Kirke den 5. Februarii
1754, have Collegii Medicei Alumni opsat følgende Stropher...« blandt
hvilke Otto Frederik Müller's lød således i uddrag:
En Mand, som Nordens Priis udbar til mange Lande,
En Mand, hvis Sparsomhed gav andre Rigdom nok
En Mand af rart Genie, som hver og en kand sande
En Mand, som Ære var for Nordens lærde Flok.
Har hånd sin lærde Pen bortkast med Leve-Staven?
Vil hånd nu hvile ud sin muntre Geist og Sind?
Ney! Ney! Han lever end i sine lærde Skrifter.
Ia Soer et evigt Navn for Ham og tager ind.
Saa lev da Holberg! i de Æres Monumenter,
Du Dig oprettet har og bliv udødelig!
Udødelighed jo er Ærens største Renter,
Derved hver Dansk og Norsk vil høylig glæde sig.
Efter sammen med 176 andre at have bestået eksamen artium m.m. begynd
te Müller det teologiske studium.
Da studenterne ved Borchs kollegium hvert år skulle levere en disputats,
foreligger der to sådanne fra Müllers hånd: De Michaele Archangelo probabilius creato qvam increato (Er ærkeenglen Mikael et skabt eller uskabt
væsen?), som skolekammeraten fra Ribe Thomas Hillerup hjalp ham med
at forsvare - og De prophetis Novi Testamenti, som forsvaredes den 21.
december 1753. Men Müller fik aldrig sin teologiske embedseksamen.
I godset Frederiksdals regnskaber står der ud for den 5. august 1753:
»Studiosus Müller 2 Croner er Courant 1 Rdl. 2 Mark 8 Skilling«. Denne
dag blev O. F. Müller nemlig om morgenen afhentet af Frederiksdals for
rider for at holde kabinetsprædiken for grevinde Schulin, enke efter lan
dets mægtigste embedsmand, og om aftenen atter hjembragt af forrideren,
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der betalte portpengene ud og ind af staden København. Kabinetsprædi
kenen må være faldet i grevindens smag, thi allerede den 19. august kaldes
han atter til Frederiksdal. Inden udgangen af september måned var det af
gjort, at Müller fra Mikkelsdag skulle være hovmester for den seks år
gamle grevesøn.
I dette landskab med kontrasten mellem den sirlige slotspark og de om
givende våde, vilde skove gik Otto Frederik Müller sin egentlige Hvsskæbne i møde.
(fortsættes)

Barndomserindringer fra Ribe

Af Henrik PoMtoppi&zn
Min far ejede huset, hvor der nu er bolig og kontorer for dommeren. Her
blev jeg født, og her begyndte min skolegang i Frk. Lottrups Skole, der lå
på den anden side af gaden i Stiftsmuseets bygning. Bag ved skolen var en
legeplads, og bag ved denne lå frk. Lotrups have, der gik lige ned til åen.
Her havde vi en bådebro, og både var noget, en dreng var interesseret i.
Vi drenge fik lov at tumle os på åen så meget, vi havde lyst, dog først, når
vi af Stockholm Simonsen var erklæret »frisvømmer«. Dette skete, når man
havde bestået en svømmeprøve. - En gang købte jeg af en gartnerelev en
lille båd, en meget lille båd på størrelse med et badekar. Jeg fortøjede den
ved vores bådebro og skulle så vise min far, hvor »sikker« den var. Jeg fik
min bror Aksel til at sidde i bagstavnen, selv sad jeg i forstavnen, og så
sejlede vi ud. Da vi kom midt ud i åen, gik båden pludselig under, og vi
stod begge i vand op til skulderen. I stedet for at skynde os i land, begyndte
vi at skændes om, hvis skyld det var, vi sank, alt imedens min far og en
ældre bror stod og lo himmelhøjt. Mærkeligt nok fik jeg lov til at beholde
fartøjet.
En eftermiddag roede jeg over for at besøge min ven Carl Quedens. Bå
den fortøjede jeg ved Quedens have, der lå lige ved Frislusen. Carl og jeg
havde travlt med et eller andet på hans værelse, tiden løb fra os, og det blev
mørkt. Jeg lod båden ligge og gik hjem gennem gaderne. Næste dag gik
købmand Quedens en tur i sin have, han så båden, trådte ud i den og stod
i næste nu på bunden af åen. Gram i hu ringede han min far op og sagde,
det var uforskammet, min far ville lade mig have en sådan båd. »Ja, sagde
min far, det var jo et kedeligt uheld, men der var jo ingen, der havde bedt
Dem om at træde ud i båden.«
Under den første verdenskrig så vi ikke sjældent en Zeppeliner flyve
langt ude vest på. Et skib ladet med bomuldsballer blev torpederet i Vester
havet, og mange bomuldsballer drev ind på stranden på Mandø. Det var
min fars pligt at afholde strandauktion, der var stor mangel på bomuld, og
der kom opkøbere fra hele landet, så bomulden gik op i meget høje priser.
Senere havde lektor Reincke lavet nogle smårim til et middagsselskab, om
min far hed det: »Når Pontoppidan vil tjene penge som hø, tager han blot
en tur til Mandø«.
Det var lige noget for en dreng at køre med hest og vogn over vade
havet til Mandø, jeg var med til en auktion, hvor to store fade med rød
vin var drevet i land. Der blev stukket en spuns ind i hver af fadene, så
folk smagte flittigt. Vinen var udmærket i det ene fad. I det andet var
en del søvand trukket ind, så vinen var sur og salt og smagte grusomt. Fa
dene blev solgte hver for sig til omtrent samme høje pris. Manden, der køb-
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te det dårlige fad, forklarede bagefter, at det ville lave en udmærket mavebitter, den slags var der også mangel på.
En stor sømine var drevet ind på forstranden ved Ydre Bjerrum. En ef
termiddag kørte min far med minøren, der skulle sprænge minen i luften,
ud til stranden, og jeg fik lov at køre med. Sprængstoffet blev anbragt på
minen, og to lange ledninger blev ført op over diget, hvor vi lå med ho
vedet lige over kanten, så lød der et mægtigt drøn, en vældig søjle af jord
og røg steg op i luften så højt som det store tårn på Domkirken. Som sæd
vanligt var det vestenvind, og lufttrykket blev båret ind over byen. Ud
over et par revnede butiksvinduer på Storegade skete der ingen skade.
Ribe var ikke større, end de fleste folk kendte hinanden. Rygter og småhistorier spredtes hurtigt, og de tabte ikke kuløren ved gentagelser. Under
krigen blev der af dragoner holdt vagt på Domkirketårnet. En meget højt
stående embedsmands frue gik en tur omkring slotsbanken. Pludselig så hun
tydeligt en række mærkelige lyssignaler fra toppen af tårnet, der var ingen
tvivl, det måtte oplagt være spioner på arbejde. Hun styrtede til politiet,
der omgående alarmerede dragonernes chef, vagten blev skiftet ud, stort
forhør. Det viste sig da, at en af dragonerne med et lommespejl havde sendt
signaler ned til en pige, hen kendte, mest fordi han kedede sig.
En kendt fabriksdirektør var gift med en tysk dame, der talte dansk
med en meget stærk accent. Hun mødte en bekendt på gaden, og så fik de
en lille sludder. »Ja, ja, sagde hun, min mand er til kongefugleskydning i
Plantagen i dag, min mand han skider kun een gang om året, men så skider
han også hele dagen.«
Ja, Ribe var en hyggelig by, og det er den sikkert endnu.

Den uforgængelige Holberg
Re&for Vestergårds tr%Hs/o^%tioMst%/e.

Ved translokationen på Ribe Katedralskole lørdag, den 20. juni, udtalte
rector Vestergård følgende til de bortdragende studenter og realister:
- Ud fra idéhistoriske betragtninger har man igennem lang tid forsøgt
at finde fællestræk for perioder, at sætte etiketter på dem. Dette er for
ståeligt ud fra en trang til systematisk erkendelse. Nu synes det imidlertid,
at mange ønsker at gå videre og at etikettere ikke blot samtiden, men helst
også fremtiden. De gør det ud fra højrøstede påstande om, at vor egen pe
riode i modsætning til alle tidligere er afgørende, skelsættende, »opbruds
tid«, og hvad ved jeg. Dette forkyndes med så mange annoncer, plakater,
faner og fanfarer, kort og godt med så meget støj, at man i al fredsomme
lighed kan blive betænkelig og give sig til at overveje, om det er støjen eller
det såkaldt skelsættende nye, der er det afgørende.
Et enkelt eksempel kan vise, at et menneske kan blive skeptisk over for
fanerne og fanfarerne. Det er hentet fra nordisk sprogvidenskab i de sidste
40 år. Omkring 1930 var den historisk-positivistiske forskning i højsædet.
Den blev med efterhånden megen larm afløst af den ahistoriske, synkro
niske betragtning, der nu og da udviklede sig til sprogfilosoferen ud i det
temmelig blå, omend retfærdigvis den synkroniske betragtning i sig selv
tilførte sprogvidenskaben udmærket nyttige og tiltrængte, korrigerende
synspunkter - naturligvis. Og nu: I forrige uge forsvaredes på Københavns
universitet en sprogvidenskabelig doktordisputats, der daterede de ældste
runeindskrifter ved arkæologiens hjælp. Det tør siges, at historismen er
vendt tilbage.
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Dette nævnes for at gøre opmærksom på, at støj, faner og fanfarer må ta
ges med forbehold. Støj kan dække over kortvarige moder, hvorved ikke
tænkes på frisurer, beklædning etc. Støj behøver ikke at dække over bære
dygtige ideer, over livsvisdom.
Om moder kontra livsvisdom vil vi til slut høre, hvad Ludvig Holberg,
som var en både klog og munter mand, skriver i sin 183. moralske fabel,
som han giver overskriften: Om Geedebukken, som lod sit Skiæg rage.
»En Geedebuk havde en tiidlang opholdet sig udi en Kiøbstæd; der saae
han alle Indbyggere at lade deres Skiægge rage; saa at der var ikkun een
eneste gammel Borger tilbage, som beholdt sit Skiæg, og ikke vilde efter
følge de andre, meenende, at Skiægget var en Mands Prydelse, skiønt hånd
vandt intet andet derved end at blive beleet af sine Medborgere, hvilke ud
tolkede saadant som en Egensindighed. Dette overveyede Bukken nøve,
hvorudover han besluttede at følge Strømmen og lod sit Skiæg ogsaa afrage. Men da han kort derefter forlod Staden, og kom udi Skoven igien
uden Skiæg, blev han beleet af de andre Dyr, sær af andre Bukke, hvilke
derudover ikke vilde erkiende ham for deres Medbroder. Udi denne Til
stand beklagede han sig for en gammel ærværdig Geed, hvilken han fortaalte, hvad som havde drevet ham til saadan Forandring. Den Gamle sva
rede dertil: Hør min Søn! Den Borger, som du omtaler udi Staden, og du
ere lige store Narre, og fortiene begge lige meget at belees, han, efterdi han
er den eeneste skiægget Mand, og du, efterdi du est den eeneste raget Buk.
Fabelen lærer, at den, som sidst beholder en mode, og den, som først an
tager den, ere lige store Narre.«
Hermed dimitterer jeg jer fra Ribe Katedralskole som rette studenter og
realister.

60 års jubilarminder
^4/ oferLege

FogA

Ved translokationen udtalte overlæge Fogh:
For 60 år siden fik jeg på denne dag min studenterhue: Den I kender,
hvid og rød til sommerbrug og en sort med hvid snor til om vinteren. Den
sidste var også uniformshue for Akademisk Skyttekorps, som kunne møde
i 1913 ved første verdenskrig med en bataljon på 1000 unge og ældre aka
demikere, deriblandt professor Vilh. Andersen som rekrut nr. 1000.
Vi samledes med 2 sæt undertøj og mad til 1 døgn, skrev afskedsbreve
til vore veninder og var parate til at rykke ud og slås for fædrelandet. Og
så var det en flad fornemmelse at få at vide, at vi kunne gå hjem igen!
Der var vist mere patriotisk følelse dengang, for sommerferien brugte vi
til at grave skyttegrave og trække pigtråd på fæstningsvoldene om Køben
havn - og dog viser tavlerne på skolens væg, at når det gælder, svigtes
der ikke.
Hvad vor skoletid angår, var der et eller andet, vi kunne have ønsket
anderledes. Det var forbudt piger og drenge at tale med hinanden i fri
kvartererne, pige- og drengecykler måtte ikke stå sammen og om efter
middagen gik lærerne efter tur ud i plantagen for at passe på, at alt gik
pænt derude.
Vi havde det første hold matematikere, og når vor gamle lærer Secher ham med mytologien - mødte nogen af dem, vrissede han »barbaroi«. Men
havde vor latinlærer, hr. Bech levet nu, ville han have rystet på hovedet
og sagt »tempora mutantur«.
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Undervisningen trængte også - ligesom nu - til at fornyes i skolerne og
på universiteterne.
Ved vort 25-års studenterjubilæum skrev en kollega: Jeg begyndte for
25 år siden at studere medicin og er endnu ikke blevet færdig. Ingen af os
bliver forhåbentlig færdig med at studere resten af livet!
I min alder har jeg den fordel, at jeg har 100 pct. bestemmelsesret derom
- uden at skulle besudle min rede, kaste med sten eller fremsætte trusler.
Det er ikke værdigt for en akademiker at bruge vold, og hensigten hel
liger ikke midlet.
Jeg er glad for at kunne tænke tilbage på en hyggelig skole- og studen
tertid.
Mit ønske for jer er, at I også vil få en glad tid, når I tager herfra. Men
stol ikke for meget på jeres symbol uglen - den sover hele dagen og morer
sig om natten!
Ribe er en by for kammeratskab, og husk på det! Jeg vil i dag hylde min
gamle skole og ønske, at også I af og til vil sende den en venlig tanke. Og
så vil jeg bede jer råbe et akademisk leve: Tre korte og et langt hurra for
Ribe katedralskole!

Fra det gamle Mandø

ii
Af A. H. AosfMstiwJ
Den anden årsag er, at en anden mand, navnlig Hans Bodersen, fortalte
mig tit og ofte, at hans Faders oldefader blev reddet af gamle Mandø og
var da så stor, at han kunne bære en teglsten, og nu var Hans Bodsersens
søn 32 år gammel, den sjette mand, som boede på den stavn.
Sættes nu 36 år gange fem mand, haves 180 år, med 10 år, som sjette
mand havde haft det, haves 190, så nær de 195, som er imellem 1570 og
1755(!).
Andre og nogle sagde, at årstallet, gamle Mandø undergik, skulle findes
på enden af bjælken, som findes i Hans Jens Lambertsens hus i den vestre
ende. Men jeg kunne ej få tallet at se, thi omendskønt manden lovede mig
at bryde dællerne ned, så kom det dog ej så vidt.«
Thorning har dateret sine optegnelser 1736.
Senere har han bl. a. tilføjet nogle oplysninger om, at han i et hollandsk
tidsregister har læst, at året for den store flod skulle være 1558.
Hans Bertram Sønnichsen Fogtmann, der var præst på Mandø 1766-74
har fortsat Thornings optegnelser (skrevet i 1768).
Han fortæller, at han har fået manden med stormflodsbjælken til at fjer
ne fjælerne på denne, men der fandtes intet årstal.
Fogtmann mener, at den store flod, der voldte Gammel Mandøs under
gang må sættes til 1558. Han skriver bl. a.:
På Gammel Mandø skal have stået en fyrreskov, Skogum Skov kaldet.
Stedet kaldes endnu Skogum (Skøgum?) og er der endnu trærødder at fin
de, når nogen er der på den store ebbe.
At Mandø fordum har bestået af 3 kirkesogne, gøres måske rimeligt der
af, a) at på Curresand, som ligger halvanden mils vej s.v. for Ny Mandø
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og som hører endnu til Mandø, skal have stået en by Curre by (dette sted
ligger noget højere, så den daglige flod ej går derover), det er større end
vores Mandø, er søfuglenes opholdssted om sommeren, som dér i store
mængder lægger deres æg, og er fordelagtig, fordi det meste stranderi falder
derpå, b) at et sted 4 mil vest for os ud i havet, kaldet Knok, holdes og for
en gammel bys plads af samme navn. Der skal iblandt opdrages trærødder,
der på dette sted med fiskeliner.
Endnu for uden andre sande er det stykke Knuden kaldet, der strækker
sig halvanden mil ud fra landet og fanger vrag. Nord for Mandø er der
en stor østersbanke, som kan gåes til på en stor ebbe, men er nu næsten øde.
Her er nogle sandbjerge eller dyner, der strækker sig vesten og sønden om
ny Mandø og er begroet med hjelm, noget klit-tag, hvide-ris og grå-ris og
sener, som modstår sandflugten.
År 1741 solgte kongen Eilandet Mandø med strand- og jagtrettighed, og
beboerne købte sig selv for 864 rigsdaler og imod årlig at betale til deres
præst 30 rigsdaler 54 skilling, som til forn udbetaltes af kongens kasse på
Ribe amtstue i stedet for de af Kong Christian den Fjerde Mandø præst til
lagte 4 pund eller 16 tønder rug.
Landet formindskes efterhånden på den vestre og søndre side, idet store
floder skylder lidt efter lidt bort, og bjærgene drives nogle steder af og
til længere ind mod østen og indtager hist og her agerjorder, hvorimod der
vokser lidet til på den anden side.
Frå os til V. Vedsted, som er en god mil på sand, kan gås, rides og køres
over gamle Riberdyb, som er så opfyldt af sandet, at der kun er halvanden
fod vand, når ebben om sommeren er størst i godt vejr.«
Præsten skriver, at den nuværende Mandø by består af 48 ildsteder. Han
fortæller, at den ringe avling må medføre, at de fleste af beboerne lever af
fiskeri. Nogle rejser omkring enten fra Holland eller Hamborg på robbe
eller hvalfiskefangst, 2 eller 3 er skippere.
Når fiskefangsten herhjemme er forbi, farer nogle omkring med deres
både og driver en ringe handel med at købe og sælge byg og havre, brænd
sel eller fører disse ting for andre fra et sted til et andet for fragt. Alt
brændselet må købes fra fastlandet. Derfor tages tørrede kokasser med.
Tidligt i foråret fanges de små hamborgerskulder, Mandø laks kaldede,
som tørres usaltede. Denne fangst er næsten øde.
Derefter til midt i maj ungefær farer de ud til havet på sanden for at
fiske de store skulder i garn. Siden indtil 14 dage før Set. Hansdag fanger
de på krog hvillinger og nogle torsk foruden nogle andre fisk. Nogle bruger
i den tid en slags garn, som kaldes en kurre, som fanger al slags fisk. I høst
tiden fanges nogle but-skulder med tatter eller på kroge.«
Forfatteren af indberetningen skriver videre, at der ingen vilde dyr fin
des på øen. Om efteråret fanges dog vilde fugle i garn, men beboerne for
dærver kødet ved at salte det, inden de spiser det, idet de koger kål på det.
Der er en del vævere på øen, en kan bygge både og huse.
Bygningerne består mest af tavlemur foruden prydelser og er helt små.
Der er intet skolehus, men skoleholderen nyder fri kost og seng hos dem,
hvis børn går i skolen og desuden 6 rigsdaler i løn årlig. Hans holder skole
om vinteren, så længe det er lyst og om sommeren 5 imer om formiddagen
og lige så længe om eftermiddagen.
Om kirkerne på øen oplyses, at der sikkert allerede i 1570 byggedes en
ny kirke i stedet for den, som havet havde taget. Anden gang blev kirken
bortskyllet i 1639. Den kirke, der endnu står, opbyggedes på gehejmeråd
Gabels bekostning i 1727.
Herom vidner følgende indskrift på en trætavle:
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Hans exellence hr. Gabel lod
vor kirke ny opsætte 1727,
Gud glæde ham, som var så god.
vi selv det ej forjætte,
til en ihukommelse
og evig æres-minde.
For os og vore efterkommere
hans navn vi her bør finde.
Om kirken iøvrigt oplyses det bl. a., at den er 27 alen lang, våbenhuset
medregnet, og at der er 15 alen til loftet fra jorden.
Der er i kirken 15 mand- og 15 kvindestole med 5 sæder i hver.
Det oplyses, at kirken vedligeholder præstens våningshus, der består af
9 fag.

Fra. Translokationen

I det dejligste sommervejr samledes man den 20. juni i katedralskolens gam
le skolegård for at fejre skoleårets afslutning. Splitflaget vajede, og det
vrimlede med »skolens personer« samt talrige jubilarer og glade forældre.
Rektor Vestergård bød velkommen til studenter, realister, elever og på
rørende. Det var en glæde at se jubilarerne fra 60 års til de yngre årgange.
Tak for deres trofasthed.
Man sang »Den signede dag« og derefter kantatens første del.
Rektor omtalte de afsluttende eksaminer og uddelte eksamensbeviserne
for derefter at holde den tale til dimittenderne, som gengives andet steds i
bladet.
Efter kantatens anden del bekendtgjorde rektor opflytninger m.v.
På de ny studenters vegne talte student Ole Beck, medens 60 års studen
ten, overlæge Knud Fogh, København, mindedes skoledagene og hyldede
sin gamle skole, ligesom han rettede nogle ord til de unge.
Rektor takkede og havde yderligere tak at bringe:
- Skolen er lektor Blendstrup megen tak skyldig for hjælp næsten hele
tiden siden Deres afsked i 1967, i de sidste to år for undervisning i kemi i
to klasser. Taknemligheden bliver ikke mindre af, at Deres skat til at be
gynde med forhøjedes med et større beløb, end De fik for at undervise. Ef
ter kildeskattens indførelse er der dog forhåbentlig et lille overskud. Hjertelig tak.
Der skal også udtales en hjertelig tak til fru Birgit Alvad, som har haft
musiktimer siden 1966. Det er Deres skyld, at den musiksproglige gren har
kunnet gennemføres i de år, og De har påtaget Dem en imponerende - des
værre vel for stor - arbejdsbyrde ved på samme tid at være husmoder, stu
derende og underviser. - Vi takker Dem meget.
Fru Alvads timer overtages næste skoleår af domorganist Ernst Vesterlund, som vi byder velkommen på skolen.
Endelig skal jeg oplyse, at cand. mag. fru Inger Marie Dahl og cand.
mag. fru Annette Vind, som begge har været årsvikarer, er ansatte som
adjunkter fra begyndelsen af næste skoleår. Der gratuleres med den fastere
tilknytning.
Rektor uddelte legater og flidspræmier. - Det nye skoleår begynder 10.
august.
X.N.R.
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Lektor Johansen er som formand for Ribe kunstforening bievet afiøst af fru Loa San
der. Lektor N. A. Johansen fortsætter som museets !eder, og lektor J. Vind bliver kas
serer. Museet har i årets løb været besøgt af 1733 besøgende.
Folketinget har vedtaget Ribe-Esbjerg universitetet.
Den kendte og afholdte gdr. L/uns
«Hvidebrogaard«, har kunnet fejre 80 års
fødselsdag.
Ribe havde i fjor ikke mindre end 325.000 turister på besøg.
Student fra Ribe, RS-medlem, ingeniør, docent cand. polyt. Carl Jensen Holm, Virum,
har af træbranchen fået tildelt et legat på 30.000 kr. for forskningen af træ.
Efter oprettelsen af den nye Ribe storkommune er Ribes indbyggertal steget til 17.196.
«Kværnstenen« i åløbet ved Ribe Holme er blevet hævet. Den skal nu videnskabelig
undersøges. Måske er det slet ikke en «Kværnsten«.
Ægteskab er indgået mellem lærerstuderende Erfh Monrad (stud. 66) og lærerstuderende
Erna /enten, samt mellem stud. jur. O/e Lanrin (stud. 66) og stud. mag. LAheth iEovrgaard.
Amtskontorchef Annd Christensen, Ribe, er udnævnt til amtskommunaldirektør.
Ved fjernvarmearbejder i Ribe er fundet et dragehoved af træ fra 1200-tallet. Efter
konservering på Nationalmuseet vil fundet blive udstillet i Ribes antikvariske museum.
Storegade i Ribe har fået navneforandring til «Overdammen«, så vi nu har: Overdam
men, Mellemdammen og Nederdammen.
Lektor Edfiherg har i sommerferien været på studierejse i Afghanistan.

Dødsfald

Lektor Ejner ÆEgitrE er død 75 år gammel, og han vil blive savnet både på
Ribe katedralskole og blandt de mange venner i Ribe by.
Askgård, der var født i Greve, hvor faderen for førstelærer, var cand.
mag. i engelsk og kristendomskundskab. I 1926 blev Askgård adjunkt ved
Ribe katedralskole og lektor samme sted i 1941. Han tjente med hæder vor
gamle skole i 38 år. Hans lokalhistoriske interesser var mangelunde. Hans
udmærkede biografi over rektor Falster vil blive husket sammen med hans
biografier over studenter udgåede fra katedralskolen i skolens årsberetnin
ger 1936, 1945, 1965 og 1970, et myreflittigt samlearbejde. I en lang år
række var han bl. a. medlem af Domsognets menighedsråd, ligesom han
havde andre tillidsposter på og udenfor skolen. Med ham er en dygtig og
nobel personlighed gået bort.
En gammel student fra Ribe, fhv. borgmester i København, overretssag
fører Arne
er død i en alder af 83 år.
Sundbo var søn af den kendte redaktør J. P. Sundbo i Esbjerg. Han blev
jurist og overretssagfører, men opslugtes af kommunalt arbejde.
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Han helligede sig det socialdemokratiske pressearbejde, og han blev kø
benhavnsk borgmester og varetog efter afskeden i 1954 sin advokatvirk
somhed. Han har skrevet talrige artikler indenfor topografien, der var hans
store interesse.
Læge Nie/s
Ribe, er død 87 år gammel.
I 1914 nedsatte han sig i Ribe som praktiserende læge og virkede i sin
gerning til sin død. Han var meget afholdt af sine patienter. I over 50 år
var han aktiv spejder og udførte et stort arbejde for spejderne i Ribe. Han
deltog som frivillig i begge de finske vinterkrige. Han var en tid formand
for Den antikvariske samling i Ribe og medstifter af luftmeldetjenesten
og civilforsvarsforeningen.
Skolelæge /ens
/fMseM, Ribe, er død 63 år gammel. Han var søn
af den kendte folketingsmand læge Jensen i Gørding. Han praktiserede i
sin hjemby, Gørding, men opgav af helbredshensyn sin lægepraksis og flyt
tede til Ribe og blev skolelæge. Han var en tid medlem af Gørding sogne
råd.
Som læge var han afholdt af sine patienter, og han blev en afholdt Ribeborger.
Pastor emer.
Afrejsen, tidligere Hjortlund, er død i sit hjem
i Ribe næsten 75 år gammel. Han virkede i embedet Kalvslund-Hjortlund
i 41 år, men flyttede efter afskeden til Ribe. Han var en meget afholdt
præst og en dygtig prædikant. I mange år virkede han også på bispekon
toret i Ribe.

Adresseændringer

Atle adresseændringer bedes meddelt til sekretæren:
Civilingeniør P. Daugaard Peters, Virum Stationsvej 144F, 2830 Virum. Tlf. (01) 85 19 21.
2%.' Generalmajor H. A. 1. Pedersen, Marselis Boulevard 9, 8000 Århus C.
4 A Borgmester Carl Johan Pedersen, Tangevej 94, 6760 Ribe.
42.' Tandlæge Poul Hasseriis og fru Kirsten Hasseriis, Wedelsvænget 16, 3400
Hillerød.
46. ' Pru Ingrid Høy Hansen, Diget 8, 4180 Sorø.
47. - Professor, direktør Tage Nielsen, Bredkær Tværvej 37, 8250 Egå.
4#.- Civilingeniør Bendiks Skov Petersen, Klostermarken 42, 9000 Ålborg.
Ren/ 30.- Fru Birgit Hansen, Aasumvej 290, 3. th., 5000 Odense.
5tKd. 32.' Landinspektør Lorens Friis, Horsensvej 39, 7100 Vejle. Dyrlæge Peder Thestrup Schmidt, Parkvej 1, 9240 Nibe.
32. - Sekretær Annie Toftsø, Tåsingevej 17, Hastrup, 4600 Køge.
Aerd 32.- Overassistent Evald Bendixen, Mosevej 16, 6760 Ribe. Telegrafist Thomas
Havemann Poulsen, Set. Laurentiigade 1, 6760 Ribe. Bankassistent Inga M. Schulze,
Kridthøjvænget 69, 2. mf., 8270 Højbjerg.
Ae%2 33.* Lærer S. O. Storm, P. O. Box 127, Tabora, Tanzania.
33.
- Tandlæge Karl Kr. Konstantin-Hansen, Svanevej 7, 5300 Kerteminde. Ama
nuensis, cand. theol. Bent Mogensen, Harald Kiddesvej 36, 8230 Åbyhøj.
Stad. 34.- Lærer Hans Hemmet, Ny Pøl, 6474 Skovby, Als. Socialrådgiver Kirsten
Nørr, Klintevej 12, Bloustrød, 3450 Allerød.
33; Cand. phil. Kirsten Jensen, Præstegårdsvej, Ulkebøl, 6400 Sønderborg. Exam.
pharm. Grete Knudsen, Aftensang 23, 6040 Egtved. Direktør Johs. Vestergaard, Ege
gårdsvej 27, 3060 Espergærde. Dyrlæge Jørgen Westergaard, 13 Sciennes Road, Edin
burgh EH9 ILG, U.K.
5tM<2. 36; Dyrlæge Niels W. Ockens, Højvangsvej 15, 2640 Hedehusene.
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R<M/ 37.' Overassistent Henning Kihoim Andersen, Snerlevej 52, 6600 Vejen. Lærer
Knud Jensen, Skalbjergvej 4, 5571 Bred.
3^; Ingeniør Erik Biak Nieisen, Voidgade 9, 1., 6400 Sønderborg.
,
^^^O.Gram. Sekretær Inga Baisen Nieisen, Albertslundvej 119, 2. th., 2620 Albertslund. Civiløkonom Karsten Nielsen, P. O. Box 189
Mamaroneck, NY 10543 USA.
Ren/ 39.- Kok Mogens Løgstrup, Statshospitalet, 6772 Hviding St. Sygeplejerske Birthe
Søndergaard Pedersen, Præstevænget 8, 3400 Hillerød.
lyer Christophersen, Hatisler-Weyckmans, Miiseistrasse 759,
8 2770 K astrup^'^^"^^ '
Stewardesse Agnethe Thind-Andersen, Finnegården
vef " ^ 0 0 W i n g R '
Sk.vbo6C- Jordemoder Lisbeth Buchreitz, Rønnevej 1, 8363 Stilling. Akademiingeniør
Svend Fredslund, Magnolievej 6, 6000 Kolding. Lis og Jørgen Gtam, Bakkevej 13, 6630
Rødding. Stud. med Uffe Jokumsen, Rønnevej 1, 8363 Stilling. Dommerfuldmægtig An2"'673D H j^-'ti^*
^°°
L^rer Leif Øbo Sørensen, Ldjevej
61' Elektromekaniker Peter Jørgensen, Stjernholmsgade 3, 3., 8700 Horsens, Lærerstuderende Fmn Kjeldsen, Spangsberg Allé 8, 6733 Hjerting. Ekspeditrice Bodil M.
TJære*borg'
^
Lunderskov. Bogholder Kurt Aakjær, Østerkrog 13, 6731
o
Sektionsleder Ejnar Gram-Madsen, Eimevej 41, 3450 Allerød. Mag. scient,
ahrvf'rvt ^ c ' ^h:§rMkasernen, 3471 Høvelte. Revisor Elly Skjødt, Sparretornvej 19,
5000 Odense. Socialrådgiver Birthe Aarup, Bjerringsvej 37, 8220 Brabrand
Real 62.' Kontorassistent Dagny Jensen, Bredgade 21, 7760 Hurup
Stad. 62; Fru Karm Andersen Lars Dyrskjøtsvej 5, 9800 Hjørring. Lærerinde Bente
Asmussen Søtoften 5 6430 Nordborg. Grethe Bang, Løkketoften 27, 2620 Albertslund.
Fru Elm Kjeldgaard Hansen, Skolen, 8799 Tunø, Kattegat.
Ren/ 63.- Sygeplejerske Inga Bjerrum Hansen, Kløvervænget 16, 5000 Odense
Sind 63; Stud. med. Lars Agerbæk, Baldrianvej 72, 8240 Risskov. Stud. mag Vibeke
Børdahl, Rødkleiyfaret 16, Lillevann, Oslo 3, Norge. Civilingeniør Bent Ernebierg, Vejlemosevej 42, 2840 Holte. Assistent Gunnar Hansen, Møllebakken 22, 3400 Hillerød I æff.r, stud psych Teddy Hoffbeck, Schibyvej 21, Tiist, 8381 Mundelstrup. Cand. pharm.
Kirsten M. Hårdt, Møllebakken 12, 4800 Nykøbing F. Frk. Annette Karkov, Skolegade
4 6740 Biammmge. Fru Eva Munk, Johnstrup Allé 4, 1. v., 1923 København V. Stud
theol. Jørn Gmdeberg Schmidt, Yrsavej 3, 4. th., 2000 København F. Lærer Grethe Toft
Vynne, Nr. Fårup, 6760 Ribe.

Et Falsterminde restaureret.

I længere tid har Ribe savnet den pompøse tavie på Falsters berømte skole
hus overfor domkirken. Nu er tavlen på plads igen i restaureret tilstand på
Spare- og Lånekassen for Ribe By og Omegns friboliger, der har til huse i
den gamle ejendom. Mindet, der var slemt medtaget, er istandsat af billedhuggeren
TVieJseM, medens konservator Svenning Elmholdt ved en ny
teknik har fundet frem til de oprindelige farver, og nu stråler tavlen med
kong Frederik den Fjerdes kronede navnetræk i guld på en smuk dæmpet
baggrund med årstallet 1724.
Den berømte skolebygning var i forfald, og pladsen var knap. Rektor
Falster og biskop Thura tog da fat på genrejsningen. Der blev optaget kol
lekt 1 stiftet, og savel Domkirken som private gav bidrag. Blandt de pri
vate var skolens velynder fru Geheimerådinde FFirFo, Støvringgård.
Man begyndte at rejse bygningen i 1724, men først i 1727 kunne man
foretage indvielsen, der fandt sted under megen højtidelighed den 13. januar 1727. Til at begynde med var der lærerboliger i bygningen. Senere
kom disciplene md, og de blev der, helt til skolen i 1856 flyttede til sin
nuværende plads nær rektorernes residens »Puggaard«. Det var under rek
tor Bendtsens rektorat, det skete.
Istandsættelsen af tavlen er bekostet af den gamle sparekasse med bidrag
fra Det særlige bygningssyn.
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GENERALFORSAMLING
og

ÅRSFEST
fredag den 20. november i selskabslokalerne, Bogensegade 4
(en sidegade ti i Randersgade - 15 sek. fra krydset Jagtvej-Østerbrogade)
KL 18

G EN ER A LFO R SA M LIN G

som herved indkaldes i henhoid til lovenes § 6 med følgende
DAGSORDEN:
1. Beretning om foreningens virke i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsregnskab for foreningen og understøttelsesfondet samt bud
get og forslag til medlemskontingent for det kommende år. Bestyrelsens forslag
til kontingent: kr. 10,-, dog kr. 5,- for stud., elever og soldater.
3. Valg af formand, 4 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse.
4. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
5. Eventuelt.
P.b.v.

A. AgrAou,
formand.

ÅRSFEST

Kl. 19 serveres middagen:
Aspargessuppe
Paprikaschnitzel med Ve flaske rosévin
Is med et glas portvin eller madeira
Mocca
Festtalen holdes af VS-ideologen, cand. mag. Andreas Jørgensen
(Ribe-student fra 1947).
Efter kaffen spilles op til dans.
Prisen for dette arrangement er kr. 38,- (incl. vine). Årets russer deltager gratis.
Gæster er meget velkomne, og medlemmer, der er forhindret i at deltage i midda
gen, er naturligvis velkomne til kaffen (kl. ca. 21). Men tilmelding er i alle til
fælde nødvendig af hensyn til arrangementet.
Tf/weMittg senest tirsdag den 17. november til (01) 85 19 21 (Daugaard Peters) efter
kl. 18 eller skriftligt til samme, Virum Stationsvej 144 F, 2830 Virum.

Arr.Kdfg/get.

JULEFESTEN vil i ar blive holdt på *Postgården« mandag den 28. december.
Se nærmere i næste nummer af bladet.
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RIPENSER-SAMFUNDET
Bilag til generalforsamling november 1970
Drt/t^regttt^tt/' /or t/Jert i. o^to/w 7969 tt/ 30. sef?fe?w/?er 7970
Indtægter;
Kontingent ................................................................................................................... 6.678,00
Ekstrabidrag fra mediemmer .................................................................................... 818,18
Tilskud fra Ribe b y råd .............................................................................................. 500,00
Renter fra giroindestående .......................................................................................
42,59
8.038,77

Udgifter.'

Ripensfr-#/%dft.*
Redaktion, trykning,distribution ............................................................. 7.379,37
-4- annonceindtægter ............................................................................ 2.400,00 4.979,37
Arrangementer: ........................................................................................................... 2.600,60
Ø f rige omkostninger;
Indkassering af kontingent ....................................................................... 276,51
Porto ...........................................................................................................
90,00
Diverse ....................................................................................................... 627,01 993,52
8.573,49
-i- årets underskud ....................................................................................................... 534,72
8.038,77

iittitM f?r. 30. $epte?7!^er 7970

Aktiver; Kassebeholdning ......................................................................................... 575,87
Indestående på postgiro ........................................................................... 4.482,82
Diverse debitorer ....................................................................................... 459,40
Adresseringsmaskine ..........................................................
1,00
5.519,09
Passiver; Kapitalkonto saldo primo ....................................................................... 6.053,81
-i- årets underskud ................................................................................... 534,72
5.519,09

RIPENSER-SAMFUNDETS UNDERSTØTTELSESFOND
Drt/isregrM^tt/' /or tt'Jett 7. o^to^er 7969 tt/ 30. te^tew^er 7970
Indtægter; Renter ......................................................................................................
Udgifter; Legat ........................................................................................................
+ årets overskud ....................................................................................

216,15
195,54
20,61
216,15
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pr. 30. septew^er 1270

yl^n'vcr.' Bankbog, Ribe Diskontobank.................................................................. 2.744 25
AtMivfr.' Kapitalkonto, saldo primo ....................................................................... 2.723 64
+ årets overskud .......................................................................................
20,61
2.744,25
Kø&enAw;!, den 6. oAoAr 7970.
77.
Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med foreningens
bogføring og vedtægter. Som led i revisionen har vi:
- konstateret overensstemmelse mellem kontingentindtægter og medlemskartotek
- sammenholdt ekstrabidrag med foreliggende indbetalingsbilag samt en af kasserer ud
arbejdet liste over samtlige medlemmer, der har ydet ekstrabidrag
- sammenholdt udgifter med foreliggende dokumentation samt kontrolleret den anvendte
udgiftsspecifikation
- afstemt kasse-, bank-, postgirobeholdning.
A'øAwAiU/?, den 20. oAo7e?* 2970.
7 r<ernp-Æ Jersen
Kø^en^avn, den 26. oAo^er 2970.
Rise Dnnt&per.

F ra R i

penser Samfundet

Det tavse flertal

Ripenser-Samfundets bestyrelse vedtog på sidste møde at rette en opfor
dring til foreningens medlemmer om at skrive til foreningen og tilkende
give synspunkter om foreningens virksomhed. Opfordringen gælder ikke
mindst det store antal medlemmer (»The Silent Majority«), som bestyrel
sen aldrig eller sjældent har kontakt med. Vi skal erindre om, at /orenmgfTM /orwå/ i henhold til RS's love $ 2 bl. a. er:
a) at bevare og udvikle sammenholdet mellem tidligere elever af Ribe Ka
tedralskole samt lærere, der er eller har været tilknyttet denne skole.
b) at samle medlemmerne til selskabelige sammenkomster o. lign., hvortil
også gæster efter bestyrelsens bestemmelse kan få adgang
d) at udgive et medlemsblad.
Det er bestyrelsens opgave at forvalte foreningens love i overensstemmelse
med generalforsamlingens nærmere direktiver. Medlemmernes indflydelse
udøves normalt gennem generalforsamlingen, men da den årlige general
forsamling imidlertid kun tæller et lille fåtal af foreningens over 800 med
lemmer, ville det være til megen støtte for bestyrelsen i dens arbejde også
på denne måde at modtage kritik og forslag. Medlemmerne opfordres altså
herved til at skrive til bestyrelsen og i et par linier fortælle, hvad man mener
om arbejdet. Navnlig imødeses gerne kritik (positiv som negativ) i relation
til forvaltningen af ovennævnte formålsparagraf.
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Hvad mener medlemmerne f. eks. om /orewmge?M %rr%7!geme72tfr? Om
ÆipfTMer-Æ/izJef? Har nogen forslag til ændringer? Er der aktiviteter, som
man ønsker udvidet (eller indskrænket)? Forslag til nye eller forbedrede
aktiviteter? Hvad mener medlemmerne om bestyrelsens økonomidisposi
tioner? Følgende oplysninger kan gives herom: efter en rationalisering i
1962 har regnskabet vist overskud, og kontingentet har været uændret. En
analyse af 7 års regnskaber viser, at omkostningerne ved ^dgive/se
Jei beslaglægger en
siige^je %??&/ <2/ ^OMtmgeMitMdtÆgterMe (i 1963
gik ca. 1/3 af kontingentet til bladet, nu går ca. 60 pct. hertil) - til arran
gementer bruges uændret ca. 1/4 af kontingentet.
Om disse og andre spørgsmål, som måtte ligge medlemmerne på sinde,
venter bestyrelsen at høre nærmere.
Idé- og forslagskassen står åben. Bestyrelsen sidder klar til at modtage
vibrationer! Da bestyrelsen gerne vil drøfte resultatet på sit næste møde,
sættes »dead-live« for svar på denne henvendelse til 10/12 1970.
Skriv venligst til: RS's bestyrelse v / sekretæren, adr.: P. Daugaard Pe
ters, Virum Stationsvej 144 F, 2830 Virum.

O m at

gå i skole

yl/ OA

Ved Katedralskolens translokation udtalte en af de nye studenter, Ole Beck, følgende:
- De tre år, vi har gået i gymnasiet, har 1 høj grad og i tiltagende styrke været en tid,
der har været domineret af det såkaldte ungdomsoprørs nej til det bestående og af de
batten om dets forslag til en ændring af det bestående. Dette oprør har naturligt nok
også vundet indpas blandt gymnasiasterne i Danmark. Her, som andre steder, hvor op
rørstendensen har givet sig tilkende, har gymnasiaster i stigende omfang manifesteret sig
og sagt fra. Lige som andre steder er resolutioner og manifestationer også fra gymnasi
asternes officielle organisationer blevet hverdagskost.
Det nuværende gymnasiums officielle målsætning står udtrykt i den såkaldte »røde be
tænkning« fra 1960, Det ny Gymnasium. Her kan man læse, hvordan en gymnasieskole
burde udformes, og hvad den røde betænkning mener, en skole i det hele taget er for
noget. Her læser man, at gymnasiet har en dobbelt målsætning: Dels et fagligt, nødven
digt grundlag for videregående studier, og dels en almendannende undervisning. Skolen
er ikke blot en faglig skole, den er noget mere, den er almendannende. Hvad der menes
med almendannende, står mere differentieret udtrykt. Et enkelt eksempel er det almen
dannende udbytte af samfundsvidenskaberne, hvormed skolen vil lære eleverne at forstå
det samfund, de lever i. Det almendannende består altså ikke i at lære eleverne, h v o r 
d a n samfundet tager sig ud, ved at lære dem f. eks. historie og geografi, men i at lære
dem at f o r s t å samfundet.
Skal man lære andre en forståelse af noget, må man nødvendigvis i forvejen have en
bestemt forståelse og opfattelse af sagen, og det er da betænkningens mening med f. eks.
historie og geografiundervisningen: at lære eleverne en bestemt opfattelse af samfundet.
Betænkningen udtrykker det således: »Måske var det i denne sammenhæng rimeligt at
tale om en almen humanisme, bestemt ved en vis helhedsopfattelse af menneskets forhold
over for kulturlivet og naturen.«
Det lyder smukt, så smukt, at nogen kalder det øregas, der ikke bør tages alvorligt.
Men skal der være mening i sagerne, må et lands undervisningsministeriums skrevne be
tænkning om en gymnasieskole, der skal gælde for hele landet, tages alvorligt. Hvad skal
et helt lands gymnasieelever, der er yderst forskellige og har mange højst forskellige op
fattelser af politik, religion og livsopfattelser med en almen humanisme bestemt af en
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vis helhedsopfattelse af menneskets forhoid over for kulturen og naturen, hvis ikke det
var for at ophæve deres uensartethed og forskelligheder til fordel for en ensartet enhed
i deres opfattelse af menneskets forhold til kulturen og naturen? Det kan dårligt betyde
andet, og det er der efter min mening grund til at sige fra overfor. Et oprør ville også
efter min mening være på sin plads her.
MEN: Et sådant oprør eller opgør er endnu ikke blevet fremført, til trods for at ung
domsoprøret florerer i alskens farver. Danske gymnasieskolers sammenslutning, DGS, har
på de danske gymnasiasters vegne været bannerfører for oprøret. Men hvor den røde be
tænkning taler om almendannelse, taler DSG om en fælles referensramme, hvilket oversat
til dansk betyder, at eleverne skal have en række fælles oplevelser, der skal ligge til grund
for deres meninger, og hvor den røde betænkning taler om forståelse af samfundet, taler
DSG om videregivelse af demokratisk holdning, at demokratiet må opleves, og om ud
dannelse til demokrati, og hvor den røde betænkning taler om en vis helhedsopfattelse
over for kulturlivet og naturen, taler DGS om at motivere eleverne så meget som muligt
for undervisningen, hvilket vil sige, at eleverne partout skal kunne se en mening med og
være engageret i undervisningen.
Det såkaldte ungdomsoprør er således ikke et oprør, men en afvisning af det løst og
vagt formulerede til fordel for det klart utvetydige manifest, det er en afvisning af det
helheds- og enhedssøgende til fordel for det absolutte, det er kort sagt en mere konse
kvent udformning af en skole, der ikke er en skole, men en dogmatisk anstalt, man pas
sende kunne kalde en kirke for de rette meninger til brug for ensretning og indoktrinering
af eleverne.
Men skal skolen være en kirke, der arbejder på et trosgrundlag, politiske manifestatio
ner eller resolutioner om et samfunds ve og vel, i stedet for det, enhver kan deltage i
sammen med andre trods religiøse, politiske og livsanskuelsesmæssige forskelle, nemlig
arbejdet med en systematisk gennemgang af et fag? Nej, det skal den ikke, skolen skal
være kundskabsformidlende, faget skal være det centrale og ikke elevernes selvrealisering
og forhold til alt muligt, skolen skal være for alle og skal i øvrigt ikke bekymre sig om
alles ve og vel. For skal der fortsat drives skole efter statslig anordning, skal skolen også
v æ r e skole og ikke under skalkeskjul af skolenavnet være kirke for bestemte opfat
telser.
I det hele taget tyder den megen offentlige skoledebat ikke på, at man bryder sig om,
hvad en skole er, men kun om at få sine egne meninger indført i skolens arbejde og for
mål. Den megen tale om udenomsværkerne ved skolen, om motivering, om selvrealisation,
om engagement i undervisningen og for den sags skyld om studenterhuens berettigelse,
viser at man ikke kender til at gå i skole, men blander begreberne skole og kirke sam
men og ikke aner, hvad der er hvad. Heroverfor vil jeg hævde, at har man gået i gym
nasiet og har bestået studentereksamen, er man, med de mere og mindre gode resultater,
karakterskalaen giver mulighed for, student, hvadenten man har studenterhue eller ej,
hvadenten man har været dybt engageret i sit fag eller bare lært det, hvadenten man
har realiseret sig selv eller har været indhyllet i et dybt tågeslør angående sit sande jeg,
hvadenten man har kunnet se meningen med og været stærkt motiveret for undervisnin
gen, eller man bare har været ligeglad. For et oprør mod og et opgør med den nuvæ
rende gymnasieskole skal netop ske ved at drage skellet mellem begreberne skole og kirke
klart og utvetydigt, og ved at fastholde skolen som skole.

Nye medlemmer

?970.' Værnepligtig Ole Beck, Obbekjær præstegård, 6760 Ribe. Stud polyt. Uffe
Bloch Hansen, Hovedgaden 77, 2850 Nærum. Stud. mag. Ingrid Thomanne Jensen,
Grøfthøjparken 162, 12. th., 8260 Viby J. Stud. mag. Bjarne Nielsen, Jyllandsallé 33,
8000 Århus C. Frk. Lone Skjærlund, Kirkeallé 15, 6510 Gram. Fak. Grethe Warming,
Fjersted, 6542 Arnum. Stud. oecon. Geert Aagaard Andersen, Marselisboulevard 115,
8000 Århus C. Frk. Kirsten Holm Petersson, Strandparken 30, 8000 Århus C.
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Da Ribe havde 5 torve

Af A. # . Aosenst^nd
Indtil for få år siden havde Ribe by kun et enkelt torv, det ved domkir
ken. Med anlæget af Set. Catharina: plads (Munketorvet) fik vi endnu et
torv, hvortil kommer markedspladsen, der strengt taget også kan kaldes
et torv. Men der var tider i historien, da Ribe havde Fe/e /ew torp e.
Allerede i 1291 nævner »Ribe oldemoder« et torv, der benævnedes Fi
sketorvet. Det lå ved den nuværende Storegade, der nu igen har fået et af
sine gamle navne OverJ^wwen. Kært barn har haft mange forskellige nav
ne. Oprindelig hed gaden
i det femtende århundrede Bredeg%Je. Kinch mener, at pladsen for Fisketorvet nærmere angivet var på
det sted, hvor Fiskergade udmunder i Overdammen, idet Skibbroen den
gang rimeligvis ikke var opfyldt i sin nuværende form.
Galthen siger i sin bog fra 1792, at Fisketorvet var imellem Overdammen
og den gade, som kaldes Skibbroen. Lige overfor på den anden side er told
boden, imellem Torvet og åen er Kronen eller Vejehuset. Her kunne man
hver morgen i sommertiden fra Fanø skuder og byens fiskerbåde købe alle
slags fisk. Efter Kong Erik Menveds latinske Pergamentbrev fra 1297
holdtes på dette torv kongelig majestæts ting.
Torvet ved domkirken, hvis gamle grundplan fra 1797 vi gengiver om
stående, var i det 16. århundrede og langt ned i tiden mindre end nu, om
trent 100 alen i firkant. Den domkirken omgivende kirkegårdsmur spær
rede. I 1544 øgedes torvets plads ved, at man af kapitlet købte syv boder,
der stod på kirkegården. Efter branden i 1580 skaffedes yderligere luft på
torvet.
På torvet stod den såkaldte »Skrangen«, der ejedes af byen, og gav plads
for slagterne.
Endelig optoges en del af torvet af torvebrønden, på hvilken hang to
sammenlænkede sten, som berygtede personer skulle bære om deres hals
gennem byen, når de forvistes fra denne.
Ved siden af brønden var »Kagen« med sit halsjern, en gabestok. Op
rindelig har der været to gabestokke, den østligste ved Grønnegades ende.
I 1590 blev der opsat en gabestok ved Saltgade.
I 1639 måtte der i anledning af indkvartering i byen til torvet anskaf
fes en galge og en træhest, rigtig hyggelige prydelser!
Ned gennem tiderne er byens største torv stadig blevet udvidet, ikke
mindst ved kirkegårdens nedlæggelse i 1807. Så sent som i halvfemserne i
forrige århundrede skete udvidelsen ved nedrivelse af nogle ejendomme i
Stenbogade, hvorved fremkom den firkant, hvor der i mange år holdtes
fisketorv. På det gamle torv havde også byens hovedvagt sin plads ovre
ved Grønnegade siden. Vagten er forlængst forsvundet sammen med ad
skillige andre huse og boder.
Lige over for Sønderport, ud for den nuværende stampemølle, lå i de
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gamle tider AAsie iorvei, eller som det hed, Horsetorvet. Den lille gade, der
i dag går fra Sønderportsgade til Gravsgade, Aforsg%Mg, minder endnu her
om. Torvet omtales allerede i 1234, da Abbed Niels af Løgum gav biskop
Gunner en grund med bygninger i den forreste del af byens hestetorv (in
intoitu civitatis juxta forum equinum). I 1370 benævnes Sønderport også
Horstorg Port.

Foruden de nævnte 3 torve inden for byens porte har Ribe haft endnu
et torv, .SoTwwerforpet. Det lå, siger Galthen, i forstaden udenfor Nørre
port og skal for sin tid have været det største af alle byens torve. Torvet
var i brug i 1670, da det blev nedlagt og omdannet til en toft. Forøvrigt
kan det anføres, at Ribe i en kortere periode af 17 år har haft endnu et
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femte torv, Ø^nciorfet, der lå på gråbrødrenes kirkegård. Det var kong
Christian den Tredie, der i 1545 tii dette formål skænkede gråbrødreklosterets kirkegård (nu en del af Nygade). I 1563 solgte magistraten imidlertid
denne grund til borgmester Niels Laugsen på den betingelse, at han skulle
opføre gode borgerhuse på grunden, og dermed var dette torvs saga ude.

Den antikvariske Samlings
udgravninger i sommeren 1970
Da der i forårer 1970 viste sig muiighed for at udføre en gravning i haven til Sønder
portsgade, matr. nr. 126 % (fotograferne J. & F. Lydom), greb Samlingen med glæde
denne chance - så meget mere, som der i Samlingens magasiner findes nogle lerkarskår
dateret til germansk jernalder (500-800 e.Kr.) fundet ved bygning af Bispegades pige
skole, hvis areal støder op til matr. nr. 126 a.
Områdets størrelse og vanskelighederne med at få den opgravede jord transporteret
væk bevirkede, at udgravningen kun kunne blive en stratigrafisk undersøgelse, d.v.s., at
hovedvægten blev lagt på jordlagene, som de aftegnede sig i feltets vægge, mens de even
tuelle bygningsrester, der blev påtruffet i feltet, skulle registreres og derefter graves væk.
Under 1,50 meter havejord fremkom de første bygningsrester: et brandlag med mange
stykker rødbrændt lerklining og rester af rudeglas, af hvilket en del var smeltet i den
varme, branden havde udviklet. Hele laget hvilede på en vandret brolægning. Efter ler
karskårene at dømme er det sandsynligt, at huset er nedbrændt ved den store brand i
1580, og stenpikningen og lerkliningen tyder på, at der har været tale om et baghus til
en ejendom som den nuværende - med facade til Sønderportsgade. Vi ved, at hele den
vestlige del af Hundegade nedbrændte i 1580, men derimod ikke, hvor langt branden
rakte i Sønderportsgade. Fundet af brandlaget viser, at i alle tilfælde en del af Sønder
portsgade også gik med i købet. Under brandlaget fandtes et hjørne af en fundament
grøft nedgravet */z meter i det underliggende gødningslag og derefter fyldt med sand, en
nødvendig foranstaltning, hvis man skulle undgå udskridninger af murene i den ustabile
Ribe-jord. Skårene daterer huset til 1300-tallet. Det underliggende gødningslag havde en
tykkelse på næsten tre meter og genfindes i mere eller mindre grad under hele den ældste
bykerne i Ribe. På grund af særlige naturforhold foregår der ingen eller kun en lille for
rådnelse af de middelalderlige affaldslag, og derfor er genstande af tøj, læder, træ og
andet organisk materiale bevaret. Desværre var laget på dette sted ret fattigt på fund,
men aller nederst ved overgangen til den oprindelige sandflade blev der fundet en ben
kam og en perle, som viser, at bebyggelsen på dette sted begyndte omkring år 1100. Hå
bet om at genfinde lagene fra yngre jernalder i lighed med, hvad der må have været til
fældet på nabogrunden, blev således skuffet, men forunderligt nok vaktes det atter til
live i en anden forbindelse.
I 1958 blev der fundet nogle sokkelsten af granit ved arbejde på jernbanens terræn syd
for Tangevej. Disse sten må stamme fra Set. Nikolai kirke og kloster, der er velkendt
fra skriftlige kilder, men hvis nøjagtige beliggenhed ikke er bestemt. Samlingen forsøgte
med sin udgravning i år på det samme areal at indkredse bygningerne lidt nærmere.
Dette lykkedes ikke, idet der i søgegrøften kun blev fundet grave - alle orienterede 0-V,
hvilket viser, de er kristne grave. Gravegaver i kristne grave er en sjældenhed, og der
blev ikke fundet noget sådant, men under alle de Ø-V-vendte grave sås pludselig en
mandsgrav i N-S-retning. Dette var den første antydning af, at vi her havde en førmiddelalderlig begravelse, og da der i graven fremkom en armring og ved hoftepartiet
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en klump jern, blev håbet om, at man havde påtruffet en vikingetidsgrav, meget stort.
Dog - ved rensning af armbåndet på konserveringsanstalten i Århus var der ingen tvivl
om, at graven skulle dateres til ældre germansk jernalder, d.v.s. 5. årh. e. Kr. Bortset
fra de tidligere omtalte potteskår fra pigeskolen; i Bispegade er den gemanske jernalder
ikke repræsenteret i fundene fra Ribe, og der er ved denne nye grav kommet friske mu
ligheder for belysning af det ældste Ribes historie.
Aino Kann AatTnKSten

Fhv. bankinspektør H. Brorron Christensen, København, fyldte den 24. oktober 97 år.
Han var i en årrække Ripensersamfundets udmærkede kasserer.
Bogtrykker y4age Jacobsen, Ribe, fyldte den 13. oktober 75 år. I mange år var han
en initiativrig formand for Ribe turistforening.
Pastor Hent Ebbesen i Skærbæk (stud. 1922) fyldte den 18. september 70 år.
Sognepræst H. Ølfegård, Ovtrup, gift med Thyra, født Lange, datter af afdøde ad
junkt Lange, har taget sin afsked og flytter til Bramminge.
Kaptajn Rasmus Nelsons legat er tildelt studenterne Arne Demant, Ribe, Karin Elisa
Hundebøl, Darum, Palle Andreas Brock Nielsen, Gredstedbro, hver med 250 kr., samt
elev Jytte Irene Wolthers, Ribe, med 900 kr.
Den velkendte vestjyske lokalhistoriker H. K. Kristensen, Varde, tidligere førstelærer
i Lunde, fyldte den 17. september 75 år. Han er en skattet redaktør af Ribe amts hi
storiske årbog.
Dansk kulturhistorisk museumsforening har i år atter holdt kursus på ungdomsskolen
i V. Vedsted. Et deltagende hold havde i år fået tilladelse til at foretage opmålinger og
undersøgelser i det gamle værksted hos snedkermester Dau i Ribe.
Ribe amtstue vil i fremtiden komme til at dække hele amtet.
Bryllupper: Læge Jette Bhaarap og civilingeniør /fer Christoffersen (stud. 59), stud.
mag. Ingelise Heicfe Andersen (stud. 63) og salgschef, forstkandidat Rent Hagentann. Stud.
med. Mig Øllgaard (stud. 66) og stud. polit. Christen Sørensen (stud. 64). Stud. med. Ih
Koldbæh (stud. 63) og assistent Bonja Nielsen. Faglærerinde Lisa Peters, datter af tøm
rermester Georg Peters, Ribe, og cand. oecon. Hans-Henrih Hangen, Oslo.
Dødsfald: Bibliotekar Birgit Kofod Jensen, født Juul Agergaard (stud. 51) er død kun
40 år gammel.
Eva Afanh, født Schiørring, student fra 1963, rejste sidst i august med sin mand, cand.
polit. Niels Atnnb til Tanzania i Afrika. Niels Munk skal i 2 år undervise på universi
tetet i Dar es Salaam i økonomi.
Den 18-årige amerikanerinde Phyiiis L. Aagast fra staten New York, skal i et år følge
undervisningen på Ribe katedralskole. Hun er allerede medlem af oHejmdal«.
Den 37-årige fru Kirsten Agerbæh, gift med læge Peter rlgerbæh (jun.), Ribe, er med
hæder blevet mag. art. i kunsthistorie. Studierne er drevet dels i Ribe, midt i familien,
dels ved universitetet i Århus.
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I d-sse dage er udkommet en bog af den ny magister: "Klassisisme i Vestjylland«
Undertiden lyder: "Bygmestrene Peder Frisvad og Mikkei Stobberup«. I bogen beskrives
bi. a. Bispegarden, amtmandsboligen og Klubbens hotel i Ribe.
Der er af Ribes pengeinstitutter foretaget en række fusioner. Ribe Disc.ntobank er
sammensluttet med Privatbanken i København. Sydjydsk Landmandsbank med "Den
danske Provinsbank«, Spare- og Lånekassen med "Bikuben«
Antikvar pogens Reacard har i forening med fru Garll Andersen, indsamleren af
gamle opskrifter og råd, udarbejdet en "historisk kogebog«. Dansk Provins Bogtrykkeriorenmg har udgivet bogen som jubilæumspublikation, og Bencard har tilsat Gurli An
dersens morsomme retter historisk krydderi.
"Kværnstenen«, som vi husker fra vor barndom ude i "Kværnstensbugten« ved Ribe
Holme, er af arkæologerne afsløret som ikke værende nogen møllesten, men vel nok en
rest byggemateriale til Ribe domkirkes opførelse, spildt under sejladsen ind til Ribe.
"Sælhunden« på Skibbroen skal skifte forpagtere. Det bliver indehaverne af Hotel
Stenbohus, Solveig og Daghnn Salvesen.
"Ribe Boghandel« på v. Støckens Plads holdt den 31. oktober 100 års jubilæum. Den
gamle boglade er stiftet af Conrad Berg, der i 1903 efterfulgtes af Chr. L. Grotrup, der
drev den kendte forretning i 38 år. Hans efterfølger blev Mogens Kofoed, der solgte for
retningen til den nuværende indehaver, Th. Simested, i 1957.

Adresseændringer
Alle adresseændringer bedes meddelt til sekretæren: Civilingeniør P. Daugaard Peters,
Virum Stationsvej 144 F, 2830 Virum, tlf. (01) 85 19 21.
Stad. 7940.' Amtsfuldmægtig, cand. iur. Niels Lerche-Thomsen, Hamborgsskovvej 11,
4800 Nykøbing F.
H iH e"ød^^ Afdelingsleder, cand. pharm. Hans Chr. Rudkjøbing, Agernvej 17, 3400
StMd. 7943.- Fru Inger Brinth, Storegade, 6254 0 . Højst. Ingeniør Arne Hansen, Grædstruplund, 8740 Brædstrup.
.Stad. 7946; Dyrlæge K. L. Evald, Holms Allé 1, 5800 Nyborg.
Real 7997/ Sekretær Annie Toftsø, Gymnasievej 175, 4600 Køge.
32. Civiløkonom Hans Ejnar Frisk, Tranedalen 19, 2670 Greve Strand.
Real 7933.- Kontorassistent Tove N. Sørensen, Søndermarken 1, 6681 Holsted St.
5tad. 7933; Lærerinde Anne Marie Hvid, Skovlykke 15, 9250 Gug. Adjunkt Jens Vind
Bordingsvej 9, 6760 Ribe.
Stad. 7934/ Læge Knud W. Kastrup, Anlægsvej 29, 2860 Søborg.
Stad. 7936.- Cand. polit. Jørn H. Kjær, 3 Square Raynouard, Paris 16, Frankrig.
Real 793&- Ingeniør Trygve Marthinsen, Pallisvej 33, 8220 Brabrand. Frk. Ida Lønne.
Markgade 13, 6270 Tønder.
Stad. 793#.- Tandlæge Inge Rølling, H. C. Lundbyes Vej 11, 8000 Århus C.
Stad. 7939.- Sekretær Anna Elise Reppien, Øster Allé 24, 6600 Vojens. Advokat As
bjørn Rønn-Simonsen, Jernbanegade 8, 2., 4690 Haslev. Civilingeniør Hans Svendsen.
Åtoften 12, 2680 Solrød Strand.
Real 7967; Assistent Ernst Hansen, Hans Jacobsvej 16, 6760 Ribe. Lærerinde Inger
Gamborg Holm, Nørregade 70 A, 6690 Gørding.
Stad. 7963.' Stud. mag. Ingelise Hagemann, Lyngvej 52, St. Salby, 4600 Køge.
Real 7964.' Hr. Jens Chr. Stenderup Jensen, Grønnegade 14, 6760 Ribe.
Stad. 7964.- Civiløkonom Erling Godsk Hansen og frue Else G. Hansen, Rolfsgade 20,
8000 Århus C. Hr. Ole Kromann Hansen, Møllevangsallé 147, st-, 8210 Århus V. Lærer-
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^
Hanne Lind Jørgensen, 6192 Øsby.
n i d f 'K ^ '- ^ '^ Kehler, Mejlgade 78 A, ^°°°
C. Stud. techn Hans Lolk, Tek90°°, Ålborg. Bibliotekar Bodil Nielsen, Møileparkvej 2-21
6700 Esbjerg. Cand. scient. Frode Poulsen, Bentesvej 49, 8220 Brabrand. Stud. polvt.
Lett Runge Schmidt^ Kaalundsvej 8, 3520 Farum. Revisorassistent Svend Aage Sønderup
2 3 0 (fK ^ h^'
KoMtng. Stud. polit. Christen Sørensen, Kongelundsvej 42, 1. tv!]
Ret:/ 2963.- Frk. Clara Jørgensen, c/o E. Ravn, Brøstrup, 6630 Rødding.
StK<i 2963.- Btbhotekar Marianne Berg Andersen, Rugvænget 18, 6600 Vejen. Stud
mag Henning Dochwe.er, Schleppegrelsgade 23, 1., 8000 Århus C. Stud. polvt fohn
2800 Lyngby. Hr. Ole Degn Hansen, Sønder
gade, 8883 Gjern. Stud. polyt. Ole Harpøth, Egmont koli., 867, Nørre Allé 75, 2100 København 0 . Lægesekretær Bente Mark, Randager 70, 2620 Albertslund. Stud. jur. Chri
stian Nteisen, Ny Munkegade 65, 4., 8000 Århus C. Stud. med. vet. Teddy Schøler Tæ
gergade 13, 3. th., 2200 København N.
^
' jæ
Rea/ 2966.- RK-270549-1669 Hans Jørn Nielsen, RDOKOMP/3 TGBN Langelands
gades kaserne, 8000 Århus C.
s
itKol. 2966.' Ergoterapeut Birte Lambert Andersen, Domkirkestræde 16, 8800 Viborg.
Hr. Axel Juul Christensen, Nørregade 52, 6740 Bramminge. Lærer Ingemann Jensen, Langelandsgades kaserne, 8000 Århus C. Stud. jur. Niels M. Kristiansen, Ribevej 13, 6777
Mvidmg St. Socialradgiverstud. Lene Kyster, Bakkegårdsvej 28, blok D, nr. 15 9000 Ålborg Stud. mag. Lisbeth Jakobsen, Set. Gjertrudsstræde 6, 1129 København K.'stud. jur
Ole Laursen, Korshøjen 81, 8240 Risskov. Lærerinde Birgitte Kure Stadier, fernbaneve 3,
FOG Rønne Stud. med Ulla Sørensen, Kongelundsvej 42, 1. tv., 2300 København S.
Karen og Ole Thomsen, Skolebakken 17, st. tv., 8464 Galten.
Rec/ 2967.- HF-studerende Rita A. Kristensen, Roager, 6760 Ribe.
2967.- Stud. med. Karen Margrethe Bjerg, Bernstorffsvej 55, 3., 2900 Hellerup
Lægesekretær Pia Brand, Vølundsgade 23, 2200 København N. Lærerstuderende Jenny
E. Christoffersen, Estrupsgade 17, 8600 Silkeborg. Frk. Edna Schultz Dahl, Apartado 66
Masnon, Barcelona, Spanien. Frk. Christiane Danckert, Set. Nicolajgade, 6760 Ribe'
Stud. polit. Per Vejrup Hansen, Nordisk kollegium, vær. 28, Strandboulevard 30, 2100
København 0 . Hr. Oluf Jepsen, Stegsted mark, 5200 Odense V. Frk. Karen Kyndrup
Søndergade 32, 2., 8600' Silkeborg. Frk. Ulla Puggaard Larsen, Lodsvej 67, st. th., 2650
Hvidovre. Lægesekretær Gunda Irene Pedersen, Ny Munkegade 38, 4., 8000 Århus'C.
Rec/ 2968.' Sergentelev Lars Christian Christensen, 250851-1291, FLSS, Postbox 122,
3510 Flyvestation Værløse.
2968.
- Stud. med. Aksel Jes Bomberg, Eskebækparken 37, 1. th., 8660 Skander
borg. Stud. scient. Knud H. Christensen, vær. 24, st. tv., Risdalsvej 40, 8260 Viby J.
Stud. oecon. Aase Beyer Clausen, Holme Ringvej 12, 8270 Højbjerg. Stud. mag. Else
Margrethe Hjerrild, Frederiksbjerg Torv 7, 4. tv., 8000 Århus C. Biblioteksstud. Vita
Hollænder, Biskop Krags Vænge 4, 1. th., 2100 København 0 . Lærerstud. Edel Holst,
Vestergade 26, 4690 Haslev. Stud. med. Carsten R. Karkov, Borups Allé 144, 4., 2400
København NV. Lærerstud. Ib Gredal Kristiansen, Richtsensgade 25, 2., 6270 Tønder.
Hr. Jens Lund, Liilehammervej 7, 8200 Århus N. Seminarieelev Mona Lise Martinussenj
Mejsevænget 5, 6760 Ribe. Frk. Lisbeth G. Rasmussen, Kollegiebakken 9, vær. 1001, 2800
Lyngby. Stud. scient. Eva K. Thomsen, Birkegade 5, 8200 Århus N. Assistentaspirant
Helga Thun, Gadstrupvej 8, 2700 Brønshøj.
2969. - Stud. med. Otto Fogtmann, Helgesvej 19, 8230 Åbyhøj.
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den 2^. decew^er M. 2d.30 afholder Ripenser-Samfundet

JULEFEST
på Postgården i Ribe.
Vi starter med
DET STORE KOLDE BORD,
og efter kaffen underholder
O.
Senere WMSzT og
PRIS: 12,75 KRONER.
Æegr<fMset i:7wcMUg, idet max. 60 kan deltage.
Tilmelding sewest dew 23. decew^er til radioforhandler Imm. Jensen,
(05) 42 01 26, Nederdammen 29, 6760 Ribe.
Man kan dog tilmelde sig indtil 27. december til Daugaard Peters,
(05) 42 04 64, såfremt der er ledige pladser.
Erfaringsmæssigt er julefesten godt besøgt af de yngre årgange, men
de ældre er også hjertelig velkomne. Det er naturligvis tilladt at
bryde op, når man har lyst, så alle individuelle ønsker om sengetid
kan imødekommes.
Vel mødt.
Trr%?!ge??!e?!fMJf%/gef.

En kærlighedserklæring
Åens ikke alt for klare vand var køligt og svalt. Lade lå vi på bådens tof
ter og stirrede op i det blå. Ingen sagde noget, ord havde intet værd i dette
nu. Vi var opfyldt af en følelse af fællesskab, som rakte ud over alle græn
ser og bevægede sig som fortyndede sitringer gennem atmosfæren. En ene
ste lyd fyldte rummet: bådens klukkende protest mod strømmens angreb
om stavnen. Til siderne for os skred rækker af gyldentbrune sivbevoksnin
ger sindigt bagud. Domkirkens fuldttonende klokkespil nåede vore ører,
klokken var seks, og vi måtte se at komme hjem. Ør kom man på højkant,
fik stukket åren ud og begyndte at ro ...
Dette lille erindringsbillede stammer ikke fra nogen fjern fortid, men kan
dateres til omkring 1950, og det skulle ikke i sig selv have givet anledning
til nedenstående, dersom det ikke havde været kædet sammen med en ræk
ke erindringer til et billede af barndommens by, Ribe, et Ribe som for en
dels vedkommende ikke mere genfindes i realiteternes verden, men som
måske spejler sig i erindringens sø hos »gamle« ripensere.
For mang Ribe-drenge har åen været det naturlige sted for udfoldelser
af mange slags. I min tid kunne man leje både hos Lassen i museets have
formedelst én krone i timen eller femogtyve øre pr. kvarter. Desværre var
man ikke altid i besiddelse af den fornødne kapital. Så kunne det være en
fordel, om man —som jeg —kendte de københavnske feriedrenge, der hvert
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år kom hos Lassens. Disse fik nemlig lov til frit at benytte det pragtstykke
af en stor, rødmalet, seksåres jolle, vi drenge havde døbt »Falck-Zonen«.
At blive roer på denne stolte skude kunne få én til at fortrænge den for
smædelse, det ellers var at skulle stå under kommando af en københavner.
Forholdet mellem vi Ribe-drenge og københavnerdrengene var ikke
uden gnidninger, for vel beundrede vi dem på mange områder, - de var
dristige, de brugte store ord, hvad vi også kunne, men det var som om
kraftudtrykkene fik et ekstra bid på hovedstadsmålet, - men tydeligvis
mærkede de vor beundring; de fik bestandig mere vind i sejlene og blev
mere og mere hovmodige i deres undertrykkelse af os »indfødte«.
En dag, da vi skulle ud i »Falck-Zonen« og var fyrige som islænder
hingste, betingede købcnhavner-Kurt sig, at vi måtte gennem en særlig
prøve for at være med. Iført badebukser og bemalet med skrappe farver
blev vi sejlet halvvejs fra Lassens udlejningssted til »Andeøen«, til et sted
på åen, hvor en sandbanke gjorde det muligt at bunde. Der blev vi sat af,
og opgaven bestod så i at komme ind på land igen uden krigsmaling. Det
var en opgave, som rummede to aspekter, idet man for det første måtte
påregne længere tids ophold i vandet og for det andet yderligere besvær
liggjordes derved, at flere af os faktisk ikke kunne svømme. Hvad gjorde
så det? - »I har vel set hundesvømning«, lød det hånende tilråb. Vi kom
alle i land med én undtagelse. Morten. Han blev stående derude i åen i
vand til halsen med et ansigt forvredet i de mærkeligste folder og var ikke
til at bevæge ud af stedet. Ham måtte vi hente ind i en båd. Allernådigst
fik han på min forbøn tilladelse til alligevel at være med. —»Det var godt
jeg ikke fortalte dem, at jeg stod og tissede i bukserne«, fik Morten listet
frem, da han og jeg om aftenen gik hjemad. - »Jae, og det kunne man jo
heller ikke se, sådan som du stod åkande derude i vandet«.
Frem for mit blik træder et galleri af morsomme originaler. En kommu
nal arbejdsmand havde en umiskendelig lighed med Fyrtårnet. Med slet
dulgt benovelse fulgte jeg hans gøren og laden, da han en tid lang var be
skæftiget ved kloakeringsarbejde i nærheden af mit hjem. En dag kunne
jeg ikke længere tilbageholde min beundring. Troskyldigt nærmede jeg mig
idolet og sagde: »Du ... du ligner Fyrtårnet!« Den tilbedtes erkendtlighed
faldt prompte i form af et ordentligt drag over nakken. Næh, det var ikke
Fyrtårnet.
Uden videre blev man ikke optaget i flokken af drenge omkring Ribe å,
men måtte forinden igennem forskellige manddomsprøver, hvilke med ti
den udvikledes til et mystisk ritual. Den skrappeste af prøverne var som
følger:
Jernbanebroen bæres på midten af en betonsokkel - af os drenge be
nævnt strygejernet, (Hvem, der vil, kan ved selvsyn overtyde sig om nav
nets fortræffelighed), - og er forneden forsynet med en vel ca. 20 cm bred
»gesims« løbende i hele broens længde. Står nu en seksårig dreng på denne
gesims, kan han ved at stille sig på tæerne og strække sig, så det værker
i alle led, netop med de udspilede fingres spidser nå en udvækst højere oppe
på broen. Nå, ja, det hele går da ud på, at man med ryggen mod broens
side og med udblik over åens grønne vande forsigtigt »tip-tåer« afsted
på gesimsen, til man når strygejernet, hvor man forundes et stakåndet hvil;
og så videre til den modsatte side er nået. Det var egentlig et såre praktisk
arrangement. Kunne man ikke klare overgangen, kunne man ikke være
med. Bådene lå trukket på land for vinteren ...
Med stor taknemmelighed mindes jeg optagelsesprøven til mellemsko
len. Efter en temmelig sløj præstation i biologi fortsatte jeg gal i hovedet
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tit prøven i historie hos frk. Willemoes der ved min tilsynekomst humør
fyldt bemærkede: »Nå, Preben, du ser mig noget krigerisk ud!« - »Det er
jeg også!« —»Jamen, så må du jo hellere blive hørt i Tordenskjold.« Hvil
ket træf, Tordenskjold, mit store forbillede, om hvem jeg havde læst bun
ker af bøger. Den stolte toreador dansede ud i arenaen; dog forundtes det
ham ikke at give tyren dødsstødet. Frk.Willemoes, standsede mit glødende
foredrag, netop som jeg skulle fuldende historien om, hvordan Peder Wcssel for at slippe for et par ham vederstyggelige bukser satte sig op på en
slibesten og lod nogle kammerater dreje stenen.
I mellemskoletiden opdagede man pigerne som individer, der ikke bare
var fjollede, fnisende og irriterende, men egentlig også søde og tiltrækken
de, - og skrækkeligt lumske og beregnende. Jeg var henved et års tid yngre
end mine kammerater og havde som følge deraf et mindre nuanceret for
hold til det svage køn end disse.
Min bedste ven blev beskyldt for at løbe efter en bestemt pige i klassen,
Karen. Jeg ved ikke, hvor meget der var om snakken, men Arne sagde:
»Det et bare løgn!« og så var det jo løgn. Han måtte renses for den frygte
lige mistanke, hvad vi mente bedst at kunne gøre ved at fremskaffe bevi
ser for, at Karen »gik med« en anden. Da vi vidste, at Karen var medlem
af en rideklub, tog vi en lørdag eftermiddag ud på ridebanen, der den
gang lå ved skoven, med den tågede hensigt at »lede efter spor«. Vi var
maskerede efter alle kunstens regler med forbillede i nogle film, som da
vistes i biografen, omhandlende en eller anden mexicansk Robin Hoodfigur. Vi var omgivet af stor hemmelighedsfuldhed.
Cyklerne efterlod vi i skoven og sneg os så spejdende til alle sider frem
mod observationsområdet. Lavmælte hviskede vi til hinanden, ophidsede
hinanden til en grad, hvor vi for sammen ved lyden af kviste, der knasedes under vore fødder. Der var ingen spor. Skuffede begyndte vi tilbage
rykningen, da et skingert råb åbenbarede os, at vi var blevet opdaget; og
frem fra skovbrynet myldrede, som det syntes, en hel hær af forbitrede,
små sorte unger. Jeg skal ikke komme ind på de fornærmende ytringer, de
tilråbte os, alt imens de trængte sig nærmere og nærmere sammen om os og
svang hele stammer af knortekæppe, hvorunder vi forsøgte at holde sam
men på de sidste stumper af vor sønderlemmede værdighed. Vi retirerede,
først langsomt, for løbe ville, kunne vi ikke. Luften svirrede med ét af
sten og murbrokker. Det sortnede et øjeblik for mine øjne, og jeg mærkede
det hamre i min ene tinding. Kun ved at støtte mig til min kæp holdt jeg
mig på benene. Bort med alle hensyn til ry og omdømme! Nu løb vi for
livet.
En gang imellem tager jeg mig til panden, og fingeren glider over bulen,
jeg endnu har. Et smil trækker over munden: Det var mit livs heroiske
handling, da jeg ofrede liv og helbred for en vens nattero.
Barndommens by i erindringens forskudte perspektiv af poetisk sand
hed. Endnu kan ikke alt fortælles; knuder ligger i dybet og udkrystallise
res langsomt for sidenhen at dukke op i et forklaret lys. Stedernes sted.

Nye medlemmer

47.* Arkivar, cand. mag. Andreas Jørgensen, Horsbred 58, 2620 Albertslund.
Real 39.- Sygeplejerske Ingrid Thind-Andersen, Lindballe Skov, 7321 Gadbjerg.
SYnd. 69.* Stud. med. Helga Nielsen, Lindevangsvej 15, 8240 Risskov.
70.* Lærervikar Klaus D. Boesen, Storegade 18, 6681 Holsted st. Stud. ing. Peter
Finnerup, Slotsvej 5, 2920 Charlottenlund. Lærerstuderende Inge Helle Nielsen, Vester
gade 79, 8600 Silkeborg. Stud. scient Poul Møller Petersen, Klokkerfaldet 6, 8210 År
bus V. Hr. Bent Bolding Thomsen, Askov Højskole, 6600 Vejen.
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ET JULELEGAT I RIBE
TV.

I Ribe uddeles mange legater ved juletid. Et af de ældste er Mogens Gra
ves legat, der er stiftet 1631 med 1000 daler, hvis renter skulle tilfalde »25
husarme«.
Mogens Grave var født i året 1553 i Westfalen. Første gang hans navn
nævnes, var under mindre smigrende omstændigheder under 17. januar 1598
da der udgiik et kongebrev til Lensmanden på Bøvling om, at borgmestrene
i Ringkøbing skulle give en person ved navn Mogens Greffue »borgerskab,
uagtet han intet skulle have haft« ved a-t hæfte«, hverken hus eller gård, eller
andet. Tværtimod havde han forholdt sig som løsgænger og under påskud af
dette borgerskab brugt stort købmandskab til skade for borgerne i de om
liggende købstæder.
Mogens Grave havde utvivlsomt drevet handel rundt om i landet under
påskud af at være borger i Ringkøbing uden virkelig at have bolig der. Den
gode Mogens forstod imidlertid at formilde kongen, thi under 5. marts sam
me år udgik der et nyt kongebrev til lensmanden på Riberhus, om at kon
gen havde eftergivet ham 21 øksne, som var blevet beslaglagt, foruden de
100 kongen tidligere havde fået.
I et andet kongebrev tillades det »os elskelig Mogens Graffue« at bosætte
sig i Ribe og der uhindret at bruge sit købmandsskab med kongens under
såtter, som andre borgere samme sted, dog mod at bære samme byrder som
andre og være magistraten lydig.
Den 15. maj 1598 tog Mogens Grave borgerskab i Ribe, hvor han samme
år giftede sig ind i en anset Ribe familie, idet han ægtede Gunder Lambertsdatter, en datter af den rige rådmand Lambert Ibsen. Hun var enke efter
borgmester Oluf Petersens søn, Jens Olufsen.
Magnus Grave, som Mogens nu skrev sig, var derefter i en årrække en af
Ribes betydelige studehandlere. Et sagn fortæller, at kongen engang havde
givet ham frihed for told af stude, der udførtes under hans navn. Da som
følge heraf næsten alle stude fra Ribe udførtes i hans navn, skal kongen
under henvisning til hans navn, have sagt: »Mogens, Mogens! Nu bliver du
for grov! På en stald i Gravsgade lod Mogens sætte et par gudelige ind
skrifter på plattysk og begyndelsesbogstaverne til sit og konens navn. Senere
vedføjede han følgende vers:
De mi vergunt und nicht heftgegen
He møt tiden det eck mit em tenen.
Mogens Grave boede på Mellemdammen, hvor nu isenkræmmer Nyborg
residerer. Den gamle bygning var ud til Skibbroen bygget på pæle. I huset
var bl. a. en stor stue med egetræspaneler. Udvendig var bygningen forsy
net med en prydelse af sandsten. Enkelte sørgelige rester af denne herlighed
kan ses i Antikvarisk samling.
Senere arvede Mogens Grave Midtmøllen efter sin svigerinde, magister
J. Viborgs enke, og han smykkede møllens gavl med et relief af to liggende
stude. I 1616 købte Mogens Grave imidlertid en øde grund på hjørnet af Sortebrødregade og Fjerdingsstien, der førte ned til Talkes Vandbro, nu Kølholts
Slippe. På grunden, der rimeligvis lå øde efter branden i 1580, opførtes nu som
nabo til rådmand Jens Laurids Baggesens gård, nu Quedens Gård, på den
anden side af slippen en statelig bindingsværksbygning med udspringende
gavle mod Sortebrødregade.
Nu er bygningen mod gaden ombygget. Kun sidefløjen viser rester af svun
den herlighed. I 1732 gik gården over til provinsialmedlcus Dr. Ancher Anchersen.
Mogens Grave var godgørende med de mange penge, studene indbragte
ham. I 1626 skænkede han en pragtfuld lysarm til domkirken, og ejendom
men er den dag i dag behæftet med forpligtelsen til at holde lysarmen med
lys. Den tændes bl. a. hver juleaften. I domkirken ses et epitafium over gi
veren og hans hustru.
I 1631 stiftede Mogens Grave og hustru det omtalte legat på 1000 rigsdaler.
Det står ved magt den dag i dag. Dets stifter døde i 1631.
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ÅRSFESTEN
1970
Ripenser-Samfundets årsfest blev afholdt 20. november i selskabslokaler

ne, Bogensegade 4, der viste sig at være en glimrende ramme om arrange
mentet. Som sædvanlig må det konstateres, at foreningens bestyrelse er
utilfreds med deltagelsen - den bliver aldrig tilfreds - og det må atter
registreres, at de studerendes tilslutning er for ringe. Men deltagerne hav
de en hyggelig aften.
Årets festtale (gengivet andetsteds i bladet), der blev holdt af arkivar,
cand. mag. Andreas Jørgensen, var meget forskellig fra tidliger års, hvil
ket ikke var uventet. Foreningens stifter, tidligere formand og æresmed
lem, overlæge Knud Fogh, svarede kort på manges vegne festtaleren, men
hverken tid eller sted var til yderligere diskussion.
Aftenen startede med en velbesøgt

GENERALFORSAMLING

Formanden, lektor Karkov, bød velkommen.
Til dirigent valgtes civilingeniør G. Termansen, der kunne konstatere,
at generalforsamlingen i år var indvarslet med det i lovene foreskrevne
varsel.
Af sekretæren, civilingeniør P. Daugaard Peters' beretning fremgik, at
der i årets løb havde været afholdt 2 bestyrelsesmøder og 2 arrangementer,
årsfest i København og julefest i Ribe, begge med nogenlunde tilfredsstil
lende tilslutning.
Bladet er udkommet med 4 numre på 16 sider, hvilket også vil ske i det
kommende år.
Der konstateredes en lille tilbagegang i medlemstallet, hovedsagelig på
grund af for ringe tilslutning fra årets russer. Medlemstallet var pr. 1. ok
tober 813.
Sekretæren takkede redaktør Rosenstand, bladets annoncører og byrå
det i Ribe, der som sædvanligt havde ydet tilskud til foreningens arbejde.
Beretningen godkendtes.
I kassererens fravær gennemgik formanden årsregnskabet, der er gen
givet i sidste nummer af bladet.
Budgettet for det kommende år blev forelagt. Kontingentet for stude
rende m.v. forhøjes fra 4 til 5 kr., mens normalkontingentet fortsat er 10
kr. Det ny budget regner med et underskud på 1300 kr.
Regnskab og budget godkendtes.
Derefter valgene. Formanden genvalgtes. Til bestyrelsen genvalgtes ra
dioforhandler Imm. Jensen og translatør Lisbet Sørensen og nyvalgtes pre
mierløjtnant P. Lungholt og lektor L. Edelberg, i stedet for civilingeniør
FF. Svendsen og adjunkt J. Vind, der ikke ønskede genvalg. Som suppleant
genvalgtes stud. polyt Hans Erik Christensen og nyvalgtes stud. polyt.
Povl Dons Christensen.
Som revisorer genvalgtes C. Trærup-Andersen og C. R. Damkjær og
som revisorsuppleant Vagn Jensen.
I forbindelse med de aflagte beretninger og under eventuelt blev føl
gende emner, som bestyrelsen alle lovede at tage op til velvillig behand
ling, drøftet: Flere oplysninger om skolen i bladet, angivelse af telefon
numre i forbindelse med adresseændringer, udarbejdelse af en forenings
sangbog samt afholdelse af vårfest i Jylland.
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OM HJEMSTAVN
Ved Ripenser-Samfundets årsfest talte A. J. kritisk om den dannelse, der i hans gymna
sietid blev formidlet af gymnasiet. Han gav udtryk for, at den kritiske del af ungdom-s
oprøret nu måske var undervejs til at bringe dette borgerlige dannelsesbegreb til fald.
Om sit forhold til Ripenser-Samfundet og hjemstavnsinteresse i almindelighed sagde han
bl. a.:

Jeg kan slet ikke i dette ripensersamfund nære mig for at begynde med
at konstatere, at byen Ribe bortset fra min familie, domkirken og et par
velkonserverede gader for mig i enhver henseende er en ganske ordinær og
ganske triviel dansk provinsby. Dette er ikke ment nedsættende, men den
var i min skoletid og efter kendetegnet af en stagnerende, usund inde
klemthed, både fysisk og kulturelt. Det er vist ingen overdrivelse at sige,
at de fleste foreteelser i byen var ligså flade som det omliggende land, og
i endnu højere grad end i andre byer var den egentlige frihed for menne
skene i denne forklemte stiftsby stærkt begrænset til dem, der havde råd
og magt dertil - og de benyttede sig tilsyneladende ikke af muligheden.
Mange af de forestillinger, som lokalpatrioter søger at skabe eller bære
med sig om Ribe er forkerte. Det kan illustreres med et eksempel. Da tu
rismen for alvor begyndte at komme i gang efter krigen, måtte man til sin
forfærdelse, omend ikke forundring, erfare, at den gamle bys driftige bor
gerskab og bjergsomme værtshusholdere ikke havde værdighed nok til at
modstå fristelsen til at få en rigtig, forloren vægter på gaden.
Det har jo været Ribes skæbne at have en blomstrende og i mange hen
seender interessant fortid. Derefter måtte den i mere end 300 år gennem
leve et relativt og i perioder også absolut forfald, som fra et vist historisk
synspunkt dog også er interessant. Byen blev i national forstand reduceret
fra en stad til en flække, og måske var det kun domkirken, skolen, amtet
m.v., kort sagt traditionen, der hindrede, at den rent faktisk kom til at
bære denne betegnelse.
Skal man i øvrigt beskrive Ribes og oplandets kulturelle liv, kan man
nok bedst gøre det ved at konstatere, at den brede befolkning sikkert kun
rygtevis havde hørt om højskoler, hvad den ikke entydigt skal lastes for,
at religiøse strømninger stort set var ukendte, at mere kulturelle interesser
der som så mange andre steder nærmest var at betragte som særheder, og at
dagbladet Vestkysten var for et orakel at regne. Livet var i det hele taget
præget af en påkrævet, men ikke særlig opfindsom og succesrig bjergsom
hed, og det var næsten ikke til at se, hvad det skulle blive til med denne
klæge materialisme, som beherskede både by og opland. Det bedste var na
turligvis, at menneskene gennemgående var rare og hjælpsomme, som men
nesker nu engang er. Den menneskelige frihed var som sagt meget begræn
set, men i øvrigt var livet stort set mere jævnt demokratisk end længere
østpå i riget, for slet ikke at tale om storbyerne, hvor demokratiet bare var
og er en maske.
Interessen for sin egen egn og sin egen baggrund er meget naturlig for
mennesker, og den er også nødvendig. Men den såkaldte hjemstavnsinter
esse er for mig ganske værdiløs og uinteressant, dersom den ikke er nøgtern
og usentimental. I nogle af de kredse, hvor jeg til daglig færdes, hører man
ofte netop denne interesse holdt frem som et værn mod moderne rodløs
hed. Det er for mig at se meningsløst. Men man kan sige, at hjemstavns
interesse kan have noget at gøre med selvvurdering og udnyttelse af et na
turgivet erfaringsmateriale. Men hjemstavnsinteresse er bestemt ikke mere
værd end en frimærkesamling, hvis den er nostalgisk, romantiserende, sen-
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timental og primært samlet om visse særegne træk i hjemstavnens fortid,
som alligevel i regelen bliver slemt fejlvurderet.
Jeg ved naturligvis ikke så nøje, om kritik af denne art kan rettes mod
det nuværende Ripensersamfund. Men da jeg et par gange i 50'erne stifte
de bekendskab med det og dets blad, forekom det mig at være tilfældet.
Det forekom mig at være en forening til bevarelse af for mig usande kul
turelle værdier eller postulater, i hvert fald vurderinger som ikke på nogen
måde havde tilknytning til hjemstavnens folk, sådan som jeg kendte dette
folk. Og det forekom mig, at det ikke var vanskeligt at have et bedre
kendskab til dette folk, end sensimentale småborgere og akademikere i
ripensersamfundet havde det.
Selv har jeg ikke været så forfærdelig meget knyttet til selve byen, som
bortset fra noget af min familie der og nogle af mine lærere på skolen fo
rekom mig at være fyldt med andedammens små- og spidsborgere, hvis
vurderinger i sin tid kunne virke nok så trykkende. Som bondedreng var
jeg stærkere knyttet til landet og ungdommen der —der var jo den gang
endnu ungdom i landdistrikterne. Mine forældre boede i Lustrup, som jeg
kendte ud og ind, og jeg var især fascineret af marsken, om hvis indret
ning, opdeling, sociale funktion, sære navne og historie i hans tid min far
på sin vis kunne berette lige så spændende og på lang sigt mindst lige så
belærende og dannende som min udmærkede historielærer om pyramidebyggerne, Solon og Dantes helvede.
De to former for undervisning havde dog tilsyneladende ikke noget med
hinanden at gøre, og det var i det hele taget karakteristisk for den under
visning, der da blev givet i Ribe, som vel også andre steder, at den havde
meget få, om overhovedt nogen tilknytningspunkter til den virkelighed og
hverdag man levede. Hvad man fik var en undervisning, der indebar, at
dannelse og kultur var noget for sig, mens virkeligheden var noget ganske
andet, at de dannede i en vis forstand måtte være adskilt fra det gemene
folk, og at praktiske bondedrenge havde alle gode grunde til at føle sig
fremmede for sig selv, når de sad på skolebænken.
Det var grundlaget for en borgerlig dannelse i dette begrebs bedste og
værste forstand, men før jeg går over til at sige noget om det, vil jeg gerne
afslutte dette med hjemstavnsinteressen med dog at bekende, at det ofte har
været min drøm engang at sætte mig hen på landsarkivet i Viborg og råd
huset i Ribe for på et socialøkonomisk grundlag at skrive byens og oplan
dets historie gennem hele forfaldsperioden. Engang ville jeg egentlig bare
skrive Lustrups historie som et case-study, men det har jeg måttet opgive,
eftersom det på det grundigste allerede er gjort af historikeren og journa
listen Aksel Lassen, som er i besiddelse af et omfatende og efter min me
ning ret enestående manuskript om netop denne landsby. Den slags under
søgelser er - også fra et videnskabeligt synspunkt - ganske tiltrængte, og
der burde virkeligt drages omsorg for, at dette materiale kommer frem i
lyset.
Forhåbentlig har jeg hermed nogenlunde fået forklaret, hvad jeg mener
om ripensersamfundet og om hjemstavnsinteresse.
Andrews Jørgensen.
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Lad os svæve ti! Mandø
Redaktøren har bedt mig skrive et par ord om for
bindeisen tii Mandø og specieit om den ideskitse, jeg
har iadet udarbejde over en svævebane-forbindelse.
Som det vil være de fleste ripensere bekendt, kommer man til Mandø
ved at køre over på havbunden ved ebbetid, og det moderne køretøj, der
i de senere år har varetaget passager- og fragtbefordringen til øen, er me
get velkendt i Ribe og V. Vedsted.
Mange vil ikke finde dette køretøj særlig komfortabelt, men det repræ
senterer dog et stort fremskridt i sammenligning med tidligere tiders be
fordringsmiddel, den åbne hestevogn.
Jeg kender fra min gymnasie- og studietid, hvorledes forholdene den
gang i tyverne var. Det var 4 timers køretur på åben, stiv arbejdsvogn fra
Mandø i alt slags vejr og på alle tider af døgnet, når ebben indfandt sig.
Den alternative mulighed var at spadsere over i bare ben eller gummistøv
ler, og det kunne være temmelig anstrengende.
Selv nu kan man aldrig regne helt sikkert med at kunne komme over
til eller tilbage fra Mandø. Mange gange, især om efteråret, vinteren og i
foråret, bliver der ikke tilstrækkelig ebbe til, at kørsel er mulig, og om
vinteren indtræder der ofte ret langvarige periode, hvor isen forhindrer al
trafik over ebbevejen, så øen er henvist til helikopterforbindelse i kata
strofetilfælde.
Der har været mange planer om at forbedre forbindelsen ved bygning
af dæmning, og i den seneste tid har den såkaldte Vadehavsplan påkaldt
sig megen interesse. Denne plan går ud på at inddæmme hele Vadehavet
ved hjælp af dæmning fra Esbjerg til Fanø, fra Fanø til Mandø og fra
Mandø til Rømø.
Planen er utvivlsomt teknisk mulig og siges at være billigere at gennem
føre, end det vil blive at forstærke digerne om øerne og på fastlandet. Pla
nen har dog mange modstandere, og enhver, der har oplevet Vadehavets
natur, vil forstå hvorfor.
For nogle år siden fremsatte min kone den idé, at man skulle lave en
svævebane til øen, og siden har jeg arbejdet en del med sagen, og med
hjælp fra specialfirma i Schweiz har jeg ladet udarbejde et skitseprojekt.
Teknisk set skulle anlægget af en tovbane over Vadehavet ikke give
store problemer.
Som det vil ses af tegnerens skitse, har man tænkt sig, at tovbanen skulle
udgå fra et sted i V. Vedsted, som har god forbindelse til vejnettet, og
skulle lande på Mandø i klitterne. Herfra kunne man så i næste omgang
tænke sig banen forlænget helt over til den store sandørken Koresand vest
for Mandø.
Afstanden mellem de 16 m høje master, der bærer det tov, hvorpå ka
binevognen kører, skal være ca. 300 m, og kablet vil få en tykkelse på ca.
40 mm.
Alt tænkes udført i vejrbestandigt materiale eller rustbeskyttet svarende
til de meget udsatte forhold. Det synes fordelagtigt at anvende en selvkø-
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rende kabine, og det er tænkt, at kabinen skal kunne rumme en nyttelast
på 2.000 kg last eller 15 personer. Turen til øen kan gøres på 15-20 min.
Skulle denne kapacitet ikke slå til, kan der sættes flere kabinevogne ind,
blot må der ikke færdes to sogne samtidig mellem et mastepar undtagen
ved endestationerne, hvor masterne står tættere.
Ved landfæstet på fastlandet tænkes indrettet parkeringsplads og ved
endestationen på Mandø fornødne restauranter og andre faciliteter.

Hele anlægget ser ud til at kunne udføres for ca. 6 millioner kroner, og
jeg tror, at indtægterne vil kunne blive så store, at trafikken med rimelige
takster vil kunne dække alle driftsomkostninger for et sådant anlæg, som
kunne blive en turistattrakion af højeste klasse og derved blive til gavn
ikke blot for Mandø og dens beboere, men i høj grad også for Ribe og
omegn.

Fra R ipenser Samfundet

Ripensersamfundets bestyrelse
Formand: Lektor Anton Karkov, Carolinevej 6, 2900 Hellerup,
tlf. (01) He 86 38.
Næstformand: Radioforhandler Immanuel Jensen, Nederdammen 29,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 01 26.
Kasserer: Premierløjtnant Peter Lungholt, Brøndgade 4, 4000 Roskilde,
tlf. (03) 381-Tune 533.
Sekretær: Civilingeniør Peter Daugard Peters, Virum Stationsvej 144 F,
2830 Virum, tlf. (01) 85 19 21.
Major Ejvind M. Veisig, Krogen 3, 3060 Espergærde, tlf. (03) 23 12 87.
Translatør Lisbet Sørensen, Rude Vang 27 B, 2840 Holte,
tlf. (01) 42 22 23.
Amtsarkitekt Gregers Jæger, St. Blichersvej 2, 6950 Ringkøbing,
tlf. (07) 32 01 05.
Lektor Lennart Edelberg, Holmevej 18, 6760 Ribe, tlf. (05) 42 10 14.
Suppleanter:
Stud. polyt. Hans Erik Christensen, Bergsøe koll., Skodsborgvej 190,
2850 Nærum, tlf. (01) 80 38 88, lok. 3208.
Stud. polyt. Povl Dons Christensen, Bergsøe koll., Skodsborgvej 190,
2850 Nærum, tlf. (01) 80 38 88, lok. 3106.
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Bryllupper: stud. mag. Else Marpreie HjerrtM (stud 68) og stud. mag.
Frede Gratumt-Jensen, (stud. 68), samt stud. jur. Lise Østerborp Dpbdal og
sekretær i justitsministeriet cand. jur. Bent A. Nielsen (stud. 64).
Døde: provst Kristian Pontoppidan (stud. 1914) 76 år gammel. Overdyrlæge
Olaf Skjøttpaard, Struer, 69 år gammel. Overdyrlæge H. Tb. Wille, Birke
rød, tidligere Ribe, 85 år gammel.
En kopi af Homers maleri af Hans Adolf Brorson (Frederiksborgmuseet)
er blevet ophængt i Ribe domkirkes bispegalleri. Det er kopieret af maleren
Kragh-Hansen.
Mangeårig dygtig leder af Ribe fjernvarmecentral, Charles Petersen, har
taget sin afsked af helbredshensyn.
Katedralskolens skolekomedie bliver i år, HolbergsaBarselsstuen«.

NU

er det tid at betale årskontingent, der nu udgør 10 kr. - dog 5 kr. for læriinge, studerende og soidater.

BETAL N U

Send vedlagte giro-kort til kassereren: Peter Lungholt, Brøndgade 4, 4000
Roskilde. (Kortet kan også anvendes i Norge og Sverige).

BETAL N U

så foreningen undgår ekstra udgifter og arbejde ved senere opkrævning.
Sidste frist er 1. februar 1971 - men alligevel.

BETAL N U

Adresseændringer

Med venlig hilsen

AUe adresseændringer bedes meddelt til sekretæren:
Civilingeniør P. Daugaard Peters, Virum Stationsvej 144F, 2830 Virum. Tlf. (01) 85 19 21.
Regi 44.* Hr. Arthur Jensen, Marievej 8A, 4600 Køge.
5tKd. 30; Fru Rise Ballisager, Hejmdalsvej 9, 6000 Kolding.
Rcc/ 37.- Sygeplejerske Tove Keck, Teglgårdsvej 413, 2 th., 3050 Humlebæk.
33.- Sygeplejerske Else M. Boesen, Sportsvej 43, 1. th., 2600 Glostrup. Fuldmægtig
Otto Haj Jørgensen, Glæisersvej 40, 4600 Køge.
33.' Bibliotekar Birgit Christensen, Valbyvej 5, 8000 Århus C.
Rea/ 33.' Lægesekretær Anne-Lise Gjerløv-Christensen, Sygehuset, Nanortalik, Grøn
land. Lærerinde Kirsten M. Nielsen, Skovvej 54, 6880 Tarm.
33.- Dyrlæge Jørgen M. Westergaard, Via Sesto Celere 22B, 00152 Rom, Italien.
36. - Statsaut. revisor Peter Brandt Nørgaard, Bannislund, Skrejrupvej, 8410
Rønde.
Red/ 37.- Disponent Hans Peder Hansen, Torvet, 6571 Jels.
37.
- Civilingeniør Vagn Nørgaard Christensen, Kattedamsvej 12, 9440 Åbybro
Korrespondent Birgit Lindegaard, H. C. Andersens Vej 6, 6100 Haderslev.
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3YMJ. 3 # Læge Frode Rømer, Bygvænget 2, 7500 Holstebro.
59; Ingeniør Thage E. Løbner, Sporem agervej 4, 3400 Hillerød. Amtsstueassistent
Viggo Jepsen Nielsen, Skovvej 26, 9800 Hjørring.
.Stad. 39; Civilingeniør Iver Christophersen, Schulstrasse 24, 5415 Nussbaumen, CH
Schweiz. Forfatter Hans Heide, Kagsåvej 19, 2730 Herlev. Cand. pharm. Erik Stende
rup Jensen, Fjordparken, 4300 Holbæk. Læge Holger Kort Kortsen, Barthsgade 1, 1. tv.,
8200 Århus N. Læge Erik Ludwigsen, Arne Poulsensvej 5, 1., 7100 Vejle. Advokat As
bjørn Rønn-Simonsen, Holck Wintherfeldts Allé 7, 2900 Hellerup.
60; Cand. mag. Bodil Carlsen, Kurveholmen 24, 6760 Ribe. Stud. med. Jacob
Hune, Flyvestation Avnø, 4750 Lundby. Civilingeniør Regner Kværnø, Samsøvej 8, 7200
Grindsted. Landinspektør Henrik Præstholm, Falkevej 9, 6760 Ribe. Stud. scient. Glob
Riber, Nyvangsvej 32, 8900 Randers.
-Real 61; Lærerstuderende Finn Balle Kjeldsen, Klaus Berntsensvej, 5472 Særslev.

ytKd. 61; Stud. mag. Gydda Jespersen,Kielshøj 116, 3520 Farum. Adjunkt Ella
Mikkelsen, Æbleparken 16, Søften, 8382 Hinnerup. Akademiingeniør Flem
ming Boysen, Sall'ingvej 64, 3., 2720 Vanløse. Stud. scient Kurte Morrell Holm,
Lundingsgade 33, 301, 8200 Aarhus N.

Re%/ 62; Mekaniker Knud Erik Brøckmann, Nørrebrogade 59, 6700 Esbjerg. Kontor
assistent Dagny Jensen, Lærkevej 16, 7760 Hurup Thy.
62; Lærerstuderende Aase Kvistgaard Møller, Strucksallé 16, 6270 Tønder. Forst
kandidat Laust Fredslund, Rosenvold 9, 7300 Jelling. Dommerfuldmægtig Knud Have og
lærer Karen Have, Damtoften 9, 5600 Fåborg. Stud. scient Henning Heide-Jørgensen,
Nordborggade 3, 1. th., 2100 København 0 . Cand. scient Flemming Nielsen, Tingstedet
60, 8220 Brabrand.
63; Stud. agro Hans Peder Hansen, Næsborgvej 72, st. th., 2650 Hvidovre. Ci
vilingeniør Helge Knudsen, Sjællandsgade 3, 4600 Køge. Fru Eva Munk, University Hill,
P. O. Box 35045, Dar es Salaam, Tanzania. Lærer, stud. psyck. Teddy Eeg Hoffbeck,
Ternevej 10, 8382 Hinnerup. Frk. Inger Charlotte Riishøj, Kronprinsesse Sofiesvej 23,
2., 2000 København F. Civilingeniør Bent Ernebjerg, Paul Bergsøe Koll., 2850 Nærum.
Stud. mag. Birthe Bruun Jensen, Engstien 4, 1. tv., 6000 Kolding. Stud. med. Marie Sø
rensen, Howitzvej 14, 1. th., 2000 København F. Stud. odont. Hanne Hansgaard, Grøn
nevej 82, 2830 Virum. Cand pharm. Birgit Olsen, Bagsværd Hovedgade 99, 9. th., 2880
Bagsværd. Stud. med. Ib Koldbæk, Ny Carlsbergvej 7, st. tv., 1760 København V. Ope
ratør Leif Røper Hedebyparken 110, 1. th., 2670 Greve Strand. Stud. mag. Ingelise Hagemann, Kirkevej 31, 4070 Kirke-Hyllinge.
64; Stud. jur. Bent Alfred Nielsen, Gartnervang 16, 1., 4000 Roskilde. Stud.
med. Birthe Tang. Sejerøgade 6, 8000 Århus C. Lærer Kirsten Thorup, Hauge gi. Skole,
6870 Ølgod. Fru Astrid Torntoft, Skolevej 29, 8250 Egå. Stud. theol. Elin Post, Den
jyske Idrætsskole, 7100 Vejle. Dyrlæge Jens Chr. Lautrup Nielsen, Kirkegade 17, 3200
Helsinge. Stud. geom. Kjeld L. Schøler, Bagsværd Hovedgade 116 A, 2880 Bagsværd.
Stud. mag. Anne Marie Asmussen, Evas Allé 1, 2. tv. 2600 Glostrup. Stud. mag. Borge
Hansen, Regensburgsgade 10, 1. th., 8000 Århus C.
Real 63; Stud. techn. Olaf Møller, Havremarken 17, 9310 Vodskov.
63; Fru Vivi Spaabæk Nielsen, Marslevvej 6, 2770 Kastrup. Stud. med. Ole
Østvig Nissen, Grøfthøjparken 116, 6., 8260 Viby J. Stud med. Palle Tore Jørgensen,
Gustav Wieds vej 31, st. tv., 8000 Århus C. Lærerstuderende Anna Louise Koop, Rosen
høj 6 A, 8260 Viby J. Stud. oecon. Tommy Schøler, Hedemannsgade 5, 3. th., 8000 År
hus C.
66; Lærer Ingemann Mansgaard Jensen, Sønderby, 5621 Ebberup.
Sfad. 67; Stud. med. Niels Svith, Tvedgade 14, 6760 Ribe. Stud. scient. Lars Zeuthen
Engraf, Nørrevænget 45, 8600 Silkeborg. Hr. Hans Bitsch-Larsen, Hjalmar Brantings
Plads 6, 2100 København 0 .
6#; Stud. mag. Frede Granum-Jensen og stud. mag. Else Margerthe GranumJensen, Frederiksbjerg Torv 7, 4. tv., 8000 Århus C. Stud. med. Jane Urup, H. Pontoppidansgade 20, st. tv., 8000 Århus C. Frk. Marianne Kittelmann Pedersen, Silke
borgvej 184, 3., 8000 Århus C. Hr. Hans Ravn, Kampsax Koll., vær. 1116, 2800 Lyng
by. Stud. jur. Niels Hein, Slotsherrensvej 95, kid., 2720 Vanløse. Frk. Kirsten Heide,
Jordbrovej 25, 8200 Århus N. Lærerstuderende Ole Clausen, Kongensgade 9, 6760 Ribe.
Bibliotekarelev Povl Bondrup Lasbo, Ringløkke 15, 6400 Sønderborg. Frk. Aase Beyer
Clausen, Tøndervej 4, 6780 Skærbæk.
69; Hr. Stig Jensen, Grøfthøjparken 162, 12. th., 8260 Viby J. Stud. geom. Jens
Kr. Petersen, Kærnestykket 17, 2730 Herlev. Frk. Helle Christensen, Hattensensallé 21,
2000 København F. Programmør Vera Lund, Kærnestykket 17, 2730 Herlev.
Stud. 70; MG 110250—2171 Ole Beck, FLD 605, Postbox 217, 3800 Thorshavn, Fær
øerne. Stud. mag. Kirsten Holm Petersson, Janus la Coursgade 7, 1., 8000 Århus C.
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Ribe¿z/Æazspiliemænd
TV.
Det er ikke blot i vor tid, at der snart er „musik i hver en kæider".
Også de gamle dage havde yndere af fiol og blæsende instrumenter samt
trommens buldren både til fornøjelse og til nytte.
Det var ganske vist ingen indbringende forretning at „lade fiolen sørge",
men til gengæld var musikkens udøvere den gang ansat og lønnede af det
offentlige, ja byens spillemand var ofte, som det var tilfældet i Ribe,
en slags „kommunal embedsmand" i det små.
Den 20. april 1569 vides således, at byen antog en vis Henrik Schøler
som byens spillemand med en løn på 12 daler. Det var jo ingen impo
nerende gage, og han skulle endda lønne en dreng, som kunne slå på
tromme. Selv skulle han, om det forlangtes være i kongens tjeneste,
d.v.s., være rede til at drage i krig. I sidstnævnte tilfælde skulle byen
dog hjælpe ham med klæder.
Det gik imidlertid ikke samme Schøler godt med samt hans dreng, thi
i december samme år blev både han og drengen forvist fra byen på
grund af løsagtighed.
Det gik forøvrigt højtideligt til, når en mand skulle tiltræde stillingen
som stadsmusikant. I september 1751 aflagde således 2 personer deres
ed som byens spiliemænd, den ene som piber, den anden som tromme
slager. Der fastsattes en løntarif. For at „lege" for to dages bryllup,
skulle de have 6 mark dansk, men når de kun legede til „Dourd", d.v.s.
davre ved en dags bryllup var honoraret 2 mark. Det bestemtes endog, at
de ikke måtte bære mere mad eller øl, end de kunne fortære på stedet,
ned fra rådhuset eller et andet bryllupshus under deres løns fortabelse.
Men de har sikkert forstået at tage så meget bedre for sig af retterne
under selve gildet, så de holdt sig skadesløs for en påfølgende eventuel
fastetid.
I året 1599 blev en mand ved navn Niels Holmbo, der tidligere havde
været trommeslager, byens spillemand. Han skulle have 4 daler i løn endda skulle han uden betaling slå trommen ved mønstringer og omkring
i byen ved bekendtgørelser. Han var således en art lokal avis.
Det var i de tider ikke noget særlig flot orkester, man kunne byde på,
en fløjte eller tromme, eller om det gik højt både piber og trommer.
I begyndelsen af det 17. århundrede begyndte byen imidlertid at flotte
sig lidt mere med musikken.
En spillemand ved navn Sachariasen optrådte med hele to medhjælpere.
For at bøde på den magre løn af 15 daler fik han tilladelse til at drive
øltapperi som bierhverv, eller anden borgerlig næring ved siden af sin
kunst. For at lege med trio ved bryllup på rådhuset var betalingen 4
daler, for to eller tre dages bryllup, ude i byen 3 daler, men for beske
dent en-dags bryllup 1 daler, alt iberegnet. Dog skulle han tillige være
berettiget til at „lade fadet gå rund".
Han selv og hans medhjælper skulle have tre fjerdedele af det indkomne
beløb, medens den arme trommeslager måtte nøjes med den ene fjerdedel.
Få år efter blev en mand med det fine navn Urban Løhn von Printzlau
antaget i embedet med en trio bestående af „ fiole, basfidel og en anden
fidel og så med trompeter, når lejlighed fordrede det".
Foruden den faste løn måtte dette orkester „gå med tallerkenen" og ind
kassere for dansen, hvad folk ville give, men ikke beskatte folk for højt.
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Det hændte, at spillemanden klagede over uberettiget konkurrence. Så
ledes måtte i 1616 en feldbereder (en garver), forpligte sig til ikke at
komme på gaden om aftenen kl. 9 med sin „sittere og spille mandsleg".
Samme år fik byens spillemand, der den gang hed Thomas Mikkelsen,
en kompagnon foruden sin medhjælper. Han hed Johan Rissenbroch og
skulle gøre tjeneste med „Sincken, Basun ag anden leg, spil og musik,
som tilbørligen bør være". Sammen skulle de foruden den faste løn have
embedsbolig i instrumentisternes hus, som byen ejede i Grydergade, som
på den tid hed Gråbrødregade - Senere fik manden udvidet orkesteret
yderligere.
Denne kapelmester havde også fribolig i Gråbrødregade. Ved bryllupper
måtte han nøjes med de faste takster, og han måtte ikke besvære nogen
med at forlange ekstra betaling for dansemusik.
Til gengæld måtte ingen fremmed spillemand „indfalde" her i byen i hans
bestilling uden frie markedsdage eller med hans bevilling.
Det var i Johan Risenbrochs tid tilladt spillemændene juleaften at gå
rundt i byen og „lege" for godtfolk og indsamle penge og lys.
Som ovenfor omtalt skulle den musikalske trommeslager også besørge
udråbningen af offentlige bekendtgørelser, og i denne egenskab er byens
„tambour" jo kendt helt ned i vor tid, og det er ikke så farlig mange år
siden trommen havnede på museum. Dens sidste udløber, klokken, holdt
endnu længere ud. De gamle husker endnu tambour Mikkelsen og hans
kone, Nie, den yngre skrædder Christoffersen og Peter Rasmussen, der
var en sand virituos på klokke. Men den „finere" tromme savnede man nu.
Aviserne gjorde den overflødig.

Heimdal
Dette års Heimdal-sæson er nu ved
at være slut, og jeg er blevet op
fordret til at nedfælde et par ord
om foreningens situation.
Den vigtigste begivenhed i vor hæ
derkronede forening har været ind
gåelsen af en samarbejdsaftale
med Kulturudvalget under DSR,
Ribe Statsseminarium. Denne aftale omfatter dels fri adgang for hinandens medlemmer til alle „kulturelle,,
arrangementer (dvs. fester og lignende undtaget), dels direkte økonomisk
samarbejde om dyre ting. Fordelene for Heimdal ved denne aftale er ind
lysende, da foreningen herigennem ud over de ordinære arrangementer
ganske gratis kan tilbyde sine medlemmer et stort antal film, foredrag, osv.
Heimdals program har i år beklageligvis været lidt tyndt, i omfang at
forstå. Det er åbenbart blevet sværere at skaffe kvalificerede foredrags
holdere i tilstrækkeligt antal, thi en meget stor del af de mere eller mindre
kendte mennesker, vi i vinterens løb har været i forbindelse med for at
slutte en aftale om et foredrag eller lign., har simpelthen sagt nej. Om
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grunden dertil så er vores begrænsede økonomiske formåen (budgettet
kan ikke klare 900 kr. til en foredragsholder), eller om simpelthen besty
relsen konstant har været for sent fremme med program og dermed fore
spørgsler lader sig ikke afgøre; men ret beset spiller vel begge faktorer
en rolle. Vi havde i bestyrelsen regnet med, som man vistnok plejer i
Heimdal, at kunne klare os med at bestemme tingene efterhånden; men
det er oplagt, at et råd til næste års bestyrelse, som muligvis burde være
lovfæstet, må være: Begynd straks efter at I er blevet valgt om efter
året med at lave et program for hele sæsonen!
Noget er det dog blevet til: foredrag af bl. a. Margaretha Bencard, Dons
Christensen, Bitsch-Larsen og Søren Krarup, foruden den årlige auktion
og festen Store-Heimdal, der i år på usædvanlig vellykket måde var
arrangeret af II. real. Endvidere havde vi januar et stort hypnose-show
i samarbejde med kulturudvalget, og her i marts vil der være en kammer
musikaften med Vestjysk Kammerensemble.
Medlemstallet er nogenlunde tilfredsstillende, godt og vel hundrede af
skolens ca. 280 elever. Værre er det med fremmødet til de ordinære arran
gementer; skønt foreningens væsentligste berettigelse ligger i dens funk
tion kotaktled mellem skolens elever på tværs af linie, alder, geografi
m. m., er det desværre den samme kerne af interesserede (ca. en snes),
der møder op. Lærere er et særsyn; mange lærere på skolen føler øjensynlig
ingen forpligtigelse til at delta,ge i skolens øvrige liv og trivselskabende
bestræbelser. Hvad kan vi gøre ved både dette og det svigtende elev
fremmøde er svært at sige. Sænkning af standard for at friste eventu
elle husarer er ikke nogen god ide. Højnelsen af standarden er dels øko
nomisk umuligt, dels ville det næppe hjælpe. Det er nemlig den allesteds
nærværende gymnasiale sløvhed, der griber om sig, det er den, vi skal
fjerne.
Men man har måske lov at håbe, at sløvheden i nogen grad vil for
svinde, når (hvis) „ungdomsoprøret" engang når til Ribe . . . ?
Morten Kyndrup, prsd.

Skolekomedie på Katedralskolen

Torsdag den 25. og lørdag den 27. februar spilledes Holbergs „Barselstuen"
som årets skolekomedie på Ribe Katedralskole, begge aftener for merend-fulde-huse. — Forud var gået måneders arbejde: allerede før jul
gik mange af ugens eftermiddage, efter jul også lørdagsformiddage og
i de sidste 8-10 dage hver aften med prøver. Adskillige dåser Nescafe,
potter te og bradepander med bage-godt har styrket de vaklende ånder
og kvikket det mattede blik. Lektor Kæstel, der igen i år havde påtaget
sig instruktørens brydsomme rolle, har brugt alle veltalenhedens midler
for at overbevise 2.g'erne - for dem var det, der traditionen tro spillede om, at det var muligt og ikke galmandsværk at ville spille Holberg.
Skuespillerne har - måske let tvivlende - taget 1700-tallets mærkelige ord
i munden, vendt og drejet replikkerne og spyttet dem ud igen: „Nej,
sådan kan man altså ikke sige". Men om igen - og om igen -, og det for
underlige er sket: tekstens krøllede bogstaver er blevet til levende men
nesketale, Holbergs personer, de ulykkelige, de frække, de kloge, de dumme
de opblæste, de normale, de sære har fået kød og blod.
Komedien gik rask og rørig over scene. Det er jo ellers en lang historie:
fem akter, som ikke varer under to timer, men intet øjeblik keder man sig.
De gennemgående figurer: den snu, men loyale Troels, den indbildte han-
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rej, barselskonen trak et stort læs, og gjorde det med charme og indle
velse; og hele det besynderlige og fornøjelige selskab af både sære og
-ak, alt for - normale damer, der i 2. og 3. akt flokkes som gribbe om
barselskonens seng, var fantastisk godt karakteriseret af de enkelte skue
spillere - Men det er slet ikke muligt at trække enkelte præstationer frem,
og ikke heller nødvendigt: ingen snublede eller greb forkert (at Korfitz
kom til at karakterisere barselstuen med en glose, der næppe var brugelig
på Holbergs tid, kan dog kun tages som en kompliment for hans indle
velse!), ingen spillede primadonnaspil. Helhed karakteriserer opførelsen
bedst.

Det var en glædelig oplevelse - i sig selv, men også fordi den må give skolekomedieentusiasteme ret og skumlerne uret: det kan lade sig gøre!
Bare den også kunne virke på de planer, der for øjeblikket brygges på
højere sted om ændring af gynasiets danskundervisning!
Efter lørdagsforestillingen var der skolebal. Også her var aftenen 2.g'ernes.

At svæve eller også ikke ...

Vi har modtaget følgende med anmodning om optagelse:
I december nummeret af Ripenserbladet omtaler civilingeniør V. Kann
Rasmussen en plan om, at forbinde Mandø og evt. Koresand med fast
landet, ved hjælp af en svævebane. Civilingeniøren mener, at svævebanen
vil blive „en turistattraktion af højeste klasse".
Hvad vil man så med de mange turister, som man ser i ånden vil strømme
til Vester Vedsted og tage svævebanen til Mandø. De skal have et ind
tryk af Mandø, denne til dels menneskeskabte ø, som ligger på sin barske
position i vadehavet. Til disse turister skal der etableres de fornødne
faciliteter og restauranter, (deres udseende kender vi kun alt for godt
fra Rømø); der skal jo ikke mangle noget!
— måske bliver Mandø så forandret, at turisterne helt må mangle ople
velsen af denne særprægede ø.
Der tales om en eventuel forlængelse af svævebanen til Koresand. Hvad
skal man der efter? Er det ikke et kunstigt oparbejdet behov for at
sætte sin fod overalt, hvor det overhovedet er muligt?
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Jeg synes, at de strabadser der er forbundet med den nuværende kørsel
til Mandø, må være en udfordring til de mennesker, som vil besøge øen;
hvis man ikke går ind for dem, så synes jeg heller ikke, man er værdig
til at sætte sine ben på øen.
Jeg synes, der lefles for meget for turisterne, dels bliver der slet ikke
noget initiativ tilbage for den stakkeis turist, dels synes det mig, at der
ofte begås voldsomheder mod landskabet på turismens bekostning.
Civilingeniøren påpeger under sin omtale af den såkaldte Vadehavsplan
de kvaliteter, der vil gå tabt, hvis denne plan kommer til udførelse, „en
hver der har oplevet vadehavets natur, vil forstå hvorfor". Derfor synes
det mig, som om civilingeniøren helt har undladt at gøre sig overvejelser
om disse 16 meter høje master, (vel nok af en væsentlig større dimension
end højspændinsmaster) som vil præge Mandø og vadehavskysten mange
kilometer nord og syd for Vester Vedsted. De store vidder, som kende
tegner vadehavet, vil pludselig blive knust af nogle pågående master, som
er ganske urimelige i den flade uendelige virkning, landskabet har.
Jeg er klar over, at svævebanen vil være til stor nytte for Mandøbeboerne.
Mon ikke der er mulighed for at forbedre kommunikationen til øen på en
anden måde end den foreslåede. Der er vel opfundet køretøjer, der kan
klare selv vanskeligere situationer, end den nuværende traktor er i stand
til at præstere; iøvrigt vil helikopterflyvning vel også med tiden blive en
økonomisk acceptabel løsning.
Arkitektstuderende Jens Fredslund, Artillerivej 63^, 2300 København S.

Julefesten i Ribe
For første gang blev RS's julefest afholdt på Postgården, der viste sig
at være en fortræffelig ramme om arrangementet. Det store kolde bord
blev sat til livs af ca. 40 medlemmer, der endnu ikke havde forspist sig
i julemaden, og i løbet af og efter kaffen, blev deltagerantallet forøget
med 50 %- Som så ofte før kunne man konstatere særlig god tilslutning
fra bestemte årgange, nemlig de årgange, der har bare ét aktivt medlem
der gider fortælle andre at, „nu kommer jeg, og så kommer du sørme
osse". Skulle der findes medlemmer, der gerne vil være blot en lille smule
aktive, vil sekretæren meget gerne oplyse om adresser og telefonnumre.
Lektor Heide- Petersen underholdt på fortræffelig vis med oplæsning
i det jyske, og høstede fortjent bifald. Han skal være velkommen en
anden gang.
Ellers sørgede deltagerne selv forunderholdningen, og havde en fornøje
lig aften.

Ribe katedralskoles årsskrift

Da der fra flere medlemmer er blevet forespurgt om muligheden for at
modtage skolens årsskrift, har bestyrelsen rettet henvendelse til rektor
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Vestergaard, der har stillet sig meget imødekommende, og lovet forenin
gen et antal eksemplarer. De medlemmer der er interesseret i årsskriftet,
kan derfor, så længe oplaget rækker, bestille årsskriftet hos sekretæren
til senere levering.

Det tavse flertal

I Ripenser-Bladets november-nummer anmodede foreningens bestyrelse
om tilkendegivelse fra medlemmerne vedrørende foreningens virke. Denne
henvendelse opnåede en besvarelsesprocent, der ikke oversteg den tilsva
rende i andre foreninger. Men bestyrelsen opnåede dog en lang række vær
difulde tilkendegivelser.
Hovedpunkterne: Mange medlemmer bor så langt fra Ribe, København
(og Århus) at deltagelse i festerne, ikke er praktisk mulig. Man ønsker
derfor så megen vægt som mulig, lagt på bladet. Efter udbygningen af
Universitetet i Århus, har RS fået en lang række medlemmer i Arhus
området. Disse medlemmer ønsker arrangementer henlagt til Århus.
Dette har været forsøgt en enkelt gang, for nogle år siden, med behersket
tilslutning. I år havde bestyrelsen besluttet, at forsøge en vårfest arran
geret i Jylland, men da det er forbundet med en række vanskeligheder
at arrangere en fest uden for sin hjemby, og da intet af bestyrelsens
medlemmer er bosiddende i Århusområdet, er det desværre ikke lykke
des. Men bestyrelsen vil herved gerne efterlyse medlemmer i Århusom
rådet, der, i samarbejde med bestyrelsen, og gerne som medlem af denne,
vil yde en behersket indsats, i forbindelse med et festarrangement. Evt.
interesserede bedes kontakte foreningens sekretær.

Translokationen

på Katedralskolen finder i år sted fredag den 18. juni kl. 10 i skolegår
den (i tilfælde af regnvejr, i Domkirken). Jubilarer er meget velkomne,
men det har vist sig mest hensigtsmæssigt, at kun en jubilar taler (ikke
for længe) på samtlige jubilerende holds vegne.

Galgebakken ved Ribe
TV.

Den spadserende, der en sommerdag følger bækkens løb gennem Ribe
plantages vestlige del, vil pludselig standse ved en åben plet i beplantnin
gen, der indtages af en lav grøn høj — Galgebakken.
Under dette navn har denne plet været kendt af unge og gamle i utalte år.
Her slog folk sig ned „i det grønne". Her tumlede vi os som børn på den
— som vi den gang syntes — meget høje græsskråning. Begreberne om
højden blev revideret efterhånden, som de korte bukser forvandledes til
lange.
Sandelig! Galgebakken forbandt og forbinder ripensere med gode minder
på sommersøndage og ikke med middelalderlig barbari og heksebrænding allerhøjst med „røvere og soldater".
Der er heller ingen grund til at revidere denne mildere opfattelse af stedets
stemning, thi den lave høj har aldrig båret noget så fælt som en galge på
sin grønne ryg. Det har derimod det højdedrag, der strækker sig på den
modsatte side af bækken. Nu er det forlængst beplantet, men en gang ud
gjorde det en del af et sandflugtsterræn udenfor byen.

87
Men byens ældste galge stod ikke herude. Det vidste min gamle ven, byar
kivar, æresborger Termansen, at fortælle om, og han var angående Ribes
historie bedre at „slå op i" end selve „Salmonsen". Byens ældste rettersted
lå længere inde ved byen på skrænten mellem Ladegaards- og Hans Heglunds Mark, omtrent ud for den nordøstlige del af den nuværende Valdemar
Sejrs Allé.
Her fandt man iøvrigt til fuld bekræftelse ved gravninger menneskeben,
der nok havde hidrørt fra forbrydere, der var blevet begravet under gal
gen i længst forsvundne dage.
På den kant af byen dannede der sig efterhånden en forstad, der efter Hel
lig Gravs Kirke benævntes Gravssogn, og denne tilvækst til byen har vel
været årsagen til, at retterstedet flyttedes længere udenfor byen til pladsen
der nu dækkes af plantagen.
Som overmåde afskrækkende eksempel valgtes retterstederne og galgens
plads på iøjnefaldende steder, ofte ved indkørsel til byen, hvor så mange
som muligt kunne „nyde" synet af de hængte og radbrækkede forbrydere
som bevis på stedets pligtfølelse overfor loven og profeterne og som en
mindelse om, hvordan det ville gå en på dette sted, om han ikke vandrede
den rette vej.
I så henseende var både den ældre og den nyere plads godt valgt.
Man ved også en hel del om, hvorledes galgen så ud. Endnu i Terpagers tid
stod galgen ved magt. I juni måned 1702 havde den fået en hovedrepara
tion. Ved denne lejlighed arbejdede der ikke mindre end 7 murermestre,
3 kalkslagere, 2 håndlangere og 2 tømrer på den. Til stillads omkring mure
og piller måtte der lånes lange fyrrebjælker, barguner, deller eller brædder
hos pengemester Anders Hansen Torup, og kæmner Christen Andersen Snediher lånte fire lange stiger i sit nabolag.
Da der ikke måtte slås søm i det lånte tømmer, købtes hos rebslager Anders
Pedersen 22 stk. øksnereb til at binde stilladset sammen med.
De tre murede piller, der bar de hængte, måtte helt fornyes, og stenene
købtes hos præsident Mathias Worm. På den sydvestlige pille blev bly
dækningen helt nedtaget og erstattet med nyt tavlebly til en vægt af 190
pund.
Hele reparationen kostede byen 85 rigsdaler 3 mark og 6 skilling foruden
35 tønder kalk fra kommunens egen kalkkule ved Tinggaarden, men så
havde man også fået en galge, som det måtte være en utaknemlig skælm,
der ikke var tilfreds med.
Denne galge stod i omtrent 100 år. I mellemtiden blæste en noget mildere
vind i dansk retsopfattelse, og byen syntes også at være blevet forskånet
for større forbrydelser. Hvorom alting er, galgen blev solgt ved auktion
1 1793. Kæmner Christen Koch fik hammerslag for 5 rigsdaler med for
pligtelse til at nedrive galgen og fjerne materialerne inden Mikkelsdag.
Også om skarpretteren er adskilligt optegnet. Den næstsidste hed Witz
Gelders og var af fremmed oprindelse. Han virkede i tidsrummet 1690—1712
og tituleredes mester. Hans faste løn udgjorde 10 rigsdaler, hvortil kom
2 rigsdaler og 4 mark for at renholde Torvet og Skibbroen, et arbejde han
dog udliciterede til natmanden. Desuden havde han fribolig i et lille hus
i den sydlige ende af præstegade.
Hans eftermand, blev den sidste indehaver af det uhyggelige embede, hed
WittWagener. Han fugerede 1713—1745. — Efter navnet at dømme har
han tilhørt en vidtforgrenet tysk skarpretterslægt, som magister Hugo Matthiessen omtaler i sin udmærkede lille bog „Bøddel og galgenfugl". I Wageners embedstid affattede magistraten en højst uhyggelig „priskurant"
for hans arbejde. Her anføres et par eksempler på taksterne:
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For et hoved a.t afhugge med sværd 10 rigsdaler, når det sker med økse 8
rigsdaler, for en hånd at afhugge 4 rigsdaler, for en hængning at foretage
10 rigsdaler, og for den døde krop at nedtage 4 rigsdaler, for et helt legeme
at partere og lægge på stejle 12 rigsdaler.
Wagener døde i 1745, hvorefter skarpretterembedet ikke siden blev besat
i Ribe.
Men endnu så sen som i 1844 foretoges der en henrettelse på Galgebakken
ved Ribe, et uhyggeligt skuespil, som satte sindene i bevægelse for lange
tider.
Det var i december måned 1842, at man i en grøft på Lundgaardsvej fandt
liget af en mand, der var stærkt forslået i ansagtet og havde fået tindingen
knust. Man blev hurtig klar over, at der forelå mord, og at den myrdede
var en 60-årig mand, Anders Vad, fra Tjæreborg, som havde være ovre på
Føhr for at tærske og tjent en lille sum penge, med hvilken han nu var på
vej til sit hjem. Han var i selskab med en yngre karl, og det lykkedes po
litiet hurtigt at anholde morderen, en 24-årig mand, Anders Andersen Storgaard, fra Morsø.
Storgaard nægtede først at kende noget til mordet, men da han blev kon
fronteret med liget og blev ført ud på gerningsstedet, hvor sporene af hans
træsko, der havde en ejendommelig form, endnu var synlige, blev der ru
sket op i hans svigtende hukommelse, og efter nogle dages forløb tilstod
han at have dræbt Anders Vad. Han hævdede, at denne havde drillet ham
under deres fælles vandring, og da Vad ville krybe over en grøft, havde
Storgaard givet ham et spark i hovedet med sin træsko og derpå tre slag
sin stok. Da han senere kom tilbage til gerningsstedet, var Vad død. Han
berøvede derpå den myrdede, hvad han havde på sig af værdi.
Da Storgaard i fængslet var kommen under den „lovbefalede" religiøse
påvirkning, bekendte han i et nyt forhør, at mordet var sket med fuldt
overlæg for at komme i besiddelse af Vads lommeur og penge.
Den 31. juli 1843 faldt underretsdommen, hvorefter Storgaard blev dømt
til at bøde liv for liv efter lovens bogstav. Derpå gik sagen i overretten i
Viborg, hvis dom stadfæstedes af højesteret den 20. december 1843 og gik
ud på, at morderen havde sit liv forbrudt og skulle lægges på stejle og hjul.
Ved kongeligt reskript af 3. januar 1844 blev straffen dog for såvidt for
mildet, som stejle og hjul bortfaldt, men dødsstraffen stod ved magt.
Den 26. januar 1844 kl. 10 om formiddagen fandt henrettelsen sted på en
høj i den vestlige del af plantagen, og fra tidlig morgen strømmede Ripen
sere ud for at overvære det rædsomme skuespil, der nok blev en kende
mere rædselsfuldt, end de skikkelige borgere havde tænkt sig.
Borgervæbningen slog kreds om højen, og borgmester Højer oplæste med
høj røst dommen. Præsten ved Set. Catharinæ kirke, Erik de Thurah, bragte
den dødsdømte religionens trøst, hvorefter eksekutionen foregik.
Desværre kom skarpretteren meget dårligt fra sit hverv, idet han måtte
bruge 2 hug og næsen skære hovedet fra kroppen, med sin skarpe økse.
Ophidselsen i byen over den rå måde, på hvilken henrettelsen var foregået,
var stor. — Det skrækkelige uheld mentes at skyldes, at blokken var for
lille og smal, og at skarpretteren ikke havde beregnet det løse sands efter
givenhed for det stærke hug. Endelig mentes Storgaards kraftige legems
bygning at have haft indflydelse på det oprørende udfald. Det mentes dog
at det første hug havde været fuldt dræbende.
Siden hin gruelig januardag har Galgenbakken i Ribe Plantage ligget
fredeligt hen, og bevoksningen har bredt sit skærmende tag over jorden,
der drak det sidste blod, der blev udgydt på Ribes rettersted.
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Stad. 16; Læge N. K. Nielsen, Norsk Jernverk, Mo i Rana, Norge.
Stud. 36: Tandlæge Jens E. Schultz, Mvnstersvej 1;2, 1827 København V.
Stad. 39; Hr. Mogens Juhl, Bakkedraget 8, 3460 Birkerød.
Stad. 45. Fru Inger Brinth, Markledgade, 6240 Løgumkloster. Sekretær Bo
dil Møller Nielsen, Nobisvej 16, 3460 Birkerød.
Stad. 51; Dyrlæge Vagn Grue-Sørensen, 0. Alle 10, 6823 Ansager. Advokat
Bent Manich, Torvet, 6740 Bramminge.
Real 52. Overass. Evald Bendixen, Mosevej 8, 6760 Ribe.
Stad. 52; Cand. polit. Jens Jørgensen, Rådmand Steins Alle 33', 2000 Køben
havn F. Fru Ulla Lomiholt, Hummeltoften 15 A, 2830 Virum.
Real 54; Fru G. E. Uldum, 0. Vedsted, 6760 Ribe.
Real 55; Redaktionssekretær Thomas Sejr Clausen, Østerkildevej 8, 2820 Gen
tofte. Lærerinde Kirsten M. Nielsen, Skovvænget 54, 6880 Tarm.
Stad. 57; Lærerinde Hanne Bertelsen, P. Nansensvej 3, 9900 Frederikshavn.
Civilingeniør Vagn N. Christensen, Smedestien 17, 8542 Løgten. Advokat Hans
Kjærsgaard, Blommevej 16, 9310 Vodskov.
Stad. 58; Fru Birthe Liisberg, Præsteager 7, 2950 Vedbæk.
Stad. 59; Stud. mag. Hans Erik Gade, Blomstermarken 39, 3060 Espergærde.
Dyrlæge Peter Gude, Vestre Fælledvej 25, 7800 Skive.
Reat 60; Guldsmed Børge Bottelet, .23 Shaw Street, Sandringham, Auckland,
New Zealand.
Real 62; Mekaniker Knud Erik Brøckmann, Kastet 3, 7700 Thisted.
Stad. 62; Revisor Herman J. Madsen, Finlandsvej 4 D - tv., 7100 Vejle.
Lærerinde Birgitte Præstholm, Pilealle, 6622 Bække.
Stad. 63; Stud. mag. art. Karin Vibeke Børdahl, Samagård, Sama, 9400 Harstad, Norge. Civilingeniør Bent Ernebjerg, V. Voldgade 110-, 1552 København V.
Inger Margrethe & Per Brøndum Petersen, Skt. Thomas Alle 5^ tv., 1824 Kø
benhavn V.
Real 64; Bankass. Troels Heide, Jordbrovej 25', 8200 Århus N.
Stad. 64; Stud. mag. Ebba Hjorth, Århus Plads 6° tv., 2100 København 0.
Lærer Niels Kjær, Hans Jensensvej 8. 6771 Gredstedbro Stud. theol. Elin
Post, Rektorparken 24^, 2450 København SV.
Stad. 65; Bibliotekar Marianne Berg Andersen, Hospitalsgade 53, vær. 12,
6000 Kolding. Stud. med. Palle Tore Jørgensen, Absalon sgade 47', 8000 Århus C.
Lægesekretær Bente Mark, Dalvangsvej 59 st. tv., 2600 Glostrup. Stud. med. Ole
Østvig Nissen, Grøithejparken 166°, lejl. 64, 8260 Viby J EA-stud. Knud Daugaard Peters, V. Kiers koil., Snogebæksvej 17, vær. 24. 8210 Århus V.
Stad. 66; Lærer Axel Juul Christensen, Skanderup Ungdomsskole, 6640 Lun
derskov. Fru Vivi Iversen, Michaelsgade S'*, 8000 Århus C. Stud. ing. Stig Kor
sten, Kollegiebakken 9, vær. 351 ;1;, 2800 Lyngby Bibliotekar Gudrun Paulsen,
Elmevej 3, 8900 Randers. Fru Hanne Stagaard, Heisesvej 3, 6800 Varde.
Stad. 67. Frk. Christiane Danckert, Enighedsvej 5, 6950 Ringkøbing.
Stud, scient. Christian Hansen, Børglum koll. vær. 323, Børglumvej 2, 8240
Risskov. Hr. Oluf Jepsen, Gerthasminde 31, 5000 Odense. Stud. med. Hans
Jørn J. Kolmos, H. C. Ørsteds koll., vær. 1909, N. Bohrs Alle 23, 5000 Odense.
Stud. mere. Chr. Kaasen, Snogebæksvej 19-, vær. 17, 8210 Århus V. Stud. med.
Niels Svith, Nederdammen 27, 6760 Ribe.
Real 68; Sergent Lars Chr. Christensen, 250851-1291, Flyvestation Gunderød,
P.-Box 36, 2970 Hørsholm. Bankelev Grethe Jørgensen, Torvet 4, 6800 Varde.
Handelsmedhjælper Bjarne Mogensen, Set. Pedersgade 7, 6760 Ribe.
Stad. 68; Sygeplejeelev Birte Agnete Elmose, Aldersrovei 5, 8200 Århus N.
HF-stud. Karsten Hansen, Vartov koll., Farvergade 27-, 1463 København K.
Stud. mag. Søren Frei Hansen, Kollegium II, vær. 96, Universitetsparken,
8000 Århus C. Stud. scient. Karen Hjerrild, Bredgade 35, 1260 København K.
Stad. 70. Fru Lone Jehrbo, Steensbergvej 18, 2500 Valby.
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Lærerstuderende J. P. Bjerre Jørgensen, Vesterbrogade 37', 6000 Kolding.
Stud. 22.- Lektor, Dr. Magnus Favrholdt, Lembecksvej 33, 6100 Haderslev.
Stud. 54; Fru Inge Merete Sampson, 11, Moss Close, East Bridgeiord, Notting
ham, England.
Real, 55; Marketingdirektør Per Bohn, Mårdvågen 23, Solsidan, Saltsjobaden, Sverige.
Stud, 57; Fysioterapeut Bente Ploug, Morbærvej 19, 4000 Roskilde.
Stud, 63; Bibliotekarstud. Jørgen Bang, Zinnsgade 4 kid., 2100 0
Stud, 63; Stud psych Hans Jørgen Th. Jørgensen, Vester-Søgård, Vesterløkken, 8230 Åbyhøj.
Stud, 69; Stud mag Hanne B. Andersen, Thulevej 3, 8200 Århus N.
Stud polyt Hans-Jørgen Nielsen, Høeghsmindevej 22, 2820 Gentofte. Stud polyt
Gunnar Grue -Sørensen, Bergsøe koll., vær. 2308, 2850 Nærum.
Stud, 70; Stud scient Uli R. Timmermann, Ktichlersgade 37 st., 1774 V.
Stud med Jørn Jepsen, Høegh Guldbergsgade 91IV, 8000 Århus C. Lærerstud.
Anders Sørensen, Obbekj ærvej 4, 6760 Ribe. Lærervikar Miriam K. Edelberg
Kiichlersgade 37 st., 1774 V.

Lektor L. Edelberg er nylig vendt hjem fra England, hvor han ved universi
tetet i Oxford har holdt forelæsninger om sine erfaringer fra studier i Luristan
og Nuristan.
Tidligere rektor ved Schneekloths skole i København, Valdemar Turen,
er død 80 år gammel. Han var søn af sparekassedirektør Tuxen i Ribe, og
student fra Ribe i 1909. Han efterlader sin hustru, Inger Kristensen, datter
af afd. boghandler Kristensen i Ribe.
Fhv. sognepræst ved Set. Anna kirke i København, Mads Grue, er død 83 år
gammel. Han var student fra Ribe i 1906.
Læge John Olesen, København, er død 81 år gammel. Han var student fra
Ribe i 1908.
Fotograf Eli Petersen Tranholm i Ribe er død 74 år gammel.
Manufakturhandler Kresten Petersen og hustru født Loof, Ribe, kunne den
30. januar fejre guldbryllup.
Den ansete botaniker professor Johan Lange, ved Landbohøjskolen, fyldte
den 28. februar 60 år. Han er søn af Ribe adjunkten Jonathan Lange og
blev student fra Ribe i 1929. Hans kendskab til planter er stærkt historisk
præget og han har været til stor nytte for arkæologiske udgravninger, bl.
a. i Ribe.
Sekretær ved Ribe amt, cand. polit. Jens Bøggild er udnævnt til rektor ved
Den sociale Højskole i Esbjerg. Han blev student fra Ribe i 1944. Han er
bl. a. sekretær for universitetsforeningen.
Ribe ligger som bekendt på en »svamp«, når »svampen« udtørres begynder
husene at synke. Det er i høj grad tilfældet med den gamle dommerbolig
i Set. Nikolajgade, der nu holdes under konstant tilsyn, men en gennemgri
bende istandsættelse af bygningen bliver måske for kostbar.
Den ældgamle ordning af kommunens jorder, den med de »nordre og søndre
marker«, er nu ophævet og går ind under byrådet.
Overlæge dr. med. David Bøggild og frue, Ribe, kunne den 23. marts fejre
Deres guldbryllup.
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Det gamle apotek i Ribe, hvis fremtidsskæbne endnu er uvis, er blevet
fredet i klasse A.
Af Ribes gamle bygninger er nu 102 fredet, heraf 24 i klasse A og 78 i klasse B.
Om kort tid udkommer en bog, der vil være af interesse for alle Ribe venner
xLivet i Ribe 1560-1700«. Cand. mag. Ole Degn har samlet de gamle optegnel
ser. Vi skal anmelde bogen i augustnummeret. Den udsendes af "Jysk Selskab for
Historie«.
Vort medlem marketingchef Per Bohu (real 1955), der hidtil har været ansat
i Atlas Copcos danske salgsselskab, er udnævnt til marketingdirektør i Atlas
Copco Tools A B Stockholm.
Landsretssagfører T. Bisgaard er udnævnt til fransk konsul i Ribe. Det er
af turistmæssige grunde, at Ribe har fået et iransk konsulat.
Grosserer A. R. Kicer i Ribe, blandt venner lydende navnet »Tonne«, fyldte
den 8. januar 80 år.
Herreekviperingshandler Aksel Frederiksen, Ribe, "Skandinavisk«, fyldte den
13. januar 80 år.
I Quedens Gård er blevet optaget en TV udsendelse om salmedigteren Bror
son i serien »Historien om et digt«. Fra gamle Quedens pult på museet
fortalte dr. phil. Jens Kruse den 26. marts om Brorsons »Svanesang« og om
salmedigterens liv.
Elever i Ribe katedralskoles 2.g. har taget initiativet til at danne en amatør
teatergruppe. Rektor Vestergaard har givet planen sin velsignelse og lovet
støtte.
Tidligere stiftsfuldmægtig cand. theol. & jur. pastor Arel Riishøj, nu præst
ved Mariendialskirken på Frederiksberg, fyldte den 6. marts 60 år. Han er
gift med en datter af vort medlem domprovst K. L. Åstrup.
Fru Ellen Margrethe Poulsen, enke efter R.S.'s flereårige formand, tidligere
amtsvejinspektør kaptajn Poulsen i Tønder, er død i København.

Ribekunstner udstiller

Den unge kunstner, maleren stud. mag. Hans Bitsch-Larsen, søn af sogne
præst Bitsch-Larsen, Set. Catharinæ kirke i Ribe, har haft en vellykket
udstilling i Quedens Gård. Hans stemningsmættede og levende billeder
i skønne farver vakte megen beundring. På udstillingens første dag solg
tes et stort billede fra Skibbroen for 1200 kr.
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Beviset mere end tal
Ved årets translokation på Katedralskolen udtalte rektor Vestergaard:
Når I nu for sidste gang sidder som elever i skolen, kan I måske få den tan
ke: Har vi gået her bare for at få det eksamensbevis vi sidder med?
Er resultatet af adskillige år bare et stykke papir med tal på?
Hvis I spørger sådan, ville jeg for mit vedkommende ikke betænke mig
på at svare: Ja, det er det. Man går op til en eksamen for at bestå den,
og hvis I ikke havde erhvervet beviset, ville I betragte årene her som
i ikke i ringe grad spildte. Men beviset er jo mere end en række tal. Det
skulle meget gerne først og fremmest dække arbejdet med det, som man
kunne kalde det varige eller det bestandige. Det bestandige er på mange
må'der en modsætning til det aktuelle, det mere udadvendte og flygtige,
selv om de to begreber naturligvis reviderer og modificerer hinanden.
For det første har skolen ved det stof, I har arbejdet med, villet sigte
mod det bestandige. Dette gælder alle fagene lige fra historie til matema
tik. Ved dette bestandige forstås nemlig det historiske i egentligste for
stand. Det historiske dannes af mange forskellige strømme, her i skolen
af mange forskellige fag. Men det er det historiske, der betinger jert
tilhørsforhold til samfund, kulturkredse, menneskehed. Sagt anderledes
Det er det historiske, der identificerer mennesket. — Heroverfor står det
aktuelle stof. Det består af følelser, meninger, ideologier, noget, der blom
strer i dag; men meget af det visner, glemmes eller kastes bort i morgen.
For det andet har skolen villet sigte mod det bestandige ved metoderne.
Kundskaber fås kun ved indlæring, d. v. s. ved belæring og personlig
indsats. Vi lærere er langt fra altid tilfredse med vor belæring, så er
det sagt. Mere afgørende er det at kundskaber fortrinsvis fås ved slid
og personligt besvær, oftest gennem tvivl og usikkerhed. Det giver ikke
kontant slagkraft udadtil; men det skal I ikke være bedrøvede over.
I har ikke skullet vide alt, men lære noget nyt, og det kan let gøre én
usikker, og det er ofte en kvalifikation at være det. — Modsætningen er
det aktuelles metoder: Agitation for skråsikre meninger, vækkelse, pro
paganda.
Det tredie og vigtigste er det, som I skulle have fået ud af det stof,
som er indlært ved de omtalte metoder, nemlig den personlige tilegnelse,
den personlige vækst og dannelse. Det ligger dog i sagens natur, at
denne vækst og dannelse ikke kan kontrolleres - navnlig fordi den forhå
bentlig ikke er færdig — og den skal ikke kontrolleres. Det er en meget
stor glæde at iagttage individuel vækst og dannelse; men det er gym
nasieskolens flag og vimpel, at den søger at bibringe kundskaber og me
toder og at kontrollere resultatet heraf. Derimod forsøger den ikke at
kontrollere personlighedsdannelsen. Fine, menneskelige egenskaber mærkes
i menneskelig omgang; derimod kan de ikke måles og vejes. Og den vær
difulde personlighedsannelse hører ret egentlig hjemme i lønkammeret.
Her er det, slaget skal slås. — Den flygtige indlæring derimod fås, som
en tvivlsom foræring i opløb af mennesker, sjældent i ro, oftest under
larm.
Dette er begribeligvis ikke ment som et råd om at afsondre sig og mure
sig inde. Det er for det første sagt for at minde om, hvad jeres eksamens
beviser gerne skulle stå for. For det andet for at gøre opmærksom på, at
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der er en sund vekselvirkning mellem omgang med andre mennesker og
den personlige vækst i lønkammeret — med eftertryk på, at lønkammeret
giver mere horisont, end mange er tilbøjelig til at mene.
Idet jeg ønsker for jer, at I må finde en sund balance mellem det udad
vendte og lønkammerets eftertanke, dimitterer jeg jer fra Ribe Katedral
skole som rette studenter og realister.

studenterj ubilars
Ved Katedralskolens translokation holdt en 25 års studenterjubilar,
museumsdirektør Niels Oxenvad, Odense, på samtlige jubilæumsholds
vegne nedennævnte tale til den gamle skole, idet han udtalte:
— Lad mig starte med — på gamle jubilerende ripenseres vegne — at
ønske årets studenter og realister hjertelig tillykke med afsluttet skole
gang og veloverstået eksamen. Vi ønsker jer tillykke med hue og bevis,
og vi ønsker jer held og lykke med uddannelsen, der nu står foran jer.
Det kan jo være, at vi mødes igen — om 25 år — så vil I befinde jer
i samme situation, som vi i dag: på en vis afstand fra skolen og det skole
liv som for jer, og for os — har været en væsentlig bestanddel af vort
liv i en 3- eller 5- eller måske 7-årig periode.
Vi har lige hørt en af årets studenter udtrykke sine og holdets følelser
overfor den skole, de nu forlader. Og det blev egentlig gjort så nydeligt at
en jubilar kunne nøjes med at rejse sig og ganske kort forkynde, at han
i øvrigt er ganske enig med „forrige ærede taler".
Vi jubilarer — det både de 25-årige de 40-årige og eventuelt endnu ældre
— føler også trang til at takke Ribe Katedralskole for en god tid, vi til
bragte her for mange år siden. Vi vil gerne takke skolen for noget, den
har givet os og som vi har haft gavn og fornøjelse af sidenhen.
Stiller man sig selv og hinanden det spørgsmål: Hvad har skolen givet
dig og mig? Så vil svarene utvivlsomt falde meget forskellige ud. Mange
kundskaber og færdigheder, som her er blevet erhvervet, er forlængst
væk og borte. Det bedste udbytte af vor skolegang her er vel en evne
og lyst til at arbejde med et stof, måske har vi også lært at tænke lidt
og arbejde selvstændigt.
Er det lykkedes skolens lærere at udvikle sådanne evner hos eleverne, så
de har deres arbejde og møje ikke været forgæves. Vor tak til skolen retter vi først og fremmest til vore lærere, og vi, der kun har 25 år på
bagen er da så heldige, at vi i dag kan mødes med adskillige af vore
gamle lærere.
En jubilar vil nok — ligesom soluret — være tilbøjelig til kun at tælle
de lyse timer. Betragtet på afstand tager ens skoletid — og også studie
tiden — sig ikke så lidt lysere ud, end den faktisk var.
Vi studenter der blev stuenter i 1946, skulle ret beset have haft en alt
andet end lys skoletid. Knap havde vi gået 14 dage i 1. mellem, før
verdenskrigen brød ud og trekvart år senere fulgte den tyske besættelse,
som først sluttede, da vi var på vej ud af 2. g. 5 af vore 7 skoleår var
de „fem forbandede år", som det hedder i frihedssangen. Selvfølgelig ka-
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stede krigen og besætteisen skygger over vores skoletid — for nogens ved
kommende endda dybe skygger — selv om Ribe og Katedralskolen lå fjernt
fra fronterne, de synlige og de usynlige. Men på den anden side gjorde
disse ydre omstændigheder, denne ydre tvang, måske netop sit til, at
skolens indre liv kunne udfolde sig rigere og friere end forhen.
Denne skole, vi kom ind i, var efter min mening en rigtig „latinskole",
men den skole vi forlod i 1946 var en anden. Der var sket noget i løbet
af disse år, og det var ikke blot det, at de små 1. mellem'er var blevet
til granvoksne 3. g.'er. I og for sig tror jeg ikke, at vi, der var vidne til
denne metamorfose, egentlig opdagede, hvad der foregik. Det foregik blot
— stille og roligt -— mens verden omkring os stod i brand.
Sidst på vores skoletid indtraf skolens 800 årsjubilæum. Sådan en begi
venhed kom naturligvis ikke til at gå stille af, og man kunne også godt
forestille sig, at bevidstheden om at være — eller tilhøre en så ærværdig
skole hos lærere og elever ville cementere en etableret skoleform, ville være
til hinder for, at skolen kunne udvikle sig fornuftigt og tilpasse sig nye
tider. Det er mit indtryk, at skolens høje alder på nogen måde er et
handicap for den. Vi mener nu at kunne se, at den blot indenfor det en
tal år, hvor vi var elever her, har gennemløbet en ikke ringe udvikling. Og
skulle vi sætte os på skolebænken i dag, ja så ville vi nok opdage, at
undervisningsformer og -metoder er helt anderledes end dem, vi kendte.
På jubilarernes vegne vil jeg gerne endnu en gang takke skolen for de
gode år, vi fik her på stedet, og lad mig til denne tak føje ønsket om,
at skolen fremover må udvikle sig harmonisk og organisk. At den må
bibeholde det bedste af det gamle og samtidig optage det bedste af det
nye. Det er sandelig meget at forvente af en skole, og den skal kunne for
ene gammelt og nyt på en sådan måde, men vi tiltror Ribe Katedralskole
den evne, og vil gerne ønske den gamle skole — vor gamle skole — held
og lykke til at komme godt igennem den udvikling, som den og gym
nasieskolen som helhed gennemløber i disse år.
Da vores forlængst afdøde lærer i oltidskundskab i sin tid tog afsked med
os, sagde han med en vis højtid i stemmen til klassen: Qvod felix faustumque sit. Jeg vil gerne i dag ønske det samme for skolen eller også
udtrykke det med et andet citat: Vivat crescat floreat.

En tegatstifter
Som omtalt andetsteds i bladet har Ripenser-Samfundet fra eksekutorerne
i boet efter afdøde fru J. M. Lauridsen, Gentofte, enke efter den i 1948
afdøde direktør, cand. pharm. N. P. Lauridsen, modtaget et stort legat,
hvis afkastning - efter afholdelse af visse rentenydelser - skal anvendes
til støtte for studerende fra Ribe Katedralskole.
Direktør Lauridsen var født på Gørdingegnen den 21-9-1884, som søn
af gårdejer Niels Lauridsen.
Efter endt skolegang i Katedralskolen blev han dicipel på apoteket i Ker
teminde og tog derefter til København, hvor han blev cand. pharm. fra
den Pharmaceutiske Læreanstalt.
Han var nogen tid i Svejts og fik så ansættelse i Chr. Hansens Labora
torium A-S i København. Det er en stor og meget anset virksomhed inden
for den kemiske branche. Selskabet har datterselskaber rundt omkring
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i verden, U.S.A., Canada, Australien og England, og det blev i sidstnævn
te land, hans manddomsgerning faldt.
Efter at have indgået ægteskab med Johanne Margrethe Rubner-Wissing
blev han i 1918 forflyttet til Reading, England, som bestyrer af selska
bets derværende fabrik.
Reading var dengang en by på omkring 100.000 indbyggere. Den havde
universitetet, som ikke mindst beskæftigede sig med undervisning i land
brugs- og mejeriproblemer. Byen havde også nogle fabriker, blandt hvilke
Huntly & Palmers kendte biscuitfabrik. Ellers er den vel mest kendt fra
Oscar Wildes digt „The Ballad of Reading Gaol". Den ligger ved Themsen,
ca. 25 miles fra London i en meget smuk egn.
Fabriken havde som hovedopgave fremstilling af osteløbe. Man lavede
også et mælkeprodukt, blandt mange, som Lauridsen ved tilsætning af
visse kemiske bestanddele fandt på at give forskellig smag. Det blev en
succes, som medførte en stor udvidelse af produktionen af „Little Miss
Moffat", som navnet blev, såvidt jeg husker.
Lauridsen havde rejst meget og var hjemme på mange områder. Han var
velbevandret i littaeratur og sprog, og frimureriet, til hvilket han havde
tilknytning fra Danmark, havde også hans store interesse. Den der skriver
disse linier, har flere gange sammen med ham besøgt hans loge i Reading
under et længere ophold i London i de unge dage, hvor adskillige weekend'er tilbragtes i Lauridsens gæstfri hjem.
Lauridsen beboede en villa med den smukkeste private have (på %
tdr. land), som jeg nogensinde har set. Haven var fru Lauridsens domæne
og selv det mildere klima taget i beragtning var det enestående, hvad
hun kunne få ud af den i samarbejde med sin gartner. Fru Lauridsen var
fra Rønne, og i sine unge dage var hun blevet uddannet som sygeplejerske
på professor Rovsings klinik i København.
Under sidste verdenskrig gjorde hun frivillig tjeneste på en station for
førstehjælp i Reading, hvor hendes tidligere sygeplejegerning var hende
til stor nytte.
Ved krigens ophør trak Lauridsen sig tilbage, og familien flyttede til
Danmark, Gentofte, men der fik han kun et kort otium, thi han afgik
ved døden i sommeren 1948.
Fru Lauridsen blev boende i Gentofte, hvor hun døde i 1969.
Foruden legatet til Ripenser-Samfundet er der skænket et tilsvarende le
gat til gamle mennesker i Gørding.

Omkring translokationen

Trods det alt andet end gæstmilde vejr lykkedes det at gennemføre translokationen
på Katedralskalen i fri luft i den skønne skolegåtd under de grønne linde.
Blandt dem, der havde ordet i »takkekoret« var en af årets kvindelige studenter, Ve
fer Andrup, der talte fornøjeligt og friskt. Hun sagde:
- Der er jo tradition for, at en af os studenter siger nogle forekommende ord her ved
translokationen. Ud fra den ^talrige« skare, der ønskede at udføre dette æreshverv,
blev jeg den lykkelige.
Der ku' siges mangt og meget. Jeg vil kun sige lidt.
Vi har vel som alle andre almindelige dødelige gennemgået både det ene og andet.
Vi har blot haft muligheder, som mange i denne rationaliseringstid ikke har. Vi har
gået på en lille skole, har haft haver til frikvartererne og Weh hvor vi ofte har ordnet
verdenssituationen. Om vi har udnyttet mulighederne eller ej, det har været op til os
selv, men vi har haft chancen.
Tak til lærere og venner.
Endnu en af de unge piger, der havde ordet, var skolens amerikanske gæsteelev Phyllis Augost. Hun sagde kort og venligt: Tak for året, der er gået.
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Omkring ^illumsenmuseet i Ribe
%/*

Han oplevede bladdøden på sin egen krop. Havde så mange aktier i det
forlængst hensovede Svendborg Amtstidende, at han kunne tapetsere et
værelse med dem. Andet kunne de dårligt bruges til. De var nul øre værd.
Han havde tabt alt, hvad han ejede. Men han startede forfra - og i dag
er han millionær. Det er andre også blevet. Men han er nok den eneste
i dagens Danmark, som har ofret mere end en million på at skabe et helt
nyt og ganske utraditionelt museum til gavn for hele det danske kul
turliv.
Manden bag dette moderne eventyr er redaktør Victor Petersen i Ribe.
Han begyndte som avisdreng i Brørup, gik så meget og så meget spæn
dende igennem og blev altså kunstmæcen i national stil. Efter krakket
på Sydfyn skaffede han kapital til at forpagte det århundredgamle Ribe
Stifts-Tidende. Senere købte han bladet og Stifts-bogtrykkeriet. Men var
det da en så enorm guldgrube? Næh, men Victor Petersen havde fundet
melodien - han begyndte at handle med brugte grafiske maskiner ved si
den af sin Ribe-virksomhed. Enestående tæft og utrolig flid bragte ham
frem til en årlig omsætning på 4-5 millioner, og det fantastiske er, at
det hele tiden har været et „one mans show". Fruen slidder derhjemme,
men det er Victor Petersen selv, der styrter rundt i Danmark, Norge,
Sverige og Finland og handler med maskiner. Han er selv direktør, kon
torassistent, bogholder, bud, telefonvagt, og hvad ellers hører til. Konto
ret har han i lommen - i hvert fald imellem møderne med revisor.
Den sjoveste historie om denne sære mand er nok denne: I Ribe regnede
man i mange år med, at han nok var en „fattig-Per". Sådan betragtes
jo nu engang redaktørerne af de helt små aviser. Dette forhold sammen
med den kendsgerning, at Victor Petersen aldrig går med kontanter på
sig medførte, at han en aften, da han ville til en folkefest i Ribe, måtte
gå igen, fordi han ikke havde penge til garderoben. Dagen efter tog han
til København og købte „Dagens Nyheder"s samlede maskineri for nær
en i/2 million kroner! Men det vidste man ikke meget om i Ribe.
Nu ved Ribe lidt mere om ham - i hvert fald den ene side af ham, som
beskæftiger sig med den skønne Willumsen-samling, som er indrettet i
den tidligere tekniske skole, skønt beliggende ved Ribe å.
Victor Petersen ejede ikke et eneste Willumsen-billede for bare ti år siden.
Da dyrkede han guldalderkunst og følte sig direkte frastødt af en symbolikens mester som J. F. Willumsen. I dag er der ikke færre end 855 arbejder
af Willumsen- malerier, tegninger, akvareller, skulpturer og grafiske
arbejder - i Victor Petersens samling. Han har med karakteristisk dyna
mik grebet omkring Willumsens renæssance og til Ribe ført en samling,
som ingen, der vil studere vor store nordiske kunstner, kommer uden
om. Han har da også den glæde, at kunstelskere ikke blot fra Danmark,
huen fra hele Norden valfarter til vor gamle kongeby i marsken. Han har
gjort den fantastiske opdagelse, at Willumsen er endnu mere kendt og
elsket i Norge og Sverige end i Danmark, men har tillige kunnet glæde
sig over, at den danske interesse er i voldsom stigen. Og det er så lyk
keligt, at alle, som har set det første store Willumsen-museum i Frederiks
sund - det med de fleste af hovedværkerne - de må også en tur til Ribe,
for her ser man kun få hovedværker, men til gengæld oplever man på
helt betagengde vis Willumsens værksted - de utallige skitser og forar-
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bejder. Som en kendt norsk maler forleden skrev det efter sit besøg
i Ribe: „Dette er et uhyre interessant museum - her oplever man på gri
bende måde Willumsen fortælle om menneskelivets stabile værdier i arbej
de, kundskab og kærlighed". Det er så sandt som det er sagt. Og til dette
kan føjes, at man her mere end noget andet steds i Danmark får lov at
se ind bag en gigantisk kunstnerisk personlighed, man oplever en uhyre
diciplineret, uhyre flittig og genial kunstner kæmpe med sit stof. Man
ser ham sejre og man erkender også nogle af hans nederlag. Her tænkes
på de kunstneriske udtryk - ikke på den kendsgerning, at Victor Petersen
også på museet opbevarer Willumsens karakterbog, som - oh verden fortæller, at knægten fik godt-kryds i frihåndstegning.
Dette får i den aktuelle sammenhæng være nok om selve samlingen. Den
skal ses. Men det ville ikke være noget Victor Petersen-foretagende, hvis
museet ikke hurtigt kom til at adskille sig fra de fleste andre.
Store driftsomkostninger er der iøvrigt ikke tale om - redaktørens frue
og seks børn klarer kustodearbejdet. Og det er ikke noget beskedent job,

Privatbankens gave til Willumsen-Samling. Statuette af mor og
barn udiørt i bronze.

for Victor Petersen fandt hurtigt ud af, at et museum jo da netop skal
have åben om aftenen, når folk har fri. Kun ganske få andre museer
i Danmark har opdaget den fidus. Men ikke nok med det. Efter forslag
fra Flensborg Avis arbejder Victor Petersen nu med ideen om et billet
samarbejde mellem Willumsen-museet i Ribe og Nolde-museet i Søbøl ganske vist syd for grænsen, men da kun 58 kilometer fra Ribe: Kunsten
skal sørme ud til folket - forstået bl. a. på den måde, at folk, der besøger
det ene museum, får rabat på straks at tage turen til det andet. Penge
har han, som det er fremgået, også forstand på! Men dermed er initia-
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tiverne ikke udtømt. Victor Petersen indbyder i det nye år samtlige
landets kunstforeninger til at arrangere busture til samlingen - gerne af
tenture. Og museet giver så megen rabat, at det virkelig skulle være en
fordel for interesserede i sådanne udflugter.
Vel, alle kan ikke komme, og derfor arbejder Ribe-museet med planer om
at stille dele af samlingen til rådighed for værkstedsudstillinger overalt
i Norden. Gøteborg har allerede meldt sig. Her skal være en pragtfuld
separat-udistiHing med værker fra Ribe-samlingen engang næste forår.
Men det er sandelig ikke meningen, at Willumsens kunst kun skal ud til
storbyerne, siger Victor Petersen: Enhver by eller flække i Danmark,
der har et velegnet udstillingslokale, kan låne udvalgte billeder til særud
stillinger. Det vestjydske museum vil gøre sit til, at Willumsens værker
virkelig ses af et bredt udsnit af det kunstinteresseerde Danmark. Mon
ikke mange lokale foreninger rundt i Danmark vil benytte sig af det
tilbud ?

Graabrødreklosteret i Ribe
^4/ K. N. RosewshtMd.

I året 1232 kom Franciskanerne elier Gråbrødrene til Danmark, hvor de
grundlagde deres første kloster i Ribe.
Det fortælles, at disse tiggermunke »kom gående på deres bare ben ind
i landet«. - Dette stemte også godt overens med deres strenge ordensregler,
der påbød, at de skulle gå barfodede, og deres fattigdom og deres levereg
ler gjorde et stærkt indtryk på befolkningen, ligesom ordenen også fik en
god modtagelse hos kongen og gejstligheden.
En kannik, magister Johannes, der forestod Domkapitlets Skole, skæn
kede grunden til at opføre klosteret på, og en anden kannik ved navn Jens
Rød tog størstedelen af byggeomkostningerne på sin kappe.
Vil man i vore dage søge den plads, hvor klosteret og dets kirke, der var
indviet til Set. Laurentius, lå, da er de udstrakte grunde at finde på de
arealer, der nu indtages af malermester Brogårds og skomager Rosted Han
sens bygninger samt på grundene bagved.
Oprindelig optog grunden hele pladsen mellem 4 gader eller gadestræk
ninger: mod syd den nuværende Sønderportsgade, mod vest den nuværen
de Gråbrødregade og et stykke af den nuværende Rorsbrødregade, der den
gang hed Set. Laurentiigade, mod nord af en gade, der også hed Gråbrød
regade og fortsatte den daværende Set. Laurentiigade tværs over den nu
værende Set. Laurentiigade. Den nævnte »Nordre Gråbrødregade« udmun
dede i Korsbrødregade ved Frøknerne Sallings nuværende hus (Vævestuen),
måske lidt længere henne, og i så fald er den gået igennem den tidligere
pohti mesterbo] ig. Her fandt man nemlig for en årrække siden, da man ud
gravede grunden, hvor frøken Warmings hus havde stået, en velbevaret ga
debrolægning, der førte i den nævnte retning, mod vest en ligeledes senere
aflukket gade, der mundede ud i Sønderportsgade på samme måde som den
nuværende Nygade.
På sydsiden af »Nordre Gråbrødregade« lå Gråbrødrenes klosterkirke
og sammenbygget med denne klosterbygningerne, der har haft plads om-
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trent hvor nu Rosted Hansens Hjørne ligger i vore dage. Kirken har ud
gjort klosterets nordligste fløj.
Klosterets bygninger har været anselige med en hovedbygning noget in
de fra Korsbrødregade, og kirken var forsynet med et temmelig højt spir.
Ved kirkens nordvestlige hjørne gik et stræde af mod syd, et stræde
som klosteret ved mageskifte med byen i 1507 fik lov til at afspærre med
porte for begge ender. Den sydligste af disse porte benævntes i 1550 i Ka
pitlets gamle jordebog »Gråbrødreport«. I regnskaber over byens jordskyld
1536-37 kaldes den »Klosterport i Søndergade«. Ligeledes på den kant
nævnes »Gråbrødrekloster Gade«, som løber ned mod »Horsfold«, rime
ligvis den nuværende Smedegade, siger Kinch. Den sydligste del af grun
den udgjordes af klosterets abildgård. Så stort og anset var klosteret, at
det kunne huse højfornemme gæster. I 1443 havde klosteret således konge
besøg indenfor sine mure.
Den 1. januar samme år havde Christoffer af Bayern under stor pragtud
foldelse ladet sig salve og krone i Ribe Domkirke af Ærkebiskop Jens Laxmand, og ved de påfølgende store festligheder slog kongen 72 adelsmænd
til riddere. Den 5. januar havde kongen endvidere stadfæstet den af Erik
Glipping givne Ribe Ret, hvorefter han den 7. januar holdt retterting i
»Gråbrødreklosterets stue«.
Det var dagen efter Helligtrekonger, at denne celebre begivenhed fandt
sted. Ved den lejlighed afgjordes en vigtig strid mellem biskopperne og
indbyggerne i Jylland og Fyn angående tiendens størrelse.
Hidtil havde indbyggerne kun givet en femtedel af afgrøden i tiende,
nemlig den, som tilkom kirken og præsterne, medens de i stedet for biskop
pens trediedel kun havde givet et mindre vederlag i den såkaldte »Biskopsgave«.
Ved rettertinget mødte nu på den ene side de 5 biskopper fra Nørrejyl
land og Fyn, på den anden side mødte på indbyggernes vegne 9 riddere
med lensmanden på Riberhus, hr. Erik Nielsen, i spidsen.
Efter at have drøftet sagen i en forsamling af lovkyndige, dømte kon
gen og ærkebiskoppen, at tiende i Jylland ligesom i de øvrige landsdele
skulle udredes med fuld tiendedel og deles ligeligt mellem biskoppen, sog
nekirken og præsterne, ligesom biskopperne fik bemyndigelse til på kon
gens og ærkebispens vegne at straffe lovovertrædere.
Samme dag påkendte kongen en strid mellem lensmanden og domkapit
let, ligesom han stadfæstede alle ærkebiskoppens privilegier og friheder
og udstedte en forordning om klosterets reform, der gav biskopperne for
øget myndighed over disse stiftelser.
I Gråbrødreklosterets kirke omtales i 1465 et Guds Legems Alter og i
1500 et Vor Frue Kapel.
.
I 1504 holdtes der et fornemt bryllup i Gråbrødreklosterets Vor Lrue
Kapel. Kongen opholdt sig i byen, og på dette tidspunkt gjorde Dekanus
M. Niels Lange sin broder, ridder Thomas Langes bryllup i Gråbrødreklosteret. Til stede var foruden kongen 5 biskopper og »mesten af al Dan
marks råd og adel«.
I Set. Laurentii Kirke begravedes også hos Gråbrødrene flere adelige
personer, f. eks. Niels Lange til Lydum og hans søn Thomas Lange.
Ved Reformationen blev Gråbrødreklostrets bygninger, der var blevet
brøstfældige, for de flestes vedkommende nedrevet.
Helt forsvandt bygningerne dog ikke på én gang.
I 1542 skænker kongen således et stenhus på grunden til sin sårlæge,
mester Ruprecht Geisspucher. Kirkegården gav kongen i 1545 byen til et
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kvægtorv, men da torvet ved domkirken blev udvidet, gav kongen bor
gerne tilladelse til at bebygge pladsen.
En del af de udstrakte grunde tilhørte senere Kristen Nielsen Lange til
Bramminge og efter ham sønnen Henrik Lange til Oldager. Efter dennes
død var bygningerne så forfaldne, at de måtte nedrives, og grundene køb
tes af Hans Hansen Roager og forblev derefter for størstedelens vedkom
mende i en lang tidsperiode i den Rahrske slægt, hvorfra de senere gik over
til tømmerhandler Chr. Lund. Nu gennemskæres grundene af vore dages
Nygade.

Nyt stort legat til studenter
fra Ribe Katedralskole

Ripensersamfundet har haft den store glæde at få overdraget bestyrelsen ai
et legat for studenter fra Ribe Katedralskole.
Legatet er oprettet af direktør cand. pharm. Niels Peder Lauridsen og hustru
«for fattige og flittige studenter dimiteret fra Ribe Katedralskole«. Legatet er
af en ganske betydelig størrelse, og dets renteafkastning beløber sig for tiden
til ca. 17.000 kr. Ordningen af legatet har trukket i langdrag, således at der
ved den første uddeling i november kan uddeles et endnu større beløb.
Legatportionerne er tænkt gjort store, således at de kan være en væsentlig
hjælp ved studium, efteruddannelse eller videnskabeligt arbejde, men stør
relsen vil iøvrigt være afhængig af legatarernes forhold. Der er af Ripensersamfundets bestyelse nedsat en legatbestyrelse på 3 medlemmer, som fore
tager legatuddelingen, hvis resultat vil blive bekendgjort ved Ripensersamfundets fest i november, men meddelelse vil tilgå hver enkelt ansøger. Legater
har jo været udsat for stor inflation, og et tilskud af denne størrelsesorden
må hilses med stor glæde, og Ripensersamfundet nærer den største taknem
lighed til legatstifteme for dette initiativ.

Ribe Håndværker- os Industriforening fejrede den 24. aprii på festlig vis 100 års
jubilæum. Bogtrykker dge /acofuen havde udarbejdet et smukt jubilæumsskrift, og der
overraktes et teknisk legat på 315.000 kr.
Ribe Disikontobanks direktør Alcåard Hyldaål kunne den 1. juli fejre 25 års jubilæ
um som bankens direktør.
Rlåe Stampemølle har planer om en emballage-fabrik på sit areal. Udgiften anslås
til 2,5 millioner kr.
Frøken dwM Rlttzer, datter af afdøde amtslæge Binzer i Rbe, er afgået ved døden.
Residerende kapellan ved Mariendalskirken på Frederiksberg, tidligere stiftskasserer i Ribe,
/f^sel R'llsåøj er død 60 år gammel.
Tandlæge ff. Tratte^;¡er, Rlåe, har til Katedralskolens bibliotek skænket en sjælden
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Homer-udgave på græsk med indskrift af rektor Peder Hege/and, skotens rektor 15691580.
Spgre&%sse?! /or A;&e Ay og omegn (Bikuben) har fejret 125 års jubiiæum.
Rogl?and/er Ænnd Ne:de-y4ndersen har solgt den kendte Bentzons Boghandel i Ribe
til sin mangeårige førstemand Le;'/ /oc/dmsen.
Konfekturehandler A. H%Kg%rd, Torvet, Ribe, har fejret 25 års forretningsjubilæum.
Lektor emeritus H. A. /o^ansen er udnævnt til Ridder af Dannebrog.
Et af Ribe domkirkes bispemalerier forestillende biskop AA'c&aei Hertz (1819-25)
er blevet stjålet. Billedet er 25 gange 50 cm og hang i 2 meters højde.
Den rumænske metropolit /ttttn MotsesCK har sammen med fire professorer gæstet
Ribe domkirke, hvor biskop Dons Christensen og antikvar Bencard viste om.
Spejder-hytten i Tange skal repareres for 5.000 kr.
Ribe domkirke er forsikret for 38 millioner kr.
Der arbejdes med Låningsvejen til Mandø. Byrådet har endnu ikke taget stilling til
spørgsmålet om dæmning eller svævebane.
En gruppe medlemmer af Rotary i Ribe vil i oktober besøge den engelske venskabsby
Ely.
Tidligere kasserer for Ripenser-Samfundet civilingeniør Car/ Rise Dam&jær, HD-stud.
1951, har udgivet en lærebog på 332 sider «Autoteknik, færdselslære og køreiteknik« en
håndbog for kørelærere og andre, der underviser inden for færdselsområdet.
Den nye, moderne skole «Wittenbergskolen« i Ribe er blevet festligt indviet.
Ribe har fået en flot, ny handelsskole på Nørremarken.
30.000 mennesker besøgte årets tulipandag i Ribe.
Lektor /ngeAorg
har fra Christen Møller Sørensen og hustru Marie Christine
Sørensens fond fået tildelt 10.000 kr.
Tidligere rektor for Ribe Statsseminarium Svend Afogensen fyldte den 7. maj 75 år.
Skibsreder Knud Lauritzen, København, har udgivet en meget interessant lille bog «Ribe
skibsfart efter 1850« med tekst af museumsinspektør, mag. art. Alan Hjort Rasmussen og illu
streret med mange gamle Ribebilleder. Bogen vil blive nærmere omtalt i næste nummer af bladet

Direktør cand. pharm. Niels Peder Lauridsen
og hustru Johanne Margrethe Lauridsen,
f. Riibner-Wissings legat
for studenter fra Ribe Katedralskole

Legatet, der i år uddeles for første gang, skal i henhold til fundatsen «anvendes
som økonomisk støtte efter forudgående ansøgning til fattige, men flittige stu
denter fra Ribe Katedralskole til videregående boglig uddannelse. Af de fra
nævnte skole dimitterede studenter har de fortrinsret, som er beslægtede med
en af legatstifterne, eller som stammer fra direktør Lauridsens fødesogn Gørding,
Ribe amt.«
Beløbet, der i år kan uddeles, er af størrelsesorden kr. 20.000.
Legatet uddeles i et antal portioner, der fastsættes af legatbestyrelsen.
Legatmodtagernes navne vil blive meddelt ved Ripenser-Samfundets årsfest i
København i november, og legatportionerne vil blive de pågældende tilsendt.
De ansøgere, der evt. ikke er kommet i betragtning i år, vil få meddelelse herom.
Ansøgningsskemaer skal være indsendt inden 1.10. 1971.
Ansøgningsskemaer kan rekvireres hos legatbestyrelsens sekretær, civilingeniør
P. Daugaard Peters, Holmegårdsparken 1, 3. tv., 2980 Kokkedal, tlf. (03) 24 77 21.
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Nye medlemmer
Sigd. 7977; Ellen Bach Andersen, Gjerndrup, 6650 Brørup. Hans Chr. Andersen,
Funders Allé 2, 6740 Bramminge. Elisabeth Andrup, Bispegade 21, 6760 Ribe. Maren
Barsballe, Spandet, 6542 Arnum. Anna Kirstine Bendtsen, Mejiby, 6660 Lintrup. Anton
T. Bjerrum, Nørregade 39, 6650 Brørup. Elin Marie Carlsen, Høe, 6740 Bramminge.
Paul C. Lynggaard Erichsen, Vestergade 4, 6670 Holsted. Erik Eriksen, Albæk, 6740
Bramminge. Knud Gregersen, Kurveholmen 16, 6760 Ribe. Tom W. Grünfeld, Kon
gensgade 11, 6760 Ribe. Eva Brink Hansen, Nørregade 56, 6650 Brørup. Hanne Brorsen
Hansen, Paxvej 64, 6650 Brørup. Niels Hansen, Tingvej 4, 6630 Rødding. Signe M.
Holst, V. Lindet, 6510 Gram. Jon Hune, V. Vedsted, 6760 Ribe. Inger Jepsen, GI.
Hviding, 6760 Ribe.

Adresseændringer

Alle adresseændringer bedes meddelt til sekretæren: Civilingeniør P. Daugaard Peters,
Holmegårdsparken 1, 3. tv, 2980 Kokkedal, tlf. (03) 24 77 21.
$7gd. 7910; Generalinde Margrethe Gørtz, Strandvejen 187, 4. 2900 Hellerup.
StKtL 7949. Læge H. Dylmer, Forsorgscentret, Hald Ege, 8800 Viborg.
.Stad. 7932; Fru Henny Villumsen, Rørvigsvej 24, 9270 Klarup.
StKtJ. 7934; Læge Knud W. Kastrup, Fortly 2H, 2610 Rødovre. Socialrådgiver Inge
lise Reimar-Larsen, Høstbuen 10, 2750 Ballerup. Fru Birgit Trostmann, Enemærket 7,
5700 Svendborg.
Regi 7936; Skovfoged N. P. Kiholm Andersen, Teglgårdsvej 106, 5500 Middelfart.
7936; Civilingeniør Erik Dalsgaard, Højstrupvej 149, 2700 Brønshøj.
5tgd. 7937; Civilingeniør Peter Daugaard Peters, Holmegårdsparken 1, 3. tv.,
2980 Kokkedal.
Rf<d 793#; Kontorassistent Ester Stenderup Olsen, Bullerupvej 16, 5310 Seden.
Stgd. 793#; Systemkonsulent Olav Fink, Ranzausgade 11, 2., 2200 København N.
5tgd. 7939; Læge Poul Neergaard, Østervang 7, st., 5610 Assens. Fru Inger Ramus,
Carl Nielsensvej 10, 7400 Herning.
Stwd. 7960; Lærer Kirsten E. EUegaard, Møllevang 12, 6091 Bjert. Læge Jacob Hune,
Lathyrusvej 2, 7400 Herning.
Regi 7967; Montør Johan E. Johansen, Frederiksbergallé 5, 7200 Grindsted. Elektroinstall. A. Peter Jørgensen, Spangevej 19, 8700 Horsens.
7967; Mag. scient. Poul Martin Flejlesen, Halskovgade 4, 4., 2100 København 0 .
Stud. pharm. Hans Ebbesen Johansen, Sjælør Boulevard 55, st., 2450 København SV.
Socialrådgiver Birthe Aarup, Højvang 8 6600 Vejen.
5?gd. 7962; Adjunkt Dorte Kittelmann Thomsen Apollovej 51, Thorsted, 8700 Hor
sens. Læge Krestian A. Thygesen, Kløvervænget 24C, 1., 5000 Odense.
Jigd. 7964; Lærer Else Johanne Gehrke, Ringvej 19, Stubbæk, 6200 Åbenrå. Civilngeniør Peter Korsgaard, Søborg Hovedgade 22, 3., 2860 Søborg. Stud. theol. Elin
Post, Den Jyske Idrætsskole, 7100 Vejle.
Stgd. 7963; Hr. Åge Vedsted Hansen, Slettehagevej 27, 8240 Risskov. Sygeplejerske
Lis Korsgaard, Søborg Hovedgade 221, 3., 2860 Søborg. Stud. mag. H. P. Oulund
Nielsen, Koll. 9, vær. 425, Universitetsparken, 8000 Århus C. Fru Vivi Kyndtsen, Degn
mose Allé 70, 2700 Brønshøj. Hr. Bo Ulfbeck, Hesseløgade 56, 2100 København 0 .
Regf 7966; Postmedhj. Hans Jørn Nielsen, Cottagevej 2, 2900 Hellerup.
7966; Korrespondent Katrina Søby Christensen, Lyngevej 109F, 3450 Allerød.
Stud. mag. Lisbeth Jakobsen, Guldgravervej 17, 1., 3000 Helsingør. Stud. mere Frede
Kragh, Rantzausgade 20B, 3. tv., 2200 København N.
Stad. 7967; Lægesekretær Pia G. Brand, Virumvej 135A, 2830 Virum.
Stgd. 796#; Stud. pharm Marie E. From Lauridsen, Grønjordskollegiet 6705, 2300
København S. Hr. Jens Lund, Bentesvej 67, 1. th., 8220 Brabrand. Stud. med. Jane
Urup, Bruunsgade 26, 3., 8000 Århus C.
SYgd. 7969; Stud. theol. Søren Skousen Juul Christensen, Vestervang 8, nr. 812, 8000
Århus C. Hr. Peter Pedersen, Vestergade 12, 6670 Holsted.
Stgd. 7970; Stud. oecon Geert Aagaard Andersen, Marselis Boulevard 131, 3. th.,
8000 Århus C.
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ÅRSFEST
lørdag den 20. november i selskabslokalerne, Bogensegade 4
(en sidegade til Randersgade - 15 sek. fra krydset Jagtvej-Østerbrogade)
Kl. 18

G EN ER A LFO R SA M LIN G

som herved indkaldes i henhold til lovens § 6 med følgende
DAGSORDEN:
1. Beretning om foreningens virke i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsregnskab for foreningen og understøttelsesfondet samt
budget og forslag til medlemskontingent for det kommende år. Bestyrelsens
forslag til kontingent: Uændret kr. 10,00, dog kr. 5,00 for stud-, elever,
soldater m. v.
3. Valg af formand, 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse.
4. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
5. Eventuelt.
P.b.v.

A. Adr&of,
formand.

ÅRSFEST

Kl. 19 serveres middagen:
Kold fiskeanretning (+ V4 flaske hvidvin)
Farseret kalkun m / tyttebær (+ V4 flaske rød- eller rosévin)
Isrand m / frugter ( + 2 glas portvin eller madeira)
Mokka
Under kaffen vil docent, arkitekt m.a.a. Ff. H. Enggtns: fortælle om bl. a. de
bestræbelser, der gøres for at bevare det gamle Ribe.
Under kaffen vil ligeledes navnene på årets modtagere af Z.%%ridsens /eget blive
meddelt, og derefter spilles op til dans.
Prisen for arrangementet er kr. 42,00, dog kun kr 32,00 for studerende m.v. (incl.
garderobe, vine m.v.) .Årets russer deltager gratis.
Gæster er meget velkomne, og medlemmer, der er forhindret i at deltage i mid
dagen, er velkomne til kaffen (kl. ca. 21). Men tilmelding, også til kaffen, udbedes
af hensyn til arrangementet.
U/me/ding senesi onsdag den 17. november til (01) HE 86 38 (Karkov) eller
(03) 24 77 21 (Daugaard Peters) eller skriftligt til sidstnævnte, Holmegårdsparken
1, 3. tv., 2980 Kokkedal.
JULEFESTEN vil atter i år blive holdt på »Postgården« tirsdag den 28. december.
Se nærmere i næste nummer af bladet.
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Ripenser-Samfundets årsregnskab 1970-71
7. <?/éA 7770 //7 70.

7777

Ddgt/ter.*
Ripenserbladet, trykning, redaktion og distribution.............................. 7311,91
-3- annonceindtægt ....................................................................................... 2400,00
Arrangementer ...............................................................................................................
Diverse omkostninger ...................................................................................................
Indkassering af kontingent...........................................................................................
Forudbetalt kontingent, at overføre til 7 1 /7 2 ................................................
Årets overskud ...............................................................................................................

4911,91
1805,80
613,40
379,86
12,00
645,08
8368,05

Indtægter.*
Kontingent ..................................................................................................................... 6942,00
Ekstrabidrag .................................................................................................................... 926,05
Tilskud, Ribe byråd ........................................................................................................ 500,00
Renter, girokonto ............................................................................................................ 110,01
8368,05

70.

777/

Aktiver.* Kassebeholdning ........................................................................................... 1047,83
Girobeholdning ........................................................................................... 5055,34
Diverse debitorer ....................................................................................... 60,00
Adresseringsmaskine ...................................................................................
1,00
6164,17
Kapitalkonto, saldo primo ......................................................................... 5519,09
Årets overskud ............................................................................................. 645,08
6164,17

Ripenser-Samfundets understøtteisesfond
.DrT/I.fregw/M/' 7. eÅI. 70 /;7 70.

77.

Udgt/ter.*
Indtægter.'
Legat ............................................... 200,00 Renter, 30/11-70 ............................ 123,30
Årets overskud ............................ 47,61 Renter, 31/ 5-71 ............................ 124,31
247,61
247,61

Aktiver.*

iA t/tty

70.

PiMHuer;

77

Bankbog, Ribe Diskontobank .. 2791,86 Kapitalkonto, saldo primo .......... 2744,25
Årets overskud ..............................
47,61
2791,86
Roskilde, 5.-10. 1971
P. Lung/mlt
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Livet i Ribe 1560-1700
U/ reJ^iør

L^ssew

Historikere er Peder Terpager megen tak skyldig. Det gælder også cand.
mag. Ole Degn, der i rækken af skrifter udgivet af Jysk Selskab for Hi
storie har udsendt en charmerende bog med titlen „Livet i Ribe 1560-1700
i samtidiges optegnelser". En meget betydelig del af disse optegnelser ken
des kun i afskrifter, som Ribes førsteelsker blandt historikere har foretaget,
mens han samlede stof til sit hovedværk, Ripæ Cimbricæ, bogen om det
jyske Ribe. Det var den bog, Terpager måtte skrive to gange.
Første gang var det tanken, at den skulle trykkes i hovedstaden, og
Terpagers manuskript lå netop i trykkeriet, da store dele af København i
1728 gik op i luer. Et livsværk, så nær fuldførelsen, var lagt i aske, og
Terpager var da 76 år gammel. Ingen anden ville formentlig have haft ind
sigt og interesse nok til at tage arven op efter ham. Men Terpager tog fat
igen. Og i året 1736 stod han med det rekonstruerede værk i hånden, trykt
i Flensborg på latin og forsynet med et forord, hvoraf man fornemmer for
fatterens jublende glæde over at have fuldført sit arbejde endnu en gang
og hans stolthed ved tanken om at være barn af den historiske stad, og at
have øvet sin mandoms gerning i den. Som bogens forfatter betegnede han
sig ikke som sognepræst, lektor eller doktor, men som Petrus Terpager, ri
penser, idet han tilføjede, at bogen var fuldført i Ribe den 11. juni 1736
- i hans alders 83. år.
Terpager havde arbejdet omhyggeligt med sit stof og øst det af talrige
optegnelser, som siden er gået til grunde. Men Terpager nøjedes ikke med
at benytte kilderne, han havde i vidt omfang med sin sirlige skrift noteret
adskilligt mere, end han fik brug for selv. En del af disse optegnelser ligger
nu i Universitetsbiblioteket i Oslo, hvortil de er kommet via dansk-norsk
efterslægt, og en del ligger i Det kgl. Bibliotek. Det er den norske del af
disse terpagerske optegnelser, Ole Degn har benyttet. De blev på afdøde
overarkivar, dr. Bruuns foranledning affotograferet, da undertegnede hav
de lånt dem herned til et arbejde med begivenhederne i Syd- og Sønderjyl
land under Karl Gustav krigene (Aksel Lassen: Skæbneåret 1659, udgivet
af Jysk Selskab i 1958). Mærkeligt nok har Ole Degn tilsyneladende ikke
optaget de tcrpager'ske optegnelser, der ligger i Det kgl. Bibliotek.
Men der har været rigeligt stof i Oslo-optegnelserne til at forsyne Ole
Degn med hen ved en trediedel af de optegnelser, der er benyttet i bogen,
afskrifter af en dusin ripenseres - eller måske bedre: riberes —optegnelser.
Dertil kommer en række i forvejen mere eller mindre kendte optegnelser
fra mænd med nær tilknytning ved fødsel eller virke til det gamle Ribe.
Ole Degn drager sammenligninger mellem omtaler af de samme begiven
heder, han giver læseren et indtryk af de dagbogsforfattere og historiebe
rettende personligheder, der i de sidste halvandet hundrede år af Ribes
storhedstid har ydet deres bidrag til belysning af tidens mennesker og de
res levevilkår, og hvad der optog dem i lyst og nød.
Bogen er rigt illustreret, og den, der er interesseret i Ribes historie, dens
slægtsforbindelser og de vilkår, hvorunder 1500- og 1600-tallets mennesker
virkede, må føle glæde ved, at Ole Degns bog er udkommet og ved den
grundighed og indlevelsesevne, forfatteren her har lagt for dagen, navnlig
i et omfangsrigt noteregister.
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DØDSFALD

Et af Ripensersamfundets mest trofaste medlemmer gennem årene, lektor
Kristian Elmgaard, student fra Ribe 1926, er død i sommerferien . Elmgaard var født i Vrenderup ved Varde, og hans virke kom til at knytte sig
til Ordrup Gymnasium, hvor han var en skattet og anset pædagog. Skole
tiden i Ribe, hvor han boede i pension, vakte imidlertid en livsvarig og
usvækket interesse for Ribe og for foreningen. Han forsømte nødig for
eningens sammenkomster i København, og den ældre del af foreningens
medlemmer kunne altid regne med at træffe den hjerteglade mand, der
med umiskendelig jysk accent gav udtryk for en ligefrem soliditet og loya
litet. Vi ældre vil savne Elmgaard.
A. K.

Ribes skibsfart efter 1850

^4/* AA/cr ÆgrAw
Skibsreder Knud Lauritzen har udsendt en publikation om Ribes skibsfart
efter 1850, der må glæde enhver ripenser, der har kærlighed til Ribe og
dens historie. Ribe venter endnu på at få byhistorien ført op fra 1820 og
til nutiden. Det lykkedes overlærer Kinch i to bind (1869 og 1884) at
skrive historien indtil 1660, og med støtte i hans optegnelser udkom endnu
3 bind (1929, 1936 og 1946) skrevet af tre historikere, der førte beskrivel
sen frem til 1820.
I det foreliggende hefte på 56 sider har museumsinspektør, mag. art.
Alan Hjorth Rasmussen i tiden 1850 og op til nutiden behandlet den side
af Ribes historie, der vedrører skibsfarten med oplysning om de forskellige
skibe, der var tilknyttet Ribe lige fra de skibe, der blev bygget på Slotsblegpladsen, videre over lærer Ribers „Ormen hin lange" og til de større
skibe, der af skibsreder Ole Lauritzen er registreret som hjemmehørende i
Ribe, men som aldrig har set Ribe.
Ved siden af at omtale selve skibene, omhandler bogen også mange træk
fra Ribe i tilknytning til skibsfarten, åen og byens borgere. Træk fra Ribe,
som ældre borgere fra Ribe erindrer, men nu med beklagelse må konsta
tere, ikke mere eksisterer. Disse træk friskes op i bogen og det gøres ikke
alene i tekst, men også ved 30 fine illustrationer og kortskitser, og for dem,
der er interesseret, er der anført 47 kildehenvisninger.
Kapiteloverskrifterne i heftet giver et indtryk af indholdet. De er:
Havnen - Havne og bropenge - Skibsbyggeriet i Ribe - Købmand, skib og
reder - Den store og lille skibsfart - Drømmen om vestkysthavnen - Ribe
kanal - Dige, sluse og holm - Ribes ulykke —Ribe skibe.
I den tidlige middelalder var Ribe Danmarks eneste vestkysthavn, og en
stor del af rigets handel gik over byen, men efterhånden kom andre søkøbstæder til, og handelen indskrænkedes til et beskedent opland omkring
Ribe. Men al ind- og udførsel fra dette område var alene henvist til søvejen
over havnen i Ribe. Omkring 1850 var byen inde i en opblomstring med
etablering af flere store virksomheder, der stillede krav til kommunikation
med udveksling af varer. Dertil kom, at Ribe husede en række initiativrige
borgere som f. eks. skibsreder Knud Lauritzens bedstefader, tømmerhand
ler J. Lauritzen, der tegnede sig som ejere af skibe, og livet på havnen
var ret livlig med transport af varer, hvis art der gøres rede for. I 1869
noteredes der således ca. 250 anløb og afgange af skibe på havnen. En del
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Af disse var ganske vist pramfart knyttet tii losning og ladning af skibe,
der på grund af dybtgående måtte ankre op ved Skøgum, der var havnens
red ude ved Knude dyb i vadehavet. Det var et stadigt tilbagevendende
problem med vanddybden i åen og dens store slyngninger, og sejlads var
kun mulig ved højvande og passende vindretning. Man bestræbte sig dog
af al magt med muddermaskine og andet uddybningsmateriale at holde
sejlrenden klar, og i årene 1855-56 byggedes en skibskanal fra Knude dyb
og ind til Kanalhuset. Det betød en stor lettelse for sejladsen, men det satte
byen i gæld, og fortsættelsen af kanalen som skibskanal ind til byen kom
aldrig. Konkurrerende havnebyer kom Ribe i forkøbet. Dertil bidrog de
store ulykker og uheldige omstændigheder, der væltede ind over byen.
Krigen 1848 forsinkede kanalbyggeriet. Krigen 1864 beskar Ribe for
halvdelen af dens opland, anlægget af banen til Esbjerg og havnen der i
1874 flyttede udenrigsfarten til Esbjerg, halverede igen byens opland. An
lægget af jernbanen til Ribe i 1875 flyttede transport fra havnen og til
banen. Der blev kun lystsejlads tilbage. Endelig var der anlægget af diget
1911 til 13, der vel fik betydning for oplandets opdyrkning og hindrede
de ødelæggende stormfloder, men det gjorde åen mindre besejlingsmulig
og formindskede højvandet. Bilerne kvalte til sidst også lvstsejladsen, og
det var derfor af mindre betydning, at man til sidst spærrede havnens ind
løb med den lave bro på omkørselsvejen, Ribes betydning som søhandelsby
var forbi. Der har sænket sig stilhed over havnen, men Ribes navn bæres
stadig på de store have, af de skibe, som tømmerhandlerens oldebarn Ole
Lauritzen har hjemskrevet til Ribe, og som har gjort Ribe til nr. 6 blandt
landets byer med hensyn til hjemmehørende tonnage.
Skibsreder Lauritzens initiativ med udgivelse af den foreliggende bog
må hilses med stor glæde. Den belyser en vigtig side af byens historie, og
det var at ønske, at også andre virksomheder med tilknytning og interesse
for Ribe ville tage andre sider af byens historie op til behandling.
En stor tak til Knud Lauritzen.

Pedery4/Hegelund som
skoledramatiker
ccnd. %rf. y4<3ge Jørgensen
«Efter at teateropførelser i Ribe i nogie år havde ligget stille, opførte vi endelig i dette
år, hvordan forsøget nu faldt ud: den 1. dag Jephi^es af G. Buchanan, den 2. og 3. dag
rlco/csins, om den forlorne søn, på dansk«. Således lyder i oversættelse ved Bue Kaae
den optegnelse, som rektor Peder Hegelund har indført i sin kalender ud for datoerne
4., 5. og 6. juni 1571.
Hegelund spillede som bekendt en fremtrædende rolle i skolens og byens liv i slutnin
gen af det 16. og begyndelsen af det 17. århundrede. Efter at have erhvervet magister
graden ved universitetet i Wittenberg overtog han den 15. november 1569 ledelsen af den
skole, hvor han selv havde været elev og hører, - og denne stilling beholdt han frem
1580, da han blev teologisk læsemester og sognepræst i Vester Vedsted. Det var efter
datidens forhold, hvor et rektorat nærmest var en avancementsstilling, en usædvanlig
lang funktionsperiode, men tillige blev det et højdepunkt i katedralskolens historie.
Under Hegelunds ægide fuldbyrdedes i filippistisk ånd den pædagogiske, organisatoriske
og strukturelle reform, som kirkeordinansen af 1537 havde udstukket retningslinier for,
og som blandt forgængerne især Jens Pedersen Grundet og Hans Thomissøn samvittig
hedsfuldt havde indledt.
Til Hegelunds fortjenester hører, at han på forskellig vis befordrede det danske prosettantisk-humanistiske skoledramas udvikling. Indsatsen på dette felt, og da ganske spe-
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delt hans i flere henseender overordentlig interessante selvstændige bearbejdelse (*paa
Danske Rim«) af Augsburg-rektoren Sixt Bircks nylatinske bibelskuespil Susanne, har
tilsikret ham en plads i litteraturens hisorie.
Bircks stykke, som er inddelt i fem akter, udkom i 1537, - men er i realiteten en be
arbejdelse af et tysk stykke i tre akter, som Birck udgav, mens han i årene 1530-36 vir
kede som skolemester i Klein-Basel. Såvidt man kan skønne, har Hegelund ikke haft
kendskab til denne oprindelige version af Bircks komedie. Derimod kan der næppe
herske tvivl om, at det var den schweiziske forfatters nylatinske udgave af den gam
meltestamentlige historie, som Hegelund under sit studieophold i Leipzig to gange så
blive opført. Den 9. maj 1565 noterede han i kalenderen, at "Sasanna blev opført på
rådhuset«, og to dage senere hedder det, at "komedien Susanne blev opført offentligt i
Paulinerkollegiet på den mest strålende måde af unge adelige«.
Stykket nød megen anseelse i tiden, hvilket formentlig var grunden til, at man beslut
tede at opføre det som led i festlighederne i anledning af prins Christians (den senere
Christian IV's) dåb. Opførelsen - i Københavns slots gård den 3. juni 1577 - var på
originalsproget, altså på latin.
På dette tidspunkt forelå imidlertid allerede Hegelunds danske bearbejdelse, - som
skoledisciplene i Ribe havde opført i slutningen af juni 1576. Da dronning Sophie gav
udtryk for megen begejstring over Bircks stykke, tog Hegelund af barnedåbsopførelsen
anledning til at befordre sin bearbejdelse i trykken. Den 22. juli 1577 sendte han et
egenhændigt skrevet eksemplar til København for at indhente et imprimatur hos de
teologiske professorer og et tilbud hos bogtrykkeren, den kendte Mads Vingaard. Eks
emplaret kom retur den 14. april 1578, og den 21. maj blev Sasanna - »gennemset og
rettet«, som det fremgår af kalenderen - sendt til trykning.
Den færdige bog kom Hegelund i hænde den 4. februar 1579. Den indledes med en
lang dedikation til dronningen (en dedikation, som ¡øvrigt leverer et varmt forsvar for
skolekomedier — vis å vis de "vranguillige, seersindige oc ilde vnderuisde Hoffeuder, der
foracte, fordømme oc ville forlegge alle slig Leege oc diet«), en fortale til stykkets ak
tører og læsere og en række digte, dels af Hegelund til kongefamiliens ære, dels af ansete
mænd til Hegelunds ære. Først herefter når læseren, næsten fire ark inde i bogen, frem
til listen over "dramatis personæ« og den af herolden fremsagte "prologus apologeticus«.
Efter selve skuespillet følger i bogens plan et monologisk læredigt med titlen Ca/anzma, - om bagtalelsen og dens gerninger og væsen. Talen er om en stærk udspillet ver
sion af et såkaldt mellemspil beregnet til at fremsige mellem 4. akts 6. og 7. scene, på det tidspunkt, hvor tingene tegner sig allermørkest for den af de to liderligere gamle
rådsherrer skammeligt bagtalte og på det grundlag dødsdømte, men jo iøvrigt kyske og
udadlelige Susanna. At det forholder sig således, fremgår ikke blot indirekte af, at mo
nologen i trykket fylder næsten lige så meget som selve skuespillet, men også, noget
mere direkte, af en kalenderoptegnelse af 28. oktober 1578, dvs. femten måneder efter,
at Hegelund var begyndt at undersøge udgivelsesmulighederne, og fem måneder efter, at
han havde afsendt .iasanna-manusknptct: »Jeg lagde sidste hånd på Cn/an?n;'n og sendte
den til København [...]«.
Bogen bidrog i kraft af det relative sproglige og versifikatoriske mesterskab, som den
vidner om, men også i kraft af de udenværker, som den er udstyret med, til at sikre
skolekomedien (betragtet som genre) en agtværdig placering i samtidens litteratur. Side
om side med Viborg-præsten Hieronymus Justesen Ranchs arbejder hævder Sasanna sin
betydning som et værk, hvori sproget - med Torben Kroghs ord - »smidiggøres, renses
og forfines«. Der er med disse stykker, fortsætter Krogh, "skabt en særpræget sprogtone,
et første, glimtvis forbausende fængslende og vellykket forsøg på en i hele sin klang og
rytme dansk dramatisk poesi«. Herudover påkalder Sasanna sig opmærksomhed ud fra
en dramaturgisk synsvinkel på grund af de mange udførlige sceneanvisninger, som kan
give eftertiden et vist begreb om, hvordan opførelsen i Ribe hin junidag formede sig.
I Alex Garffs kantate til Ribe Katedralskoles 800 års jubilæum hedder det om Hege
lund, at han "løste latinens bånd«, således at skolekomedien "fik liv og ånd«. At han løste
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latinens band er der nu i og for sig intet særligt bemærkelsesværdigt i, - forsåvidt som en
udvikling i den retning fandt sted overalt inden for den protestantiske skoledramatik.
Dens humanistisk-pædagogiske udgangspunkt var som bekendt troen på, at latinen hen
sigtsmæssigt lod sig indlære gennem »dramatisk læsning* af de klassiske skuespiltekster,
ikke mindt Terents . Til det saledes givne repertoire føjedes i reformationsårhundredets
løb en stor mængde nylatinske stykker, hovedsagelig over gammeltestamentlige emner, og
altid med et moralistisk sigte. Samtidig blev folkesprogene taget i brug til skoledramatiske
formal, idet man deis oversatte klassisklatinske og nylatinske arbejder, dels producerede
originale foikesproglige stykker. Det bemærkelsesværdige i denne sammenhæng er, at den
tredje fase er sa godt som ene om at tegne billedet her i landet, —at en ganske betragtelig
del af de stykker, som Hegelund lod sine elever opføre, blev givet på dansk, at Koldingborgmesteren Søren Kjærs indsats på det skoledramatiske område i alt væsentligt bestod
i oversættelse af ikke-danske tekter til dansk, at det såkaldte Resen-håndskrifts fem kome
dier var "paa Danske Riim«, at Ranch skrev alle sine stykker på dansk, samt at Randersrektoren Peder Thøgersens repertoirebog udelukkende indeholder danske tekster.
Dette betyder imidlertid ikke, at latinen blev forsømt, ejheller —trods kantatens vurdering af Hegeiunds skoledramatiske virksomhed —i Ribes lærde skole. En nøjere undersø
gelse af Ribe-repertoiret, som vi iøvrigt udelukkende kender fra Hegeiunds kalenderopteg
nelser (der efter sagens natur er yderst kortfattede og tillige ikke »ufejlbarlige i retning af
fuldstændighed«), vil vise dette. De relevante optegnelser findes aftrykt i Sophus Birket
Smiths indledning til den kritiske udgave af
og
som Universitets-Jubi
læets danske Samfund offentliggjorde i 1888-90. En gennemgang af repertoiret indgår i
Ad. Stender-Petersens bidrag til samlingsværket Humanister i
(1959), og en stil
lingtagen til de af Stender-Petersens synspunkter og betragtninger, som vedrører forholdet
mellem Ribe-repertoiret og Resen-bandskriftet, har undertegnede fornylig publiceret i tids
skriftet 5prog og An/tKr (bd. 27:1, 1971, s. 1-9).
Den 4. juni 1571 opførtes som nævnt George Buchanans nylatinske
og vel at
mærke pa latin. Det kan ikke —saledes som det sker hos Stender-Petersen —sluttes ud fra
det faktum, at der står »danice« dér, hvor en senere opførelse af dette stykke, den 25. juni
1576, er ført til bogs; men en tredie optegnelse, af 19. november 1575, fortæller os, at He
gelund den pågældende dag fik Søren Kjærs danske oversættelse af Buchanans stykke i
hænde (formentlig har der været tale om et bestillingsarbejde). - Kalenderens oplysning
om, at teateraktiviteten i en årrække havde været indstillet, modsvarer grundtanken i dedi
kationen til dronningen forrest i
den nordiske syvårskrig og de plager, som fulgte
i dens kølvand, havde ikke indbudt til glædesmanifestationer, men med fredsslutningen i
Stettin i december 1570 velsignedes riget med »fredsommelig rolighed«, - hvilket også
lokkede de »arme Scholetienere og Børnelærere« med samt deres »fattige Dicipler« frem
af deres »smaa Hytter oc Verckested« for gennem skuespilopførelser at tilkendegive deres
glæde. Pra kæmnerregnskaberne vides, at der er blevet opført skuespil i Ribe i 1560 og
1561. Hegelund, som i 1558 havde fået ansættelse som hører, forlod skolen og byen sam
men med Hans Thomissøn, der i foråret 1561 drog til København for at overtage embedet
som sognepræst ved Vor Frue Kirke. Han har med andre ord utvivlsomt været impliceret
i opførelsen i 1560, men muligvis ikke i den det følgende år.*
Den 5. og 6. juni 1571 opførtes som ligeledes nævnt en dansk oversættelse af den neder
landske forfatter Gulielmus Gnapheus' nylatinske Aco/atHs, en dramatisering af lignelsen
om den fortabte søn. Dette i 1529 skrevne stykke var meget yndet og blev oversat til flere
* Der foreligger intet om, hvilke stykker man ved de pågældende lejligheder opførte.
Men Peder Syv nævner et sted, at han i 1696 af Peder Terpager fik tilsendt »to gamle
haandskrevne Komedier, som synes i C. 3. tiid at være skrevne. 1. om /adlt som ej er
fuldkommen. 2. Plavti
også udsat i Dansk rim, efter de Tiders eenfoldighed«.
Der kan her meget vel være tale om stykker, som er blevet opført i Hans Thomissøns
rektortid.
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sprog. Roski Ide-humanisten Petrus Parvus havde i 1537 besørget en udgave af den latinske
tekst, og en håndskrevet dansk oversættelse fandtes i Johan Rhodius' bibliotek. Om den
var identisk med den i Ribe benyttede, lader sig naturligvis ikke afgøre. Oversætteren kan
efter Stender-Petersens formening »kun have været Peder Hegelund selv eller hans tekst
leverandør Søren Kjær«.
Den 15. juni 1572 opførtes Terents' Andria, formentlig på originalsproget.
Den 16. juni 1572 opførtes på dansk et stykke, som i Hegelunds kalender kaldes iazarøs
a CRwto resKscftatKS. Det identificeres af Stender-Petersen med det tabtgåede Resenhåndskrifts stykke Om iazari Opstandelse og med den i Randers-håndskriftet overleve
rede ComeJne Afart<e AfagJa/enæ og tilskrives på grundlag af en metrisk-stilistisk analyse
Søren Kjær, hvis eneste originalbidrag til det danske skoledramatiske repertoire det i givet
fald er. Stender-Petersen afslutter iøvrigt sin omtale af Comedia Martæ Magdalenæ med
en konstatering af, at stykket »ikke er blevet opført nogen steder undtagen muligvis — efter
en lang vandring fra Kolding over Ribe og Viborg - i Randers«. Der foreligger her ganske
øjensynligt en regulær lapsus. For det første lod Hegelund jo, hvis identifikationen ellers
er korrekt, stykket opføre, - og for det andet tillader kilderne ikke nogen slutning med
hensyn til, hvorvidt det har været opført i Viborg. Rent bortset fra, at det visnok er pro
blematisk, om Resen-håndskriftet kan godtages som pant på en nær forbindelse i skoledra
matisk henseende mellem de lærde skoler i Ribe og Viborg (se herom artiklen i Sprog og
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Den 17. juni 1572 opførtes, formentlig på latin, en komidie »de desponsatione Christi et
Ecclesiæ et de x. virginib[us]«, som der står i kalenderen. Birket Smith ved ikke, til hvem
man skal henføre dette stykke, men nævner, at der findes et nylatinsk arbejde, De decem
virgMM^KS, af Hieronymus Ziegler. Stender-Petersen anfører, at talen »uden al tvivl« er
om Zieglers stykke, som er fra 1555, og som bl. a. rummer en på højsangsmotiver baseret
elskovssamtale mellem Jesus og Ecclesia.
Den 5. marts 1576 opførtes Arnoldus Madirus* nylatinske prosaskuespil PtMnder BomRf/[Ks, udgivet i Antwerpen 1546, men skrevet nogle år tidligere. I sit notat om opførelsen
har Hegelund tilføjet ordene »Klaus Føliss«. Birket Smith formoder, at der har været tale
om en oversættelse ved Klaus Følle af Madirus' stykke, hvilket imidertid afvises af Sten
der-Petersen, som - i overensstemmelse med sin teori om, at Hegelund i kalenderen
»strengt skelner« mellem sådanne komedier, som er blevet opført på dansk, og sådanne,
som er blevet opført på latin - hævder, at der ingensomhelst grund er til at tro, at stykket
blev givet på dansk. Sagen er imidlertid, at materialet (in casu kalenderoptegnelsen) ikke
levner os nogen som helst mulighed for at afgøre noget som helst. Men mærkeligt er det
rigtignok, at Ptsander RomMiKs blev opført i begyndelsen af marts, mens alle de øvrige
opførelser fandt sted i de lune måneder juni og juli, - samt at Hegelund i denne optegnelse
anvender verbalformen »exhibitus« i stedet for »exhibuimus«. Dette sidste taler til gunst
for Stender-Petersens formodning om, at Klaus Folie er instruktørens navn, en formodning,
som iøvrigt med allerstørste forsigtighed er anteciperet af Birket Smith; verbalformen
kunne, skriver han, »mulig tyde paa, at han [c: Hegelund] ikke selv havde Del i denne
Forestilling, men ganske sikkert er det dog vist ikke«.
Den 25. juni 1576 opførtes atter Buchanansy^pR/Rar, men denne gang — som det allerede har
været omtalt - i dansk oversættelse ved Søren Kjær.
Den 26. juni opførtes Georg Rollenhagens A^r-AM??!, »huilcken Seffren Schriffuer, Borg
mester vdi Kolding, vsatte aff Tydsk paa Danske«, som skrevet står i indledningen til den
»epilogus generalis trium dramatum«, hvormed der sættes punktum i den trykte udgave af
Sammensteds er det
anført, at Kjær også var mester for /epRtRes-oversættelsen, - det vides som ovenfor nævnt fra kalenderoptegnelsen af 19. november 1575. Iøv
rigt er begge oversættelserne gået tabt.
Den 28. juni 1576 opførtes endelig Hegelunds RKMWM-bearbejdelse. Henvisninger til
krigen og taksigelser for freden både i dedikationen og i prologen kunne tyde på, at han
allerede nogle år tidligere havde prøvet kræfter med Bircks tekst, men til en opførelse
kom det i hvert fald først i dette i den danske skoledramatikshistorie så vigtige år.

Den 22. juni 1578 opførtes Rudolf Walters TVcf-dl (skrevet på latin i 1549, men først
offentliggjort i 1562) i dansk oversættese ved Søren Kjær, - hvilket entydigt fremgår af
kalenderoptegnelsen (»Danice redditam Seuerino Paludano^ cos. Colding«). En
oversættelse findes overleveret i Randers-håndskriftet, og der er ingen grund til at be
tvivle, at den er identisk med den i Ribe benyttede.
Den 25. juni 1583 opførtes et stykke med titlen /osepA. Hegelund var på dette tidspunkt
ikke mere rektor, men han kan som teologisk læsemester meget vel have haft del i opførel
sen, selvom han i optegnelsen anvender verbalformen »exhibitus« (se ovenfor). Stykket
identificeres af Stender-Petersen med enten Cornelius Crocus' Jeseph-komedie fra 1536
eller Georgius Macropedius' fra 1544, begge på latin. Han mener naturligvis, at dette
sprog har været opførelsessproget i Ribe; kalenderen giver jo intet fingerpeg om, at styk
ket skulle være på dansk.
Samme dag opførtes tillige et stykke *om den rige mand og Lazarus«, som der står i ka
lenderen. Stender-Petersen mener af samme grund som netop anført, at opførelsessproget
har været latin. Men samtidig identificerer han stykket med den komedie xpaa Danske
Riim« om den rige mand og Lazarus, som iføge katalogen over Peder Hansen Resens bib
liotek skulle være indført i Resen-håndskriftet. En dansk oversættelse må altså være kom
met i stand, og i modsætning til Stender-Petersen mener jeg, at den er kommet i stand
med henblik på opførelsen i Ribe og ikke med henblik på indførelsen i Resen-håndskriftet
(se herom artiklen i Sprog og
Også Stender-Petersens formodning om, at stykket
er identisk med Macropedius' Lazarus wendicans, en vidtudbredt nylatinsk komedie fra
1541^ er problematisk.
Hermed skulle undersøgelsen af Ribe repertoiret, i det omfang vi har informationer om
det, være bragt til ende. Som det vil være fremgået, kan det med sikkerhed siges, at seks
af de tolv skuespil, i hvis opførelse Hegelund som rektor og teologisk læsemester har væ
ret mere eller mindre direkte engageret, er blevet givet på dansk, og at et af dem er blevet
givet på latin. Derimod kan vi i fem tilfælde ikke med sikkerhed afgøre, om opførelses
sproget har været dansk eller latin. I et af disse tilfælde (zlndria) taler sandsynligheden
for, at det har været latin, og i et andet tilfælde (Den rige ALtriJ og Lczarw) taler sand
synligheden for, at det har været dansk. I tre tilfælde er det Søren Kjær, som tilkommer
æren for oversættelserne, - der i to af disse tilfælde er fra latin og i det tredje fra tysk.
I ét tilfælde tilkommer æren Peder Hegelund selv. Herudover er der en vis sandsynlighed
for, at Søren Kjær har skrevet et af de på dansk opførte stykker, hvortil intet forfatter
navn haves. Bag det altsammen fornemmes Hegelunds organisatoriske vilje, og over det
altsammen svæver Luthers og Melanchtons ånd.
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6683 Føvling. Lærerstud. Erling Hansen Nielsen, Mjolden, 6775 Døstrup. Stud. odont.
Lone Vibeke Pedersen, Junovej 32, 8270 Højbjerg. Birgit Petersen, c/o Skyum, Skt. Hans
gade 2, 2200 København N. Niels Pinborg, Plantagevej 27, 6740 Bramminge. Stud. pharm.
Anne Marie Schmidt, c/o Husted Christensen, Kurveholmen 4, 6760 Ribe. Lærervikar
Kirstine M. Schmidt, Rebbøl skole, 6392 Bolderslev. Jette M. Skov, Brændstrup, 6510
Gram. Stud. polyt. Bjarne Sørensen, Virum Overdrevsvej 3, 2830 Virum. Peter Terkelsen, Saralystparken 7, st. tv., 8270 Højbjerg. Jytte Voldsgaard, Gjerndrup, 6650 Brørup.
Stud. med. Flemming S. Wilhelmsen, Morbærhaven 19/46, 2620 Albertslund. Stud. ing.
Jens Kr. Ørnskov, Tekn. Kollegium. Kollegievej 4, 9000 Ålborg.

Redaktør Rosenstand syg
Det vil allerede være en del af bladets læsere bekendt, at redaktør A. 77. Rosenstand,
der i mange år på fortræffelig vis har redigeret Ripenser-Hadet og selv ydet de fleste bi
drag, siden i sommer har været alvoligt syg og derfor ude af stand til at beskæftige sig
med bladet.
Som det fremgår af bagsiden af dette nummer, forsøger foreningens bestyrelse i fælles
skab at klare redaktionen af bladet, indtil redaktør Rosenstand igen er rask og forhå
bentlig atter kan overtage hvervet.
Det er ingenlunde noget let job, at fortsætte Rosenstands arbejde, men som det kan
ses andetsteds i bladet, har vi allerede fået et bidrag fra et par af foreningens medlemmer.
Med disse linjer vil bestyrelsen gerne opfordre alle, der måtte være i besiddelse af egnet
materiale eller som har lyst til at behandle et emne i bladet, der kan have interesse for
læserne, til at kontakte foreningens sekretær (adresse og telefonnummer på bladets bag
side). Både store og små bidrag er meget velkomne.
P. D. P.

Adresseændringer
Alle adresseændringer bedes meddelt sekretæren: Civilingeniør P. Daugaard Peters,
Holmegårdsparken 1, 3., tv., 2980 Kokkedal, telefon (03) 24 77 21.
Lærerstud. J. P. Bjerre Jørgensen, Nørup, 7182 Bredsten.
^tnd. 43; Administrationschef Jens Otto Gerken, Dyssegårdsvej 17, Allerslev, 4320
Lejre. Fru Kirsten Aare Jensen, Slugten 21, Hald Ege, 8800 Viborg.
^tnd. 49; Major Kaj Jepsen. Rubinvej 44, Erritsø, 7000 Fredericia. Civilingeniør Hen
ning Urup, Skolebakken 44, 2830 Virum.
5t%d. 37; Major Ejvind Veising, Birgersvænget 2, 7000 Fredericia.
5tnd. 32; Civiløkonom Laurids Ebbesen, GI. Burholt, 9700 Brønderslev.
$:%</. 36; Læge Frede H. Petersen, Trådgårdsgatan 54, 61100 Nykoping, Sverige.
.Stad. 37; Adjunkt Poul Bruun, Reinettevej 5, 8270 Højbjerg.
Real 39; Hr. Viggo Jepsen Nielsen, Egevej 32, st. tv., Havnbjerg. 6430 Nordborg.
^tad. 39; Sekretær Anna Elise Reppien, Grøfthøjparken 151, st. th., 8260 Viby J.
5tMd. 60; Stud. scient. Glob Riber, Søren Møllersgade 31, 8900 Randers.
/<?i'.P 6 /; Montør Johan E. Johansen, Møllevænget 72, 7190 Billund.
Stad. 67; Palle Lyck, Slotsvej 39, 6510 Gram.
$tad. 62; Lærer Lene Dall, 11 Jalan Bijaksana, Century Gardens. Johor Bahru, Malay
sia. Lærer Bodil Hansen, c/o Atuarfik Samuel Kleinschmidt, Postbox 614, 3900 Godthåb.
Stud. mag. Peder Hjuler, Stengårdsvej 130. 3. tv., 6700 Esbjerg. Tandlæge Paul Vig Nis
sen, Fredensvej 6, 7451 Sunds. Lærer Birgitte Præstholtn, Askov Højskole, 6600 Vejen.
Real 63; Erik Bøge og Karen Blom Sørensen, Parkvej 13, 6760 Ribe.
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Ribe har fået sine første verdensmestre! På det denske damelandshold i fodbold, der
vandt VM i Mexico, stod Pfrt^e Kjems på mål, og lod kun ét eneste mål gå ind, mens
Ænetie Frederiksen spillede fremragende i marken, og scorede mod Argentina. Begge fik
en storslået modtagelse ved hjemkomsten til Ribe.
PRIVATBANKEN I KJØBENHAVN A/S har af sit fond bevilget kr. 340.000 til Ribe
Domkirke. Beløbet skal anvendes til den siden Domkirkens restaurering omkring århun
dredeskiftet ønskede færdiggørelse af apsis.
Universitetsadjunkt, cand. art. Aage /ørgensen (stud. 57) har fornylig udgivet en essaysamling med titlen »Lyrikeren Tom Kristensens (Akademisk Boghandel, Århus). Bogen
indeholder bidrag af bl. a. en lang række kendte danske forfattere, hvortil kommer for
ord, bibliografi og registre ved udgiveren.
Frk. Inger LercPe-Ffwonsen, datter af afdøde garvermester J. Simonsen, er død, 57 år
gammel. Hun drev i en årrække Gaveboden i Grydergade.
På det nye budget har R'fFe f'yråd afsat kr. 150.000 til eventuelle universitetsformål.
Ribe kommune har iøvrigt tilbudt at stille den nedlagte Lustrup skole til rådighed for
universitetscentret. Som den første forsker er ansat cand. mag. Rndreas /ørgensen (stud.
47).
Takket være skibsreder Ofe PcKritzen, der har ladet 4 moderne fragtskibe hjemskrive
i Ribe, er byen på en sjettepads blandt Danmarks søfartsbyer, regnet efter tonnage.
Kunstmaleren Æ ders Hjuler (stud. 66) har haft to udstillinger i Ribe. På Ribe kunst
museum, udstillingen »Grafiske arbejdsmåder«, der også havde et pædagogisk sigte og i
den gamle apotekerbygning en udstilling med nogle af sine nyeste tegninger.
Både Klagens Hotel og Hotel FteMfmfws har i dette efterår skiftet ejere.
Fandf'OspareÅassen /or RfFe og Omegn har åbnet en ny afdeling i Saltgade.
Med lukningen af »ÆtKelt«: lokalredaktion i Ribe har den afholdte redaktør P. C%r.
Madsen forladt byen, for at nyde sit otium i Silkeborg.
Der abejdes for tiden på en fast kørevej til Manø, der også kan befares ved almindelig
højvande. Derved vil Manø få den her i bladet diskuterede forbindelse med fastlandet.
Nogle vil hilse det med glæde, andre vil være ængstelige for at øens særpræg vil kvæles
af turister og sommerhusgæster. Økonomisk vil det vel blive en gevinst for både øen og
for Ribe.
Fru Helene Kranf, Sortebrødregade, er død, 64 år gammel, efter længere tids sygdom.
Der foretages for tiden i Ribe eksperimenter med at male lygtepæle grønne!
På den gamle Bispegades skole er nu på 1. sal i fløjen ud mod Bispegade, indrettet klub
lokaler for Ribe kommunale ungdomsskoles ungdomsklub.
I gården til Spare- og Lånekassen for Ribe by og Omegn - Bikuben har borgmester
Carf /of;an Pedersen, afsløret en mindetavle for Ribes præsident i årene 1667 til 1700,
Maipfas Olesen Worm, søn af den berømte Ofe Worm.
I forbindelse med byrådets tidligere bevilling til anlæggelse af stier langs Ribe å ved
Dagmarsbroen, har der i nogen tid været arbejdet med planer om at forbinde den lille
»andeø« med en bro til Badstuestræde. Senere skulle denne forbindelse så forlænges til en
af gårdene på sydsiden af hovedgaden. Vi er hermed tilbage til »Langebro«-tiden (se Ripenser-ftfadets forside fra november 1963).
Torsdag den 5. august 1971 kl. ca 09.30 lå galeasen »Meret^a« efter et par dages regn,
for tredje gang på bunden af Ribe å.
Fra Munksgaards Forlag er for kort tid siden udgået en pjece, der introducerer en serie
med fællestitlen »Tidlig dansk dramatik«, redigeret af cand. art. Rage /ørgensen.
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Tirsdag den 26*.

7^.30 afholder Ripenser-Samfundet

JULEFEST
på Postgården i Ribe.
Vi følger sidste års succes op og starter med
DET STORE KOLDE BORD
og efter kaffen fortsætter vi med
MUSIK OG DANS
PRIS: 15,- KRONER
Max. 60 kan deltage.
Tilmelding senest Jen 23. Jecewz^er til radioforhandler Imm. Jensen,
(05) 42 01 26, Nederdammen 29, 6760 Ribe.
Man kan dog tilmelde sig indtil 27. december til Daugaard Peters,
(05) 42 04 64, såfremt der er ledige pladser.
Vi håber, at sidste års gode tilslutning fra de lidt ældre årgange, vil
blive fulgt op i år.
Vel mødt

Arr%Mge?7?eMt%J'P%/get

Bomiljø
og
bevaring
i
Ribe
Ribe er i usædvanlig grad en bevaringsværdig by, konkluderede docent,

arkitekt m.a.a. 77. 77. Eng<yUst i sit engagerede og levende foredrag om de
gamle Ribehuse ved Aspenser-^nt/nnJets årsfest i København. Docent
Engqvist førte RS-medlemmerne med på en sand arkitektvandring gen
nem Ribe, idet gennemgangen ledsagedes af en kavalkade af fremragende
farvebilleder fra de smukkeste huse og gadepartier i Ribe.
Ikke alene har vi Ribes kendte herligheder: Domkirkens kontrast mod
de lavtagede, tætsluttede huse, åens fossende vande ved mølleløbene, de
små kig udover engene fra hovedgaden, vidsynet mod vest, havgus og ve
stenstorm. Men vi har usædvanligt mange velbevarede huse, der afgiver et
sjældent klart helhedsbillede af middelalderbyens arkitektoniske særpræg.
Det er vigtigt at stå imod nutidens dominerende, privatøkonomiske fore
tagender, der på uansvarligste måde ødelægger miljøværdierne, f. eks. ved
hårdhændet indretning af store butikker i hele karreer. En sådan miljø
sprængning hindres ved en bevaringsplan med byplanvedtægt, som er ting
lyst på de værdifuldeste huse i bykernen. Den giver myndighederne en
kontrol med alle bygningsforandringer, en kontrol, som er nødvendig og
berettiget, hvis man vil bevare de særprægede træk i Ribes bybillede. Docent
Engqvist viste også eksempler på smukke, gamle beboelseshuse i Ribe, der
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„viser tænder", fordi de er skamferede ved uharmoniske moderniseringer af
vinduespartier, iistebeklædte døre og „rismelssprøjtede" facader. Virkeligt
alvorlige pasticher opstår, når velmente restaureringer ødelægges ved
„overromantisering", f. eks. øksehugning af bindingsværket og anvendelse
af munkesten til små huse.
En perlerad af smukke miljødetaljer, set gennem arkitektens øjne og ka
meralinse, oprulledes nu for forsamlingen. Stilfærdige, enkle huse i de af
vekslende gadeforløb giver i virkeligheden et ideelt bomiljø: slippernes
smutveje („Danmarks første gågader"), de små fredfyldte gårde og haver,
isoleret fra trafikfyldte gader og dog med snæver kontakt til omgivelserne,
billeder fra Præstegade („hvor man i gamle dage trak koen fra engene til
vinterhiet"), det dejlige gulkalkede hus i Sviegade („hvor lidt skal der ikke
til for at ødelægge et fint bygningsværk ved fejlvalg af farver"), billeder
fra Fiskergade - Ribes smukkeste gade —gaderummenes menneskelige pro
portioner og varierede linier med de små knæk og fremspring, slippernes
belægning med Ølandsfliser - altsammen træk, der gør Ribe til en usæd
vanlig smuk og menneskevenlig by.
Der fulgte derefter en række illustrationer af bevaringsarbejdet i Ribe,
først og fremmest den store restaurering af Quedens gård, der er ført helt
tilbage til sin oprindelige skikkelse. Det er den typiske store Ribegård, be
stående af 3 sammenbyggede gavlhuse. En særlig Ribespecialitet: et brand
sikkert rum i kælderen til opbevaring af skøder og dokumenter, indrettet i
alle større bygninger efter den store brand i 1584. Et interessant eksempel
på restaurering finder vi i Fiskergade, hvor man har samlet gadens typiske
træk og proportioner i et enkelt hus - en protoype på hele gadens arkitek
tur, der jo udgør en harmonisk helhed, som berettiger et sådant kunstgreb.
Turen gik videre gennem Sønderportsgade med de specielle udskæringer i
bindingsværket („Ribeknægte" og „sole") samt til Grønnegade med det
lille, nydeligt restaurerede klassicistiske hus fra 1816. I Hundegade vistes
gadedøre med „pyramide", typisk for vesteregnen mellem Ribe og Varde.
Docent Engqvist sluttede den interessante rundtur med at vise et dejligt
parti mod torvet og domkirken. Samme parti for 100 år siden. Og atter
samme 200 år tilbage. Tænk, hvis her blev lagt et supermarked!
C%r/ Rise D^w^j^er.

ÅRSFESTEN 1971

Ripenser-Samfundets årsfest blev afholdt 20. novbr., og atter i år foregik
det i Bogensegade. Der var bedre tilslutning, end der har været i de senere
år, især fra de studerendes side. Deltagerne havde en fornøjelig aften; en
god middag, et interessant foredrag af arkitekt Engqvist (se andetsteds i
bladet) og snak med gamle bekendte. På opfordring af overlæge Knud
Fogh sendte årsfestens deltagere en hilsen til den stadig sygemeldte redak
tør Rosenstand med ønsket om snart igen at se ham på højkant. Forenings
sangbogen, der vil foreligge i endelig udgave ved jubilæumsfesten næste år,
blev taget i brug i en foreløbig udgave. Formanden har udført et stort ar
bejde i forbindelse med udarbejdelsen af denne sangbog, og han må tage
det som et tegn på succes, at han ikke fik ret mange eksemplarer med hjem
igen.
For første gang uddeltes Lauridsens legat. Legatbestyrelsen har haft en
vanskelig opgave ved at skulle udvælge nogle få blandt det meget store
antal kvalificerede ansøgere. Man havde valgt at uddele de 20.000 kr. der
i år var til rådighed, i 7 portioner, varierende fra 2500 til 4000 kr. Og
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legatbestyrelsen opfordrer de mange ansøgere, der blev skuffede i år, til
at forsøge igen til næste år.
Aftenen startede med

GENERALFORSAM LING

Formanden, lektor Karkov, bød velkommen.
Civilingeniør Termansen valgtes til dirigent og kunne konstatere, at
generalforsamlingen var indvarslet med det i lovene foreskrevne varsel.
Sekretæren, civilingeniør Daugaard Peters, aflagde beretning, hvoraf
det fremgik, at der i årets løb har været afholdt 3 bestyrelsesmøder og 2
arrangementer, nemlig årsfest i København og julefest i Ribe, den sidste
med meget stor tilslutning.
Bladet er, til trods for redaktørens sygdom, udkommet med 4 numre på
16 sider. Bestyrelsen vil forsøge også i det kommende år at få bladet ud
givet i samme omfang. Men Rosenstand savnes, og bestyrelsen håber, at
mange medlemmer vil hjælpe med bidrag til bladet.
Der kan konstateres en pæn fremgang i medlemstallet, især på grund
af god tilslutning fra årets russer, hvoraf 40 har indmeldt sig. Medlemstal
let var pr. 1. okt Aer 830, hvilket er en fremgang på 17.
Sekretæren takkede redaktør Rosenstand, de mange trofaste annoncører
og Ribe byråd for den støtte, der ydes foreningen.
Beretningen godkendtes.
Kassereren, premierløjtnant Lungholt, gennemgik årsregnskabet, der er
gengivet i sidste nummer af bladet. Budgettet for det kommende år blev
forelagt. Kontingentet er uændret, og det ny budget regner med et under
skud på 50 kr.
Regnskab og budget godkendtes.
Derpå valgene. Formanden genvalgtes. Til bestyrelsen genvalgtes major
Veisig og Daugaard Peters og nyvalgtes stud. polyt. Povl Dons Christen
sen i stedet for amtsarkitekt Jæger. Som suppleant genvalgtes stud. polyt.
Hans Erik Christensen og nyvalgtes stud. jur. Ole Laursen. Som revisorer
genvalgtes Trærup-Andersen og Damkjær og som revisorsuppleant Vagn
Jensen.
Under eventuelt blev bl. a. spørgsmålet om indkrævning af kontingent
drøftet. Det blev foreslået, at girokortet følger med novembernummeret i
fremtiden.

EFiERLYSNING

Ved Ripenser-Samfundets årsfest kom overlæge Fogh frem med en sang,
der vel stammer fra ca. 1900, forfattet af biskop Kock til en studenterfest.
Den går på melodien: Danevang med grønne bred.
Selv når jeg får grånet hår,
ingensinde kan jeg
glemme dog en gammel gård
med en stor kastanje.
Der jeg gik ad døren ind
første gang med gruen
sidste gang så let i sind
med studenterhuen.
Er der nogen blandt medlemmerne eller medlemmers bekendte, der kender
fortsættelsen, da skriv venligst til lektor Karkov.
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Genere! landskabsplan for Ribe Amt
I 1969 udkom „Bevaringsplan for Ribe", der fortæller om de bevarings
værdige bygninger i Ribe og anviser gode råd til bybilledets bevarelse. I
den nu udgivne bog, der er udarbejdet af et 6-mands udvalg nedsat af
fredningsnævnet for Ribe og Ringkøbing amter, kan man finde en tilsva
rende bevaringsplan for det åbne land omhandlende Ribe amt. En sådan
plan kommer også til at omhandle den landskabelige ramme, hvori Ribe
er indfattet, og som er med til at give byen særlig karakter. I bogens al
mindelige behandling af amtet vil man som ripenser søge de ting, der spe
cielt vedrører Ribe.
Det er i nutidens nye toner, der gør sig gældende, når det drejer sig om
udnyttelse af Danmarks jord. Tidligere tænkte man kun på det økonomi
ske udfald, der kan udmåles i klingende mønt, og man tænkte ikke på de
mere imaterielle værdier, der er sværere at få øje på. For få år tilbage gik
man ind for afvanding og hedens opdyrkning for at opnå den størst mu
lige rentabilitet. „Hvor ej plov kan gå, bør et træ at stå". Det synspunkt
er man gået bort fra, og man er blevet klar over, at der bør udvises forsig
tighed ved nyanlæg af den ene og den anden art, at mange tidligere anlæg
er misforstået, og at man i fremtiden må ændre anskuelser og sikre sig gen
nem en forud lagt plan, der afvejer de forskellige interesser mod hinanden.
Det gælder byudvikling, erhverv, kommunikation, naturskønhed, rekrea
tion og videnskab, men det gælder i særlig grad økologi, samspillet mellem
de levende organismer og de indgreb, der gøres i naturens balanceforhold.
Bogen er i A4 format på 167 sider og inddelt i 7 afsnit. Den indeholder
for største delens vedkommende på hveranden side en kortskitse over am
tet, hvorpå der med forskellig signatur redegøres for de forhold, der spil
ler en rolle i fremtidens planlægning af landskabets udnyttelse, og som der
gøres rede for i den overfor stående tekst, f. eks. befolkningstæthed, er
hvervsfordeling, bebyggelsesforhold, kommunikation og beplantningsfor
hold. På disse kort kan man sammenligne forholdene omkring Ribe med
forholdene i det samlede amt. Man ser f. eks., at befolkningstætheden og
befolkningstilvæksten er størst i et sammenhængende bælte fra Esbjerg til
Kolding, medens Ribe er noget tilbage, og f. eks. med hensyn til industriel
udvikling ligger som den trediesidste af de 19 byer, der nævnes i amtet.
Under landvinding omtales digesikringen af marsken med dens 5 pro
jekter, af hvilke projekt 1, der bygger på et fremskudt dige midt i vade
havet, byder på de største muligheder for etablering af rekreativt område,
fuglereservat og videnskabeligt interesseområde. Skabelsen af et stort
ferskvandsområde hér ville i nogen grad kunne råde bod på de omfattende
afvandinger af søer og moser inde i landet.
I 3. afsnit, der vedrører videnskabelige og undervisningsmæssige inter
esser, knytter disse sig for Ribe omegn til den store Ribe slette, der er dan
net af smeltevandet under istiden, og navnlig til marksområdet og vade
havet. Ribe å og Varming hede nævnes som videnskabeligt værdifulde lo
kaliteter med hensyn til geologi, historie, botanik, ornitologi, vildtbiologi,
ferskvandsbiologi og entomologi.
Et påtrængende problem knytter sig til forureningen taget i vid betyd
ning, omfattende lossepladser, bilkirkegårde, minkfarme, store bygninger,
siloer, højspændingsledninger og navnlig forurening af søer og vandløb.
Ribe å fra byen og til vadehavet betegnes som et dødt vandløb. Man må
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håbe, at det nye renseanlæg vil råde bod på dette sidste, så laksen atter
kan springe i åen.
I bogens sidste og syvende afsnit gøres rede for lovgivningen for de for
skellige forhold, der har betydning for landskabet og dets fremtidige ud
nyttelse: Bebyggelse, naturfredning, vandløb, vandforurening m.m. Alle
love er af nyere dato.
I det foranstående er kun nogle af de mange emner, bogen behandler,
trukket frem. Bogens behandling er ført i store træk, og den pian, der rid
ses op, er fremstillet i almindelighed og stiller ikke bestemte krav. Den er
en vejledning, som det udtrykkes i bogens målsætning, først og fremmest for
offentlige myndigheder, men også for private institutioner, og ikke mindst
for grundejerne, der administrerer landskabet. Den største betydning må
man imidlertid tillægge dens henvendelse til en bred offentlighed til væk
kelse af en vågnende forståelse for landskabets pleje, navnlig til beboerne
i et område, der rummer en særlig landskabelig egenart, som Ribe-egnen
gør det.
Alt i alt er det en interessant om end måske lidt tør publikation, hvori
der er nedfældet et stort arbejde. Den bringer reel og kontant oplysning
om mange ting. I bogen udtales håbet om, at den må finde anvendelse ved
undervisningen i skolerne. Der er jo gennem ungdommen, at en ny indstil
ling overfor naturværdierne skal vokse frem.
Fr a R i pe ns e r S amf un J e t

Ripensersamfundets bestyrelse
Formand: Lektor Anton Karkov, Carolinevej 6, 2900 Hellerup,
tlf. (01) He 86 38.
Nætsformand: Radioforhandler Immanuel Jensen, Nederdammen 29,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 01 26.
Kasserer: Premierløjtnant Peter Lungholt, Brøndgade 4, 4000 Roskilde,
tlf. (03) 381-Tune 533.
Sekretær: Civilingeniør P. Daugaard Peters, Holmegårdsparken 1, 3. tv.,
2980 Kokkedal, tlf. (03) 24 77 21.
Major Ejvind M. Veisig, Birgersvænget 2, 7000 Fredericia,
tlf. (05) 92 67 50.
Translatør Lisbet Sørensen, Rude Vang 27 B, 2840 Holte,
tlf. (01) 42 22 23.
Lektor Lennart Edelberg, Holmevej 18, 6760 Ribe, tlf. (05) 42 1014.
Stud. polyt. Povl Dons Christensen, Bergsøe koli., Skodsborgvej 190,
2850 Nærum, tlf. (01) 80 38 88, lok. 3106.
Suppleanter:
Stud. polyt. Hans Erik Christensen, Bergsøe koil. Skodsborgvej 190,
2850 Nærum, tlf. (01) 80 38 88, lok. 3202.
Stud. jur. Ole Laursen, Korshøjen 81, 8240 Risskov.
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Christian Carl V. Gabel

Overkrigssekretær, viceadmiral, amtmand og
stiftsbefalingsmand over Ribe Stift —
herre til Bramming Hovedgård m. fl. godser.
På kirkegården ved Skt. Knuds kirke i Bramminge findes en lille, grå,
uanselig sten, hvorpå der står „Gabets Minde".
Ved man ikke, hvem Gavel var, vil man mene, at det er en eller anden
Jens Vejmand, der er jordet under den beskedne sten, for ingen blomst har
i årtier smykket graven, der synes uænset af alle, og dog gemmer den stø
vet af een af fædrelandets bedste og ædleste sønner, godset Brammings tid
ligere herre, amtmand og stiftsbefalingsmand over Ribe stift, admiral
Chr Carl v. Gabel, der i 1725 kom her til Vestjylland.
Chr. Carl von Gabel blev født i København den 10. november 1679.
Hans far var Norges vicestatholder, den ødsle og pragtelskende Frederik
von Gabel, der bl. a. ejede Bregentved. Moderen var fru Anna Kathrine
Juel, og af søskende var præsident i Overadmiralitets kollegie Frederik
Wilhelm von Gabel, og Obertsløjtnant Waldemar von Gabel, der var tje
nestegørende ved kavalleriet, samt Ernegård Margrete von Gabel gift med
generalmajor Budde i Norge og Olivia von Gabel gift med konferensråd
Iver von Åhnen.
Slægten von Gabel var ret ny her i landet, idet stamfaderen, Christoffer
von Gabel, var kommet til landet sammen med kong Fr. den 3. som den
nes kammerskriver. Ved sin dygtighed og kongelig gunst opnåede han at
blive medlem af statskollegiet og byen Københavns statholder, og han var
en tid rigets mægtigste mand, men blev fortrængt af Griffenfeld.
I året 1664 havde han modtaget dansk adelspatent og var blevet ud
nævnt til geheime-etats og konferensråd, og som våben havde familien fået
et skjold med blåt og sølv i fire felter med rødt hjerteskjold, hvori to gen
nem en guldkrone stukne jerngafler med guldskaft. I hovedskjoldets 1. og
4 felt et sølvtårn, og de to andre felter et stort jægerhorn med blåt bånd.
På den kronede hjelm hjerteskjoldet holdt af en siddende kronet guldløve
mellem to af sølv og blåt delte vesselhorn, og som skjoldholdere to kro
nede guldløver.
Fra barnsben blev Chr. Carl von Gabel bestemt for den militære stand,
og 17 år gammel kom han på ridderakademiet i København, hvor han blev
uddannet til søkrigstjenesten. 21 år gammel blev han løjtnant, og fire år
senere blev han forfremmet til kaptajn. I nogle år gik han nu i fransk or
lovstjeneste, men 1708 vendte han hjem og gjorde et årstid tjeneste som
amtmand på Færøerne. På den afsides liggende øgruppe må livet have væ
ret den unge amtmand for kedeligt, for snart vendte han tilbage til mari
nen og havde nu en kommandørkaptajns rang.
Efter sin fars dødsbo overtog Gabel godset Bregentved, og som medgift
med sin hustru, Fredericia Amalie Schultz, fik han Dalum kloster på Fyn.
Som kommandør og skibschef deltog v. Gabel i året 1712 i fægtningen
mod svenskerne ved den pommerske kyst, hvor han gjorde god fyldest, og
i en alder af 35 år rykkede han i 1714 op til at beklæde posten som contreadmiral, hvorved større flådeenheder kunne underlægges hans kommando.
Han førte en eskadre i Østersøen og blev endnu samme år schoutbynacht.
I april 1715 fik han kommandoen over den flåde, der udrustedes til tjene-
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ste i Østersøen, det var 8 linieskibe, 3 fregatter og nogle mindre fartøjer,
og med denne styrke skulle han tage kampen op med den svenske flåde,
der under flådechefen schoutbynacht grev Hans Wachtmeister opbragte
det ene danske skib efter det andet, ligesom de havde ordre til at gøre
landgang på de danske kyster og foretage plyndringer.
Den 17. april stod flåden ud fra København, og nogle dage efter fik de
den fjendtlige flåde i sigte mellem Femern og Kieler fjord, og her på
Kolberger heide stod slaget den 23. april. Svenskerne ville have unddraget
sig kampen, men v. Gabel styrede lige imod dem med sine skibe, og under
de mest ugunstige forhold med vinden mod sig og en kyst bag sig optog
svenskerne kampen.
Fra det danske flagskib, prins Christian, fyrede v. Gabel løs på det
svenske flagskib, prinsesse Hedvig Sofie, der fik 6 grundskud, men i sam
me tidsrum fik v. Gabels skib 3 grundskud og sejl og tovværk ødelagt samt
alle raperterne til sine 24 pundinger smadrede. Da det mørknede, trak ski
bene sig fra hinanden, og v. Gabel havde da affyret ialt 1765 skud mod
sin modstander, der var så ilde tilredt, at grev Wachtmeister anså det for
håbløst at kæmpe videre. Overgive sig til danskerne ville han imidlertid
ikke og styrede derfor sine skibe mod land og kappede masterne, hvorefter
han styrtede kanonerne i søen, men forinden havde han ude af sig selv af
raseri affyret to kanoner ned i storlugen på sit skib, så bunden knustes.
Efter at man på det danske flagskib havde set, at svenskerne havde kapi
tuleret, sendte v. Gabel kaptajn Wessel over for at tage det svenske flag
skib i besiddelse og føre grev Wachtmeister som fange til „Prins Chri
stian". Greven nægtede at lade sig afvæbne, men kastede under sejladsen
til sin modstander sin kårde i vandet, idet han sagde: „Da du i min hånd
har været så ulykkelig, skal du herefter ikke bæres af mig eller nogen an
den."
Såsnart greven trådte op på „Prins Christian"s dæk, blev han modtaget
af v. Gabel, der førte ham til sin kahyt og viste ham sin personlige høj
agtelse ved at tage sin egen sølvkårde og selv fæste den til ham, og samme
fornemme handlemåde blev udvist mod samtlige svenske orlogschefer. Det
store bytte skulle nu opgøres. Af de svenske orlogsfolk måtte 1835 vandre
i fangenskab, de faldnes tal var 1165. Flagskibet var totalt ødelagt og
måtte ophugges, men de øvrige skibe kunne gøres sejlklare, og prisepengene
75.000 daler blev fordelt mellem de danske søfolk. På dansk side var ta
bene 66 døde og 220 sårede, så det var en i enhver henseende afgørende
sejr for de danske våben, og kongen hædrede v. Gabel ved at udnævne
ham til viceadmiral, ligesom han gav ham sit billede besat med diamanter
at bære, og som en yderligere belønning herregården Oregård ved Bogense.
Sammen med de 7 andre skibschefer modtog v. Gabel endvidere en stor
guldmedalje, og prins Kristian udnævnte ham ti! sin kammerherre.
Man skulle synes, at v. Gabel var ydet al den anerkendelse, et menneske
kunne ønske sig, men det må åbenbart ikke have været nok, for han lod en
medalje med sit portræt udføre i sølv, og desuden havde han den tilfreds
stillelse, at digteren Sorterup berømmede hans død i et hyldestdigt. Med sin
eskadre blokerede v. Gabel en tid Göteborg, men i juni blev han underlagt
Råbens kommando, hvad der i den grad krænkede ham, at han meldte sig
syg og forlod sit skib. Sygdommen var dog ikke alvorligere, end han be
nyttede tiden til at gå på jagt, og da dette kom kongen for øre, måtte v.
Gabel forsvare sig og forsikre kongen om sin troskab og nidkærhed. Ved
udgangen af året krydsede v Gabel med sine skibe i Østersøen, hans opgave
var at hindre svenskernes forbindelse med Pommern, men ved en fejl fra
en af de underordnede flådechefers side undslap den 30. december et skib,
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som havde den svenske konge ombord, og tre dage efter var Carl den 12. i
Skåne. Svenske tropper overskred kort efter Norges grænse, og 21. marts
besatte de Christiania. Som chef for nordsøeskadren blev det v. Gabels
opgave så hurtigt som muligt at få landsat tropper i Norge, hvad han ud
førte både hurtigt og dristigt, hvorefter han deltog i undsæningen af Ag
gerhus og Frederiksstad. Den næste opgave var tilbageerobringen af Mosel,
hvor svenskerne havde deres hovedkvarter, den 28. april faldt fæstningen.
Kongen bevidnede v. Gabel sin anerkendelse, og snart vandt v. Gabel
en ny sejr, idet Tordenskjold i Dynekilen efter v. Gabels planer og anvis
ninger slog fjenden den 8. juli 1716.
Tordenskjold blev hædret efter fortjeneste, men det skete på en måde,
som krænkede v. Gabel, der aldrig havde haft noget tilovers for den for
drukne og vidtløftige Tordenskjold, der var i særlig yndest hos general
admiral Gyldenløve.
Forholdene var så utålelige for v. Gabel, at han foretrak at søge om sin
afsked fra flåden, som han fik bevilliget, men som tegn på sin gunst ud
nævnte kongen ham 4. juni 1717 til overkrigssekretær og gjorde ham til
ridder af Dannebroge.
Som overkrigssekretær var v. Gabel kongens kabinetschef i alle forhold,
der havde med flåden og hæren at gøre, men det var en højst ubehagelig
post, da Gyldenløve intrigerede mod ham og bl. a. gav ham øgenavnet:
Den ypperste af alle hofpaddehatte.
Trods Gyldenløves fjendskab bevarede v. Gabel sin konges kunst, og selv
den ubændige Tordenskjold bevidnede på sin magts tinde v. Gabel sin
hengivenhed og agtelse, trods det han flere gange havde modtaget nogle
kraftige irettesættelser.
Efter fredsslutningen i 1721 blev v. Gabel udnævnt til præses i admirali
tet og generalkrigskommissariatet, og han havde således hele magten i sin
hånd. Reform efter reform fulgte nu i hastigt tempo.
Hans første reform gjaldt mandskabets dårlige aflønninger, dernæst
forbedrede han officersuddannelsen, indførte fast mundering og sendte
specialister til udlandet for at studere skibsbygning. Alle de nævnte refor
mer genemførtes trods utilstrækkelige pengemidler, og endda fik v. Gabel
oparbejdet et lager af gode materialer til flådens depoter.
Efter fredsslutningen begav Tordenskjold sig meget imod v. Gabels vilje
på en udenlandsrejse, og det viste sig snart, at de ængstelser, v. Gabel næ
rede, var begrundede. I Hannover kom Tordenskjold i strid med den
svenske oberst Stael, som han gennempryglede, men i en påfølgende duel
dræbte obersten Tordenskjold.
På et skib førtes Tordenskjolds lig til København, hvor kisten i nattens
mulm og mørke førtes til Holmens kirke, uden at nogen gejstlig person
medvirkede, eller der blev udvist den ringeste hædersbevisning.
Forgæves havde v. Gabel og Tordenskjolds slægt søgt at indvirke på
kongen, for at han skulle tillade en sørgefest, men alle anmodninger her
om blev afslåede.
Der skulle i Norge indføres en ny matrikel, og biskop Diechmann hav
de indsamlet materiale og udarbejdet forslag om samme. Kongen ønskede,
at en commission skulle gennemgå det indsamlede stof, og v. Gabel blev
en af denne commissions medlemmer. Med sin sædvanlige grundighed gen
nemgik v. Gabel det foreliggende materiale, som han kasserede blankt, og
i et brev til daværende statholder i Norge, Wibe, kaldte han biskoppens
arbejde for en forvirret ting og noget lapperi, som han nok skulle få kon
gen til at omstøde, - hvad også lykkedes for ham.
Afgørelsen vakte biskop Dichmanns forbitrelse, og han allierede sig
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med dronningens overhofmarskal Chr. F. Fiolstein og dennes bror stor
kansleren grev Ulrik Adolf Fiolstein, der begge nærede nag til v. Gabel,
og sammen lagde de nu planer om at styrte denne.
De sammensvorne havde heldet med sig i første omgang, idet de opnå
ede kongens tilladelse til, at der blev nedsat en hemmelig kommission, der
fik magt til at indstævne alle, der under ed havde pligt til at udtale sig.
I første omgang kastede man sig over mindre fremtrædende ofre, bl. a.
Fr. Rostgård, der blev nægtet adgang til hoffet, men i foråret 1725 kastede
commissionen sig over v. Gabel, som de beskyldte for i 10 tilfælde at have
taget mod bestikkelse.
I et brev til den danske gesandt i St. Petersborg, Westphalen, skrev v.
Gabel i et brev den 13. marts følgende bitre ord: „Der går ingen måned,
så godt som ingen uge, uden man laver nye opspind mod mig for at sværte
mig i min herres omdømme, men jeg foragter alt dette, idet jeg fortrøster
mig til min gode Gud og Kongens retfærdighed og på min egen bevidsthed,
og at kærligheden til min konge og fædrelandet skal lade mig træde alle
disse usselheder under mine fødder," og brevet slutter - „men alligevel så
danne ting er hårdere end døden."
Et andet forhold af langt alvorligere karakter overskyggede snart efter
disse trivialiteter og førte til v. Gabels fald. Aor/w/Av.

K O NTING ENTINDBETA LIN G

Med dette nummer af Bladet, følger et girokort til konto 66676, RipenserSamfundet, Brøndgade 4, 4ooo Roskilde. Det er nu tiden, hvor årskontin
gentet, der stadig udgør kr. lo, dog kun kr. 5 for elever, lærlinge, militærnægtere, soldater, studerende m. v., bør betales.
Benyt venligst girokortet med det samme og ihvertfald i løbet af januar
måned, så foreningen kan undgå det ekstra arbejde og'merudgifterne ved
udsendelsen af rykkerskrivelser.
AM prw/fg

To af vore mangeårige medlemmer har fejret runde fødselsdage. Fhv. afdelingslæge Agnes
Filskov (stud. 1911) er fyldt 80 år, og professor, dr. phil. R. E. H. Ratmussen (stud. 1922)
er fyldt 70 år.
Ripenser-Samfundets tidligere formand, rektor Johannes Jørgensen, har fejret 70 års
fødselsdag.
Der er planer om at fjerne TV-antennerne i den indre by, idet man vil opsætte en fæl
lesantenne i toppen af vandtårnet i Dagmarsgade.
Fhv. restauratør fru Bertha Nordahl Christensen, der var den første vært på Sælhunden,
er død 60 år gammel.
Flotel Munken er af den mangeårige ejer frk. Mimi Schulze, blevet solgt til SAS-chefpurser P. Matthäi.
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Ribes dygtige fodboldpiger blev nr. 2 i konkurrencen om det jysk-fynske mesterskab
har behandlet fredn.ngsplanudvalgets udtalelse til det af civilingeniør V
k u n ^ tJ å ^ n d 'fo riZ m " '
^
^ '^vebane til Mandø. Heller ikke byrådet har
Herreekviperingshandler Carl Toft, den mangeårige ejer af "Boston«, fyldte 6.-H 60 år
s la V id ^ td "^?^hedsråd har nedsat et 3-mands udvalg, der skal fremkomme med for
slag til en bedre indvendig belysning i Ribe domkirke. Også spørgsmålet om udvendig be
lysning af Domkirken, der tidligere er blevet frarådet af Nationalmuseet, et tag Jo p igen
Ingeniør Knud Sturup er efter nogen tids sygdom død, 89 år gammel.
Der bliver nu etableret gadebelysning på Mandø. På øen borer man iøvrigt efter drikkeligt vand. Altsa vand der kan drikkes af folk fra fastlandet. Det vand, der i øjeblikket
drikkes pa øen, kan kun mandøboerne drikke uden at blive syge.
Den af Ribe Kunstmuseum arrangerede foredragsrække, der skal tjene til at øge kendskabet til de kunstskatte, museet råder over, er blevet en stor succes.
Seniorchefen
Hjerrild 8c Bisgaard, landsretssagfører H. K Hjerrild '
tyldte
11.—11. 70i advokatfirmaet
ar.
Domkirken vil være lukket for offentligheden i første halvdel af 1972, hvor der skal
toretages indvendig kalkning. Ligeledes er det meningen, at kirken vil være lukket fra
oktober 1972 til påsken 1973, i hvilken periode kirkens ny orgel vil blive opstillet.
Natur og Ungdom har foretaget en undersøgelse af fugle og planter omkring Ribe å.
Der er konstateret ca. 80 forskellige fuglearter og ca. 125 forskellige plantearter. Under
søgelsen fortsættes til foråret med henblik på insekter og pattedyr.
Byradet har fortsat planer om at frilægge nordgavlen af rådhuset, hvis det en dag bliver
muligt, at købe den nord for rådhuset liggende bygning, til en rimelig pris.
Ved det seneste forældremøde pa Katedralskolen efterlyste rektor Vestergaard en aktiv
forældrestøtte for at Hå slået hul på pengekassen« til en efterhånden hårdt tiltrængt ud
videlse og modernisering af skolen.
Ribe kommune har udsendt det første nummer af et nyt kommunalt orienteringsblad
"Kontakt«. (16 sider i A4-format). Det er meningen at alle husstande i storkommunen
fremtidig vil modtage bladet 3-4 gange om året. Bladet redigeres af fhv. skoleinspektør
O. Hess Larsen, Jedsted Mark.
Digteren og kritikeren Jørgen Bukdahl, Askov, har modtaget Brandes-prisen og fejret sin
75-års fødselsdag.

Adresseændringer
Alle adresseændringer bedes meddelt sekretæren: Civilingeniør P. Daugaard Peters,
Holmegårdsparken 1, 3., tv., 2980 Kokkedal, telefon (03) 24 77 21.
7927.- Fru Karen M. Baggesen, Sarpsborgvej 12, 7600 Struer.
Stud. 7949.- Læge Henning Dylmer, Hvedevænget 4, Gødvad Bakke, 8600 Silkeborg.
Sind. 7930: Lærer Vagn Jensen, Refnæsgade 52, 3., 2200 København N.
Stad. 7937 Tandlæge Knud Andersen, Kurveholmen 18, 6760 Ribe.
Stud. 7932: Cand. polit. Jens Jørgensen, Aldersrovej 4, 2950 Vedbæk. Laborant Ulla
Lomholt, Borgmester Jensens Gade 3, 2., th., 8000 Århus C.
StKif. 7933: Fru Elise Ericson, Fåktarvågen 1, S 15159 Sodertålje, Sverige.
7933: Fru Jytte Kjeldsen, Tarphagevej 47, Sædding, 6700 Esbjerg.
Red/7937: Fuldmægtig H. Kiholm Andersen, Akacievej 7, 6600 Vejen. Ingeniør Jens
Hansen Jensen, Paradisbakken, Virklund, 8600 Silkeborg.
Stad. 7937: Civilingeniør Vagn Christensen, Rodskov Hovgård, Rodskov, 8541 Skød
strup.
Red/ 7939: Sygeplejerske Agnete Toft, Haremosen 37, 2880 Bagsværd.
SiKt/. 7960: Lærer Karla B. Schmidt, Eriksensvej 77, Sædding, 6700 Esbjerg.
Stud. 7967: Korrespondent Anna M. Tjørnelund, Lundsgårdsvej 18, 5200 Odense V.
Red/ 7962: Centralmekaniker Knud Erik Brøckmann, Åbrinken 49, 7700 Thisted.
$tKd. 7962: Sygeplejerske Ulla Jørning, Fasanvænget 491, 2980 Kokkedal. Fru Jette
Ludvigsen, Enggården, 6520 Toftlund. Tandlæge Paul Vig Nissen, Fredbovej 21, 7451
Sunds.
57%:/. 7963: Stud. med. Lars V. Agerbæk, Thulevej 3, 8200 Århus N. Stud. mag. Vibeke
Børdahl, Solgryveien 8, Samasjoen, 9400 Harstad, Norge. Civilingeniør Bent Ernebjerg,
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Dag Hammarskjblds Allé 25 1., 2100 København 0 . Tandlæge Hanne Hansgard, Tagens4682 Turfbv^F 2200 København rT Dyrlæge Helge M. Haugaard, Skovvej 26, Alkestrup,
4682 Tureby Fru Heddi Heide-Andersen, Plantagevej 39, 6733 Hjerting. Cand. mag. Solveig K. Knudsen kHgstræde 18, 2., 1204 København K. Stud. theol. Tyge Woetmann
10a '?2M Gd^&Sd
Stud. mag. Elin H. Wltts, Gramvej
Lærer Bent Jensen, Skolevej 5, 6350 Kollund. Lærerstud. Bente Johnsen,
Alkær, 6500 Vojens Stud. polyt. Steen Livbjerg, Nørgårdsvej 21, st., th., 2800 Lyngby.
Stud med. Henrik Hjorth Madsen, Set. Hans Torv 30, 5., 2200 København N. Stud. poLt'mg Møldrup Pedersen Søndergade 4, 6650 Brørup. Stud. polyt. Leif Runge
Schmidt Dronnmggards Alle 9b, 1., tv., 2840 Holte. Stud. mag. Ebba Hjorth, H.lsteimgade 6 5. 2100 København 0. Ingeniør Hans Lolk, Harridslev, 8900 Randers. Stud. med
Birgit Holm Petersson, Amalievej 14, 1875 København V. Fru Tove Paludan Willemoesgade 80, 1., 8200 Århus N.
'
.Stud. 1963.- Bibliotekar Marianne Berg Andersen, A. D. Burcharthsvej 29, 6000 Kol
ding. Lægesekretær Bente Mark, Benediktsgade 46, 3., 91, 5000 Odense. Sekondløjtnant
Ole Degn Hansen, Østeralle 62, 6500 Vojens. Civilingeniør Ole Harpøth, Sallingvej 76
st., 2720 Vanløse. Stud. med. Bente Lyck, Elstedvej 5, 1., th., 8520 Lystrup St.
itKa. 1966.- Socialrådgiverstud. Lene Kyster Ravnsbjergkollegiet, Risdalsvej 40, vær. 31
8260 Viby. Annegrete Liljestrand, Åboulevard 47, 1960 København V. Stud. med Jette
Lorenzen, Hasagers Kollegium, Frederiksberg Bredegade 13b, 2000 København F. Lærer
stud. Erik Monrad, Skamlingsbankevej, Vejstrup, 6093 Sjølund. Lærer Birgitte K. Stadier,
Haslevej 3, 3700 Rønne. Fru Karen Thomsen, Søndergade, 6650 Brørup. Lærer Anders
Hjuler, Vibyhus, Viby Mark, 5580 Nr. Åby.
Maj. 1967.- Stud. med. Karen M. Bjerg, Roskildevej 29, 2500 Valby. Lærerstud. Jenny
E. Christoffersen, Skolegade 28, 2., 8600 Silkeborg. Christiane Danckert, Set. Nicolajgade
6., 6760 Ribe. Stud. med. Hans Jørn Kolmos, Middelfartvej 145, 2., 5200 Odense V. Ka
ren Kyndrup, Ribe Statsseminarium, 6760 Ribe. Hans Bitsch-Larsen, Bispegade 6, 6760
Stud. 196#.- Lærerstud. Ib Gredal Kristiansen, Nørregade 17, 6270 Tønder. Lærerstud.
Lisbeth G. Rasmussen, Trørød Kollegiet 11b, Skyttehaven 2, 2950 Vedbæk. Stud mag Ole
Schiørring, Vesterbrogade 9, 3., 8000 Århus C. Stud. mag. Birthe A. Elmose, Høegh Guldbergsgade 35, 1., th., 8000 Århus C. Stud. polyt. Hans Fogt Ravn, Trørød Kollegiet 11b,
Skyttehaven 2, 2950 Vedbæk.
Åe<d1969.- Handelsskoleelev Dorthe Dahlgren, Ørnevej 8, 6760 Ribe.
Stud. 1969; Stud. mag. Lene Fogtmann, Det gamle Mejeri, Mølvang, 7300 Jelling. Stud.
mag. Henning Gade, vær. 77, Strandboulevard 32, 2100 København 0 . Stud. geom. Jens
Kristian Petersen, Randkløve Allé 75, 2770 Kastrup. Programmør Vera Lund, Randkløve
Allé 75, 2770 Kastrup. Anders Ravn, Grønjordskollegiet vær. 4501, Grønjordsve}, 2300
København S.
Stad. 1970; St%d. oecon. Geert Aagaard Andersen, Snogebæksvej 35, vær. 18, 8210 År
hus V. Stud. theol Ole Beck, Vartov Kollegium, Farvergade 27, 1463 København K. Stud.
med. Klaus D. Boesen, Grønjordskollegiet vær. 4420, Grønjordsvej 2300 København S.
Miriam K. Edelberg, Solbakken, Rektorparken 24, 1., th., 2450 København SV. Stud po
lyt Uffe Bloch Hansen, Ostenfeld Kollegiet vær. 1405, Rævehøjvej 36, 2800 Lyngby. Stud.
mag. Bjarne Nielsen, Jyllandsallé 24, 3., 8000 Århus C. Lærerstud. Inge Helle Nielsen,
Sankelmarksvej 54, 8600 Silkeborg. Stud. mag. Kirsten Holm Petersson, Set Paulsgade 45,
st., tv., 8000 Århus C. Stud. scient. Poul Møller Petersen, Snogebæksvej 11, vær. 19, 8210
Århus V. Lærerstud. Bent Bolding Thomsen, Vilslev, 6771 Gredstedbro. Stud. scient. Ulf
R. Timmermann, Solbakken, Rektorparken 24, 1., th., 2450 København SV. Stud, ing. Peter
Finnerup, Bergsøe Koll. 204, 2850 Nærum.
Stud. 1971; Stud. ing. Paul C. L. Erichsen, Tekn. Kollegium, Kollegievej 4, 9000 Ål
borg. Inger Jepsen, Gartnerparken 10, Trige, 8200 Århus N. Stud. odont. Lone Vibeke
Pedersen, Casper Møllersvej 12, 1., 8240 Risskov. Stud. mag. Erik Eriksen, Elyriavej 15,
8240 Risskov. Stud. ing. Tom W. Grtinfeld, Tekn. Kollegium, Kollegievej 4, 9000 Ålborg.

Nye medlemmer

#tMd. 192#; Tandlæge Nina M. Skov, Knabrostræde 5, 1210 København K. Korrespon
dent Laura M. Øvre, Fruebjergvej 4, 2100 København 0.

Adresselister

På grundlag af foreningens adressekartotek, er udarbejdet adresselister for årgangene
1952 til 1971. Medlemmer, der er interesseret i én eller flere af disse lister, kan rekvirere
disse hos foreningens sekretær.
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Vårfest i Århus
Lørdag den 15. april arrangerer Ripenser-Samfundet vårfest på re
staurant Ørnereden i forbindelse med rundvisning på Moesgård-samlingerne.
Program:
Ca. 15.30 Rundvisning i de spændende arkæologiske og etnografiske
samlinger på Moesgård, under ledelse af lektor Lennart
Edelberg, der bl.a. vil introducere Nuristan-samlingerne.
Man kan komme til Moesgård med de blå busser (linie 20)
fra rutebilstationen.
Efter besøget, afgang til Ørnereden, hvor maden venter.
Er vejret godt, er der tid til en travetur i skoven inden
måltidet, og under alle omstændigheder er alle sikret
transportmulighed til Ørnereden.
Ca. 18.00 Den helt store luksusanretning m.v. på Ørnereden.
Derefter musik og dans til husets orkester.
Ca. 01.00 Bustransport til Agnete og havmanden.
Prisen for ovenstående arrangement (incl. garderobe m.v.) er kr. 20,
dog kun kr. 15, for studerende m.v. Gæster er velkomne.
Deltagelse i arrangementet på Ørnereden er ikke betinget af delta
gelse i Moesgård-besøget.
Tilmelding senest onsdag den 12. april til (06) 27 12 92 (Adjunkt
Poul Bruun) eller skriftligt til stud. jur. Ole Laursen, Rorshøjen 81,
8240 Risskov.
Dette arrangement er kommet i stand efter henvendelser fra mange
medlemmer i Århus-området, der ønsker Ripenser-Samfundets akti
viteter udstrakt også til dette område. Medlemstallet i Århus-området
er efterhånden så stort, at der er god baggrund for håbet om stor
tilslutning til denne sammenkomst. Og medlemstilslutning må være
en betingelse for, at bestyrelsen vil arrangere fester fremover.
Skulle der findes aktive medlemmer, der har lyst til at samle andre
fra årgangen, og vil gøre en beskeden indsats herfor, kan adresselister
rekvireres på (03) 24 77 21 (Daugaard Peters, Holmegårdsparken
1, 3tv, 2980 Kokkedal).
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Ved redaktør K. H. Rosenstads død

.¿4/ overlege
FogA.
Min ven fra barndommen Kai Rosenstand er død.
,
Vi mødtes som 7 årige i den lille skole i Set. Nicolaigade. Vi legede
sammen, skøjtede om vinteren på Slotsgraven, og gik til selskaber med bal,
efter at være gået til danseundervisning i Stiftamtmandsgården hos kgl.
balletdanserinde fru Walbom, som han altid senere spøgefuldt erklærede
at være elev af.
Vi roede om sommeren i hans båd Ellen, opkaldt efter en fælles veninde.
Vi kørte med ribefamilierne på skovtur til Gram i vogntog, hvor kuskene
havde høj hat med kokarde, som blev pillet af over grænsen. Vi travede
lange ture med F.D.F. under Stockholm-Simonsens kommando eller cyklede
landet rundt for at besøge venner og slægtninge.
I de første år var vi begge i „Latinskolen", men da der her ikke var
nysproglig retning, måtte Kai tage sin studentereksamen i Esbjerg.
Så mødtes vi igen i København, hvor han studerede hos professor Vil
helm Andersen, som prægede ham med både historiske og litterære in
teresser og et smukt dansk sprog.
Studenterforeningen var Kai ivrigt medlem af og havde flere roller i
dens skuespil.
Da Ripenser-Samfundet blev stiftet, kom han i bestyrelsen, hvor han se
nere blev en fortræffelig formand og ved sin afgang æresmedlem. Han
skabte Ripenser-Bladet, som i et halvt århundrede under hans redaktion
holdt sammen på vore medlemmer. Uden hans arbejde have R.S. ikke
overlevet de vanskelige krigsår og steget til sin nuværende størrelse. For
ham var det en livsopgave. Han skrev selv over to hundrede artikler om
historiske emner, og vi, der er spredt i landet kunne følge med i nyt fra
skolen og byen.
For os var Kai og Ribe uadskillelige, og vi kunne ikke tænke os et be
søg i vor gamle skoleby uden at se op til ham.
I sin rustale 1969 sagde han: Ingen nutid uden fortid, og vi, der har
indåndet den særlige Ribe-atmosfære, kan fremover med en vis stolthed
bære prædikatet ripensis.
Kai var ægte ripenser, hans far var stiftskasserer, hans bedstefar, pro
fessor, rektor Bendsen ved katedralskolen, og hans oldefar bogtrykker
Hyphoff, udgiver af Ribe Stiftstidende. Det var derfor naturligt, at Kai
blev journalist ved dette blad, men hans evner blev først værdsat, da han
1939 skiftede til „Vestkysten".
I mange år boede han sammen med sine forældre, og efter deres død gif
tede han sig og fik en dygtig og elskelig kone, som sammen med ham skabte
et gæstfrit og lykkelige hjem.
Efter hendes død blev Kai ene, men ikke ensom. Han havde mange
venner, som hilste ham på gaden og kom op og så til ham.
For et par år siden tog Nationalmuseet en fortegnelse af hans smukke
hjem, og det var hans ønske, at Quedens Gård vil få anvendelse deraf.
„Det er en del af Ribe, vi nu tager afsked med, af fortiden, byen og
miljøet" sagde pastor Krarup ved hans kiste, og det siger vi andre også.
Vi vil savne ham.
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31/12 skrev redaktør A. Lau i »Vestkysten* om Rosenstands gerning:
Med K. H. Rosenstand er et stykke Ribe gået bort. Ingen kendte som han byens histo
rie, og få nærede en sådan kærlighed til sin by, som han gjorde. Mange hundrede artikler
og kronikker har han i årenes iøb skrevet om Ribes historie. Og man kunne stole på det
han skrev og sagde. Han burde have været udnævnt til æresborger i sin by, der har
også været tilløb hertil, men andre kræfter, der ikke forstod, hvad byhistorie betyder,
var imod dette, det kan kun beklages.
Tusinder af både indenlandske og udenlandske gæster har nydt godt af Rosenstands
førerskab rundt i de gamle gader. I.evende og fornøjeligt fortalte han om byens historie,
og han skaffede sig herigennem venner over det ganske land.
I 1939 knyttedes han til Vestkysten som medarbejder. Han blev en god medarbejder,
han var nobel og retskaffen i sin journalistik, og med sin ubegrænsede viden om Ribe
og dens historie, kunne han bedre end nogen anden give læserne et indblik i det gamle
Ribe. Men han behandlede samtidig mange andre emner. Dette gjalt ikke mindst det
personalhistoriske, og han var i det hele taget en allround journalist, men af den gamle
skole. Det sensationelle lå ikke for ham, dertil var han alt for nobel en mand.
For en snes år siden gik Kai Rosenstand »på aftægt*, men hans medarbejderskab
hørte ikke op af den grund. Jævnligt har han siden skrevet om Ribes historie ligesom
han i mange år efter passede det personalhistoriske stof.
Han var tillige en loyal medarbejder, der ikke kendte til svig.
Kai Rosenstands varme interesse for Ribe medførte ganske naturligt, at han i en ung
alder blev indlagt i Ribe turistforenings bestyrelse. Turistarbejdet havde hans store
interesse. Han var ligeledes til sin død formand for den selvejende institution »Riberhus
slotsbanke«, også dette omfattede han med en sjælden interesse, og han kunne blive
harm, når børn eller unge mennesker forøvede hærværk på det historiske minde.
Han var også medlem af »Kinch-fonden«, der nød godt af hans store viden i hi
storiske spørgsmål.
Med Kai Rosenstand er et fint og nobelt menneske gået bort. Om ham kunne med
rette siges, at han kun havde venner. Også Vestkysten har meget at takke Kai Rosen
stand for. Han var en sjælden flittig og dygtig medarbejder, der ikke glemte sit gamle
blad, selvom han var pensioneret. Han kom stadig af og til på kontoret, hvor hans
største glæde var at fortælle de unge journalister om, hvorledes det var at være jour
nalist i »de gode gamle dage*. På Vestkysten vil vi mindes ham som en god ven og
trofast medarbejder.

DØDSFALD

Lektor O. Heide Petersen er død 19.12. 1971.
Ved morgensangen på skolen den følgende dag, udtalte rektor Vestergaard:
Lektor Heide Petersen døde pludselig søndag morgen på Ribe sygehus,
hvor han havde overstået en mindre operation. Han blev 63 år.
Heide Petersen blev efter et par års vikartid knyttet til denne skole i
1935; han blev udnævnt til lektor i 1952.
Han var en meget energisk, dygtig og vidende mand med stor arbejds
kraft og stor belæsthed, og han var en grundig, samvittighedsfuld og - i
bedste forstand - dynamisk underviser. Han lagde megen vægt på, ud fra
sin omfattende viden, at hans matematikundervisning ikke bare blev ter
peri, men også fik kulturhistoriske perspektiver. Han var ikke bange for at
forlange noget; men han var heller ikke bange for at gentage og for at
hjælpe, og også derved lykkedes det ham at få selv svagere elever godt
med.
Hans død er et meget stort tab for den skole han holdt af. Vi vil ære
mindet om ham, som den gode og hjælpsomme lærer, den trofaste og bund
reelle kollega, der ikke kendte til svig, og - for adskillige - som den gode
ven.
Derefter gik lærere og elever hjem.
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Det gamle apotek i Ribe
Den selvejende institution „Det gamle apotek i Ribe" er oprettet på privat
initiativ af nogle få personer, som foruden ømhed overfor Ribes gamle
huse har interessen for universitetssagen tilfælles.
Bestyrelsen består af forstander Arnfred, Askov, stiftamtmand Edelberg,
borgmester C. J. Pedersen og amtsfuldmægtig Andrup, alle af Ribe.
Initiativtagerne har ment, at det måtte være muligt at redde bygnings
komplekset „Det gamle apotek" både fra forfald og fra ødelæggende om
bygninger ved at søge at stille dets anvendelse i universitetssagens tjeneste.
Baggrunden for planens udformning er, at man forudser, at bestræbel
serne for at rekruttere forskere til det samfundsvidenskabelige forsknings
center, der er under opbygning som forløber for det kommende universitet
i Ribe-Esbjerg området, vil vise sig at være hæmmet af, at universitetsud
valget, der er den myndighed, der skal foretage ansættelserne af viden
skabsmandene, ikke er i stand til at tilbyde de muligt interesserede, nogen
let løsning på deres boligproblem. Forskerne skal indtil videre ansættes på
tidsbegrænsede kontrakter. De kan derfor ikke forventes at være særligt
ivrige for at købe huse. Tiltrækkende lejligheder er der som bekendt man
gel på.
Man håber da, at kunne være til nytte på den måde, at man ombygger
det gamle apotek til lejeboliger med det formål, at tilbyde i første række
de udefrakommende forskere bolig i dette kompleks. Man vil tilbyde
lejekontrakter, der i tid falder sammen med forskernes ansættelsesperioder.
Med Fiskergadefløjen skulle der kunne blive tale om 8-10 gode boliger.
Disse skønnes at kunne blive meget attraktive gennem deres beliggenhed
i bykernen og i den i mange henseender meget smukke apotekergård.
Ombygning af en så gammel og så stærkt fredet ejendom til tidssvarende
boliger er naturligvis økonomisk set en betænkelig sag. Initiativtagerne an
så det for usandsynligt, at nogen privat bygherre turde indlade sig på et
sådant projekt.
I så henseende skal „sagen" „Det gamle apotek" nyde godt af, at den
udarbejdede plan tilsigter at slå flere fluer med ét smæk: bevaringsinten
tion giver grund til fortrøstning til, at der kan opnås støtte fra fonds, der
er oprettet med det formål at bevare historisk og kunstnerisk værdifulde
bygninger. Intentionen at sikre universitetssagens fremme, skulle kunne
kalde andre midler frem. Endelig skønnes det nærliggende, at borgerne i
Ribe vil kunne indse, at det er til bykommunens fordel at sikre, at en del
af akademikerne ved det kommende center, vælger at slå sig ned i Ribe,
både af hensyn til byens miljø og af hensyn til byens omsætning og skatte
indtægter.
At man overhovedet er kommet så langt, som man er nu, at man har
fået skøde på bygningerne, skyldes kun en storstilet gave fra en kilde, der
har ønsket at forblive anonym.
For tiden, er vi ved at undersøge et spørgsmål om nogle lidt uhyggelige
revnedannelser i facaden. Viser disse sig ikke at betyde nogen alvorlig fare
for bygningens fremtid, vil arkitekt Elmquist udarbejde et skitseprojekt i
løbet af februar måned 1972 til brug for indhentelse af overslag. Når dette
foreligger, vil man søge at skaffe sikkerhed for samtlige fornødne midler.
Lykkes det og får vi til sin tid skabt et boligkompleks, som økonomisk
kan hvile i sig selv, var det meningen, at fremtidigt overskud af boligkom-
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pleksets drift, skal tilfalde universitetsarbejdet og da fortrinsvis den side
af dette, der går ud på at forsvare bestræbelserne på at leve op til titlen
„det åbne universitet".
Der kaldes altså på alle gode kræfter til gennemførelse af dette projekt.
Den mulighed at abonnenter af Ripenser-Bladet vil blive stillet overfor an
modning om økonomisk hjælp er nærliggende, hvorfor jeg er glad for her,
at få lejlighed til at orientere om de bestræbelser, der udfoldes.

Heimdal i den forløbne sæson
Da jeg er blevet opfordret tit at nedfælde et par linier om Heimdals virke i den forløbne
sæson, synes jeg, at det vil være på sin plads, at jeg først fortæller lidt om de ændringer,
der er sket indenfor den snart 107 år gamle forening.
Det kan med stor beklagelse siges, at næsten alle de gode gamle traditioner er ved
at »gå i vaskene. En af de få ting det er lykkedes os fra bestyrelsens side at holde gående,
er afsyngning af Hanegal; men også her er det ved at knibe. Det så ellers ud til, at tra
ditionerne ville holde; det gjorde det ihvertfald til generalforsamlingen, hvor det lyk
kedes at få forsamlingen til at vandre ud til Hvidebro og afsynge Hanegal. Jeg tror,
at der i foreningens historie aldrig er blevet sunget så meget af så mange, som denne
lune augustaften på Hvidebro.
Af struktur-ændringer indenfor selve foreningen skal jeg her nævne, at vi 3 præsiden
ter har kørt hele løbet samlet, sammen med den ærede bestyrelse, og ikke som tidligere
hvor hver præsident skulle sørge for en trediedel af sæsonen.
Under den højt ærede præsident M. Kyndrup, indgik Heimdal sidste år et samarbejde
med seminariets kulturudvalg. Dette samarbejde har vi fortsat i denne sæson, og det har
ført til, at næsten alle vore kulturelle arrangementer er blevet arrangeret i fællesskab
med seminariet. Dette samarbejde har en meget stor betydning for de to foreningers
økonomi. Vi kan i et meget større omfang tilbyde vore medlemmer kulturelle arrange
menter af »topklasse«, når der er to til at dele udgifterne. I fællesskab har vi vist film,
ca. cn hver fjortende dag, på seminariet. Det har hovedsagelig været film af kunstnerisk
art, film som det ikke har været muligt at få vist i biografen. Det er blevet til en række
film i sæsonens løb, så foreningerne har også fungeret som en slags »filmklub«. (Der
er nu fra anden side taget initiativ til dannelse af en filmklub, som for fremtiden kan
dække dette behov).
Foruden en del foredrag på seminariet har vi sammen med kulturudvalget og Ung
domsskolens elever i V. Vedsted, afholdt to koncerter på seminariet. Det første af disse
to arrangementer løb af stablen først i december måned, hvor »Den gamle mand og
havet« spillede. Orkesteret, som repræsenterer det nogle vil kalde »toppen« af hård
beat, formåede ikke at trække folk ud af buskene. (Det blev sæsonens største fiasko). I
begyndelsen af januar gæstede orkesteret »Skousen og Ingemann« seminariet og denne
gang havde vi heldet med os. Det var åbenbart lykkedes os at ramme folks smag, for
der mødte ca. 350.
I januar måned arrangeredes 6 aftener om Indien. Det var i et forsøg på at skabe
et kendskab til dette »mystikkens land«, at vi prøvede denne form for »serie-foredrag«.
Arrangementerne omfattede 3 aftener med film om Indien, en aften hvor antikvar Fun
der holdt et meget interessant foredrag med lysbilleder, om sine rejser til og i Indien,
en aften med yoga og endelig den sidste af de seks aftener, den aften der skulle »sætte
prikken over i-et«, Rahul Mahadeo, den meget kendte og dygtige citarspiller. Man kan
nok sige, at Mahadeo formåede at sætte prikken på plads med sin skønne, orientalske
musik.
Traditionen tro har vi heller ikke i denne sæson svigtet det selskabelige område. Den
13. december fandt auktionen sted. Af foreningens 150 medlemmer var ca. 100 fremmødt
til denne festaften og de gik ikke forgæves. Auktionarius fik hammeren til at smelde,
så de mange skønne effekter, vi havde modtaget fra handlende, lærere og elever, ind
bragte det de var værd. (Jeg vil her nævne, at vi havde 5 hele lagkager, der blev solgt
i enMte stykker, og at det første stykke gik for 27,50 kr. - til en bagersøn -!). De
penge auktionen indbringer er et væsentligt bidrag til foreningens økonomi, og vi vil gerne
bringe en tak til bidragyderne gennem Ripenser-Bladet.
En uge efter auktionen løb sæsonens højdepunkt af stablen: Store-Heimdal. Festen
var i år tilrettelagt af 3sa, der formåede at skabe stemning blandt de ca. 200 deltagere.
Af andre arrangementer, som er blevet afholdt på selve gymnasiet, skal jeg her nævne
to foredrags-holdere, nemlig T. Funder, der talte om sine rejser til og i Indien og Kate
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Fleron, der talte om Vietnam. (Programmet for marts/april måned er på dette tidspunkt
ikke fastlagt, men det kommer sikkert til at omfatte bl.a. foredrag af 3 rødstrømper,
Lille Heimdal og hvis det er muligt, foredrag af forfatteren Peter Seeberg).
Foruden det at være bindeled mellem skolens elever på tværs af geografi, linie, alder
m.m., har vi i Heimdals bestyrelse i år forsøgt at skabe et bindeled mellem gymnasiet og
den øvrige skole-ungdom i Ribe. Udover vort samarbejde med kulturudvalget, er vi
begyndt et samarbejde med Valdemar- og Vittenbergskolens elevråd samt Ungdomsskolen
i V. Vedsted.
På Heimdals vegne
Rent Fc/Fy LgKridsen
præsident

H. Andrup: Om ægteskab og underhold
(Sydjysk Universitetsforlag, Ribe, 365 sider, kr. 65,-)
^4/
Frode FcFon, F/gmFørg.

Det er kun sjældent, at vi træffer på juridiske emner i RIPENSER-BLADET. De to
gange, hvor det tidligere er sket, i 1916 og 1969, har det været vor berømmelige RiberRet, der har måttet holde for, og når det nu sker igen, omend kun i form af en bog
anmeldelse, er det mindre selve det juridiske emnes karakter - ægteskab og underhold
er jo ikke specielt ripensiske fænomener - end et ønske om at gøre Ripenser-Bladets
læsere bekendt ikke blot med oprettelsen af et nyt ripensisk forlag: ^Sydjysk Universi
tetsforlag«, der er startet af udvalget for det sydjyske universitetscenter med det formål
at offentliggøre resultater fra det nye samfundsvidenskabelige forskningscenter i Es
bjerg, men navnlig og især for at præsentere læserne for forlagets første bog, der er
skrevet af amtsfuldmægtig H. Andrup ved Ribe stiftamt.
Det gælder for familielivet, at det for store områders vedkommende er mindre egnet
som genstand for lovreger. I de gode ægteskaber føles love ufornødne, og i de mindre
gode vil enhver lovgivning som oftest komme til kort. Hvis en mand under ægteska
bet forsømmer sin underholdspligt overfor hustru og børn, vil det næppe forbedre for
holdet mellem ægtefællerne, at hun går til myndighederne om hjælp, selvom hun er i
sin gode ret dertil. Først i de tilfælde, hvor samlivet ophører - faktisk, ved separation
eller ved skilsmisse - får lovbestemmelser virkelig mening, og hvor udgangspunktet for
lovgiveren må være et ønske om at sikre, at de implicerede parter - ægtefællerne, even
tuelle børn, eventuelt samfundet - ikke kommer til at lide større skade på grund af et
ægteskabs forlis end højst nødvendigt. Thi uden at der går noget i stykker - sjæleligt
og materielt - opløses et ægteskab kun sjældent. Som påvist i bogen har lovgiveren dog
ikke altid handlet konsekvent i sin stillingtagen til familieretlige problemer.
En væsentlig side af dette problemkompleks er spørgsmålet om, hvorvidt der i til
fælde af at en ægtefælle forsømmer sin underholdspligt, medens ægteskabet består, eller
i tilfælde af separation eller skilsmisse skal pålægges den ene af ægtefællerne - det bliver
i de fleste tilfælde manden - at betale underholdsbidrag til den anden, eventuelle børn,
og i bekræftende fald hvor meget. En lov må selvsagt her udtrykke sig i store almin
deligheder, da den gerne skulle dække alle muligheder, men da det indenfor familieretten
altid drejer sig om personlige problemer, der kræver en individuel løsning, må det i
realiteten blive den praksis, der er skabt af myndighederne, i første række overøvrighe
derne (overpræsidiet, statsamterne), eventuelt efter justitsministeriets anvisning, eller
af justitsministeriet som rekursmyndighed, der må blive vejledende for den retstilstand,
vi lever under på dette område. Langt den overvejende del af denne praksis gemmer
sig i overøvrighedernes arkiver, og disse administrative myndigheders afgørelser offent
liggøres i modsætning til mange domsafgørelser ikke. At udarbejde en teoretisk afhand
ling om dette emne har derfor krævet en stor arbejdsindsats, og det er yderst fortjenst
fuld^ at hr. Andrup som den første er fremkommet med en omfattende redegørelse
for de retningslinier, som følges her i landet med hensyn til pålæg af underholdspligt
og udmåling af underholdsbidrag. I fremstillingen gives der endvidere en række ret
ningslinier for en eventuel fremtidig løsning af underholdsbidragsspørgsmålene i over
ensstemmelse med nutidens opfattelse af det parvise samliv og dets formål. Samfundets
opfattelse af disse spørgsmål har unægtelig ændret sig i betydelig grad i de sidste 50 år,
og derfor vil hr. Andrups fremstilling være et værdifuldt bidrag under de overvejelser,
der for tiden foregår i det af justitsministeriet i 1969 nedsatte udvalg med henblik på en
reform af vor ægteskabslovgivning. Bogen er i øvrigt tilegnet dette udvalg.
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I sin bog kommer forfatteren ind på mange spørgsmål i forbindelse med vort ægte
skabsinstitut. Hvad er det, der begrunder at mennesker vælger at leve parvis sammen
og i hvilket omfang bør samfundet gribe ind i eder regutere dette samliv? Det er dog,
som det også fremgår af bogens titel, først og fremmest parternes eventuelle underholds
pligt overfor hinanden, såvel under ægteskabet som navnlig og især efter samlivets
ophør, der behandles. Det fremhæves i denne forbindelse, at den retlige samlivspligt
mellem ægtefæller, som tidligere tiders lovgivning hjemlede, og som endnu gælder man
ge steder i udlandet, hos os i praksis nærmest må siges at være opgivet som ikke længere
stemmende med vor friere livsopfattelse, og det eneste punkt, hvor forestillingen om
en sådan samlivspligt stadig kunne tænkes at gøre sig gældende, var ved fastsættelse
eller frakendelse af underholdsbidrag til den ægtefælle, der er flyttet hjemmefra. Retlig
betydning har dette forhold dog ikke længere i tilfælde af separation og skilsmisse, idet
de bestemmelser om, at bidrag i almindelighed ikke kunne tillægges den, hvem skylden
for separation eller skilsmisse væsentlig påhvilede, der tidligere fandtes, er bortfaldet i
den nye ægteskabslov af 1969. Heller ikke er der meget tilbage af de strenge regler,
som indeholdtes i tidligere tiders lovgivning, hvor samfundet under kirkens indflydelse
for enhver pris søgte at forhindre at ægteskaber opløstes. Er parterne enige om at gå
hver til sit, lægger lovgivningen i dag ikke længere parterne nogen hindring i vejen,
blot forlanger den, når der ikke foreligger en af de i loven udtykkeligt opregnede skils
missegrunde, at der skal gå en separation på 1 år forud for skilsmissen, fomentlig en
yderst fornuftig ordning for at forhindre overilede skilsmisser. Samfundet kunne iøvrigt
nok have en grund til at søge at forhindre folk i at skilles, dog ikke af de årsager,
som man i tidligere tider anså for væsentlige, men af rent finansielle årsager. Thi som det
påvises i bogen er det samfundet, som kommer til at bære en meget væsentlig del af ud
gifterne ved opløsningen af ægtefællers samliv, idet antagelig op i mod halvdelen af de
ramte hustruer ikke kan klare sig økonomisk uden offentlig hjælp. Slige synspunkter
anerkendes selvsagt ikke i dag.
Det påvises i bogen, at selvom lovgivningen har søgt at formulere omfanget af æg
tefællers underholdspligt både under ægteskabet og i tilfælde af separation og skilsmisse
på en måde, der gør det muligt for den bidragsfastsættende myndighed at træffe en af
gørelse ved en nøje vurdering af hvert enkelt ægtepars hele situation, er reglerne i prak
sis blevet temmelig skematiske, idet myndighederne opererer dels med regler, der tenderer
stærkt i retning af, at bestemte åremåls samliv betinger bestemte åremåls bidragsret, dels
med en såkaldt )>fjerdedelsregel« med en otredjedelsregel« som korrektiv, hvilket inde
bærer, at en mand - det er som nævnt altovervejende manden, der får pålagt bidrags
pligt - i tilfælde af, at han bliver kendt bidragspligtig, må regne med at komme til at
udrede 25 "/o af sin brutto-indkomst i hustrubidrag, dog at han ikke gennem påligning
af hustrubidrag skal kunne belastes med mere end ialt en trediedel af sin brutto-indkomst
i bidrag. Dette får praktisk betydning i tilfælde af, at manden har sideløbende under
holdsbidragsforpligtelse over for børn eller måske en tidligere hustru. Endvidere næv
nes, at for de lavtlønnedes vedkommende - og det er langt de fleste - vil der ofte end
ikke kunne pålægges manden at betale de 25 "/o i underholdsbidrag, fordi han i så fald
vil komme ned under det socialt anerkendte eksistensminimum, som vi opererer med.
I øvrigt vil hustruen i disse tilfælde heller ikke have større økonomisk interesse i, at der
tillægges hende bidrag fra manden, da hun, hvis hun ikke er i stand til at skaffe sig ind
tægter af nogen art, efter de i øjeblikket praktiserede regler på socialkontoret vil kunne
hæve 800-900 kr. om måneden til livets underhold.
Det er væsentligt, at forfatteren fremhæver den nære sammenhæng der består mellem
de privatretlige regler og de socialretlige, og at myndighederne, når de søger at løse de
privatretlige problemer mellem parterne, ikke bør lade de socialretlige regler ude af be
tragtning. Thi hvis der efter mandens indtægtsforhold kun vil kunne pålægges ham at
svare et underhold på højst 800-900 kr. om måneden til hustruen, vil, som foran nævnt,
denne sjældent have nogen reel interesse i at der pålægges ham bidragspligt. Omvendt nyt
ter det ikke at pålægge en mand et så stort bidrag, at han selv kommer ned under den
indtægtsgrænse, der berettiger ham til hjælp fra socialkontoret, og som måske fratager
ham incitamentet til enhver arbejdsindsats.
Det vil være de fleste bekendt, at der i Danmark kan opnås separation eller skilsmisse
ad to veje, enten ved dom eller ved bevilling, udfærdiget af overøvrigheden. Bevillings
systemet, der indebærer at administrative myndigheder i realiteten får domstolfunktioner,
kendes kun i Danmark, Island og Norge og har rod helt tilbage i vor (fælles) enevældes
retsregler. I udlandet stiller man sig gerne uforstående over for administrative afgørelser
i sager af denne art, og i mange tilfælde nægter udenlandske myndigheder overhovedet at
anerkende dem. Det må dog indrømmes, at bevillingsvejen er en billig, diskret og mere
^smertefri* måde at få et ægteskab opløst på end den mere komplicerede retsvej. Forskel
len er dog ikke længere så stor som tidligere, da ægteskabssagerne i vore retter praktisk
talt altid behandles for klukkede døre«, og udgifterne til retssagerne vel for mindst 85
procents vedkommende udredes af det offentlige i henhold til lovgivningen om yfri pro-
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ces«. Teoretisk er der utvivisomt meget der taler for, at alle sager om ægteskabs opløs
ning og de i forbindelse dermed stående spørgsmål skal afgøres af domstole - overøvrig
hedernes kompetence i disse sager blev allerede noget indskrænket ved den seneste ægte
skabslov af 1969 - og der vil utvivlsomt i det af justitsministeriet nedsatte udvalg rejse
sig røster for at alle ægteskabssager i fremtiden skal henlægges til domstolene. Der er dog
efter min mening stadig mange praktiske hensyn, der taler for, at man fortsat skal kunne
fa et ægteskab opløst ved bevilling gennem overøvrigheden, hvor der gennem årene har
samlet sig et stort erfaringsmateriale. Dermed være ikke sagt, at det ikke vil være muligt
at tilvejebringe en bedre tilrettelæggelse og koordinering af de mange involverede myn
digheders funktioner i disse sager, domstole, overøvrigheder og skifteretter. I et særligt
^debatindlæg« i slutningen af bogen kommer hr. Andrup ind på disse spørgsmål.
Bevillingsvejen kan i Danmark kun benyttes, når ægtefællerne er enige om at ønske se
paration eller skilsmisse på denne måde og tillige er enige om praktisk talt alle separa
tions- eller skilsmissevilkårene. Er parterne ikke enige, må der anlægges en retssag, dog at
spørgsmål om eventuelle underholdsbidrags størrelse i alle tilfæde er henvist til over
øvrighedernes afgørelse. Det følger heraf, at overøvrighederne ikke er i stand til at øve
megen indflydelse på aftalte separations- og skilsmissevilkår, idet de i de allerfleste til
fælde må nøjes med at godkende, hvad parterne er blevet enige om, selv om denne enig
hed næppe altid er så stor, som det fremgår af parternes fælles andragende. At en part går
ind på vilkår, hvis rækkevidde han eller hun ikke er i stand til at overse, forekommer
utvivlsomt ikke sjældent i disse sager.
Det måske mest interessante afsnit i hr. Andrups bog er kapitlet om fremtidens ægte
fællesbidragsinstitut. Der gøres i dette kapitel rede for de mange og mangeartede syns
punkter, som efter forfatterens mening bør tages i betragtning ved pålæg eller fraken
delse af bidragspligt. Det kan måske af dette afsnit udledes, at der efter gældende bi
dragsret nok principielt pålægges bidragspligt i for mange tilfælde, men at de fastsatte
bidrag ofte ikke kan betragtes som fuldt ud tilstrækkelige ud fra de hensyn, der ønskes
tilgodeset ved pålæg af bidragspligt. For en reel forbedring på dette område er der imid
lertid den store vanskelighed, at der ikke bliver flere midler at fordele blot ved indførel
se af nye retsregler, og at spørgsmålet om ønskelige forbedringer formentlig kun kan løses
derved, at der skabes hjemmel for, at det offentlige i videre omfang end hidtil kan yde
fraseparerede eller fraskilte hustruer hjælp, selv om der kun sjældent for det offentlige
bliver mulighed for at få den ydede forøgede hjælp til hustruen tilbagebetalt af manden.
I slutningen af bogen henleder forfatteren opmærksomheden på den urimelighed, som
de gældende regler om formueforholdet mellem ægtefæller medfører, når ægtepagt ikke
er oprettet, idet den ene af parterne efter et måske ganske kortvarigt ægteskab som følge
af et bestående formuefællesskab er berettiget under formueopgøret til halvdelen af hele
nettofællesboet. Denne regel bliver endnu urimeligere, når den ene part under den udvik
ling af vor skilsmissepraksis, der i de senere år har fundet sted, i realiteten kan forvente
at opnå separation eller skilsmisse nårsomhelst, og i hvert fald altid, når samlivet har
været hævet i de sidste 3 år. Jeg er enig med forfatteren i, at denne bodelingsregel ikke
længere passer i tilfælde af separation eller skilsmisse, men måske nok i tilfælde af ægte
skabs opløsning ved døden.
Et særligt problemkompleks knytter sig til de såkaldte ^papirløse« ægteskaber, som
lovgivningen hidtil kun rent sporadisk har taget stilling til, men som den i betragtning
af de mange ^ægteskaber« af denne art, der nu findes, næppe kommer uden om at be
skæftige sig noget mere med i fremtiden. En lovgivning indenfor dette område frembyder
imidlertid mange vanskeligheder. En af dem består utvivlsomt i at give en tilstrækkelig
bestemt definition af, hvad der kræves til at konstituere et retligt ^papirløst« ægteskab,
da det ikke kan være meningen at tillægge ethvert, måske nok så kortvarigt samliv omfat
tende retsvirkninger. Vi nærmer os her de såkaldte »common law«-ægteskaber i engelsk/
amerikansk ret, hvis gyldighed man i hvert fald indtil ikke alt for længe siden aner
kendte i adskillige nordamerikanske stater, og hvor det var tilstrækkeligt, at en mand og
en kvinde levede sammen og udadtil optrådte som ægtefæller. Der kan være mange grun
de til, at parter foretrækker at leve i et ^papirløst« ægteskab i stedet for i det sædvanlige,
af myndighederne instituerede. En af dem kan være, at den ene part ikke ønsker at på
tage sig de retlige forpligtelser eller bånd, som normalt opstår ved indgåelse af et ægte
skab. Det ville derfor ikke overraske mig, at der blev færre ^papirløse« ægteskaber, så
fremt forskellen i retsvirkningerne af de to arter af ^-ægteskaber« ikke var så stor som i
øjeblikket.
Det siger sig selv, at det ikke har været mig muligt på den plads, der står til min rå
dighed, at foretage en kritisk juridisk gennemgang eller vurdering af et så omfattende
værk, som det foreliggende. Jeg har derfor måttet indskrænke mig til at nævne nogle
enkelte punkter. Bogen er vel i første række bestemt for jurister og for dem, der i deres
daglige virke har med underholdssager at gøre, men den er skrevet i et så let og letfatte
ligt sprog - enhver kancellistil er bandlyst - at den kun kan anbefales til læsning af
alle, der er interesserede i de problemer, som bogen omhandler.
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Willumsen-museet i Ribe har som gave fra 3 sydjyske sparekasser, modtaget »En spansk
so« udført i 1915. Soen er udført i voks, men museet har planer om at få lavet en
bronzeafstøbning.
Mangeårigt mediem af Ripenser-Samfundet, lektor Jens Maltbæk, (stud. 1911), har
fejret 80 års fødselsdag. Maltbæk, der har undervist ved Ordrup Gymnasium, Ribe
Katedralskole og Åbenrå Statsskole, har et betydningsfuldt naturhistorisk forfatterskab
bag sig.
Kunstmaleren Andreas Winther, Jedsted Mølle, er død 78 ar gammel.
Dukketeaterforestillingerne på Quedens gård er blevet en stor succes, og fortsætter i
foråret med en række forestillinger med professionelle truppe.
Det omfattende restaureringsarbejde i Domkirken er nu i fuld gang og kirken er
lukket for offentligheden. Samtidig arbejder et udvalg, nedsat af menighedsrådet, med
at finde frem til en bedre indvendig belysning i kirken.
De nye ejere af det gamle apotek i Ribe (se artiklen andetsteds i bladet), forsøger gen
nem Domkirkens menighedsråd, at få slettet en servitut på ejendommen, der dateres til
bage til 1624, og som påbyder ejerne at indbetale et årligt beløb på kr. 23,75 til vedli
geholdelse af Niels Griisbechs lysestager i Domkirken. Den samme servitut er pålagt to
ejendomme i Sortebrødregade, men trods studier i landsarkivet i Viborg, er det ikke
lykkedes at finde ud af, hvorfor disse bygninger har skullet betale.
Den kendte Ribe-håndværksmester, malermester Chr. Brogaard, har fejret 75 ars fød
selsdag, 50 års jubilæum som selvstændig mester i sin fødeby og sammen med fru
Signa, guldbryllup.
Gennem mere end l'/s år har etnografistuderende Kirsten Ewers Andersen (stud.
1966) sammen med to andre danske studerende, opholdt sig i Thailand, for at studere
bjergfolket, karenerne. Ved siden af studierne, har de tre danskere, optaget en omfat
tende »lægevirksomhed« og hjælper, så godt de kan, den lokale befolkning, hvis sprog
de har lært.
Redaktør N. Balslev Jørgensen, Gredstedbro, der i mange år var »Vestkystens« mand
i London, er død 66 år gammel.
Rektor V. Vestergaard og amtskommunaldirektør Knud Christensen er begge fyldt
60 år.
En mand der har indskrevet sit navn i Mandøs historie, skipper Knud Hansen, er
død. »Knud Skipper«, eller som mange gamle ripensere kendte ham, »Knud Mandø«,
ydede under krigen en fremragende indsats med sin hjælp til allierede flyvere.
Skibsreder Knud Lauritzen, hvis store interesse for Ribe er velkendt, vil med »Jo
hanne« af Ribe som 105-årigt forbillede, lade bygge en evert (et lille fladbundet fragt
fartøj). Der forhandles med Ribe by, om en placering af det nye skib ved Skibbroen.
Der er planer om, at everten skal indrettes som søfartsmuseum.
Tidligere lærer ved Ribe Katedralskole, rektor Chr. Ræbild, har fejret 70 års fødsels
dag.
Stifteren af Ripenser-Samfundet, vort æresmedlem, overlæge Knud Fogh, har fejret
sin 80-årsdag. Deltagerne i foreningens årsfester, glæder sig til også i fremtiden af træffe
overlæge Fogh ved festerne, som han er fast deltager i, sammen med sin frue.
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En række kendte Ribe-borgere er i de seneste måneder afgået ved døden. Vi nævner:
Inkassator J. K. Baden, fabrikant Haraid Keidorff, fisker Marius Mikkeisen, fhv. mælkehandier L. Nordahl og assurandør H. Stensig.
Et forsiag, fremsat af 6 forretningsfolk pa Strøget i Ribe, om indretning af parke
ringspladser i det grønne område bag forretningerne (d.v.s. på den østiige dei af Nederdammen og Meliemdammen) har skabt heftig diskussion i byen.
Ribe politikorps har under de sædvanlige festlige former holdt generalforsamling. En
række ekstra-snapse, var med til at forhøje stemningen. Årsberetningen blev aflagt af
korpsets leder RS-medlem, løjtnant Knud Heide-Andersen, der bl.a. kunne berette om
tre forfremmelser blandt korpsets befalingsmænd. Vort medlem, underkorporal Daniel
Danielsen er således forfremmet til korporal.
Ribe idrætsforbund har fejret 10-ars jubilæum, og skal atter i år arrangere tulipanfest.
Et stort fodboldstævne, arrangeret af Postgården, har givet et overskud på 3500 kr.
til sRibe Fritidscenter*.
Ribes første taxichauffør, den stadig aktive cykelhandler Peter Hansen, har passeret
90 ar.
Det sydjyske Forsknings- og Uddannelsescenter har påbegyndt sin virksomhed. Vi
regner med, i næste nummer af bladet, at bringe en nærmere omtale vedrørende det
nyt universitet.
En ny værkstedsbygning ved forsorgscentret »Ribelund«, der kan give beskæftigelse til
hundrede patienter, er taget i brug.
I Egebæk er den ny børnehave »Børnebo* blevet indviet.

F ra R ip e n s e r jSamfunJet

Adresseændringer
Alle adresseændringer bedes meddelt foreningens sekretær: Civilingeniør P. Daugaard
Peters, Holmegårdsparken 1, 3.tv., 2980 Kokkedal, tlf. (03) 24 77 21.
Efterlyses: Ulla Puggaard Larsen (S 67), hvis sidst kendte adresse var Lodsvej 67,
st. th., 2650 Hvidovre.
Oplysninger fra foreningens medlemmer modtages med tak.
Stad. 7942.-Overlærer Aase Nielsen, Bachsstrasse 27, 239 Flensburg, Vesttyskland.
Stad. 7947.-Cand. mag. Andreas Jørgensen, Lustrup skole, 6760 Ribe.
.Stad. 7930.- Overærer Vagn Jensen, Stradellasvej 10, 1-, tv., 2450 København SV.
Karen og Jørgen Lorenzen, GI. Americavej 7, 9500 Hobro. Oberstløjtnant Eilif Schnei
der, Jyllandsgade 15, 6500 Vojens.
7932.-Civiløkonom Laurids Ebbesen, Sundvænget 16, 6400 Sønderborg.
.Stad. 7936.- Statsaut. revisor Peter Nielsen, Egevangen 10, 6700 Esbjerg.
Stad. 793#.-Tandlæge Torkil Dahl Jeppesen, Bispehavevej 63, 8210 Århus V.
Reet 7939.- Prokurist Bent Julius, Tornskadevænget 20, 6760 Ribe.
Real 7960.-Guldsmed Børge Bottelet, 1A Ohineru Street, Renuera, Auckland, New
Zealand.
Stad. 7962.-Civilingeniør Niels Biering, UNDP/UNIDO, P O Box 7184, Kampala,
Uganda. Lærer Birgitte Haarder, Møllevej 2, Askov, 6600 Vejen. Stud. ling. mere. Ka
ren Jørgensen, Bakkehegnet 28, 8400 Ebeltoft.
Stad. 7963.- Stud. mag. Vibeke Børdahl, Myrbakken 60, 9400 Harstad, Norge. Lærer
Teddy Eeg Hoffbeck, Klostervej 66, 8680 Ry. Civilingeniør Helge Knudsen, Bygtoften
29, 2800 Lyngby. Frk. Inger Riishøj, Vibekegade 5, 1., tv., 2100 København 0 .
Reet 7964.- Stud. ergo. Birgitte Kromann Hansen, Rendsborggade 5, vær. 95, 7500
Holstebro.
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SfKiA 7964. Stud. mag. Ebba Hjorth, Holsteinsgade 31, st., 2100 København 0 . Pro
grammør Eva Hess Søgaard-Andersen, Kofod Ankersvej 73, st-, 3060 Espergærde. Sekre
tær, cand. jur. Bent Østerholm, Gartnervang 16, 1., th., 4000 Koskilde.
1963.-Stud. polyt. John Gadeberg, Lyngbakkevej 31, 2850 Nærum. Cand. jur.
Christian Nielsen, Storegade 6, 6740 Bramminge.
1966.
- Lærerstud. Niels M. Kristiansen, Kibevej 38, Hviding, 6760 Ribe. Stud.
scient. Ole Krog Thomsen, »Toftegaard«, Krog, 7190 Billund.
Red/1967.- Bankassistent Inge Skov, Storegade 131, 1., 6700 Esbjerg.
1967. - Karen Kyndrup, Vibyhus, Viby mark, 5580 Nr. Åby.
196#.-Lærerstud. Aase Beyer Clausen, Staldgårdsvej 21, 7100 Vejle. Stud. jur.
Nils Hein, GI. Kongevej 39A, 1., vær. 3, 1610 København V. Stud. med. Carsten Rask
Karkov, Ringstedgade 8, 1., 2100 København 0 .
1969.- Stud. mag. Jens A. Enemark, Ove Gjeddesgade 64, 1., tv., 8200 Arhus N.
Stud. polyt. Anders Klingenberg, Bondehavevej 125, 2880 Bagsværd. HA-stud. Helge
Nielsen, Dortesvej 2, mf., 8220 Brabrand.
Stad. 1971.-Lærerstud. Hanne Brorsen Hansen, Hegelundsvej 13, 6760 Ribe.

Nye medlemmer
Ebbe W. Bertelsen, Korsbrødregade 38, 6760 Ribe.
Reel 1924.- Fru Elsa Kajser Christensen, Overdammen 12, 6760 Ribe.
-Stad. 1946.- Museumsdirektør Niels Oxenvad, Blichersvej 49, 5000 Odense.
Stad. 1933. Civilingeniør Laurids B. Lauridsen, Nellikevej 24, 5681 Bellinge.
Stad. 1961.- Amanuensis, cand. psych. Arne Prahl, Primulavej 3, st., 2720 Vanløse. Fru
Lis Plummer, (f. Bohn), 33 Montrouge Crescent, Epsom, Downs, Surrey, England.
Re%/1962.- Stud. arch. Svend Erik Groule, Frederiksvej 44, 2., tv., 2000 København F.
5tKd. 1964. Stud. med. Allan Brockhattingen, Falstersgade 39, 3. th., 8000 Århus C.
5tK<L 1969.- HA-stud. Esther Uhrenholt, Snogebæksvej 19, vær. 2, 8210 Århus V. Stud,
med. Hans Otto Lindskov Christiansen, Klokkerbakken 16, 8210 Århus V. Stud. mag.
Erik Madsen, Blåmejsevej 4 A, 8210 Århus V.
1970.
- Konservatorieelev Inge Beck, Ravnsbjergkollegiet vær. 225, Risdalsvej 44,
8260 Viby J. Stud. jur. Finn Vedsted Hansen, Steen Billesgade 4, 3., 8200 Århus N.
Stud. polyt. Steen Hvass Ingwersen, Øverødvej 33b, 2840 Holte. Stud. jur. Bo Tribler,
Høegh Guldbergsgade 91, 4., 8000 Århus C.
1971.
-Stud. polyt. Jens Pedersen, Ostenfeld Kollegiet vær. 1811, Rævehøjvej
36, 2800 Lyngby.

Ribe Katedralskoles årsskrift
Atter i år har rektor Vestergaard stillet et antal eksemplarer til rådighed for RipenserSamfundet. De medlemmer, der er interesseret i årsskriftet, kan bestille det hos sekre
tæren (Daugaard Peters) til levering ved udgivelsen, i den udstrækning oplaget rækker.

Translokationen
på Katedralskolen, finder i år sted fredag den 16. juni kl. 10 i skolegården eller, i til
fælde af regnvejr, i Domkirken. Jubilarer er meget velkomne, og bedes som sædvanlig
finde frem til en fælles taler — og ikke for længe. Foreningens sekretær, er gerne be
hjælpelig med oplysninger vedrørende jubilaradresser.

Julefesten i Ribe
blev atter i år holdt på Postgården og med omtrent samme gode tilslutning, som året
før. Der var i år ikke arrangeret nogen særlig underholdning; den sørgede deltagerne
selv for, efter at det veldækkede bord var sat til livs.
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TRANSLOKATIONEN

Ae^tor Vesierg^^rds t^/e ti/ /gerere og JiwiticMJcr.
Afslutningsdagen på en skole betyder for mange også afskedsdagen, og
afsked kan tages med mangehånde fornemmelser. Her på skolen er si
tuationen imidlertid den, at vi i hele det skoleår, som nu sluttes, har måt
tet tage afsked i et omfang, der er sjældent. Vi mistede lektor Heide Pe
tersen. Lektor Inge Humlum og lektor Abildtrup har på grund af sygdom
måttet søge afsked efter henholdsvis 16 og 8 års virke her. Vi takker de
to sidste for samvittighedsfuldt arbejde. Det samme gælder de to vikarer,
cand. scient. Grith Styrck Carlsen og stud. scient. Ole Krog Thomsen, som
vi har været glade for at samarbejde med. Vi skal sige farvel til lærer An
ker, som forlader os efter 6 år. Det skyldes heldigvis ikke, at han er ked
af at være her, men at der kun er 1 af 3 klasser i realafdelingen tilbage,
og den giver for få timer. Tak for godt arbejde, god hjælpsomhed og kol
legialitet, Anker. - Vi skal på en måde, men også kun på en måde, fordi
han fører 3.g. igennem i russisk, tage afsked med lektor Sandfeld, som
har været fast ansat ved skolen i 36 år. Dermed vil vi snart miste en kyn
dig og belæst filolog, hvis enorme viden har været af stor værdi for sprog
undervisningen. Den har han kunnet give et historisk perspektiv ud over
det almindelige. Det vil være rimeligt nu også at takke fru Sandfeld for
20 års virke til 1966 som håndarbejdslærerinde. Fru Sandfeld forlod skolen
temmelig brat på grund af sygdom, og der har ikke været lejlighed til at
fremkomme med takken før nu. Bedre sent end aldrig. - Og den sidste
lærer, vi skal tage afsked med, er lektor frøken Willemoes, som har været
ansat ved skolen i 43 år. Det kan gøres kort og uden forbehold. De få
gange, der har skullet skrives om frk. Willemoes, har påtegningen lydt
således: „Lektor frk. Willemoes må i alle henseender, fagligt, pædagogisk,
menneskeligt og kollegialt, skønnes hørende til topklassen." Men må jeg
dertil føje en personlig tak: jeg har ofte bedt om Deres råd og altid med
udbytte.
Og nu dimittenderne. De allerfleste af jer skal også tage afsked. Hvis
der skulle være en vemodig fornemmelse hist og her, så hører det med.
Men man må dog håbe, at de herskende følelser hos jer er glæde og for
ventning. Glæde over, at eksamen er forbi, og forventning til de mulig
heder, der ligger foran jer. Der er selvfølgelig ingen grund til at tro, at
fremtiden udelukkende vil forme sig som en dans på roser. Derimod er der
grund til at forvente, at jeres muligheder er rige, hvis I møder dem med
Der er lige nævnt 9 lærere, bevidst hver for sig. Det ville være
lettere at tippe en tolver end at bringe disse 9 ind under én synsvinkel,
endsige ind under én ideologi. Det er de for forskellige til. Og dog har der
begribeligvis været noget at hente, noget at lære hos dem alle, hvis man
mødte dem med
Således forholder det sig også med jeres mulig
heder på menneskelige og arbejdsmæssige felter. Det er nødvendigt at have
synspunkter og ideer; men det er farligt, hvis synspunkter og ideer bliver
til skyklapper. Synspunkter og ideer er personens redskaber; men hvis per
sonen gør dem til skyklapper, indskrænker han sit synsfelt og de rige mu
ligheder og gør sine ideer til autoritære tyranner. Det vil sige, han gør
sig selv til tyran.
Det skal ikke ønskes for jer, at I bliver tyranner, ej heller viljeløse efter
snakkere. Det skal ønskes for jer, at I med fasthed og
må møde
jeres muligheder. Og hermed dimitterer jeg jer fra Ribe Katedralskole som
rette studenter og realister.
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Tale af en jubilar

yl/ projektleder ved det sydjyske MMiversitetseewter,
e^r:d. w^g. y4ttdre^s /ørgertsett.
Det er blevet min opgave at bringe skolen en hilsen. Det gør jeg gerne,
for hvem mindes ikke sin gamle skole med en vis hengivenhed. Men jeg
gør det også med en vis frygtsomhed, for hvem af vor årgang mmdes mon
ikke skolen med en ret betydelig autoritetsbetonet respekt.
Indhold og form var den gang anderledes end nu. Det lå i lærernes hold
ning, i selve stoffet og måden at behandle det på, at vi i langt højere grad
end det nu synes at være tilfældet blev søgt tildannet og afpasset efter
ganske bestemte dannelsesnormer og traditioner. En sådan påvirkning sid
der fast, og man gør sig nok aldrig fri af den, selv om man måtte ønske
det.
Folk der kæmper for en ganske bestemt lov og orden her i verden og det gør efter min erfaring et flertal i min generation, de lærte det først
i skolen, siden på universitetet og endelig måske i erhvervslivet - sådanne
folk mener naturligvis, at verden netop er ved at gå af lave. Og det skal
da nok passe, for hvor er vi henne, hvis studenterne begynder at opgive
den gode gammeldags klasse- og standsbevidsthed for i større tal at føre
sig frem offentligt, f. eks. på gader og stræder, med andre formål
end støjende øldrikning og pralende påstande om at være herrer i ånder
nes rige. Hvor er vi henne, når studenter og andre også begynder at in
teressere sig for den håndgribelige verden og den virkelige magt, som ellers
ifølge traditionen og dannelsen tilhørte ganske andre herrer, som går mere
stille med dørene, og som hellere end gerne overlader det åndelige til en
rigtig kultiveret dannelse.
Andre, og det er alligevel også en del, har derimod glædet sig over,
at de nuværende studentergenerationer synes at skulle slå hul i det gamle
dannelsesbegreb, at de i højere grad end os i det mindste prøver at etablere
en ordentlig forbindelse mellem det åndelige og det håndgribelige. Måske
skal et lykkes dem, at sætte nogle af de indpodede idealer op overfor for
holdene i den rigtige verden, og derefter gøre forsøg på at ændre både
idealer og verden. Faktisk er det et stort fremskridt, at der i de nuvæ
rende studentergenerationer er så mange, hvis engagement i virkelighedens
verden rækker længere end til deres egen karriere og levebrød.
Jeg vil gerne med et enkelt eksempel illustrere den udvikling, som har
været i gang.
Det røde forlag Demos har udsendt en historiebog til brug for folke
skolen. Den er angiveligt marxistisk. Jeg tror i og for sig, at den er både
lidt vulgærmarxistisk og upædagogisk, måske mere en provokation end en
lærebog. Men nogen har taget den i brug. Aviserne har skrevet, folketingsmænd, som ønsker orden i sagerne, har stillet spørgsmål, ministeren har
udtalt sig osv. En af grundene siges at være billedet af en frastødende, lu
rende person, som hævdes at forestille en kapitalist. Det er måske fra et
pædagogisk synspunkt lidt anstrengt og uhensigtsmæssigt.
Men hvor slemt er det nu? Jeg har faktisk prøvet at undervise efter en
lærebog, hvor fremstillingen af personer som Tietgen og H. N. Andersen
var mildest talt fortegnet, for nu at sige det elskværdigt. Men der stod
så at sige ikke et ord om de almindelige mennesker, som på sultekost hut
lede sig gennem livet i Tietgens forskellige foretagender. Og der var ganske
mange af sådanne mennesker, som gennem et forkrøblet liv knoklede
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penge sammen til Tietgen og andre, men det var ligesom udannet at om
tale dette forhold.
Eller jeg husker mine engelskbøger. Der kunne man blive belært om
Eaton and Harrow og lære om den måde, hvorpå engelske gentlemen blev
opdraget til alskens dyder, til selvstændige, ofte snurrige, men værdifulde
bærere af en værdifuld humanistisk tradition. Man forstod hvad ryg
raden var i den engelske nation, og der blev skabt forestillinger om dette
at være gentlemanlike. Men man lærte ikke, at der bag kostskoletraditio
nen og hele dette kulturliv og altså bag den engelske gentleman skjulte
sig en ofte blasert og brutal lejetropsfører, der i spidsen for professionelle
soldater knuste det ene samfund efter det andet i Asien og Afrika til glæde
og profit for andre kulturbærende gentlemen og de ligeså engelske herrer
i London city.
Men der er ingen, der har protesteret over dette ideologiserede fantasi
foster i vore lærebøger eller over de bevidst idealiserede billeder af f. eks.
Tietgen. Og først for nylig har man set arbejdsmændenes fagforening stil
færdigt protestere imod at de dannede ikke har lyst til at beskæftige sig
med befolkningens store flertal i almindelige skolebogsfremstillinger.
Eksemplet er tilspidset, men paralleller vil alligevel kunne findes i næ
sten alle skolens traditionelle discipliner. Det er her brugt for at illustrere
den undertiden brydsomme udvikling, som er ved at sætte sig igennem. Vi
har faktisk Vesteuropas frieste skole. Lad os håbe, at den bevarer sin fri
hed uden indblanding fra tilhængerne af en ganske bestemt lov og orden.
Såvidt jeg har forstået er hele denne udvikling her på skolen forløbet
uden unødvendige konflikter og spændinger, og selv om mine studenter
kammerater næppe er ganske enige med mig i alt hvad jeg nu har sagt,
så kan vi dog nok forenes i håbet om at det fortsat må være sådan. Den
ide- og indholdsmæssige spænding kan ikke uden store tab igen fjernes
fra skolen. Den er frugtbar. Men drives spændingen ud i ørkesløse kon
flikter, som vi nu og da har været vidne til, tabes hovedsagen ofte af
syne, samtidig med at vejen spærres for tilegnelse af den faktiske viden,
der under alle omstændigheder bliver tilbudt, og som under alle omstæn
digheder er en forudsætning. Og jeg vil gerne slutte med at sige, at den
omtalte respekt overfor skolen naturligvis ikke kun skyldes det med au
toriteten, men også den viden vi faktisk modtog, og hvis omfang måske
først gik op for os med tiden. Vi lærte faktisk meget, og bl.a. også derfor
vil vi gerne have lov til at sige tak til de lærere, der endnu er til stede fra
den gang.

Kunstfanfarer over Ribe
Kunstfestivalen i Ribe har haft en helt fantastisk avisomtale ikke blot
her i landet, men også i de øvrige skandinaviske lande, Tyskland, Fran
krig, Amerika m. fl.
Vi bringer her en artikel fra den norske avis „Drammens Tidende"
skrevet af maleren og museumskonsulenten Kaare Øijord.
Ribe - denne lille by sør på Jylland - skal være Nordens eldste by. Dens
historiske miljø er vel kjent. Den moderne tid med sine biler og sitt jag
biir her oppslukt av middelalder og domkirkeærverdighet. Storken holder
ennå ut på enkelte av byens tak. Og en av byens store sønner har fått
sitt minnesmerke i bronse ved byens brede å. Det var han som med sin
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innsikt i de uutgrunnelige gjæringsprosesser fikk den rette sveisen på det
danske ølet og gjorde det nesten uavhengig av det tyske. Huset han ble
født i, er blitt utpekt med stor minneplate. Resultatet av hans innsats
kan man nyde i byens kroer. Ribe er en glad by. Den er alltid stemt til
fest. Det forundrer en ikke det allerminste at en kvartett av brave manns
sangere står utenfor Domkirken og lar tonene stige i junikvelden. Det
lyder riktignok noe urent i de vanskelige partier, men man biir likevel
forundret da det viser seg at kvartetten består av lutter nordmenn. Sang
nummeret var jo svensk. De får til og med applaus!
Men da de opglødd av suksessen, gjentar sangnummeret 50 meter lenger
borte, trøster en seg med at de sikkert biir tatt for å være svensker. Bro
derfolket er godt å ha.
/ugen soveby
Men som sagt. Ribe er ingen soveby. Der er liv i den. Den „rør" på seg.
Det siste storartede påfunn er å omdanne den til en kunstby. Nordens
første kunstfestival er gått av stabelen nettopp her, og det til tross for at
her er man aldeles uten skikkelig utstillingslokale. Dette et en kunstfe
stival bare basert på bildende kunst. Og hva skjer? Jo, man må gå i Ribes
arrest for å finne Asger Joms nyeste farvegrafikk. Riktignok er det så
at hvis en av fangene har besøk akkurat mens man kommer, må man pent
vente. Men hvis man absolutt straks vil innenfor murene, kan man jo
forsøke oppe på kriminalen i politigården. Der har Ribes politimester
tillatt opphengt noen bilder av den store, stygge ulven, maleren Wilhelm
Freddie. Det var jo nettopp politiet som i tredveårene grep inn og be
slagla denne malers bilder, for å beskytte publikum mot å få saker og
ting som dengang ikke var tillatt å se offentlig i maling og på lerret.
og
Skulpturer er oppsatt utenfor Domkirke og administrasjonsbygningen,
som er forholdsvis ny. Men også inne i vakre små bakgårder bak middel
alderhus kan man finne skulpturer plasert. I Ribes gamle klostergård står
Heerups steinarbeider og i buegangene finner man hans malerier. Selve
hovedtyngden av utstillere finner man i noen tidligere skolebygninger.
Man aner idéen bak det hele:
Det er med et svært oppbud av kunstnere og kunstverk plasert alle tenkelige og utenkelige steder, å gjøre Ribe tilgjengelig i sitt historiske og mo
derne miljø. Mens man ser på kunst, biir man dus med selve byen og får
føle begge deler på pulsen.
Det har ligget et kjempearbeide bak realiseringen av denne kunstfesti
val. Over 60 kunstnere er representert med et fyldig utvalg av sine arbeider, og foruten de store danske kanonene har en uttagningskomité be
stående av danske kritikere og malere, satset på kommende yngre talenter.
Primus motor bak hele dette foretagende er Victor Petersen, redaktør i
Ribe Stiftstidende. Det er samme mann som for kort tid siden skaffet
Ribe by et eget museum for den store danske maleren Willumsen. Victor
Petersens samling er blitt en av byens store severdigheter. Den viser den
arbeidende Willumsen. De ferdige verk biir belyst ved at forarbeidene
her er utstilt. Dette store navn i moderne europeisk kunst har jo fra før
et eget museum i Danmark, nemlig i Frederikssund utenfor København.
Men det er Victor Petersens fortjeneste, at vi biir kjent med Willumsens
vei og veier til målet og målene. Der var utholdenhet, erkjennelsestrang
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og metodisk arbeide. Witiumsen har ikke bare etterlatt seg en rekke ly
sende mesterverk. Hans sanne betydning ligger i at han er blitt et for
bilde for det arbeidende menneske.
Et slikt arbeidende menneske er Victor Petersen. Den glød og begeistring som besjeler denne mann, er tydeligvis smittsom.
Den nordiske kunstfestival i Ribe har fått sine offisielle beskyttere,
men den er blitt til på en håndfull menns initiativ og bekostning.
Det var kanskje et initiativ som i begynnelsen ikke ble overskuet i sin
konsekvens når det gjaldt arbeidsinnsats og vanskeligheter. Men det er
beundringsverdig at den første nordiske kunstfestival er blitt en realitet
og ut fra sin idé kunne den vanskelig finne et bedre arnested enn i Ribe.

Svensk påmindelse om Jacob A. Riis
4 / reJg&tør ^4^se/ icssfM

Det er i år netop 52 år, siden en 10-årig dreng gik fra mindeplade til mindeplade i Ribe
og afskrev, hvad der stod på dem om byens kendte sønner. Han husker ordlyden af ad
skillige plader den dag i dag. På en marmorplade på et af de gamle huse over for dom
kirkens hovedportal stod således at læse: »I dette hus fødtes i 1849 journalisten og fi
lantropen Jacob A. Riis. Død i Barre, Massachussett, USA, 1914. Sin fødebys trofaste søn.
Af præsident Roosevelt kaldet Amerikas nyttigste borger.«
Som ældre kunne man på latinskolens bibliotek låne hans bøger på engelsk, og man
hørte ofte amerikanske turister samt talere ved fester i Rebild og på Kronborg nævne Ja
cob A. Riis' navn med hæder. Hos os, der nu hører til de ældre, prentedes hans navn dybt
i bevidstheden som en af Ribes gode sønner, en mand, der havde bidraget stort til ude 1
verden at kaste glans over den gamle bys navn.
Det er ejendommeligt at tænke på, at af alle danske byer er vel Ribe den eneste, der
har modtaget en kærlighedserklæring i bogform fra en af sine udvandrede sønner. Den
blev skrevet af Jacob A. Riis, da han forlængst havde slået sit navn fast i den amerikan
ske offentlighed. Den udkom i 1909 under titlen The Old Tovn på det ansete Macmillan
Forlag i New York. Det er en bog på 269 sider, og den er gennemillustreret af den den
gang meget kendte amerikanske bladtegner W. T. Benda. Den burde vel være oversat til
dansk, mens der endnu var nogle levende, som havde kendt hele det persongalleri, Jacob
A. Riis beskriver med så stor forståelse og tildels en uskrømtet kærlighed. Nu er det nok
for sent. I hvert fald gjorde undertegnede for en halv snes år siden forgæves forsøg på at
interessere et par af vore store forlag for tanken om at udsende The Old Town i uddrag
på dansk sammen med en Jacob A. Riis biografi. I The Old Town nævnes Riis som for
fatter til en række bøger, der i sin tid udkom i store oplag i Amerika: The Making of an
American, How the Other Half Lives og The Battie with the Slum. Kun en af hans bøger
foreligger på dansk - og det endda kun i uddrag. Det er The Making of an American, der
i 1912 udsendtes hos Gyldendal under titlen Hvordan jeg blev Amerikaner. Også i den
omtaler Riis med kærlighed til sin fødeby og den inspiration, den betød for ham, da han
gik ind i sin kamp for de fattige og hjælpeløse og mod de forfærdelige amerikanske slum
kvarterer.
Men bedst som man troede, Jacob A. Riis' minde var ved at blegne og forsvinde med
den slægt, der havde kendt ham som barn, som ung, som mand, er der nu udkommet en
bog til hans minde - på svensk. Den er redigeret og til dels skrevet af den svenske fotograf
og journalist Rune Hassner, er udkommet på det kendte P. A. Nordstedt och Søners
Forlag i Stokholm, fylder 189 sider og koster 85 kroner.
I denne bog gives der et portræt af Jacob A. Riis, set fra en i Danmark hidtil upåagtet
side. Han skildres her i ord og billeder som «Jacob A. Riis, Reporter med Kamera i New
Yorks Slum« - en banebryder for moderne pressefotograft.
Det var ikke ukendt, at Jacob A. Riis fotograferede og bevidst anvendte sine fotogra-
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fier i kampen mod slumkvartererne. Han fortæller selv om det i The Making of an Ameri
can. Men han lægger her navnlig vægt på, at han af sine negativer lod fremstille positiver,
der kunne anvendes som lyshilleder, når han holdt foredrag i offentlige forsamlinger eller
for myndigheder, hvis interesse for slumkvartererne, han ville vække. Han anså ikke sig
selv for nogen stor kunstfotograf. Men hans billeder er af stor socialhistorisk interesse. De
er for størstedelen taget i tiåret 1887-9?, og en udstilling blev for første gang holdt i 1947
i Museum of the City of New York. Der havde man af 412 bevarede plader ladet frem
stille et halvt hundrede billeder fra New Yorks proletarkvarterer, som de tog sig ud i
slutningen af forrige århundrede. Atter i 1958 afholdtes der en udstilling sammesteds med
billeder, Jacob A. Riis havde taget. Det er blandt andre disse billeder, der omtales og til
dels gengives i Rune Hassners bog, og som i den forløbne sommer er blevet vist på Kunst
industrimuseet i København og i Ribe.
Bog, udstillinger og en udmærket fjernsynsudsendelse om Jacob A. Riis og hans fotogra
fier, har været med til at genoplive mindet om ribedrengen, der ryddede op i slumkvar
tererne i Amerika, blev præsident Theodore Roosevelts ven, overførte julemærkeideen til
USA, fik sit navn knyttet til parker og sociale institutioner flere steder i Amerika - og
som altså endnu høres nævnt under betegnelsen Amerikas nyttigste borger.
Ved hans 100 års dag festedes der i New York. Til den lejlighed havde en tidligere
amerikansk gesandt i Danmark, mrs. Ruth Bryan Owen skrevet en sang, der endte med
ordene: Thanks, Denmark - Ribe —for a great American. Og ved samme lejlighed udtalte
præsident Franklin D. Roosevelts enke, mrs. Elanor Roosevelt, om Riis: Hans kamp bør
være en fortsat inspiration for os!
Og således lever da mindet om Jacob A. Riis stadig.

Beslutningsprocessen i Ribe
^4/ /e^tor ¿,e727M7*i

I de 22 år, jeg har været horger i Ribe, er der sket en række ubodelige
ting, som man på forhånd ville have troet vort lille bysamfund kunne være
blevet forskånet for.
Når man så siden har beklaget det forfaldne over for beslutningsta
gerne, har det jævnligt lydt: Jamen den sag blev også grebet forkert an!
Eller: Jo, men der var jo nogen, der ikke kunne lade være med utidigt at
komme med meningstilkendegivelser i den sag, og så blev de og de fornær
mede! Eller: Jo, det er rigtignok, at det beklagelige fik medvind ved den
og den lejlighed, men der var jo faktisk ingen der protesterede på rette
sted!
For os almindelige borgere er det blot uendelig svært at skelne mellem
at gribe en sag „forkert" eller „rigtigt" an, eller at vide, hvor det „rette
sted" er at protestere. Vi kan højst råbe op, når noget forekommer os uhel
digt. Og så må vi frem for alt håbe, at ingen bliver personligt fornærmet
eller - endnu værre - „taber ansigt".
Blandt de ubodelige ting, jeg tænker på, nævner jeg eksempelvis og i
flæng 9 nedenstående. Om de fleste af dem vi! man idag sige: Ja, det
kunne lige så godt være grebet anderledes an - økonomisk var forskellen
minimal - og mange af dem kunne helt være undladt:
1. Ligbærerlaugets ophævelse. Det er ikke blevet billigere at komme i
jorden siden. Bedemændene ønskede ikke lauget bort. Traditionen var
gammel og nobel.
2. Ribehallens opførelse. Selv de, der var ivrigst for, fortryder den vist
nok idag.
3. To bindingsværkshuse nedrevet, hvor idag to banker ligger - og dette
nar man tænker pa de i arkitektonisk henseende langt ringere bygninger,
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som man kunne have revet ned og som ligger på langt mere erhvervspræ
sentable pladser.
4. Bjørnkær moses afvanding, som vistnok alle idag fortryder på bunden
af deres sjæl - og særlig de, hvis brønde og boringer er løbet tørre.
5. Opførelsen af et bryggeri på et hjørne af engene, hvor der absolut
ikke skulle have ligget noget som helst — dækkende for Kirkealleen og
uden udvidelsesmuligheder, men skæmmende udsigten til den gamle by.
Plant dog en artsrig lund omkring det og lad selve tårnet rage op som bryg
geriets vartegn.
6. Fældningen af en halv snes store, gamle træer i Bispehaven.
7. Etableringen af en upraktisk P-plads på Katedralskolens nordside.
8. Domkirkens indre, om hvilket vi borgere snart ved mindre end intet
og derfor frygter snart sagt det værste.
^ 9. Jysk Telefonhus' opførelse i en dejlig have i Præstegade - måske den
tåbeligste af alle skandalerne, fordi Industritomten havde været ideel og
ideelt beliggende til formålet.
På et hængende hår var der blevet bygget supermarked ved Set. Catharinæ kirkes kor, hvis ikke brugsforeningens egne medlemmer var mødt
talstærkt op i protest. Her vendte sagerne sig altså til det bedre, ligesom
Teknisk skole fik en smuk ansigtsløftning ved at blive Willumsensamling
—her savnes blot vedbend og blåregn op ad bygningen.
Funktionel og smuk er også etableringen af Degnestien fra Østed Ved
sted til Ribe, mens etableringen af en lige så smuk sti fra Ribelund til
Tange er blevet foreløbigt unødigt sinket af en tåbelig fredningsnævns
kendelse.
Saledes kunne man blive ved, men fælles for alle sagerne er, at man ikke
inden den endelige beslutningstagen har hørt borgernes mening. Det er jo
ikke sager, der har krævet en pludselig og hastig beslutning. Ikke stormflodssituationer. Man kunne roligt ved dem alle have indrykket en annonce i den lokale avis: „Man agter inden for nærmere fremtid at foretage
sig dit og dat - og hører gerne interesserede borgeres mening desangående,
idet man dog må gøre opmærksom på, at den endelige adkomst til at be
slutte i sagen naturligvis ligger hos de folkevalgte repræsentanter - eller
hvem der nu ellers har en myndighed at udøve".
Lige i skrivende stund (18. juni) er der til eksempel ikke så få borgere,
der fletter fingre for Klosterhaven, over hvilken der hviler mørke skyer.
Lad folket —i stedet for håbløs fmgerfletten —møde sine kårne mænd,
og lad os uden taktiske kunstgreb og fortielser få lov at lytte til de for
skellige instansers ønsker, tale ud om sagerne og gennemføre det mulige
med blik for fremtiden. Lad ikke de vigtigste sager udspille for lukkede
døre.
På den måde får man en levende by - ikke bare en livli g by - ikke bare
en turistby, men en by, hvor man har lyst til at bo og bygge.

DØDSFALD
Radioforhandler Immanuel Jensen, Ribe, er 15. juni afgået ved døden, 66 år gammel,
efter kort tids sygdom.
Immanuel Jensen var født i Struer, men kom til Ribe for mere end 50 år siden. Efter
endt skoletid på Katedralskolen kom han i lære hos »foto«-Lauridsen. Men Immanuel
Jensen var grebet af det ny medium, der hed radio, han var pioner på dette felt, og
startede sammen med sin læremester i 1929 firmaet Lauridsen & Jensen, som han ledede
til sin død.
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Også i sin fritid interesserede Immanuel Jensen sig for radio og fjernsyn. Fra sit la
boratorium arbejdede han som kortbølgeamatør og allerede i 30'erne kunne han præ
sentere byens borgere for sit første fjernsynsapparat. Han var yderligere kendt som en
ivrig og dygtig amatørflyver.
Sin store samling af gamle radioapparater, har Immanuel Jensen tidligere skænket
til samlingerne på Quedens gård.
Ved Immanuel Jensens død, har Ripenser-Samfundet mistet et af sine mest aktive
medlemmer. I mange år var Immanuel Jensen medlem af foreningens bestyrelse, i de
seneste år foreningens næstformand. Han var aktiv deltager i mange arrangementer, og
deltog - hvis det på nogen måde var muligt - i alle bestyrelsesmøder, møder der nor
malt afholdes i København. Han var den, der klarest viste, at er man interesseret i en*sag,
betyder de geografiske afstande intet.
Ripensersamfundet vil savne Immanuel Jensen.

Nye medlemmer
.Stad. 47.* Overlærer Gunda Marie Nielsen, GI. Skolevej, Albæk, 6740 Bramming.
Civilingeniør Boy F. Rosenberg, Næsborgvej 64, 2650 Hvidovre.
Stad. 32; Redaktør Knud Esmann, Egå Strandvej 2a, 8250 Egå.
Stad. 69; Stud. mag. Lone Jensen, Langelandsgade 9, 5., 8000 Århus C. Korrespondent
Mette Smidt, Tvedgade 14, 6760 Ribe.
70; Bibliotekarstud. Inger M. Schau, Amagerkoll., Landehjælpvej 17, 7., 2300
København S.
72; 61 af årets dimittender. Navne og adresser (foreningen vil gerne have
de nye »studie«-adresser tilsendt) vil blive bragt i næste nummer af bladet.

Adresseændringer
Alle adresseændringer bedes meddelt til major Ejvind Veisig, Birgersvænget 2, 7000 Fre
dericia, tlf. (05) 92 67 50.
Regi 1932; Kontorassistent Bente Kjær Nielsen, Adalsvej 317, 5250 Fruens Bøge.
Re%! 1933; Marketingdirektør Per Bohn, Skogsstieen 24, Skogalund, S-13010 Ektorp,
Sverige.
Real 1936; Kontorassistent Christine M. Frederiksen (f. Vestergaard), Slåenvej 15, 6700
Esbjerg. Mejeriingeniør Erik Nygaard Hansen, Topperne 11, st., nr. 1, 2620 Albertslund.
Rf%l 1939; Ingeniør Erik Blak Nielsen, Toftehøj 25, Høruphav, 6472 Kirke-Hørup.
1939; Dyrlæge Morten Eskildsen, Skyttemarksvej 36, 4773 Stensved.
1960; Akademiingeniør Svend Fredslund, Skellet 2, 6000 Kolding. Stud. scient.
Jan P. Hjarnø, Birkerød Parkvej 40, st., 3460 Birkerød.
Rea/ 1961; Fru Ingrid Grundahl, (f. Sørensen), Herredsvej 5, 6580 Vamdrup. Montør
Johan Johansen, Skrænten 8, 6670 Holsted.
1961; Fru Lis B. Plummer (f. Bohn), P O Box 273, Jos, Benue-Plateau State,
Nigeria.
1962; Premierløjtnant Peter Lungholt, Asylgade 12, 4000 Roskilde.
Re%/ 1963; Kontorassistent Rose M. Nissov (f. Løhndorf), Købmandsgården 15, 4130
Viby Sj.
5tK<l. 1963; Bibliotekar Jørgen Bang, Set. Peders Stræde 37 b, 3., tv., 1453 København
K. Tandlæge Hanne Hansgaard, Marstrandsgade 7, 2100 København 0 . Cand. pharm.
Birgit Olsen (f. Pedersen), Solbærvej 18, 3450 Allerød.
1964; Lærer Mogens Kjær, Fåborgvej 78, 1., 5250 Fruens Bøge. Civilingeniør Er
ling Møldrup Pedersen, Ryesgade 62, 4., lejl. 38, 2100 København 0 .
R?<t/ 1963; Kommuneassistent Kirsten Hingeberg Pedersen, Lysabild Bygade, 6474
Skovby, Als.
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2966.' Postmedhjælper Hans Jørn Nielsen, Strandvejen 138 b, 1., tv., 2900 Hel
lerup.
JtKd. 1966.- Stud. theol. Reni Erlandsen (f. Bramming), Trekronergade 31, st., 2500
Valby. Stud. mere. Frede Kragh, Korsagervej 12, 2740 Skovlunde. Stud. med. Jette Lo
renzen, Webersgade 19, 2., th., 2100 København 0 . Lærer Birgitte Kure Stadier (f. An
dersen), Snorrebakken 64, 3700 Rønne. Fru Karen Thomsen (f. Nørgaard Nielsen), 0 .
Sottrup, 6385 V. Sottrup. Stud. scient. Ole Krog Thomsen, Vejrup præstegaard, 6740
Bramming.
Regi 1967.- Fru Inge Larsen (f. Skov), Sverrigsgade 3, 1., 6700 Esbjerg.
Stad. 1967.- Stud. scient. Lars Zeuthen Engraf, Frederiksberggade 1, 3., th., 8600 Sil
keborg. Stud. scient. Christian Hansen, Børglum kollegiet, vær. 322, 8240 Risskov. Stud.
polit. Per Vejrup Hansen, Nordisk kollegium, vær. 42, Strandboulevard 30, 2100 Køben
havn 0 .
Ren/ 1969.- HF-stud. Anne-Marie Elbæk, Set. Laurentiigade, 6760 Ribe. Bankassistent
Grethe Jørgensen, Skovparken 41, 1., 6000 Kolding. Handelsmedhjælper Bjarne Mogen
sen, Saltgade 8. 6760 Ribe.
Stad. 1969.- Stud. mag. Else Margrethe og stud. mag. Frede Granum-Jensen, Mejlgade
67, 2., 8000 Århus C. Bibliotekar Vita Hollænder, Søstvej 156, 6200 Åbenrå.
Stad. 1969.- Stud. mag. Stig Jensen, Rosenhøj 24 a, st., tv., 8260 Viby J.
9tttd. 1970.- Stud. polyt. Steen Hvass Ingwersen, P. O. Pedersens kollegium, vær. 154,
Haraldslundvej 38, 2800 Lyngby. Stud. mag. Ingrid Th. Jensen (f. Gade), Rosenhøj 24 a,
st., tv., 8260 Viby J.
5tM</. 1971.- Socialrådgiverstud. Marianne Keldorff, Set. Georgs kollegium, vær. 29,
Spangsbjerg Kirkevej 109, 6700 Esbjerg. Lone Kjeldsen, Jernbanegade 12, 2., 6700 Esbjerg.
Lærerstud. Lisbet B. Knudsen, Gråbrødregade 17, 6760 Ribe. Stud. scient. Birgit Petersen,
Skt. Annæ Gade 17, 2. tv., 1416 København K.

Før en legatuddeling

Som det fremgår af annoncen andetsteds i bladet, er uddelingen af »Lauridsen-legatet«
forestående. Det er anden gang, Ripenser-Samfundet kan uddele dette legat. I henhold
til fundatsen uddeles legatet af et legatudvalg på 3 medlemmer, der vælges af RS's besty
relse. Valgbare er medlemmer af RS's bestyrelse. Den nuværende legatbestyrelse består af
nedenstående bestyrelsesmedlemmer.
På grundlag af de i forbindelse med den første legatuddeling gjorte erfaringer, vil le
gatbestyrelsen gerne fremføre følgende:
Legatet kan kun søges af studenter fra Ribe Katedralskole. Og altså desværre ikke af
realister.
Men legatet kan ikke blot søges af studerende. Også f. eks. færdige kandidater, der
ønsker en videreuddannelse, kan søge legatet. Legatet kan ligeledes søges i forbindelse
med studierejser og lignende.
Den i annoncen anførte passus om »fortrinsstilling for ansøgere der stammer fra Gørding
sogn«, fortolkes af den nuværende legatbestyrelse således, at ansøgere fra Gørding ikke
ubetinget går forud for andre ansøgere, men at sådanne ansøgere får et ekstra plus, der
tæller med ved den samlede vurdering.
Og legatbestyrelsen ser gerne, at den rubrik i ansøgningsskemaet, der hedder »Andre
særlige forhold« i langt højere grad end sidste år udfyldes. Er der ikke plads nok, i an
søgningsskemaet, kan yderligere bilag vedlægges.
P. DnMgnnrJ Peters
Lt's^et .Sørensen
Ej-tnnt/ Ve/slg

Ændringer
i
foreningens
bestyreise
Ved radioforhandler Immanuel Jensens død, er stur. jur. Ole Laursen, Risskov, indtrådt

i RS's bestyrelse.
Da sekretæren, civilingeniør P. Daugaard Peters, Kokkedal, i de næste 9-10 måneder
hovedsagelig vil opholde sig i udlandet, er sekretærjobbet midlertidigt overtaget af én, der
tidligere gennem mange år har haft besværet, nemlig major Ejvind M. Veisig, Birgersvænget 2, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 67 50.
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VÅRFESTEN I ÅRHUS

De ca. 25 af deltagerne i RS's sammenkomst i Århus i april, der tog det he
le med, og startede lørdag eftermiddag med besøg på Moesgårds etnogra
fiske og arkæologiske samlinger, fik endnu engang konstateret, at lektor
Edelberg er en fremragende fortæller og underholder. Besøget fandt sted
under hans udmærkede ledelse, og de interessante Nuristan-samlinger, som
lektor Edelberg har været med til at opbygge, blev yderligere levende
gjort ved hjælp af lydbånd. Efter besøget på selve museet, deltog de mest
energiske i en studietravetur i det nærliggende terræn.
Festen på restaurant Ørnereden, havde samlet 32 deltagere, der havde
en fornøjelig aften. Deltagerantallet oversteg på ingen måde festudvalgets
forhåbninger og det må atter konstateres, at god tilslutning kun kommer
fra de argange, hvor et eller flere energiske medlemmer gør en indsats
for at samle deltagere. Således kunne 50 "/o af deltagerne i denne fest, hen
føres til årgange 1957 og 1965!
Formålet med disse sammenkomster er først og fremmest at medlem
merne under hyggelige former skal kunne træffe gamle bekendte. En del
tager, der slet ingen træffer fra sin årgang, kan godt være lidt skuffet.
Og derfor, energiske medlem: Når der næste gang arrangeres fest i RS,
så overvej, om du ikke har lyst til at samle nogle af dem, du ikke har
set længe. Med et medlemstal i nærheden af 900, skulle helt andre delta
gerantal kunne nås. Og foreningens sekretær, er altid rede til at hjælpe
med adresser.

Dronning Margrethe skulle i begyndelsen af juli have besøgt Ribe. Desværre blev dronnin
gen syg, og besøget blev gennemført af prins Henrik alene. Udover de sædvanlige attrak
tioner, besøgte prinsen bl. a. forsorgscentret Ribelund og aflagde besøg på Mandø og i
Hviding kirke.
Vort mangeårige medlem professor R. E. H. Rasmussen (stud. 1922) er død, 70 år
gammel.
Ribes turistchef gennem snart 25 år, Keld Christensen, har opsagt sin stilling til fratræden april 1973. Samtidig er der mellem Turistforeningen og Erhvervsrådet truffet af
tale om ansættelse af en fælles turist- og erhvervschef.
Medlem af byrådet, fhv. folketingsmand Ove Kjældgaard, er død 56 år gammel.
Det store diskussionsemne i Ribe i første halvår af 1972 har været planerne om opfø
relse af præstebolig på den nuværende legeplads ved Brorsonsvej og indretning af parke
ringspladser i Klosterhaven. Efter en livlig diskussion i den lokale presse, hvori bl. a. lek
tor Edelberg og landsretssagfører Hjerrild har været aktive deltagere, indsamling af un
derskrifter på protestskrivelse og byrådsmedlemmers krav om fornyet behandling af sagen,
er denne endnu ikke endelig afgjort.
Vort mangeårige medlem, rektor Svend Norrild, er død 74 år gammel.
Andeøen i Ribe å ved Dagmarbroen er nu blevet landfast med broer til både Badstue
gade og Museumshaven. Til næste år er det planen at bygge yderligere en bro til Mellem
dammen.
Vort medlem, professor Johan Lange, har sammen med Nationalmuseet og Gyldendals
forlag udgivet bogen »Levende fortidsminder. Ukrudt, kulturhistorie, forsvarshistorie.« I
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Direktør cand. pharm. Niels Peder Lauridsen
og hustru Johanne Margrethe Lauridsen,
f. Rubner- Wissings legat
for studenter fra Ribe Katedralskole
Legatet skal i henhold til fundatsen »anvendes som økonomisk støtte efter forud
gående ansøgning til fattige, men flittige studenter fra Ribe Katedralskole til vi
deregående boglig uddannelse. Af de fra nævnte skole dimmitterede studenter har
de fortrinsret, som er beslægtede med en af legatstifterne, eller som stammer fra
direktør Lauridsens fødesogn Gørding, Ribe amt.«
Det beløb, der kan uddeles i år, er af størrelsesorden kr. 26.000.
Legatet uddeles i et antal portioner, der fastsættes af legatbestyrelsen.
Legatmodtagernes navne vil blive meddelt ved Ripenser-Samfundets årsfest i
København i november, og legatportionerne vil blive de pågældende tilsendt. Også
ansøgere, der ikke kommer i betragtning i år, vil få meddelelse tilsendt.
Ansøgningsskemaer kan rekvireres hos translatør Lisbet Sørensen, Rude Vang
27 B, 2840 Holte og skal være indsendt inden 1.10. 1972.
denne rigtillustrerede og billige bog (pris kr. 12,65) beder professor Lange os tage vare på
de urter, der trives i læ af kirke-, kloster- og borgmure.
Vort mangeårige medlem, lektor frk. Emmy Willemoes, har fejret 70 års fødselsdag.
Vort medlem Inge Skov (real 1967) har indgået ægteskab med maskinteknikerstuderende
E. Larsen, Esbjerg.
Cand. mere. Hans Ishøy (stud. 1957) er indtrådt i direktionen for Harlang, Toksvig &
STB Reklamebureau A/S.
Vort medlem fru Ragnhild Nissen (f. Sørensen), real 1958, er afgået ved døden.
Lederen af Radioens Kultur- og Aktualitetsafdeling, programchef Jørgen Vedel-Petersen, tiltræder 1. januar stillingen som en af de tre projektledere på Det sydjsyke Universi
tetscenter.
Planerne om indretning af lejligheder i Det gamle apotek til forskere ved Det sydjyske
Universitet, skrider frem. Dog er det økonomiske grundlag endnu ikke helt i orden.
Stiftskasserer Viggo Drasbek har fejret 25 års jubilæum for sin ansættelse på stiftskas
sererkontoret i Ribe.
Fhv. skotøjshandler R. Sloth Pedersen er død 69 år gammel.
Den af skibsreder Knud Lauritzen til Ribe skænkede evert, vil være færdigfremstillet
på værft i Esbjerg i slutningen af september, og vil derefter blive placeret ved Skibbroen.
Tulipanfesten i Ribe gav i år et overskud på ca. 50.000 kr.
Det nyopførte lægehus åbner 4. september.
Antikvarisk Samling har påbegyndt en udgravning på arealet mellem jernbanestatio
nen og forsorgscentret. På dette areal har en af byens gamle kirker - Set. Nikolajkirke
- Hgget.
Et sommerstævne, arrangeret af Foreningen Norden på Hindsgavl, har omfattet et be
søg i Ribe, med foredrag af bl. a. stadsingeniør Elmose og arkitekt Engqvist.
Rederiet Olau Lines fragtbåd, Olau Syd af Ribe, brød i år som det første skib Montre
als søværts vinterisolation.
Efter omfattende restaurering er Domkirken atter åbnet for kirkelige handlinger, fore
løbig med et midlertidigt orgel.
I anledning af hundredåret for konstruktøren af Verdensuret, Jens Olsens fødsel i Ribe,
vil en mindeplade blive opsat på hjørnet af Nygade og Gråbrødregade, hvor Jens Olsen
som ung stod i lære.

D en a n tik v a r is k e S a m iin g
JENS PEDERSEN
EL-instaMatør
Ribe . Telf. (05) 42 08 25

HANS TAVSENS HUS
PORSBORGS KÆLDER
QUEDENSGAARD
ÅBEN T:
V intet: 10— 12og 15— 17

Mandag lukket

Ydermetten . Tetefon 42 09 83

T e!f. 42 09 06

Haugaards chokoiader
6760 Ribe
Torvet 6 - TIf. (05) 42 03 10

6 7 6 0 R ib e - T e l e f o n ( 0 5 ) 4 2 01 2 2
. . s te d e t, h v o r m an sp ise r g o d t

Spørg SPAREKASSEM

T O R V E T - SA L T G A D E - N O R R E M A R K E N

W E!S'S STUE . R!BE
Telefon 42 07 00
Stedet, hvor man hyg ger sig
Se ind og glæd D em !
R. og W . Ju n g

P arm o Pedersen - S to reg ad e 18
6760 Ribe - Telefon (05) 42 15 32
A ut. tip s fo rh a n d le r

BENT D A N S K E
R H P R D V IIV H B A 1 V K

H otel og restauration

T ø m rer- og S ned k erfirm aet

Wi!h. Peters & Co.

POSTGAARDEN

K o rsb rø d re g a d e - Ribe
Telf. 42 01 89 - 42 04 64

Anno f i 6 8

Telefon 4 2 0 5 7 5

R)BE Telefon
STAMPEMØLLE
A/S
(05) 4 2 1 2 22 (7 lin.)
RI BE

R!BE TURtSTBUREAU
Overdammen 10, Ribe
Telf. (05) 421500

Arno!d Nyborg

R!0 PANELRADIATOR/RIO KONVEKTOR - af stålplade,
et højdepunkt i m oderne industriel formgivning som
p asser ind i alle interiører. H øjeste varm eafgivelse
og økonomi.
RIO STØBEJERNS-RADIATOR - den uforgæ ngelige.
RIO-CH UNIT: Støbejernskedel-U nit specielt konstrueret for
oiiefyring. Y delse: 22.000 og 30.000 kcal. Med kom bine
ret 125 Itr. varm tvands- og ekspansionsbehoider.
RIO F/O kedler til olie-eller koksfyring.

AK TIESELSK A BET FHBE JE R N tN D U ST R !
GRUNDLAGT 1848. TELEGRAM-ADR.: RIBEGODS . DANMARK
TELEX 3360 . TLF. (05) 42 02 55 . GIRO 18307

Udgivet af Ripenser-Samfundet.
Midlertidig redaktion: Foreningens bestyrelse
Ekspedition: Civilingeniør P. Daugaard Peters,
Holmegårdsparken l,3tv, 298o Kokkedal. Tlf. (o3) 24 77 21
R ib e S tifts-B o g try k k e ri

MPEMSER BLADET

MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET
6. bind

N ovem ber 1972

56. årgang

Ribe Storkommune

Nr. 15

Spare- og Lånekassen - BiKUBEM
Nederdammen - R)BE - Teiefon (05) 421213

R!BE

D !SCO N TO BA N K

Fiiiai at
P riv atb an k en i K jøbenhavn A/S

- en god bank at have i ryggen
T E L E F O N * 4 2 1 1 11

6 7 6 0 RIBE . TLF. (05) 42 02 26
S t i! m ø b ! e r - gamie og n y e

EJNER DAU

Snedkermester
Ribe - Teiefon 42 04 73

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI
RIBE - TELEFON *422222

KM^L/TFTSTRYK - F^RMFTRYR
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Ripenser-Samfundet
afholder

ÅRS og LEGATRECEPTION
Lørdag den 18. november kl. 20.00-22.00. Sted: FF.S'FAUFANT FOFy!N/QUÆ,
PodfggfM, Got^errgcde 129 (lige ved Nørreport station,).

Legatuddeiing:
R/RÆNSÆR-MNFNNDÆTr legatbestyrelse foretager der: drlige øddeling af Niels
P. Lakridsens legat.
I anledning af RIPENSER-SAMFUNDETS 60-års jubilæum:
/kbilænntstale af foreningens stifter, overlage Nnnd Fogir.
/kbiiækntsoverrasbelser
Der serveres en let anretning bestående af:
Små rejecocktails
Indbagte hummerhaler
Andeleverpostej m. champignons og bacon
- hertil moselvin ad libitum
Små kransekager og petit fours
Mocca
Deltagerne anmodes om at komme absolut præcist kl. 20.00.
Fris for deltagelse: kr. 18,00 - Russer dog gratis adgang.
Pd&Ledning; Daglig.
Tiirrteidirtg absolut nødvendig senest den 15. november på tlf.
#Ten 1616 eller skriftlig til Rise Damkjær, Adelgade 49, København K.
ylrrangententkdvalget
OBS: Lokalet står til rådighed for foreningen også efter kl. 22.00.
Julefest afholdes onsdag den 27. dec. på Postgården i Ribe

!53
Xowmwtar ti! årsrfcepa'o?:??:

Vi har i år prøvet at lave om på den traditionelle årsfest, da vi mener, at specielt Ri
penser-Samfundets yngre medlemmer har ladet sig afskrække af de tidligere års tradi
tionelle arrangementer.
Det et svært at skulle lave et arrangement, der appellerer til alle aldersgrupper, og
vi vil muligvis skuffe en del medlemmer, der havde håbet på et noget større arrangement
netop i år, hvor foreningen fejrer sit 60-års jubiæum (måske som 50-årsfesten).
Bestyrelsens ide med en reception er altså, at lave et arrangement, hvori alle alders
grupper kan deltage, og vi gør opmærksom på, at fordi det faste program ender kl. 22 00,
betyder det ikke, at man nødvendigvis skal gå på det tidspunkt. Ideen med den nye
form er blot, at man ikke ønsker at forpligtige medlemmerne til at blive hele aftenen,
men man er velkommen hertil, så derfor: MØD OP DEN 18. NOVEMBER!

Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling i Ripensersamfundet
/ørJ%g JfM id. not-'em^er 19
i bodegaen, Restaurant Botanique, Gothersgade 129.
Dtzgsor&n.1. Beretning om foreningens virke i det forløbne år.
2. Forelæggelse af regnskab for foreningen og understøttelsesfondet
samt budget og forslag til medlemskontingent for det kommende
år. Bestyrelsen foreslår kr. 12,00, dog kr. 6,00 for stud., elever,
soldater m.m.
3. Valg af formand, 4 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for
disse.
4. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for disse.
5. Forelæggelse af udkast til nye love. Interesserede medlemmer kan
ved henvendelse til formanden få dette tilsendt inden generalfor
samlingen.
6. Eventuelt.
P. b. v.
Æ iGzr&ov,
formand.
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D r ifts r e g n s k a b

1 . o k t. 1 9 7 1

- 30. sep .

1972

UDGIFTER

INDTÆ G TER

Ripenserblad, trykning,
distribution .............. 8364,55
-j- annonceindtægt . . 2800,00 5564,55
Arrangementer ............................... 2671,80
Indkassering af kontingent . . . . 305,71
Øvrige omkostninger ................... 831,35
9373,41

K on tin g en t............................... . . . . 7080,00
Ekstrabidrag .......................... . . . . 817,12
T ilsk u d ,R ib eb y r å d ............ . . . . 500,00
Renter, g iro k o n to ................. . . . . 103,85
Årets underskud ................... . . . . 872,44
9373,41

STATUS
-d&tfver

FcsMuer

K assekon to........................................ 130,00
Girokonto ........................................ 5160,65
Adresseringsmaskine .....................
1,00
Årets underskud ............................ 872,44
6179,13

Kapitalkonto, saldo primo . . . . 6179,13

6179,13

R IP E N S E R S A M F U N D E T S U N D E R S T Ø T T E L S E S F O N D
D R IF T S R E G N S K A B 1. o k t. 1971 - 3 o . sep . 1972
UDGIFTER
Legat ..................................................
Årets overskud ...............................

INDTÆ G TER
225,00
13,17
238,17

Renter 30/11-71 ................. . . . .
Renter 3 1 /5 -72 ................. . . . .

118,76
119,41
238,17

STATUS
-4&f:wr

Passwfr

Bankkonto, Ribe Discontobank 2805,03

Kapitalkonto, saldo primo . . . . 2797,86
Årets overskud .....................
13,17
2805,03

2805,03
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Ripensersamfundet fylder 60 år

Foreningen er Jette år fyldt 60 år. Ganske nøjagtigt den 26. marts, idet den stiftedes
26. marts 1912 med første generalforsamling 14. oktober 1912. Vi ved alle, at Knud
Fogh var primus motor ved foreningens dannelse, men tanken vandt bred tilslutning fra
tidligere Katedralskoleelevers side, og der var de første år et særdeles godt kammerat
skab, men med en vis stil over arrangementerne, som man kunne lide det dengang. Man
mødte i kjole og hvidt og de unge studenter i smoking. Man holdt de obligate taler for
konge og fædreland og for damerne m.m. Senere blev det mere jævnt.
Jeg mindes møder i Zoologisk Museum, og under sidste krig gik foreningens virksom
hed i stå, for efter krigen at lives op igen ved en ihærdig indsats af Kaj Rosenstand, vor
utrættelige redaktør af Ripenserbladet. Bladet kan ikke fejre rund fødselsdag i år, idet
det først startede i 1915, men Rosenstand var med fra første færd som politifuldmægtig
Buchs medhjælper og overtog eneredaktionen i 1918. Fogh og Rosenstand har været de
to poler i foreningen. Rosenstand som bladets redaktør gennem næsten alle 60 år og Fogh
som foreningens mand, men rollerne har ikke været ensidige. Fogh har foruden at have
været bestyrelsesmedlem fra første færd også været formand fra 1927 til 48 , og har
ydet utallige bidrag til bladet, og Rosenstand var formand for foreningen fra 1948 til
62, da han fyldte 70 år, og det var Rosenstand, der bar foreningen gennem krigen. An
dre foreningsmedlemmer har optrådt som døgnfluer mod disse to. Vi skal ved årsfesten
igen have Fogh som festtaler. Vi glæder os.

NY REDAKTION

Siden redaktør Rosenstands sygdom og død er 5 numre af bladet midlertidigt blevet
redigeret af foreningens sekretær civilingeniør P. Daugaard Peters. Ripenserbladet brin
ger herved sekretæren sin varmeste tak for værdifuldt energisk arbejde.
Foreningen har med lys og lygte søgt efter en ny redaktør, men det har trods flere
henvendelser ikke været muligt at få nogen til at tage opgaven op. Da Daugaard Peters
nu har taget ophold i Tyskland, har jeg for fremtiden overtaget jobbet som bladets re
daktør. Jeg havde ønsket et stående redaktionsudvalg, men det kunne ikke p.t. etableres,
der blev dog på bestyrelsesmødet den 4. september lovet mig al mulig støtte og hjælp
fra de fremmødte medlemmers side. Jeg har da overtaget redaktørjobbet under betingelse
af og forventning om, at jeg får hjælp og støtte ikke alene fra bestyrelsen, men også
fra medlemmernes side.
Jeg vil i fremtiden søge at bevare bladets ansigt og videreføre det uden store revolutio
nerende ændringer. Jeg vil bevare bladet, sådan som vi gamle sætter pris på det, men
det kan være vanskeligt at bevare bladets høje standard, der blandt andet giver sig
udtryk ved, at det nævnes som kildeskrift i historiske publikationer. Samtidig vil jeg
imidlertid gerne holde bladet åbent for nye ideer. Vi er nok ikke alle enige med Rosen
stands iøvrigt dygtige redaktion af bladet, og det gælder vel navnlig de unge, der tæller
for fremtiden, og som udgør størsteparten af medlemmerne. Bladet tilbyder spalteplads
for alle foreningens medlemmer, der har trang til at komme med bidrag af interesse for
foreningens medlemmer gerne helt ned til gymnasieafdelingen. Jeg mener, at bladet
trænger til en ansigtsløftning ikke gennem sin ydre skikkelse, men gennem en aktualise
ring. Bladet skal ikke kun være redaktørens blad, men det skal være medlemmernes blad,
men dertil kræves medlemmernes bidrag. Det er så meget mere nødvendigt fordi jeg som
mangeårig Udenbysripenser ikke kan følge begivenhederne i Ribe på nært hold, selv om
det måske giver mig det fortrin, at jeg bedre kan vurdere, hvad der har interesse for
bladets læsere.
Jeg vil ikke alene tilbyde spalteplads, men jeg vil kraftigt appellere til medlemmerne
om at komme med bidrag til bladet, store på flere sider såvel som små notitser vedrø
rende by, skole og elever fra skolen. Jeg vil også gerne have debat ind i bladet. Lad os
starte med en rask debat om selve bladet, dets indhold og udformning. En debat han
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ikke formes af en redaktør, den kan kun formes ved, at forskellige opfattelser mødes,
lad dem mødes i Ripenserbladet. Kom med indlæg alle, som har noget på hjerte, stort
eller småt. Bliv alle I mange medlemmer reportere til bladet, og det bliver min opgave
at samordne indlæggene.

A. Æar&cp.

Tacob A. Riis som fotograf
Til udstillingerne af Jacob A. Riis' fotografier i København, Ribe og andetsteds har med
arbejder ved Den antikvariske Samling i Ribe, Torkil Funder, forfattet et fortræffeligt
introduktionsskrift.
På 16 sider fortælles klart og koncist om Jacob A. Riis' indsats mod slumkvartererne
i New York, og fem udmærkede gengivelser af meget talende fotografier giver et godt
indtryk af kvaliteten og emnevalget.
Torkil Funder har fortrinsvis benyttet Jacob A. Riss' egne ord fra The Making of an
American, The Battie with the Slum og How the Other Half Lives til en beskrivelse af
hans indsats.
Arrangørerne af den danske minde-vandreudstilling og initiativtagerne til billedernes
overførelse til Danmark fortjener, ligesom Torkil Funder, anerkendelse for det bidrag,
de har ydet til at holde mindet om en virkelig anerkendelsesværdig og banebrydende ind
sats i live - eller til at genoplive det.
Det er lederen af Den antikvariske Samling i Ribe, Mogens Bencard, der har udvalgt
billederne fra The Museum of the City of New York, og Jørgen Skaarup fra Ribe, der
sammen med Torkil Funder og Jørgen Schou-Christensen, der repræsenterer Kunstindustri
museet i København, som har æren af det fornemme arrangement, der fra København og
Ribe går videre til en række museer i andre byer.
A .L .

KONTAKT, et kommunalt orienteringsblad
Som omtalt i bladets nr. 12 har Ribe Kommune udsendt et kommunalt oplysningsblad,
der udsendes til alle husstande i Ribe storkommune. Det giver oplysninger om kommu
nens økonomi, socialvæsen, skolevæsen, vejvæsen og andet fra den kommunale arbejds
mark. Bladet er nu udkommet i 2 årgange (5 numre i alt), og man kan nu danne sig
et indtryk af bladet, hvoraf vi på Ripenserbladets forside bringer den mellemste del af
forsiden på »Kontakt«. Bladet er nok opmærksomhed værd, idet det fremtræder over
ordentligt nydelig i offset tryk (Witzel bogtryk, Ribe) men med mange gode illustra
tioner fra hele kommunen. Den bringer omhyggelige oplysninger om de kommunale an
liggender forfattet af kommunens folk. Man får bedst et indtryk af bladet ved at se
på indholdet af de forskellige hefter.
1. hefte, oktober 71: Budget for finansåret 1972/73 - Befordring af skoleelever Skoletandpleje - Zonelov - Havdiget - Biblioteksvæsenet.
2. hefte, januar 72: Civilforsvaret - Stipendier til skoleelever - Dagrenovation - Støt
teordninger til idrætsklubber, spejder og ungdomsorganisationer - Pensionisters voksen
undervisning - Fritidskonsulenten - Fritidsanlæg - Anlæg af stier - Bispegades skoles
anvendelse - Forvaltningen.
3. hefte, marts 72: Gave fra J. Lauritzen (Johanne) - Målsætning for dispositionsplan
for Ribe kommune - Venskabsbyen Strågnås - Vittenbergskolen - Fritidshjem - Muld
varpebekæmpelse - Varmtvandsbadeanstalten - Befordringsudgifter ved lægebesøg -

r
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Driftsregnskab - Et Ribe fritidscenter - Skoletandpleje
4. hefte, maj 72 er et ^ekstranummer« der udelukkende er helliget skolevæsenet ud
over hele kommunen med projekter og forslag til sammenlægning og nedlæggelse af
skoler.
5. hefte, september 72: Mandø - Venskabsbyen Leikanger - Industri og erhvervsrådet
på Ribe Nørremark - Lustrup skoles anvendelse - Skolesammenlægning - Bygningsved
tægt for Ribe kommune - Knallertbane - Udflytning af sundhedsforvaltningen til læge
huset.
Som det ses, giver hefterne, der hver er på 16 sider (sidste hefte dog kun 12 sider)
kommunens beboere en alsidig underretning om kommunens forhold givet af de embedsmænd, der har med sagerne at gøre. Andre steder prøver man for tiden noget lignende
(Stockholm, Gøteborg og Malmø).
Med København kommunes oplysningsblad: xKøbenhanv«, er man nu ligesom i Ribe
nået til nr. 5. Der hersker i København tvivl vedrørede berettigelsen i at belaste kom
munens budget med udgift til et sådant blad både blandt kommunens beboere og inden
for kommunens administration. Man glemmer jo nok, at et sådant blad ikke alene er en
udgift, men at der også ved de omhyggelige redegørelser for kommunens anliggender
spares tid til forklaring og anden information af kommunens indbyggere, en information,
der jo er særlig nødvendig ved storkommunens opbygning til fremme af et godt klima
mellem administration og befolkning. Man agter heller ikke at lægge sig fast på 4 hefter
om året, men vil udsende bladet efter behov. De udsendte numre ser indbydende ud og
må være til stor glæde og gavn for Ribe Kommunes 17000 indbyggere og også af stor
interesse for udenbysripenseren, der derigennem kan få et indblik i, at Ribe ikke er den
lille, stille by, der sover sin tornerosesøvn i drøm om gamle dage, men at den er en by
i udvikling, der lever op til nutidens krav.

X.

Fra Ribe Amt 1972
*Fra Ribe Amt« indeholder ofte artikler, der omhandler selve Ribe by, og har derved
interesse for Ripenserbladets læsere. Det sidste hefte, der er udkommet i september (med
ny forside) indeholder således en artikel, der beskæftiger sig med selve skolen og dens
lærerkræfter. Det er: Lektor Parmo Carl Tang Petersens erindringer ved Noe TangPetersen. Han levede fra 1875 til 1958 og skrev som emeritus fra sit embede i Kolding sine
erindringer, hvoraf 50 sider gengives. De 42 sider omhandler skolen i Ribe, dens lærer
kollegium samt en skildring af Ribe borgere 1885-93. Tiden er nok'noget fjern for vore unge
læsere, og selv for den ældre generation ligger det jo lidt fjernt, men dog ikke fjer
nere end, at man genfinder omtale af vore gamle lærere der allerede på det tidspunkt var
knyttet som unge lærere til skolen. Af disse nævnes i rækkefølge, som de omtales: Dybdahl, Kinch, Ølgaard, Amorsen, Spang, Fraas, Fahrner, Stockholm Simonsen, Pedel Niel
sen (den yngre), Riis (Jacob A. Riis' fader), Trøjgaard, Fischer, Block, Beck, Lassen,
Secher, Julius Nielsen, Knudsen og Fritche. Desuden berettes om skolens gang og ud
formning. For den ældre generation er det interessant at læse om, hvordan de gamle
lærere var, da de var unge.
Af det øvrige stof er det meste kun af interesse for historisk interesserede af hele
amtet, dog blandt ^småstykker« findes 7 sider om *Ribe ret og talionsprincippet«. I bo
gen findes blandt anmeldelser omtale af også de i Ripenserbladet anmeldte skrifter: Ole
Degn: Livet i Ribe, Ribes skibtsfart efter 1850 og General Landskabsplan for Ribe Amt.
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Efterlvsninper
Det medlem, der vil påtage sig at trykke kuverter til bladet, efterlyses.
Særlige kendetegn: I besiddelse af skrivemaskine og ordenssans.
Henvendelse på tlf. 05 - 92 67 50 (sekretæren).
Redaktionen efterlyser de originale numre af Ripenser-bladet, numrene: Bind 1 nr. 1, 2,
6, 7, 8 og 12. Bind 2 nr. 1 (1927). Kan nogen bringe os på sporet, bedes de kontakte re
daktionen.

I »Skalks 1972, 4 findes en 7 siders publikation: »Inden Esbjergs. Man har ikke i Ribe
fundet Ansgars vikingeby. I Esbjerg har man derimod gjort interessante bopladsfund
fra denne tid ved lokaliteten Gammelby (også omtalt i Mark og Montre 1969). Blandt
særlige fund nævnes stolpehuller hidrørende fra en 44 m lang kæmpehal samt en stor
mængde små såkaldte grubehuse.
Redaktør Vietor Petersen vil arbejde for en gentagelse af kunstfestivalen til næste år,
men samtidig gøre den til en fernisering for kunstnerne ved at vise de nyeste af kunst
nernes værker.
På seminariet er foretaget en ombygning af fysik- og biologilokalet samt skolekøkke
net for 800.000 kroner.
Handelsskolen i Ribe har indført EDB-undervisning og lejet en terminal hos ØK-data.
Turistforeningen og erhvervslivet vil oprette et fælles turist- og erhvervskontor i Ribe.
I Vester Vedsted er indrettet et historisk værksted med opbygning af stenalderhuse
og værksteder. Det skal tjene til at levendegøre historieundervisningen, samt tjene som
lejrskole. Initiativet er taget af Hrolf Thorulf, en ung lærer ved Vester Vedsted skole.
4. september toges Læge&Ksei ved Rosenalleen i brug. Ved indvielsen blev der overrakt
gaver. Borgmesteren overrakte et maleri malet af vort medlem maleren Jens Karkov,
og direktør Dahl Jepsen, Provinsbanken, og håndværkerne overrakte hver et vægtæppe
af Ribekunstneren Carlo Berndsen. For fremtiden vil lægerne i Ribe have deres konsul
tation henlagt hertil. Lægehuset har kostet 4 milt. kroner.
I
: Doyn&A&eH er opstillet et prøveeksemplar af udkast til et nyt
alter udarbejdet af kunstnerparret Poul Høm og Lisbeth Munch Petersen, Bornholm.
Der har i tidens løb været flere udkast til et nyt alter, som er blevet kasseret af Kirke
ministeriet. Der bygges for tiden et nyt orgel til Domkirken, og man klarer sig i mellem
tiden med et lille lejet orgel.
Det stjålne billede af biskop /éns Af. Hertz er blevet rekonstrueret af maleren KraghHandne Nybøl på grundlag af gamle fotografier. Man søget i menighedsrådet
at nå frem til en bedre belysning i Domkirken.
Karen Vestergaard, datter af rektor Vestergaard, Ribe, er blevet viet til Lars Jespersen,
København, søn af ingeniør Arne Jespersen, Bagsværd. Ripenser-Samfundet ønsker hjer
telig til lykke.
En kendt Ribe borger, assurandør PræstMMr^, er død 75 år gammel. I en årrække
var han sygehusinspektør ved Amtssygehuset i Ribe.
I Ribe skal man i gang med den tredie skole, TVørrewar&ss^o/f?!, for de mindre år
gange. Skoleudvalget har set på forskellige typer af moderne skoler, blandt andre klyn
geskolen, der er en samling af 6-7 lokaler, der går ud i et stort midterrum, hvor der kan
være fælles gardeobe, legestue og opholdsrum. Der er bevilliget 3 miil. til projektering
og opførelse af 1. etape.
ved Ribe Katedralskole er nedlagt efter afstemning blandt eleverne. Det
er erstattet med elevmøder med et forretningsudvalg. Det er et led i indførelsen af di
rekte demokrati, som det også er sket ved mange andre skoler.
En gruppe af geografistuderende fra København har nivelleret mellem stormflodsøj-

159

1
o j
.
T T T T v * !
im i
ttg il CHII b tØ ttc t l i
apotekergardens
restaurering.
H. J. Henriksen var enreprenør
og varL iiamed
ved Kammer
slusens opføretse og udbygningen af Esbjerg havn.
En proteMskrivelse er tiisendt boligministeriet mod bygning af en præstebolig i Klo
sterhaven pa legep adsen overfor Katedralskolens sportsplads og mod en parkeringsplads
mellem Vildpærealleen og Hundegades bebyggelse.
^tor&ftrcgedie. I sommer har der kun været et storkepar i Ribe med to unger i reden
pa rådhuset. Det meddeles, at en jæger har skudt en af de gamle storke. Manden, hvis
navn ikke oplyses, mente, at storken var en fiskehejre.
Kunstfestivalen i Ribe sluttede 31. august med en koncert i Klostergården, hvor redak
tør Victor Petersen takkede kunstnerne og medarrangørerne for det vellykkede arran
gement.
Læge Jens Christian Maarsø, Vejle, er død. Han var student fra Ribe 1924.
Ved Ribe kommunale skolevæsen er oprettet en
for elever i kommunens
skoler. Der begyndes med små elever med leg og rytmer og der sluttes med store elever
med undervisning pa egentlig orkesterinstrumenter.
Nye lokaliteter i gamle. Mange Ribe restauranter har fået en ansigtsløftning, blandt
andet gennem navneskift. I flæng nævnes Stenslyngen, Hundehuset, Sortebroderen, Råd
husgrillen (hvor ^Importøren« lå) og Lurifaksgrillen i Grønnegade.
Lærerrådet ved Katedralskolen har udarbejdet en plan for lokaleudvidelse. Man er
hverver en til skolen stødende ejendom i Sviegade og lægger en skolefløj fra rektorboligen langs Gravsgade. Her indrettes bibliotek og faglokaler. Endvidere nedrives Asylet
og erstattes med bygning ^af en sal, der kan rumme alle skolens elever. Endvidere place
res en ny gymnastiksal på grundene op mod Sønderportsgade.
Dansk lertøj fra fem århundreder ¡Antikvar Mogens Rencgri?, Ribe, og seniorstipendiat
-Else Roesif%%/, har udarbejdet enudstilling af dansk lertøj i tiden 1050-1550 på Moe;gird ved Arhus.

medlemmer
StHif. 72.
Inge Abildstrup, Dr. Dagmarsvej 9, 6760 Ribe, Dorte Kjems Albrechtsen, ^Skovhuset«,
Hviding, 6760 Ribe, Anette Aagaard Andersen, Februarvej 20, 8210 Århus V, Hans la
Cour Andersen, Renbæk, 6780 Skærbæk, Børge Birk, 6660 Lintrup, Sven Bitsch-Larsen,
Bispegade 6, 6760 Ribe, Inger Margrethe Bomberg, Holbæk, 6780 Skærbæk, Anna Brandt,
Rytterdam 7, 6630 Rødding, Werner Burgwald, Hundegade 3, 6760 Ribe, Lykke Chri
stensen, Brorsons vej 1, 6760 Ribe, Britta Edelberg, Holmevej 18, 6760 Ribe, Berit Fabricius, Stadionvej 2, 6760 Ribe, Erik Fogtmann, Højgade 57, 6630 Rødding, Bent Gylden
hof, Louisevej 15, 8220 Brabrand, Carl Christian Hansen, Prof. Ostenfeld koll., vær.
1209, Rævehøjvej 36, 2800 Lyngby, Else Hansen, ^Damgården«, Endrup, 6740 Bramminge, Hanne Hansen, Brem, 6630 Rødding, Mette Bladt Hansen, Østergade, 6670 Hol
sted, Edith Hjuler, Indre Bjerrum, Holmevej, 6760 Ribe, Birgitte Højlund, Holsteinsgade
262, 2100 København 0 , Leif Block Jacobsen, Hjertingskov, 6630 Rødding, Axel Gadegaard Jensen, Østermarken, 6630 Rødding, Conja Jensen, Fasanvej 4, 6760 Ribe, Gerda
Gadegaard Jensen, Østermarken, 6630 Rødding, Birte Jepsen, G. Hviding, 6760 Ribe,
Anders Jørgensen, 6660 Lintrup, Eva Jørgensen, Hasle Centervej 161? th., 8210 Arhus V,
Ragnhild Kjær, Gaansager, 6780 Skærbæk, Inga Knudsen, Østergade, 6670 Holsted, Else
Kristensen, Løgumgårde, 6240 Løgumkloster, Elin Lassen, Sdr. Hygum, 6630 Rødding,
Karin Laut, Galstersgade 74 9400 Nørresundby, Stig Madsen, Avej 6, 65 7o Gram, Tove
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Michaelsen, Renbæk, 6780 Skærbæk, Karen Mikkelsen, Langeskov, 6650 Brørup, Birgit
Nielsen, Seminarievej 72, 6760 Ribe, Hanne Kjær Nielsen, »Kjærsminde«, Hejrskovvej,
6681 Holsted st., Jette Nørregaard Nielsen, Løgumgård 6240 Løgumkloster, Karin Niel
sen, Skolegade 10, 6740 Bramminge, Lone Lindequist Nielsen, Bregnegårdsvej 12, 6630
Rødding, Susanne Bech Nygaard, Niels Juels Gade 7 st., 8200 Århus N, Inge Nørgaard,
Grønnegade 18, 6760 Ribe, Ove Obeling, Nørbølling, 6650 Brørup, Finn Okholm, Tan
gevej 26, 6760 Ribe, Margrethe K. Olsen, Plantagevej 12, 6740 Bramminge, Hans Chri
stian Pedersen, Københanvsvej 310, 4000 Roskilde, Jannick B. Pedersen, Helligkorsvej
33 Al th., 4000 Roskilde, Marianne Nørby Pedersen, Harthsalle 14, 6000 Kolding, Lo
rentz Korsgaard Petersen, Sortebrødrevej 7, 6760 Ribe, Marianne Riis Petersen, Søn
dergade 20, 6670 Holsted, Hannah Rosendahl, Ågade 21, 6670 Holsted, Birgitte Schmidt,
Birkelev, 6780 Skærbæk, Agnete Selvejer, Nederdammen 25, 6760 Ribe, Trine Sick,
Slotsvej 41, 6510 Gram, Annalise Søndergaard, Arrild, 6520 Toftlund, Hans Otto Søren
sen, Nørre Alle 75, vær. 635, 2100 København 0 , Peter Vad Sørensen, Dr. Dagmarsvej
22, 6760 Ribe, Søren Seeberg Sørensen, Brændstrup, 6510 Gram, Inge Krog Thomsen,
Kærvej 5, Vejrup, 6740 Bramminge, Karen Thomsen, Søndernæs, 6780 Skærbæk, Ingelise
Tullin, Seminarievej 41, 6760 Ribe, Lisbeth Warming, Jernvedlund, 6771 Gredstedbro,
Jette Wolthers, Roagervej, 6760 Ribe, Susanne Østrup-Rasmussen, Tøndervej 43, 6780
Skærbæk
Red/ 72.- Kirsten Dons Christensen, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe.
71; Mette Rossen, Mjolden, 6775 Døstrup Sdj.
$tKi/. 70; Stud. med. Jette Dandanell Boesen, Snogebæksvej 49, vær. 6, 8210 Århus V,
Irene Skals, 4420 Grønjordskollegiet, Grønjordsvej, 2300 København S, stud. scient.
Hans Jørgen Sørensen, Grønjordskollegiet, vær. 4119, Grønjordsvej, 2300 København S.
69; Stud. mag. Jørgen Zeuthen Engraf, Østerbrogade 104, 4. tv., 2100 Køben
havn 0 , stud. mag. Jens Martin Risom, Risdalsvej 44, vær. 211, 8260 Viby J.
67; Stud. polyt. Bjarne Kjems Jakobsen, Høje Gladsaxe 38 st. th., 2860 Søborg.
Ripensersamfundet byder de mange nye medlemmer hjertelig velkommen og ønsker,
at de må befinde sig godt i foreningen og virke med til at gøre den bedre i overens
stemmelse med tidens krav til gavn og glæde for unge som gamle.

Adresseændringer
Stat/. 40; Amtsfuldmægtig Niels O. Lerche-Thomsen, Parkvej 18, 4800 Nykøbing F.
5ta</. 42; Korrespondent Ester Holm, Skovridervænget 28, 3220 Tisvilde.
Sfa</. 44; Adjunkt Jutta Abildgaard Jensen, Øster Hassing Skole, 9362 Gandrup.
$tai/. 43; Lærer Ellen M. Tolsgaard, Pilekrattet 7, 8850 Bjerringbro,
iiat/. 31; Lærer Bo Winther-Sørensen, Assensvej 10, 6000 Kolding.
5fat/. 32; Fru Ulla Lomholt, f. Steenberg, Reginehøjvej 47 st., 8200 Århus N.
$tat/. 34; Revisor H. D. Vagn Beyer, Niels Erlingsalle 21, 5250 Fruens Bøge.
itac/. 33; Kirsten Jensen, f. Urup, Horsensvej 22, 3000 Helsingør.
Rea/ 39; Kok Mogens Løgstrup, Vægtergade 2, 6760 Ribe. Fru Agnes Thyssen, Hoved
gaden 6720 Nordby, Fanø.
Stad. 39; Læge Erik I.udwigsen, Nygade 8*, 8000 Århus N.
$tat/. 60; Cand. mag. Bodil Carlsen, Landemærket 3", 1119 København N.
^tad. 61; Cand. scient. Kurt Morell Holm, Firkløvervej 48, Tyrsted, 8700 Horsens.
Rea/ 63; Sygeplejerske Inga Bjerrum Hansen, Ternevej 16U, 5000 Odense. Kontorass.
Mary H. Madsen, Højgade 18, 7420 Hammerum.
^tad. 63; Stud. mag. Lars V. Agerbæk, Bækgårdsvej 20, 8230 Åbyhøj, sognepræst Jørn
Gindeberg Schmidt, Præstegården, 8442 Feldballe, lærer Grethe Toft Vynne, Haubro,
9600 Ars.
Rea/ 64; Bankass. Troels Heide, Lucernevej 6 st. tv., 8200 Århus N.
Sfa</. 64; Stud. mag. Jytte Bruun, Kirkedammen 15^ th., 8000 Århus C. Henrik Hjort
Madsen, Bågøes alle 8 A^, 5700 Svendborg, landinspektør Kjeld Lohmann Schøler, Classensgade 53 st. th., 2100 København 0 , civilingeniør Ole Keller, Solbærvej 22, 3450
Allerød, Astrid Juhl Torntoft, Blåmunkevej 22, 8240 Risskov.
Stat/. 63; Lægesekretær Bente Mark, Præstegårdsvej 46, 5000 Odense. Bibliotekar Lene
Keller, Solbærvej 22, 3450 Allerød, cand. mag. Henning Dochweiler, Hybenvej 57k 8700
Horsens, dyrlæge Teddy Schøler, Vester Alle 8, 9760 Vrå, stud med. Ole Østvig Nissen,
Set. Mikkelsgade 5^ tv., 8800 Viborg.
Red/ 66; Postmedhj. Hans Jørn Nielsen, Topperne 15-12, 2620 Albertslund.
Siat/. 66; Advokatfuldmægtig Knud Sander, »Tradsborg«, Øster Vedsted, 6760 Ribe,
ergoterapeut Birte Lambert Andersen, Sjællandsgade 44'' th., 9000 Ålborg, lærer Axel
Juul Christensen, Nørregade 52, 6740 Bramminge.
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SiMtf. 67.' stud. med. Birtha Ammitzbøll, f. Jepsen, Ndr. Fasanvej 134* tv., 2000 Kø
benhavn F, stud. polit. Per Vejrup Hansen, Istedgade 87^ th-, 1650 København. V. El
len Marie Petersen, Søndertoften 2, Lind, 7400 Herning.
.Stud. 6^.' stud. med. Aksel Jes Bomberg, Henrik Hertzvej 1, 8660 Skanderborg, Kir
sten Heide, Lucernevej 6 st. tv., 8200 Århus N, lærerstud. Ole Clausen, Klithytten Sko
ven, Egebæk, 6760 Ribe. Lærerstud. Ib Gredal Kristiansen, Søndergade 66, 6780 Skærbæk.
Real 69; Reparatør Jens Henry Bondesen, Bøgelunden 100, 2670 Greve Str.
SiHiL 69.- Anders Ravn, Drost Pedersvej 3, 6760 Ribe, stud. mag. Hanne Birgit Ander
sen, Elers Koll., St. Kannikestræde 9, 1169 København K. Stud. med. Otto Fogtmann,
Hasle Centervej 169** tv., 8210 Århus V. Stud. med. Hans Ottto Lindskov Christiansen,
Hasle Centervej 161* th., 8210 Århus V.
Stat?. 71.* Lærerstud. Erling H. Nielsen, Provst Petersens Koll. vær. 9, Nørregade 17,
6270 Tønder, stud. odont. Lone Vibeke Pedersen, Alborggade 14^, 8000 Århus C, Jens
Pedersen, Parkvej 9, Brøns, 6780 Skærbæk, stud. med Kirstine Schmidt, Tousvej 40, 8230
Åbyhøj. Korrespondent Robert Peel, Lundingsgade 11* th., 8000 Århus C.

RIPENSER-SAMFUNDETS BESTYRELSE

Formand og redaktør: Lektor Anton Karkov, Carolinevej 6, 2900 Hellerup, tlf (01)
HE 8638
Kasserer: Premierløjtnant Peter Lungholt, Asylgade 12, 4000 Roskilde, tlf. (03)
36 32 35.
Sekretær: Major Ejvind M. Veisig, Birgersvænget 2, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 67 50.
Translatør Lisbet Sørensen, Rude Vang 27B, 2840 Holte, tlf. (01) 42 22 23.
Civilingeniør P. Daugaard Peters, Holmegårdsparken 1^ tv., 2980 Kokkedal, tlf. (03)
24 77 21 og D-5021 Königsdorf b. Köln, Starenweg 20, Vesttyskland, tlf. 009-49-223482132.
Lektor Lennart Edelberg, Holmevej 18, 6760 Ribe, tlf. (05) 42 10 14.
Stud. polyt. Povl Dons Christensen, Bergsøe koll., Skodsborgvej 190, værelse 31o6
tlf. (01) 80 38 88, lok. 3106. 2850 Nærum
Stud. jur. Ole Laursen, Korshøjen 81, 8240 Risskov.
Suppleanter:
Stud. polyt. Hans Erik Christensen, Bergsøe koll., Skodsborgvej 190, 2850 Nærum,
tlf. (01) 80 38 88, lok. 3202.
Årgangsrepræsentanter:
Ældre årgange: Civilingeniør Carl R. Damkjær, Adelgade 49*, 1304 København K.,
tlf. (01) BY1646.
63: Stud. med. Ib Koldbæk, Ny Carlbergsvej 7 st. tv., 1760 København V.
70: Stud. theol. Ole Beck, Vartov kollegium, Farvergade 27, 1463 København K, tlf.
(01) BY 7670.
71: Stud. polyt. Bjarne Sørensen, Virum Overdrevsvej 3, 2830 Virum, tlf. (01)
85 68 19.
Århus:
65: Stud. ling. mere. Knud Daugaard Peters, Snogebæksvej 17*, vær. 24, 8210 År
hus V, tlf. (06) 15 66 77.

Christian Carl V. Gabel
Overkrigssekretær, viceadmiral, amtmand og stiftsbefalingsmand over
Ribe stift - herre ti! Bramming Hovedgård m.fh godser.
y4/
¿.Mwd.
(Fortsat fra decembernummeret 1971).
Efter kongens ønske og i samråd med denne, men uden regeringschefen,
storkans!eren, grev Holsteins vidende, havde v. Gabe! i vinteren og for
året 1725 gennem sin ven grev Westphalen ført hemmelige forhandlinger
med det russiske hof og hertugen af Holsten-Gottorp, for at få hertugen
til at give afkald på sine fordringer i den danske del af Slesvig, mod at
Danmark skulle arbejde for at sikre hertugen tronfølgen i Sverige. På en
eller anden måde blev disse forhandlinger kendte ved det engelske og det
franske hof, der gjorde forestillinger i København. Regeringschefen fra-
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lagde sig ethvert ansvar, og da v. Gabel ikke kunne røbe kongen, blev han
den politiske syndebuk, og i oktober modtog han sin afsked fra kongens
tjeneste.
Den hemmelige kommission afsluttede sit arbejde i marts året efter, og
det blev biskoppen betydet, at hans nærværelse var uønsket. Han blev si
den frasat sit embede på grund af uretmæssig embedsførelse og døde kort
efter.
Den nye konge, Chritsian den 6., indledede sine regeringshandlingt..
med at opbrænde alle den hemmelige kommissions protokoller og bort
fjerne alle de mænd, der havde haft sæde i kommissionen.
Uden nogen tilknytning til hoffet eller det offentlige liv kastede v.
Gabel sig over driften af sine godser. Daima kloster og Bregentved havde
han afhændet til kongen, og Oregård havde han ligeledes afhændet, Ring
sted kloster solgte han i 1724, efter i nogle år at have ejet godset, der
imod havde Giesegård, som han beboede, Spandager og Ottestrup hele
hans bevågenhed, og hans godsdrift var lige så indsigtsfuld som hans virke
på andre felter havde været det.
I året 1725 trådte v. Gabel igen i kongens tjeneste, idet han blev amt
mand og stiftsbefalingsmand i Ribe med embedsbolig i Korsbrødregård.
Her, i den lille afsides liggende provinsby, befandt v. Gabe! sig over
overordentlig veltilpas. Han sluttede et hjerteligt venskab med rektor Fal
ster og stod på venskabelig fod med biskop Thura, borgmester Carsten
Worm og dennes familie.
Som øverste embedsmand i den lille stiftsby optrådte v. Gabel med stor
værdighed, og i domkirken lod han et pragtfuldt pulpitur indrette for sig
og sin familie.
Med sin sædvanlige grundighed begyndte v. Gabel at reformere, og
denne gang var det på to hidtil ukendte felter, han opererede, - nemlig
kirken og skolen. Latinskolen i Ribe havde ved rektor Falsters tiltrædelse
været nede på 14 elever, og skolens bygninger havde været rædsom for
faldne. Det lykkedes ved forenede anstrengelser at råde bod på mislig
hederne, en kollekt blev optaget i domkirken, og forskellige velhavere
blandt skolens venner gav store pengebidrag, bl. a. geheimerådinde Harboe, „Støvringgård", grevinde Schack til „Nybøl" og „Gram" og amt
mand v. Gabel.
At reformere skolevæsenet på landet var værre. I almindelighed var
degneembederne så slet lønnede, så ingen kvalificeret kraft ville søge dem,
hvorfor de sædvanligvis blev røgtet af herremændenes kuske, der holdt
foden i huset ved at forene begge de to sysler.
I 1735 foreslog v. Gabel at give Hjerting købstadrettigheder, hvad bor
gerskabet i Varde modsatte sig og forhindrede.
I 1740 gjorde v. Gabel indstilling om at give privilegium til Spangsberg kro ligesom han ønskede kroer i Ho—Oxby og Hjerting, hvor 58 af 62
mænd var fiskere. I sin indberetning skrev v. Gabel ordret: Afvigte vinter
har vist, hvor umuligt det er bønder at undvære brændevin til nødtørft, da
deres nød har været så stor, ja nogle er på veje og marker fundet døde,
muligt fordi de ej har haft noget til vederkvægelse.
FORTSÆTTES.
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Onsdag den 27. december M. id,30 afholder Ripenser-Samfundet
JULEFEST
på Postgården i Ribe.
Vi følger de to sidste års succes op og starter med
DET STORE KOLDE BORD
og efter kaffen fortsætter vi med
MUSIK OG DANS
PRIS: 17,- KRONER
Tilmelding senest den 26. december til tømrermester Daugaard Peters,
Grønnegade 23. Telf.: (05) 42 04 64.
Vi venter god tilslutning også fra ældre årgange.
Vel mødt
Arrangenrenindva/get.

Aarskontingent
Med dette nummer følger indbetalingskort til årskontingentet. Kontin
gentet er for det kommende år af generalforsamlingen sat til:
6 kr. for lærlinge, studerende, elever, soldater m. v.
12 kr. for øvrige medlemmer.
Medlemmerne opfordres til straks at indbetale kontingentet på giro 6 66 76,
da november og december er de måneder, hvor foreningen er hårdest be
lastet med udgifter: 2 udgaver af bladet, årsfest og julefest.
Sidste år brugte foreningen godt 800 kr. til opkrævning af kontingent.
Hjælp til med at nedsætte denne udgift. Gem ikke indbetalingskortet til
senere, men betal nu.
Og husk: Skriv tydeligt og fuldstændigt på »kupon til modtageren« - det
sparer kassereren for tid og ærgrelser.
Med venlig hilsen
Kassereren
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Års og legatreception.

RIPENSER-SAMFUNDET's årsfest fandt sted den 18. november på re
staurant Botanique pa Nørrevold med god deltagelse fra medlemmerne.
Arrangementudvalget havde i år valgt en festlig og fornøjelig receptions
form og havde dertil udvalgt en habil toastmaster, nemlig stud. med.
der ledede aftenens afvekslende program med stor dygtighed.
Receptionens righoldige program afvikledes på mindre end 2*A time, hvil
ket også var tilsigtet ved planlægningen. Festdeltagerne var placeret ved
mindre borde i bodegaen, og serveringen af anretningen med de meget
velsmagende delikatesser (hummerhaler, andeleverpostej m. m.) foregik
fra en buffet.
Ripenser-Samfundets 60 års jubilæum markeredes ved en festtale af
formanden, idet foreningens stifter, overlæge Knud Fogh, havde måttet
melde afbud på grund af sygdom. Formandens tale beskæftigede sig med
Ripenser-Samfundets historie, hvorved fremdroges afsnit af Knud Foghs
og journalist Rosenstands taler ved tidligere lejligheder. Talen sluttede
med en ny sang, forfattet til lejligheden, med hyldest til Ribe og skolen.
Receptionens højdepunkt var årets med spænding imødesete uddeling
af Ripenser-Samfundets store legat - N. P. Lauridsen og hustru Johanne
Lauridsens legat -, der foretoges af legatudvalgets formand, major ¿JvmJ
Veisig. I sin tale mindedes han legatets stiftere og redegjorde for fun
datsen samt bestyrelsens arbejde med udvælgelsen af legatnyderne. Spæn
dingen kulminerede, da han sluttede med at afsløre navnene på de med
lemmer, der ialt i år havde fået tildelt over 25.000 kr. Adskillige legat
modtagere var til stede, og de hyldedes spontant af forsamlingen.
Under stor munterhed foretog vor storartede toastmaster derefter
arrangementudvalgets private bortlodning af »trøstlegater« (med flydende
indhold), hvilket foregik ved et af toastmasteren opfundet sindrigt minibankospil.
Endelig serveredes et dejligt glas glogg, og derefter præsenterede toast
masteren under forsamlingens jubel den største jubilæumsoverraskelse,
nemlig optræden ved entertaineren U/nT
der meget underholdende
og med stor virtuositet bl. a. fremførte en parodi på en debat i FN.
Til sidst afsluttede formanden den fornøjelige reception, men medlem
merne hyggde sig ved bordene, indtil sidste togafgang.
Under festen ankom lykønskning fra Ribe Hjemstavnsforening i anled
ning af 60-års jubilæet. Endvidere vedtog forsamlingen at sende en hilsen
til overlæge Knud Fogh med ønsket om en god bedring.
Aftenen var absolut en succes for arrangementudvalget, der som be
kendt eksperimenterer med omlægning og modernisering af foreningens
arrangementer. Den nye linie tegner lovende. Der foregik hele tiden noget
spændende, samtidig med at man kunne hygge sig i mindre kredse om de
mindre borde. Der var kommet en del ældre medlemmer til stede, og de
udtalte sig meget rosende om den hyggelige aften, der absolut måtte op
fordre til gentagelse. Også årets russer havde sendt en pæn repræsentation,
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Generalforsamling
General forsam! ingen blev afholdt forud for årsfesten efter dagsorden, der
blev bekendtgjort i sidste nr. af bladet.
Formanden, lektor A. Karkov, bød velkommen og mindedes de i årets løb
afdøde medlemmer: Ripenser-Bladets redaktør, journalist Kaj Rosenstand,
Ripenser-Samfundets næstformand, radioforhandler Immanuel Jensen,
orofessor R. E. H. Rasmussen (stud. 22), rektor Svend Norrild (stud. 16),
læge Chr. Maarsøe, Veile, (stud. 24) og fru Ragnhild Nissen (real 58).
Formanden udtalte mindeord om journalist Rosenstand som bærer af Ribes
meget fornemme gamle kultur os; for Immanuel Jensen.
Til dirigent valgtes civilingeniør Gunner Thermansen.
Sekretæren aflagde årsberetning: Der havde været afholdt 4 bestyrelses
møder. deraf 1 i Ribe. Suppleant stud. iur. Ole Laursen var rvkket ind i
bestyrelsen ved næstformandens død 15/6. Endvidere var Daugaard Peters
som sekretær i sept. blevet afløst af major Veisig, idet D. P. havde fået
arbeide i udlandet.
Der havde været nedsat to udvalg, et vedrørende årsfestarrangement
og et vedrørende de nve love. Det første udvalgs arbejde havde resulteret
i en ny form for afviklingen af årsfesten. Det andet udvalg om lovfor
slag kom for sent i gang med arbejdet (se senere).
Der har været 3 arrangementer: Årsfest i København, julefest i Ribe
og vårfest i Århus.
Bladet var udkommet med 4 numre. Sekretæren Daugaard Peters havde
trukket det store læs indtil sept. i år, da formanden, lektor A. Karkov,
overtog redaktørposten. Der rettedes en tak til vore trofaste annoncører
og ti! Ribe byråd for den støtte, der ydes denne del af foreningens virk
somhed.
Medlemstal let var 1. oktober 883, en fremgang på 53. I den anledning
rettedes en tak til lektor Edelberg for hans indsats, der havde resulteret i,
at 66 russer havde indmeldt sig.
Legatbestyrelsen havde foretaget uddeling af Lauridsens legat.
Civilingeniør Daugaard Peters aflagde ved kassererens fravær regn
skabet. der er gengivet i sidste nr. af bladet. Der blev påpeget visse uover
ensstemmelser. som imidlertid skyldtes trykfeil, således at sluttallene i
sidste nummers offentliggjorte regnskab er rigtige, uanset om der tilsyne
ladende er regnefejl.
Derefter forelagdes budget: Indtægter 9 800 kr. Udgifter: Bladet 4.960
kr. (7760 kr. 4- annonceindtægt 2800 kr.). arrangementer 3.000 kr.,
ordinære udgifter 1000 kr. - Forslag til kontingent for det kommende år
nå henholdsvis 12 og 6 kr. Regnskab, budget og kontingentforhøjelse god
kendtes.
Valgene var genvalg, som ny suppleant valgtes stud. jur. Bo Tribler,
Århus.
Formanden omtalte de nye love og de vanskeligheder, der havde været
forbundet med deres fremkomst. Der havde på det sidste været så mange
indlæg og dukket så mange nye ting op, at bestyrelsen trak dem tilbage ti!
fornyet behandling fra grunden af.
Under aktuelt blev Odense foreslået som et passende geografisk midt
punkt for afholdelse af fest, hvorpå Daugaard Peters svarede, at der ti!
afholdelse af en sådan fest krævedes et energisk medlem i Odense. Der
kunne vanskeligt fra København arrangeres fest i Odense.
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Bogtrykkeriet i Ribe
1810 - 1858

Af
Siihouetterne på bladets forside forestitter ægteparret Hyphoff, der for
anledigede, at Ribe Stifts-Tidende flyttedes fra Fredericia til Ribe i 1810.
Siihouetterne fandtes i dødsboet efter journalist Kaj Rosenstand, som var
oldebarn af Hyphoff. Ægteparret var bogtrykkere i Ribe fra 1810 til 1858,
og deres biografi og trykkeriets bibliografi er som eksamensopgave på
Biblioteksskolen udarbejdet af Marilena Hertz, født Nicolaisen.
Forfatterinden har sammenskrevet alt, hvad hun kunne finde af kilder,
og har nøje undersøgt alle tryksager, der udgik fra trykkeriet i denne
periode. Bogen er på 105 fotokopierede maskinskrevne sider plus ca. 25
fotokopier af kildedokumenter og tryk. Oplaget er på tre eksemplarer.
Undersøgelsen forekommer redaktionen så betydningsfuld for skildringen
af en epoke af bogtrykningens historie i Ribe, at den fortjener at gengives
i Ripenser-Bladet. Den gengives dog ikke i sin helhed, men med over
springelser af mindre væsentligt og af den detaillerede bibliografi. I den
originale afhandling er der nøjagtigt gjort rede for kilderne, hvoriblandt
Ripenser-Bladet figurerer ikke mindre end fem steder. Med hensyn til
kilderne i almindelighed henvises specielt interesserede til de tre originaler,
hvoraf to findes på Biblioteksskolen, og det tredie for tiden af forfatter
inden er udlånt til redaktionen. —I Ripenser-Bladets 6. bind nr. 2 (august
69) har journalist Rosenstand i korthed gjort rede for tidligere bogtryk
i Ribe.
Niels Siersted Hyphoff blev født den 9. mai 1782. Hans far. Tacob
Hyphoff, var sognepræst til Tyrsted og Uth ved Horsens. Om Niels Sier
steds barndom er intet oplyst; kun ved man, at han i 15 års alderen blev sat
i lære på Århus Amts Adressekontor. Det kan synes mærkeligt, at han skulle
oplæres i denne »konst«. da hans far , farfar, oldefar samt en ældre bror
alle var præster. Ikke desto mindre var han hos bogtrykker Niels Lund
i 12 år. Han forlader dette sted i april 1809 med en varm anbefaling:
»Bogtrykkersvend Hr. Niels Hyphoff, som nu forlader min Condition
for at søge sin Lykke andetstæds, har som Lærling i 5 Aar og Svend i 7
Aar været i min Tjeneste, og saavel i sin Læretid som Svendetid opført
sig troe, sædelig og arbeisom: og da han er et særdeles duelig Subject
i sin Konst, saavel ved Sætningen som Trykningen, vil jeg have ham
paa det allerbedste recommenderet, ønskende ham al den Held og Lykke,
som enhver, i sit Fag duelig Menneske fortiener.
Aarhus, d. 4. April 1809.
TV.
Kong!, privilligeret Bogtrykker«.
I tiden fra april til oktober 1809 må man gå ud fra, at N. S. H. har set
sig om efter noget selvstændigt arbejde. Han forhandlede i efteråret med
Søren Elmenhoff, som havde privilegium på bogtrykkeriet og adressekon
toret i Fredericia. Det var ikke nogen let sag at ordne en handel om et
bogtrykkeris overdragelse, for ved Forordning af 27. September 1799 var
det forbudt at arbejde som bogtrykker uden privilegium, og desuden be
stemte en kongelig resolution af 1808, at der ikke måtte gives privilegium
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på noget nyt trykkeri: Adressekontoret lå i Ribe stift og udgav Ribe
Stifts-Tidende.
Den 17. oktober 1809 ansøgte Hypboff om privilegium til at nedsætte
sig i Ribe og flytte trykkeriet hertil:
^Allerunderdanigst Forestilling om at Bogtrykkersvend Niels Siersted
Hyphoff maa meddeles Bevilling til at være Bogtrykker i Ribe m. v.
Indstillingen bifaldes.
Kjøbenhavn, d. 14de December 1809.
Bogtrykkersvend Niels Siersted Hyphoff af Tyrsted Præstegaard ved
Horsens har, efter at have tilforhandlet sig det i Fredericia væren
de Ribe Stifts Bogtrykkerie og det dermed forbundne Adresse Contoir,
i en til dette Collegium indgiven Ansøgning allerunderdanigst anholdt
om at forundes Privilegium til at være Bogtrykker, som om at maatte
forflytte det ommeldte Bogtrykkerie med Adresse Contoir fra Fredericia
til Ribe og der udgive Stiftsavisen, der før udgaves i Fredericia i Weile
Amt.
Saavel den Kongelige General Post Direction, som Stiftamtmanden
over Ribe Stift, have i Henseende til den ansøgte Forflyttelse af Bog
trykkeriet yttret at samme baade maa ansees for passende og nyttig,
da Ribe Bye ikke alene er Hovedstaden i Stiftet, men også den Bye
hvorfra meest kan ventes at blive trykt.
Paa grund heraf, og da Supplicanten i 12 Aar, og deraf de 7 sidste
Aar, som Svend, har arbejdet i denne Konst, og har fremlagt Beviis
om sin Duelighed i samme, skjønner Cancelliet ikke at der kan være
noget imod det Ansøgtes Bevilgelse, hvorfor det herved i Overensstem
melse med den 15de ^ i Forordningen af 27. September 1799 i dybeste
Underdanighed indstiller:
at Bogtrykkersvend Niels Siersted Hvphoff maa forundes Privile
gium til at nedsætte sig som Bogtrykker i Ribe, samt at meddeles
Tilladelse til at forflytte til denne Bye, det ham i Fredericia tilhørende
Bogtrykkerie tilligemed det med samme forbundne Adresse Contoir
og derfra udgive Stiftsavisen.
Det Kongelige Danske Cancellie, den 5. Decbr. 1809.
Allerunderdanigst...«.
Den 16. december, 6 dage før privilegiet blev bevilget, blev skødet på
trykkeriet skrevet. Den 18. december tinglæstes det, og heri hed det bl. a.:
». . . Da Kjøberen, velbemeldte Hr. Hvphoff nu haver betalt den der
for anordnede Kjøbesum med 6000 Rigsdaler, saa erkjender jeg mig
og arvinger, ingen videre Lod, Deel eller Rettighed i eller til be
meldte Ribe-Stifts Adresse Contoir, Bogtrykkerie, Inventaria og Red
skaber i nogen navnlig Maade ...« . Underskrevet af Søren Elmenhoff.
Således blev det nu tilladt N. S. H. at flytte det hele til Ribe og derfra
udgive Ribe Stiftsavis mod at optage borgernes avertissementer efter en
af magistraten fastsat takst, men alle meddelelser fra øvrigheden skulle
trvkkes uden betaling. Desuden skulle stiftet have indseende med avisens
indhold.
Den 12. januar 1810 kom stiftamtmand Molkes og kammerrad Spandets
vogne til Foldingbro for at hente bogtrykkeriet. Det skulle indrettes i bvgningen på hjørnet af Grønnegade og Korsbrødregade. Denne ejendom
havde Hyphoff også købt. Der var ikke megen plads; i hjørnestuen var
trykkeriet med håndpressen af egetræ. Ud mod gården var der et køkken
med åben ildsted; her blev valsemassen støbt og sværten tilberedt. Ved
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siden af trykkeriet la dagligstuen, en lille spisestue og et lille soveværelse.
Den 23. januar var flytning og indretning overstået, og det første num
mer af avisen udkom fra Ribe.
En måned senere, nærmere bestemt den 20. februar, holdt Hyphoff
bryllup i Tyrsted kirke med jomfru Christine Thormondt, født i Helsinge
pa Sjælland den 29. juli 1788. Med hende fik han i hurtig rækkefølge 9
børn, hvilket nok har været lykkeligt, men dog også belastende under
trange boligforhold. Desuden levede de bestandig med økonomiske vanske
ligheder, hvilket ses af det følgende.
Den 10. september 1811 opnåede Hyphoff sammen med 8 andre pro
vinstrykkere et privilegium, der under sædvanlig censur tillod ham at
optage politiske nyheder og efterretninger. Alligevel kunne han ikke klare
sig uden hjælp udefra. Han var startet med gæld, og i sommeren 1812
matte han tage nye lån. Han henvendte sig til etatsråd de Thygesens ar
vinger pa herregarden Bygholm. Hyphoffs far og etatsråden havde været
venner, og etatsradinden havde stået fadder til Hiels Siersted. Henvendel
sen var heller ikke forgæves. Arvingerne lånte ham 3000 rigsdaler, dansk
courant, men »Til^ Sikkerhed for Laanet, dets Renter og alle paagaaende
Omkostninger« måtte han »med anden Prioritets Ret, næstefter Kapital
9000 Rdl.« pantsætte »Riber Stifts Adresse Contoir med Privilegium,
samt Bogtrykkeriet med alle tilhørende Inventarier, Presser og andre
Reqvisiter« samt »Min Eiendoms Gaard i Ribe« tilligemed haven og nogle
tilhørende marker.
Aret efter brød pengekrisen ud, og ifølge Forordning af 5. Januar 1813
blev de 3000 rigsdaler omskrevet til 750 rigsbankdaler, sølvværdi. Den
store pengeknaphed herskede overalt, vel også på herregården Bygholm.
I hvert fald matte Hyphoff ifølge opsigelse udbetale de 750 rigsbankdaler
i 1818.
^
Selv om Hyphoff søgte og den 24. september 1819 fik tilladelse til at
optage sin ven, købmand Moses Dessauer, som medinteressent med den
klausul, at Dessauer ikke måtte benytte privilegiet alene, gik det dog ned
gadden voksede stadig. Den 22. april 1820 blev ejendommen
stillet til auktion og for 1600 rigsbankdaler købt af etatsråd Thygesens
arvinger. Ifølge testamente fik de, Sophie Blücher, hendes mand, kammer
herre Lowzow, og kammerjunker Fritz v. Blücher, først overdraget ejen
dommen, adressekontoret med privilegium, redskaber og andet inventar
den 24. november 1824. En kontrakt af 9. februar 1825 tilkendegav imid
lertid, at Hyphoff fik overdraget det hele i leje, hvilket nok må ses som en
vennetjeneste fra Bygholmernes side.
Kammerherre Lowzow oplyste senere overfor cancelliet, at lejekontrak
ten var blevet hævet på grund af misligholdelse fra Hyphoffs side, og at
etendommen med trykkeri var blevet solgt til bogtrykker Elmavist.
Overdragelsen skulle dog ske på den betingelse, at denne ville få tildelt
privilegiet til at drive bogtrykkeriet videre og udgive stiftsavisen. Stiftamtmanden over Ribe stift mente dog ikke, at pantsættelsen i sin tid af
privilegiet var ensbetydende med, at Hyphoff havde givet afkald på det.
Hyphoff solv forsikrede, at han ville kunne føre sit erhverv videre, da
han havde fået overladt en presse og havde mulighed for at få et nyt lo
kale ved andres hjælp.
Det kom sa vidt, at Lowzow og Blücher anlagde sag mod Hyphoff om
privilegieretten, og sagen gik fra Ribe Byting over Viborg Landsting til
Højesteret med følgende domme:
»Ved den inden Ribe Byeting af Byefoged Cancellie-Secretair Hans
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Gotfred Tranberg, den 26de Juli 1831 afsagte Dom er kiendt for Ret:
»Indstævnte, Bogtrykker Niels Siersted Hyphoff, bør til Fordeel for
Citanterne, Directeur og Kammerherre v. Lowzow samt Kammerjun
ker og Lieutenant v. Blücher, at fratræde det ham allernaadigst for
undte Privilegium, som Bogtrykker i Ribe og Udgiver af Ribe Stiftsavis;
saa bør han ogsaa til Gitanterne at betale Processens Omkostninger med
16 Rbd. r. S. At efterkomme inden 15 Dage, efter denne Doms lovlige
Forkyndelse under Adfærd efter Loven«.
I den »inden Lands Overretten i Wiborg den lüde Februar 1832« afsagte
dom hedder det:
»Apellanten, Bogtrykker Hyphoff, bør for Tiltale af de Indstævnte,
Kammerherre Lowzow, Directeur for det Kongelige General-Toldkam
mer og Commerce-Collegium, og Kammerjunker, Lieutenant Blücher,
i denne sag fri at være. Processens Omkostninger for begge Retter op
hæves.
I højesteretsdommen 1833 hedder det:
»Dom: Indstævnte bør for Citanternes Tiltale i denne Sag fri at være.
Til Justitskassen betale Gitanterne, Een for begge og Begge for Een,
5 Rdl. Sølv.
I de 13 ar, fra 1820 til 1832, hvor alle disse ubehagelige sager foregik,
vedblev Hyphoff at trykke avisen og ialt 76 skrifter. Det ser ikke ud til, at
produktionen har været standset på noget tidspunkt.
Om Hyphoffs person kan man kun læse et par steder. Det ene sted i
Ribe Stifts-Tidende 1911 hedder det:
». . . Han synes at have være en af disse tiltalende Mænd af den p-amle
Skole, ofte barsk oa anaven i det Ydre —en Egenskab som de evindeliae
økonomiske Vanskeligheder vel havde deres store Skyld i - men na.a
Bunden brav og hiælpsom. Engana fortælles der. henvendte en Mand sig
ti! ham —det var henimod Jul —med Bøn og Hjælp, men blev afvist oaa
en ret barsk Maade. Da Festen nærmede sig, traadte der en Snevejrsaften
en Herre, klædt i en stor Slængkappe, der giorde ham helt ukendelia.
ind til bemeldte Mand, laade en Pakke paa Bordet og forsvandt. Paa
Pakken, der indeholdt en Pengesum, stod: »Glædelig Jul fra en gammel
Ven«, og Vedkommende var, da han fik sundet sig lidt, ikke i Tvivl om,
hvem Giveren var . . .«.
I Christine Hvphoffs senere ansøgning om privilegium står der, at han
var drikfældig. Denne omstændighed har nok skyldtes de mange økono
miske vanskeligheder, og har muligvis været medvirkende til hans pludse
lige og tidlige død. Han døde af et apoplektisk slag den 30, marts 1835,
omtrent 53 år gammel, hvilket stod at læse i Ribe Stifts Adresse-Avis og
i Veile Amts-Avis og Avertissementstidende:
»Igaar Morges kl. 8V2 bortkaldtes ved en pludselig Død min gode Mand
og 8 uforsørgede Børns Fader, Bogtrykker Niels Siersted Hyphoff. næsten
53 ar gammel, hvilket med Veemod bringes til Familiens og Venners
Kundskab. Ribe d. 31te Marts 1835.
Chr. sal. Hyphoff«.

17o

JOHANNE DAN i havn.
Der var festdag i Ribe, da skibsrederfamilien Lauritzens gave til Ribe,
everten Johanne Dan, den 4. novbr. blev indviet og navngivet ved kaj
i Ribe havn. Flagene vejede i gaderne, på Skibbroen og på Hovedengen, og
Johanne Dan var iklædt sin fineste pynt med signalflag fra for til agter.
Politikorps og Esbjerg Vesterhavsdrenge marcherede fra rådhuset og ned til
skibet, hvor der blev musiceret. Der var byfest i Ribe. Et barnebarn af
konsul Lauritzen, fru Pixi Ravn, foretog navngivningen i overværelse af 200
indbudte gæster, ikke i champagne, men i ægte Vesterhavs-vand opsamlet
under Johanne Dans sejlads fra byggestedet, Raun Bybergs skibsbyggeri i
Esbjerg. Der blev talt af dennes direktør, Magnus Clausen, af skibsreder
Knud Lauritzen, der overdrog skibet til Ribe, og af borgmester C. J. Pe
dersen, der bragte Ribes tak. Senere var der for gæsterne forfriskninger
på rådhuset og middag på »Dagmar«.
Johanne Dan er en kopi af everten Johanne af Ribe. I »Ribe Skibsfart
efter 1850« oplyses om evert Johanne: bygget 1867 i Ribe til tømmer
handler J. Lauritzen, Ribe, 12 commercelæster, 1872 ført af Hans Jørgen
Hansen, Ribe, 1877 ejet af Hans Jørgen Hansen, Ribe ('/'), Jørgen Mikkel
sen, Nr. Fårup (*/<t), Hans T. Mikkelsen, Ribe Kanalhus (V-t), ophugget
1882. I skibslisten over skibe i Ribe havn ses, at den besejlede Vadehavet
mellem Manø, Skøgum, Sønderho og Kjelssand. Den fragtede tømmer,
korn, kalk, stykgods m. m.
Tømmerhandler Lauritzen var skibsreder Knud Lauritzens bedstefader.
Det var sønnen Ditlef, der var opvokset i Ribe og havde gået i Ribe
Katedralskole, som flyttede til Esbjerg og grundede en tømmerhandel, der
udviklede sig til rederiet, der igen med hans sønner, Ivar og Knud Laurit
zen, flyttede til København, men familiens store interesse og kærlighed
til Ribe bevaredes, hvilket er slået fast ved udgivelsen af »Ribes Skibsfart«
og derved, at skibsreder Ole Lauritzen har hjemskrevet skibe til Ribe.
Sidst har interessen altså givet sig udslag gennem denne storslåede gave.
Everten er en særlig form for skibe beregnet for sejlads i Vadehavet,
forsynet med en flad bund, så den ikke var dybtgående og kunne sta sikkert
på havbunden ved ebbe. Den har været anvendt i århundreder. Johanne
Dan skal danne rammen om et lille skibsmuseum og være en ny turist
attraktion i Ribe, et minde om skibsfarten på Ribe og i Vadehavet og et
minde om de to brødres far og bedstefar. Lad den bære mindet længere ud
i fremtiden end evert Johanne af Ribe, der kun blev 15 år.

Introduktionsuge for 1. G.

I lighed med en række andre skoler landet over har Ribe Katedralskole i år
gennemført et særligt introduktionsprogram for de nye elever i 1. g. Programmet,
der dækkede den første uge, omfattede en rundvisning på skolen, forestået af
nogle af de ældre elever, indledningstimer i de enkelte fag ved faglærerne, orien
tering om skolens bibliotek samt en lang række praktiske forhold. En del af
tiden benyttede eleverne til gennem interviews og institutionsbesøg at skaffe sig
kendskab til Ribe.
I forbindelse med introduktionsugen udkom et særnummer af skolebladet
MERKURIUS med plan over skolen, fortegnelse over lærerne med portrætter
samt en del andre praktiske oplysninger.

O. RzMew.
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HyMest il/ Rl/'f og i//
Mel.: Hvor smiler fagert . . .

1.

Hvor smiler fagert den lille by
med lave huse og røde tage
om høje tinder og tårn mod sky
i drøm om storhed i gamle dage.
Og strømme suger
i slusers brus,
mens fortid ruger
i vindens sus.
2.

Engang du først iblandt byer var
med kongeslot og med bispesæde.
Dit købmandsskab over have bar,
i Ribe lod man sig skære klæde.
Og Domen skued'
mod kongeslot,
og korset lued'
for folk og drot.
3.
Men bladet vendte i skæbnens bog,
og glansen svandt i en sværm af plager.
Det ene uheld det næste drog,
og jubelsang blev til bitre klager.
Forbi var stortid,
og Nornen spandt.
Så mørk en fremtid
for dig oprandt.
4.

Der rased' uvejr om hvert et hus
og pest og stormflod og fjenders skatten.
Selv kongeslottet, det sank i grus,
og ildebrande oplyste natten.
Du fik fra verden
kun skuldertræk.
Den travle færden
fra dig trak væk.

s^o/e.

5.
Du bar din skæbne med tappert mod.
Du fattig blev på, hvad mammon byder,
men anden velstand hos dig opstod,
og ånd fandt grobund i trange gyder.
Du rigdom tabte,
men visdom vandt,
og ånden skabte
for det, som svandt.
6.

En lærdoms højborg blev grundet her,
og mange poge kom der i lære,
hvis virke siden fik varigt værd,
og vidt omkring bragte Ribe ære.
Scolae ripensis
dit lærdomshus
blev scolae litt'ris
et artibus.
7.
Nu ligger Ribe så mild og god,
en prøvet by, som af tid blev knuget,
med gammel skole ved kirkens fod,
hvor hver tids ungdom har lærdom suget.
Hav tak du skole
med gammel arv,
i den vi sole
vor nutids tarv.
8.

Der driver høduft ind over by.
Højt over engen sig himlen hvælver,
og solen står i en sommersky,
mens lærken svimmel i luften skælver.
Et himmerige
så sommerlet.
Det grønne dige
nu skøtter det.

X.

Overfredningsnævnet har den 30. august besøgt Ribe for at se på A/S Ribe Jernindustris
(Ribe Jernstøberi) påtænkte udvidelse på en del af Hovedengen.
Fredag den 1. sept. var der om aftenen foretaget afspærring af vejstrækningen fra
Overdammen til Ydermøllen for at give plads for et *Hyde Park«-arrangement med
mdlæg fra enhver interesseret borger og fra folketingskandidaterne ved sidste valg.
Til debat kom udelukkende EF-problematikken. Et »Fællesmarkedsspil«, forfattet af
amtsarkitekt Jesper Termansen og fremført af ripensere i middelalderlige dragter, satte
kulør pa arrangementet.
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Pra Jet nye skoleårs begyndelse er følgende nye lærere ansat ved Katedralskolen:
Birgit Alvad (musik, tysk), P. Bøgeholt (kemi, fysik) og Ellen Rabek Christensen (fransk).
Lektor Frands Kofoed, Ribe Katedralskole, fyldte 3. november 60 år.
Ribe kommune har frafaldet projektet om opførelse af en præstebolig på den af
kommunen ejede del af Klosterhaven. Derimod fastholder kommunen og klosterbesty
relsen ønsket om etablering af parkeringsplads i den sydvestlige del af den af klosteret
ejede del af Klosterhaven.
Restauratør Jung, Weis's stue, har efter 6 års virke i Ribe opsagt sin forpagtning.
Brandstationen ved Seminarievej agtes nedrevet. Derved forsvinder en karakteristisk
bygning i Ribe til fordel for bedre trafikforhold mellem Saltgade og Seminarievej.
Brandstationen flyttes over til Danielsens tømmerplads på den modsatte side af Seminarteve).
Storketragedien. Der er nu faldet dom i sagen om den skudte stork. Jægeren fik en
bøde på 1000 kr. og frakendt jagttegn i fem år samt fik konfiskeret sit jagtgevær. Der
er nu kun en stork tilbage i »Storkenes by«.
»Skalk« 1972,5 kan man i »Historien i Avisen, Avisen i Historien« læse om Anders
Bording, udgiver af »Den Danske Merkurius«.
Kunstmaler Hans Nissen Aallings arvinger har efter malerens eget ønske skænket
22 malerier til det nye universitetscenter. Malerierne, hvis motiver omhandler naturen,
gadebilleder og interiører fra fabrikker, er udstillet på Quedens gård. En del af motiverne
er hentet fra Ribe.
.....
Kirkeministeriet har forkastet det af Ribe Domkirkes menighedsråd støttede^ forslag
til en ny altertavle i Domkirken. Kunstakademiets udvalg for kirkekunst kunne ikke an
befale udkastet, men finder det rigtigt, at man søger den nuværende alterudsmykning
erstattet, således at kirkerummets form med apsis og kuppel fremhæves i sin helhed.
Ministeriet fulgte udvalgets indstilling.
Afdelingslederen af elektronelektronikafdelingen under Energikommissionens forsøgsanRisø, civilingeniør Jens Rasmussen, søn af ingeniør E. A. Rasmussen, Ribe student 1944,
har modtaget L K - N E S-prisen for 1972 på 72.000 kr.
Borgmester C. R. Petersen har forelagt kommunens regnskab, der balancerer med
42.847.814 kr. Der har været en kapitalhenlæggelse på 6.787.064 kr. og indfriet et lan
på 2,5 miil. kr.
.
.
.
.
.
Keramikforretningen, der har haft til huse i det gamle apotek, har måttet sættes
ud ved fogdens hjælp. Indehaverne var sagt op til 1. juli, men ville ikke flytte.
I Fiskergade i apotekets nordfløj projekteres nu 6 toetagers lejligheder, som det er
meningen at leje ud til forskere. Det er arkitekt E. Holm, Jebjerg, der star for pro
jekteringen.
,
. r. Det er nu bestemt, at turist- og erhvervskontoret skal have til huse i apotekets Høj
mod Overdammen. Til stillingen som turist- og erhvervschef er indkommet ca. 20 an
søgninger. Udgifterne skal deles ligeligt mellem turistforeningen og erhvervsrådet.
Kommunaldirektør Aage Bohn, Ribe, fejrede den 1. novbr. 25 ars jubilæum, idet det
er 25 år siden, han ansattes som kæmner i Ribe. Aage Bohn har i disse ar været med
i arbejdet med udbygningen af byens faciliteter, som man ser dem i dag, men som var
blevet noget forsømt før hans tid.
I Skomagerslippe mellem Fiskergade og Grønnegade bygges for tiden et moderne
parcelhus. Kan det være rigtigt?
^
Galeasen »Meretha« er blevet bugseret 50 meter ned ad aen til ud for Ribe Roklubs
bådehus og ind i en gravet rende på Hovedengen, hvor den bliver begravet. En be
retning om skibets historie er nedlagt i skibet.
..
Ribe Fritidscenter regner med på Østermade at have en opvisningshal færdig i efter
året 1973.
.....................................
. ,
,
Dommerkontorets bygning i Set. Nikolajgade i Ribe er igen kommet i søgelyset, etter
at revner blev udbedret i 1970. Retskredsen er udvidet med 3000 personer, og man sav
ner plads. Man overvejer, om dommerhuset skal udvides og samtidig piloteres, eller om
man skal rive det ned og bygge nyt.
Redaktionen sluttet 22. novbr. 1972.
pens e r iS amf un &et

Nye medlemmer
Stud. 72.- Astrid Fribo, Kongeåvej, 6771 Gredstedbro.
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Adresseændringer
SixJ. JO; Tandlæge Erik Westergaard, Jernbanegade 26*, 6000 Kolding.
43; Fru Bodil Lyngdahl Jensen, f. Andresen, Maglekær 22= th, 2610 Rødovre
bfad. 51; Lærer Ejvind Dam Laursen, Hans Appelsvej 14, 5260 Hjallese.
Jiad. 52; Cand. polit. Jens Jørgensen, Lille Strandvej 182" tv, 2900 Hellerup
54; Forvalter Daniel Peter Danieisen, Broager 20, 0 . Vedsted, 6760 Ribe.
Stad. 57; Fru Gerda Danieisen, f. Henriksen, Broager 20, 0 . Vedsted, 6760 Ribe
Stad. 59; Læge Erik Ludwigsen, Snebærvej 11, 8270 Højbjerg.
Stad. 67; Amanuensis, cand. psych. Arne Prahl, Kiplingsallé 16*, 2860 Søborg.
Stad. 62; Læge Svend Christensen, Aage Nielsensvej 20, 7800 Skive.
Real 62; Hr. Andreas A. Christensen, Vinkelvej 24, 6670 Holsted.
Stad 65; Cand. agro. Hans Peder Hansen, Baunevej 238, 2630 Tåstrup.
Real 64; Frk. Birgitte Kroman Hansen, Dr. Dagmarsvej 12, 6760 Ribe. Lærer Finn
Vesterlund, Skyttevej 60, 6760, Ribe.
Stad. 65; Læge Ole Østvig Nissen, LI. Set. Mikkelsgade 5= tv, 8800 Viborg. Fru Vivi
Kyndesen, Roskildevej 150=, lejl. 76, 2500 Valby.
Real 65; Kommuneass. Kirsten Hingeberg Pedersen, Olfert Fischersgade 47= 1311
København K.
Stad. 66; Hr. Anders Hjuler, Udby Behandlingshjem, 5580 Nr. Aby. Lærer Axel luul
Christensen, Grønnegade 12, 6760 Ribe.
Stad. 67; Stud. polit. Per Vejrup Hansen, Hillerup, 6760 Ribe.
Stad. 6#; Frk. Aase Beyer Clausen, Vejlevej 28*, 7300 Jellinge.
Stad. 69; Hr. Torben Timmerby, c/o Detlef Andersen, Anne Marievej 4, 6270 Tønder.
Stad. 70; Stud. pharm. Annette Demant, Kagsåkollegiet 202, 2730 Herlev. Stud med.
Klaus Dandanell Boesen, Kagsakollegiet 202, 2730 Herlev. Konservatorieelev Inge Bech,
Obbekjær, 6760 Ribe. Stud. jur. Finn V. Hansen, Guldsmedegade 1*, 8000 Århus C
Stad. 71; Hr. Morten Kyndrup, Seminarievej 13 A, 6760 Ribe. Frk. Inger Jepsen,
Astridsvej 7=, 8820 Brabrand.
Stad 72; Hr. Axel Gadegaard Jensen, Åboulevarden 18 st., 8000 Arhus C. Frk. Karin
6760 Ribe. Frk. Edith Hjuler, Nibegården, Seminarievej 86 F,
6760 Ribe. Frk. Margr. K. Olsen, c/o Gorm Christensen, Vagtelvej 33= tv., 2000 Kø
benhavn F. Frk. Tove Michaelsen, Chr. Wærumsgade 10 st. th., 8000 Arhus C.
R/PÆNSRR-SAAfFLWDErs BES7TRRLSE;

Formand og redaktør: Lektor Anton Karkov, Caroline vej 6, 2900 Hellerup tlf
(01) HE 86 38.
Kasserer: Premierløjtnant Peter Lungholt, Asylgade 12, 4000 Roskilde, tlf. (03) 36 32 35
Sekretær: Major Ejvind M. Veisig, Birgervænget 2, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 67 50
Translatør Lisbet Sørensen, Rude Vang 27 B, 2840 Holte, tlf. (01) 42 22 23.
Civilingeniør P. Daugaard Peters, Holmegårdsparken 1= tv., 2980 Kokkedal, tlf.
22*34^8 21 3^ D-5021 Konigsdorf b. Koln, Starenweg 20, Vesttyskland, tlf. 009-49Lektor Lennart Edelberg, Holmevej 18, 6760 Ribe, tlf. (05) 42 10 14.
Stud. polyt. Povl Dons Christensen, Bergsøe koil., Skodsborgvej 190, værelse 3106,
2850 Nærum. tlf. (01) 80 38 88, lok. 3106.
Stud. jur. Ole Laursen, Korshøjen 81, 8240 Risskov.
Snpp/eanter;
Stud. polyt. Hans Erik Christensen, Bergsøe koil., Skodsborgvej 190, 2850 Nærum,
tlf. (01) 80 38 88, lok. 3202.
Stud. jur. Bo Tribler, Høegh Guldbergsgade 91*, 8000 Arhus C.
årgangsrepræsentanter, Kø/'en%at?n;
tir. (01) BYårgange:
16 46. Civilingeniør Carl R. Damkjær, Adelgade 49*, 1304, København K.,
63: Stud. med. Ib Koldbæk, Ny Carlsbergvej 7 st. tv., 1760 København V
7°:
(01) BYStud.
76 70.theol. Ole Beck, Vartov koll., Farvergade 27, 1463 København K., tlf.
71: Stud. polyt. Bjarne Sørensen, Virum Overdrevsvej 3, 2830 Virum, tlf. (01) 85 68 19.
72: Stud. argro. Hans Otto Sørensen, Egmont Koll., værelse 635, Nørre Allé 75 2100
København 0 , tlf. (01) 35 45 75 lok. 635.
årgangsrepræsentant, rlrhat;
tlf.65:(06)Stud.
15 66ling
77. mere. Knud Daugaard Peters, Snogebæksvej 17*, vær 24, 8210 Arhus V.,
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Telefon 42 07 00
Stedet, hvor man h yg ger sig
Se ind og glæd D em !
R. og W . J u n g

P arm o Pedersen - S to reg ad e 18
676 0 Ribe - T etefon (05) 4 2 1 5 32
A ut. tip s f o rh a n d te r

TT! D EB f D A N SK E

H otel og restauration

T ø m rer- og S ned k erfirm aet

POSTGAARDEN

Wilh. Peters & Co.

fii8
Telefon 420 5 75

K o rsb rø d re g a d e - Ribe
Tetf. 42 01 89 - 42 04 64

Anno

'EMØLLE A/S
RIBE Telefon
STAMF
(05) 4 2 1 2 22 (7 lin.)
R BE

RiBE TUFUSTBUREAU
Overdammen 10, Ribe
Teif. (05) 421500

Arnold Nyborg

D en a n tik v a r is k e S a m iin g
HANS TAVSENS HUS
PORSBORGS KÆLDER
QUEDENSGAARD

JENS PEDERSEN
EL-instaltatør
Ribe . Telf. (05) 42 08 25

ÅBEN T:
Vinter: 10— 12oz [5— [7
Mandag lukket

Ydermøtten . Tetefon 42 09 83
Tetf. 42 09 06

Haugaards chokotader
6760 Ribe
Torvet 6 - T)f. (05) 42 03 10

6 7 6 0 R ib e - T e l e f o n ( 0 5 ) 42 01 22
..

s te d e t, h v o r m an sp ise r g o d t

C. J. ANDERSEN
A D V O K A T — B R A N D D tR E K T Ø R
RIBE -T E L E F O N 42 01 13

Spørg SPAREKASSEM

T O R V E T - SA L T G A D E - N Ø R R E M A R K E N

R ¡0 panetradíator &
R !0 konvektor

RtO ståtnet

Elegant design i smuk og rolig balance.
6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555
655 - 955 mm.
Prøvetryk 12 kp/cnf.
Leveres grundm alet eller færdiglakeret
ved 180° C.

Fremstilles som standardnet eller efter
mål af koldtrukket, prpfileret stål med
flydespænding min. 5200 kg/ctrf.
Brudspænding min. 5650 kg/cnA
Jæ vnt fordelt forlængelse min. 3%.
Forankringsfaktor over 0,6.
Opfylder boilgministeriets krav for type
godkendelse af betonelem enter.

A K T IE S E L S K A B E T R !B E JE R N tN D U S T F H
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MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET
6. bind

Apri) 1973

57. årgang

HØKERGAARDEN

Ripensernes mødested til
vårfesten i Arhus

Nr. 17

Spare- og Lånekassen - BiKUBEM
N e d e r d a m m e n - R)BE - T eiefon ( 0 5 ) 4 2 1 2 1 3

RtBE

D tSC O N TO B A N K
F itia )

af

P riv atb an k en i K jøbenhavn A/S

- en god bank at have i ry g?n
T E L E F O N * 4 2 1 1 11

GULD . SØLV . URE . OPTIK
6 76 0 RIBE . TLF. (05) 42 02 26
S t i! m ø b ! e r - gamie og n y e

EJNER DAU

Snedkerm ester
Rtbe - Tetefon 42 04 73

RIBE STIFTSBOGTRYKKERI
R I B E - T E L E F O N *422222

RT44L7TETSTRYX - E2IRMÆTRYK

VÅRFEST t ARHUS
o

Fredag den 27. april kl. 19,00 arrangerer Ripenser-Samfundet
FORÅRSKOMSAMMEN

for medlemmerne med elskere og elskerinder på den smukke, gamle
RESTAURANT »HØKERGAARDEN«
Knud P.s gård, Vestergade 3, Århus,
hvor der serveres en lækker anretning i form af koldt sildebord
og lune sager.
Vort medlem, redaktør Knud Esmann (student 52) vil være
aftenens underholdende toastmaster.
Der spises ved småborde, hvor man aftenen
igennem kan blive siddende og sludre over
en kop kaffe, en øl, eller hvad man nu ønsker.
Efter serveringen vil der være mulighed for at
danse, ligesom initiativet er frit med hensyn
til underholdning aftenen igennem.
PRISEN FOR DELTAGELSE ER KR. 22,00 PR. DELTAGER
Tilmelding bedes af hensyn til restauranten ske
snarest twJigt og absolut senest den 25. april
til telefon (06) 17 61 56 (Agnete og Frode
Rømer (stud. 58 ) eller til en af nedennævnte
arrangører.
Bo Tribler (stud. 70) Herluf Petersen
Høgh Guldbergsg. 9D Søndergade 2**
8000 Arhus C.
8000 Arhus C.

(stud. 58) Ole Laursen (stud.66)
Korshøjen 81
8240 Risskov.

På baggrund af sidste års succesfulde vårfest forventer vi igen
i år stor tilslutning.
VEL M ØDT FRED A G D EN 27. APRI L KL. 19,00.
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Haldor Halds erindringer.

Stig Vendelkærs Forlag kunne sagtens have fundet en mere salgsfremmende
titel til biskop Haldor Halds erindringer. De kaldes i al enkelthed: Haldor
Hald: Efterladte erindringer. Forord af Bodil Koch (133 sider - kr. 39,35).
Man kunne for eksempel have kaldt dem Selvmorderpræstens Erindringer,
for som chef for Kirkens Korshær og igangsætter af Set. Nicolai Tjenesten
blev han, efter en voldsom start i Ekstra Bladet, både i den mindre og den
mere seriøse presse kendt under betegnelsen Selvmorderpræsten. Men han
ville aldrig selv have valgt den titel. Hans erindringer bekræfter, at han
var og blev den beskedne og retlinede Haldor Hald, som de, der gik på
Ribe Katedralskole samtidig med ham, lærte at kende, da han som 15-årig
i 1923 havde fået sit midlertidige hjem hos morbroderen Jensen på mejeriet,
med vindue i gavlen i tagetagen ud mod åen i Saltgade (daværende nr. 481).
Stilfærdig, men uhyre åbent - muligvis slet ikke beregnet til offentlig
gørelse - fortæller Haldor Hald i sine erindringer om barndomshjemmet på
mejeriet i Hvidbjerg på Thyholm og om sit forhold til Ribe og den gamle
skole. Han har åbenbart følt sig som noget af en pantsat bondedreng, da
han i sit hjemmesyede tøj »allerede den første dag hilste på en klassekam
merat, en lægesøn, i fikse, korte bukser og hvid skjorte« (den senere læge
Sigurd Næss-Schmidt fra Ringkøbing) Men ellers blev han modtaget i Ribe
af en livsglad kusine (Signe Jensen) og en »højfilosofisk« fætter (Ripen
ser-Samfundets mangeårige bestyrelsesmedlem, nu afdøde radioforhandler
Immanuel Jensen).
Om den gamle skole fortæller Haldor Hald:
Danmarks ældste skole, Ribe Katedralskole, med rødder tilbage til
Ansgar, det lød af noget. Jeg må indrømme, at det også var noget. Nok var
der mellem lærerne en række originaler, hvis lige man ikke støder på hver
dag, men dygtige var mange af dem. Deres pædagogiske evner stod næppe
mål med deres faglige dygtighed, men det kunne ikke undgås, at deres fag
virkede smittende. Tre af dem træder særlig klart frem.
Lektor Jensen, en lille forvirret pebersvend, som kun levede for græsk
og historie. Han havde dybe, lodrette rynker i panden, skarpe øjne og en
noget skærende stemme. Han skræmte i begyndelsen, men efterhånden op
dagede vi varmen bag det sælsomme ydre og den store begejstring for den
klassiske oldtid og den italienske renæssance. Vi havde al mulig lejlighed
dertil. Vi var kun tre elever på den klassisk-sproglige linie til sidst (foruden
Hald Valdemar Nielsen og Aksel (Hansen) Halskov), og da vi i mange
timer hver uge sad sammen med ham, måtte vi lære ham at kende. Helt
godt blev det først, da vi mange eftermiddage i træk havde flyttet hans
vældige bibliotek til en ny lejlighed. Det blev hver dag belønnet med
napoleonskager og til sidst med et gilde, hvor vi så ham fra en helt anden
side, en munter og glad lille mand.
Lektor Tage Nør(re)gård . . . havde vi i dansk litteratur. Han kunne blive
brandhidsig, havde næppe heller alt for megen metode i sin undervisning,
men han gav os kærlighed til dansk litteratur... Han var et positivt og
velmenende menneske.
Lektor Valdemar Nielsen........ Mange ville vel kalde hans undervisning
åndløs, jeg skal ikke protestere, men jeg har aldrig fundet megen ånd i den
latinske litteratur i modsætning til den græske. Han lærte os imidlertid at
arbejde. . . . med metode. Det var en fin forberedelse til et senere eksegetisk studium.
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Om klassen, der blev studenter i 1926, fortæller Hald, at der var et
udmærket kammeratskab, man havde megen glæde og megen fest ud af
samværet både i og udenfor skolen. Der var kun én pige i klassen, en djærv
sønderjysk gårdmandsdatter (Jørge Hübschmann, der blev gift med Sigurd
Næss-Schmidt), og hun forstod den kunst at omgås os alle og alligevel
klare os. Det skal nok skrives på øjeblikkets begejstring, at vi vistnok alle
kyssede hende den dag, da vi fik de hvide huer på hovedet«.
I den kristne gymnasiekreds var der ikke noget, der fængede, og hvad
der foregik i »den skønne gamle Ribe Domkirke«, lod Hald kold, så han
snart blev en meget sjælden gæst, men gennem klassekammeraten (senere
højskolelærer, nu afdøde) Valdemar Nielsen fra Askov lærte han det
grundtvigske at kende, og det var med til »at udvide min verden«. Sammen
fattende skriver Hald:
»Er det et gymnasiums opgave at forberede til et akademisk studium, må
det erkendes, at skolen i Ribe opfyldte kravet. Den lukkede en ny verden
op - denne verden så at sige - med al den rigdom, som menneskeånden
har skabt. Derimod var det næppe nogen god grobund for forståelsen af og
tilegnelsen af den rigdom, som Kristi ånd giver. Den dag i dag finder jeg,
at undervisningen mere pegede på de betænkelige indslag, som kirken gen
nem tiderne unægtelig også har bragt, end på de værdier, som kirken lige
så unægteligt har tilført vor kultur«.
Hele denne lille erindringsbog er noget af et vidnesbyrd. Man mærker
smilet i øjenkrogen, man forfærdes ved skildringen af forfatterens ophold
i Staldgården i Kolding, i Frøslev-lejren og i koncentrationslejren i Neuengamme, hvor Haldor Hald, der dengang var præst i Vejle, kun tilbragte
kort tid, men tid nok til at erfare både gruens og troens betydning for
mennesker. Siden var det arbejdet blandt de nødstedte mennesker af mange
slags, der optog Haldor Hald, og som han her på sin stilfærdige, aldrig
dømmende, stadigt opmuntrende måde fortæller om.
Det skulle kun forundes Haldor Hald at være biskop over Lolland-Fal
ster Stift i nogle få år, men hans gerning som korshærspræst ville under
alle omstændigheder være kommet til at stå som det egentligste i hans livsgerning. Hans erindringer giver i usædvanlig grad deres forfatter, som han
var både som kristen og som menneske, hvis man da kan sondre.

Ripenser-Samfundets julefest

Traditionen tro afholdt Ripenser-Samfundet igen i år en vellykket julefest i Ribe, og
i lighed med de senere år foregik arrangementet på restaurant »Postgaarden«.
Festen blev en stor succes, hvilket ikke mindst skyldtes den fortinlige mad, samt den
smidighed hvormed personalet afviklede betjeningen. Med stor velvilje fra personalets
side akcepterede man tilmeldinger så sent som på selve dagen, selv om man derved måtte
dække om tre gange, men helt galt var det, at yderligere fire af vore medlemmer dukkede
op til det kolde bord uden varsel, så der ikke var indrettet plads til dem.
Det henstilles til deltagerne i vore /ester, %t de overholder tibneidings/risten.
Når dette er sagt, skal det siges, at arrangementet var en stor succes for de 68 + 4
deltagere, hvis antal blev yderligere forøget efter kaffen.
Dons.
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A/ skolens dagbog.

Ribe Katedralskole har den 21. december hoidt juleafslutning i Domkirken med tale af
domprovst Fangel og under medvirken af skolens kor under ledelse af lektor Alvad.
Derefter var der uddeling af skolens mange legater. Man sluttede med »Juten har bragt
velsignet bud*.
Katedralskolen har i februar haft besøg af undervisningsministeriets planlægnings
udvalg. Den kongelige bygningsinspektør har ladet tegne en skitse med ideer til Katedral
skolens modernisering og udvidelse på stedet.
Den 26. februar har byens borgere under et møde på Ribe statsseminarium haft lejlighed
til at møde repræsentanter for amtsrådet. Grænserne for amtsrådets, statsamtets og til
synsrådets regi blev trukket klart op. På samme møde blev der både af amtsrådsmed
lemmerne til indledning og senere under diskussionen med salen ofret særlig megen tid
på Katedralskolens fremtid, idet denne er prioriteret øverst på listen over gymnasieplaner.
Den 5. marts har undervisningsminister Knud Heinesen holdt foredrag på Vittenbergskolen om den kommende folkeskolelov. Ministeren var samme dag inviteret til at se
Katedralskolens bygninger.
Kctfdra/s&ofeHS s&oie&omedtf.
Hermed beretter Herluf Forchhammer: »Vi - 2. g-erne__på Ribe Katedralskole havde denne gang valgt at opføre »Den kinesiske mur* af Max Frisch til den årlige
skolekomedie. Som instruktører havde vi fået fat i Alvad og Edelberg. Vi havde god tid,
vi begyndte på prøverne i oktober 72, og stykket skulle først opføres i begyndelsen af
februar dette år. De første prøver foregik derfor i en meget afslappet atmosfære, først
efter juleferien begyndte skuespilleraktiviteten at antage en mere hektisk karakter. Sam
tidig begyndte vi at danne os et større overblik over stykket. Det gik op for os, at det
var en spændende, men meget krævende opgave, vi havde indladt os på. Spændingen om alt skulle gå vel —var da også stor, da vi for første gang kunne rykke ud i Forsorgs
centrets store sal og spille stykket i hele dets længde i sammenhæng, hvad vi ikke havde
prøvet før. Alt så dog ud til at klappe, salen var dejlig at spille i, de tekniske installa
tioner gode, vi kunne vore roller. For alvor sport og spændende blev det dog først, da
vi endelig den 9. og 10. februar kunne spille for et publikum, og endda oplevede den
sjældne lykke at forbedre vores indsats betydeligt fra generalprøven til premieren. Vi
var tilfredse med os selv og vores præstation, da vi for sidste gang lod tæppet gå ned
efter en anstrengende, men dejlig og spændende aften*.

HfjtMdtJsæsonfM.

Desværre er der noget, der tyder på, at elevforeningen »Hejmdal* ikke længere har
den samme funktion på skolen, som den havde tidligere, nemlig at samle skolens elever
til foredrag, diskussion etc. Man må sige, at det i dette skoleår har stået temmelig sløjt til
med foreningen. Dels har bestyrelsen ikke formået at stable særlig mange arrangementer
på benene, dels er medlemmerne ikke mødt frem, når der har været noget. På trods af
disse skævheder er det dog lykkedes at lave nogle gode aftener.
Højskolelærer Hartvig Nielsen indledte med et nyt interessant debatforedrag om
»Demokratiets skole*. - En tid efter havde vi fået en SFU'er, en KU'er og en DGSmand til at komme som diskussionsindledere til en aften, hvor emnet »Skolestruktur*
blev debatteret. - Sidst i november optrådte folkesangeren Andrew John, et arrangement,
der kunne få folk til at komme. - Det blev december, og vi holdte den årlige »Hejmdal«auktion, som skulle skaffe foreningskassen penge til julefesten »Store Hejmdal*, der løb
af stabelen den 15. december. - Siden jul har alt igen stået stille, men nu lader det til,
at der er lyse udsigter. - Den 12. februar blev der sammenkaldt til debataften, hvor Hen
rik Noer, V. Vedsted Ungdomshøjskole, indledningsvis talte om sin bog »70'ernes litte
ratur*. - 21. februar fik vi besøg af Sydamerikagruppen fra den Rejsende Højskole, som
fortalte om deres tur. - Senere er der planlagt arrangementer med henholdsvis Lennart
Edelberg og Sinclair.

Arss&ri/tet.

Atter i år har rektor Vestergaard stillet et antal eksemplarer til rådighed for RipenserSamfundet. De medlemmer, der er interesseret i årsskriftet, kan bestille det hos sekretæren
(major Veisig, Birgervænget 2, 7000 Fredericia) til levering ved udgivelsen i den ud
strækning, oplaget rækker.
7*ransio^t:onen
på Katedralskolen finder i år sted den 22. juni kl. 10 i skolegården eller, i tilfælde af
regnvejr, i Domkirken. Jubilarer er meget velkomne og bedes som sædvanlig finde frem
til en fælles taler. Foreningens sekretær er gerne behjælpelig med oplysninger vedrørende
jubilaradresser.
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Anmeldelser.
Hegelund:

Universitetslektor Aage Jørgensen (R-S medlem, stud. 57) har redigeret fotografiske
optryk af Birket Smidts udgave af »Ældre danske skuespiltekster«, der udkom 1888-90,
om som omfatter: »Kurt Vending«, »Dorothea komedie« og »Susanne«, forsynet med
udførlige noter og efterskrift. Aage Jørgensen har været mester for noteapparat og
efterskrift til »Susanne«. For 400 år siden blev Hegelund efter sine studier i udlandet
rektor ved Ribe Domskole, hvor han fungerede som rektor fra 1569-80 for senere at
blive biskop ved Domkirken. Skolen var inde i en glansperiode, og såvel den som Hegelunds levned er vel oplyst gennem efterladte papirer, som det kan ses i »Ribe Katedral
skoles Historie«. Som rektor indførte Hegelund, at skolekomedier også blev spillet på
dansk, og efter et tysk oplæg skrev han, og videre udformede han i knyttelvers den rim
faste og kunstnerisk udformede »Susanne«, der som den første danske skolekomedie blev
trykt. Det er en oplevelse at gennemlæse komedien, der med sit djærve folkelige sprog
giver et levende indtryk af den unge rektor og hans tidsalder, et indtryk, der på særdeles
udmærket måde yderligere er levendegjort gennem Aage Jørgensens noter og efterskrift,
der ikke alene skildrer denne komedies forhold til tidens religiøse, folkelige og skole
mæssige rørelser, men også i efterskriftet tager skolekomedien ved Ribe skole op til
behandling i almindelighed. I Ripenser-Bladets nummer for november 1971 har Aage
Jørgensen selv skildret disse forhold, hvor man finder uddrag af efterskriftet.

Mark og Montre
Det sidste hæfte af tidsskriftet for de sydvestjyske museer omhandler blandt meget
andet som sædvanlig ting, der hører Ribe til. I »Botaniske resultater af en udgravning i
Ribe« af Mogens Bencard og Johan Lange i fotograferne J. og F. Lydoms have bag
husrækken i Sønderportsgade nr. 1. Man eftersøger stadig den ældste bebyggelse i Ribe,
men dette mislykkedes også denne gang. År 1100 er det ubønhørlige arkæologiske stop.
Når dette ikke lykkedes, så opnåede man dog på anden måde resultater gennem 5 meters
gravning ned gennem nihundrede år, idet man fik kombineret den sædvanlige efterforsk
ning af potteskår med botaniske undersøgelser af forekommende plantefrø af ikke mindre
end 50 forskellige planter. Man fandt meget få frø af kulturplanter, men til overraskelse
frø fra søplanter, som antoges at være ført hid af stormfloder og aflejret i flodskarn.

SKALK
Første nummer af »Skalk« i det nye år er udkommet og indeholder en række letlæselige
artikler om vor fortid. Jan Koch skriver om »Bagte sten«, hvormed menes teglstens
brænding, som det i almindelighed foregik og i særdeleshed ved Nørlund, hvor der er
foretaget udgravninger. - Sven Thorsen skriver om: »Fromt bedrag«, som omhandler
dette, at man ofte i bronzealdergrave finder brækkede sværd, der er medgivet den døde
for gode sværd. Forfatteren kommer til det resultat, at man ikke medgav den døde
andet end det, han havde brugt i levende live, idet et brækket sværd blev gjort brugeligt
ved bevikling om den brudte ende. Sådan bevikling er netop fundet. - Peter Riismøller
skriver om »Gryler«, som er betegnelsen for et fabelagtigt væsen, der kommer frem om
aftenen fastelavnstirsdag i skikkelse af en udklædt mand med en skrækkelig maske, særlig
knyttet til Færøerne og Islands overlevering. Forfatteren finder masken afbildet på
Århus-stenen, og han har taget aftryk af stenens planmønster, der sammenflettet netop
falder naturligt omkring ansigtet. - Else Marie Boyhus skriver om »Vafler, goderåd
og andre jernkager«. - Til sidst om »pølsepinde« af Mogens Bencard. Denne fortæller,
at han ved en udgravning i Ribe i 1956 afdækkede et areal på et par kvadratmeter,
hvor »pølsepinde« i meget stort antal stod stukket lodret i jorden. Fænomenet var ufor
klarligt. Etnografen Edelberg kom til stede og bemærkede, at det var morsomt at se
»spilepinde« i dansk middelaldermiljø. Spilepinde? Jo, sådanne bruges mange steder i
verden af buntmagere og garvere, når huder og skind spændes ud - ofte på jorden for at tørre.
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Vort medlem, Ole Kromann Hansen (stud. 64), ønskes til lykke med bestået medicinsk
embedseksamen.
Vort medlem, Elin Post f. Martinsen (stud. 64), ønskes til lykke med bestået teologisk
embedseksamen. Hendes mand ønskes ligeledes til lykke med bestået eksamen.
Købmand C. C. Andersen, søn af afd. købmand Anton Andersen, er død, 63 år gammel.
Han Var en kendt mand i byen, hvor han indtog mange æresposter.
Læge Niels Kristian Nielsen (stud. 16) er død. N. K. Nielsen var i mange år prakti
serende læge i Hobro, derefter i nogle år læge i det nordlige Norge.
Civilingeniør Laurits Bjerrum (stud. 36),direktør for Geoteknisk Institut i Oslo, er død.
Domprovst Fangel har købt afd. journalist Rosenstands ejendom i Set. Laurentiigade.
Bankdirektør Richard Hyldahl fyldte 20. januar 70 år. Han blev i 1946 direktør for
Diskontobanken, og under ham blev den nye bankbygning opført på v. Støckens Plads.
Fusionen med Privatbanken foregik ligeledes under ham. Hyldahl fratræder sin stilling
dette år for at tilbringe sit otium i Ribe.
Som forpagter af Weis's Stue er antaget underdirektør Knud Nielsen, Åbenrå. Han vil
sammen med sin kone Jette hygger om gæsterne i de gamle omgivelser.
Som turist- og erhvervschef er antaget Heinz Lorentzen. Heinz Lorentzen har været
tilknyttet Tjæreborgpræstens rejsebureau.
Efter at brandstationen er flyttet over på Danielsens tømmerplads, der i sin tid var
Lauridsens tømmerhandel, rives nu den gamle brandstation og det offentlige slagtehus
bagved ned for at give plads for en udvidelse af Seminarievej. Vejen tænkes udvidet
helt til Rosen al !é og langs denne til banegården. Brugsforeningen har købt den tid
ligere dyrlægebolig ( Saltgade ), hvorved denne opnår en bedre placering i bybilledet.
På den modsatte side af Saltgade har Jernindustrien erhvervet Arnold Petersens ejendom.
Det kan altså forventes, at der vil ske ændringer i bybilledet her ved indgangen over den
gamle bygrænse.
Gasværket i Ribe skal rives ned. Beholderen bliver dog foreløbig stående, indtil gas
forsyningen er helt afviklet.
Ribe Jernindustri A/S har fået dispensation fra fredningskendelsen på Hovedengen,
således at man kan udvide virksomheden med halvdelen af den ved Ribehallen liggende
parkeringsplads samt i lige linie hermed mod vest ud mod Hovedengen. Planerne til
denne udvidelse omfatter nedrivning af Ribehallen, der dog må vente, indtil man har
fundet erstatning. Der skal anbringes skærmende beplantning ud mod engen.
Turbinen ved Midtmøllen skal fjernes, og der etableres frisluse til regulering af
vandstanden ved Kurveholmen. Dette vil åbne en udsigt op ad Midtmøllestrømmen, og
det er projekteret senere at etablere sti- og broforbindelse til Andeøen og derved skabe
en grøn stiforbindelse over de sidste år byggede broer til Badstuegade og Museumshaven.
Der åbnes derved ny udsigt til bagsiden af Storegades huse, der mere har bevaret deres
gamle udseende bagud end mod gaden.
Planerne om parkeringsplads i kolonihaverne langs Vildpærealleen spøger stadig. Man
må vel kunne finde et bedre sted til parkering, om det i det hele taget er nødvendigt.
Etablering af et sammenhængende haveanlæg langs denne side af alleen ville være en
kønnere anvendelse, således som en indsender foreslår det i ^Vestkysten«. Derimod er
forslaget om at etablere mere parkering på den modsatte side af Brorsonsvej en dårlig id6
af hensyn til udsigten. Hellere en stribe på samme areal ud mod Hundegade med bibe
holdelse af vejtræerne. - løvrigt lider Klosterhaven af afspærrethed. En bedring er sket
med fjernelsen af hegnet mellem denne og legepladsen.
Der er stadigvæk problemer med den nye Manøvej, den såkaldte Låningsvej (lavvandevej), en vej, der oversvømmes ved højvande. Der er opført to stræk af vejen, men
ingen af delene har forbindelse med Manø eller fastlandet eller med hinanden indbyrdes,
idet der på midten mangler et 2 km langt stykke over Mads's Rende. Vejen var i første
omgang ikke tænkt som en vej, men som en kystsikring, og man blev betænkelig ved at
lukke det sidste stykke af frygt for, at den eksisterende ebbevej skulle skylles bort.
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Universitetet. Endnu har staten ikke givet tilsagn om støtte tii det sydjyske
universitet, men der arbejdes på det fra kommunernes side og der planlægges om
udbygningen af det. Man vil starte med samfundsvidenskab og regner med, at de
første 250 studenter kan begynde i 1976. I 1980 regnes med et studentertal på
1.100 og i 1985 omkring 3.000, indtil da vil der være investeret 200 mili. kr. i
universitetet.
I Ribe er dannet: »Ribe-Komiteen imod EF-medlemskab« med følgende mål
sætning: 1. At samle og offentliggøre oplysninger om udviklingen i EF og føl
gerne af dansk medlemskab. 2. På baggrund af denne saglige oplysning at holde
Danmark mest mulig fri af integration. 3. At være klar til at udnytte enhver de
mokratisk mulighed for at frigøre Danmark for medlemskabet i EF og som selv
stændig nation at deltage i det internationale samarbejde.
Ribe turistforening har erhvervet en del filmsruller (ca. 2000 m) fra det gamle
Ribe optaget i årene 1934—40 af afdøde fotograf Lauridsen (firmaet Lauridsen
og Jensen), samt filmsoptagelser 1907—11, der sandsynligvis er optaget af »Kosmorama« indehaver Crh. Boysen, der i sin tid foreviste dem i »Kosmorama«, der
var beliggende i den længe af Apotekergården, der ligger langs Fiskergade. Fil
mene var nu i Lauridsens søn, mekaniker Kjeld Lauridsens eje.
Ribe Kunstmuseum har fra N y Carlberg Fonden modtaget 4 kunstværker:
Karl Bovin: »Kaptajnens have«, Ole Kielberg: »Forår ved Øresund« og »Som
merdag ved Øresund« og H arald Giersing: »Filosofgangen«. — Fra statens kunst
fond er modtaget 15.000 kr. til istandsættelse af det store billede af Michael An
cher: »Barnedåb«. Det har lidt skade ved at hænge op ad en ydremur. Ca. 50
andre malerier har også lidt skade forårsaget af dårlig varmefordeling og dårlig
isolation af væggene. Ribe byråd har i den anledning bevilget 25.000 kr. til re
staurering af museet og yderligere 25.000 til restaurering af Michael Anchers ma
leri. Ribe amtsråd har bevilget 25.000 til en pilotering, der er udført i vinter. —
For at få midler til yderligere restaureringer har bestyrelsen for kunstmuseet ved
taget at søge optaget et lån på 100.000 kr. Man har også i bestyrelsen udtrykt øn
ske om et særligt udstillingslokale, så man ikke ved hver udstilling er henvist til
at fjerne museets egne billeder. — I efteråret holdt vort medlem Kirsten Agerbæk,
forfatter til »Renæsancebygninger i Vestjylland« foredrag om Skagensmalerne
knyttet til malerierne i museet.
I nær fremtid åbnes et nyt museum i Ribe. Det er i logebygningen på Skibbro
en, som redaktør Victor Petersen har skænket til kunsteren Svend Wiig Hansen,
København. Det er meningen, at der skal indrettes et ganske særpræget kunsthus
med Wiig Hansens billeder. Huset skal gøres levende derved, at der indrettes et
mindre rum til udstilling, foredrag og optræden.
Man er i gang med at restaurere den gamle barok orgelfacade fra ca. 1635 (Jens
Heide). Firmaet Frobenius og Lehn Pedersen i Kongens Lyngby genskaber den
gamle facade, hvortil hører et gammelt rygpositiv, der 1840 fjernedes fra orgel
facaden og i 1856 blev anvendt i Hostrup kirke ved Tønder. H ostrup kirke får
lov at beholde sin orgelfacade, idet der laves en kopi til domkirkens orgel. Org
lets underdel stammer fra restaureringen omkring 1900, der blev foretaget af
Hans Chr. Berg. Den rummer dele af den gamle altertavle. Det nye orgel kom
mer til at koste omkring 1 mili. kr. Med tilbageførelsen af orgelfacaden til det
oprindelige bliver Ribe et kulturklenodie rigere.
Man arbejder med en ny turistfolder for Ribe. Den adskiller sig en del fra den
tidligere grønne turistbrochure, blandt andet anvendes der stregtegninger i stedet
for fotografier og den vil blive suppleret med løsblade. Brochuren er som manu
skript sendt ud til forskellige personer og institutioner, for at man kan høre deres
mening om den.
Den vil udkomme på dansk, engelsk, fransk og tysk.
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Christian Carl V. Gabel

Overkrigssekretær, viceadmiral, amtmand og
stiftsbefalingsmand over Ribe Stift —
berre til Bramming Hovedgård m. fl. godser.
(fortsat fra side 162)

Den glæde, v. Gabel følte ved at virke i Ribe, kom til orde i et brev, som
han den 8. februar 1726 skrev til sin ven grev Westphalen, der stadig var
i St. Pedersborg. I brevet, der er skrevet på fransk, udtrykker v. Gabel
sig således: »Deres behagelige af 20. november har fornøjet mig uendeligt,
og De har ikke uret i at sige, at hoffet sædvanligvis er et sted, hvor rede
ligheden let kommer på grund, hvad mig angår, da takker jeg den gode
Gud for mit lod, hvor jeg i sandhed kan smage frihedens glæde, og sige:
»betragter, jeg beder eder, om nogensinde en retfærdig er omkommet, eller,
om de, der have et ret hjerte ere udslettede«.
Var v. Gabel glad for Ribe, var ripenserne det ikke mindre for deres
amtmand, og den kendte lærer ved latinskolen, Peter Terpager, gav udtryk
for det i en på latin affattet beskrivelse af byen, hvor han ordret skrev:
»Vi ønsker hver for sig desto indstændigere, at vi længe må hvile under
hans beskærmelse, jo vissere vi stole på, at denne heltemodige mands dyg
tighed i de borgerlige sager vil være lige så heldige for vor by og hele vort
stift, som hans dygtighed i krigssager hidtil har været heldbringende for
hele fædrelandet«.
Men trods mange glæder fik også årene i Ribe deres tyngde. Ægteparrets
små børn døde, og v. Gabel mistede sin bror, Frederik v. Gabel, hvorefter
dennes to unge sønner kom til deres farbror i Ribe.
På årets sidste dag 1728 nedbrændte amtmandsboligen, hvorved v. Gabel
mistede en stor del af sit kostbare indbo, stiftsprotokollerne blev reddede.
Samme år oprettede v. Gabel et legat på 2000 rd., som skulle fonderes
efter hans død, sålænge han levede, skulle det forrentes med 100 rd., der
skulle deles mellem seks værdig trængende elever.
Glæde og sorg bankede påny på v. Gabels dør, kongen udnævnte ham
til geheimeråd, og døden hentede hans hustru, men han fandt sig en ny
livsledsager i fru Anna Bendicte Steensen på Bramming. Admiralen tog nu
fast ophold på Bramming. Sine unge nevøer, som han hidtil havde haft i
huset, fik han anbragt hos rektor Falster, der var hans nære ven, og ofte
selv blev hentet til Bramming i admiralens ekvipage med firspand. For de
mange embedsfolk og andre besøgende, der kom til Bramming i forret
ninger, blev der bygget et gæstehus med kørestald øst for parken, og her
måtte de besøgende nette sig, før de opsøgte amtmanden, at komme kø
rende direkte ind på gården var utænkeligt, v. Gabel var nok en god
mand, men de gode former var ham i kødet båret.
Med stor dygtighed administrerede v. Gabel sin hustrus gård, til hvilken
hørte 120 fæstegårde samt kaldsretten til Bramming, Darum, Gørding og
Vejrup kirker. Fæstegårdene gav ca. 500 rd. i landgildet foruden afgifter
i korn. Den daglige drift lededes af ridefogeden, C. V. Tolund.
Den lille St. Knuds kirke lod v. Gabel »zirlig pryde«, bl. a. indrettede
han en lukket stol for sig og sin familie i tårnet, ligesom han over våben
husets dør opsatte sit og sin hustrus navne og våben i alabast med årstallet
1734 og en efterfølgende inskription.
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Ti! kirkerummets forskønnelse skænkede v. Gabe! en pragtfuld lyse
krone, ligesom han lod ophænge et billede af den hellige Kong Knud. Bil
ledet havde hængt i et kloster i Odense. Sognepræsten, Paul Curtz, for
fattede et vers til portrættet, og de hænger nu over kirkens eneste dør.
Endelig forsynede v. Gabel kirken med et 12 alen højt spir.
På gården tog han sig med forkærlighed af studedriften, og syd for går
den anlagde og plantede han et stort lystanlæg, som han gav navnet Sønderhaven, og kunne folk ikke finde arbejde andre steder, var der altid
arbejde i haven, og egnens fattigfolk blev altid behandlet med stor ven
lighed, ligesom godsets folk fik en forstående og hjælpsom herre i v. Gabel.
Med sine venner i Ribe stod v. Gabel stadig i den hjerteligste forbindelse,
og i året 1735 sendte han 300 rd. som en særlig gave til latinskolen, og
rektor Falster kvitterede med at sende et hyldestdigt, som siden af Falster
blev udgivet på et københavnsk forlag.
Det uskyldige digtværk skulle komme til at kaste de tungeste skygger
over v. Gabels kommende leveår, årsagen var, at Falster havde brugt
en lignelse om et vintræ og et abeltræ, dette kunne bryste sig af sin anse
lige størrelse og sit omfang, men blev omhugget af urtegårdsmanden, som
lod vintræet stå. I digtet forekommer linierne:
»At dend, som samler og ej nytter, er abeel,
at dend et vintræ er, hvis gode er til deel«.
Ulykkeligvis optog grevinde Schack versene som en direkte forhånelse,
idet hun gik ud fra, at hun var det nytteløse abeltræ, medens v. Gabel var
vintræet, og det varme venskab, hun havde næret for v. Gabel, afløstes af
et forbitret had, der endog medførte forfølgelse.
Forgæves søgte rektor Falster at retfærdiggøre sig, men grevinden afviste
enhver forklaring, og hun pønsede i sin harme på hævn.
På det tidspunkt var v. Gabels broderdatter, Erenstine, blevet gift med
grevindens stedsøn, grev Otto Schack, Schackenborg, og v. Gabel havde
i sin varetægt nogle juveler, som han i nogle år havde opbevaret efter en
afdød dame, indtil Erenstine v. Gabel blev myndig. Da nu striden kom op,
blev juvelerne krævet udleveret, men i sin forbitrelse nægtede v. Gabel
at aflevere dem. Følgen blev, at grevinde Schack lod v. Gabel tiltale for
sit pengekrav, og han måtte udlevere juvelerne og afstå sine tre sjællandske
hovedgårde, Giesegård, Spandager og Ottestrup, samt erstatte hende 3000
rd. med en orientalsk perlebesætning, som havde tilhørt hans første hustru.
Men enden var ikke endda. Af et handelshus i Hamborg opkøbte grevinden
en fordring på v. Gabel på 9000 rd., og denne lod hun som 2. pant tinglyse
på Bramming.
v. Gabel var herefter en fattig mand, og han måtte indskrænke sig på
alle måder. Han reducerede antallet af sit tyende og måtte til sin sorg
ophøre med at betale for sine nevøer i rektor Falsters hus, ligesom han
måtte annullere sit gavebrev til Ribe latinskole, mens hans hjertelige følelser
for rektor Falster forblev uforandrede.
På den tid florerede pietismen i Ribe, og nogle af skolens lærere var
blevet stærkt grebne af bevægelsen, der var meget yderliggående. Ved flere
lejligheder havde de pågældende lærere optrådt unødigt skarpt overfor
rektor Falster, der ikke kunne følge dem, når de mente, at de i deres
helliggørelsesbestræbelser kunne nå til at være uden synd.
Disse forhold må have været v. Gabel velkendte, for i sit nytårsbrev til
rektor Falster skriver han ordret:
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»Gud bevare de børn (brodersønnerne) og alle fra en ind-bildt hellig
høflighed, at indbilde sig at være uden synd, at være Gud lig, det er for
underligt, at folk kan få slige fantastiske indbildninger, da de ser for øjne,
at de er intet, uden en fattig orme og maddikesæk, der slæber døden
omkring med sig, som et vidnesbyrd på vores elendighed, oh de elendige
mennesker, der så kan forglemme deres forkrænkelighed, og dens vel
gerning, som skal indføre os alle til det uforkrænkelige, jeg holder mig til
Gud og vor Frelsers barmhjertighed, som er den lænke og kæde, der kan
sammenbinde og sanke os i de levendes knipper«.
Sine ændrede kåer bar v. Gabel på den smukkeste måde, i et brev til den
unge Klevenfeldt, der havde adviseret sit besøg, skrev han bl. a.: »Jeg
lever her under Guds beskærmelse, som har velsignet mig med et glad hjerte,
fornøjet sind og med en frimodig sjæl, så her er Guds overflødige ånd
og nåde«.
Da den unge Klevenfeldt siden besøger v. Gabel på Bramming, morer
han sig over billedet af den hellige Kong Knud, som han holder for en gråbrødremunk.
Den 3.-8. 1748 døde v. Gabel på Bramming, og hans Hg blev bisat i den
begravelse, han havde indrettet på kirkegården ved St. Knuds kirke. I
begravelsen nedsattes tillige hans første hustru og ældre broders kister, der
hidtil havde stået i Ribe, og siden begravedes også hans yngre bror her.
Slægten lod opsætte et pragtfuldt epitafium med buste af afdøde i kirken,
og i en hædrende inskription berettedes om hans dådrige liv.
Hans enke solgte hovedgården 1750 til kancellirådssekretær Henrik Kri
stian Worm, hvorefter hun flyttede til Ribe, og her døde hun seks år senere.
Af hendes bo oprettedes et legat på 3625 rd. til fordel for fire fattige enker
i stiftet.
!
F ra R ip en s e r Sam futi¿et

Bestyrelsesmøder:
Ripenser-Samfundet har afholdt bestyrelsesmøde i Ribe den 27. december, hvor be
styrelsen konstituerede sig, som det fremgår af fortegnelsen over bestyrelsen. Lektor Edelberg afløste Immanuel Jensen som foreningens næstformand. Endelig genvalgtes legat
udvalget. Man drøftede forskellige interne forhold: Økonomien for arrangementerne,
oprettelse af et arkiv, vårfesten i Århus, en udjævning af bladets terminer og endelig en
kort behandling af de på dagsordenen stående love. Den 16. februar afholdtes i Køben
havn igen bestyrelsesmøde til videre drøftelse af lovene.
Gaver.
Mange medlemmer har betænkt foreningen med ekstrabidrag. Foreningen har haft den
glæde at modtage 125 kr. fra rektor Svend Norrilds enke og endvidere en anonym gave
på 115 kr. Begge beløb er tilskrevet Ripenser-Samfundets understøttelsesfond. Foreningen
bringer de to givere sin bedste tak og opfordrer andre medlemmer til at følge eksemplet.
Fondets kapital er jo gennem devalueringen gennem årene blevet noget udhulet.
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Nye medlemmer.

Find. 69.* Lærerstuderende Lis Abiidtrup, Rosenvangs Allé 100, Højbjerg,
stud. mag. Elisabeth Ottesen, Set. Pauls kol!., Fredericiagade 84, 1310, Kbh. K.
^'ttd. 71; Stud. med. Knud Outzen, Lauge Kochsvej 11, 8200 Arhus, stud. techn. Svend
Anker Sørensen, Tornum, 6660 Lintrup.
Reel 72; Gymnasieelev Anette Brandt, Hovedvejen 5, Brøns, 6780 Skærbæk.

Adresseændringer.

Stud. 27; Rektor Gudmund Jensen, Skyttevænget 38, 6733 Hjerting.
Stud. 4#; Domprovst Olav C. Lindegaard, Præstegade 20, 6100 Haderslev.
Reel 31; Fru Alma Hovgaard Wolf, f. Villadsen, Tværsigvej 50, 6740 Bramminge.
Reel 33; Lægesekretær Anne-Lise Gjerløv-Christensen, Sygehuset, 3961 Umanak, Grønland.
Reel 36; Malermester John Boubjerg Hansen, Løvsangervej 8, Thurø, 5700 Svendborg.
Sind. 39; Læge Poul Neergaard, Korsvang 11, 5610 Assens.
Stad. 60; Advokat Christen K. Christensen, Østergade 4, 6580 Vamdrup.
Sind. 62; Fru Karen Jørgensen, f. Krog, Asser Rigsvej 339* Kristrup, 8900 Randers.
Find. 66; Lægesekretær Elsa Falk, f. Schmidt, Vejlegårdsparken 8" tv., 2660 Brøndby
Strand,^ tlf. (01) 73 66 87. Hr. Niels M. Kristiansen, Nattergalevænget 7, 6760 Ribe.
Socialrådgiver Lene Marie Kyster, Smedegade H, 8700 Horsens.
Real 6#; Hr. Bjarne Mogensen, Enghavevej 2, 6800 Varde.
Find. 6#; Hr. Povl B. Lasbo, Alsgade 25^, 6400 Sønderborg.
Ftnd. 69; Frk. Helle Christensen, Statshospitalet, Bolig 18, 2600 Glostrup.
Find. 72; Stud. med. Bent Gyldenhof, Skanderborgvej 21, st. tv., 8000 Århus C. Frk. Inga
Knudsen, Lyndale Nursing Home, 3 Helena Road, Ealing, London W 5, England.
Ripenser-Fantjnndets ¿estyre/re og orgnnisaiion.
Formand og redaktør: Lektor A. Karkov, Carolinevej 6, 2900 Hellerup, tlf. (01)FIE 8638.
Næstformand: Lektor Lennart Edelberg, Holmevej 18, 6760 Ribe, tlf. (05) 42 22 23.
Kasserer: Premierløjtnant Peter Lungholt, Asylgade 12, 4000 Roskilde, tlf. (03) 36 32 35.
Sekretær: Major Ejvind M. Veisig, Birgervænget 2, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 67 50.
Translatør Lisbet Sørensen, Rude Vang 27 B, 2840 Holte, tlf. (01) 42 22 23.
Civilingeniør P. Daugaard Peters, Holmegårdsparken H tv., 2980 Kokkedal,
tlf. (03) 24 77 21 og D-50 21 Konigsdorf b. Koln, Starenweg 20,
Vesttyskland, tlf. 009 - 49 - 22 34 - 8 21 32.
Stud. polyt. Povl Dons Christensen, Bergsøe koil., værelse 3106, Skodsborgvej 190,
2850 Nærum, tlf. (01) 80 38 88, lok. 31 06.
Stud. jur. Ole Laursen, Korshøjen 81, 8240 Risskov.

FHpp/MHifr:

Stud. polyt. Hans Erik Christensen, Bergsøe koli., værelse 3202, Skodsborgvej 190,
tlf. (01) 80 38 88, lok. 32 02.
Stud. jur. Bo Tripler, Vestervang, Høgh Guldbergsgade 91*, 8000 Århus C.
Årgangsrepræsentanter, København:
Ældre årgange: Civilingeniør Carl R. Damkjær, Adelgade 49*, 1304, København K.
tlf. (01) BY 16 46.
63: Stud. med. Ib Koldbæk, Ny Carlsbergvej 7, st. tv., 1760 København V.
70: Stud. theol. Ole Beck, Vartov koll., Farvergade 27, 1463 København K.
tlf. (01) BY 7670.
71: Stud. polyt. Bjarne Sørensen, Virum Overdrevsvej 3, 2830 Virum, tlf. (01) 85 68 19.
72: Stud. agro Hans Otto Sørensen, Egmont koll., værelse 635, Nørre Allé 75,
2100 København 0., tlf. (01) 35 45 75, lok. 635.
Årgangsrepræsentanter, Århus:
65: Stud. ling. mere. Knud Daugaard Peters, Snogebæksvej 17', vær. 24, 8210 Århus V.,
tlf. (06) 15 66 77.
Legatudvalget består af følgende bestyrelsesmedlemmer: Formand: Major Eivind Veisig,
civilingeniør Daugaard Peters og translatør Lisbet Sørensen.
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TRANSLOKATIONEN

-Rector Vestergårds t^/e il/ /¿erere og diwitteMder.
Det lyder banalt; men det er værd at tænke over alligevel, når et mund
held siger: Der er forskel på skidt og kanel.
Vi har gjort forskel i vort arbejde; vi har gjort forskel, når vi har givet
karakter, og der er fastslået en forskel mellem jer nu under eksamen. Men at
sige, at der er forskel på folk, eller endda at gøre forskel, det må man
ikke så gerne i vore dage. I ønsker selv, at ingen af jer i dag skal udmærkes
fremfor andre, I ønsker at være lige med hinanden. Og naturligvis skal
man da dyrke og pleje ligheden, det, som er fælles for mennesker, det
jævne og medmenneskelige - det skaber tryghed, glæde og varme. Det
kaldes også trivsel. Vist er trivsel vigtig og ikke til at undvære; men den
kan enhver tale om i dag. Derfor foretrækkes det at fremhæve forskel
lene og lægge et ord ind for, at der også i skolens arbejde må være plads
til forskelle. Selvfølgelig kan bevidsthed om forskelle få det jævne, umid
delbare og glade til at vige for noget hårdt og strengt. Men vi må alligevel
holde fast ved, at der er noget, der hedder grader, nuancer, udvælgelser,
kritik - og at kvalitet ikke kan opleves og være til, uden at vi accep
terer og plejer forskelle. Det ville være som et sprog uden tillægsord, og
mundheldet siger det: Der er forskel på skidt og kanel.
Skidtet finder vi alle vegne: til lands, til vands og i luften - samt i os
selv. Det opstår af sig selv uden indsats fra os; det kan ikke bruges til
noget, og det er besværligt at have med at gøre, fordi det breder sig, så
man dårligt kan komme af med det.
Kanel er et kulturprodukt. Det kræver forædling for at blive til. Barken
skal skrælles af træet, den skal deles i mindre stykker, den skal tørre
så og så længe under bestemte forhold, den skal pulveriseres, lagres og
opbevares sådan og sådan, og endelig skal den bruges til visse formål og
ikke til andre.
I skolen dyrker vi kvalitet ved at gøre forskel på, hvad der er falsk,
og hvad der er sandt. Meget ofte, i hvert eneste fag, er vi i situationer,
hvor alting ikke er lige rigtigt, hvor en påstand eller et resultat ikke er
mere eller mindre rigtigt eller næsten rigtigt, men hvor enhver nok så
underholdende diskussion, for den, der har forstand, må høre op; for dette
er enten rigtigt eller forkert. På nogle områder gælder i alle fag lov
mæssigheder, som ikke kan diskuteres, og som det er tidsspilde at ud
veksle meninger om, fordi sagen kan undersøges, og man uden tvivl
kan fastslå, hvad der er faktum. Den slags arbejde kan være strengt
og skuffende; men for den, der ønsker at have en kritisk indstilling, må
der være god underholdning i at efterforske og respektere sandheden.
Det er sværere at se forskelle, når det ikke drejer som om forskelle mellem
sandt og falsk, men om forskellen mellem, hvad der er godt, og hvad
der er slet. Det er meget nemmere at sige, at der er noget godt ved alting
eller noget slet ved alting; for det er så svært at dømme, og det er navnlig
svært at begrunde en dom. Desuden får man ofte ubehageligheder, når
man endelig har fældet en dom.
Men hvis der overhovedet skal være mening og formål med indlæring
og undervisning, må der i skolen nødvendigvis gøres forskel også på det
gode og det slette. Der vil måske altid i verden være mere skidt end kanel;
men hvis alting skal regnes for kanel, bliver alting det bare skidt.
Der, hvor forskelligartetheden forsvinder, mister ting og mennesker
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deres personlige præg, og derved bliver vor verden mere flad, grim og
kedelig. Det er muligt, at vi lever i en barsk tid, hvor store og grove pro
blemer breder sig med det resultat, at meget godt og menneskeligt kom
mer til at tage sig småt, ligegyldigt og ensartet ud. Alle mennesker vil være
lige med hinanden, og det er også godt og rimeligt at blive
lige
med andre; men det er forkert, hvis man siger, at alle er lige eller kan
blive lige. Det kan ikke tilsløres, at ikke alle mennesker er lige kloge eller
lige gode.
Nu er vor skoleform ikke sat til at reformere verden - heldigvis - det
er der nok, der gerne vil. Men vi skal holde fast ved, at noget er godt og
noget andet skidt; vi skal lære at forstå den brogede forskelligartethed; for
uden den bliver det hele værdiløst, og alt det, som har kvalitet, bliver
borte. Vi har ikke haft nogen pligt til at skaffe jer oplevelser eller
underholdning, på den anden side heller ikke pligt til at være kedelige.
Vi har heller ikke pligt til at udvikle jer; for udvikling kan kun være
en personlig sag. Vi har derimod haft pligt til at give jer redskaber til at
lære jer noget, så I får mulighed for at udvikle jer selv. Den, som ikke
har viden, kan ikke have sans for kvalitet, sans for, at der er forskel på
det som er sandt og godt, og på det, som er falsk og slet. Kvalitet har
det, som er forskelsrigt, kompliceret, nuanceret - det, som er sandt, tan
kevækkende og igangsættende.
I, som forlader os, I kan, hvis I er kritiske på en frigjort måde, være
enige med os om et hårdt og livsbekræftende krav om kvalitet. Og med
ønsket om, at I må stræbe efter denne sunde kritiske indstilling, dimit
terer jeg jer fra Ribe Katedralskole som rette studenter og - desværre
det sidste hold - realister.

Det Sydjyske Universitetscenter
I Ripenser-Bladets aprilnummer i år oplystes det, at staten endnu ikke har givet
tilsagn om støtte til Sydjysk Universitetscenter (SUC), og det er rigtigt. Hvad
der foreligger, er en erklæring om, at det 6. og formentlig sidste danske univertet skal placeres i Ribe-Esbjerg området med naturligt centrum i Esbjerg. End
videre indgår det i ministerens foreløbige planer, at der i 1980 skal være 1100
studerende ved det sydjyske universitet. For at undgå en alt for brat start med
så mange nye studerende på een gang har da endelig det lokale udvalg for SUC
foreslået, at man allerede i 1978 begynder med 250 studerende, ligesom man af
hensyn til en planmæssig opbygning og forberedelse går ud fra, at staten alle
rede i 1976 vil begynde med de første begrænsede investeringer.
Men trods de bedste forhåbninger hersker vel endnu en vis usikkerhed med
hensyn til den faktiske udbygningstakt, eftersom folketinget først i 1973/74, og
det vil nok sige foråret 1974, skal tage endelig stilling til, hvorledes og hvor hur
tigt de 6 universiteter skal udbygges. Man håber da ved den lejlighed at få ende
lige tilsagn om snarlig udbygning af centret i Esbjerg, således at der kan ned
sættes et ministerielt planlægningsudvalg. Men det kan da naturligvis ikke være
anderledes, end at de seneste tiders sparebestræbelser overfor den offentlige sek
tor, og herunder måske ikke mindst undervisningsvæsenet, virker afsvalende på
optimismen.
Men hvad er da Sydjysk Universitetscenter på indeværende tidspunkt, før
staten endnu er kommet ind i billedet?
Som det vil være mange af Ripenser-Bladets læsere bekendt, startede forar
bejdet allerede i begyndelsen af 1960'erne. En kreds af Ribe-borgere fandt da
sammen for at diskutere mulighederne for oprettelsen af et universitet i Ribe.
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Ud af denne kreds udviklede sig senere det såkaidte Regionsudvalg for Ribe amt
og Universitetsforeningen for det sydlige og vestlige Jylland. Heri foregik en
omfattende debat om opbygningen af og indholdet i et eventuelt nyt sydjysk
universitet. Denne debat fandt efter 1965 bl. a. sted ved en række møder i Ribe
og Ho med forskere og andre universitetsinteresserede, hvad igen resulterede i
en række skifter udsendt af Regionsudvalget med den omstændelige titel »Uni
versitetet i Ribe-Esbjerg-området. Et vest- og sønderjysk universitet. Bidrag
til belysning af opbygningen af et nyt universitet med særlig hensyntagen til
de humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner«.
Foruden at få betydning for den senere påbegyndelse og opbygning af det ny
center kom denne aktivitet også til at spille en væsentlig rolle i den skarpe
regionale konkurrence med Vejle-Kolding regionen og Haderslev om det 6.
universitets placering. Mange vil sikkert huske den ret omfattende offentlige
debat, der i den anledning fandt sted. I centrum for dette kontakt- og oplys
ningsarbejde stod daværende sekretær for Regionsudvalget, nuværende rektor
for Den sociale højskole i Esbjerg, cand. polit. Jens Bøggild.
Det blev dog hurtigt klart, at et universitet med centrum i Ribe måtte opgives.
Byen er for lille, og den ville så at sige blive knust under trykket af et ekspan
derende universitet. Centrets hovedsæde måtte blive Esbjerg, dersom regionen
skulle hævde sig i kapløbet.
Da principbeslutningen om placeringen var truffet, var det derfor Esbjerg
byråd og Ribe amtsråd, der traf beslutning om i fællesskab at oprette en
Universitetsfond, hvortil Esbjerg by bidrager med to tredjedele. Fonden besty
res af et Universitetsudvalg bestående af politiske repræsentanter og lokale
sagkyndige. Udvalgets formand er borgmester Henning Rasmussen, Esbjerg.
Midlerne til fonden fremkommer ved årlige bevillinger fra de 2 kommunale
råd. Formålet med fonden er primært gennem iværksættelse af forskningspro
jekter at forberede en egentlig universitetsopbygning.
Indtil videre er 3 sådanne projekter etableret. Det største er »Sociale foran
dringer i det sydlige og vestlige Jylland - planlægning og trivsel«. Projektets
formål er at analysere årsagerne til de sociale og økonomiske forandringer og
forandringernes betydning for menneskenes tilværelse, økonomisk, kulturelt og
miljømæssigt. Tanken er naturligvis, at forskningsresultaterne skal kunne bruges
som udgangspunkter for fremtidig regionsplanlægning. Projektets emne er aktuelt
og generelt, selv om forskningsaktiviteten jo i første omgang er lokalt afgrænset.
Det er tanken, at det specielt lokaltorienterede skulle kunne tjene som grund
lag for, hvad man her har kaldt åben forskning. Derved forstås, at forsk
ningen i nogen grad forløber i et samspil med den lokale befolkning, bl. a.
med henblik på problemformuleringer inden for de valgte forskningsområder,
samt at forskningsresultaterne løbende formidles til de interesserede i en po
pulær og vedkommende form, bl. a. af hensyn til videre problemformulering.
Det er endvidere et kendetegn for projektet, at det eksperimenterer med tvær
fagligt og tværvidenskabeligt samarbejde. Det består således af en jurist, en
psykolog, en sociolog, en socialrådgiver, en etnograf, en økonom og en histo
riker, hvortil i nær fremtid kommer bl. a. en socialmediciner.
Det andet projekt går almindeligvis under betegnelsen »Øst-Vest projek
tet«. Dets mere officielle navn er »Sammenlignende undersøgelser af sociale,
politiske og økonomiske forhold i den østlige og den vestlige verden«. Pro
jektet, hvis ophavsmand egentlig er Thorkil Kristensen, har hidtil beskæftiget
sig med undersøgelser af fællestræk i udviklingen i øst og vest som følge af
den tekniske udvikling, et meget omdiskuteret emne, og der har i tilknytning
hertil bl. a. været afholdt et kursus på hotel Dagmar i Ribe for gymnasie
lærere i historie om den seneste udvikling i Østeuropa. For tiden forberedes
i samarbejde med andre forskningsinstitutioner et mere omfattende DDR-pro-
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jekt. Ved øst-vest projektet er ansat en historiker, en økonom, en cand. scient.
poL og en sociolog. En specialskrivende studerende arbejder med at etabiere
et mindre delprojekt og en litteratursamling om det moderne Kina.
Et tredje projekt er *Et sammenlignende studie af kulturlivet i fire nordiske
byer«. Projektet er kommet i gang på initiativ af Europarådet, som har organi
seret et studium af kulturlivets udvikling i 12 europæiske byer med hver
100-150.000 indbyggere. Indenfor Europarådets større projekt udgør de 4 nor
diske byer da en mere snævert samarbejdende gruppe. De 5 byer er, foruden
Esbjerg, Stavanger, Ørebro og Tammerfors. Undersøgelsen finansieres af Nordisk
Kulturfond. Til den esbjergensiske del af projektet er knyttet 2 sociologer.
Dette er de foreløbigt igangværende projekter. Under planlægning er et projekt
om lokaladministration, kommunal planlægning, nærdemokrati osv. Det kaldes
i daglig tale kommunalforskningen.
Siden 1. januar i år arbejdes endvidere med at undersøge mulighederne for
iværksættelse af et projekt om massemedier og massekommunikation. Undersøgel
sesarbejdet udføres af programredaktør fra Danmarks Radio Jørgen VedelPetersen, der indtil videre har et års orlov hertil.
Endelig er der arbejdet en del med forberedelser til et projekt om voksen
pædagogik eller måske snarere voksenuddannelse.
Til forberedelse af de enkelte projekter har været nedsat sagkyndige projekt
udvalg, som på forhånd har søgt at trække grænserne op for det enkelte projekts
arbejdsområde, ligesom projektudvalgene har foretaget indstillinger til Universi
tetsudvalget m. h. t. ansættelser. Projektudvalgene fortsætter som rådgivende også
efter projektets endelige etablering.
Formålet med denne forskningsaktivitet er for det første at få så god tid som
muligt til at forberede den egentlige universitetsundervisning. For det andet er
det hensigten, at den fremtidige undervisning skal have en så solid forsknings
mæssig baggrund, som det er muligt at få med de lokale midler, der er til rådig
hed. Og endelig har det for det tredje været påpeget som noget væsentligt i de
diskussioner, der er gået forud for oprettelsen af det lokaltfinansierede center,
at forskningen ved det kommende universitet skulle sikres en central placering.
Desværre har det i Esbjerg ikke kunnet lade sig gøre indtil videre at finde
muligheder for, at projekterne, administrationen og biblioteket kunne rummes
i samme bygning, og rent lokalemæssigt består centret derfor nu af 2 villaer.
Adressen er Stormgade 90.
Der kunne siges mangt og meget om den endelige form universitetet her kunne
tænkes at få, om det forhold, det kunne få til de øvrige og i forvejen eksiste
rende undervisningsinstitutioner i regionen. Jeg vil imidlertid afstå fra at frem
sætte formeninger herom. Der ville på det nuværende stadium endnu før under
visningsministeriet er kommet ind i billedet alligevel kun kunne blive tale om
uforpligtende spekulationer. Men det er en debat, som vi utvivlsomt vil komme til
at høre meget til på et senere tidspunkt.
Til afslutning skal lige omtales Universitetsforeningen. Mens Regionsudvalget
er opløst for at blive erstattet af Universitetsudvalget, der bestyrer Universitets
fonden og fungere som centrets øverste myndighed, består Universitetsforeningen
fortsat som en kreds af private borgere.
Foreningen ser det som sin rolle at være et bindeled mellem centeret og den
lokale befolkning, at bringe oplysninger om centerets udvikling, at bidrage til
kontaktformidling mellem projekterne og befolkningen, bl. a. med henblik på hele
problematikken omkring den åbne forskning, og endelig at foranstalte afholdt
såkaldt problemformulerende studiekredse om aktuelle emner. Alt i alt en ganske
omfattende virksomhed. Universitetsforeningens adresse er Ribe Stiftamt, Puggaardsgade, Ribe, hvorfra man ved medlemskab kan få tilsendt regelmæssige
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oplysninger om virksomheden såvel i selve foreningen som ved centeret. Forenin
gens formand er forstander J. Th. Arnfeld, Askov.
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Efterfølgende redegørelse for Niels Siersted Hyphoff's produktion er af
redaktøren en del omarbejdet og stærkt forkortet. I Marilena Nicolaisens
afhandling er nøjagtigt angivet de forskellige tryk, trykketidspunkt, sideantal samt stedet, hvor de er fundet. I den foreliggende redegørelse er
der lagt vægt på at fremhæve det, der må formodes at have interesse for
bladets læsere, og er der læsere, der ønsker mere detaillerede oplysninger,
må der henvises til den originale fremstilling.
Niels Siersted Hyphoff startede sin bogtrykkervirksomhed i Ribe med
at udgive avisen. Det første nummer udkom den 23. januar 1810 og hed:
^Kongelig allernaadigst priviligeret Riber Stifts Adresse-Avis«. Ovenfor
er angivet lidt formindsket avisens hoved og den efterfølgende introduk
tionsskrivelse, hvori Hyphoff henviser til Anders Sørensen Vedels tryk
keri i Ribe.
Avisen udkom med to numre om ugen med 4 sider i A 4 format og
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havde følgende inddeling: Side 1, Udenlandske Efterretninger. Side 2, In
denlandske Efterretninger. Side 3 og/eller 4: Avertissements, Proclama
og Annoncer (dødsfald, dåb, bortkomne ting, bøger til salg fra adressekontoret o. 1.).
Hyphoff's væsentligste indtægt kom fra avisen, men desuden er der
fra hans trykkeri fundet 134 større og mindre tryk, som forfatterinden
opdeler i følgende grupper: Indbydelsesskrifter til Katedralskolens eksa
miner, sange, taler, kataloger, skolebøger, landemodeforhandlinger samt
kuriøse tryk. Kunderne til disse tryk var især præsteskabet og Kate
dralskolen.
Hver sommer fra 1811 til 1834 gik et »Indbydelsesskrift til den of
fentlige eksamen« i trykken. Selve indbydelsen og oplysning om eksamen
beslaglagde kun et par sider, medens hovedindholdet af hvert skrift var
en afhandling forfattet af en lærer ved Katedralskolen. De første årsskrifter
var på en snes sider, de sidste års på 60-70, en enkelt på 96 sider. De
havde vidt forskelligt indhold.
Den største bidragyder var skolens rektor P. N. Thorup med 10 bidrag.
Han var også et enkelt år i 1813 redaktør af bladet. Han startede sin
redaktørvirksomhed med et digt: »Armod i Løndom«. Han var blevet gift i
1805 og havde allerede i 1813 seks børn og levede i stor fattigdom.
Han bestred dog kun redaktørposten et år, thi som han skrev: »Beta
lingen for alt Saadant var uforholdsmæssig slet«.
Adjunkt H. J. Hansen forfattede 8 af indbydelsesskrifterne. Han var
en af byens store originaler og lærer i matematik og naturhistorie, hvilket
tydeligt fremgår af titlerne på hans skrifter.
Forfatterne og titlerne på afhandlingerne i indbydelserne var de om
handlede år følgende:
1811.
1812.
1813.
1814.
1815.
1816.
1817.
1818.
1819.
1820.
1821.
1822.
1823.
1824.
1825.
1826.
1827.
1828.
1829.
1830.
1831.
1832.
1833.
1834.

Hansen. H. J.: Noget om Meteorstene.
Hansen, H. 1.: Et par ord om Methoden i Geometrien.
Thorup, P. N.: Henrik den Fjerdes Pian til evig Fred og Forbund meitem Euro
pas civiiiserede Nationer.
Hansen, H. J.: Udkast tii en Theori om de harmoniske Progressioner.
Hansen, H. J.: Prøver paa Naturkyndighedens Tiistand i Begyndeisen af 12.
Aarhundrede.
Thorup, P. N.: Nogie af Horatses Oder metrisk oversatte.
Hansen, H. J.: Forsøg tii Opiøsning af nogie mechaniske Probiemer.
Biidsøe, P. M.: Voitaire, Franc. Marie Arouet de: Henriadens anden Sang i
prosaisk Oversættelse efter den franske Originai.
Thorup, P. N.: Disciplenes Stiiiing i de iærde Skoler fordum og nu.
Hansen, H. 1.: Om de hvidbiodige Dyrs Inddeling.
Hjort, N.: Vitae Asceticae iatinorum cum re miiitari romanorum comparatio .. ..
Hansen, H. J.: Et par Ord om Vejrspaadomme og Vindenes Indflydelse på Vejr
liget.
Hansen, P. T.: Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole.
Thorup, P. N.: Bidrag til Kundskab om de Mænd, som ere udgangne fra Ribe
Cathedralskole.
Hansen, P. T.: Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole II.
Thorup, P. N.: Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole III.
Thorup, P. N.: Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole IV.
Thorup, P. N.: Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole V.
Hansen. H. J.: Jonsen: Jon Jonsen Therkelsens Levnet (oversat).
Thorup, P. N.: Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole VI.
Hansen, P. T.: Blandede Efterretninger angaaende Bven Ribe 1.
Thorup, P. N.: Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole VII.
Thorup. P. N.: Efterretninger angaaende Byen Ribe II.
Adler, Peter: Efterretninger angaaende Byen Ribe III.

Titlerne taler deres tydelige sprog. Af størst interesse er de sidste skrif-
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ter, der viser lærernes interesse for byens historie, en interesse, der fortsatte
de følgende år og kulminerede med Kinchs Ribehistorie.
Sangene udgjorde den største gruppe af tryk (i alt 44). Deres indhold
og omfang var meget forskellige. De spændte fra »Forsøg til Bordsange
paa Landet« (1812, 16 sider) af sognepræst Johan Peder Købke, over
»Nytaarsgaver«, samlet og udgivet af N. S. Hyphoff (1812 og 1818 på
henholdsvis 128 og 140 sider) til sange ved eksamen, sange i klubben i
Ribe o. s. v., hver kun omfattende et enkelt blad. Rektor Thorup var
også her en flittig bidragyder som forfatter af sange, ikke alene til skolens
afslutningfester, men også til bryllupsfester, kongebesøg m. m.
Der udkom elleve taler i alt. Biskoppen over Ribe stift og Ridder af
Danebrog, Viktor Kristian Hjort, skrev fire af dem, den første hed: »Tale
ved Passionsfesten, som gaves til Bedste for Huusarme i Ribe Domkirke,
Palme Søndag den 22de Marts 1812«. Den anden fra 1813 var også en
påsketale og skulle »Sælges til Bedste for en fattig Enke her i Byen«.
Den tredie var »Tale paa Kroningshøitiden den 31te Juli 1815, holden
i Ribe Domkirke«. Kongen, Frederik den 6., havde været regent fra 1808,
men lod sig salve på denne dato i Frederiksborg slotskirke. Endelig var
der et »Manuskript for Venner indeholdende »Tale ved Frue Amtsprovst
inde Claudiane Sabine Høxbroe's Jordefærd, holden i Rødding Kirke, den
19de December 1814«.
Rektor Thorup skrev to taler trykt henholdsvis 1827 og 1831. Den
første var på latin, og den anden var »Skoletaler. Første Hefte«.
Af kataloger kom der otte. Der var fire auktionskataloger over bog
samlinger efter henholdsvis sognepræst J. J. Garnæs, biskop Hjort, biskop
Hertz og pastor M. S. Blangsted. I 1823 udarbejdede rektor P. N. Thorup
en »Catalog over Ribe Cathedralskoles Bibliothek«. Den fyldte 110 sider
og viste, at skolebiblioteket talte en samling på 2400 bind. I 1845 var
tallet oppe på over 4000. 1823 udkom desuden en »Catalog over Ribe
Stifts offentlige Bogsamling«, og året efter kom et tillæg, hvori man kan
læse, at Stiftsbiblioteket havde afdelinger både i Ribe, Kolding og Ring
købing. Endnu en »Catalog over den offentlige Stifts-Bogsamling i Ribe«
udkom i 1835.
Der udkom 11 skolebøger, der var beregnet for undervisning i »Bor
ger- og Almueskoler«. De fem var forfattet af »Lærer ved Borgerskolen
og Timelærer i Kalligrafi ved Katedralskolen«, Nicolai Ludvig Høyer. En
anden forfatter af skolebøger var Christian Johan Lodberg Krarup. »Præst
for Borris og Faster, samt Forstander og Lærer ved det jydske Skole
lærer Seminarium«. I 1806 grundlagde han Jyllands første og længe eneste
seminarium.
Som eksempel på kuriøs tryk kan nævnes et værk på kun 16 sider fra
1827 skrevet af Stiftsphysicus i Ribe Stift, Hans Michael Randrup: »Kort
Underretning om Aarsagen til de i visse Egne her i Stiftet, under Navn
af Venerissygdom, Fnat etc., herskende Hudsygdomme, samt Hovedmid
delet til at udrydde, formindske og forebygge disse. Ifølge Høikongelig
danske Cancelli'es Foranstaltning at uddele gratis«.
(Fortsattes).
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Vikingetidens Ribe
Denne sommer bragte alle tiders Ribe sensation, som blev refereret i aiie iandets blade
og i fjernsyn fik sin særlige udsendelse. Man har i Ribe fundet bebyggelseslag fra vi
kingetiden. Man har ellers forgæves med skovl og murske søgt efter arkæologiske spor
af Ribe før ca. 1100 både indenfor og udenfor Ribes område, idet man jo ved, at Ansgar
ifl. skriftlige kilder byggede kirke i Ribe 860.
Det begyndte med, at Stiftsmuseets mure slog revner, og at man for at udbedre
skaden undermurede ned til fastere grund. Derved stødte arbejderne på forskellige
potteskår af krukker og andet husgeråd samt knogler af dyr. Det blev ikke så påagtet
i første omgang, men Antikvarisk Samlings opmærksomhed blev dog henledt på stedet,
og man foretog i foråret en arkæologisk prøvegravning i Museumshaven. Den åben
barede, at man stod overfor opfyldning bestående af beboelseslag, og i laget fandt
man forskellige ting, som måtte dateres til vikingetiden, altså til tiden før 1000. Der
blev fundet perler af forskellige materialer, et kar af klæbersten, vævevægte m. m.
I denne sommer fortsatte man udgravningerne ikke alene i Museumshaven, men også
i kælderen til Museet, hvis cementgulv lå alt andet end vandret. Undersøgelsen blev
en stor succes. Ikke alene har man fundet potteskår, keramik fra Prisland og Holland
og enkelte mønter, men den store sensation blev et vikingebrev indridset med runer på
en stump af en menneskelig hjerneskal (5X8,5 cm). Runeeksperten dr. phil Erik Moltke
har efter runernes art dateret fundet til ikke yngre end 800. Begyndelsen af indskriften
lyder: «Ulfier og Othin og Hutur hjalp Riis mod Ariarki og Tiur ....* . Der er endnu
en halv snes runer, hvis mening ikke er tydet.
Arkivar Mogens Bencard opstiller den teori, at byen oprindelig har ligget på nord
siden af åen på den sydvendte skråning Ansgar har bygget sin kirke udenfor byen, men
på sydsiden af åen, hvor Domkirken nu ligger, og efterhånden er bycentret flyttet med.
De fremtidige undersøgelser går nu ud på at få konstateret bebyggelsens omfang.
Dommerhuset på den modsatte side af gaden slår også revner, ligesom der flere steder
på nordsiden af åen er gjort isolerede fund fra vikingetiden.
F ra R ip e n s e r Sam fundet

Vårfesten i Århus
For anden gang i Ripenser-Samfundets nyere historie afholdtes der den 27. april i år
vårfest på restaurant »Høkergården* i Arhus - nu rammen omkring den berømte restau
rant «Jacobs BQ*.
Deltagerne - ca. 40 i alt - mødtes kl. 19 og fik serveret et lækkert måltid mad med
øl og snaps. Desværre var redaktør Knud Esmann forhindret i at deltage i festen, og vi
kom derved til at mangle en toast-master. Heldigvis blev savnet af indpisker ikke så
stort som frygtet, da alle hurtigt kom i kontakt med hinanden og snakkede muntert
sammen. Efter middagen blev der danset flittigt, eller man sad og sludrede hyggeligt
ved småborde, indtil alle brød op kl. ca. 2,30, efter at der var blevet serveret en portion
suppe.
Mange mennesker har over for arrangørerne udtalt, at de egentlig ikke gad gå til «disse
navlebeskuende, selvglade Ripenserfester, hvor man savler i minder*. Jeg synes trygt,
at man kan sige om vårfesterne i Århus, at de hidtil har været herlig fri for slige ten
denser. Man er samledes om en fælles forening, har hygget sig i en atmosfære, hvor man
har drøftet nutidens problemer, men samtidig har vi naturligvis ikke fornægtet vor op
rindelse, som vi en enkelt gang under måltidet symboliserede gennem afsyngelse af
«Hanegal*.
Ved de to indtil nu afholdte vårfester i Arhus har vi fået samlet en del mennesker
fra studenterårgangene 52 - 58 og 68 - 72 sammen. Der er lagt kimen til noget, der må
udvikle sig til en god og rig tradition, hvor vi, der tilfældigvis er studenter fra Ribe,
mødes med venner og bekendte. Lad os håbe, at de sidste 2 års muntre fester må blive
videreført af nye kræfter med flere nye deltagere fra de forskellige årgange - og hidtil
er man ikke - af sentimentale grunde - gået savlende hjem.
Ofe LcHrsen.
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Direktør cand. pharm. Niels Peter
Lauridsen og hustru Johanne
Margrethe Lauridsen, f. RiibnerWissings legat for studenter fra
Ribe Katedralskole
Legatet ska] i henhold ti] fundatsen "anvendes som økonomisk støtte efter forud
gående ansøgning ti) fattige, men fhttige studenter fra Ribe Katedralskole til vi
deregående boglig uddannelse. Af de fra nævnte skole dimitterede studenter har
de fortrinsret, som er beslægtede med en af legatstiftetrne, eller som stammer fra
direktør Lauridsens fødesogn Gørding, Ribe amt«.
Det beløb, der kan uddeles i år, er af størrelsesorden kr. 26.000.
Legatet uddeles i et antal portioner, der fastsættes af legatbestyrelsen.
Legatmodtagernes navne vil blive meddelt ved Ripenser-Samfundets årsfest i
København i november, og legatportionerne vil blive de pågældende tilsendt. Også
ansøgere, der ikke kommer i betragtning i år, vil få meddelelse tilsendt.
Ansøgningsskemaer kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til legatbestyrelsens
sekretær, civilingeniør P. Daugaard Peters, Holmegårdsparken 1, 3. t. v., 2980
Kokkedal, og skal være indsendt inden 1. 10. 1973.

Ændringer : Ripenser-Satn/Kndets ¿estyre/se. Translatør Lisbeth Sørensen er efter
eget ønske udtrådt af bestyrelsen. I stedet er suppleant Hans Erik Christensen indtrådt.
I legatudvalget er i stedet for Lisbeth Sørensen indtrådt stud. polyt. Povl Dons Chri
stensen.

Katedralskolens årsskrift var i år ramt af spareplanen. Selv om årsskriftet udadtil
fremtrådte uforandret, var indholdet sat med puplikeret maskinskrift, i øvrigt i nyde
lig opsætning. Af det sædvanlige indhold var bortskåret fortegnelsen over elever, fagog timefordeling samt opgivelserne til eksamen. Til gengæld var der som en nyskabelse
bragt billeder af hver enkelt af skolens lærere, en god idé til glæde for gamle elever,
som gerne vil følge med i skolens liv.
Advokat, branddirektør C. J. Andersen, student 1929, er afgået døden. Han var søn
af afd. manufakturhandler Jens Andersen, Torvet, Ribe. I sine unge dage var han en
dygtig fodboldspiller. I 1942 nedsatte han sig som sagfører i Ribe. Han har altid i sær
lig grad interesseret sig for foreningen, en tid var han dens kasserer.
Johannes Lovmand Hvid, student 1920, søn af afd. overlærer og kantor Hvid, er af
gået ved døden.
Civilingeniør Poul Agerbæk, student 1919, søn af afd. overlæge Peder Agerbæk, Ribe,
er afgået ved døden.
Fhv. direktør for tidl. Sydjydsk Landmandsbank, Vagn Kromann, har mistet sin hustru.
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Overtæge Bøggild fyldte 3. maj 80 år. Han var fra 1934 overtæge ved Ribe Amtssyge
hus. Overtægen har interesseret sig meget for Ribes historie og var en tid formand
for Antikvarisk Samting.
Den 1. aprit var det 40 år siden kommunatdirektør cand. jur. Wilfred Hansen btev
ansat under Gtadsakse kommune. Witfred Hansen er student fra Ribe 1926. Han var
på jubitæumsdagen genstand for stor hytdest og modtog mange opmærksomheder. Erhard
Jacobsen og arveprins Knud var btandt gratutanterne.
Stud. med. Ote Kromann Hansen, søn af afdøde gartner Kromann Hansen i Ribe,
der studerer kirurgi ved Århus universitet, har fået titdett guldmedalje for besvaretse af
universitetets prisopgave for 1972.
Provst Povt Kiiterich, Horsens, er beskikket som domprovst i Ribe efter domprovst
Fanget.
Fru Aase Søndergaard har indrettet kunstgalteri i Sortebrødregade 5, hvor der frem
tidig attid vii være udstillinger af kendte kunstnere.
Vinduerne i Domkirkens apsis forsynes nu med farvede blyindfattede gtas. De ud
føres af maleren Pout Høm og arkitekt fru Munck Petersen. De to kunstnere gav også
udkast til et nyt atter, hvilket udkast imidlertid btev forkastet.
Redaktør Victor Petersen har igen i år udvirket en kunstfestiva] i Ribe, og rundt i
byen findes udstillinger af forskellige kunstnere: Svend Viig Hansen, Richard Mor
tensen, Professor Gunner Aagaard Andersen og Eigil Jacobsen. Kunstnerne møder ikke
alene med egne arbejder, men har også deres elevers arbejder med på udstillingerne.
Victor Petersens planer går videre ud på at give nutidskunst et fast tilholdssted i Ribe.
Der har igen i år været afholdt tulipanfest i Ribe. Det faldt desværre ind med dårligt
vejr, og endvidere havde ungdommelige terrorister fra Esbjerg foresat sig at ødelægge
festen. Det lykkedes også for så vidt, som man måtte lukke Tyrolerteltet, en af de mest
indtægtsgivende attraktioner. En auktion over arbejdskraften i 8 timer af nogle af byens
«spidser« indbragte 2.540 kr. Det økonomiske resultat af festen blev ikke så stort som
sidste år, men nåede dog 56.606 kr., hvoraf de 55.000 går til Fritidscentret.
Ribe Katedralskole skal udvides. Valget har stået mellem at flytte den til Nørremark
eller at udbygge den på stedet. Man går ind for at bevare skolen på sin nuværende plads
som et væsentligt led i bybilledet.
«Turistforeningen vil gøre en indsats for at søge det gamle Ribe bevaret«, siger
turistchef Heinz Lorenzen. Det gør man ved at opkøbe gamle huse, restaurere dem ud
vendig og modernisere dem indvendig og derefter sælge dem til den højestbydende. For
det indkomne + det man tjener på biografen og campingpladsen køber man nye huse
o. s. v. I øjeblikket restaurerer man på Gråbrødregade 4.
«Apotekerens flasker« er navnet på en udstilling i Quedens Gård. Under restaurerin
gen af apotekets fløj i Fiskergade har man fundet en stor «glasmødding« Man har
inviteret interesserede til at deltage i at sortere stumperne og sætte dem sammen. Tin
gene omfatter ikke alene glasflasker, men også lerkar, stentøjsflasker, jydepotter m. m.
Under jernbanebroen over Nipså er nu anlagt en pontonbro for gående. Derved er der
skabt stiforbindelse fra byens anlæg og østpå langs nordsiden af åen. Det er meningen,
at stien skal udbygges helt til Tange, foreløbig er der passage langs åen til udfor syge
husets vestgrænse.
Klapbroen ved Kammerslusen er fjernet, idet vandbygningsvæsenet ikke mere fandt det
forsvarligt at anvende den. Der er endnu ikke taget stilling ti! en ny bro, der muligvis
bliver en fast bro.
Den 22. maj blev der holdt indvielse af Ribe folkebibliotek i Saltgade efter den bety
delige udvidelse af biblioteket med naboejendommen på hjørnet af Seminarievej. Man
har i sinde at indrette lokaler for et lokalhistorisk arkiv i forbindelse med biblioteket.
Den antikvariske Samling har udsendt sit foredragsprogram for efteråret:
12. sept.: Antikvar Mogens Bencard, Ribe. «Jagten på det ældste Ribe«.
11. okt.: Mag. art. Kirsten Agerbæk, Ribe. «...hvis stakkels hustru Maren...«.

14. n ov br.: M useum sinspektør A lan H jo rt Rasmussen, Esbjerg. «Ribe og vadehavs
sejladsen«.

4. dec.: Stud. mag. Jacqes Blum, København. «De danske jøder - et minoritetspro
blem?«.
Redaktionen sluttet 8. august.

Adresseændringer
Foreningens sekretær: Major E. Veisig, Krogen 3, 3060 Espergærde, tlf. 03-23 42 50.
Årgangsrepræsentant: stud. med. Ib Koldbæk, Næsborgvej 16, st. tv., 2650 Hvidovre,
tlf. 01-47 09 57.
Stud 11: Generallæge C. R. Fasting-Hansen, Svinget 16, 2300 Kbhvn. S.
Stud 45: Økonomidirektør Knud Erik Uflerichs, Jerismosevej 86, 2670 Greve Strand.
Stud 51: Læge Anker Jensen. Højvej 7, 6510 Gram.
3060 Espergærde.
Stud 52: Fru Ulla Lomholt, f. Steenberg, Jens Søndergaardsvej 6, 8270 Højbjerg.
Real 53: Lægesekretær Gunhild Pedersen, Nordens Plads 4, lejl. 11/14, 2500 Valby.
Lærer Sven Olaf Storm, Hyldehaven 40, 8520 Lystrup.
Real 57: Lærer Knud Jensen, Bredbryggeri, 5492 Vissenbjerg.
Stud 57: Bogholder Hanne Bertelsen, f. Jørgensen, Holger Drachmannsvej 3,
9900 Frederikshavn.
Stud 58: Læge Frode K. Rømer, Korshøjen 83, 8240 Risskov.
Stud 59: Sekretær Anna Reppien, f. Lund, Malmøvænget 6. 8220 Brabrand.
Real 60: Assistent Conny Prinds Mortensen, Tinghøjvej 50, st. th., 2860 Søborg.
Stud 60: Akademiingeniør Jens Præstholm. Drosselvej 5, 8370 Hadsten.
Real 61: Laborant Alice Bonnen, f. Kofod, Ellebakken 10, Varde.
Stud 61: Cand. pharm. Hans E. Johansen, Nygårdsterrasserne 264 F, 3520 Farum.
Stud 62: Stud. hng. mere. Karen Jørgensen, f. Krog, Tage Hansensgade 23, IV.
8000 Århus C.
Stud 63: Cand. mag. Ingelise Hagemann, f. Heide-Andersen, Søkærvej 15, 9491 Pandrup.
Lærer Teddy Eeg Hoffbech, Efterårsvej 9, 8600 Silkeborg. Stud. jur. Eva Munk, f.
Schiørring, Jonstrupalle 4, 1932 Kbhvn. V.
strupalle 4, 1932 Kbhvn. V.
Stud 64: Premierløjtnant Max Lykke Kristensen, Ejvindsvej 28, 2920 Charlottenlund.
Læge Henrik Fljorth Madsen, Centralsygehuset, 3700 Rønne. Politifuldmægtig Bent
Østerborg, Sabroesvej 7 A, II tv., 3000 Helsingør.
Stud 65: Frk Jane Bottelet, Mellemdammen 14, 6760 Ribe. Stud. med. Palle Tore
Jørgensen, Nørreport 4 I, 8400 Ebeltoft. Cand. jur. Chr. Nielsen. Rolighedsvej 28,
6740 Bramminge.
Real 65: Bankassistent Clara Jørgensen, f. Pedersen, Skovbrynet 2, 6630 Rødding.
Stud 66: Advokatfuldmægtig Knud Sander, Auditørkontoret, Villavej 3, 8800 Viborg.
Stud. scient. Ole Krog Thomsen, vær. 116, Rundhøjskoll., 8270 Fløjbjerg.
Stud 67: Stud. med. Birtha A. Ammitzbøll, f. Jepsen, Brøndbyvestervej 9, st., 2600
Glostrup. Frk. Christiane Danckert, Frue Kirkestræde 16, 5000 Odense.
Stud 68: Speditørassistent Karsten Hansen. Solvang 17, 6600 Vejen. Poul Bruun Pe
tersen, Fuglsangsalle 83, 2700 Brønshøj.
Stud 69: Stud. theol. Søren S. J. Christensen, Koll. 9, vær. 455, Universitetsparken,
8000 Århus C. Anders Ravn, Grønjordskoll., vær. 4501, Grønjordsvej, 2300 Kbhvn.
S. Stud. mag. Jens Martin Risom, Moltkesvej 12 I, 8260 Viby. HA-stud. Esther K.
Uhrenholt, Marius Simonsensvej 7 III tv., 8200 Århus N.
Stud 70: Stud. jur. Finn V. Hansen, Fredericiagade 35 st, 8000 Århus C. Stud. mag.
Bjarne Nielsen, Skolegade 29, 6780 Skærbæk. Lærerstuderende Anders Sørensen,
Præstegade 15. 6760 Ribe. Stud. jur. Bo Tribler, Vestervang 38 II, 8000 Århus C.
Fru Grethe Bossen, f. Warming, Kaj Munksvej 6, 6100 Haderslev.
Stud 71: Socialrådgiverstuderende Marianne Keldorff, Tangevej 27, 6760 Ribe. Stud.
pharm. Lone Kjeldsen, Nr. Farimagsgade 69 II, 1364 Kbhvn. K. Hr. Gunnar Lund,
Høje Gladsaxe 8 II, 2860 Søborg. Stud. polyt. Børge O. Nielsen, Tårbæk Kyst koll.,
Tårbæk Strandvej 82, 2930 Klampenborg. Stud. scient. Birgit Petersen, Elsevej 57,
2650 Hvidovre. Stud. pharm. Anne Marie Schmidt, Prof. Ostenfeld koll-, vær. 501,
Rævehøjvej 36, 2800 Lyngby. Stud. mag. Peter Terkilsen, koll. 1. vær. 47, Univer
sitetsparken, 8000 Århus C.
Stud 72: Sygeplejeelev Dorte Kjems Albrechtsen, Testrup Højskole, 8320 Mårslet. Frk.
Anette Aa. Andersen, Snogebæksvej 49, vær. 20, 8210 Århus V. Frk. Inger Bomberg, Jens Baggesensvej 96 VI tv., 8200 Århus N. Frk. Astrid Fribo, Saltgade 24,
6760 Ribe. Stud. scient. Leif B. Jacobsen, Hasle Ringvej 134, 8200 Århus N. Frk.
Karin Laut, Tangevej 117, 6760 Ribe. Frk. Inge Nørgaard, Præstegade 15, 6760 Ribe.
Frk. Margrethe K. Olsen, Mynstersvej 6. 1827 Kbhvn. V.
Navne på nye medlemmer vil blive bragt i næste nummer af bladet.
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RIPENSER-SAMFUNDETS

ÅRS- OG LEGATRECEPTION 1973

afholdes lørdag den 24. november kl. 19,30-22,00. Sted: Pcsiaarani *Den
Gyldne Hane<r, Landemærket 27, København, (lige ved Rundetårn).
Legatuddeting

Ripenser-Samfundets legatudvalg foretager den årlige uddeling af Niels P.
Lauridsens legat. Udvalget ser gerne herboende ansøgere være til stede.
Receptionsmenu

Der serveres kold anretning, bestående af 7 deie, hertil een snaps, een øl
samt nto^&a.
Overraskeiser
Underhoidning

ved stud. med. Tftontas $tenf?erg Hansen (kendt fra TV).
Konferencier: ib Koidbæk

Deltagerne anmodes om at komme absolut præcist kl. 19,30 til velkomst
drink i baren.
Pris for deltagelse: kr. 18,-.
På&Lfdning.* Daglig.
Tibneiding absolut nødvendig senest den 15. nov. på tlf. (01) 13 12 10 eller
skriftligt til: C. Rise Damkjær, Adelgade 47, 1304 Kbh. K.
Arr. udvalget

JUL I RIBE 73

Atter i år ses vi på *Postgården« 3. ja/edag den 27. decentf*er.
Vi mødes t fwen N. 7#,00.
Derefter serveres »Postgården«s kendte
LUXUSJULEBORD

og efter kaffen spilles der op til
JULEBAL

Pris: &r. 3P,- inci. øl og &aj/e. Tilmelding senesi den 73. dec. på ieie/on
(01) 13 12 10 ell. skriftl. til: C. Rise Damkjær, Adelgade 47, 1304 Køben
havn K. Evt. restpladser kan i julen reserveres på tlf. (05) 42 19 68.
O B S !!! Da denne udgave af Ripenser-Bladet er den sidste før jul,
bedes du sirats skrive »RS-julebal« i din kalender. Tilmelding
af?soiai nødvendig. Ingen senere avertering!
Arr. advaigct
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GENERALFORSAMLING.
Der indkaldes til generalforsamling i Ripenser-Samfundet
/ør&tg ¿en 24. nofewf'er &/. Id
i Restaurant »Den Gyldne Hane«, Landemærket 27, København.

DAGSORDEN:

1. Beretning om foreningens virke i det forløbne år.
2. Forelæggelse af det reviderede regnskab for foreningen og for under
støttelsesfonden.
3. Forelæggelse af nye love til vedtagelse af generalforsamlingen.
4. Budget og forslag til medlemskontingent for den kommende regnskabs
periode. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (kr. 12,00, dog kr. 6,00
for studerende, elever, værnepligtige m. m.)
5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse
sidste.
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for disse.
7. Eventuelt.
P. b. v.
«4.
formand.
Denne generalforsamling vil med vedtagelsen af de nye love få afgørende betyd
ning for Ripenser-Samfundets fremtid. Det er derfor vigtigt, at medlemmerne
møder talrigt frem for at tage stilling til lovene, som ikke alene angår forenin
gens fremtidige økonomiske forhold, men også dens førelse og organisation. De
nye love vil få afgørende indflydelse på foreningens aktiviteter i fremtiden: fester,
sammenkomster m. m. Vil generalforsamlingen godkende det resultat, bestyrel
sen er nået frem til?
Den væsentligste ændring er indførelse af regnskabsår = kalenderår, der med
fører blandt andet separat afholdelse af generalforsamling om foråret uden til
knytning til festarrangement. Tillige medfører det en overgangsperiode på 15
måneder, der bevirker bortfald af Ripenser-Bladets nummer for den kommende
december måned. På den anden side bringes der mere orden på styringen af det
regnskabsmæssige.
Endvidere udvides bestyrelsen med et medlem, og der indføres nye bestyrelses
stillinger, der i forbindelse med en arbejdsplan, som er under udarbejdelse af et
»instruksudvalg« giver en spredning af foreningsarbejdet ud til bestyrelsesmed
lemmerne og en vejledning for det enkelte bestyrelsesmedlems arbejde med den
bestilling, han står for, og for hans kommunikation til den øvrige bestyrelse.
Interesserede medlemmer kan inden generalforsamlingen ved henvendelse til
formanden få tilsendt både de gamle og de nye love.
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Drifsregnskab 1. okt. 1972 - 30. sep. 1973
UDGIFTER:
Ripenserbladet 8638,90
annonceindtægt 2755,00 5883,90
Arrangementer ................ 3560,81
Indkassering af kontingent 210,74
Øvrige omkostninger......... 1090,96
10746,41

INDTÆGTER:
Kontingent..................... ... 8673,47
Ekstrabidrag................. ... 1065,40
Tilskud, Ribe byråd .. ... 500,00
Renter, girokonto ... ......... 91,39
Årets underskud .......... ... 416 15
10746,41

STATUS pr. 30/9-1973
AKTIVER:
PASSIVER:
Kassekonto ........................... 103,02 Kapitalkonto, saldo primo 5306,69
Girokonto............................. 4711,52
Diverse debitorer............. .. 75,00
Adresseringsmaskine ... . . 1,00
Årets underskud............... 416,15
5306,69
5306,69

Kapitalkonto, saldo ultimo: 5306,69-^416,15=4890,54
RIPENSERSAMFUNDETS UNDERSTØTTELSESFOND
DRIFTSREGNSKAB 1. okt. 1972 - 30. sep. 1973

UDGIFTER:

INDTÆGTER:
Renter pr. 11/11-72 ... ....... 107,72
0,00 Renter pr. 11/5-73 ... ....... 127,69
Årets overskud ................... 575,41 Diverse b id rag.............. .... 340,00
575,41
575,41
STATUS pr. 30/9-1973
AKTIVER:
PASSIVER:
Bankbog,
Kapitalkonto saldo primo 2805,03
Ribe Discontobank............. 3380,44 Årets overskud.............. . ... 575,41
3380,44
3380,44
Roskilde 24/10-1973
P. Lungholt
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Bogtrykkeriet i Ribe
1810 - 1858

Af Afiri/fTM
(forts, fra side 191)
Christne sal. Hyphoff, som enken efter bogtrykker Hyphoff kaldte sig,
gik en svær tid imøde efter mandens død i 1835. Hendes første anstren
gelser gik ud på at sikre sig privilegiet som bogtrykker. Det var jo med
nød og næppe, at bogtrykker Hyphoff havde bevaret dette. Derom vidner
Canceliets behandling af hendes ansøgning om at overtage privilegiet
til at drive bogtrykkeri og i forbindelse dermed at udgive Ribe Stiftsavis.
I Canceliets behandling af sagen henvises til de af manden førte rets
sager med kammerherre Lowzow og mandens »Pantsættelse af Ribe
Stifts Adressecontoir med Privilegier, Redskaber og alle til Bogtrykkeriet
hørende Inventarier og Indretninger, og at Pantet, da Debitor udeblev
med Betaling i rette Tid efter foregaaende lovlig Omgang blev stillet til
offentlig Auction og den 22de April 1820 tilstaaet salig Etatsraad Thygesens Stervboe........ Da der nu med Hensyn til det Anførte kunde være
Spørgsmaal om Hyphoff ikke, skjønt hans Privilegium var personelt
og han saaledes ikke egentlig kunde anses berettiget til at overdrage
samme til nogen Anden, dog med den skete Overdragelse, havde berøvet
sig selv Ret til at benytte det, og som... deraf ogsaa sin Hustrue
Adgang til at erholde det efter hans Død, saa tror Canceliet ikke at
burde anbefale Supplicantinden til hendes Ansøgnings Bevilgelse, og Deres
Majestæt behagede ogsaa i Overensstemmelse hermed allernaadigst at
resolvere at Ansøgningen ikke burde komme i Betragtning«.
Imidlertid - og under fremførelse af alle de tidligere omtalte doms
afsigelser - kommer Canceliet til følgende resultat: »at Høiesteretsdom
af 7de Juni 1832 er decideret i Farveur af Hyphoff, og der kan saaledes
ikke fra denne Side være noget til Hinder for at overdrage hans Enke
samme, saafremt hun forøvrigt dertil maatte være qualificeret. Med Hen
syn hertil tillader man sig at bemærke, at det er oplyst, at Hyphoff har
efterladt sig en ikke ubetydelig Gjæld og 7 uforsørgede Børn, af hvilke
det ene er vanvittigt, og at saaledes Enken, naar hun ikke kommer i
Besiddelse af sin Mands Privilegium, vil komme i den beklageligste For
fatning og rimeligvis inden kort Tid med sin Familie falde Fattigvæsenet
til Byrde. . . .
Da Bogtrykkeriets Drivt, skjøndt Anordningerne kræver særlig Bevilling
for at Nogen kan etablere sig som Bogtrykkere, er en borgerlig Næring,
saa maa Bogtrykkeres Enker, som det svnes have samme Ret, som
Enker efter andre Næringsdrivende, til at fortsætte deres afdøde Mænds
Erhverv, dog under en Svends Bestyrelse, og der er derfor og adskillige
Bogtrykkerier som drives for Enkers Regning paa denne Maade. Dette
er i det mindste Praksis, ligesom blandt andet Analogien af hvad Medi
cinalforordningen af 4de December 1672 $ 12 bestemmer til Fordel for
Apotekerenker, taler derfor... . Da nu fremdeles Hyphoffs Enke saavel
som hendes Søn, der bestyrer Bogtrykkeriet, gives anbefalende Vidnes
byrd for deres personlige Forhold og Familiens Subsistens afhænger af
Fortsættelsen af den afdøde Familiefaders Erhverv i det Hele, saa tror
Collegiet at burde anbefale Supplicantindens Ansøgning.
I Henhold til alt Foranførte tillader Man sig i dybeste Underdanighed
at indstille:
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At Christine Hyphoff, Enke efter afgangne Bogtrykker Hyphoff i
Ribe, ved Siden af Fortsætteisen af hendes Mands Bogtrykkerie, allernaadigst maa overdrages det ham i sin Tid forundte Privilegium tii at
udgive Ribe Stiftsavis, imod at svare en aarlig Afgift af 50 Rbdi. Sølv
tii det polytechniske Institut, samt derhos at iade Avisens Redaction
besørge af en paalidelig Mand, som af Øvrigheden dertil ansees dueiig«.
Christine Hyphoff stod, 47 år gammel, med 7 børn, som hun skulle
forsørge. Men hun var ukuelig, og den finansielle bedring af forholdene,
som efterhånden indtrådte, var nok hendes fortjeneste. Hun var god
hjertet og afholdt: »Madam Hyphoff var en af disse varmhjertede
Kvinder, der ikke taaler at se Nød omkring sig uden at gøre deres til
at afhjælpe den, selv om det skal gaa ud over dem selv. Hun har mangen
Gang laant selv for at laane andre, og mangt et nødvendigt Stykke
vandrede fra hendes eget Klædeskab over i et, der var endnu daarligere
forsynet end hendes eget. Hun havde dette lyse glade Sind, som bærer
Vanskeligheder uden at kues, og hun var dertil i Besiddelse af en ikke
ringe Humor. Det fortælles saaledes, at da Christian den Ottende og hans
Gemalinde i Begyndelsen af Fyrrerne kom her til Ribe fra Slesvig,
blev de ret koldt modtaget af Borgerne. Det var lige efter, at Prinsen
af Nør var blevet udnævnt til Statholder, og Stemningen var ikke venlig
mod Kongen, ikke en Gang et lille Hurra kunde det drives op til. Men
det syntes Madam Hyphoff dog var for galt, og hun saa da sit Snit til
i Læ af et Plankeværk at udbringe et Leve for Majestæterne og fik virkelig
nogle Naboer til at stemme i med ...«
At Christine Hyphoff også var afholdt af sine nærmeste viser følgende
lille vers, skrevet af sønnen Emil Hyphoff og trykt på silke.
Til min kjære Moder
Christine Hyphoff
den 1ste Januar 1828.
Med et varmt oprigtigt Hjerte
Jeg dig ønsker, at i Aar
Ingen Kummer, ingen Smerte
Maa Dig volde noget Saar.
Tiden rolig for Dig svinde
Helbred vorde Dig til Deel.
Allevegne Glæden binde
Krandse skjønne om Din Sjæl.
Fra din lydige Søn
E. A T. Hyp&oJJ.

Denne den ældste søn var bogtrykkersvend og havde, som tidligere
nævnt, taget del i redaktionen af avisen allerede inden faderens død. Nu
blev han faktor, og fra 1837 blev han bladets navngivne redaktør.
Efter et langt og arbejdsomt liv døde Christine Hyphoff den 22.
oktober 1858, hvilket stod at læse i avisen dagen efter: »At denne Avis's
Udgiverinde, vor elskede uforglemmelige Moder, Christine Hyphoff, født
Thormondt, igaar er afgaaet ved en blid og rolig Død, efter flere Aars
Svagelighed i sit 71de Aar, bekjendtgjøres for fraværende Venner og
Bekjendte. Ribe den 23. October 1858. Paa Sødskendes og egne Vegne.
E. Hyphoff.
Begravelsen finder Sted fra Hjemmet Torsdagen den 28. Octbr. Kl. 12.
Da vi er overbeviste om vore Bekjendtes Deltagelse i vor Sorg, frabede
vi os personlig Bevidnelse deraf«.
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Sønnen havde ret i sin overbevisning, hviiket fremgår af følgende per
sonlige digt af sognepræsten Hjort i Spandet. Det stod i avisen et par
dage efter Christine Hyphoffs død, og heraf gengives nogle vers.
Sov sødt, Du Gamle, til den lyse Morgen
Som Troen seer bag Dødens mørke Sky,
Da Gud aftørrer Taaren, stiller Sorgen,
Og kalder Glædens Blomster frem paany.
Sov sødt, Du Gamle. - Dyrebart Dit Minde
Et ærligt Navn Dig fulgte i Din Grav
Den Armes Trøst, den Syges tro Veninde,
Du delte gerne Brødet, Gud Dig gav.
Sov sødt, Du Gamle. Prøvet blev Dit Hjerte,
I Modgangs Dage viet ind til Strid.
Hvad Du har baaret under Kors og Smerte,
Det veed kuns han, som skued al Din Id.
Sov sødt. - Vi kan ej skjule Taaren
Vi, Dine Børn, som pusle om Din Grav.
Vi staae saa tavse rundt om Baaren
Og mindes Børnehjemmet, Du os gav.
(TortSiCttes).

Kathoveddøren
I nr. 3, 1973 af "Skalk* giver dr. phil. Erik Moitke en særdeles interessant fortoikning
af det store trekantrelief over Ribe Domkirkes Kathoveddør. Relieffet befinder sig så
højt over folk på gaden, at man ikke kan betragte det i enkeltheder, og dets oprindelse
strækker sig så langt tilbage i tiden, at man hverken kender tidspunktet for dets tilbli
velse eller den kunstner, der har udført det.
For et par år siden rejstes et stillads op om døren, og ved dag og ved nat (ved
skråtstillede projektører) fotograferede man reliefferne og fik derved nogle gode bil
leder frem, hvoraf nogle særdeles smukt gengives i tidsskriftet. Disse ligger til grund
for Erik Moltkes tolkning af figurerne.
Over døren befinder sig to relieffer, nederst en halvrund tympanon, der med al
tydelighed viser nedtageisen af korset i "høj sjælfuld kunst, enkelt i opbygningen,
uforlignelig følsomt i udtrykkene, knugende sorg fremstillet af en kunstners mejselhammer*.
Ovenover den romanske bue ses et trekantrelief, der i optrukket stand er gengivet
på dette blads forside. Dettes kunst er af en ganske anden art og beror på *en velbe
regnet symmetrisk komposition med kompakt massevirkning mellem uroligt flagrende
skriftband, med intimitet i figurernes samspil*. De to relieffer tilhører to vidt for
skellige kunstperioder.
I modsætning til det nederste relief har trekantrelieffet givet anledning til mange
fortolkninger, selv om skriftfeltet (2) midt i trekanten tydeligt angiver det som: Cl VITAS
HIERVSALEM, det himmelske Jerusalem. Ved iagttagelse af skrifttypernes udformning
har forfatteren nøjere kunnet tidfæste relieffets tilblivelse og derigennem også kunnet
identificere de enkelte figurer.
Forfatteren kom til det resultat, at relieffet er fremstillet i Valdemar Sejrs sidste
leveår, og at figurerne forestiller ham og de personer, der omgav ham. Nedenfor
angives fortolkningen, idet der henvises til de på forsidebilledet angivne tal.
(1) Øverst ses Gud Faders velsignende hånd. (2) Indskriftens himmelske Jerusalem
gælder billedets øvre del med 10 engle omkring. (4) Himmeldronningen og himmel
kongen, Marie og Kristus. (3) To engle løfter hovederne op til himlen. De to nedre
afdelinger skildrer henholdsvis jordlivet og underverdenen. (5) I feltet under Kristus
og Marie ses tre personer, hvor de to kronede formodes at være dronning Bengerd og
Valdemar Sejr, der sender deres bønner (symboliseret ved korset) gennem Marie op
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t!t himlen. (6) Den tredie figur, en ung mand med korsmærket tophue, hvem deres
forbøn åbenbart gætder, tolkes som Dagmars søn, Valdemar den Unge, der fandt sin
død ved et vådeskud på Refnæs. Han løftes op mod himlen af Kristus. Under konge
parret i underverdenen ses et kronet kvindehoved, der må være kongens første dron
ning, Dagmar. (7) Til venstre for Bengerd ses 3 hoveder, det er Bengerds sønner, hvoraf
den ældste, Erik, er særlig fremhævet som kongens efterfølger. På skriftbåndene 10 og
11 står henholdsvis:
Salige er de fattige i ånden, thi deres er himlens rige (Math. 5,6).
Kom, lader os bestige Guds bjerg (Esajas 2,3).
(8) Over båndet til venstre ses en række kronede kvindehoveder og til højre (9) en
række kronede mandshoveder. (11) Nederst i feltet ses en gruppe skæggede mænd. Det
må formodes, at alle disse figurer fremstiller kongens familie og hele slægt.
Hele det trekantede gavlfelt må opfattes som et kongeligt epitafium, det næstældste
i Danmark efter Jellingestenen, og det fandt sin plads ved Domkirken, som var
under bygning i et spand af år, sinket i sin opførelse af krige og brand. Det vidner
om Valdemar Sejrs nære tilknytning til Ribe, da det ellers havde været mere nær
liggende at anbringe dette monument i gravkirken i Ringsted.

På sporet af vikingetidens Svendborg
I sidste nummer af Naturens Verden (6-7, 1973) fortæller kandidatstipendiat, cand.
mag. Henrik M. Jansen om et nyt tværvidenskabeligt projekt. Man har ved Odense
universitet dannet en forskningsgruppe bestående af en række naturvidenskabelige med
arbejdere til undersøgelse af det middelalderlige samfund, navnlig med hensyn til
bydannelse som et led i en større samfundsstruktur. Valget for den første undersøgelse
blev Svendborg. Byen dukker pludselig frem i historien som en fuldt udviklet købstad,
omtalt som en del af et gavebrev fra Valdemar Sejr til Valdemar den Unges brud,
Eleonora, udfærdiget i Ribe d. 25. juni 1229.
Man har gravet søgegrøfter i nærheden af Skt. Nikolai kirke, og man har derved
fundet dybe kulturlag indeholdende en stor mængde genstande, som fortæller om en
blomstrende by med udbredte handelsforbindelser. En enkelt ting, fragment af en
møllesten af basaltlava, menes at stamme fra vikingetiden. Undersøgelserne af det
fundne materiale har omfattet pollenanalyser af lektor, cand. art. Ingrid Sørensen
og vedanalyser af forstkandidat Thomas Seip Bartholin, hvilke to begge fremkommer
med deres afhandlinger i tidsskriftet. — De foretagne undersøgelser viser således stor
lighed med udgravningerne i Ribe.

Strejflys over Ribe som søfartsby i ældre tid
Familien skibsreder Lauridsens interesse for Ribe er aldrig svigtende. Den største
tilkendegivelse fik den i november i fjor ved den storstilede gave af Johanne Dan
til Ribe. I sidste nummer af brødrene Lauridsens blad, »Frivagten« (nr. 111, juni 1973)
har museumsdirektør, dr. phil. Henning Henningsen givet en fortsættelse bag ud af
den i 1971 af skibsreder Knud Lauridsens udsendte bog: »Ribes skibsfart efter 1850«.
Forfatteren anfører spredte træk af skibsfartens historie helt tilbage til Adam af
Bremen (ca. 1075), hvor det fortælles, at pilgrimsrejser fra Norden selvfølgelig udgår
fra Ribe via Flandern og sydpå gennem Gibraltarstrædet. Der fortælles om Ribes
udrustning af et orlogsskib og om Hans Jessens Søhanes kamp med sørøvere. Artiklen
slutter med en omtale af Johanne Dan, der kaster farve over Skibbroen, således som
det ses på det strålende farvebillede på »Frivagten«s forside af februarnummeret.
Endnu en lille brik er lagt til Ribe som søfartsby.
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Personalie
Lektor Edetberg er b!evet udnævnt til æresmedlem i Antikvarisk Seiskab. Det skete
samtidig med, at man fejrede seiskabets 15 års jubiiæum. Lektor Edeiberg var i mange
år en initiativrig formand for foreningen, og det skyides ham, at Antikvarisk Samiing
fik status som iandsdeismuseum. I Ribe har Edeiberg ved opretteisen af Porsborgs
kæider og navniig Quedens Gård været med til at yde et væsentligt bidrag tii fasthoideise af Ribes fortidige ansigt.
Jan Hjarnø (stud. 60), etnoiog og mag. scient, har fået stipendium fra Statens Samfundsvidenskabeiige Forskningsråd tii en undersøgelse af årsagen tii poiynesernes store
udvandring tii de uhyre mange øgrupper i Stillehavet. Han vil i 12 måneder på Samoa
studere poiynesernes dagiige liv og navniig mataisystemet (matai = høvding). Han
skai endvidere besøge New Zeaiand, som han tidiigere har besøgt, og hvor han traf
sin poiynesiske hustru.
Mediem af bestyrelsen, Poul Dons Christensen har fået job som rejsefører hos Tjære
borg med adresse på Ceyion.
Bryllupper: Birgitte Højiund (stud. 72) og Werner Burgwald (stud. 72) har indgået
ægteskab og bor Borgergade 20 IV, 1300 København K. Lærerstuderende Anna Kirstine
Bendtsen (stud. 71) har indgået ægteskab med gdr. Håkon Nissen Friederichsen, Rørkjær
pr. Jejsing. Lærerstuderende Hanne Brorson Hansen (stud. 71) har indgået ægteskab
med lærerstuderende Erik Skaarup (stud. 71) og bor Skyttevej 16, 6760 Ribe. Syge
plejerske Karen Heide har indgået ægteskab med navn Pagel og bor Frederik den V's
Vej 19, lejl. 61 I, 2100 København 0 .
Ripenser-Samfundet gratulerer og ønsker det bedste for fremtiden.
Generallæge Carl R. Fasting-Hansen (stud. 1911) og mangeårigt medlem af R.-S. fyldte
1. oktober 80 år. Han er født i Ribe som søn af pastor Simon Hansen. I 1920 blev
han cand. med. Hans lægegerning knyttedes til forsvaret, hvor han indtil 1963 var
chef for lægekorpset. Desuden var han med i flere udvalg og beklædte mange tillids
poster i ind- og udland.
Pastor Kr. Eskildsen (stud. 24) har fået bevilget afsked fra sit embede som sognepræst
ved Vester Vedsted kirke, hvor han har virket gennem 30 år.

Adresseændringer
Fjerde klasses hovedeksamen 1906: fuldmægtig Ellen Fogtmann, Egegården, 4572 Nr.
Asminderup.
Real 24: Fru Elsa M. Kajser Christensen, Skomagerslippe 3, 6760 Ribe.
Stud 45: Fru Inger Grundtvig, f. Askgaard, Markledgade, 6240 Løgumkloster.
Real 49: Overtoldass. Svend Aage Helsinghoff, Granlunden 51, 6700 Esbjerg.
Stud 50: Oberstløjtnant Ejlif S. P. Schneider, Søvejen 2, 6500 Vojens. Sygeplejerske
Karen Marie Sørensen, f. Pilegaard Jørgensen, Rømøvej 13, 6000 Kolding.
Stud 51: Fyseoterapeut Birthe Koch, f. Larsen, Dalbrinken 21, 8600 Silkeborg. Syge
plejerske Anna Marie Løth, f. Hansen, Graugård, Blåhøj, 7330 Brande. Overdyrlæge
Peder Thestrup Schmidt, Pilekrattet 9, 8850 Bjerringbro.
Stud 52: Lærer Hans J. Jørgensen, Klorupgårdsvej 15, 9200 Skalborg. Advokat Kr. Lund
Kristensen, Havedamsvej 2, Isterød Overdrev, 2970 Hørsholm. Lærerinde Jette
Nielsen, Kystparken 175, 6700 Esbjerg.
Real 54: Ingeniør Leif Weber-Nielsen, Møllevænget 10, Dommerby, 7800 Skive.
Stud 54: Tandlæge Laura Duedahl, f. Lerche, Helgevænget 6, Thurø, 5700 Svendborg.
Fru Inger Jerver, f. Hage, 9940 Byrum, Læsø. Amtsarkitekt Gregers Jæger, Pilevej 12,
6950 Ringkøbing. Akademiingeniør Terkel G. Toft, Stormly 16, 2890 Hareskov.
Real 55: Direktør Per Bohn, Dådyrvænget 607, 2980 Kokkedal. Fru Gudrun M. Larsen,
f. Christensen, Kirkegade 18, 5560 Årup.
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Stud 55: Dyrlæge Jørgen Mejsen Westergaard, c/o Department of Mlcroblology, Auburn
Auburn University, Auburn, Aalabame 36830, USA.
Real 56: Malermester John Boubjerg Hansen, Kukkervænget 26, Thurø, 5700 Svendborg.
Sparekasseass. Lis Lauridsen, f. Johansen, Industrivej 24, 6760 Ribe. Fru Marie Mik
kelsen, f. Bjerrum, Søndermarken, Arnum, 6510 Gram.
Stud 57: Cand. psych. Ragna Fischer, Gøngehusvej 81, 2950 Vedbæk. Seminarieadjunkt
Hans Nygaard Jensen, Sandkrogen 17, 2800 Lyngby. Adjunkt, cand. mag. Claus
Nielsen, Gøngehusvej 81, 2950 Vedbæk. Fuldmægtig Mette Nissen, f. Schmidt,
Birkevej 15, Arnum, 6510 Gram.
Real 58: Ingeniør Erik Blak Nielsen, Toftehøj 25, Høruphav, 6400 Sønderborg.
Stud 58: Sekretær Kirsten Andersen, f. Hansen, Hjorterodsvej 10, 8500 Grenå. Lærer
Magda B. Andersen, f. Nielsen, Øster Allé 26, Strib, 5500 Middelfart, Lærer Jørgen
Hingeberg Pedersen, Ternevænget 13, 6760 Ribe. Civilingeniør Gunner Termansen,
Nørreskovvang 86, 3500 Værløse.
Real 59: Kok Mogens Løgstrup, Vinkelvej 3, 6760 Ribe.
Stud. 59: Lærer Lis Lindstrøm, f. Ludwigsen, Kærmindevej 3, 2820 Gentofte.
Real 60: Lærer Bjarke Friis, Stjernevænget 10, 5592 Ejby.
Stud 60: Lærer Kirsten E. Ellegaard, f. Møller, Møllevang 13, 6091 Bjert. Dyrlæge Jør
gen Eggert Gram, Nordhaven, 6630 Rødding. Korrespondent Lis Gram, Nordhaven,
6630 Rødding. Mag. scient. Jan Peter Hjarnø, c/o Keel Nielsen, Hovedgaden 21A,
3460 Birkerød. Civilingeniør Regner Kværnø, Brombærvej 13, 7200 Skærbæk.
Real 61: Assistent Ernst Hansen, Nygade 54, 6650 Brørup. Fru Bodil Margr. Mathiesen,
f. Pedersen, Elvej 15, 6000 Kolding.
Stud 61: Akademiingeniør Flemming Boysen, Åbrinken 223, 2830 Virum. Socialrådgiver
Elly Skjødt, f. Bang, Ågårdsvej 11, V. Nebel, 6040 Egtved.
Stud 62: Civilingeniør Niels G. Biering, TCD, Unido, P.O. Box 707, A-1011, Wien,
Østrig. Cand. mag. Kirsten Bolvig, Skolegade 18 IV tv., 7100 Vejle. Lærer Birgitte
Haarder, f. Præstholm, Ingridsvej 19, 9000 Ålborg. Kaptajn Peter Lungholt, Asyl
gade 12, 4000 Roskilde.
Real 63: Sygeplejerske Inga Bjerrum Hansen, Dronning Louisevej 7 st., 5000 Odense.
Kontorassistent Mary Hesselberg Madsen, f. Ebbesen, Højgade 18, Hammerum,
7400 Herning.
Stud 63: Fru Heddi M. Heide-Andersen, f. Nielsen, Børnehaven «Aleka«, 3911 Holsteinsborg, Grønland. Lærer Teddy Eeg Hoffbech, Dalsvinget 6, 8600 Silkeborg.
Sygeplejerske Karen Heide Pagel, Frederik V.s Vej 19, lejl. 61 I, 2100 København 0.
Dyrlæge Per Brøndum Petersen, Skt. Thomas Allé 5 II tv., 1824 København V.
Adjunkt Elin Hanne Watts, f. Pedersen, Nebel, 6623 Vorbasse.
Real 64: Lærer Finn Vesterlund, Færgevej 40, Krogsnæs, 5960 Marstal.
Stud 64: Stud. med. Ole Kromann Hansen, Rodskov Strandgård, 8541 Skødstrup.
Lærer Bent Jensen, Skolevej 5, Kollund, 6340 Kruså. Lærerstuderende Hanne Lind
Jørgensen, f. Andersen, Øsby, 6100 Haderslev. Lærer Mogens Kjær, Heldagergård,
5700 Svendborg. Stud. med. Hans Ivar Lund, Kalmargade 39 st. th., 8200 Århus N.
Dyrlæge Jens C. Lautrup Nielsen, Hovedvejen 122, Osted, 4000 Roskilde. Læge
Birgit Holm Petersson, Amalievej 14, 1875 København V., Pastor Elin Post, f. Marthinsen, Holmevej 168, 8270 Højbjerg. Landinspektør Kjeld L. Schøler, Fjersted,
Arnum, 6510 Gram. Christen Sørensen, Lyngevej 101, 3450 Allerød.
Stud 65: Stud. mag. Kirsten Beck, Koll. 4, vær. 171, Universitetsparken, 8000 Århus C.
Stud. oecon. Henning Boysen, Buderupvej 12, 2730 Herlev. Civilingeniør Hans Erik
Christensen, Askimvej 25, 2830 Virum. Cand. mag. Henning Dochweiler, Kingosvej 1, 8700 Horsens. Stud. polyt. Ole Harpøth, Voldumvej 37 IV, 2610, Rødovre.
Stud 66: Lærer Anders S. Hjuler, Slotsgade 6, 4200 Slagelse. Lærer Birgitte Kure Stadier,
f. Andersen, «Lillebo«, Vestermarievej 62, Vestermarie, 3720 Åkirkeby. Stud. mag.
Ulla Sørensen, f. Øllgaard, Lyngevej 101, 3450 Allerød. Fru Karen Thomsen,
f. Nielsen, Sandmarken 24, Nybøl, 6400 Sønderborg.
Real 67: Bankassistent Inge Larsen, f. Skov, Midtkobbel 60, 6440 Augustenborg.
Stud 67: Stud. soc. Karen M. Bjerg, Roskildevej 29 st. tv., 2500 Valby. Lærer Jenny E.
Christoffersen, Ågade 3 III, 7100 Vejle. Fru Ellen M. Petersen, f. Jørgensen, Søndertoften 10, Lind, 7400 Herning.
Real 68: Bankassistens Grethe Jørgensen, Ålykke, Præstkær, 6670 Holsted. Handels
medhjælper Bjarne Mogensen, Bauersallé 3, 6851 Janderup.
Stud 68: Stud. mag. Frede Granum-Jensen, Lollandsgade 20 I, 8000 Århus C. Stud. mag.
Else M. Granum-Jensen, f. Hjerrild, Lollandsgade 20 I, 8000 Århus C. Stud scient.
Karen Hjerrild, Tagensvej 15, 2200 København N. Stud. pharm. Marie E. From
Lauridsen, Torvegade 4, 6950 Ringkøbing.
Real 69: Jens Harry Bondesen, Greve Bygade 22, 2670 Greve Strand.
Stud 69: Stud. mag. Jørgen Zeuthen Ebgraf, Lundegade 3 III, vær. 21, 2100 Køben
havn 0 . Stig Jensen, Emiliehøj 4 II, 8270 Højbjerg. Stud. polyt. Anders J. Klingenberg, Vilh. Birkedalsvej 6 II tv., 2400 København NV. Stud. mag. Kirsten Kottal.
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Gesing, 6780 Skærbæk. Stud. mug. Erik Madsen, Katrinebjergvej 58, vær. 35,
8200 Århus N.
Stud 70: Stud. med. Klaus D. Boesen, Ole Suhrsgade 14 II tv., 1354 København K.
Stud. pharm. Annette Demant, Kagsåkoll. 80, 2730 Herlev. Lone Jehrbo, f. Skjærlund, Abildgardsvej 8 st. tv., 2830 Virum. Ingrid T. Jensen, f. Gade, Damvei 12,
Brøns, 6780 Skærbæk.
Stud 71: Lærerstuderende Elin M. Carlsen, Kærbøl Mark, 6760 Ribe, Stud. ing. Paul
C. L. Ertchsen, Vestergade 4, 6670 Hoisted. Knud Gregersen, Wiitemoesgade 41 11,
8200 Århus N. Stud. pharm. Lone Kjeidsen, Storegade 62, 6681 Hoisted St. Lærer
studerende Lisbeth B. Knudsen, Østerkirkevej 9, Hygum, 6630 Rødding. Stud. mag
Morten Kyndrup, Lottevej 13 st., 8220 Brabrand, Jytte Piiegaard, f. Voldsgaard,
Ugivig, 6700 Esbjerg. Lærerstuderende Hanne Brorson Skaarup, f. Hansen, Skytte
vej 16, 6760 Ribe. Stud. med. Flemming S. Wilhelmsen, Hvidovre hospital, koli.
vær. 5124, Kettegård AHé 70, 2650 Hvidovre.
Stud 72: Sygeplejeelev Dorte Kjems Albrcchtsen, «Skovhuset«, Hviding, 6760 Ribe.
Lærerstuderende Hans la Cour Andersen, Det nødvendige Seminarium, 6990 Ulfborg.
Inger M. Bomberg, Holbæk, 6780 Skærbæk. Birgitte Burgwald, f. Højlund, Borger
gade 30 IV, 1300 København K. Werner Burgwald, Borgergade 30 IV, 1300 Køben
havn K. Stud. scient. Hanne Hansen, Btilowsgade 45 II, 8000 Århus C. Stud. scient.
Axel Gadegaard Jensen, Åboulevarden 18 II, vær. 9, 8000 Århus C. Birgit Nielsen,
Tekn. Koll., Jagtvej 59, 5000 Odense. Stud. mag. Lone Lindegaard Nielsen, Skov
bakkevej 21 st., lejl. 3, 8220 Brabrand. Stud. soc. Marianne Nørby Pedersen,
Nansensgade 8 st. tv., 5000 Odense. Lærerstuderende Birgitte C. Schmidt, Krumom
13, 6270 Tønder, stud. agro. Hans Otto Sørensen, Nørre AHé 75, vær. 640, 2100
København 0 .

Stud : Jens E. Olesen, Universitetsparken, koll. 8, vær. 360, 8000 Århus C.
Stud 68: Anne Marie Pinborg, Nordborggade 29 III th., 8000 Århus C.
Stud. 71: Stud. jur. Frede Fischer, Gjellerup koll. vær. 7, Lottesvej 7 st., 8220 Bra
brand. Arkæologistuderende Mette Høj, Bushøj vej 14, 8270 Højbjerg.
Stud 72: Bent Lauridsen, Roager, 6760 Ribe. Peter Vad, Dr. Dagmarsvej 22, 6760 Ribe.
Stud 73: Kirsten Lyngs Andersen, Kiærsvej 3, 6760 Ribe. Meta Degn Andersen, Lyngbakkevej 23, 2840 Holte. Leif Bengsen, Roust, 6800 Varde. Kirsten Blok, Nørregade 39,
6690 Gørding. Mette Marie Bolding, Holmevej 6, 6760 Ribe. Lillian Brandt, Industri
vej 10, 6760 Ribe. Karen V. Christensen, Fredensgade 51, 6681 Holsted St., Rita Chri
stiansen, Lindealle 21, 6510 Gram. Bente G. Christoffersen, Vestergade 5, 6630 Rødding.
Helge Conradsen, Brændstrup, 6510 Gram. Henrik Buck, Nørremark, 6630 Rødding.
Niels Jørgen Friis, Hjerting, 6630 Rødding. Dorit Marie Gormsen, Lindeallé 2, 6630
Rødding. Gunnar Eggert Gram, Bakkevej 1, 6630 Rødding. Susanne Vibeke Gram,
Sejstrup, 6771 Gredstedbro. Eigil Graagaard, 0 . Vedsted, 6760 Ribe. Klaus J. W.
Gunnersen, Østergade 8, 6670 Holsted. Doris Birch Hansen, Kirkevej, 6681 Holsted St.
Ellen Damgaard Hansen, Brem, 6630 Rødding. Lene Hjelm, Maribovej 113, 4900
Hakskov. Svend Erik Holm, Hjortlund, 6771 Gredstedbro. Jens Tue Hølmkjær, Gjerndrup, 6650 Brørup. Thomas Jakobsen, Fårup præstegård, 6760 Ribe. Jette Janstrup,
Skolegade 38, 6780 Skærbæk. Anders Gadegaard Jensen, Østermarken, 6630 Rødding.
Hanne Jensen, Roager, 6760 Ribe. Jette Jensen, Kongevej 36, 6630 Rødding. Henni
Bente Jensen, Hygumskov, 6630 Rødding. Peter Hjuler Jensen, Ribe Landevej 77,
Sdr. Hygum, 6630 Rødding. Birthe Jeppesen, Nygade 3, 6630 Rødding. Erik Blume
Jepsen, Hømlund, 6760 Ribe. Lene Blume Jepsen, Hømlund, 6760 Ribe. Meta Jørgensen,
«Toftegården«, Kalvslund, 6760 Ribe. Annelise Kjær, Egmont koll. vær. 639, Nr. Allé 75,
2100 København 0 . Ulla Kjær, Kjærmark, 6780 Skærbæk. Flemming Kuhi, Falckvej 18,
6780 Skærbæk. Kjeld Mauritsen, Hjerting, 6630 Rødding. Anette Lerche, Tøndervej 6,
6780 Skærbæk. Ulla Michaelsen, Kongevej 39, 6510 Gram. Lars Bo Krag Møller,
Damvej 14, 6760 Ribe. Dorte K. Nielsen, Frøsvej 1, 6630 Rødding. Ejvind Beck Nielsen,
Jernkjærvej 31, 6760 Ribe. Kirsten Hedeager Nielsen, Maltvej, Askov, 6600 Vejen.
Lene Ebbesen Nielsen, Roager Kirkeby, 6760 Ribe. Poul Birch Nielsen, Kurveholmen 14,
6760 Ribe. Elev Flemming Nissen, Fole, 6510 Gram. Carla Olesen, Mellemgade 12,
6780 Skærbæk. Hanne Holm Wehner Paulsen, Stensbækvej 1, Arnum, 6510 Gram.
Kim G. Petersen, Inspektørboligen, Tangevej 2, 6760 Ribe. Anne Marie Neidhardt,
Ålborggade 5 I tv., 2100 København 0 . Lene Rosenmay, Erik Menvedsvej 10, 6760 Ribe.
Merete Kitty Schmidt, Grønnegade 28, 6760 Ribe. Ellen Schøler, Jernved, 6771 Gred
stedbro. Anna M. Simonsen, Seem Mark, 6760 Ribe. Tove Skals, Sdr. Hygum, 6630 Rød-
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ding. Theodor Karsten Skov, Ramsherred 2, Brændstrup, 6610 Gram. Martha M. Skrydstrup, Rævehøjvej 36, vær. 1203, 2800 Lyngby. Jens Staa], Vestergade 3, 6630 Rødding.
Hetnrich W. Søtbeck, Vestergade 24, Arnum, 6510 Gram. Johnny Schmidt Tauman,
Obbekærvej 4, 6760 Ribe. Palle Thomsen, Kinchsvej 2, 6760 Ribe. Vaidemar Thomsen,
Seem, 6760 Ribe. Truels Truelsen, Møllevej 3, 6760 Ribe. Bent Vase, Rosenkildevej 16,
3000 Helsingør. Elev Frands Wulff Voss, Tøndervej 12, 6780 Skærbæk. Svend-Anker
Worm, Lundsmark, 6760 Ribe. Peder Øllgaard, Gredstedgård, 6771 Gredstedbro.
Real 73: Jacob Alsing, Seminarievej 62 C, 6760 Ribe. Johannes Madsen, Enderupvej 26,
Hviding, 6760 Ribe.
Ripenser-Samfundet byder de mange nye medlemmer hjertelig velkommen og ønsker,
at de må befinde sig godt i foreningen og medvirke til at gøre den bedre i overens
stemmelse med tidens krav til gavn og glæde for unge som gamle medlemmer.

Trafikminister Kampmann har 28. september været på Mandø. Han havde først
anmeldt sin ankomst til kl. 16, men da var der højvande, og havet retter sig jo
hverken efter en konge eller en minister, så han måtte fremskynde sit besøg. Han blev
iøvrigt Mandø-boernes mand, idet han lovede, at de sidste 1600 m af Låningsveien
skal blive fuldført.
»Tak du din Gud, min søn«, sagde kællingen, »at du ikke kom for Riber Ret«. Hun
så sin søn hænge i Varde galge. Landbosparekassen for Ribe og Omegn har udgivet
et lille hæfte indeholdende Ribe Stadsret, således som den blev givet af Erik Glipping
den 26. juni 1269. Endvidere har sparekassen udgivet et kort over Ribe fra 1768. Vi
siger med Landbosparekassen: »Det er læsning, som på én gang er fornøjelig og
alvorlig«. Vi siger tak for de fornøjelige tryksager, som kan erhverves gratis i spare
kassen.
Ribes stilling som kunstby slås stadig stærkere og stærkere fast. Den kanadiske
galleriejer, Erik Falck Hansen, med gallerier i Ontario, Hamilton og Alberta har købt
Klubbens Hotel og agter at indrette to restaurationslokaler til galleri og til kunst
og antikvitetsforretning. Han agter at tage fast ophold i Ribe, hvor han tidligere har boet.
Ribe har øst for Plantagen og vejen til Trojels Knæ fået en planetby, Nørremark,
som j 1986 forventes at have 4000 indbyggere. Kvarteret har nu fået sin egen skole,
Nørremarkskolen, der blev taget i brug ved skoleårets begyndelse. Skolen er opført
med 8 normalklasser omkring et alrum, hvortil der er forbindelse fra klasserne gennem
brede skydedøre. Der er i alt 120 elever. 1 forvejen er i området placeret Ribe Handels
skole, Nørremarks Børnehave og Eksternatskolen.
Med Seminarievejs forbedrede udmunding i Saltgade er der skabt bedre trafikforhold
på dette sted, og det har åbnet mulighed for en indre ringgadeforbindelse i byen gen
nem Seminarievej, Rosenallé, Banegårdspladsen, Dagmarsgade, Kurveholmen, Brorsonsvej,
Hundegade til Damvejen. Der er ganske vist et par slemme og delvis uoverskuelige
knæk ved Dagmarsbro og ved Hundegade, men det er meningen, at det sidste vejstræk
skal erstattes med en vej langs jernbanelinjen og over til Haderslevvej, men det ligger
ude i fremtiden.
Kvickly udvider. For nogen tid siden udvidede man mod vest helt ud til Saltgade.
Nu har man udvidet mod øst ved køb af de mod Kvickly stødende grunde, hvorved
inddrages en servicestation, hvorfra man agter at forhandle benzin. Endvidere vil man
oprette et møbelhus.
Næste nummer af bladet vil, hvis de nye love vedtages, udkomme omkring 1. april.
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Christian Falster som samfundskritiker
Af
I Ribe Katedralskoles Historie er der givet en lang og udførlig omtale
af Christian Falster, der var rektor ved Ribe Katedralskole fra 1723 til sin
død i 1752. Han skildres som den mand, der gennem sin store pædagogiske
og kulturelle virksomhed stod som midtpunkt for skolens 2. guldalder.
Imidlertid har dette værk til opgave at beskæftige sig med skolens historie,
og har ikke givet en skildring af Falster som den store humanist og klas
siske filolog, han var. Det kan derfor være på sin plads her i bladet at give
en skildring heraf, sådan som det fremgår af et foredrag af adjunkt ved
Ribe Katedralskole, Jens Vind, der har holdt det i Antikvarisk Selskab for
et par år siden. Foredraget er ikke gengivet i sin helhed, dertil fylder det for
meget, men det er med adjunkt Vinds billigelse noget forkortet.

De første årtier af det 18. århundrede er herhjemme som i udlandet
præget af en krise i åndslivet, som kort kan karakteriseres som striden
mellem det gamle og det moderne. Man tænke på skildringen i Peder
Paars 3. sang af slagsmålet på Universitetet: striden mellem tradition og
modernisme, mellem autoritet og originalitet, en diskussion, som er stadig
stående, men som dengang antog særlig voldsomhed, fordi den gamle la
tinske dannelse virkelig føltes som en spændetrøje med sit stive forældede
præg af skolastik, en arv fra middelalderen. Dens kilde var Biblen og de
antikke forfattere, som gjaldt for ufejlbarlige og mønstergyldige. Hele vi
denskaben var bygget op på dette grundlag. Egne iagttagelser brugte man
næsten ikke.
Som eksempel herpå kan tages en afhandling fra 1712 af Christoffer
Jensen Lidøe: »de talparum oculis et visu«, om muldvarpens øjne og syn.
Hele det videnskabelige materiale henter forfatteren fra klassiske kilder,
den mulighed at anskaffe et levende dyr og undersøge det er ganske utæn
kelig. Ofte var emnerne for disputatserne for os at se ligegyldige og ko
miske, sådan som den samtidige Holberg ved sin gøren nar af hele dette
væsen, navnlig i Erasmus Montanus, har gjort opmærksom på. Den tid
opfattede imidlertid disse ting som alvorlige disputatsemner.
Det er velkendt, hvor hurtigt Holberg lærte at spille med de nye toner,
der fra midten af det 17. århundrede havde lydt i Europa, hvor man fra
det antikke grundlag arbejdede sig hen mod et empirisk. Langsomt var de
nye tanker trængt frem til København, hvor de mødte den unge enevælde
med sit centralstyre, der havde behov for en moderne, tidssvarende ud
dannelse til oplæring af den embedsstand, den måtte bygge på.
Hvor finder man Falster i denne omvæltning af åndslivet?
Falster var en meget flittig skribent. Han var det 18. århundredes mest
betydende klassiske filolog i Danmark og har skrevet værker derom. Han
har skrevet danske satirer, der placerer ham højt i den danske litteraturs
historie, og han har på latin skrevet 3 små tykke bind, der udkom i Am
sterdam 1729-32 under titlen »Amoenitates Philologicae«, der blev over
sat af Jørgen Olrik i 1919 under titlen »Lærdoms Lystgård«. Det er en
samling essays, der søger sine forbilleder i den klassiske litteratur, hvor
hans samtidige Holberg i sine epistler søger sine i den franske littera
tur. Det er gennem Lærdoms Lystgård, at vi vil belyse Falster som filolog
og hans indstilling til tidens nye tanker.
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Emnerne i ovenstående værk er i overensstemmelse med den overleverede
tradition og er mange og forskelligartede:
Om hedningernes himmel.
Om de gamles midler mod ildebrande.
Om nye antiquiteter.
Om studeringernes gækkelige lyster.
Er synet eller hørelsen fornemmest?
De fleste stykker er filosofiske eller humanistiske essays. De ligner
deres romerske forbillede, Aulus Gellius's kulturhistoriske anekdoter:
»Noctes Atticae«, som Faister kommenterede i et uudgivet kæmpeværk:
»Noctes Ripenses in Noctes Atticas«. (Ribe nætter til attiske nætter). Ud
gangspunktet kan være en aktuel begivenhed, hvis perspektiver belyses
ved citater fra »de gamle«, men filologien er for Falster mere end et fag,
det er en livsholdning »som en egen form, smag eller ynde i videnskaben
og i personligheden.« I sin karikatur bliver det den lærde nar, som vi mø
der ham hos Holberg i magister Stygotius eller Rosiflengius. Vor opfattelse
af det 18. århundredes begyndelse er til en vis grad præget af Holberg
og hans holdning til den gamle dannelse, og det er nyttigt at tage Falster
som et korrektiv, så man ikke tror, at alle lærde mænd nødvendigvis har
været lærde narre.
Hvad finder man nu bag disse titler til belysning af Falsters person
lighed?
Falster var ikke den ny tids mand. Han havde ikke den samme bag
grund som Holberg. Han rejste ikke ud som ung student. Hans studier ved
Universitetet strakte sig kun over et år efter, at han havde dimitteret
skolen i Nykøbing, hvorefter han vendte tilbage til sin gamle skole som
hører, hvorfra han allerede som 22-årig blev konrektor i Ribe. Men vi
ved, at dette år ved Universitetet var nok til at vække opmærksomhed om
ham hos folk med indflydelse, og han havde tilbud om plads på Borchs
kollegium, der fra stifterens side var oprettet for at skabe muligheder
for de helt indlysende begavelser. Nu kom han imidlertid til Ribe, hvor
han blev resten af sit liv, og hvad han udviklede sig til, skyldtes i usæd
vanlig grad hans egen indsats, han blev en selvlærd mand, men manglen
af en teologisk embedseksamen gav ham ikke umiddelbar mulighed for at
følge den sædvanlige løbebane enten ved Universitetet at gå fra de lavest
rangerende professorater og til de højest rangerende, de teologiske pro
fessorater, eller ude i landet fra hører at blive rektor, derefter præst og
til sidst evt. biskop. Hvorfor fulgte Falster ikke dette skema? Lå der
noget andet end tilfældigheder bag?
Der lå andet bag. Til en af de første diskurser (I 3) finder man følgende
overskrift: »Om theologernes hadskelige og alt andet en theologiske had«.
Det er ikke nogen tilfældighed, at Falster blev skolemand og ikke præst.
Og det viser også noget andet, nemlig at Falsters forhold til sit fag, den
latinske filologi, var af en så dyb og intim karakter, at den kunne give
ham anfægtelser i hans kristentro. Det findes der flere vidnesbyrd om. Et
sted (I 12): »Den lærde mands gudsdyrkelse« hedder det: »At mund
hugges om religion gør jeg mig næsten en samvittighed af. Om Noae ark
og den art forsker jeg ikke, jeg har nok i med et gudsfrygtigt sind at
betragte og se op til de guddommelige undere og sammen med den visere
og bedre menige mand roligt omfatte den fra Himlen nedskikkede sandhed,
uanfægtet, uforstyrret og uforskrækket, medens jeg overlader ordstrid
og efterforskningens ørkesløse subtilighed til de hellige kamphaner«. Kun
en gang har han tvivlet om Gud, da han som ung mand på nitten år
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lagde sig efter de teologiske lærdomme. Men lige som Tycho Brahe blev
han overbevist ved at læse dette vers:
N fo,

ser, ??Msværge;

er f;7.

Når Falster i »Lærdoms Lystgård« beskæftiger sig med »de Gamle«,
og det gør han altid, vandrer han trods sin egen kritik deraf stadig i de
gamle romeres og grækeres sko. Det er nødvendigt for ham, når han selv
havde fået et par nye støvler, at konstatere brugen af fodbeklædning i
oldtiden. Vilhelm Andersen skriver, at det ville være ham umuligt at skrive
om, at pigerne i Ribe har kønne fødder, uden først at have undersøgt
fødder i almindelighed og græker- og romerindernes fødder med henvis
ning til antikke kilder. Dagliglivet blev sat i forbindelse med og stillet i
relief til oldtiden og giver anledning til diskussion med flittig brug af
klassikerne og under anvendelse af det latinske sprog, der gør det muligt
usnobbet også at behandle pinlige emner som f. eks. (II 19): »Om ærbar
uskikkelighed og uskikkelig ærbarhed«. Som eksempel på Falsters an
vendte filologi, må man også vurdere det for en nutidslæser temmelig
chokerende stykke.
Falster beretter om et bryllup i Ribe mellem en gammel kvinde og en
helt ung mand. Der bliver omdelt en latinsk pasquil - et spottedigt, sikkert
nok forfattet af Falster selv, og den bliver sunget mellem festsangene,
hvilket naturligvis vækker latter blandt de studerte folk og dernæst
følges op med en alvorlig bordtale om giftermål med gamle kællinger,
naturligvis på latin, så de involverede parter intet forstår. Det fore
kommer jo os fantastisk frækt og fantastisk åndshovmodigt. —Den snob
bede latinske dannelse over den jævne borger —, men det har ganske givet
ikke været sådan ment. Det stemmer ikke med Falsters mening iøvrigt
til den gemene mand (jfr. tidligere). At gøre nar af et ulige par er et
almindeligt emne i den romerske kejsertids digtning, og det gik igen
både i middelalderen og i nyere tid i hele Europa. Det er ikke den specielle
situation, der interesserer Falster, men det almene, det typiske, der kan
udledes af situationen.
Det gælder så at sige alle diskurserne, at de er sokratiske i den for
stand, at de bevæger sig fra det specielle til det generelle, og man skal
være forsigtig med at hente historisk stof fra dem, idet man ikke kan
skelne mellem virkelige begivenheder og opdigtede. Man kan ikke i al
mindelighed høste historisk viden uden i et tilfælde, om Falster selv. Selv
om de filologiske emner er pudsige, så er det de stykker, hvor vi kommer
forfatteren tæt ind på livet som gør, at »Lærdoms Lystgård« kan læses
i dag.
Et andet træk i Falsters karakter er hans tolerance. Et sted kommer
forfatteren til at diskutere calvinister og deres forvisning fra København
med en præst, som er ivrig modstander af alle andre former for gudstro
end den lutherske, hvor en anden af de tilstedeværende tydeligvis ud
trykker hans sympati. Han siger: »Jeg elsker min kone, men tager des
uagtet, ærbarheden ufortalt, de andres i øjesyn, roser dem og holder af
dem. Ganske på samme vis er jeg den hjemlige kirke hengiven i en sådan
måde, at jeg desuagtet lader enhver udenlandsk kirke stå ved sit værd og
sin hæder«.
Ikke mindre tolerant er han i sit syn på opdragelse. En skrækkelig be
givenhed i Varde, hvor en ung kone har slået sin ægtemand ihjel, fordi
hun var blevet tvunget til at gifte sig med ham af forældrene, bliver
udgangspunkt for en disput om forældres ret til at råde for deres børns
giftermål. Her indtager Falster det formidlende standpunkt, at vel skal
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forældre have myndighed over børnenes giftermål, men ikkun en borgerlig,
afmærket af skikkelighedens grænser, ikke en husbonds ret, et despotisk
tyranni over deres børns sind, hvilket de fleste forældre, jeg ved ikke med
hvilken ret, plejer at tiltage sig.
Om sit syn på dans og lystighed har han en herlig skildring af et bryllup
*her i nærheden af Ribe hos en højagtbar sognepræst, da en af hans
embedsbrødre indgik ægteskab med husets ældste datter«. Han kommer da
til at sidde til bords med en præst, som giver udtryk for tilfredshed med,
at det nu går ordentlig til ved byens bryllupper og gæstebud, at dans,
lege og den slags moro, som forhen havde været i høj yndest, nu hos de
fleste borgere begyndte at lægges for had. Falster kan da ikke lade være
med at give udtryk for, at utidig hellighed ikke er hans smag, »som
pålægger de menneskelige tilbøjeligheder så hårde afholdenheds vilkår, at
de, som adlyder, synes inden døden at udslettes af de levendes tal. Nej,
når andre danser med fødderne, danser jeg med øjnene. Jeg ser gerne på
Epimimondam, der danser godt, medens jeg selv fra min spæde alder
har været tungnem overfor denne lystige lærdom og desårsag ukyndig
i den og afholden fra den«.
Overfor en præst, der forarges over en ung mand, der er blevet barne
fader i utide, hævder Falster, at man bør være mere villig til at tilgive
legemets end sjælens laster, havesyge, misundelse og hævngerrighed. Det
første er kun gerninger, det sidste tilstande, de første kan tilskrives ung
dom, uagtsomhed, almindelig svaghed, de sidste er virkelige brud på
budet om kærlighed til Gud og næsten.
Denne holdning til humanismen genfindes hos mange andre forfattere,
men det charmerende hos Falster er den nære sammenhæng mellem den
humanistiske holdning og Falsters personlighed, de to ting er smeltet
sammen. Det kom til at bestemme hans standpunkt, da han blev opfordret
til at søge rektorembedet i Roskilde. Han skriver derom i »Lærdoms
Lystgård«: »Jeg har altid været bekymret for min gode sjælero, og har
den gyldne middelvej så meget des kærere, som den indeholder større
sorgløshed, medens overflødigheden indeholder flere baghold og farer ...«.
Også et professorat ved Københavns universitet frabad han sig »ej
anderledes end om den var en ulykke, dels fordi det ved Københavns
universitet næsten alene er teologien, der er i anseelse, dels af den grund,
at komme til at beskæftige sig med fag, som han havde ringe eller intet
kendskab til, f. eks. geometri«.
Denne holdning krævede stort mod, et mod, som han også udviste, når
han hævdede skolens anseelse og rektors ansvar. Ved et bryllup bliver han
kraftigt udfordret af en provst, der netop har haft en voldsom strid med
sin rektor. Falster hævder her, at en stor skoles rektor bærer en langt
tungere byrde på sine skuldre, har et langt større embede at opvise end
en præst. »Du styrer kun en kirke, men han beskikker næsten lige så
mange kirker, som han har tilhørere at undervise. Du har kun sjælene at
sørge for, men han skal ikke alene danne deres forstand, men pryde deres
legemer med renlighed og sætte ordentlig skik på deres manerer«.
I det allersidste essay ser vi ham endnu engang vokse fra humanismens
stolthed over menneskenaturens herlighed til det simpelthen at være men
neske. En gammel købmand, som har overværet en diskussion mellem
Falster og nogle præster, bryder ud i jammer, fordi han ikke forstår sig
på boglige kunster og påstår, at ingen dødelig kunne kappes i lykke med
de lærdes stand. Men Falster trøster ham: »Intet er bedre og lykkeligere
end den gemene mands fornuft, som ikke ledsages af tom attrå efter
udødelig amindelse, men som ledsages af en gylden sinds rolighed. Jeg
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afskyer det menneske, som studerer, hvis han ikke stræber efter at høste
den frugt af studeringerne, at han i beskedenhed, tugt og ærbarhed over
går matrosen, soldaten, kokken og kusken... Dette er lærdommens sjæl,
det er det i sandhed ypperste kendetegn på en lærd mand, ikke titler, ikke
doktorringen eller doktorhatten, ikke kappen ... Vær den, du er, da skal
du være mig en levende historiebog, et helt bibliotek, der er mig dyrebarere
og kosteligere end alle bind i hele min bogsamling«.
Inden vi slipper Falster, undgår man ikke at sammenligne ham med
Flolberg. »Beskedenhed, tugt og ærbarhed« —ingen kan undgå at komme
til at tænke på lieutnantens ord i slutningen af Erasmus Montanus: »Mig
synes, det fornemste, man burde lære i skolerne... og at en lærd mand
burde formentlig kendes frem for andre derpå, at han er mere temperered, modest og føjelig udi sin tale end en ulærd.« Sidste bind af
Amoenitates kom 1731, samme år som »Den danske Skueplads«, så om
afhængighed kan der ikke være tale, men ligheden er overraskende,
ikke mindst når man tænker på, hvor forskellige de to mænd må have
været: Den vennesæle Falster over for den sfinxagtige Flolberg, klassike
ren over for modernisten, den lidt oversete Ribe-rektor over for den
succesombruste professor, hjemmeføddingen over for verdensmanden. Men
sandheden er måske, at vi er for tilbøjelige til at anbringe dem i hver sin
bås, den ene i forlængelsen af det lærde århundrede, den anden som be
gyndelsen til det nye, oplysningens århundrede. Måske fik vi et sandere
billede ved at betragte begge i lyset af den europæiske humanisme og dens
hidtil uudtømmelige kilde, den klassiske oldtid.

Dødsfald
Ripenser-Samfundets mangeårige medlem og tidligere medlem af bestyrelsen
lektor Ff<27M
er afgået ved døden den 15. december. Han blev 59 år.
Hans Schmidt er født i Gram, men opvokset i Varnæs, hvor han blev student fra
Åbenrå Statsskole. I 1938 blev han cand. mag. med historie og tysk og kom
efter nogle undervisningsår i København til Ribe i 1944, hvor han virkede
til sin død.
Rektor Vestergård skriver følgende om den afholdte lektor:
Lektor Schmidt var lærersøn og voksede op i et H. P. Hanssensk præget hjem.
Dette har givet medvirket til, at han valgte historie som hovedfag og altid vedgik
sin gæld til professor Erik Arup, selv om ensporethed i metode og synspunkter
var ham komplet fremmed.
Denne åbne indstilling tog han med over i sin lærergerning. Han var i besid
delse af en lykkelig hukommelse, en vældig faglig viden, som han forøgede til
det sidste, og en enestående evne til at meddele sin viden til eleverne. Man kan
fristes til at sige, at han var en kunstner i sit fag.
Men han var mere end det. Han var et sjældent hjertevarmt og hjælpsomt
menneske, dybt engageret i andres ve og vel. Han fulgte elevers og kollegers
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tilværelse langt ud over de åremål, i hvilke de havde daglig kontakt, og til
hans største glæder hørte besøg af gamle elever.
Mest imponerende var han dog ved sin sjælelige styrke. Han var de sidste mange
år total blind, men han tabte ikke modet, arbejdede tværtimod ekstra med de
midler, der stod til hans rådighed, og heri uvurderligt støttet af sin efterladte
kone, Inger Marie Schmidt. Denne indsats vakte beundring, ikke blot i Ribe,
men blandt kolleger over hele landet.
Vi vil savne ham og ære mindet om ham.

^ aR ip en serjS am fu n d et

Genera!forsamling
Ripenser-Samfundets generalforsamling, der afholdtes i forbindelse med års- og legat
receptionen, havde kun samlet 14 deltagere på trods af, at der stod vigtige ting på
dagsordenen med de nye loves fremlæggelse.
Formanden bod velkommen og mindedes de i årets lob afdøde medlemmer: Læge Kai
Hestbech, læge N. K. Nielsen, civilingeniør Poul Agerbæk og advokat C. J. Andersen.
Til dirigent valgtes fru Damkjær, der straks gav ordet til formanden, som aflagde
beretning om det forløbne år. Medlemstallet var pr. 1. oktober 921, en fremgang på 38.
Det skyldtes først og fremmest næstformandens energiske indsats, og foreningen bringer
herved lektor Edelberg sin bedste tak.
Bestyrelsens sammensætning havde i årets løb været underkastet en del ændringer.
Veisig overtog sekretærposten, efter at Daugaard Peters rejste til Tyskland. Lisbeth Sø
rensen trådte ud af bestyrelsen efter eget ønske. Hun blev erstattet med Hans Erik
Christensen. Arhus-repræsentanten i bestyrelsen, Ole Laursen, blev erstattet med Bo
Tribler, og endelig rejste Dons Christensen efter sommerferien til Ceylon.
Der har i årets løb været afholdt de sædvanlige fester: 60 års jubilæumsfest og legat
reception på restaurant Botanique med generalforsamling, julefest på Postgården i Ribe
og forårsfest på Høkergården i Århus. Alle disse fester fik et vellykket forløb, som
det tidligere er beskrevet i bladet, og foreningen takker i den anledning arrangørerne.
I årets løb havde der været afholdt 5 bestyrelsesmøder og 2 møder i instruksudvalget.
Det har foruden de løbende forretninger væsentligt drejet sig om de nye love og
om udformning af indholdet for de enkelte embedsbestillinger. I dette sidste arbejde
mangler der en hel del.
Legatudvalget, hvori Lisbeth Sørensen var medlem, måtte rekonstrueres, først med
Dons Christensen og efter dennes bortrejse med formanden som medlem. Den havde
været samlet og havde foretaget den årlige uddeling.
Bladet er udkommet med de sædvanlige 4 numre å 16 sider. Det har så vidt muligt
fulgt traditionen fra Rosenstands tid. Der har været røster fremme om at gå over til
offset, men der synes ikke at kunne vindes noget derved.
Formanden sluttede med at rette en tak til alle dem, der har hjulpet foreningen i året,
der gik, og uden hvis hjælp det slet ikke kunne løbe rundt.
Tak ti! Ribe byrad for tilskud pa 500 kr. Tak til de mange medlemmer, der ved
kontmgentbetalingen betænker foreningen med ekstrabidrag, hvorved kontingentet kan
holdes nede til fordel for vore unge studerende. Tak til fru Norrild og en anonym
giver for bidrag ti! understøttelsesfondet. Tak ti! vore annoncører i bladet og til
sidst en tak ti! vore afgåede bestyrelsesmedlemmer. Tak ti! Lisbeth Sørensen, der
i sin tid udførte et stort arbejde med undersøgelse af andre elevforeningers aktivitet
og utallige gange har været referent ved foreningens møder. Tak til Daugaard Peters
for vel udført arbejde som foreningens sekretær og for hans indsats med bladet, da
Rosenstand ikke kunne mere. Tak til Dons Christensen, der var flittig deltager i vore
bestyrelsesmøder.
Derefter forelagde kassereren regnskabet for det forløbne år, sådan som det fremgik
af bladets sidste nummer. Det sluttede med et underskud på 416,15 kr.
Som punkt 3 forelagde sekretæren de nye love, som der havde været arbejdet på
i næsten 2 år. De blev nu vedtaget under protest fra formanden, der stemte imod,
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og kassereren, der undlod at stemme. Hovedændringen var regnskabsårets flytning til
kalenderåret og dermed udsættelse af kontingentindbetalingen til 1. april.
Det fjerde punkt på dagsordenen var forelæggelse af budget for det lange over
gangsregnskabsår 1. oktober 1973 til 31. december 1974. Indtægter: Kontingenter +
ekstrabidrag 9.300 kr., Ribe byråds tilskud 500 kr. og annonceindtægt 2.800 kr. Ud
gifter: Bladet 5.500 kr., kuverter og distribution 3.100 kr., arrangementer 5.000 kr.
og øvrige omkostninger 1.400 kr. Det giver et budgetunderskud på 2.400 kr., der til
dels er en midlertidig følge af regnskabsårets flytning. Kontingentet blev fastholdt
til 12 kr., dog 6 kr. for studerende.
Derefter foretoges der valg til bestyrelsen. Resultatet var en stærk fornyelse, således
som det fremgår af fortegnelsen side 217.
Da der ikke var indlæg under eventuelt, afsluttede formanden generalforsamlingen
med tak til dirigenten og forsamlingen.
yfrs/est og iegøtreeeption blev afholdt i restaurant "Den gyldne Hane« i Lande
mærket vis-å-vis Rundetårn. Restauranten var lukket for andre gæster, og lokalet
fremtrådte særdeles hyggeligt og roligt. Der var ca. 40 deltagere, og festen forløb pro
grammæssigt med højdepunktet med uddelingen af Lauridsens legat, der tildeltes følgende:
Etnografistuderende Lis Gramstrup (stud. 58), stud. mag. Kirsten Beck (stud. 65), stud.
polyt. Hans Frost Ravn (stud. 68), stud. scient. Poul Møller Petersen (stud. 70),
stud. mag. Mogens Kyndrup (stud. 71), stud. soc. Marianne Nørby Pedersen (stud. 72)
og stud. odont. Kirsten Klok (stud. 73).
/nie/esten i Kii*e på Postgården fik ligeledes et særdeles vellykket forløb med stor
tilslutning, men der var igen i år vanskeligheder med tilmeldingen, idet der havde
tilmeldt sig så mange, at adskillige havde fået afslag på deltagelse. Postgården havde
imidlertid taget mod tilmeldinger, hvorved hele arrangementet blev noget trykket
både ved bordene og ved dansen bagefter, og foreningen fik en ekstra udgift, da
tilskuddet var beregnet på ca. 50 deltagere, og der mødte 83.
Forårs/eytfM i yirAns aflyses i år på grund af den økonomiske situation.

Med dette nummer af bladet følger indbetalingskort til kontingent for regn
skabsåret 1974. Kontingentet er for tiden indtil 1. januar 1975
6 &r. /or lærlinge, studerende, værnepligtige nt. v.
22 &r. /or øvrige medlemmer.
Medlemmerne opfordres til straks at indbetale kontingentet på giro 6 66 76,
da foreningen med flytningen af regnskabsåret fattes penge. Tillige vil vi være
taknemlige for ethvert frivilligt ekstrabidrag, så vi kan holde kontingentet nede
til fordel for vore mindre velbeslåede medlemmer.
Skriv tydeligt og fuldstændigt på modtagerkuponen. Det sparer kassereren for
tidsspilde og ærgrelser.
Med venlig hilsen
Kassereren.
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DIREKTØR CAND. PHARM. NIELS PETER LAURIDSEN
OG HUSTRU JOHANNE MARGRETHE LAURIDSEN,
f. RUBNER-WISSINGS LEGAT FOR STUDENTER FRA
RIBE KATEDRALSKOLE
Legatet skal i henhold til fundatsen *anvendes som økonomisk støtte efter for
udgående ansøgning til fattige, men flittige studenter fra Ribe Katedralskole
til videregående boglig uddannelse. Af de fra nævnte skole dimitterede studenter
har de fortrinsret, som er beslægtede med en af legatstifterne, eller som stammer
fra direktør Lauridsens fødesogn Gørding, Ribe amt«.
Legatet uddeles i et antal portioner, der fastsættes af legatbestyrelsen. Legat
modtagernes navne vil blive meddelt ved Ripenser-Samfundets årlige års- og legat
reception, og legatportionerne vil blive de pågældende anvist.
Ansøgningsskemaer kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til major E. M.
Veisig, Krogen 3, 3060 Espergærde, og ansøgningen skal være indsendt inden
10. september 1974.
jRfpenser-Sgm/MMtfet
LegatKifvd/get

Som det fremgår af ovenstående annonce, sker uddelingen af ovenstående omtalte
legat efter sommerferien, og der vil til den tid fremkomme annonce i dagbladet ^Vest
kysten«. Her i bladet averteres det allerede nu, da det næste nummer af bladet først
udkommer ca. 1. september.

Personalie
Mangeårigt medlem af Ripenser-Samfundet, statsgeolog Sigurd Hansen (stud. 18) er
død. Sigurd Hansen er født i Sejstrup og omfattede skolen og foreningen med stor
interesse.
Tidligere overlæge ved Ribe Amtssygehus, David Bøggild, er død næsten 81 år gammel.
Overlægen, der var R. af Dbg-, var i en årrække formand for Antikvarisk Samling.
Medlem af R. S. læge Jacob Hune (stud. 60), søn af førstelærer Hune, Vester Vedsted,
har nedsat sig som læge i tilknytning til lægehuset i Ribe.
Advokat Palle Rohrsted har overtaget C. J. Andersens advokatforretning i Dagmarsgade.
Der er nedsat en dansk nationalkomite for »Den Europæiske Byggefredning 1975«,
hvori stadsingeniør A. Ellemose og antikvar Mogens Bencard har fået sæde.
Rryl/Kp.' Karen Mikkelsen (stud. 72) har indgået ægteskab med Jens Vestergaard
Sørensen. Parret bor i mejeriboligen, Hodde, 6862 Tistrup. Ripenser-Samfundet ønsker
tillykke.
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Ribe Domkirkes indre restaurering, der har stået på det meste af to år og har
kostet ca. 2 miH. kr., er nu tilendebragt. Den har omfattet hvidtning, indsættelse af glas
malerier i apsis og en gennemgribende restaurering af orglet, det sidste alene har kostet
1 mili. kr.
Orglet står nu i sin vældige nye skikkelse med sine orgelpibers topprydelser oppe
under hvælvingerne og er med sin ideløse klodsede brunmalede pulpitur ved at trykke
det gamle orgels underdel i gulvet. For at opnå harmoni eksperimenterer man med at
male underdelen grå, det prøves dog kun med vandfarve, der kan vaskes af. Lad det
ske snart, så de gyldne farver igen kan komme frem. Apsis stråler skønt med sine
farvede glasruder og står som det bedst tænkelige alterbillede. Riv det kantede »Tempel*
ned og giv alterbord og kors en noget større udformning, så apsis indefra kan fremtræde i al sin rundbuede blide ynde.
I Legoland opføres for tiden 40 af Ribes historiske bygninger i Legoklodser. Bl. a.
Domkirken og hele Skibbroen med everten Johanne Dan.
Ribe er karet til »Årets by* ved dagbladet »Jyllands-Posten«s årlige konkurrence
om denne titel og har fået bladets æresflise samt 10.000 kr. Den er givet i erkendelse
af kommunalbestyrelsens udprægede erhvervsvenlighed over for nyt produktionsliv i
kommunen. »Velkommen til Ribe, årets by* vil i dette år være at finde på adskillige
bilruder til reklame for byen.
Ribe storkommune nærmer sig de 18.000 indbyggere. Ifl. en udarbejdet prognose vil
indbyggertallet passere de 20.000 i 1986.
Det skrider fremad med Ribes fritidscenter. Der har været mange arrangementer til
fordel for centret, og der er holdt rejsegilde på den første af de to store haller, der
ventes færdige i nær fremtid.
Manø er i søgelyset i disse år. Befolkningstallet har været dalende, som det er for
alle øsamfund i denne tid. Siden 1969 er der 48 færre på øen, og antallet er nu på
110. Låningsvejen har skabt nye forhåbninger for øens fremtid! Den har længe været
til debat, men nu ser det ud til, at vejen færdiggøres med forbindelse op over diget
til den bagved liggende vej mellem Vester Vedsted og Sønder Fårup. Der arbejdes på
en dispositionsplan af arkitekt Ffans Vessing. Her kommer de ulovligt opførte sommer
huse i søgelyset (ved nærmere undersøgelse kun ét). Der drømmes lyse drømme. Ty
skerne interesserer sig for øen, og der har været tyske redaktører på besøg. Man er ikke
interesseret i flere sommerhuse, derimod nok i udlejning af rum i tilslutning til be
stående bebyggelse. Kromand Fischer Jensen håber på en befolkningseksplosion, hvis der
gives grønt lys for udstykning af grunde til helårsbebyggelse. Man snakker om at
afhjælpe lægehjælp og sygeplejehjælp gennem helikoptertjeneste. Der er dog stadig
problemer med kloakering og vandforsyning.
Der bliver nu indrettet »Internationa! Kunstgalleri* i Klubbens Hotel. Samtidig
spekulerer man i Ribe på at få et nyt stort hotel for at imødegå den nedsatte hotel
kapacitet, der dels hidrører fra ændringen af Klubbens Hotel og dels fra, at Stenbohus
har udlejet sine værelser til klublejligheder.
Gasværket er nu fjernet, og kun gasbeholderen står tilbage. Arealet står nu tomt
omgivet af et plankeværk, der engang falder, når arealet skal udnyttes evt. til parke
ringsplads. Man fandt ikke noget af vikingebyen under arealet.
Det kommunale blad »Kontakt* er nu nået op på 10 numre. Vil der komme flere, når
et nyt byråd træder til? Vi vil i næste nummer komme med en nærmere omtale af
indholdet i de sidste numre.
Ripenser-Samfundets medlemmer vil kunne erholde Katedralskolens årsberetning ved
henvendelse til sekretæren.
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Adresseændringer
Stud 27: Rektor Gudmund Jensen, Skyttevænget 38, 6733 Hjerting.
Stud 46: Landinspektør Hans-Ejner Jensen, Keilstruplund 33, 3460 Birkerød.
Stud 48: Domprovst Otav C. Lindegaard, Præstegade 20, 6100 Haderstev, civitingeniør
Bendiks Skov Petersen, Solbyen 9, 9000 Ålborg.
Reat 51: Fru Atma Hovgaard Wotf, f. Vittadsen, Tværsigvej 50, 6740 Bramminge.
Reat 55: Lægesekretær Anne-Lise Gjertøv-Christensen, Sygehuset, 3961 Umanak, Grøn
tand.
Stud 56: Civitingeniør Henrik Brink Clausen, Mosegård Park 96, 3500 Værtøse.
Reat 56: Malermester John Boubjerg Hansen, Løvsangervej 8, Thurø, 5700 Svendborg.
Stud 59: Civitingeniør Iver Christophersen, Ved Højmosen 3-2, 2970 Hørsholm, Mona
Madsen, bibliotekar, Strandhaven 9, 3060 Espergærde, læge Pout Neergaard, Kors
vang 11, 5610 Assens, sekretær Anna Elise Reppien, Malmøvænget 6, 8381 Mundelstrup.
Stud 60: Advokat Christen K. Christensen, Østergade 4, 6580 Vamdrup, provisor Inge
Jilrgensen, Hotmehaven 53, 2670 Greve Strand.
Stud 61: Programmør Leif Hedaht Rasmussen, L 31, v46, EDB-afd., Danfoss A/S,
6430 Nordborg, amanuensis, cand. psych. Arne Praht, Tegtgårdsvej 6 A* tv., 3050
Humlebæk, korrespondent Anna M. Tjørnelund, f. Lund, Skovbovænget 12*, 5000
Odense.
Stud 62: Bibliotekar Karen Albert, f. Jørgensen, Skråplanet 31, 2750 Ballerup, lærer
Jørn Erik Albert, Skråplanet 31, 2750 Ballerup, fru Karen Jørgensen, f. Krog,
Asser Rigsvej 33° I, Kristrup, 8900 Randers, revisor Herman J. Madsen, Gludsmindevej 33, 7100 Vejle.
Stud 64: Civilingeniør Erling Møldrup Pedersen, Willemoesgade 61 V th., 2100 Køben
havn 0., Kjeld Lohmann Schøler, landinspektør, Finsensvej 75° th., 2000 Køben
havn F.
Stud 65: Civilingeniør Hans Erik Christensen, Skodsborgvej 38, 2830 Virum, cand. jur.
Christian Nielsen, Søndergade 5° th., 7620 Lemvig.
Stud 66: Lægesekretær Elsa Falk, f. Schmidt, Vejlegårdsparken 8° tv., 2660 Brøndby
Strand, tlf. 01 73 66 87, stud. scient. Vivi Marianne Iversen, Sverrigsgade 9, 6700
Esbjerg, lærerstuderende Niels M. Kristiansen, Nattergalevænget 7, 6760 Ribe, social
rådgiver Lene Marie Kyster, Smedegade 1°, 8700 Horsens, stud. med. Annegrethe
Liljestrand, f. Biering, Sturegatan 23 E, Våstervik, Sverige, advokatfuldmægtig Knud
Sander, »Tradsborg«, Øster Vedsted, 6760 Ribe.
Stud 67: Frk. Christiane Danckert, Den rejsende Højskole, 6990 Ulfborg, stud. oceon.
John Chr. Dehn, Box 19, 6630 Rødding, Oluf Jepsen, Sadolinsgade 97, 5000 Odense.
Stud 68: Povl B. Lasbo, Alsgade 25°, 6400 Sønderborg.
Real 68: Bjarne Mogensen, Enghavevej 2, 6800 Varde.
Stud 69: Frk. Helle Christensen, Statshospitalet, Bolig 18, 2600 Glostrup, stud. mag.
Jens Arne Enemark, Tornumgård, 6660 Lintrup.
Stud 70: Musikstuderende Inge Beck, Moltkesvej 12*, 8260 Viby J.
Stud 71: Frk. Anna K. Bendtsen, c/o Frederiksen, Rørkær, 6373 Jejsing, frk. Anny J.
Karkov, Skoleparken 57 st. tv., 6700 Esbjerg, stud. soc. Marianne Keldorff, Valde
mar Sejrs Allé 4, 6760 Ribe, stud. ing. Paul C. L. Erichsen, Borgmester Jørgensensvej 7, lejl. 66, 9000 Ålborg, Niels Hansen, Marselis Boulevard 69*, 8000 Århus C.
Stud 72: Frk. Anette Aagaard Andersen, Roskilde Højskole, 4000 Roskilde, Arne Helvig
Brandt, Willemoesgade 41°, 8200 Århus N, stud. med. Bent Gyldenhof, Skanderborgvej 21, st. tv., 8000 Århus C, frk. Gerda Gadegaard Jensen, Ny Munkegade 36*,
vær. 1, 8000 Århus C, frk. Birthe Jepsen, Astrupvej 15, 6780 Skærbæk, frk. Inga
Knudsen, Lyndale Nursing Home, 3 Helena Road, Ealing, London W 5, England,
lærerstuderende Finn Okholm, Vinkelvej 5, 6760 Ribe, stud. soc. Marianne Nørby
Pedersen, c/o Lars Nielsen, H. C. Ørsteds kolh, vær. 3110, 5000 Odense, Søren Seeberg Sørensen, Chr. d. X's Vej 195, 8270 Højbjerg.
,
Stud 73: Frk. Meta Degn Andersen, Vangsbovej 5, Brøns, 6780 Skærbæk, Anders Gade
gaard Jensen, Jacob Knudsensvej 5, 8230 Åbyhøj, Peter Hjuler Jensen, Ellehøjvej 9,
2800 Lyngby, Kirsten Klok, Nørregade 8*, 8000 Århus C, Lars Bo Krag Møller,
Degnebakken 25, Hasle, 8210 Århus V, Lene Ebbesen Nielsen, Spobjergvej 56, 8220
Brabrand, frk. Anna K. Simonsen, Hovedgaden 59, Hoptrup, 6100 Haderslev,
frk. Merete K. Schmidt, Set. Pedersgade 10, 6760 Ribe.
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Nye medlemmer
Fru Else Ewers Andersen, Dagmarsgade 14, 6760 Ribe.
Stud 66: Stud mag. Kirsten Ewers Andersen, Rektorparken 14*, 2450 København SV.
Stud 69: Lærerstuderende Lis Abiidtrup, Rosenvangs Alié 100, 8270 Højbjerg, stud. mag.
Elisabeth Ottesen, Set. Pauts KoH., Fredericiagade 84, 1310 København K.
Stud 71: Marianne Bruun, Skyttevej 33, 6760 Ribe. 05-42 15 23, Else Marie Krog, Hegelundsvej 13, vær. 23, 6760 Ribe, stud. med. Knud Erik Outzen, Lauge Kochsvej 11,
8200 Århus, Bente Poulsen, Krogerup Højskole, 3050 Humlebæk.
Stud 72: Gymnasieelev Anette Brandt, Hovedvejen 5, Brøns, 6780 Skærbæk.

Ripensersamfundets organisation

Restyre/sen.
Formand og redaktør: Lektor Anton Karkov (stud 25), Carolinevej 6, 1900 Flellerup,
tlf. 01 HE 8638
Næstformand: Lektor Lennart Edelberg (stud 33, Holmevej 18, 6760 Ribe, tlf. 05 21 10 14.
Kasserer: Kaptajn Peter Lungholt (stud 62), Asylgade 12, 4000 Roskilde, tlf. 03 36 32 35.
Sekretær: Civilingeniør Hans Erik Christensen (stud 65), Skodsborgvej 38, 2830 Virum,
tlf. 01 85 39 70.
Redaktionssekretær: Stud. med. Ib Koldbæk (stud 63), Næsborgvej 16 st. tv., 2650 Hvid
ovre, tlf. 01 47 09 57.
Arrangementsudvalgsformand: Civilingeniør, HD Carl Rise Damkjær (stud 51), Adel
gade 49*, 1304 København K, tlf. 01 13 12 10.
Kontaktmand til repræsentantskabet: Major Ejvind Morten Veisig (stud 51) Krogen 3,
3060 Espergærde, tlf. 03 23 42 50.
Arkivar: Stud. polyt. Bjarne Sørensen (stud 71), Virum Overdrevsvej 3, 2830 Virum,
tlf. 01 85 68 19.
Bestyrelsesmedlem: Stud. jur. Bo Tribler (stud 70), Vestervang 38", 8000 Århus C.
1. suppleant: Stud. scient. Karen Hjerrild (stud 68), Tagensvej 15, vær. 24, 2200 Kø
benhavn N.
2. suppleant: Kommuneassistent Kirsten Hingeberg Pedersen (real 65), Olfert Fischers
gade 47^, 1311 København K, tlf. 01 12 16 98.
Revisorer.Overinspektør Chr. Trærup-Andersen (stud 25), Nordborggade 11 2100 København N.
tlf. ØB 88 30.
Civilingeniør Peter Daugaard Peters (stud 57), Holmegårdsparken H tv., 2980 Kokkedal,
tlf. 03 24 77 21.
RetdsorsMpplMMt.'
Overlærer Vagn Jensen (stud 50), Stradellasvej 10' tv., 2450 København SV tlf.
01 VA 8317.
./IrggMgsrfpræsfHigMter.'

Arg. 65: Stud. Ung. mere. Knud Daugaard Peters, Snogebæksvej 17', vær. 24, 8210
Århus V, tlf. 06 15 66 77.
Årg. 65: Kommuneassistent Kirsten Hingeberg Pedersen, Olfert Fischersgade 47",
1311 København K.
Årg. 68: Stud. scient. Karen Hjerrild, Tagensvej 15, vær. 24, 2200 København N.
Årg. 69: HA-studerende Esther K. Uhrenholt, Marius Simonsensvej 7 " tv., 8200 Århus N.
Årg. 70: Stud. theol. Ole Beck, Vartov Kollegium, Farvergade 27, 1463 København K,
tlf. 01 BY 7670.
Arg. 72: Stud. agro. Hans Otto Sørensen, Egmont Kollegium, Nørre Allé 75, vær. 640,
2100 København 0 , tlf. 01 35 45 75, lokal 640.
Årg. 71: Stud. pharm. Anne Marie Schmidt, Ostenfeld Kollegium, vær. 501, Rævehøjvej 36, 2800 Lyngby, tlf. 01 87 43 11, lokal 501.
Årg. 73: Matha M. Skrydstrup, Ostenfeld Kollegium, vær. 1203, Rævehøjvej 36, 2800
Lyngby, tlf. 01 87 43 11, lokal 1203.
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Transiokationen.
ia7c iif d:w!i^<?w<7<?rHC 797-7.

De nære ting.

I sidste halvdel af forrige århundrede og et godt stykke ind i dette præ
gedes mange egne af landet, ikke mindst Jylland, af religiøse og kirke
lige vækkelsesbevægelser. I forbindelse med disse vækkelser opkom der
i folkemunde et underfundigt udtryk: »Den bette ugudelige hjord
dreng«. Udtrykket er næppe litterært belagt; men den bitte ugudelige
hyrdedreng var den tjenestedreng, der måtte blive hjemme og passe
gårdens kreaturer, medens husbond og madmoder og det vakte og
voksne tyende drog til kirke eller til åndelige møder. Her kunne de
voksne hæve sig på åndens og ideernes ørnevinger. På den anden side
skulle kvæget jo passes, og det folkevid, der skabte det ironiske begreb,
»den bette ugudelige hjorddreng« —læg mærke til den bestemte form —
var til fulde klar over, at drengen meget vel kunne være lige så from og
værdifuld som de, der sled bænke i missions- og forsamlingshusene.
Forskellen var blot, at de tog sig af synerne og ideerne, medens drengen
tog sig af de nære ting.
Pudsigt nok udgav Henrik Ibsen på denne tid (1866) sit læseværdige
drama »Brand«. Hovedpersonen, Brand, er præst og altså sjælesørger.
Men i misforstået idédyrkelse nægter han blandt andet at hjælpe sin
kone og sin moder i deres yderste nød. Ibsens digterkollega og lands
mand, Bjørnson, kaldte bogen kold. Dog må Bjørnson i denne sag have
været lige så blottet for sans for ironi, som hin tids vakte bønder var eller som for den sags skyld elever, der er oppe til eksamen, er; thi
Brand lider menneskeligt afgørende nederlag på grund af sin énøjede
idédyrkelse og sin forsømmelse af de nære ting.
Det er vanskeligt at sige, hvad de nære ting er. De er nok forskellige
fra menneske til menneske alt efter, i hvilken situation og sammenhæng
og i hvilket fællesskab man er placeret. Men der kan gives nogle signa
lementer af de nære ting: Det er de ting, som kræver, at vi tager os af
dem for at få det hele til at gå så godt som muligt for så mange som mu
ligt under de givne forhold. De nære ting kræver trofasthed og agtpå
givenhed i det daglige i stort og sandelig også i småt. De nære ting er
ikke altid spændende eller underholdende; de hører ofte under det grå,
grå landevejsarbejde, som j&aJ udføres.
Føres denne tanke over på det boglige område, er det rimeligt at ci
tere Georg Brandes' udtalelse fra hans essay »Om Læsning« (1899).
Brandes taler om »noget Særligt« og mener dermed det konkrete, det
nære. Det stiller han som modsætning til »det rent Almindelige«, hvor
med han mener det ubestemmelige, de halve forhold. Han siger: »Men
alle Mennesker, der kan Noget, kan noget Særligt. Fra det Særlige aabner sig Vinduer ud mod det Almene. Men der fører langt færre Veje
fra det rent Almindelige til Særkundskaben«.
Nu er det klart, at tilværelsen er mere kompliceret og mangfoldig end
som så. Brands overspændte og énsporede idédyrkelse førte til blåøjet
hed. Overdreven og pedantisk dyrkelse af de nære ting kan føre til af
stumpet materialisme. Det gælder om at holde balancen mellem de to
yderpunkter. Med det ønske, at det må lykkes for jer at finde denne ba
lance, dimitterer jeg jer fra Ribe Katedralskole som rette studenter.
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Ved translokationen blev det traditionelle dimittendlegat fra Ripenser-Samfundets
understøtteisesfond uddeit efter den nye fundats til student /ng<?
der har udvist
usædvanlig indsats ved skolens fritidsaktiviteter, det gælder lejrskole, skolekomedie,
elevråd, Heimdal og Mercurius, men også udenfor skolen har hun været virksom i
mange af byens aktiviteter. Ripenser-Samfundets bestyrelse udtrykker sin glæde over
at have haft lejlighed til at yde en beskeden anerkendelse af den alsidige interesse for
fællesskabets anliggender, som Inge Tribler har udvist.

Bogtrykkeriet i Ribe
1810 —Ntco/aMgu.
1858

Af

(fortsat fra side 201)
Ripenser-Bladet bringer herved en gengivelse af ovenstående arbejdes
sidste afsnit, der redegør for de i tiden 1835-1858 under enken Christine
Hyphoff udførte tryk. Den er som for de tidligere afsnits vedkommende
ikke en fuldstændig redegørelse, men er forkortet og tillempet. For den,
der interesserer sig for enkeltheder, kan nu henvises til, at arbejdet til
efteråret vil udkomme i bogform.
Som omtalt på side 199 fortsatte enken efter bogtrykker Hyphoff
virksomheden efter mandens død og i det væsentlige i hans spor, idet
hun som medhjælp havde sønnen Emil Hyphoff, der fra 1837 blev bla
dets navngivne redaktør. Den væsentligste indtægtskilde var stadig
avisen, som udvidedes til at udkomme tre gange om ugen. Derudover
kom hver måned et tillægsblad.
Indholdet af tillægsbladene var meget blandet og interessant: Adjunkt
Peter Adler skrev bl. a.: »Om Kystfarten paa Jyllands Vestkyst«, »Nogle
Bemærkninger foranlediget ved den nye Communal-Anordning med
særligt Hensyn til Ribe og »Om Præstekalds Besættelse i det 17. Aarhundrede«. Desuden skrev stiftsprovst Frost et par artikler: »Bidrag til
Ribe Byes Almueskolevæsens Historie« og »Biographiske Efterretnin
ger om Sognepræsterne til Ribe Domkirke og Stiftspræsterne i Ribe
Stift«. Der stod også at læse om »Bespisningsanstalten og Fattigvæse
nets Arbejdsanstalt i Ribe«. Fra sidste del af perioden foreligger: »Extract af Ribe Amts Skoleraads Forhandlinger i Mødet den...« og ende
lig »Extract af Regnskaberne over Ribe Communes oeconomiske Til
stand for A aret...«.

Udover avisen og dens tillæg foreligger der ca. 100 tryk af større el
ler mindre omfang. Blandt disse indtager de årlige indbydelsesskrifter
til Katedralskolens eksaminer den omfangsrigeste og mest interessante
del af trykkene ved de til disse tryk knyttede historiske afhandlinger
om Ribe by og Ribe Katedralskole, som senere både Kinch og Kornerup
gjorde brug af ved deres historieskrivning om henholdsvis Ribe og Ribe
Katedralskole.

Indbydelsesskrifterne til eksamen blev fortsat hver sommer trykt i
trykkeriet med undtagelse af årene 1850 og 1851, da de blev trykt i Kø
benhavn. På disse 23 år var der kun seks forskellige personer, der skif
tedes til at skrive, og af disse de tre kun med enkelte bidrag, som det
fremgår af efterstående oversigt. Rektor P. N. Thorup stod i denne pe
riode indtil 1844 for fem bidrag. Den 8. november 1844 fik han efter
fyrre år som rektor bevilget sin afsked fra Katedralskolen.
Den nye rektor, Carl Henrik August Bendtsen, blev udnævnt 27. dec.
samme år og indsat 23. april 1845. Den første sommer, han virkede som
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rektor, bidrog han med: »Ved min indsættelse til Rector ved Ribe Kathedralskole den 23. April 1845«. Bendtsen flyttede skolen fra den
gamle plads overfor Domkirken til Puggårdsgade, hvor indvielsen
fandt sted ved biskop Daugaard i 1856. Denne begivenhed indbød rek
tor Bendtsen til ved »Indbydelsesskrift til Højtideligheden paa Ribe
Kathedralskole i Anledning af den nye Skolebygnings Indvielse den 5.
September 1856«. Året efter kom afhandlingen i eksamensindbydelsen
til at hedde: »Om den nye Skolebygnings Indvielse i September 1856«.
Udover de allerede nævnte skrev Bendtsen 6 andre indbydelsesskrifter.
Hans indsats som forfatter og støtte af bogtrykkeriet var ikke overvæl
dende, når man betænker, at han i 1852 ved sit giftermål med Erhardine
Christina Hyphoff blev knyttet nærmere til trykkeriet end nogen anden
i byen. De mest interessante af indbydelsesskrifterne er nok dem fra
1842, 1844 og 1847, som hed: »Bidrag til Skildring af Byen Ribe i for
rige Aarhundreder«.
Forfatterne og titlerne på afhandlingerne i indbydelserne var for de
omhandlede år følgende:
1835.
1836.
1837.
1838.
1839.
1840.
1841.

Thorup, P. N.: Efterretninger angaaende Ribe By IV. Historiske Efter
retninger om Riberhus.
Adler, Peter: Efterretninger angaaende Byen Ribe V. Krigen 1643-45.
Thorup, P. N.: Blandede Efterretninger angaaende Ribe Kathedralskole
VIII.
Adler, Peter: Efterretninger angaaende Byen Ribe VI. Ribe By under
Krigen 1657-1660.
Thorup, P. N-: Efterretninger angaaende Byen Ribe VII.
Hansen, H. J.: Dr. Graf fes Opløsning af de højere numeriske ligninger.
Thorup, P. N.: 1) Forerindring, 2) Oratio, versibus hexsametris compo
sita quam ... Christianus Falsterus ..., 3) Mindetale over Cristian Fal
ster.
1842. Adler, Peter: Efterretninger angaaende Byen Ribe VIII. Bidrag til
Skildring af Ribe By i de forrige Aarhundreder (Skibsfart og Handel).
1843. Thorup, P. N.: Blandede Efterretninger angaaende Ribe Kathedral
skole.
1844. Adler, Peter: Efterretninger om Byen Ribe IX.
1845. Bendtsen, C. H. A.: Tre taler holdt ved rektorindsættelsen.
1846. Bendtsen, C. H. A.: Et Par Ord om Reformerne i vort lærde Skole
væsen.
1847. Adler, P. N.: Bidrag til Skildring af Ribe By i de forrige Aarhundre
der X.
1848. Adler, Peter: Efterretninger om Ribe By XI.
1849. Bendtsen, C. H. A.: Plan for Undervisningen i Ribe Kathedralskole.
1850. Se foran.
1851. Se foran.
1852. Thorup, G. E.: Om den christelige Dannelse i de lærde Skoler.
1853. Kinch, J.: Om overflødige Fortidsbetegnelser i Latin.
1854. Kinch, J.: Bidrag til Ambrosius Stubs samlede Digte.
1855. Bendtsen, C. H. A.: Fortegnelse over Ribe Kathedralskoles Bogsamling
samt naturhistoriske og fysiske Samling.
1856. Bendtsen, C. H. A.: Indbydelsesskrift uden afhandling.
1857. Bendtsen, C. H. A.: Om den nye Skolebygnings Indvielse i September
1856.
1858. Bendtsen, G. H. A.: Indbydelsesskrift uden afhandling.

Foruden de historiske afhandlinger i indbydelserne er der endnu af
stiftsprovst Frost to tryk, der behandler Ribes historie: »Efterretninger
om Ribe Domkirke, Kirkens Sognepræster og Biskopperne i Ribe Stift«
(1841) og »Optegnelser om Ribe (1842). Endvidere udgav adjunkt Tho-
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rup efter faderens død i 1846 hans efterladte arbejde: »Historiske Ef
terretninger om Ribe Cathedralskole«.
Af den øvrige produktion fra trykkeriet beløb lejlighedssangene sig
til 40, hvoraf de 30 er samlet på Katedralskolen i Ribe. »Sange ved
Examens Slutning ...« og »Sange ved skoleballet den ...« udgjorde de
fleste af lejlighedstrykkene, men også andre fandt vej til trykkeriet. I
»Fastelavnsminder fra Korsbrødregaard« 1844 findes på side 9 »En
høist mærkværdig Nye Vise om den splinterny Maske-Markeds-Bazar
med samt dens Yndigheder. Forfattet ærbødigst af B. A. Zar, Luren
drejersvend«. Endvidere »Opsang efter Spisningen den 22de December
1845, og endelig »Til Eder Alle«. P. N. Thorup skrev i 1846 en lille
digtsamling »Gravblomster«, trykt som »Manuskript for de Afdødes
Paarørende og Venner« (Thorup døde samme år).
Den øvrige produktion har udover et par lærebøger ikke tilknytning
til skolen. Det var: Referater af landemodemøder, 5 skolebøger, 4 sang
bøger, nogle prædikener og taler og enkelte andre ting. De skal ikke
omtales her.
Hermed afsluttes omtalen af »Bogtrykkeriet i Ribe«. Foruden at for
tælle om trykkeriet afspejler dets produktion den historiske aktivitet,
som optog en del af Katedralskolens lærere, der var henvist til et stille
og isoleret liv i en lille by, men hvor de samtidig blev konfronteret med
den lille bys store fortid, der kom dem i møde gennem fyldte arkiver,
der indbød til studier. Den ypperste repræsentant, som deltog i disse
studier, var Thorup, den rektor, der står som midtpunkt i skolens tredie
guldalder. Han fandt måske netop gennem disse studier lindring for
den melankoli, der plagede ham.

Mercurius AfogHerbí/Ribe
Katedralskole.
ForcMa?M7ner.

Vi plukker af »Mercurius« nr. 4 marts 1974.
Hvordan så vores skole ud i begyndelsen af 60'erne, hvordan tænkte gym
nasiaster dengang, hvilke interesser havde de? Sådan kan man af og til spørge
sig selv, irriteret af den megen snak om det ungdomsoprør, som skulle ligge
mellem os og dem. Dette »ungdomsoprør«, hvad står det overhovedet for? Har
det - hvis det i det hele taget har eksisteret - haft nogen som helst indflydelse
på vores generation? Eller er det et kunstudtryk, opfundet af en lille gruppe ra
dikale studenter ved Vesteuropas universiteter og introduceret for offentlighe
den af journalister med sans for at forarge og skræmme det pæne borgerskab?
Vi kunne spørge vores lærere, nogle af dem har gjort hele udviklingen med, og
flere har nok meget kontante meninger om denne sag, men vi kan også søge
svaret andet steds i Mercurius.
Vi går tilbage til foråret 1965. Dengang var bladet forum for heftige debat
ter (noget vi i allerhøjeste grad savner i dag). Det så voldsomt omdiskuterede
emne var: Kulturens stilling i samfundet og skolens dagligdag. Denne kultur
debat førte til voldsomme reaktioner fra visse outsidere blandt disciplene. I
marts-nummeret 1965 langede en vis Sven Andresen ud efter skolens kulturkoryfæer: »denne flok såkaldte intellektuelle, der tilbringer dagen i skolegår
den med at gå i ring som en flok stude, trækkende formløse tove af uappetitligt klistrende hjernespind, der anbringes overalt og gennemvæver krogene som
en uigennemtrængelig masse«. Men disse protester var kun ensomme røster i
ørkenen; de »intellektuelle« trak på skuldrene af denne slags upassende og no
get uakademiske udgydelser og fortsatte uanfægtet deres oplysningsarbejde i
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bladets spalter: Læsere krævede mere kulturstof i bladet, og redaktionen bøj
ede sig - Klaus Bjerre underkastede begrebet »kulturfacister« en skarp kritik
med støtte i den franske socialøkonom Frederik Bastiats skrifter; et andet ind
læg drejede sig om »Jean-Paul Sartre og Nobelprisen« med biomtale af forfat
terne Neruda, Aragon, Pasternak og Sjolokhov; et tredje underkastede begre
bet »kunst« en analyse og kommenterede herunder Paul Klees og Kandinskys
maler-virksomhed.
Måske var det ikke ganske uberettiget, når pseudonymet »Skrædderen af
Saxen« i et senere 1965-nummer gjorde op med »konformismen« på Ribe Ka
tedralskole. I dette anonyme indlæg blev der rettet en sønderlemmende kritik
mod skolens »intellektuelle« elite: »Mange af disse mennesker har et udtryk af
livslede i ansigtet, og mens de samler sig i kliker og diskuterer om folk, der er
ensrettede, har de selv et ensrettet udtryk i ansigtet - en slags hvad-rager-detmig udtryk. Det rager dem ikke, at der er krig over store dele af jordkloden.
Det rager dem ikke, at folk sulter. Det rager dem derimod, om nogen kritiserer
de moderne forfattere eller den moderne jazz. Det rager dem også, at der er
folk, der er tilhængere af lagerforvalter Rindal, der gjorde sig bekendt ved at
være modstander af statsstøtte til talentfulde kunstnere«.
Det var nye toner på en skole, hvor diskussionen hidtil havde gået om filo
sofiske-religiøse emner eller drejet sig om moderne lyrik. Men utraditionelle
emner trængte frem i bladet; nogle elever vendte de akademiske kultur-debat
ter ryggen og kastede sig over gymnasie- og uddannelsesproblemer: »Lån eller
legater«, »Skal vi have en ny gymnasieordning«, »Universitetsundersøgelse«
o.s.v. Man mærkede på skolen en voksende interesse for samfundsproblemer:
Pacifisme blev et yndet samtaleemne (hvad vel til dels skyldtes det ovenfor
nævnte engagement i filosof iske-religiøse problemstillinger) en vis Bjarne
Kjerns Jakobsen begyndte at skrive artikler om ulands-problemer (men vel at
mærke uden socialistiske undertoner).
Kun et år senere - i 1966 - var der sket væsentlige ændringer både i bladets
opsætning og indhold. Tidligere omtalte Bjarne Kjems Jakobsen var blevet
bladets redaktør, og det kom utvivlsomt til at præge dets udformning. Man
bibeholdt gamle træk i de modernistiske digte, teater- og boganmeldelser, jazzreferaterne; men de pacifistisk farvede artikler erstattedes af mere realistisk
politiske indlæg fra »Kampagnen mod atomvåben«. Vietnam-krigen var i fuld
gang, og en tydelig politisering begyndte at gøre sig gældende. Som noget helt
nyt introduceredes den politiske parodi: militær og småborgerlighed blev
hængt ud og latterliggjort, og man lod sig med glæde stemple som »langhårede
studenter«. På hjemmefronten optrådte for første gang glosen »elevråd«; man
følte åbenbart behov for at drøfte »problemerne« med hinanden og med læ
rerne. Men denne »drøftelse« udviklede sig meget snart til en voldsom polemik
mod undervisningen, lærernes inaktivitet, ja mod selve det nyoprettede elevråd.
I 1967 og 68 udgaverne formelig vrimlede det med elevråds- og lærerkritik:
»Arbejder elevrådet effektivt?«, »Død over autoriteten på vores skole« etc. etc.
Mercurius blev skueplads for angreb på »elevrådspampere«, rektor og lærere
og svar fra de angrebne, altsammen i en rasende, forurettet og langtfra beha
gelig tone.
Spændingen eleverne imellem kom tydeligt til udtryk. Midt under en heftig
strid for eller imod optagelse af realister i Heimdal blev foreningen (midlerti
digt) nedlagt i begyndelsen af 1968, og Mercurius's redaktører kunne i deres
harme over den svigtende elevaktivitet skrive: »Eleverne er, som sædvanlig,
ubeskrivelige åndssløve... Redaktionen gider efterhånden heller ikke længere«.
Og dog fortsatte bladet at udkomme - sammen med skolebogs- og fagkritikken
trængte nu også samfundskritikken ind i Mercurius, der efterhånden efter »the
silent majority«s mening fik et overdrevent »rødt« præg. Derimod blev kul-
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tur-stoffet, som for bare 3 år siden fuldkommen havde domineret, temmelig
forsømt. Det, der var tilbage, behandlede næsten udelukkende problemstillin
gen. Kultursammenstødet mellem øst og vest indgik således i den politiske agi
tation rettet mod imperialisme og udbytning af ulandene, som på dette tids
punkt var kommet til at præge bladet. Reelt havde skolens elever definitivt
brudt med den tradition for »akademisk dannelse«, som kun få år i forvejen
ganske havde behersket gymnasiasters smag og synspunkter. Dette nybrud ma
nifesteredes klart af en 1. g-er i november nummeret 1968: »Da jeg kommer
udefra og simpelthen er blevet smidt på hovedet ind i Ribe Katedralskole, vir
ker denne skoles særheder og traditioner særlig stærkt på mig. Noget af det,
der har fået mig til at flyve i flint gang på gang i de 11 uger, jeg har gået her
på skolen, er det snobberi, især lærerne er foregangsmænd for«.
Der indtraf altså faktisk en voldsom forandring i elevernes holdning til
skole og samfund, kultur og politik i perioden 1965-68 - netop i »ungdomsop
rø re ts tid. At dette bratte spring fra »akademiske« interesser som kunst, reli
gion, litteratur, filosofi o.s.v. til engagement i politik, samfunds- og ulands
problemer - kampen mod »autoriteterne« - at det ikke skulle have sin bag
grund i det så omtalte oprør er næppe sandsynligt. »Ungdomsoprøret« og dets
indflydelse på vores generation er det åbenbart ikke muligt at komme udenom.
Siden 1968 har Mercurius's indhold stort set været det samme: Fag- og lærer
kritik, politiske digte, DGS, samfundspolemik. Men det som engang virkede
som et frisk pust hen over en isoleret, akademisk-arrogant sort skole - det som
brød med den intellektuelle elitedyrkelse - engagementet i verden uden for
gymnasiet - vil det ikke let kunne udvikle sig til en ny konformisme?

Ripenser - Samfundets

års-afholdesoglørdaglegatreception
74
d. 26. okt. kl. 19-22 i Århus.

Mødested: Jacobs Bar B Q, Vestergade 3, Århus.
LEGATUDDELING
Ripenser-Samfundets legatudvalg foretager den årlige uddeling af
Niels P. Lauridsen og hustrus legat.
RECEPTIONSMENU
Der serveres en let anretning bestående af:
Grøn peberfrugt fyldt med hakket oksekød og krydderier m/ tomatsauce.
Shisk Kebab, 2 spyd med småkød, løg og krydderier.
01.

Kaffe.

UNDERHOLDNING
Uddrag af Ribe-revyen 74.
I lighed med tidligere år:
OVERRASKELSER
Konferencier: Redaktør ÅHMd Esma?;?;.
Receptionen starter præcis kl. 19.00. Påklædning: Daglig.
Pris pr. deltager kr. 30,-.
Tilmelding nAsoNt nødvendig senest d. 21. okt. på telefon (06) 14 48 11, Chri
stensen (bedst efter kl. 18.00), eller skriftligt til Carl Rise Damkjær, Adelgade
47, 1304 København K.
Arr. udvalget.
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Fra
Ripenser-Samfundets
bestyrelse.
Der har i den foriøbne del af regnskabsåret været afholdt 3 bestyrelsesmøder og 4

møder i instruksudvalget. Det vigtigste resultat af disse møder har været udarbejdei
sen af et nyt ansøgningsskema for Lauridsens legat og en instruks for iegatudvaigets
arbejde. Ansøgningsskemaet er blevet særdeles omfattende med mange spørgsmål til
legatansøgerne, og det skulle således danne et bedre grundlag for uddeling af lega
terne end det gamle. Udførligt og omfattende er også instruksen for legatudvalget, der
fastsætter nøje direktiver for udvalgets arbejde og kriterier for tildeling af legat.
Heraf kan nævnes, at portionsstørrelserne er fastsat til 1000 kr., og kun i helt speci
elle tilfælde kan der uddeles en enkelt portion på op til 3000 kr. Legatet kan tildeles
alle studenter, som har påbegyndt en videregående teoretisk uddannelse af enhver art.
- Det nye skema og instruksen skal nu prøvekøres ved den forestående iegatuddeling.
For Understøttelsesfondets tildeling af legat til en dimittend ved Katedralskolens
translokation er vedtaget en ny fundats, at det tildeles en dimittend, der har udvist
særlig aktivitet i tilknytning til skolen, f. eks. ved elevorganisationsarbejde, gymnasieforeningen, skolebladet, Heimdal, skolearrangementer etc.
Der er vedtaget et tidsskema for Ripenser-Samfundets aktiviteter, således at f. eks.
Ripenser-Bladet skal udkomme til bestemte tidspunkter.
Vedrørende bladet har man i sinde med det nye regnskabsår at gå over til off-set tryk,
hvorved bladet billiggøres. Decembernummeret bliver således det sidste blad af det
gamle udseende. - Bladet får et lidt mindre format, idet man går over til A 5 format,
der betyder besparelse både af papir og kuvert. Samtidig planlægger man en nyord
ning og kraftig modernisering af bladet med nyt hoved og udnyttelse af off-sets mu
ligheder til at bringe illustrationer.
Års- og legatreception afholdes i år i Århus, hvorefter der ikke afholdes forårsfest.
I Ribe holdes den sædvanlige julefest i år på Hotel Dagmar, medens der ikke bliver
nogen fest i København i tilknytning til generalforsamlingen, der iflg. de nye love af
holdes i foråret.
Til legatudvalget er valgt som formand civilingeniør Rise Damkjær, som 1. sekretær
civilingeniør Hans Erik Christensen og som 2. sekretær lektor A. Karkov.
For årgangsrepræsentantskabet er sket 2 adresseændringer: Årg. 65, cand. ling. mere.
Knud Daugaard Peters, Grønnegade 23, 6760 Ribe, tlf. (03) 42 04 64, og årg. 69, HAstuderende Esther Uhrenholt, P. Mønsteds Alle 15, 8270 Højbjerg. - Der er tilkommet
en ny repræsentant: Årg. 69, stud. polyt. Hans Jørgen Nielsen, Egmont Petersens koli.,
vær. 231, Nørre Alle 75, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 33 45 75, lokal 231.

Personalia

Ema Roger Nielsen (født Meinhardt) (stud. 07) er død næsten 85 år gammel. Hun var
en god støtte for sin mand, redaktør Roger Nielsen, presseattache ved den danske am
bassade i Washington og i 1939 æresborger i New York.
Fhv. pedel ved Katedralskolen, Hans J. Hansen er afgået ved døden 73 år gammel.
Pastor Johannes Fog, Svendborg (stud. 16) er død. Johannes Fog var fra 1938-64
sognepræst ved Set. Jørgens Kirke og Sørup kirke i Svendborg.
Pastor Johan Bennedsen, Skanderborg, (stud. 16) er død. Han var søn af en ved år
hundredskiftet kendt detailhandler i Ribe, Mathias Bennedsen. En søster lever stadig i
Ribe. Fra 1935 til 67 var han sognepræst for Fruering og Vitved ved Skanderborg.
Driftsingeniør ved Det Danske Hedeselskab i Viborg, Heine Skovbo (stud. 30) er død.
Foruden at yde en indsats i Hedeselskabet var han stærk aktiv i modstandsbevægelsen
og blev kaptajn og kompagnichef i Hjemmeværnet. Ligeledes gik han stærk ind for
spej derbevægelsen.
Lektor i Randers, Anton Møller Nielsen (stud. 16), mangeårigt medlem af R-S, er død.
Fru lektor Inger Marie Schmidt er død 60 år gammel fire måneder efter sin mand,
lektor Schmidts død.
Skibsreder Ivar Lauritzen er den 13. maj afgået ved døden. Han dannede sammen
med broderen Knud Lauritzen rederiet J. L., der skænkede Ribe everten Johanne Dan.
Gunner Jacobsen er død. Han var i mange år »Byens kørelærer«, og mange vil min
des ture med ham. I de senere år var han bankbud i Sydjydsk Landmandsbank.
Maren Brodersen (stud. 04), g. m. ingeniør Steppingen, kunne i år fejre 70 års stu
denterjubilæum.
Ripenser-Samfundets legatstifter, direktør, cand. pharm. Niels Peder Lauridsen
ville i august være fyldt 90 år.
Advokat P. M. Strehle (stud. 13) fyldte 9. juli 80 år. I 1924 nedsatte han sig som
sagfører i den gamle ende af Dagmarsgade. Senere overtog han sagfører Nors's virk-
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somhed, hvor nu hans medarbejder landsretssagfører Langberg forestår advokatvirk
somheden.
En tidligere Ribeborger, sølvsmed Harald Jacobsen, nu boende i København, fyldte
22. maj 75 år. Harald Jacobsen havde i sine unge år forretning i Sønderportsgade, hvor
nu Termansens boglade har til huse. Han kendes vel mest for sine smukke penneteg
ninger af Ribemotiver. 12 reproduktioner, som findes i et hæfte, der udkom ca. 1925,
»Gamle Ribe«, kan erhverves i Galleri Internationale. Harald Jacobsen er en af de bæ
rende kræfter indenfor Ribe Hjemstavnsforening.
En kendt mand i Ribe, tømrermester Georg Peters fyldte 23. juli 70 år.
Dommer Peter Dam fyldte 21. maj 60 år. Han har fra 1961 været dommer i Ribe
og hører til byens kendte ansigter, aktiv for Den Personlige Friheds Værn, hvor han i
flere perioder har været formand. Endvidere har han indtil i år været formand for
Den Antikvariske Samling i Ribe.
Rektor Mogens Kabel (stud. 31), søn af seminarielærer Kabel, trækker sig nu tilbage
som rektor for Ingrid Jespersens skole i København, hvor han har virket siden 1956.
Kirsten Hingeberg Pedersen (real 65), virksomt medlem af R-S, har den 29. juni ind
gået ægteskab med Bent Larsen. Ripenser-Samfundet gratulerer parret.
Mag. art. Kirsten Agerbæk er blevet valgt til formand for Det Antikvariske Selskab i
Ribe til afløsning af dommer P. Dam.
Medlemmer i R-S opfordres til at give redaktionen meddelelser til denne rubrik,
vedrørende eksaminer, giftermål, jubilæer m. m., der kan have interesse for RipenserSamfundets medlemmer.

Udgravningerne af vikingetidens Ribe skrider stadig frem, og der er i sommer gravet
et kæmpehul, der næsten omfatter hele Dommergårdens have ned til Tvedgade, og der
har arbejdet ikke mindre end 12 mand. Der er gjort mange fund af enkeltting: En sko
fra vikingetiden, gamle mønter og mange småting, der røber tilstedeværelsen af for
skellige håndværkeres virke: En perlemager, en kammager, en skomager, en metalstø
ber og nu til sidst også en smed. Tingene røber også forbindelse med fjerne lande. I
tid er man nået så langt tilbage som til år 700. Det store udgravningsfelt har også mu
liggjort en undersøgelse af bebyggelsesforholdene, og man har fundet et grubehus. Ar
bejdet har været muliggjort ved hjælp af store bevillinger. Der er bevilget 90.000 kr.
fra Statens Forskningsråd til foretagendet og fra »Hendes Majestæt Dronningen og
Prins Henriks fond« er bevilget 25.000 kr. De fundne genstande er udstillet i en ga
rage ved udgravningen, og der er rundvisning for interesserede.
Turistforeningen har holdt 75 års jubilæum den 12. maj. Byen var flagsmykket fra
morgenstunden, og Politikorpset trak op gennem byens gader. Der var reception i bio
grafen med mange takke- og lykønskningstaler, med fremvisning af den gamle Ribefilm og med vægtersang af Bjarke Thorslund. - Foreningen blev i sin tid stiftet på
initiativ af redaktør Willemoes med stiftelsesdag den 12. maj 1899. Den har gennem
årene vist stigende aktivitet. Fra tid til anden har den udsendt turistbrochurer (til
nogle af disse var journalist Rosenstand forfatter). Foreningen har arbejdet for at be
vare Ribes miljø som en gammel, smuk og idyllisk by, og den har medvirket ved re
staureringen af en mængde af Ribes gamle bygninger. De mange mindeplader er op
sat af Turistforeningen. Endvidere har foreningen gennem årene været initiativtager
til mange fester, f. eks.: Den nationalhistoriske fest og tulipanfesterne. Økonomien var
i starten meget betrængt, men er bedret gennem årene, således fik man i 1933 bevil
ling til drift af biografen, og campingpladsen har siden 1959 sorteret under foreningen.
I anledning af jubilæet er udsendt et jubilæumsskrift. I samarbejde med Erhvervsrådet
driver den »Turist- og Erhvervsbureauet«, hvis daglige leder er Heinz Lorenzen.
Tulipanfesten fik i år et uforstyrret forløb. Dagen var begunstiget af godt vejr, og
de mange arrangementer satte byen på den anden ende. Selve tulipandagen den 19.
maj startede med lurblæsning fra Domkirketårnet, og ellers gik det slag i slag lige fra
fredag eftermiddag og weekenden igennem. Festens clou var det store vogntog gennem
gaderne med 22 tulipansmykkede vogne ledsaget af ikke mindre end 6 garderorkestre.
Festen kulminerede på Hovedengen. Der var sang og dans af 47 folkedansere fra Fær
øerne, Faxe vogntog havde premiere på Ribe-øl. Kæmpetivoli på Hovedengen. Ribehallen var midtpunkt om en række arrangementer alle dagene med underholdning af
TV's Vagn Simonsen med sin grinebiderbande med bal bagefter. Der var tombola og
tulipanbanco. Der var faldskærmsudspring over engen. Falck-Zonen og Ribe brand-
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væsen udkæmpede en boldkamp, hvor det drejede sig om at drive bolden i mål ved
hjæip af brandsprøjter. Ribe civile Hundeførerforening havde hundeopvisning. FDF,
FPF, KFUM og KFUK spejdere havde arrangeret åbne spejderlejre. I hotel Munkens
have var der Vise-vers-hus med dans, optræden, viser og fællessang samt prøver på
Ribe-revyen. Koncert i Skovmoses gård. I Museumshaven var der jazzkoncert fra ha
vepavillonen. På Torvet auktion over byens prominente personer, de blev vurderet til
6.500 kr. Der var jazz på Puggaardsminde. Festen endte med illumination og ildregatta
på Skibbroen. Jo det var folkefest.
Der var igen fest i Ribes gader i ugen 5.-10. august under »den danske uge«. Den
gik ud på at propagandere for dansk arbejde. Det blev gjort ved optog gennem ga
derne med skilte: »spar valuta, køb dansk«, med Faxe bryggeriets ølvogn som bagtrop.
Der var udstilling af arbejdende værksteder i nutid og fortid, hvor der optrådte knip
lerske, jydepottemagerske, ravsliber, sølvsmed, glassliber, skomager, skrædder, lyse
støber, cigarmager og stolemager. Der var åbent hus i forskellige virksomheder, og i
hotel Munkens have Vise-vers-hus arrangeret af amtsfuldmægtig Andrup. Endelig var
der ildregatta.
Og et verdenspolitisk sus gik gennem Ribe, da den franske premierminister Jacques
Chirac ledsaget af statsminister Hartling med en stab af journalister gik gennem Ribes
gader.

Nye medlemmer:
Ripenser-Samfundet har haft den glæde at modtage indmeldelse af 78 nye medlemmer,
alle studenter fra Ribe 1974. Foreningen byder de nye medlemmer hjertelig velkom
men og ønsker, at de må befinde sig godt i foreningen og medvirke til at gøre den
bedre i overensstemmelse med tidens krav til gavn og glæde for såvel unge som gamle
medlemmer.
De nye medlemmer er følgende:
Carl Christian Berndsen, Spandet, 6760 Ribe. Astrid Bergmann, Valdemar Sejrsalle
12, 6760 Ribe. Ulla Beyer, Nørbølling, 6650 Brørup. Bente Kruse Bruun, Ilsted, 6740
Bramminge. Else Kathrine Bruun, »Grauby«, Jedsted Mk., 6760 Ribe. Adda Burgwald,
Hundegade 3, 6760 Ribe. Inger Carl, Tøndervej 18, 6780 Skærbæk. Alice Christensen,
Nørremarksvej 55, 6760 Ribe. Ellen Christensen, Østre Kirkevej 13, Hygum, 6630 Rød
ding. Birthe Christophersen, Jernbanegade 7, 6740 Bramminge. Per Clausen, Lærkevej
16, 6780 Skærbæk. Elin Merete Dam, Grønnegade 23, 6760 Ribe. Henrik Demant, Hegelundsvej 2, 6760 Ribe. Margrethe Zeuthen Engraf, Ole Nielsensvej 14, Gundsømagle,
4000 Roskilde. Herluf Forchhammer, Albert Skeelsgade 7, 6760 Ribe. Jens Nielsen
Gade, Damvej 10, Brøns, 6780 Skærbæk. Gerda Gregersen, Gravsgade 37, 6760 Ribe.
Christian Blom Plansen, Torvet 8, 6760 Ribe. Kirsten Blom Hansen, Vilslev, 6771
Gredstedbro. Gjerluf Hansen, 6660 Lintrup. Akse! Peter Hjuler, Kogsvej 7, Rejsby,
6780 Skærbæk. Knud Iversen, Vibevej 19-21, 6771 Gredstedbro. Ulla Jakobsen, Ulkjærvej 29, 6771 Gredstedbro. Birgit Westergaard Jensen, Syrenvej 13, 6650 Brørup.
Gunnar Jensen, Vestergaard, 6630 Rødding. Vagn Juhl Jensen, Høgsbrogård, Hviding,
6760 Ribe. Henning Hesselberg Juel, Vester Vedsted, 6760 Ribe. Anne Marie Juhl,
Langetved, 6630 Rødding. Bertha Juhl, Langetved, 6630 Rødding. Finn Antin Jør
gensen, Nederdammen 28, 6760 Ribe. Henriette Jørgensen, Torvet 5, 6630 Rødding.
Jacob Jørgensen, Tornskadevænget 6, 6760 Ribe. Doris Margrethe Kamedula, Linde
alle 4, 6630 Rødding. Lene Klindt, Ulkjærvej 25, 6771 Gredstedbro. Tove Knudsen,
Holmevej 2, Brøns, 6780 Skærbæk. Niels Korsgaard, Gravsgade 48, 6760 Ribe. Lars
Krøgholt, Kiærsvej 3, 6760 Ribe. Bent Larsen, Tobøl, 6683 Føvling. Anders N. Lauritzen, Skolegade 7, 6650 Brørup. Anne Birgitte Levisen, Østergade 41, 6520 Toft
lund. Selma Puggård Lund, Daneng 12, 0. Vedsted, 6760 Ribe. Hans Thuesen Madsen,
»Højrupgaard«, 6670 Holsted. Verner Ejstrup Mikkelsen, Vestergade 32, 6771 Gred
stedbro. Bjarne Mortensen, Bredkærtoft 10, Hviding St., 6760 Ribe. Annalise Nielsen,
Tved, 6760 Ribe. Bente Nielsen, Seminarievej 74, 6760 Ribe. Hanne Fali Nielsen,
Abilgård, 6771 Gredstedbro. Johan Jørgen Nissen, »Højgaard«, Foldingbro, 6650 Brø
rup. Elsebeth Ellen Nystad, Tangevej 20, 6760 Ribe. Hanne Pedersen, Harreby, 6510
Gram. Kund Pedersen, Winthersminde, 6670 Holsted. Mona Birk Pedersen, Natter
galevænget 16, 6760 Ribe. Else Marie Petersen, Foldingbro, 6650 Brørup. Finn Albers
Petersen, Riddermandsvej 5, 6760 Ribe. Helga Agnethe Kjærbye Petersen, Hjortlund,
6771 Gredstedbro. Anne Grethe Prinds, GI. Hviding, 6760 Ribe. Birthe Svendsen Ras
mussen, Sejstrup, 6771 Gredstedbro. Hans Hedegård Rasmussen, Darum, 6740 Bram
minge. Bodil Moltesen Ravn, Høgsbro, 6760 Ribe. Bente Lund Schmidt, Tanderupgaard,
6760 Ribe. Mogens Hansen Schmidt, Tornum, 6660 Lintrup. Susanne Beck Schmidt,
Birkelev, 6780 Skærbæk. Ulla Skjærlund, Kirkealle 15, 6510 Gram. Tage M. Søndergaard, Slotsvej 3, Arrild, 6520 Toftlund. Karen Damkjær Sørensen, Bøel, 6690 Gør-
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ding. Niels Trueisen Weber Sørensen, Damvej 20, 6760 Ribe. Werner Zickert Søren
sen, V. Vedstedvej H, Egebæk, 6760 Ribe. Gitte Dagmar Thiei, Gi. Engvej 11, 6630
Rødding. Eva Thomsen, Lærkevej 12, 6780 Skærbæk. Grethe Terp Thomsen, Fengers
Alle 9, 6740 Bramminge. Lone Gladbo Thomsen, Borgergade 5, 6740 Bramminge. Vi
beke Thomsen, Fengers Alle 11a, 6740 Bramminge. Age Thomsen, Stenderup, 6520
Toftlund. Martin Lundgård Thysen, Lundgård, Vodder, 6780 Skærbæk. Bjarne Toft,
Idrætsalle 14, 6760 Ribe. Jytte Elsa-Maria Eriksen Trans, Harreby, 6510 Gram. Inge
Tribler, Avej 10, 6760 Ribe. Nis Øllgård, Gredstedgård, 6771 Gredstedbro.

Efterlysning af adresser

Adresser nå nedennævnte medlemmer, hvis sidst kendte adresse anføres, efterlyses:
Stud. 62: Korrespondent Inga Bech, f. Sørensen, V. Ringgade 210, 8000 Århus C.
Stud. 65: Lægesekretær Bente Mark, Præstegårdsvej 46, 5000 Odense.
Stud. 71: Else Marie Krog, Hegelundsvej 13, 6760 Ribe.

Adresseændringer.
Stud. 24: Ambassadør Frode Schøn, Kastelsvej 25 I, 2100 København 0.
Stud. 27: Rektor Gudmund Jensen, Skyttevænget 38, 6700 Esbjerg.
Stud. 49: Læge Henning Dylmer, Dr. Sellsvej 30, 4293 Dianalund.
Real. 52: Ingrid Olesen Jensen. Skolevej 95, 8250 Egå.
Stud. 53: Cand. pharm. Asger Kromann Bak, Havbakken 32, 6700 Esbjerg.
Real. 53: Kontorass. Tove Nielsen Sørensen, Vester Egede, 4690 Haslev.
Stud. 55: Exam. pharm. Grete Knudsen, Bellisvej 5, 6000 Kolding. Kaldskapellan Hans
Olav Okkels, Søndervang 19, Hygum, 6630 Rødding.
Stud. 56: Læge Frede H. Petersen, Villa Ek, S-61050 Jonåken, Sverige.
Stud. 60: Jordemoder Lisbeth Buchreitz, Rønnevei 1, Stilling, 8660 Skanderborg.
Læge Jacob Hune, Korsbrødregade 8, 6760 Ribe. Stud. med. Uffe Jochumsen, Røn
nevej 1, 8660 Skanderborg. Stud. theol. Helge Piesner, Landtoftevej 21 A, 4293
Dianalund.
Stud. 61: Cand. scient. Kurt Morell Holm, Skovglimt 20, 8700 Horsens. Amanuensis,
cand. psych. Arne Prahl, Bygaden 42, 3670 VeksjB.
Stud. 62: Karin Andersen, Østre Alle 49, 9800 Hiørring. Niels G. Biering, UNIDO,
P.O. Box 837, A-1011 Wien, Østrig. Adjunkt Dorte Kittelmann Thomsen, Vejle
vej 33, 8700 Horsens.
Real. 26: Centralmekaniker Knud Erik Brøckmann, St. Lundegårdsvej 12, 7400 Herning.
Stud. 63: Bibliotekar Jørgen Bang, Jættegården 71 tv., 7500 Holstebro. Cand agro. Hans
Peder Hansen, Fægteborgvej 32, 8831 Løgstør. Lærer Teddy Eeg Hoffbech, Sme
debakken 5, 8600 Silkeborg. Korrespondent Inga Læntwer, Vestermarken 11, Stevning, 6430 Nordborg. Jordemoder Inger Margrethe Petersen, Sortebakkeskolen,
9610 Nørager. Dyrlæge Per Brøndum Petersen, Sortebakkeskolen, 9610 Nørager.
Operatør Leif Røper, Niels Christensensvej 3, 2670 Greve Str.
Stud. 64: Stud. med. Allan Brockhattingen, Konvalvej 12, 9000 Ålborg. Peter Korsgaard, Valdemars Alle 10, 2860 Søborg.
Stud. 65: Dyrlæge Ole Høy, Enghavevej 4, 9740 Jerslev J. Lærerstud. Louise Koop,
Beatesmindevej 68 II tv., 9000 Ålborg. Cand. ling. mere. Knud Daugaard Peters,
Grønnegade 23, 6760 Ribe. Lis Wonsbek, Valdemars Alle 10, 2860 Søborg.
Stud. 66: Lægesekretær Elsa Falk, Blegdalsparken 111 th.. 9000 Ålborg. Advokatfuld
mægtig Knud Sander, lejl. 26, Mølleparkvej 3, 6700 Esbjerg.
Stud. 67: Stud. scient. Lars Zeuthen Engraf, Mjøls Nørremark, 6230 Rødekro. Stud.
med. Hans Jørn J. Kolmos, Falen 21 D II, 5000 Odense. Cand. scient. Christian
Hansen, Strandgården 6 st., 2670 Greve Strand. Stud. polyt. Bjarne Kjems Jacob
sen. Slotsvej 33 A. 2920 Charl.
Stud. 68: Stud. psych. Hans Jørgen T. Jørgensen, Præstemarksvej 33. 6732 Guldager.
Stud. pharm. Marie E. From Lauridsen, Smedegade 3, 6950 Ringkøbing.
Stud. 69: Helle Christensen, Halskovsgade 4 lejl. 111, 2100 København 0. Stud. mag.
Jørgen Zeuthen Engraf, Ålborggade 9 st. th., 2100 København 0. Stud. mag. Kir-
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sten Kottal, Gesingvej 3, 6780 Skærbæk. Programmør Vera Lund, Kurtandsgade
20 st., 2300 København S. Stud. polyt. Hans-Jørgen Nielsen, Egmont Petersens
koil. vær. 231, Nørre Alle 75, 2100 København 0. (årgangsrepræsentant). Stud.
geom. Jens Chr. Petersen, Kurlandsgade 20 st., 2300 København S. Anders Ravn,
Grønjordkoliegiet 4508, Grønjordsvej, 2300 København S. HA-studerende Esther
Uhrenholt, P. Mønsteds Alle 15, 8270 Højbjerg (årgangsrepræsentant).
Stud. 70: Stud. jur. Finn Vedsted Hansen, Peder Skramsgade 52 B kid., 8200 Århus N.
Anders Sørensen, Fredensgade 10, 6681 Holsted St.
Stud. 71: Lærerstuderende Eva Brink Hansen, Niels Juulsgade 80 th., 8200 Århus N.
Knud Juel, GI. Køge Landevej 605, 2660 Brøndby Strand.
Stud. 27: Anette Aagaard Andersen, Skovgårdsgade 6 II th., 8000 Århus C. Else Kri
stensen, Marselisborgalle 46 2. th., 8000 Århus C. Tove Michaelsen, Tage Hansensgade 15 II mf., 8000 Århus C. Karen Mikkelsen, Mejeriboligen, Hodde, 6862
Tistrup. Stud. agro. Hanne Kjær Nielsen, Julius Blomsgade 18 th., 2200 Køben
havn N. Agnete Selvejer, Daneng, 0. Vedsted, 6760 Ribe. Inge Sørensen, Fre
densgade 10, 6681 Holsted St.
Stud. 73: Jette Janstrup, Øresundskollegiet, Blok B, vær. 108, Dalslandsgade 8, 2300
København S. Stud. scient. Axel Gadegaard Jensen, Guldbergsgade 91 III tv.,
8000 Århus C. Birthe Jeppesen, Elmevænget 5, 5793 Højby, Fyn. Lone Ebbesen
Nielsen, Spobjergvej 209, 8220 Brabrand. Johnny Schmidt Tauman, Saltgade 5 II,
6760 Ribe.

Tiitæg ti) ad re sseæ n d rin g e r
tilkom m et efter redaktionens afslutning.
Stud. 57: B ibliotekar Em ilie D onslund, C hr. W inthersvej 22, 6700 Esbjerg. (05 - 13 09 27).
Stud. 64: C and. scient. Frode D ahlerup Poulsen, D alsagervej 24, 8250 Egå.
Stud. 64: C iv. ing. Povl Dons Christensen, K orsbrødregade 7, 6760 Ribe. Civ. ing. John
G adeberg, Askimsvej 25, 2830 Virum . C and. mag. H ans P eter O ulund Nielsen,
Århusvej 136, 8800 Viborg.
Stud. 67: C and. scient. C hristian H ansen, 3. rekrutkom pagni, A lm egård kaserne, 3700
Rønne (ændret fra adressen foran). Fru Ellen M arie Jørgensen, *M alergården* Tim rig,
7400 Vildbjerg.
Stud. 71: K nud Juel, GI. Køge Landevej 605, 2660 Brøndby Strand.
Stud. 72: Stud. soc. M arianne N ørby Nielsen, Annasholm sgade 10 st. 5000 Odense.
Stud. 73: D orris Birch H ansen, H ørhus koll. vær. 127, Brydes Alle 23, 2300 K øbenhavn S.
Stud. 74: Ellen Christensen, Nøjsom hedsvej 2 4. th., 2100 K øbenhavn 0 . G erda Greger
sen, G rønjords koll. vær. 1103, G rønjordsvej, 2300 K øbenhavn S. (01 - 55 63,33).
Birthe Svendsen Rasmussen, Egebo koli. vær. 16, M ejlbyvej 14, 8250 Egå. (74 grup
pens adresser æ ndret fra de foran anførte).
R edaktøren opfordrer m edlem m erne til også at opgive telefonnum m er. D ette vil da blive
anført i en parentes efter adressen.
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JUL I RIBE 74
Alle medlemmer, der arter i år fejrer julen hjemme i de gamle omgivelser,
kan glæde sig til den helt store, festlige aften, når vi fjerde juledag, dvs.:
iørdag den 2#. december
mødes til RIPENSER SAMFUNDET's

Store julebal

på i?otfi ."Dagmar*.
Vi mødes præcis kl. 18.00 i Dagmars nye bodega, og derefter
serveres i restauranten
LUXUSJULEBORD
specielt komponeret til RS i denne anledning. Det indeholder blandt andet
4 slags sild m/ salat, lun and m/ rødkål, medisterpølse m/ vridkål,
blodpølse og tartelet m/ fuglelever, surreb, sylte, rejer og ost.
Hertil serveres øl og snaps og senere kaffe.
Efter kaffen spilles der op til
JULEBAL
til musik af:
STORYVILLE STOMPERS
Arrangementsudvalget er glad for i år, i RIPENSER-SAMFUNDETs
regi, at kunne præsentere denne kendte 5-mands jazz-gruppe for medlemmerne. At gruppen spiller skøn kvalitets-jazz, der »swinger*, er vel
kendt blandt de fleste af de yngre medlemsårgange, hvorfor en nøjere
præsentation skulle være unødvendig.
TOASTMASTER
Ejvind Morten Veisig

Pris /or deltagelse; ^r. 23,- (excl. drikkevarer og kaffe). Denne pris er
gældende for de /ørst tilmeldte 100 medlemmer. Prisen for de derefter
tilmeldte medlemmer samt for ledsagere er kr. 40,-.
Send straks din tilmelding. Du vil være sikker på at møde masser af
de gamle fra alle de sidste fem årgange. På baggrund af sidste års store
interesse for julearrangementet ventes meget stor deltagelse. Tilmelding
absolut nødvendig på tele/on (01) 13 12 10 (Dammer), telefon (01) 47 09 37
(Aoidlne^), eller skriftligt til: C. Rise Dam^jær, Adelgade 47, 1304
Aø^en^aw A. NB: Samtlige deltageres navne og adresser samt afgangsår
skal opgives ved tilmeldingen.

Frist ior tilmelding: 20. december 1974 (ingen senere tilmelding kan
modtages).

Arr. udvalget.
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Livet i Ribe
bispegård
1868-1892
Af Ingeborg Ftwsew.
Ingeborg Finsen, datter af biskop Baislev, født 1868, og 1892 gift med den be
rømte Niels Finsen, hvis mindeplade sidder i amtmandsgårdens mur, fortæller i
det følgende om livet i Ribe bispegård på hendes faders tid. Balslev var biskop
i Ribe 1867-95, og hans billede bringes på forsiden af bladet. - Redaktøren har
foretaget en lettere tillempelse af manuskriptet, der er overladt bladet af fru Ellen
Møller Jensen f. Quedens, hvorfor redaktøren bringer sin bedste tak.
Ingeborg Finsen fortæller:
Alle mine barndomserindringer knytter sig til bispegården, hvor jeg havde mit
hjem i hele min barndom så langt, jeg kan huske, og til jeg blev gift.
Jeg husker naturligvis ikke min allerførste tid, men gamle pastor Øllgaard har
fortalt mig, at jeg, der er hjemmedøbt, blev fremstillet i Domkirken under over
værelse af en forsamling af ordinater, der stod omkring og var vidner. Han var
selv en af dem. Jeg husker heller ikke, at jeg en dag i Domkirken til en ordina
tion råbte: »Fader har guldkjolen på«.
Men jeg husker bispegården. Den var et dejligt sted at vokse op i. Der var
mange store stuer, lange gange, stort køkken og en dejlig have. Det var et roligt
og fredeligt sted med et ganske enkelt og ensformigt liv i det daglige. Men ved
særlige lejligheder var den store spisestue i bispegården samlingsstedet for mange
selskaber, mest i anledning af ordinationer, landemoder og lignende, og når der
kom tilrejsende som missionær Skrefsrud, Borresen og også Vilh. Beck.*
Det hører en svunden tid til, og det er måske vanskeligt for nutiden at forstå,
hvor meget indtryk sådanne menneskers tale kunne gøre, men faktum var, at
Domkirken var stuvende fuld ved sådanne lejligheder. Da Skrefsrud talte i Dom
kirken, fandt man efter mødet i kirkebøssen et tykt guldarmbånd, som en af
tilhørerne havde følt sig henrevet til at ofre.
Jeg kan kun huske min fader som en gammel mand. Han var den, der om
morgenen var først oppe, naturligvis efter folkene: Tex (kælenavn for vor hus
jomfru frøken Teisen), de to stuepiger og kokkepigen. Han gik i sin grå slåbrok
med fødderne i de hvide håndstrikkede strømper stukket ned i de broderede
morgensko ned i spisestuen, hvor morgenbordet stod dækket. De broderede mor
gensko var ikke broderede med roser og grønne grene, de var rigtig pæne af
lyst sort klæde med et ganske lille strømønster, som moder havde påtegnet, og
søster Idde og jeg havde broderet til hans fødselsdag til hans store overraskelse.
I spisestuen nød så min fader sin tevand, som han sagde, med honning i og et
særligt stykke wienerbrød med florsukker på. Så spadserede han med sin tekop
i hånden op ad trapperne til sit værelse. Lidt senere på formiddagen gik fader
atter ned ad trapperne og ned i køkkenet og bad om barbervand, som han så bar
op, og efter barberingen var han så parat til at konferere med sin amanuensis
Givskov.
Hvor var faders værelse beskedent. Langs den ene væg så mange bøger, der var
plads til. Langs den anden væg stod en lang sortbetrukken gammel køn sofa og
nogle stole svarende dertil. Over sofaen hang to store litografier af Luther og
Melankton og neden under et billede af »Luthers juleaften«. Henne mellem vin
duerne med de hvide blondegardiner og de højrøde alpakagardiner hang et ret
stort billede af stiftamtmand Nielsen, som fader holdt så meget af. Hen til siden
i værelset stod faders store mahogniskrivebord med skråpulten som bagside. Der
havde fader sat et stykke brunt papir op, hvorpå han smukt havde tegnet med
græske og hebræiske bogstaver:
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g:Ter dew tratte ^z7e.

Jeg synes, det var betegnende for fader og måske også for Balsleverne, at det
var skrevet pa græsk og hebræisk, som de færreste kunne læse, og desuden sådan
til en side, at de mennesker, der kom for at tale med ham, ikke kunne se det.
Der var absolut intet show deri, som man nu ser så mange steder.
Da jeg var en ganske lille pige, og når jeg havde været uartig, vistnok mest,
hvis jeg var arrig, sagde moder til mig: »Gå op til fader og bliv god«, og jeg
gik trøstig op ad trappen hen ad den lange gang til faders værelse og sagde: »Jeg
vil gerne gøres god«, og fader sagde så: »Nå, har du været urimelig?« Det var
faders udtryk for uartig. Så gik han hen og tog ud af reolen en tyk gammel
postil af Luther med mange mærkelige billeder i, lagde den på gulvet, og når jeg
havde ligget og set i den en tid, var jeg gjort god og listede stille ned igen.
* Børresen var missionær i Indien udsendt af et tysk missionsselskab sammen med nord
manden Skrefsrud. Efter 1864 gik samarbejdet med tyskerne ikke så godt, og de star
tede en mission i Santa!, men savnede støtte. De rejste hjem og begyndte en foredrags
række til støtte for missionen og fik i 1867 stiftet Santalmissionen.
Vilh. Beck er kendt som Indre Missions veltalende formand.

Da jeg var fire år, kom Ida Fenger (senere gift Fraas) til os. Hun var faders
niece og havde dengang vistnok mistet sin moder. Hun kom for at være lærerinde
for min søster Idde, der var 6 år, og for nogle jævnaldrende piger i byen (Eline
Quedens, Helene Bøggild m. fl.), og jeg fik lov at være med oppe på Idas værelse,
hvor undervisningen foregik. Vi lærte vel ikke så meget, Ida var ikke noget
videre som lærerinde, men hun var musikalsk, vokset op i et grundtvigsk og
musikalsk hjem, og hun lærte os at synge efter Boisens visebog og Boisens bibelske
sangbog. Min egen moder var umusikalsk.
Om sommeren i høhøstens tid duftede hele Ribe af hø. Store hølæs kørte gen
nem gaderne. Bispeembedet havde også store engstrækninger udenfor byen, og
det var en festdag, når høet kom hjem. Daglejere fra byen var kommet for at
hjælpe vor karl, og der var stor bespisning i folkestuen.
Der var mange mennesker, der havde køer i byen, og disse blev om aftenen
trukket hjem gennem gaderne, hvad der ikke gjorde gaderne særlig rene. Ikke
alle havde en port, som koen kunne komme ind gennem for at komme i sin stald,
så måtte den ind gennem forstuen og køkkenet, og det gik såmænd udmærket.
Vi var vante dertil, men fremmede, der kom til byen, undrede sig.
Bispegården havde tre køer. De gav mere mælk, end vi kunne bruge, og den
blev solgt billigt til hjemmene omkring. Den var regnet for særlig god. Tex sagde,
når hun skummede den tykke fløde af, at det lignede vaskeskind.
To gange om året blev der slagtet gris i bispegården. Så kunne vi tidligt om
morgenen høre den skrige, når den blev trukket ud af stalden, og så puttede vi os
under dynen for ikke at høre det. Men når vi kom ned om morgenen, hang den
slagtet, ren og fin på en stige i gården, og der var stor travlhed i køkkenet. En
kone var kommet til hjælp, og alt blev dirigeret af Tex. Der blev lavet blodpølser
og medisterpølser, som blev lagt i jydepotter og smeltet til med fedt. Stegepølser
og leverpølser var der masser af og sylte og andre herligheder. Der skulle saltes
skinke og andet, og der var travlhed flere dage. Alle herligheder kom ned i den
store kælder, hvor også mælkefadene stod på rad. Så var huset godt forsynet til
julen.
Juleaften begyndte vi med, inden vi gik i Domkirken, at spise middag. Den
bestod af risengrød, gåsesteg og frugt. Der var gerne et par gamle damer med.
Domkirkens midtskib var juleaften oplyst af mange levende lys, men sideskibene
la i mørke, der var så mørkt, at da kordegnen engang løb for at jage en hund
ud under gudstjenesten, opdagede han til sin forbløffelse, at det var stiftamt-

232
mandens lille pige i hvid færøsk iammepeis. Domkirken var iskold om vinteren,
så vi kom al!e med fodposer og rejsetæpper for at hoide os nogenlunde varme.
Så når vi kom hjem, fik vi en kop varm kaffe med kager tik Det kunne vi trænge
tii. Så kom folkene ind i spisestuen sammen med malkekonen og hendes børn,
og fader læste juleevangeliet, og vi sang: »Et barn er født i Betlehem«. Så gik vi
til juletræet igennem dagligstuen ind i havestuen, et stort træ fra gulv til loft,
og der var højt til loftet. Folkene kom ind og fik deres julegaver, og vi andre gik
ind i dagligstuen, hvor vore gaver var lagt på et langt bord midt i stuen. Der var
bredt en hvid dug på bordet, og hver af os havde sin egen plads, hvor der var
lagt et ark kulørt glanspapir og stillet to små stager med julelys. Engang fik jeg
et dukkehus, og der var letsindigt stillet lys foran, så der gik ild i mit gule ærme
forklæde. Det blev hurtigt slukket. Samme jul fik jeg en lille bog: »Gullak og de
tre bjørne«, og den endte med den gode moral: »Brændt barn skyer ilden«.
Fader gik senere op på sit værelse. Han skulle prædike 1. juledag. Det var en
fast regel, at han prædikede 1. juledag, 1. påskedag og 1. pinsedag, ellers kun
ganske sjældent.
Nytårsaften forløb meget stilfærdigt. Vi skulle alle spille gnav, og vi tog os
også andet spil til af den ene eller anden slags. Brødrene gik gerne lidt ud for at
se, hvad nytårsløjer der var på gaderne, men der fik vi pigebørn ikke lov at være
med. Vi hørte kun, når der blev kastet gamle urtepotter og krukker på dørene
med et brag, og drengene løb rundt og smed gule ærter på ruderne, det lød som
haglvejr.
Så kunne det også ringe på gadedøren, og ind kom en flok børn med en rumle
potte. En rumlepotte er en lerkrukke, hvorover der er bundet et stykke svineblære.
Midt i denne er en pind stukket ned og godt surret fast i blæren. På denne pind
bliver smurt noget beg, og når man gnider fingeren op og ned ad denne, kommer
der en ejendommelig brummende lyd, som har givet rumlepotten navn. Så fik
vi børnene til at synge, der hørte nemlig en lille naiv sang til:
Der er Mwwet ei
/r% HoM M
wzed ieMer ti! os zM.
dørezz op /or rzzMepot,
/or vor rMw/epof tv/ zM.
Giv os M i z vor rzzMepot.
Giver dzz M t,
s<2 Mwzwer vi tit.
Giver M TMø; (Meget),
Si3 Mwwer vi zMrzg wtere.
Så fik de nogle skillinger og gik.
Når klokken nærmede sig 12, kom fader ned i dagligstuen, og vi sang salmen:
»Befal du dine veje og al din hjertesorg«. Så bad fader Fadervor, og vi sagde
glædeligt nytår og gik i seng.
Den næste morgen var der travlhed, alt skulle være i orden, for lige efter
kirketid var der stort besøg af folk fra byen, der kom for at ønske glædeligt
nytår. De fik vin, druer og fine kager, som blev bagt alene til denne anledning.
Store frodige enge strækker sig omkring den lille ejendommelige by. Den åbne
beliggenhed mod det 7 km borte liggende Vesterhav førte til ganske mærkelige
oplevelser, når efterårsstormene tog fat og jog stormfloder op til byen. Engang
min søster havde været bortrejst et par dage, måtte toget standse et stykke fra
byen. Jernbanebroen var skyllet bort af havet. Men hun ville hjem, for at hendes
forældre ikke skulle ængstes. Så tog hun lokomotivføreren under armen og van
drede med ham dels gennem vand ad landevejen og kom velbeholden hjem. Nu
er der bygget et stort dige helt ude ved Vesterhavet, så nu har byens beboere
ikke mere den spændende oplevelse.
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Om sommeren kunne man pludselig høre trommeslagning i gaderne. Først gik
en tyk mand med en tromme, og bagefter kom en slagter med fint hvidt forklæde
med fine blonder på. Han trak en ung ko, hvis horn var pyntet med lange, hvide
og røde silkebånd. Så råbte trommemanden, at man de næste dage kunne få fint
oksekød hos slagter Hansen i Præstegade.
Af og til kom også en kone gennem gaderne. Hun ringede med en klokke og
råbte, at der var fine, røgede sild at få hos snedker Bomum i Gråbrødregade.
En gammel skik, som endnu bestod, da jeg boede i Ribe, var de fire vægteres
sang i gaderne hver time. De begyndte på Torvet og gik i hver sin retning. Det
var meget hyggeligt, men nogen musikalsk præstation var det ikke. Om vinteren
begyndte de kl. 10, om sommeren var det først kl. 11.
Af og til lød også postkuskens horn gennem gaderne. Det var inden jernbanen
sydpå Ira Ribe blev anlagt. Man måtte, hvis man ville sydpå, benytte den gule
lukkede postvogn, der havde holdested pa Torvet, forspændt med to heste. Ku
sken var iført rød kappe og gult slag, og han blæste i sit horn, nar han kørte ud
og ind af byen.
Ribe ligger i et åbent land, og ingen skove dækker de vide udsigter. Nar man
ville se skov, måtte man over grænsen. Det var til Gram, hvor en dansk greve
havde et smukt slot med en skøn park og store skove. Dertil gjorde vi, medens
jeg var barn, hvert år en skovtur med hestevogn. Moder havde sørget for fuldpakkede madkurve. Hun nød at komme med pa de ture, hun savnede skov. Hun
var fra det østlige Sønderjylland og havde boet på Fyn i flere ar. Sa gik hun
i grevens drivhus og så på sjældne blomster og købte også urtepotter med fine
planter, som hun tog hjem. Sådanne ting fandtes ikke i Ribe.
Da vi blev voksne, var det os selv, de unge fra amtmandsgården og bispe
gården, der planlagde turene til Gram. Dagen skulle bestemmes, vognene be
stilles og vejret drøftes. Dette gav anledning til mange generalforsamlinger ved
bispegårdens gode stikkelsbærbuske. På en af disse Gramture foer student Finsen
og jeg vild i de store skove, og resultatet blev en forlovelse.
R ip e n s e r ^

Generalforsamling
Generalforsamling afholdes MMTtdcg dew
F/. Y9.J0 pa Gi. Helle
rup Gymnasium, Svanemøllevej 87. Der varsles allerede pa nærværende tidspunkt
til generalforsamling, da næste nummer af bladet først kan udkomme, nar det er
vedtaget på generalforsamlingen. 14 dage før generalforsamlingen vil der imidler
tid blive udsendt varsel til bestyrelse og repræsentantskab med regnskab og bud
getforslag. Også menige medlemmer kan sikre sig varsling ved at anmode for
manden derom i hele tidsrummet indtil generalforsamlingen.
Dagsorden:
a. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
b. Forelæggelse af revideret regnskab for foreningen og understøttelsesfon
det til godkendelse. Forelæggelse og vedtagelse af budget for det kom
mende år og forelæggelse af forslag til medlemskontingent.
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c. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen (må være bestyrel
sen i hænde inden 1. januar).
^ Ifste ^
^styrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant for disse
e. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
f. Eventuelt.
Send allerede nu anmodning om varsling og mød talrigt frem, så bestyrelsen
kan modtage impulser og vejledning i foreningens førelse. - GI. Hellerup Gym
nasium hgger 2 minutters gang fra buslinje l's endestation og 6 minutters gang fra
Hellerup S-banestation, og der er stor parkeringsplads overfor skolen. General
forsamlingen afholdes i et miljøvenligt klasseværelse (første lokale til venstre for
1. indgang. Der er småborde, og der kan købes drikkevarer ved selvbetjening fra
et rullebord. Bagefter kan man i smågrupper fortsætte samværet i hyggelige kroer
i umiddelbar nærhed: Set. Peder, Takstgrænsen, Slukefter og Carolinevej 6.
Ripenser-Samfundets legatudvalg har uddelt /.Annne og Nie/s P. Landsens Leger til
tøigende 17 studenter fra Ribe Katedralskole med 1000 kr. til hver.
Lærerstuderende Birte Jepsen (72), socialrådgiverstud. Marianne Nørby Nielsen (72)
stud. poln Jannick Pedersen (72), stud. agro. Hans O. Sørensen (72), stud. theol. Nicolai
Vmther-Nielsen (72), stud. mg. Poul Chr. Erichsen (71), stud. jur. Frede Fisker (71)
stud. mg. Tom Grunfeld (71), lærerstud. Elin Jensen (71), stud. mag. Inger Jorsal (71)'
stud. scient. Knud Kjær Juel (71), stud. polyt. Jens Pedersen (71), stud. polyt. Bjarne
Sørensen (71), stud. scient. Hans Jørgen Sørensen (70), stud. scient. Gunner Jermiin Niel
sen (69), stud. mere. Esther Uhrenholt (69).
Uddelingen er foretaget på grundlag af de nye ansøgningsskemaer og efter en ny
instruks. Legatudvalget har udtrykt sin tilfredshed med det nye system, ligesom også
systemet er blevet godt modtaget af legatsøgerne.

Fhv. seminarielektor Richard Jensen, Ribe, er død 68 år gammel.
Borgmester Carl Johan Petersen er fyldt 50 år. Borgmesteren er født i Ribe, og han
har været borgmester, siden han afløste Aagaard Jacobsen. Han tilhørte partiet Venstre.
Ripenser-Samfundet gratulerer.
Vort medlem oberstløjtnant E. P. Schneider (stud. 50), flyvestation Skrydstrup er
blevet hædret med Flyvevåbnets hædersplakette for sin indsats ved organisation af vårsimgstjeneste for fugletræk til hindring af disses kollision med fly.
Vort medlem Knud Daugaard Peters (stud. 60) er beskikket som translatør og tolk i
det tyske sprog.
^
Melons
er tildelt følgende studenter fra katedralskolen:
Birthe Jepsen, Hviding, Hans Otto Sørensen, København, Bjarne Thoft, Ribe, og
Jette Wolthers, Silkeborg. Endvidere har elev i 2. g Bodil Sixhøj Pedersen, Lustrup
faet legat.
^
Ribe Statsseminarium har eksisteret i 75 år. Det blev startet som privat seminarium
pa initiativ af sognepræsten ved Set. Catharinæ Kirke Simon Hansen og fik til huse i
det nuværende Willumsen Museum. I 1912 rykkede man ind på den nuværende plads.
Seminariet var i starten beskeden med under 10 dimittender årligt, men siden dets overgang til statsseminarium i 1912 er det med undtagelse utider krigen gået jævnt frem, og
det M gang på gang blevet udvidet med nybygninger og huser nu foruden seminarium
også HF-kursus, og dets dimittendtal ligger nu på ca. 130 dimittender årligt.
D.U. S.: De Uddannelsessøgendes Samarbejdsudvalg er blevet etableret i Ribe med
en bestyrelse bestående af Karen Agerbæk fra katedralskolen som formand og Jacob
Melby fra katedralskolen og HF-studerende Torben Jensen som sekretærer. Man opfordres

til at henvende sig til D. U. S. for at søge hjælp og vejledning til løsning af evt. proble
mer i forbindelse med uddannelsen. D. U. S. Ribe afd. får egne lokaler i det ved Midt
møllen nedlagte malerværksted.
Everten »Karen af Mandø« ligger nu ved kaj på Skibbroen, hvor den skal bruges til
exkursioner i Vadehavet. Det er et konsortium, der har erhvervet everten, men de gule
spejdere skal sta som ejere. »Karen af Mandø« er 50 ar og har tjent som forsyningsskib
for Mandø, men desuden har den været brugt til at bjerge muslingeskaller, som, når
skibet under ebbe lå i Vadehavet, blev skovlet direkte op i lastrummet for senere i
knust tilstand og i sække at blive sejlet til Esbjerg.
Hotel »Dagmar« har indrettet en ny kro i Ribe; den har til huse i hotellets tidligere bar
i kælderen, men har nu fået direkte nedgang fra Torvet ved siden af hotellets hoved
indgang.
Tre gange om ugen kører store busser op foran hotel »Dagmar«, og ud vrimler engel
ske turister i hobetal for at drikke te og gøre indkøb i byen, blandt andet småkager em
balleret i fikse gaveæsker fra Ribe-firmaet »Ripensa«. Englænderne er på 40 timers tur
med D. F. D. S.'s »Dana Regina« til Esbjerg og Ribe. Af hensyn til de mange engelske
turister har man måttet genoptrykke den engelske udgave af Ribes turistbrochure i 10.000
eksemplarer.
Ribe-roere har erhvervet danmarksmesterskab på Bagsværd sø. De blev ved Hvidebro
modtaget af klubkammerater og mange andre og med orkester i spidsen ført til mod
tagelse på rådhuset, hvor borgmesteren lykønskede. - Ribes fodboldpiger har for andet
år i træk vundet dansk mesterskab. Det skete på Ribe stadion i øsende regnvejr. De blev
efter veludført dåd ligeledes modtaget på rådhuset, hvor viceborgmesteren lykønskede.
Ribe-revyen har haft så stor succes, at man har kunnet oprette et fond på 4000 kr.
til start af en ny revy næste sommer. Man har haft 24 fulde huse, og to af deltagerne,
Niels Ole Frederiksen og Hans Stivens, har været engageret i Vise-Vers-Hus i Tivoli.
ADRESSEÆNDRINGER
Real. 37: Chefredaktør Viggo Kittelmann, Carl Emils Hus, 6734 Sønderho.
Stud. 44: Retsassessor Jørgen Bruun, Stejlbjergvej 6, 7100 Vejle.
Stud. 45: Økonomidirektør Knud Erik Ullerichs, Haseager 2, 2670 Greve.
Stud. 48: Grosserer Jørgen Wiglaur Anger, Tårnvej 219, Portnerskranken, 2610 Rødovre.
Stud. 49: Lærerinde Kirsten Kristiansen, Sebbelundsvej 26, 6734 Sønderho.
Real 52: Telegrafist Thomas Havemann Poulsen, Bredkærtoft 12, 6760, Ribe. Redaktør
Ove Heinrich Damkjær Strange, Enggårdsvej 61, 6700 Esbjerg.
Stud. 54: Lærer Inger Jerver, Hyacintvej 9, 9800 Hjørring.
Stud. 57: Advokat Hans Kjærsgaard, Cimbrervej 8, Rebild, 9520 Skørping.
Real. 57: Disponent Hans Peder Hansen, Torvet, Jels, 6630 Rødding. Edith Petersen,
Skyttevej 36, 6760 Ribe.
Stud. 59: Landinspektør Poul Christensen, Bøgesangervej 29, 5000 Odense. Cand. pharm.
Hans Axel Jensen, Axel Møllers Have 8^, 2000 København F.
Stud. 60: Helge Piesner, Purrøgelgård, 4293 Dianelund.
Real. 60: Bogholder Finn Berg Knudsen, Skovbrinken 6, 6400 Sønderborg.
Stud. 62: Stud. ling. mere. Karen Jørgensen, Kærumvej 38, 5610 Assens.
Stud. 63: Stud. mag. Lars V. Agerbæk, Hasle Centervej 219^ v., 8210 Århus. Civ. ing.
Bent Ernebjerg, Bernhard Bangs Allé 15 B tv., 2000 København F. Karen Pagel,
Frederik den V' Vej 13, lejl. 2100 København 0 .
Stud. 64: Stud. med. Allan Brockhattingen, Lindenbergsvej 51 st. tv., 9200 Skalborg.
Stud. med. Mikael Kehler, Odensegade 6^ th. 8000 Århus. Lærer Mogens Kjær, Ørne
vej 76, 5000 Odense. Læge Henrik Hjort Madsen, Odense Sygehus, 5000 Odense.
Real. 64: Bankassistent Troels Heide, Skolemestervej 12, 9000 Ålborg.
Stud. 65: Cand. mag. Henning Dochweiler, Sejrøgade 12*, 8000 Århus C, (126101).
Lægesekretær Bente Mark, c/o E. Løgstrup, Statshospitalet, Vedsted, 6760 Ribe. Læge
Ole Østvig Nissen, Egestien 4, Birgittelyst, 8800 Viborg.
Stud. 66: Ergoterapeut Birte Lambert Andersen, Grønnegade 20, 9240 Nibe.
Stud. 68: Kirsten Heide, Skolemestervej 12, 9000 Ålborg. Ib Gredal Kristiansen, Dalen 7,
6780 Skærbæk. Stud. scient. Eva Krogh Thomsen, Kastaniegade 4, 8200 Århus N.
Stud. 69: Helle Christensen, Rosenvængets Hovedvej 42 st. tv., 2100 København 0 . Stud.
mag. Kirsten Kottal, Gudrunsvej 72'', 8220 Brabrand. Stud. med. Hans Otto Lindslyv
Christiansen, Ryhaven 109, 8210 Århus V.
Stud. 70: Finn Vedsted Hansen, Frodesgade 7, 8260 Viby J.
Stud. 71: Elin Marie Carlsen, Rosenallé 3, 6760 Ribe. Inger Jorsal, Hovedgaden 4, Lime,
8544 Mørke. Anna K. Bendtsen Rørkær, Jejsing, 6270 Tønder.
Stud. 72: Sygeplejeelev Dorte Kjems Albrechtsen, Farsundvej 9 b, 8200 Århus N. Lærer
stud. Hans la Cour Andersen, Øster Voldgade 56, 5800 Nyborg. Inger Margrethe Bomberg, Kirkevej 1, Skast, 6780 Skærbæk. Eva Christiansen, Ryhaven 109, 8210 Århus V.
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Man møder altid gode
bekendte under W E I S til
WEIS
Jette og Knud Nielsen

Farm o Pedersen - Storeg ade 18
6760 Ribe Teleton (05) 42 15 32
Aut. tipsfor han d ler

DEBT D A N S K E

P R O V IN S B A N K
Hotel og restauration

T ø m r e r - o g Snedkerfirm aet

Wi!h. Peters & Co.

POSTGAARDEN

Korsbradregade-R ibe
Telf. 42 01 89

Anno 1 66 8

Telefon 420 5 75

R!BE Telefon
STAMPEMØLLE
A/S
(05) 4 2 1 2 22 (7 lin.)
RI BE

R!BE TU R tST- OG
ER H V E R V SB U R E A U
Overdammen 10, Ribe
Telf. (05) 421500

S S {Arnold Nyborg ]
^MElltmütinnftn 13 -6760 RibE -T!lManl05l 42 00 60
1 ls."k tam . kokkenudstyr - p o rc ltsn

ed Rio!

RtO panetradiator &
RtO konvektor

R!0 ståinet

Elegant d esig n ism u k og rolig batance.
6 byggehojder: 255 - 355 - 455 - 555
655 - 955 mm.
Prøvetryk 12 kp/cm*.
Leveres grundm alet etter iærdlglakeret
ved 180° C.

Fremstilles som standardnet etter efter
mål af koldtrukket, profileret stål med
flydespænding min. 5200 kg/cm*.
Brudspaending min. 5650 kg/cm '.
Jæ vnt fordelt forlængelse mtn. 3X.
Forankringsfaktor over 0.6.
Opfylder boligministeriets krav for type
godkendelse af betonelem enter.

AKTIESELSKABET R!BE JERN!NDUSTR!

G r u n d ta g t 1 S 4 5 . T e ia g r a m - a d r - R i b e s « * * ' D a n m a r k .T e le x 5 0 5 6 0 . I l t . ( 0 5 ) 4 2 0 2 5 5 . G ir o 1 5 3 0 7

Udgivet af Ripenser-Samfundet.
Redaktion: Lektor A. Karkov, Carotinevej 6, 2900 Hellerup,
ttf. 0t(H E ) 86 38.

Ekspedition: Civilingeniør Hans Erik Christensen,
Skodsborgvej 38, 2830 Virum, tlf. 01 - 85 39 70
R ib e S tift*- B o g try k k e r i

