S tu d e n te r 1912

I foråret 1912 mødtes 80 agtværdige studenter fra Ribe i København til en
stiftende generalforsamling for et danne en forening, hvor man kunne net
værke' med andre studenter fra Ribe Katedralskole.
Formålene var:
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I 1912 blev der dimitteret 16 studenter, heraf - ganske revolutionerende én kvinde (se billedet med studenterholdet og rektor Jul. Nielsen på forsi
den), som alle blev medlemmer af den nye forening.
Der er et stort spring til 2011, hvor 200+ blev dimitteret fra Katedralskolen
(se bagsiden).
1 alle årene har Ripensersamfundet været det naturlige bindeled mellem
medlemmerne indbyrdes og med skolen.
Nærværende skrift fortæller historien om foreningen.
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Æ/yjt'M.MV.'MMi/MMiVi'/ /
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Forord
Ripensersamfundet har i 2012 eksisteret i 100 år og lever
Bogen efterlader forhåbentligt et
som mange jævnaldrende samfundsborgere i bedste vel indtryk af, at Ripensersamfundet er
gående. Et sådant jubilæum er en god lejlighed til at kaste et en levende og moderne, men også
tilbageblik, og i den anledning har bestyrelsen ved udsen traditionsrig forening. Foreningens
delsen af dette skrift ønsket at give en samlet fremstilling af formål er bevaret og er fortsat:
foreningens historie. Der er tidligere gjort tilløb hertil, dog
di/ se/s&o&e/tg og o oden oe/ o/ oduden at intentionerne blev helt indfriet. Årsagerne hertil r/&/e og berorc .woroMerd;o/de/ we/har først og fremmest været opgavens betydelige omfang /eo? ddd^cre e/erer / Ådre Ao/edrrdog utilstrækkelige økonomiske resurser.
sAo/e so o?/ Arcrere og enibedsmiend,
I erkendelse af opgavens omfang har bestyrelsen sikret der er eder /tor oære/ /d/?M.)de/ den
sig gennemførelsen ved at udpege foreningens næstfor ne /ns/Z/n/Zon.
mand, Povl Dons Christensen som redaktør. Han har, med
Det moderne kommer til udtryk i
baggrund i lignende projekter, påtaget sig den store opga den konsekvent gennemførte æn Knud Wi/A'am Kasfrup.
ve at samle materialet og at redigere dette, bistået af for dring i stavemåden af foreningens
eningens sekretær, Conny Rom Petersen, som har stået for og bladets navn. Ripenser-Samfundet er således blevet til Ri
den endelige korrekturlæsning.
pensersamfundet, og Ripenser-Bladet er blevet til Ripen
Redaktøren har med venlig, men fast hånd tøjlet forfat serbladet. Der er ved beslutningen taget hensyn til retskriv
ternes skrivelyst, da der i sagens natur var rammer, som ning og ønsket om at bortkaste bindestregerne. Da ændrin
skulle udfyldes, men ikke overskrides. Lektor Lars Ilsøe har gen sker efter 100 års forløb, kan foreningens bestyrelse
været til stor hjælp ved åbning af adgangen til skolens næppe bebrejdes at gennemføre for- hastede forandringer.
arkiver. På bestyrelsens vegne vil jeg takke alle for deres
Ved en publikation som denne vil der utvivlsomt rejse sig
engagement i færdiggørelsen af bogen.
kritik af udeladelser, formuleringer og fejl af forskellig art.
En stor tak for økonomisk støtte rettes hermed til Tu- Ansvaret er naturligvis redaktionens, men læserne bedes
borgfondet, DONG Energy og i særdeleshed Ejnar og Meta dog ihukomme et citat fra Ovid, hyppigt anvendt af en af
Thorsens Fond. Denne støtte har, sammen med forenin skolens kendte latinlærere: "C/ desZn/ nZres /amen es/ Zongens forudseende henlæggelser, bidraget til, at bestyrelsens dowdo OO/HM/OS".
ønske om at beskrive foreningens historie har kunnet op
For de læsere, som ikke har mødt vedkommende lærer,
fyldes.
eller som det ikke blev forundt at gennemgå det klassisk
Bogen kommer ikke i handelen, men er foreningens gave sproglige gymnasium, bringes oversættelsen:
til medlemmerne i forbindelse med jubilæumsfesten på
Se/rom Arre/Zernc sotg/et; rnd mm? dog rose eZZ/en/
Ribe Katedralskole den 25. februar 2012.
A'nod IVdZZnn? A'os/rof

/'ormo nr/

forord
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Hiisen fra skoten
Ribe Katedralskote ønsker Ripen
sersamfundet hjertelig tillykke med
de første 100 år. Og vi glæder os
over at samarbejde med en for
ening, der holder sammen på tidli
gere elever, bidrager til skolens hi
storie og traditioner og deltager
med selvfølgelighed ved skolens
mærkedage, som for eksempel når
vi fejrer studenternes eksamen ved
afslutningen af skoleåret.
I skolens værdigrundlag har vi
lagt vægt på, at vi vil være en mo
Benf Karscfaf.
derne skole med alt, hvad det inde
bærer af tidssvarende klasselokaler, moderne teknik som in
teraktive tavler, laboratorier til naturvidenskabelige fag,
fællesområder til arrangementer og rum til eleverne. Men
vi vil også vedkende os vores historie som landets ældste
gymnasieskole med de traditioner, der rækker langt tilbage,
som eleverne husker, og som nye årgange af elever justerer
lidt på hvert år. Den historie og de traditioner indgår Ri
pensersamfundet i.
Jeg har altid set translokationen som skolens festdag,
hvor studenter og tidligere elever mærkede skolen som fæl
lesskab og hver for deres del så tilbage på skoletiden og de
fælles oplevelser herfra. Denne festdag er skole og Ripen
sersamfund sammen om. Jeg afgør efter drøftelse med vejr
tjenesten ved flyvestation Skrydstrup, om vi holder translo
kation i skolegården eller i domkirken. Ripensersamfundet
gør klar til reception og sætter blomster ved talerstolen,
mens pedellen stiller stole op i gården. Denne formiddag
har sit faste program med fællessange, kantate, kor, taler og
overrækkelse af eksamensbeviser.
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Ripensersamfundets formand holder sin tale til studen
terne fra både gymnasiet og hf og afslutter talen med at ud
dele et legat Ripensersamfundets legat, der for tiden er på
5.000 kr. og dermed det største af de legater, der går til årets
studenter. Kriteriet er, at det skal være en elev, der har spil
let en stor rolle for skolens aktiviteter eller sociale liv.
Teamlederne fra 3.g og 2.hf-klasserne indstiller kandidater,
og i fællesskab finder vi den rette kandidat. Det kan være en
elevrådsformand, Heimdals formand, den, der har taget et
væsentligt slæb med skolekomedien eller stået for en væ
sentlig aktivitet. Det afgørende er, at alle studenter vil op
fatte det som det rigtige valg. Skolen skriver en indstilling,
som Ripensersamfundets formand læser op, og som ikke fra
starten meddeler legatmodtagerens navn. Der skal også
være noget at gætte. Efter afslutningen af translokationen
holder Ripensersamfundet en velbesøgt reception med fad
øl, hvidvin og sandwich for sine medlemmer, årets studen
ter og skolens ansatte. Med ombygningen af Rundgangen i
2011 har receptionen nu fået flotte og rummelige rammer.
Ripensersamfundet er også ved dets formand repræsen
teret i bestyrelsen for et af skolens legater, Ripensersam
fundets jubilæumslegat. Legatet tildeles efter ansøgning til
tidligere elever fra skolen, der nu studerer ved et af univer
siteterne. 1 bestyrelsen har vi lagt vægt på, at det går til stu
derende, der får dækket nogle af deres omkostninger ved et
godt projekt ved et udenlandsk universitet eller et relevant
praktikophold i udlandet. Vi uddeler hvert år 5-6 legatpor
tioner på 15.000 kr. hver.
Ud over disse samarbejder er jeg sikker på, at Ripensersamfundet ved dets medlemsblad, hjemmeside og medlem
mernes omtale af skolen bidrager til skolens gode omdøm
me og til den tilgang af elever, der gør skolen til en livskraf
tig organisation. Det er skolen taknemmelig for.

////.wn/i r? .s/t'o/tv;

Ripensersamfundets udvikting
< Kr/Mr/ lF7777<a/u Ær/.s/^'n/;, 777^<cMscrsit^//Mnt7cfsybrm^Mif 2007-2072

Ripensersamfundets stifteise

Ripensersamfund.

Ripensersamfundets stifter var stud.med. Knud Th. Fogh,
som forinden havde sikret sig opbakning tii stifteise af et
skolesamfund, i lighed med Soranersamfundet og Herlovianersamfundet. Knud Fogh havde i 1911 rettet en henven
delse dels til en lang række personer, som repræsenterede
skolen og byen, dels til en kreds af fremtrædende ripensere.
Blandt disse var en række kendte professorer, embedsmænd og akademikere, som alle var udgået fra Katedralsko
len og tilhørte en ripensisk "klike", som blev af betydning
for foreningens første år og levedygtighed. Det blev fra den
ne kreds, man fortrinsvis valgte formænd og bestyrelses
medlemmer og hentede økonomiske garantier.
Samfundets formål skulle, som det fremgår af cirkulære
skrivelsen, være:
»7.

se/sÅM&e/tg og awrfen

of

Sam/wideis FcrmaaY s&al tKBrt;

S tu d . m ed . K. Fogh, N o rd re F rih a v n sg a d e !7,

og be/v/rc som-

mew/vo/r/e/ mef/em f?7#?gere efeuer i 7??'&e Æofe<r7ro/s&o/e .som/

X edcnstaaende Medlemmer anbefaler p a a

/o'fere og emberfswooo/, <7er er e//er 7;o r ; vere/ 7o/y//e/ /// <7eo-

J . Nielsen,

we /MS//Y////OM.

J . M Secher,

Rtktor. Ribt.

Ovtrhtrtr, Ribt

2. d/ j'i7e so;'t7 reMre som yogrc 0777/gere e/e/ cr /' 7?/&c Tso/er/ro/s7;o/e, <7er er 7 frowg, .s/o//e r'e<7go/'er e//er reo/e/r/ /d o .«

Knud Fogh lagde stor energi i det forberedende arbejde
forud for den stiftende generalforsamling med udarbej
delse af forslag til vedtægter, tilrettelæggelse af mødet og
opstilling af kandidater til bestyrelsen. Han havde erfaring
i det praktiske og engagerede foreningsliv, dels fra "Heimdal", dels fra sin deltagelse i den ny skandinaviske bevæ
gelse.
Knud Fogh har i en artikel i Ripenserbladets første num
mer levende beskrevet selve stiftelsen og de første år i for
eningens historie.
»Efter at der gentagne Gange, men uden Resultat, var
gjort Forsøg paa at samle gamle Ripensere i et Skolesam
fund, gjorde Student Knud Th. Fogh i 1911 et nyt Forsøg, og
efter at der var udsendt et Opraab med 51 Underskrifter af
kendte Ripensere, lykkedes Sagen, og den 27. Marts 1912 af
holdtes en konstituerende Generalforsamling i Studenter
foreningen, efter at 177 tidligere Elever og Lærere fra Ribe
Katedralskole havde indtegnet sig som Medlemmer.«

A d t^ R ^ "'

d et bedste Oprettelsen a f et Rjpenseraam fund med

C D ybdal

C A m orsen.

Ovtrhtrtr, Ribt

D Wulaten,

Ovtrhtrtr. Ribt

Adjuabc Ribt

A d ^ "*R A t

H ^ R e ln c k e .

^

E. C V lldcnskov,
TtkMfotvalttr, E d ^ .

L ^ iw f^ R b t" '

Th. Brlnch,
Ovtri^tt. E ^ it t ,

^

E U s.

H p F e n b e r f.
Dr. phi! , P „w o n tr..A *b o v .

!. W lndfeld-Hansen,
BtlytninatdirtlHar, Kbh.

R t d i d !i J \ < U ^ b h ^ Å . Kbh

K .P

P X. H
Mbbp
Dr.m.A.Kbb
'

S k .t t r c p

Kineh,

Dr. pM , Kbh

[.*- FM
],*,.
rM

K ,..,.,!.,,. Kbh.

Obtri^KM ,

Jo h s Lindbæ k

J.

Dr phi!. Kbh

A
Priis,
r<l,.
Ax, F

e n d pb.n.- Kbb.

U tat, Kbh

E Bo.ien

E Bovlen,

e n d m n ,.S p e ^ n ^ ,. Kbb

C b r c m n SkikkUd, C. P C h rt.M n ..n ,

E s tE n t p

H e n rlk M ad se n .

Politiintpth!^. Kbh

K

Kbh

'

V. p

Knud Foghs sfKfe/ses<nvi'faf;'on fi
Den senere formand og redaktør af Ripenserbladet An
ton Karkov skriver i bladet i anledning af foreningens 75-års
jubilæum i 1987 om de første år af foreningens historie.
Denne fremstilling danner grundlag for de følgende afsnit.
Den stiftende generaiforsamling, som markerer Ripen
sersamfundets fødsei, fandt som beskrevet af Fogh sted i

/¿//Æu.sYU'.wm/uw/c/.s u<7;
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Studenterforeningen den 27. marts 1912. Knud Fogh bød
velkommen til de 80 fremmødte damer og herrer, og han
takkede medhjælperne for det store forberedende arbejde
hen imod dannelsen af foreningen.
Forsikringsrådets formand, dr.phil. J.P Gram valgtes til di
rigent, og han præsenterede straks et fuldt udarbejdet for
slag til love, der redegjorde for samfundets navn, dets for
mål, bestemmelser om medlemskab, bestyrelse, afholdelse
af generalforsamling, og hvad der i øvrigt kræves af love og
regler, for at en forening skal kunne fungere. De enkelte
punkter af forslaget blev nøje gennemdebatteret af de frem
mødte. Blandt dem kan nævnes professor Eugen Warming,
dr.phil. K.F. Kinch, redaktør Franz v. Jessen, skolebestyrer
Noach, pastor P. Vibæk, kaptajn Schiøler samt endvidere
studenterne Stemann, Bjerge, Sturup og Fogh. Lovene blev
vedtaget.
Under valg af bestyrelse blev til formand valgt professor
Eugen Warming, der var en af de ivrigste fortalere for dan
nelsen af Ripensersamfundet. Til de øvrige bestyrelsespo
ster valgtes: Overlærer C. Amorsen, Ribe, stud.mag. J.S. Bjer
ge, København, stud.med. Knud Fogh, København og re
daktør Franz v. Jessen, København.
Den første ordinære generalforsamling afholdtes den 15.
oktober 1912 hos Wivel. Et af foreningens formål var som
nævnt at samle medlemmerne og deres nærmeste familie til
selskabelige sammenkomster. Der var da også allerede plan
lagt en festlighed, der skulle løbe af stabelen d. 15. maj. Men
den måtte imidlertid aflyses på grund af Hans Majestæt Kong
Frederik d. VIIl's pludselige død i Hamborg natten forud.
Først et halvt år senere, nemlig d. 15. oktober 1912, af
holdtes festen i forbindelse med Ripensersamfundets første
ordinære generalforsamling, der fandt sted i Wivels sel
skabslokaler, ligeledes med ca. 80 deltagere.
Ved generalforsamlingen var redaktør v. Jessen dirigent.
Som et særligt punkt på dagsordenen var sat oprettelsen af
MMåersføfMæs/bMåef. Der var udarbejdet et forslag af et to
mandsudvalg bestående af v. Jessen og Knud Fogh, "og det
tilfaldt Knud Fogh den ære at forelægge resultatet", som det
hedder i Foghs referat. Som forbillede og model havde man
fortrinsvis benyttet Journalistforeningens, Herlovianer- og
Soranersamfundets understøttelsesfondes bestemmelser.
Det var derfor på nogenlunde sikkert grundlag og med
god samvittighed, at Knud Fogh kunne lægge arbejdet med
understøttelsesfondet frem for forsamlingen. Han gjorde
det med følgende indledning: "At forelægge love - især når
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de er af så vigtig art som disse, er ellers en særdeles højtide
lig sag", men så kommer Fogh pludselig i tanker om en gam
mel studentervise, der begynder således:
"D<? W ?'/?/ MMMC COMC/V/MTM
//n Jeg er s/e???f ?' ÅVh&e,
og Je g /M?'Jo e / /?rc?' J r o /?Z9e,
fn'or/ o;/?; F å å e r s&r/eer o/?g, o / såso7M Je g er /A/er/ig,

så Jå r Jeg /r/ge?/ Per/ge wer/
1 Ripenserbladet skriver Knud Fogh videre om den første
tid:
»Nå! Eet Spøg et andet Alvor. De Elever, der udgaar fra
Ribe Katedralskole, er - i hvert fald for Størstedelens ved
kommende - ikke Velhavere, og mange af dem vil tit og ofte
kunne trænge til en hjælpende Haand. Store Summer har vi
ikke, og store Summer faar vi næppe heller med det første,
men vi skulle dog gerne i løbet af ikke alt for lang Tid naa til
at kunne yde i hvert fald en mindre Hjælp til Selvhjælp. Ude
i Provinsen, hvor vore Medlemmer ikke er i stand til at nyde
nogen direkte Glæde af vore Sammenkomster, er det ikke
mindst Tanken om dette Understøttelsesfond, der har bi
draget til, at de i så rigeligt Tal har indtegnet sig på vor Med
lemsliste.
Efter en lang og livlig Debat med mange vittige Bemærk
ninger blev Forslaget vedtaget - med kun faa Ændringer.
Herefter fulgte saa Vedtagelsen af nogle Ændringer til For
eningens almindelige Love, og dermed havde man faaet Or
den paa det samlede Lovgrundlag for Foreningens Virke.
Efter Generalforsamlingens Afslutning gik man saa til
Bords sammen med de ventende Damer. Under Indtryk af
den muntre Stemning gik snakken paa Livet løs. Samtalen
blev kun afbrudt af Taler og Sange. Redaktør v. Jessen og
Professor Eugen Warming priste Ribe baade i Prosa og i
Sang. Student Rosenstand takkede paa Russernes vegne, og
det endte med, at student Fogh maatte op at staa paa en Stol
for at modtage Forsamlingens højlydte og vedholdende Hyl
dest.
Den 9. Vot'ew&er afholdtes den 2den ordinære General
forsamling i Citys Lokaler. I Stedet for Professor Warming,
der ikke Ønskede Genvalg, valgtes Dr. phil. Kinch, og i Be
styrelsen afløste Kaptajn Schiøler Dr. Kinch. Efter Spisnin
gen (som sædvanlig med Taler og Sange) var der Aftenun
derholdning (Sange af fhv. kgl. Skuespiller Carl Meyer og
Oplæsning af stud. theol. Tage Kier) samt Dans.

A'/pc;Me;w ;/ ; o ;Æ'/s

Den 20.
holdtes den 3die ordinære Generalfor
samling i Studenterforeningen, i Bestyrelsen blev cand. jur.
Stiirup afløst af Assistent i Nationalbanken C. F. Christensen
og paa Forslag af Politifuldmægtig Buch valgtes der et Ud
valg til at undersøge den økonomiske og praktiske Mulig
hed for at udgive et Medlemsblad.
I Februar 1915 udsendtes første Hæfte af Meddelelserne;
indeholdende Skoleerindringer af fhv. Højesteretsassessor
H. Lund og Ingeniør J. Andersen samt en Tale, som Jacob A.
Riis holdt i Ribe Katedralskole. Ved Nytaarstid 1916 ud
sendtes Heimdals Jubilæumsskrift, og nu kommer Med
lemsbladet. Alt i alt mener vi at kunne være vort Arbejde
gennem de forløbne 3 Aar bekendt og haaber, at Medlem
merne vil gøre deres til at hjælpe os med Fortsættelsen.«
I denne beskrivelse af de første tre år af foreningen Ri
pensersamfundets historie nedtoner Knud Fogh sin store
personlige indsats, som kom til at strække sig over de føl
gende mange år.

Der var forslag fremme om at danne lokalafdelinger ude
omkring i landet med arrangement af lokale fester og anden
selskabelig sammenkomst. Foreningen udsendte særlige in
vitationer blandt andet med et emblem tegnet af Guldsmed
Jacobsen. Det viste et våbenskjold med en på overkanten
siddende ugle mellem kastanjeblade. I midten Ribes byvå
ben og på randen .SocicA/.s' .SLAoAm ATpeM.sis. Emblemet skul
le bæres ved sammenkomsterne.

Det tidlige foreninqsiiv i København

/nw'fab'on M Forårsfest f?928J

Ripensersamfundet havde således en festlig og lovende
start, og der fulgte de følgende år en række strålende fester
- arrangeret af Knud Fogh. Særligt må nævnes års- og rusfe
sten, der afholdtes hvert år i oktober måned. Arrangemen
terne holdtes i en udsøgt stil og foregik i Københavns bed
ste selskabslokaler med festklædte deltagere: damerne i lan
ge kjoler og herrerne i kjole og hvidt. Hertil kom kunstne
risk og kuiturel underholdning med kunstnere og fore
dragsholdere, der enten kunne stamme fra medlemskred
sen eller kunne være indforskrevne til formålet. Der var fæl
les spisning med obligatoriske taler og skåler' for Ribe,
Ribe skole, for Ripensersamfundet, for damerne og for be
styrelsen. Tii festerne var der forfattet lejlighedssange, og af
tenerne sluttede med "Bal for Juniores" og "Kortspil for Se
niores".
Foreningslivet havde således allerede i løbet af det første
år udfoldet sig til stor tilfredshed for medlemmerne og med
god tilslutning fra de "københavnere", der først og frem
mest havde været med til at stifte Ripensersamfundet. Men
selvom festerne økonomisk hvilede i sig selv uden væsentli
ge tilskud fra foreningens kasse, idet deltagerne selv betalte
deres andel, kunne tilfredsheden ikke deles af de medlem
mer, der boede langt fra hovedstaden. Dette var man da
også opmærksom på i bestyrelsen, og man overvejede, hvor
ledes denne mangel kunne afhjælpes.

Et afgørende forslag kom som nævnt fra politifuldmægtig
J.L. Buch, der ved den tredje ordinære, generalforsamling
den 20. oktober 1914 foreslog udgivelsen af et medlems
blad, der kunne knytte kontakt til alle medlemmer. Et med
lemsblad for skoleforeninger var dengang noget helt nyt.
Ikke desto mindre havde der fra Knud Foghs hånd allerede
været tilløb til et blad for Ripensersamfundet i form af de
nævnte udsendelser af de såkaldte "Meddelelser". Nu fore
slog J.L. Buch oprettelsen af et regelmæssigt udkommende
medlemsblad. Det vakte både protest og en livlig diskus
sion, der endte med, at man vedtog at lade sagen nærmere
undersøge af et bladudvalg, der kom til at bestå af Buch og
studenterne Chr. Dethlefsen og Kai Rosenstand.
Ved generalforsamlingen i oktober 1915 forelå en be
tænkning, der efter en indgående drøftelse førte til, at man
vedtog af foreningens kasse at anvende 50 kr. til forsøgsvis
at udgive et blad i 1916. Buch blev bladets redaktør med
hjælp fra Kai Rosenstand, der blev redaktionssekretær, og
det lykkedes de følgende mange år at gennemføre udgivel
sen af Ripenserbladet. Buch var redaktør i fire år, hvorefter
eneredaktionen overgik til Rosenstand - støttet af Fogh.
Ripenserbladet blev af alle regnet for den vigtigste og
mest samlende og bevarende del af samfundets aktiviteter.

Foreningens embiem.

Ripenserbladets start
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Læs mere om bladet i Henrik Præstholms kapitel om Ri
penserbladet, side 42.
Rosenstand havde dog også et andet sigte med Ripenser
bladet. Han ønskede tillige at følge sporet af Ribes store hi
storiske traditioner og gennem gamle elevers og egne bi
drag at gøre bladet til en kilde for den historiske forskning.
Bjørn Kornerup har da også brugt bladet under udarbejdel
sen af sit store værk om Ribe Katedralskoles historie.
Fogh og Rosenstand var barndomsvenner og havde beg
ge gået i Ribe Katedralskole. De var studenter fra sommeren
1910, Fogh fra Ribe og Rosenstand fra Esbjerg - fordi Ribe
dengang ikke havde en nysproglig retning. Som studenter
fandt de sammen i København i arbejdet for Ripensersam
fundet, uden at studierne dog ganske svigtedes. Følgende
strofe fra 1916 tyder i det mindste på, at eksamenstiden blev
taget alvorligt:
/eg Mrwåf åe
s a f fter åog
Lort síwt/MMáfs så'/Ar sh;å. weå. Fog/z

m å sfw &og m eå /7/å

'//;/ åe/ er/o
Fogh havde dog overskud nok til et stort foreningsarbejde navnlig gennem sine festarrangementer, og det blev Fogh
og Rosenstand, der kom til at bære foreningen gennem de
første næsten 50 år.
Knud Fogh oprettede Ripensersamfundet, men Kai Ro
senstand opretholdt det.
De to supplerede hinanden på udmærket vis som to mod
satte poler: Fogh som den festlige, noget letbenede Køben
havner og Rosenstand som den grundige og lidt tunge vest
jyde. Til og med var de ankret op i hver sin ende af landet:
Fogh i samfundets hjemby, København, og Rosenstand i
samfundets moderby, Ribe.
Af skildringerne i det foregående og af foreningens loves
formålsparagraf fremgår Foghs ideer om Ripensersamfun
dets virke. Rosenstands intentioner kom frem ved en rusta
le, som han holdt ved den første ordinære generalforsam
ling i 1912:
»Naar jeg tager Ordet her i Aften er det fordi jeg føler
Trang til at rette en Tak til de Mænd, ved hvis Arbejde det er
lykkedes at oprette denne Forening og derved at afhjælpe et
længe følt Savn. Jeg taler her især som Rus, fordi jeg tror, at
Ripenser-Samfundets stiftelse særligt hilses med Jubel af aarets Russer. De unge Mennesker, som fra en lille Bys stille
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Ka< Rosensland og Knud Fogh med pedel Nielsen i midlen 920'erneJ.
Liv kommer over til Storstaden, vil altid være glade for, i Ri
penser Samfundet at kunne finde et sted, hvor de kan føle
sig hjemme og ved hyggelige Sammenkomster opfriske og
bevare Venskaber og Kammeratskaber, der er indstiftet i
Skoleaarene. De vil her midt i den fremmede Bys Travlhed
finde en Oase, hvor de kan øse af de gode Minders uud
tømmelige Brønd. Lad os haabe, at Ripenser-Samfundets
Medlemmer altid med pietetsfuldt Sind vil bevare Mindet
om vor kære, gamle By, hvor vi har tilbragt vore maaske lyk
keligste Dage.«
Foreningen blev i de første år båret frem i en begej
stringsrus af en elite af ældre akademikere, der var studen
ter fra Ribe, og som følte sig som en familiekreds med Ribe
Katedralskole som et fælles udgangspunkt. De var forenin
gens støtter og trofaste mødedeltagere i de første år, og det
var fra denne elite, man hentede foreningens bestyrelses
medlemmer og formænd.
Nogle af disse personligheder fortjener en nærmere omtale.

Prof. Euqen Warminq 1912-1914
var foreninqens første formand

»1870 blev han Student, og stude
rede under Professorerne Madvig og
Ussing for 1878 at tage store Philologicum. Derefter var han en Tid Hus
lærer hos den danske Gesandt i Paris,
Moltke, og udarbejdede her sin Dok
tordisputats om Kilderne til Alexan
der den stores Historie, som han for
svarede 1883.
Kort efter fik han Tilbud fra Univer
sitetet om Midler til et Ophold i Græ- KF K/ncii.
kenland og berejste 1883-87 Salonikiegnen, hele Macedonien og især Chalkidike og kom derved
ind paa arkæologiske Studier, som efter Hjemkomsten i 1890
gav Anledning til et stort illustreret Værk "L'arc de triomphe
de Salonique", som hidtil ingen havde givet sig af med.
1909 og 1914 foretog Dr. Kinch de store arkæologiske Ud
gravninger og Undersøgelser for Carlsbergfondet paa Rhodos og hovedsagelig i dennes østlige By, Lindes, og Vrouliå
med dens gamle Kapel, dens Fæstningsværker og Huse, og
herfra har han hjembragt Masser af Afstøbninger og Bille
der af Inskriptioner, Krukker, Statuetter og en pragtfuld
Kvindestatue, som han i disse Dage har faaet restaureret.
1 de to Ord «Rhodos« og ^Ripenser« har vi egentlig Dr.
Kinchs Karakteristik, de vil for os altid være knyttet til hans
Navn, Videnskabsmanden og den elskværdige og rare For
mand, der trods sit betydelige Arbejde altid modtog os med
aabne Arme, naar vi søgte ham i hans smukke Hjem.«

Den senere formand Knud Fogh
skriver i første nummer af Ripenser
bladet om foreningens første for
mand:
»Professor Warming iedede og ka
stede Glans i to Aar over R-S. Profes
soren var den første, der underskrev
Opraabet tii Dannelse af R-S, og den
første, der tegnede sig som livsvarigt Fugen iVarm/ng.
Mediem, og efter at have trukket sig
tiibage fra Formandsvirksomheden har han Gang paa Gang
vist os stor Interesse.
1859 blev han Student og gik tii filosofiske Forelæsninger
hos Sibbern og Rasmus Nielsen. 1 denne Tid beskæftigede
politiske Rørelser alles Sind, og Bølgerne gik højt - Grevin
de Danner haanedes, Italienerne fik Fakkeltog, og de sidste
store skandinaviske Studentermøder afholdtes med Fester i
det kgl. Theater, Roskilde, Rosenborg Have og Fredensborg,
hvor Kongen modtog alle Studenterne paa Slottet.
1 1862 fik Warming Tilbud om en Plads som Assistent hos
den danske Forsker P.W. Lund i Lagoa Santa i Brasilien.
Overrejsen foregik pr. Sejlskib, og i de lune Aftener i Passa
ten fangede han en rig Samling Fisk, som nu opbevares i na
turhistorisk Museum.
Herovre i det fremmede Land grundlagde Professoren sit
Ry som Forsker, og da han efter 4 Aars Forløb vendte tilba
ge til Danmark og i 1868 havde taget sin Magisterkonferens,
udgik fra hans Haand en Række videnskabelige Værker. Efter de første års beqejstrinq
1871 blev han Dr. phil. og derefter Docent ved Universitetet Foreningens senere formand Anton Karkov opsummerede
fra 1873-82, ved Polyteknisk Læreanstalt 1874-82 og for Far foreningens udvikling i de følgende år i Ripenserbladet:.
maceuter 1875-82. Fra September 1882 til Februar 1886 vir
»Hvordan gik det med realiseringen af disse mænds in
kede han som Professor ved Stockholms Højskole og siden tentioner, som de delte med resten af den stiftende forsam
som Professor ved Universitetet i København og Direktør ling?
for Botanisk Have til 1911
Den første begejstringsrus kunne ikke opretholdes. Den
Alt i alt, er Professoren en Ripenser, som vi er stolte af og var blevet båret frem af en elite af ældre akademikere, der
som Vi med Ærbødighed ser op til - og ikke mindst fordi han var studenter fra Ribe, og som følte sig som en familiekreds
som Menneske - jeg kunde fristes til at sige Skolekammerat med Ribe Katedralskole som det fælles udgangspunkt.
- altid er elskværdig, hjælpsom og hyggelig.«
De var de faste støtter og de trofaste mødedeltagere i Ri
penser Samfundets første år, og det var fra denne elite, man
Dr.phil. K.F. Kinch 1914-1918
hentede foreningens bestyrelsesmedlemmer og formænd.
var foreninqens anden formand
Men denne pionerskare blev stadig mindre og efterlod
Knud Fogh skriver i Ripenserbladet om foreningens anden deres nekrologer i Ripenser Bladet. Det ikke alene mind
formand:
skede medlemsantallet, men det bevirkede tillige hos de
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overlevende en mindre interesse for sammenkomsterne,
hvor de ikke længere kunne træffe sammen med deres
jævnaldrende kammerater.
Der var heller ikke tilstrækkelig tilgang af unge. Ganske
vist drev næstformanden, overlærer Amorsen hvert år en
stærk propaganda blandt de vordende studenter, der fort
satte deres studier i København, og som fandt sammen på
Studiegårdens frokoststuer, i Kannibalen og i Studenterfor
eningen.
Trods stagnerende tilslutning arbejdede Fogh og Rosen
stand ufortrødent videre som de tidligere havde gjort, men
dog med visse indskrænkninger: færre blade og billigere fe
ster, men så supplerede man med andre aktiviteter. Man af
holdt således i 1917 torskegilde med tombola, karneval og
danseskole. Trods svigtende deltagelse i arrangementerne
sneg medlemstallet sig alligevel i vejret, måske netop på
grund af krigen.
Ripenser Samfundet var et sted, hvor man hyggede sig i
bevidstheden om et fælles tilhørsforhold til den kære lille
by, der efter 1864 havde fået så trang en skæbne - spærret
inde i en snæver lomme syd for Kongeåen. Nogle af med
lemmerne havde oplevet 1864. Erindringen herom var le
vende og fostrede en stærk nationalfølelse, der var et ken
detegn for Ripenser Samfundet. Krigen vakte håb om græn
seliniens flytning, og da genforeningen blev virkelighed
fulgte en begejstring, der blæste fornyet liv i Ripenser Sam
fundet og i dets aktiviteter.
Man deltog i en indsamling til et skolebanner, og man sat
te en mindeplade i skolens mur til højre for hovedindgan
gen til minde om dem, der var omkommet i krigen, og som
havde været elever på skolen. Man fandt sig imidlertid hur
tigt til rette med den nye tingenes tilstand. Det blev til hi
storie og det betød, at foreningslivet ikke havde den for
nødne tiltrækning på medlemmerne.
Efter en kort opblussen begyndte en ny stagnation, der
var mere alvorlig end den, der havde rådet i foreningens før
ste tid. Der var så meget, der skulle genoprettes eller for
bedres.
En væsentlig nyudvikling, der skulle komme til at pege
frem til i dag, var oprettelsen af højere uddannelsessteder
udenfor København. Det betød, at Ribe studenterne til
skyndedes først til uddannelse og siden til bosættelse i Jyl
land og på Fyn. Og København var dermed ikke længere
helt så naturligt et centrum for foreningen som, den havde
været tidligere.«
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Den dalende tilslutning og deltagelse i foreningens udlø
ste bl.a. et indlæg fra den nyvalgte formand Knud Fogh i
1927, hvor han skriver:
»Jeg tror ikke, at jeg fortaler mig, naar jeg siger, at mange
godt kunde interessere sig noget mere for Ripenser-Sam
fundet, end de gør. Det er kedeligt for en Bestyrelse, naar
den arrangerer noget virkelig godt, saaledes som Tilfældet
var i Sommer med Translokationsfesten i Ribe, at den saa
maa være nødt til at aflyse paa Grund af manglende Tilslut
ning. Paa denne Maade skal en Ledelse nok blive ivrig efter
at lægge et Arbejde ind for Foreningen «
Fogh foreslår indførelse af et "indpiskersystem", (måske
forløber for det senere indførte kontaktpersonsystem, og
skriver herom:
»dndpiskersystemet« hører hjemme i England, hvor
hvert Parti i Parlamentet har sin Indpisker, hvis Opgave det
er at drage Omsorg for, at Partiets Medlemmer giver Møde,
naar der skal stemmes om vigtige Forslag. Ligesom hvert
Parti der har sin Indpisker, burde i Ripenser-Samfundet
hvert Hold have sin, der, naar der skal holdes Møder, skal
sætte sig i Forbindelse med sine samtidige for at faa den en
kelte til at interessere sig for Festen og give Møde ved den
ne, hvad vedkommende næsten altid vil gøre, naar han blot
kan regne med der at træffe Kammerater —Den nuværende
Tilstand lader sig nemlig ikke i Længden opretholde «
Foghs udtalelse viser, hvor stor en vægt man tillagde sam
menkomsterne i foreningen. Og det skulle vise sig, at hans
pessimistiske syn på foreningens tilstand holdt stik.
Medlemstallet dalede fra 350 til ca. 150 ved foreningens
25-års jubilæum i 1937, hvor det konstateres, at de unges
deltagelse var katastrofalt svigtende, og foreningen gik i
dvale i de følgende år og under besættelsen.

Foreningens qenopiivetse og opbiomstring
Ribe Katedralskole fejrede i 1945 800-års jubilæum, og
Knud Fogh skriver på forsiden af Ripenserbladet i juli-num
meret 1945:
»Ripenser-Samfundet har ligget i Dvale, forholdene
umuliggjorde Fester og Sammenkomster. Vi havde andet at
tænke på. Men nu ved vor Skoles 800 aars Jubilæum stiger
Fugl Phønix af Asken og vi samles for at gøre denne Høj
tidsdag saa festlig som mulig «
Herefter følger en opfordring til at møde op i skolegår
den og at bidrage til en mindetavle over de kammerater,
som mistede livet under 2. verdenskrig. Ved afsløringen af
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mindetavlen overraktes samtidig en smuk Dannebrogsfane
tii skolen (se billede side 22).
Trods den interesse og virak, der opstod omkring skolen
i forbindelse med jubilæet, kom der alligevel ikke rigtig
gang i foreningen, men i 1947 henvendte tre studenter. Ok
sen, Riibner-Petersen og frk. Hage, sig til rektor Jørgensen
og til redaktør Rosenstand.
Henvendelsen resulterede i et møde i julen 1947 hos Ro
senstand. Til stede ved mødet var de tre nævnte studenter,
rektor Jørgensen og lektor, frk. Willemoés. Man stiftede "Ri
penser-Samfundets Redningskorps", hvis formål var at gen
rejse foreningen.
Der blev indkaldt til en rekonstruktionsgeneralforsam
ling, som blev afholdt 21.oktober 1948 i Zoologisk Museum.

Den rekonstruerende Generalforsamling
Ripensersamfundet blev genoplivet ved en vellykket gene
ralforsamling i Zoologisk Museums Laboratorium i Køben
havn den 21 . oktober 1948, hvor tilslutningen navnlig af yn
gre medlemmer var god.
Formanden, overlæge Knud Fogh, der valgtes til diri
gent, bød velkommen specielt til rektorerne A. Willumsen
og J. Jørgensen samt formanden for Hjemstavnsforenin
gen, overbetjent P. Frederiksen. Han oplyste under stærkt
bifald, at en af foreningens stiftere og gamle venner, redak
tør Franz v. Jessen, der i et smukt brev udtrykte sin glæde
over foreningens genoplivelse, havde skænket RS en smuk
pengegave, samt at en anden gammel Ribestudent, profes
sor H.E.M. Rasmussen, havde indmeldt sig som livsvarigt
medlem.
I sin beretning kastede formanden blikket tilbage på for
eningens historie, idet han udtrykte ønsket om en rekon
struktion baseret på underholdende sammenkomster og
samarbejdet med Ribe og studenterne i Aarhus.
Foreningens gamle kasserer, bankinspektør H. Brorson
Christensen, fremlagde det gamle regnskab, idet han bekla
gede, at man ikke i mange år havde holdt generalforsamling.
Ripenserbladet havde været det eneste bindeled mellem
medlemmerne i adskillige år. Han oplyste, at der på under
støttelsesfondets konto indestod 1388,90 kr. Inden senere
forelæggelse af regnskabet til godkendelse ønskede han
valgt en revisor.
Som revisor valgtes realskolelærer Alfred Bjerrum. Re
daktør Rosenstand aflagde regnskab for 1945-48 revideret
af prokurist Poul Andersen, Ribe. Regnskabet godkendtes.

Det vedtoges enstemmigt, at foreningen skal fortsætte, og
at der skal gøres et arbejde for tilgang af medlemmer.
Overlæge Fogh ønskede ikke at fortsætte, hvorfor man en
stemmigt valgte redaktør K. H. Rosenstand som formand.
Til bestyrelsen i øvrigt valgtes rektor Johannes Jørgen
sen, redaktør Lassen, "Kristeligt Dagblad", prokurist Poul
Andersen, Ribe, pianistinden Marie Sofie Haahr og student
Olav Lindegaard. Endvidere overlodes det til medlemmerne
ved Aarhus Universitet at udpege et medlem til bestyrelsen.
Det blev student Oksen.
Kontingentet nedsattes for medlemmer i alderen indtil
25 år til 3 kr. Ældre medlemmer betaler mindst 5 kr., idet
dette beløb dog fra 1949 forhøjes til mindst 6 kr. Med dette
lave årskontingent må foreningens fester og sammenkom
ster i almindelighed hvile i sig selv.
Derefter drøftedes medlemsbladet. Rosenstand opfor
drede kraftigt til at bevare dette bindeled mellem medlem
merne, der har eksisteret siden 1916.
Sluttelig takkede Rosenstand for valget og lovede at gøre
sit bedste for at føre foreningen fremad. Han udtalte ønsket
om en form for samarbejde med broderforeningen, Hjem
stavnsforeningen. Han rettede en personlig tak til overlæge
Fogh for godt samarbejde gennem 32 år.
Dermed var dagsordenen for generalforsamlingen ud
tomt, og man så med megen fornøjelse film fra livet på Ribe
Katedralskole, optaget af adjunkt Heilesen. Foto LauridsenFilm, bl.a. fra skolejubilæet samt den af Orion Film optagne
film fra tusindårsfesten, velvilligst udlånt af Orion Film og
Esbjerg Filmcentral. Filmene høstede stærkt bifald. Inden
man skiltes, konstituerede bestyrelsen sig med redaktør Las
sen som næstformand, prokurist Andersen som kasserer og
student Lindegaard som sekretær.

1952 40-års jubilæum
1 1952 holdt foreningen 40-års jubilæum, og i et tilbageblik
omtaler Rosenstand, at man foruden den traditionelle ge
neralforsamling med rusfest i København forsøgsvis havde
planlagt forårsudflugter for medlemmerne, og derudover
afholdes i Ribe en vinterfest og en sportsfest med idræts
kampe mellem gamle og nuværende elever, efterfulgt af
sammenkomst om aftenen. Bladet fungerede fortsat som
bindeled mellem medlemmerne over hele landet.
Jubilæet blev fejret med en fest på "Ny Rosenborg" i Kø
benhavn d. 22. oktober. Der var mødt så mange, at det kneb
med pladsen. Professor, dr.phil. Holger Pedersen og overlæ-
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ge Knud Fogh blev udnævnt til æresmedlemmer. Rektor Jør
gensen og tidligere rektor Willumsen deltog i festen.

1962 50-års jubilæum
Ripensersamfundets 50-års jubilæum, der fejredes den 12.
oktober hos Josty i Frederiksberg Have, fik et meget festligt
og fornøjeligt forløb. Rosenstand bød velkommen til de 120
feststemte deltagere, og som toastmaster valgtes næstfor
manden Tang.
Allerede under middagen blev Rosenstand hyldet for sin
indsats i foreningen, og han blev udnævnt til Ripensersam
fundets tredje æresmedlem.
Efter Rosenstands takketale tog foreningens andet æres
medlem, foreningens stifter overlæge Knud Fogh, ordet og
hyldede Ripensersamfundet.
Efter middag og taler var der fest og dans. Og som der
stod i Ripenserbladet så lyrisk: "Månen lyste over Frederiks
berg Haves trætoppe, da man sluttede den festlige og for
nøjelige aften, der på værdig måde markerede 50 års ju
bilæet".
Hele jubilæumsfesten er udførligt beskrevet i kapitlet om
Fester og Generalforsamlinger.
Om foreningens første æresmedlemmer bringes neden
for nogle biografiske oplysninger:

Holger Petersen
Professor, dr.phil. Holger Pedersen
var en af skolens berømte sønner.
Han deltog aktivt i Ripensersamfun
dets aktiviteter og blev derfor ud
nævnt til æresmedlem i 1952. Hans
billede blev ophængt på skolen, alle
rede mens han levede. Holger Peder
sen var student fra 1885 og blev pro
fessor i sammenlignende sprogvi
denskab ved Københavns Universi
tet. Han var i en årrække præsident Holger Petersen.
for Videnskabernes Selskab og var
æresdoktor ved 9 universiteter. Trods sin internationale be
rømmelse blev han beskrevet som såre beskeden og for
dringsløs. Rektor Jørgensen omtalte ham ved mindeord ved
hans død 86 år gammel i 1953 og nævnte, at Holger Peder
sen havde gjort sit land og sin skole ære, og at hans billede
til stadighed vil minde skolens elever og lærere om hans be
tydningsfulde indsats.
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Knud Foqh, formand 1927-1948
blev udnævnt til æresmedlem i 1952.
Knud Fogh lagde i det meste af sin
tilværelse en helhjertet og engageret
indsats i Ripensersamfundet efter at
have taget initiativet til dets oprettel
se. Han var derudover en flittig bi
dragyder til Ripenserbladet.
Han blev en tid journalist, men gav
sig så til at studere medicin. Han blev
knyttet til Hærens Lægekorps og Knud Fogh.
avancerede til overlæge. 1 en årrække
var han tillige lærer ved Officersskolen på Frederiksberg
Slot. Samtidig drev han en betydelig lægepraksis på Øster
bro.
Den senere formand Anton Karkov skriver i bladet efter
Foghs død i 1976:
»Knud Fogh var født i Holstebro, hvor faderen var amts
forvalter, men gennem sin slægt havde han forbindelse med
Ribe, en af hans forfædre havde været rektor ved Katedral
skolen, og fra sit syvende år tilbragte han sin skoletid i Ribe,
hvor han blev student i 1910.
Det var i 1911, at stud. med. Knud Fogh udsendte et opråb
med 51 kendte mænds underskrifter, deraf underskrifter
fra samtlige lærere ved Katedralskolen, og det bar frugt.
1 den første bestyrelse, der i øvrigt talte fremragende per
sonligheder, blev Fogh sekretær. Kontingentet var kun 2 kr.
Fogh arrangerede mange af de store fester på kendte steder
med indkaldte talere, men også foreningens medlemmer
var flittige talere for skolen, Ribe, russerne, bestyrelsen, for
manden, gæsterne, fædrelandet og damerne ikke at for
glemme. Det var store og udpenslede referater, der flød fra
Foghs hånd med en meget flot og karakterfast håndskrift. I
1916 udkom hans "Heimdal gennem et halvt århundrede"
(71 sider).
Fogh blev afløst af Kai Rosenstand, men Fogh kom igen
efter endt eksamen i 1921. De to blev jo foreningens bære
re gennem næsten 50 år. De supplerede og byttede roller og
var foreningens konstante elementer, medens andre besty
relsesmedlemmer kom og gik. Fogh er ophavsmand til man
ge taler og viser.
Han var formand for foreningen i 21 år fra 1927-48.
Under 2. verdenskrig lå foreningen stille, men den våg
nede op ved Katedralskolens 800-års fest 13. aug. 1945, hvor
Fogh som formand foretog afsløringen af mindepladen for
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de under besættelsen faldne frihedskæmpere fra Ribe sko
le. Ligeledes blev en ny fane indviet. Men om aftenen var
der arrangeret fest i Ripenser-Samfundet med ikke mindre
end 400 deltagere, hvor Fogh som formand bød velkom
men. Det blev et værdigt punktum for Foghs deltagelse i be
styrelsen, idet han ved den følgende generalforsamling og
rekonstruering af foreningen ikke ønskede at fortsætte som
formand, hvorefter formandsposten blev overtaget af den
anden af Ripenser-Samfundets varige medarbejdere, bla
dets redaktør, Kai Rosenstand.
Ripenser-Samfundet skylder gennem den længste tid af
sin tilværelse Knud Fogh særdeles meget. Vi mindes ham
med taknemlighed som stifter af og førstekraft indenfor
samfundet.«
I 1962 meddelte Rosenstand, at han ville trække sig tilba
ge fra formandsposten. Han blev på årets generalforsamling
som tidligere nævnt udnævnt til foreningens tredje æres
medlem.
Rosenstands indsats har været omtalt flere gange. På det
te sted er det på sin plads at omtale hans personlighed lidt
nærmere.

Kai Hyphoff Rosenstand, formand 1948-62
(medredaktør oq redaktør af bladet 1918-71)
Knud Fogh hyldede Rosenstand i Ripenserbladet, da han
fyldte 70 i 1962:
» 1 ste oktober bør være festdag i
Ribe, for ingen anden af os har været
knyttet til vor gamle skoleby som han.
Han er født der og de første år var
vi begge i ^Latinskolen«, men da der
her ikke var nysproglig retning, måt
te Kai tage sin studentereksamen i
Esbjerg. Bortset fra studieårene i Kø
benhavn har han tilbragt hele sit liv
der. Faderen var stiftskasserer i Ribe,
bedstefaderen på mødrene side var
rektor, professor Bendsen ved Kate
dralskolen, og Kais mellemnavn Hyphoff stammer fra olde
faderen, der var udgiver og redaktør af oRibe Stifts-Tiden
de«, Fra disse år har han arvet sin sans for historisk forsk
ning og sine journalistiske evner, der blandt andet har givet
sig udslag i ca. 200 kronikker om Ribe og omegn.
1919-39 var han medarbejder ved Stifts-Tidende og der
efter ved Vestkysten, og i en årrække har han været formand

for den selvejende institution ))Riberhus slotsbanke«, med
lem af bestyrelsen for Ribe antikvariske samling, bestyrel
sen for Ribe turistforening og af xKinch-udvalget«.
Siden 1917 har Kai Rosenstand været redaktør af Ripen
serbladet og bestyrelsesmedlem i R. S. og fra 1948 dets for
mand. Ripensersamfundet skylder ham tak for alle de år,
han har været den faste støttepæl. Under de vanskelige be
sættelsesår var den hensygnende forening afgået ved en stil
le død, hvis ikke Kai med regelmæssig udsendelse af Ripen
serbladet havde holdt den i live. Det var da også ganske na
turligt, at han blev valgt til formand, og som sådan har han
pustet liv i foreningen igen og skaffet den mange underhol
dende aftener.
Jo, Kai er knyttet til Ribe, og vi til ham, ikke blot gennem
hans arbejde for os, og fordi han har glædet gamle Ripense
re ude i landet med sine afhandlinger og de små Ribenyheder i bladet, hvad han har haft mange exempler på, men
også, fordi hans hjem altid har stået åbent for os, når vi be
søgte vor skoleby.«
Rosenstand døde i december 1971. Hans indsats som jour
nalist er indgående beskrevet af Susanne Benthien, Ribe lo
kalarkiv, i Ripenserbladet i 1993.
Som ny formand valgtes rektor Johannes Jørgensen. Rek
tor Jørgensen var rektor ved Katedralskolen fra 1947 indtil
1957, hvor han blev udnævnt til rektor ved Efterslægtssel
skabets skole. I 1948 blev han indvalgt i Ripensersamfun
dets bestyrelse.
På dette tidspunkt tog en renæssance i Ripensersamfun
dets historie sin begyndelse. I årerne, der fulgte, skete der
en omfattende modernisering af foreningens struktur og,
takket være en resultatorienteret hvervekampagne, en me
get betydelig medlemstilgang. Det skyldes især en meget
stor indsats af Carl Rise Damkjær og Ejvind Veisig, som ud
fra deres eget synspunkt har beskrevet denne epoke i for
eningens historie i kapitlet om foreningens renæssance fra
side 22.

Johannes Jørgensen, formand 1962-68
I bladet skriver bladets redaktør og afgående formand Kai
H. Rosenstand ved rektor Jørgensens valg til foreningens
formand i 1962:
»D a Ripenser-Samfundets tidligere formand siden 1948
bestemt havde ønsket at trække sig tilbage ved 70 års alde
ren, stod man overfor at vælge en ny mand, og man spejde
de naturligvis i alle vindretninger.
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Man var imidlertid så heldig i be
styrelsen at have et medlem, som
man vidste, man med tryghed kunne
lægge formandshvervet i hænde. Det
var rektor Jørgensen, Ribe Katedral
skoles tidligere rektor gennem sam
fulde 10 år indtil 1957, nu rektor ved
Efterslægtsselskabets skole i Køben
havn.
Megen tid har rektor Jørgensen
ikke tilovers, og noget på kant med Johannes Jørgensen.
sit helbred har han også været, men
han trådte hjælpende til og indvilgede i at modtage valget,
og det er der næppe nogen, der kommer til at fortryde.
Rektor Jørgensen kom til Ribe fra det berømte Sorø aka
demi, og han følte sig straks hjemme i Ribes særegne at
mosfære. Man kom til at holde af denne skolemand med det
friske og elskværdige væsen, en rektor der ganske særlig lag
de vægt på det gode samarbejde mellem hjem og skole.
Og som forældrene holdt af rektor, så gjorde hans elever
det også. Men København kaldte. Ellers kunne rektor Jør
gensen med sine interesser også for byens kommunale liv
måske være endt som sin forgænger i borgmesterstolen.
Det skete ikke, men når man har set rektor Jørgensen sam
men med sine tidligere elever i Ripensersamfundet, ses det
klart, at han blev det rette emne til den ledige formands
post. Vi ved, at han udadtil vil være en smuk repræsentant
for de gamle elever fra Ribe Katedralskole, og her i »Ripen
serbladet« skal lyde et hjerteligt velkommen til ham.«
Ved sin 75-års fødselsdag i 1976 blev han omtalt i Ripen
serbladet af Carl Rise Damkjær med disse ord:
»Skønt oprindelig sjællænder og mangeårig lærer ved
Sorø Akademi fandt rektor Jørgensen sig allerede fra star
ten godt til rette i Ribe-miljøet, og den nye rektor vandt med
sit lyse sind og sin imødekommenhed og tillidsfulde åben
hed snart de seje vestjyders beundring og respekt - ja, mere
end det - hos den der skriver disse linjer har rektor Jørgen
sen vundet sig en inderlig og livsvarig hengivenhed. Rektor
blev med sin ranke holdning, sit positive livssyn, sin varme
menneskeforståelse og sine inspirerende, ja, fremragende
pædagogiske evner for mange af sine elever intet mindre
end et ideai. Hans herlige og muntre dansktimer blev en rig
dom for livet.
Men Ribe fik ikke lov til at beholde rektor Jørgensen. Al
lerede 10 år efter drog han til Efterslægten i København,
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hvor han virkede indtil han trak sig tilbage i 1969. Familien
flyttede derefter til Frederikshavn, men han gik dog ikke le
dig som pensionist. Han begyndte straks som dansklærer på
Frederikshavn gymnasium og har været højtskattet og af
holdt af sine omgivelser som i sine tidligere embeder. Der
har gennem årene været kaldt på rektor fra mange sider, og
han har beklædt en række tillidsposter, ligesom han har væ
ret aktiv i foreningen Norden.
Rektor Jørgensens interesse for eleverne, både mens de
gik i skolen, og senere hen, tilgodekom i høj grad RipenserSamfundet, som altid har nydt godt af rektors store bevå
genhed. Da Ripenser-Samfundet i 1948 blev rekonstrueret,
kom han snart med i bestyrelsen, og mange medlemmer af
foreningen mindes skolens store gæstfrihed ved RipenserSamfundets årlige sommer- og sportsfester i Ribe. Da for
eningen i 1962 fejrede 50 års jubilæum blev Johannes Jør
gensen foreningens formand og fungerede som sådan til
1968. Ripenser-Samfundet bringer ved denne lejlighed sin
varmeste hyldest og tak og ønsker alt godt for vor gamle rek
tor og formand i sit otium «
Rektor Jørgensen blev i 1968 afløst af lektor Anton Karkov.

Anton Karkov, formand 1968-88
(redaktør af bladet 1972-87)
Generalforsamlingen i 1968 - stu
denteroprørets år - fik et anderledes
tumultpræget forløb, end foreningen
var vant til. Ud over at Lennart Edelberg gav foreningen en opsang (se
Edelbergs tale på side 100), var der
også tvivl om formandsvalget.
Ripenserbladet skriver:
»Formanden gennem de sidste 6 /4nion Karkov.
år, rektor Johs. Jørgensen, ønskede som allerede nævnt på sidste generalforsamling - ikke at
fortsætte. Bestyrelsen foreslog i stedet valgt lektor Lennart
Edelberg. Denne mente sig imidlertid løst fra et tidligere gi
vet tilsagn, idet han i lang tid intet havde hørt til sagen, hvor
for han nu havde påtaget sig andre forpligtelser. Dette be
klagedes meget, men trods ihærdige overtalelsesforsøg stod
Edelberg fast. Lektor A. Karkov blev herefter bragt i forslag
og valgtes til formand. Han ville dog kun love at virke i 1 år.«
Men Karkov kom til at præge foreningen i tyve år. Med
egne ord meddelte han i præsentationen af sig selv i bladet,
at han ikke kendte ret meget til den yngre kreds, som for-

vattede foreningsarbejdet, og som han i øvrigt omtaite ro
sende, men han støttede sig ti! den fortroiighed i omgangen
med ungdommen, som han havde gennem sit arbejde.
Da det ved Rosenstands afgang ikke var tykkedes at skaf
fe en redaktør, måtte Karkov setv overtage redaktørarbejdet
ved siden af formandskabet. Bladets form forblev stort set
uændret, men overgik med ændring i 1974 til format A5 og
offsettryk, hvilket betød, at bogtrykket herved blev afløst af
maskinskrift. Overgangen betød en betydelig besparelse,
og takket været den betydelige medlemstilgang kunne kas
sereren i 1976 konstatere, at foreningen havde det største
overskud i sin 64-årige historie.
Bestyrelsen bragte ved Anton Karkovs bortgang i 1992
sine mindeord i Ripenserbladet, som sammenfatter hans
betydning for Ripensersamfundet:
»Anton Karkov blev født i Ribe den 22. april 1905 og blev
matematisk student fra Katedralskolen i 1925. 1 1934 blev
han cand. mag. i fysik, kemi, matematik og astronomi. De
følgende år havde han nogle kortere ansættelser i undervis
ningsstillinger og gennemførte en række studierejser og
kurser i Berlin, Hamburg, Køln, Gottingen og Uppsala. 1
1941 blev han adjunkt og senere lektor ved Maribo Gymna
sium, hvor han var ansat til 1955. På dette tidspunkt blev
han lektor på Gammel Hellerup Gymnasium - en stilling,
som han beklædte resten af sit erhvervsaktive liv til 1975,
hvor han gik på pension.
Anton Karkovs liv var i høj grad præget af hans dybe for
ankring i Ribe gennem mange slægtled. Hans bedstefader,
Søren Karkov, boede i Fiskergade i den gamle ejendom med
den kendte bindingsværksgavl, hvor han på samme tid var
kromand, avlsbruger, brændevinsbrænder og vognmand.
Anton Karkov følte sig stærkt knyttet til Ribe Katedral
skole og omfattede denne institution med en interesse, der
holdt sig usvækket livet igennem, selvom han fik både sit
hjem og sin livsstilling i hovedstadsområdet. Anton skjulte
ikke, at han i mange år havde båret på en drøm om at kun
ne anvende sin uddannelse til at undervise på sin gamle Ka
tedralskole. Men den drøm blev aldrig opfyldt. 1 stedet ud
møntedes hans kærlighed til byen og skolen sig i et livslangt
engagement i Katedralskolens elevforening.
Da han i 1968 afløste rektor Johannes Jørgensen som for
mand for Ripenser-Samfundet, var det hans mening kun at
beklæde denne post i en kort overgangsperiode, men tiden
og medlemmerne ville det anderledes. På de følgende 20
generalforsamlinger blev han genvalgt til formandsposten,

og han kom til at præge foreningen stærkt i disse årtier.
Rosenstands mangeårige, dynamiske og enevældige re
daktion af Ripenserbladet er velkendt for mange ældre
medlemmer, og det var uden tvivl en udfordring for Anton
Karkov, da han i 1972 også overtog redaktørposten. Hvis
han havde betænkeligheder ved denne nye opgave, blev de
imidlertid hurtigt gjort til skamme, og i de følgende mange
år sørgede han for bladet på snart sagt alle niveauer. Han
skrev meget af stoffet selv, indsamlede det øvrige og satte
bladet op idet han selv stod for renskrivning af manuskrip
terne på maskine. Gennem dette arbejde delte han sin vi
den om skolen og byen med bladets læsere og skabte i en vis
forstand Ripenserbladet, som vi kender det i dag.
1 mange år blev ikke blot foreningens bestyrelsesmøder,
men også dens generalforsamlinger holdt i Ruth og Anton
Karkovs hjem på Carolinevej i Hellerup. Her var vi omslut
tet af en hygge og en gæstfrihed, der kunne mærkes som no
get næsten fysisk tilstedeværende, og som syntes at stamme
fra før verden gik af lave. Når man tænker tilbage på disse af
tener, genopleves mange festlige og varme indtryk - til to
nerne af "Riberhus March".«
Anton Karkov blev i 1988 efterfulgt af Ole Marker, som i
sine afskedsord udtalte, at Anton Karkovs måde at være for
mand på har været grundlaget for Ripensersamfundets ak
tiviteter i lang tid, og den vil efter alt at dømme også blive
grundlaget for dens videreførelse.
Med Anton Karkovs død er en epoke i Ripensersamfun
dets historie til ende.

Ote Marker, formand 1988-2001
Ole Marker blev i 1982 valgt til næstformand efter nogle år
i bestyrelsen og kom til at sætte sit præg på bestyrelsen i næ
sten 20 år. Han udtalte ved sin tiltræden, at han på ingen
måde fandt, at Ripensersamfundet
havde fundet den rigtige afløser for
Anton Karkov, og udtrykte betænke
lighed ved at have det fornødne over
skud med henvisning til sin arbejds
mæssige belastning, men hans be
tænkelighed blev gjort til skamme,
når man betragter den betydelige
indsats, han lagde i hvervet. Han til
trådte samtidig med skolens nye rek
tor Bent Karsdal og formidlede et
godt samarbejde med skolen.
Oie MarAer.

A'//jc;;\e/ .sY//u/hnr/e/.s

17

Ole Marker er student 1954 og uddannet dyrlæge, speci
aliserede sig i mikrobiologi og blev ansat på universitetets
institut, hvor han erhvervede den medicinske doktorgrad
og senere blev institutleder. Efter pensioneringen er han
fortsat timelærer på universitetet.

1987 75-års jubilæum
Ved foreningens 75-års jubilæum bragte Ripenserbladet
den af Karkov sammenfattende beskrivelse af foreningens
historie, som i uddrag er bragt i indledningen til dette kapi
tel, ledsaget af Ole Markers opfølgende efterskrift med en
kortere beskrivelse af den nyere tid.
»For Ripenser Samfundet var årene op til anden ver
denskrig meget stille, og krigen tvang i realiteten forenin
gens aktiviteter til standsning. Skolens 800 års jubilæum i
1945 skabte imidlertid en stemning, der muliggjorde en ge
netablering. Dette udnyttedes med flid og succes af Kai Ro
senstand, medens rektor Jørgensens formandskab betød et
tættere forhold til skolen.
Med en energisk indsats fulgte blandt andre Ejvind Veisig
og Carl Rise Damkjær disse tendenser op. Flittige hverve
kampagner og en administrativ opstramning gjorde igen Ri
penser Samfundet funktionsdygtigt. Hertil kom, at Damkjærs arbejde som kasserer ændrede foreningens økonomi
afgørende idet et mindre underskud forvandledes til en so
lid kapital.
Festlige oplevelser af skoleminder afvekslende med lange
perioder hvor de naturligt glider i baggrunden er alminde
ligt for medlemmerne, og opsving fulgt af stagnation har
gennem årene udgjort et fast mønster for Ripenser Samfun
det. Interessen for de tidlige ungdomsoplevelser er - deres
fornøjelighed og poesi til trods - ikke en konstant størrelse.
Og alligevel møder vi hvert år ved Ripenser Samfundets
reception i Ribe mange, der med stor fornøjelse og udbytte
mindes gymnasietiden sammen med deres kammerater fra
dengang. Nogle af dem føler måske ved den lejlighed, at de
helt ufortjent får lidt tabt ungdom foræret, og det kan vel
også ske, at nakkehårene rejser sig lidt, når koret synger:
"Jeg er født i Ribe - ved den blanke å".
Skolen tager på translokationsdagen gæstfrit imod sine
gamle elever, og Ripenser Samfundet kvitterer med en tale
til studenterne og med uddelingen af sit dimittendlegat på
3 000 kr. til en af årets studenter.
Sidste år kunne foreningen tilmed donere 15.000 kr. til
skolens nye klaver - indsamlet blandt medlemmerne.
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Siden 1971 har vi administreret "Dir. N.P. Lauridsens og
hustru s legat". I år er der uddelt kr. 56.000 til "fattige men
flittige elever fra Ribe Katedralskole". Med andre ord, med
sine ca. 1.600 medlemmer og sine traditioner er Ripenser
Samfundet i dag en ærværdig men levende forening. Den
har nu opnået at blive 75 år. Mon ikke den også skal kunne
nå at runde de 100? Det afgør medlemmerne - de gamle og
de nye.«
Et optryk af skolens kantate blev udsendt til medlem
merne som jubilæumsgave.

De seneste 20 år
Den 4. maj i 1995 på 50-års dagen for befrielsen samledes
elever og lærere i foran Ripensersamfundets mindetavle
over faldne kammerater. Borgmesteren og en repræsentant
fra Ripensersamfundet (Gregers Jæger) nedlagde kranse.
Ligeledes i 1995, den 13. juni, kunne skolen fejre sit 850års jubilæum. Skolen udgav i den anledning et festskrift, og
der blev afholdt festgudstjeneste i domkirken med efterføl
gende reception på skolen i den nye rundgang.
På translokationsdagen, den 23. juni, afholdtes om afte
nen jubilæumsfest, hvortil alle tidligere elver fra skolen var
indbudt. 1forbindelse med sin tale overrakte Ole Marker Ri
pensersamfundets gavebrev til skolen, hvori man skænkede
30.000 kr. til kunstnerisk udsmykning af den nye rundgang.
Skolen havde tidligere i 1990 modtaget et stort beløb,
som skolen kunne anvende til formål, der ikke faldt under
skolens normale bevillinger. Beløbet var skænket af Lis og
Hans Thygesen Kristensen (st.1940) i taknemlig erindring
om rektor Willumsens støtte i forbindelse med studierne.
Beløbet blev anvendt ved udsmykningen af rundgangen.

Knud William Kastrup, formand 2001-2012
1 2001 trådte Ole Marker tilbage og blev aHøst af forenin
gens nuværende formand Knud William Kastrup (S54).
Speciallæge og fhv. lektor og overlæge.
1 perioden fra 2001 til nu har en løbende modernisering
fundet sted, ikke mindst takket være udviklingen inden for
informationsteknologien. Foreningen har oprettet en
hjemmeside og udsendelse af nyhedsbreve til en supple
ring af det trykte blad. Bladet, som er udkommet siden
1916, er økonomisk set blevet en tung byrde for forenin
gen, og en rekonstruktion både med hensyn form og ind
hold falder det naturligt at tage fat på ved foreningens 100års jubilæum.

1 de seneste år er helt nye sociale
medier og netværk opstået og har del
vis erstattet det behov, som i mange
år har været udfyldt af organisationer
som Ripensersamfundet. Fremmødet
ved den årlige jubilarreception tyder
dog på, at foreningen vil have en fort
sat mission som bindeled mellem
skolen og tidligere elever.
Det er påpeget tidligere, at for
eningen, oprettet på et tidspunkt, Knud MdWam Kastrup,
hvor studenterne drog til København
for at studere og i vid udstrækning slog sig ned der efter
endt uddannelse. Oprettelse af nye universiteter og spred
ningen af uddannelsessteder over landet har naturligt med
ført en spredning af medlemmerne ud over landet.
Medlemsgrundlaget er øget markant med et væsentligt
øget antal dimittender uden en tilsvarende stigning i med
lemsantallet. Medlemsantallet nåede sit højeste i 1997 på
cirka 2000 medlemmer og er siden faldet til ca. 1600 med
lemmer i 2011. En nyligt foretaget statistisk opgørelse viser
en gennemsnitlig medlemsandel på cirka 30 procent. Tallet
er udtryk for, at medlemsandelen er højere for de ældre år
gange og væsentligt lavere for de yngre årgange.
Samme undersøgelse viser en markant stabilitet i den ge
ografiske fordeling af medlemmerne i de seneste cirka 35
år, efter at studenterne søgte andre uddannelsessteder end
København. Både i 1977 og i dag bor cirka en fjerdedel af
medlemmerne i Ribeområdet. (Se endvidere afsnittet om
Medlemsstatistik bagest i bogen).
Et vigende medlemsantal trods et større antal dimittere
de studenter må vække bekymring i bestyrelsen.
Bestyrelsen erkender som følge heraf, at skal man undgå
et yderligere fald, må kontakten til de yngre medlemmer
moderniseres gennem en yderligere udbygning af den elek
troniske kommunikation, for eksempel gennem en attrak
tivt udformet hjemmeside, elektroniske nyhedsbreve og
kontaktmedier som "Facebook" og lignende.
Kontakten med de tidligere elever foregår stadig ved
hjælp af de enkelte holds kontaktpersoner, men er lettet be
tydeligt med en oversigt over samtlige elever udgået fra sko
len.
Foreningens aktiviteter foregik i årene efter dens stiftelse
naturligt i København, hvor de fleste medlemmer opholdt
sig. Arrangementerne foregik da også der og var i mange år

af selskabelig karakter med kulturelle indslag. Det gjaldt
også foreningens generalforsamling, som i mange år af
holdtes i forbindelse med årsfesten, som omfattede gene
ralforsamling, rusmodtagelse og legatuddeling i oktober/
november. Generalforsamlingerne blev af regnskabsmæssi
ge årsager senere flyttet til februar og har de senere år har
været afholdt skiftevis i Ribe og København.
1 en årrække afholdtes desuden julefest i Ribe, vårmøder,
enkelte år sammenkomster i Aarhus og sportsfester i Ribe.
Desværre var der faldende deltagelse i disse arrangementer.
Bestyrelsen har ud over jubilarreceptionen i mange år der
for ikke påtaget sig at afholde arrangementer af denne ka
rakter.
I forbindelse med translokationen og formandens tale til
de nye studenter uddeles Ripensersamfundets dimittendle
gat efter skolens indstilling. Endvidere formidler forenin
gen Direktør, cand.pharm Niels Peder Lauridsen og hustru
Johanne Margrethe Lauridsen, f. Rtibner-Wissings legat for
studenter fra Ribe Katedralskole. Disse legater er omtalt an
detsteds.
Ripensersamfundet fyldte 90 år i 2002. 1 en artikel i bla
det skriver formanden blandt andet:
»D et meget omfattende kildemateriale i Ripensersamfundets arkiv og mange medlemmer og tidligere elever kan
bidrage med personlige oplevelser, som forhåbentlig vil
gøre det muligt at udgive en mere detaljeret og omfattende
fremstilling af Ripensersamfundets historie ved 100 års ju
bilæet i 2012. Ved festlighederne i anledning af foreningens
i jubilæum i 2012 får medlemmerne forhåbentlig atter mu
ligheden for at iføre sig festdragt.«
Hvilket vil ske!

Tanker om foreningens fremtid og berettigelse
Ripensersamfundets jubilæumsskrift handler om forenin
gens fortid og rummer en beskrivelse af foreningens op- og
nedture og handler også om den personlige indsats, som er
ydet af en række personligheder, eller "ildsjæle ", for hvem
arbejdet med at holde foreningen i live var af betydning.
Skriftet belyser, hvad der var deres motiv og deres personli
ge baggrund. Fælles for dem er tilknytning til den gamle
skole, som vi i denne feststemte anledning lader smykke
med betegnelsen landets ældste katedralskole. Tilknytnin
gen til Ribe var en drivkraft i foreningens oprettelse. Man
var henvist til at studere i Hovedstaden. Hjemve skabte et
kontaktbehov, som foreningen imødekom med sammen-
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Knud Widam Kastrup tater ved transtoitadoner) 12005).
komster og de nyheder fra hjemstavnen, som Ripenserbla
det bragte.
Skriftet viser også, hvorledes skiftende tider har indvirket
på foreningens aktiviteter og dens
ansigt udadtil. Studenterne er nu
spredt ud over landet på mange for
skellige uddannelsesinstitutioner, og
kontaktmulighederne sætter ingen
grænser for kommunikation. Det stil
ler nye krav til foreningens mulighe
der for at holde skansen i den over
vældende strøm af tilbud.
Spørgsmålet om foreningens be
rettigelse rejses flere gange i frem
stillingen af foreningens historie, og
det trænger sig atter på i anlednin
gen af foreningens jubilæum. En
rundspørge blandt foreningens
medlemmer eller måske snarere
dens ikke-medlemmer er ikke foreta
get. En vurdering må derfor hovedsa
geligt hvile på en fornemmelse af
medlemmernes opbakning til for
eningens arrangementer, som har
været positiv. En vis tilfredshed med
tingenes tilstand fritager dog ikke Transiokaf/on C2009).
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foreningen for at møde udfordringen til at holde forenin
gen i live. En øget medlemstilgang ville være et første tegn
på, at bestræbelserne bærer frugt.
Nogle har, lidt respektløst, kaldt aktiviteterne for harm
løse'. Velvilligt udlagt betyder det, at foreningen må stille sig
tilfreds med, at den på medlemmernes vegne dækker et be
hov for personlige kontakter og vedligeholdelse af de no
stalgiske forestillinger om en skoletid, på godt og ondt. Fra
skolens side har vi fået udsagn om, at man værdsætter den
støtte, som foreningen giver. Der kan utvivlsomt vise sig
muligheder for at udvide denne.
Nye initiativer for at fange medlemmernes interesse er
sat i gang, da foreningens beståen ene og alene er afhæn
gig af deres medleven. Således er der oprettet en hjemme
side, www.ripensersamfundet.dk, som indeholder infor
mationer om foreningens aktiviteter, legater og et kon
taktforum m m. Sideløbende har foreningen oprettet et
elektronisk nyhedsbrev, der udsendes til alle medlemmer,
som har en e-mail-adresse registreret i foreningen. Ny
hedsbrevet træder i stedet for et nummer af Ripenserbla
det, som dog indtil videre vil udkomme med tre årlige
numre, idet bestyrelsen er opmærksom på, at der er et fort-

/s*//jenser.sYOn/h;;d e m V t

Jubi'/arrecepff'on 7Salen (*207 7).
sat ønske herom Mandt medlemmerne. Foreningen er
endvidere tilgængelig på det populære elektroniske mø
dested "Facebook
Traditionerne holdes i hævd gennem afholdelsen af ju
bilarreceptionen i forbindelse med translokationen og ud
delingen af dimittendlegatet. Generalforsamlingerne, som
afholdes i Ribe og København på skift, ledsages af et kultu
relt indslag og selskabeligt samvær i god overensstemmelse
med foreningens oprindelige formål. Disse sammenkom

ster kan danne grobund for nye aktiviteter og mødeformer.
Ripensersamfundet har, som det fremgår af jubilæums
skriftet, været gennem såvel op- som nedture, men har, som
det også fremgår, demonstreret en overlevelsesevne. For
eningen har aldrig været en kampplads, men er rustet til at
møde fremtiden med nye våben og nye ildsjæle.
Med dette skrift følger en lykønskning med de første 100
år og et håb om en lys fremtid for vort Ripensersamfund.
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Ripenser-Samfundets renæssance
H7:/?'7M<7 F&7stg og Car7 7?7se 79r/n!7/<ær, s7M<7en7er/ro /777)c Æ o ^ ro /^ o /e 795/
7/7'7nr/ lh7si/ (TV) /:or t^rere7 mer77em o/T%7e??ser-.So??!/MMi?e(s &es7yre7se 722
or/ro 7959 07 79A7 og Oor/777se /Joro^/o'r fCD/ 7?es7)'re7.\esme<:77ew; 7/7?/ew.ser.Soo/oHc/c/ /ro 7967 07 7967 og/ro 797/ 777 790/ .soro7 /?!er77rv/; rt/7?7/enserSor//MH<7t'7.s re/r<æ.seo /o o 7.s7?o7)/ro 7967 777 797/, 7o77 2 / or.

Kapitlet beskriver Ripenser-Samfundets udvikling fra 'rekonstruktio
nen' i 1948 over vanskelige år i 50'erne til årene med vækst og udvik
ling efter 'turn-around' i 1962 og frem til midtfirserne. I teksten anven
des forkortelserne 'RS' for Ripenser-Samfundet og 'RB' for RipenserBladet.

Sic transit qtoria mundi
I begyndelsen af 30'erne er Ripenser-Samfundets (RS ) stor
hedstid definitivt forbi. Kontingentindtægterne svinder, og
ved generalforsamlingen i maj 1935 vedtager man, på grund
af foreningens økonomiske situation, at sløjfe alle sammen
komster fremover - et drastisk skridt, eftersom de fornem
me middagsselskaber de rigtige steder med herrer i kjole og
hvidt og flotte skåltaler havde udgjort et væsentligt element
fra starten og op i de glade tyvere.
Men det gik stadig tilbage. Bestyrelsen med stifteren
Knud Fogh og redaktør Rosenstand i spidsen nærede trods
alt et stærkt ønske om at sætte punktum for en æra med et
stilfuldt 25-års jubilæum i 1937, men desværre - RipenserBladet (RB) udkom samme år med ew s7<%s7e 7t77sen' til de til
bageværende medlemmer: /'M&77reet er opg7r*e7 og o7 oTV7?'77e7sro/Tper."
Ripenser-Samfundet var ophørt!
Først ved Katedralskolens 800-års jubilæum i august 1945
skete der noget.
Selv om foreningen havde været inaktiv og uden general
forsamling i otte år, dukkede den gamle formand og redak
tør op ved skolens store begivenhed for som jubilæumsgave
fra RS at overrække skolen en Dannebrogsfane og indmure
en mindetavle i skolens mur over gamle elever, der satte li
vet til under besættelsen. Absolut et prisværdigt og smukt
initiativ, omend lidt selvbestaltet. Ingen tænkte vist på, at
der i virkeligheden ikke stod nogen forening bag. Man hav
de måttet indsamle midler fra venner og bekendte og lade
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Ejvind Veisig og Cari Rise Damfg'ær.

Danmarks-Samfundet yde en gave til en reelt nedlagt og
tom forening.
Som kuriosum kan nævnes, at vi i Rosenstands efterladte
papirer finder et brev fra en københavnsk vekselerer, der
åbenbart har haft til opgave at være kontaktmand til Dan
marks-Samfundet. Af brevet fremgår, at Rosenstand forstå
eligt nok havde problemer med at sende en takkeskrivelse
på vegne af RS. Han spørger forsigtigt, om det ville være
ukorrekt at lade rektor Villumsen takke for gaven. Svaret er,

K. Ef. Rosensfand (i hjofe og hvidf) og Knud Fogh (i miiifæruniform) ved
Rafedrafshoiens SOd-års juMænm (7%5).

at fanen er skænket ti! RS, og at det korrekte er, at den, der
modtager gaven, sender takkeskrivelsen!

Ripenser-Samfundet genopstår
Først i 1948 (21. oktober) lykkedes det at genoplive RS ved
den såkaldte rekonstruktions-generalforsamling, hvor en
bestyrelse bliver valgt. Rosenstand bliver selvfølgelig for
mand, men også gode folk som Aksel Lassen, Olav Lindegaard, Oksen, Marie Sofie Haar, Poul Andersen og Katedral
skolens nyudnævnte rektor Johannes Jørgensen indvælges.
Sidstnævnte følte formentlig som skolens nye rektor en for
pligtelse til at støtte de gamle elevers forening, måske også
fordi han kom fra Sorø med landets største og mest aktive
elevforening.
Rektors støtte skulle senere vise sig af uvurderlig betyd
ning for RS' fortsatte genrejsning og eksistens.

Ripenser-Samfundet i 50'erne
Der skulle imidlertid et langt og sejt træk til at starte RS op
igen. Den faste stamme af ældre akademikere blandt med
lemmerne følte fortsat den gamle trofasthed mod skolen og
foreningen og betalte deres kontingent med glæde, men
denne grundvold af medlemmer svandt langsomt ind.
Redaktør Rosenstand fortsatte udgivelsen af RB, sit %/erfebarw', med uændret repertoire. Ret mange i og for sig
gode, originale og velskrevne artikler med historiske emner
fra Ribe by og Katedralskolen eller biografier og nekrologer
over store mænd fra Ribe tændte desværre nok ikke megen
interesse hos nutidens ungdom, selv om mange af artikler
ne troligt nok har været anvendt som kildemateriale til hi
storiske publikationer. Kun småt høres fra Katedralskolens
liv og virke, og ingen debat eller medlemsindlæg finder i
disse år vej til RB's spalter. En interessant livshistorie i RB i
1959 fra en student 1888, udvandret til USA, er en ren und
tagelse. Petitstoffet var nok ret populært (se afsnit med ud
valg af RB's petitstof).
Derudover finder man ret kedelige og enslydende refera
ter fra RS' generalforsamlinger og arrangementer, hvor der
desuden helt systematisk blev udeladt væsentlige informa
tioner til medlemmerne om for eksempel medlemstal og
foreningens økonomiske situation, der i hele perioden var
meget anstrengt og nok kunne have påkaldt sig krav om
mere information til medlemskredsen.
RB's redaktionelle linje var 'hjemstavnspræget' med fo
kus på det lokalhistoriske og rummer ofte den aldrende re

daktørs nostalgiske og
vemodige minder fra H E M S
en svunden tid. Som
karakteristisk eksem
pel mindes han i en
absolut læseværdig ar
tikel (RB's august-ud
M E D L E M S B L A D FOR R I P E N S E R - S A M F U N D E T
gave 1954) 50-året for
Domkirkens genindvi
MODE & M ANUFAKTUR
else ved den store kir
kefest (med kongefa
miliens deltagelse) i
Ribe 1904. Han slutter
sine erindringer med
et suk:
?'
.s/år MM ; Afwåefs
ef Mmåe om
JENS ANDERSEN^- Torvet, Ribe
Sfonbcr i en
JFeåebg 7M, så
/drs&e%(g /Fn åe TYåer, rv Annonce for "Byens H/'ørne" f7 P2RJ.
nn o/Æme?:" (Rosen
stand insisterede stædigt på majuskler i substantiver selv 15
år efter deres afskaffelse ved lov!)
RB udkommer i disse år med tre udgaver årligt, skønt re
daktørens ofte udtalte ønske er fire udgaver. Hver udgave
skulle normalt indeholde 12 sider, men dette forekommer
kun enkelte gange i begyndelsen. 1 sidste halvdel af årtiet in
deholder alle udgaver kun otte sider. Foreningens økonomi
er årsagen. Man skraber bunden, hver gang et blad skal ud!

Den gode støtte fra skolen
De fleste af de brave folk, der havde hjulpet RS i gang i 1948,
faldt efterhånden fra. Knud Fogh, der jo ellers var forenin
gens primus motor fra starten, ungdomsven af Rosenstand
og den, der altid trådte til i nødens stund, rørte ikke RS ef
ter genoprettelsen. Marie Sofie Haar havde på et tidligt tids
punkt forladt bestyrelsen. Poul Andersen (indehaver af da
tidens kendte forretning Byens Hjørne' i Ribe), der havde
været kasserer fra genoprettelsen, forlod bestyrelsen i 1952,
umiddelbart efter at det trods alt var lykkedes at stable et
40-års jubilæum på benene.
Året efter i 1953 forlader Frode Schon (generalkonsul i
San Fransisco, senere ambassadør i Lissabon) bestyrelsen.
Han var en af frontfigurerne i RS helt tilbage fra 20'erne. 1
1955 forlader et kendt og velanskrevet medlem, redaktør
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Aksel Lassen (Danmarks Radio) bestyrelsen. Og i 1957 ud
træder Olav Lindegaard (senere biskop i Haderslev), der
havde repræsenteret den yngre generation.
Rosenstand måtte således se den gamle ledelse, beståen
de af kendte og stærke personligheder, reduceret så væ
sentligt, at han måtte føle sig alene tilbage med en stærkt
svækket bestyrelse. Nye bestyrelsesmedlemmer rekruttere
des normalt lidt tilfældigt efter pres ved fremmøde på ge
neralforsamlingerne og kunne derfor ikke forventes kon
stant at yde nogen særlig aktiv indsats. En undtagelse herfra
var dog lektor Schmidt, der repræsenterede skolen efter
rektors flytning til København. Lektor Schmidt støttede for
eningen i nogle år ved at tegne nye medlemmer blandt di
mittenderne, men var på grund af tiltagende blindhed ikke
deltager ved bestyrelsesmøderne. Lektor Schmidt udgik
ved generalforsamlingen 1964.
Rektor Jørgensen var derimod den eneste fra rekon
struktionen i 1948, der loyalt stod bi og forblev i bestyrelsen
i alle årene, endog efter at have forladt Ribe Katedralskole i
1957 for at tiltræde det krævende embede som rektor for Ef
terslægtselskabets skole i København. Herudover havde for
manden stadig sin tro væbner, fuldmægtig Tang Pedersen,
der hvert år lod sig genvælge til kassererposten. Tang var
pensionist og udviste ikke på nogen måde evner eller vilje
til at udvikle RS. Rosenstand og Tang udgjorde bestyrelsens
uorganiserede forretningsudvalg, og de var de egentligt
driftsansvarlige i disse år. Rosenstand var erfaren journalist
og kunne skrive, men ingen af de to havde spor af organisa
tionstalent, der kunne skabe vækst i RS.
Rektor Jørgensen var allerede fra begyndelsen den, der
på mange måder havde hjulpet Rosenstand gennem van
skeligheder. Som Rosenstand selv skriver i RB "¡"nr 7?e&for
som <Am rfygfige, /h's&e og fffffdsf
fcrfer o/' /ffbc Ånferfrnf.sf?o/e n/f?oM/ .som /ri - mgew ^nnne sfn/or /mns /t/'crfcrmr/eMr/c og rcffmerfe /jcr.son/tg/ttv/". Rosenstand kunne
med rette prise sig lykkelig for, at rektor, på trods af hel
bredsproblemer og sin knapt tilmålte fritid, ofrede sig for
foreningen og derved gav RS en branding' i vide kredse,
uden hvilken rekonstruktionen ret sandsynligt hurtigt ville
have lidt skibbrud.
Allerede ved sin tiltræden i 1948 havde rektor velvilligt
tilbudt at stille skolens lokaler til rådighed for en årlig som
merfest med sportskampe mellem nuværende og gamle ele
ver fra skolen. Sportsarrangementerne med tilhørende af
tenfest fortsatte med succes under rektors bevågenhed ind
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til dennes afgang fra skolen i 1957. Rosenstand udtrykker i
bladet sin anerkendelse med ordene: "Det synes nf crere en
enrfog Mn/mm<7cf;g go<7 og fzoM&nr Me, 7?e&forJøfgensen /bs/rer/e, <7n /?nn/ores/og, nf /¿¿/rcnser-.Sb?n/Mn<7er /mer .Sommer
s&nffe n/7toMe .S/jorfs- og .Sommer/es/ i r/en gnmfe ,S7?o/eby."
Rektor deltog altid selv i sommerfesterne og udtrykte
mange gange sin glæde over, at man arrangerede disse årli
ge sportsarrangementer. Rektor vidste som tidligere idræts
lærer, at sporten var det element, der kunne forene på tværs
af aldersgrupper. Han sørgede også for, at der blandt RS'
medlemmer hvert år blev nedsat et udvalg med ansvar for at
opstille deltagere til de forskellige discipliner. EV blev såle
des allerede i 1951 deltager i dette udvalg. På skolens side
var det selveste lektor Krebs, der havde opgaven.
De glade sommerfester kunne i de gode år samle op mod
imponerende 80 deltagere. Vi har selv oplevet flere som
merfester både på skolen og senere på Ribes nu heden
gangne Skovpavillon, hvor Ribes daværende borgmester
L.C. Nielsen traditionen tro også viste sagen opmærksom
hed og blandt andet altid lod skænke en snaps til hele for
samlingen.
Sommerfesterne fortsatte i det første år under rektor Vestergaard, men i 1959 gik det galt. Den planlagte festlighed
på hotel Munken måtte aflyses, da der desværre kun viste
sig 5 deltagere, heriblandt rektor Vestergaard og lektor
Schmidt! Rosenstand skriver ikke uden bitterhed: "Det rnr
&e&fngef?gf, t/n rfer rnr /brbcrerff en gorf n/'fen nefop /br tfe
nnge -S/7orfs/bf%. Møn mø nn orerre/'e ntasfe Ar nf nø/'es metf
.Syjori.s'A'nm/jcMC og oferfntfe fff tfe Møge sef:' nf nrrnngere
e t'e n fM e ff .Snmeter bnge/fer -prfnnf". Formanden opgav, og
dermed var det slut. Rektor Jørgensens gode ide kunne ikke
overleve uden ophavsmandens energiske støtte. Året efter
kom der ingen deltagende piger til årets sport, og i 1961
måtte det hele opgives på grund af regnvejr!

Medlemstal oq økonomi
Det er vanskeligt at konstatere medlemstallet nøjagtigt i dis
se år, da der ikke blev ført noget medlemskartotek. Der fin
des ingen trykte medlemslister siden 1927. 1 arkivet finder
vi en håndskrevet liste, dateret 2. aug. 1945, fra lektor Askgaard, hvor denne formentlig med basis i sine "Personalhistoriske optegnelser over studenter fra Ribe Katedralskole"
overlader 82 adresser til Rosenstand. Listen må formodes at
være en hjælp, Rosenstand har anmodet om, for at finde
mulige bidragydere til mindetavlen ved Katedralskolens

/f/fe/;ser-Snm/Zm t/e/s remrssnuce

800-års jubilæum. Medlemslisten fra før nedlukningen i
1937 eksisterede åbenbart ikke i 1945.
Der fremkom ikke skriftligt regnskab på generalforsamlin
gen, og man gav aldrig eksakt oplysning om antallet af beta
lende medlemmer. End ikke kontingentindtægterne oplystes
i den mundtlige regnskabsaflægning eller i referaterne. På
grund af den manglende styring var det nødvendigt at trykke
bladet i et betydeligt større oplag end svarende til kontingent
indbetalingen. Ved den årlige meget summariske regnskabs
aflægning oplystes kun balancen uden forklaring af dette be
grebs nærmere indhold. Der gives ingen oplysninger om om
kostningsfordelingen og over- eller underskud.
For imidlertid at beregne medlemstallet udforsker vi kasse
bogen for regnskabsåret 1955-56, hvor vi udlæser årets rene
kontingentindtægt
ff/ &K 600,09. Da kontingentet
for fuldtbetalende medlemmer var kr. 6 ,-, har der altså i 1956
været kun 100 medlemmer å kr. 6,-! De studerende betalte
kun kr. 3,-- En antaget fordeling på 85/30 giver altså 115 med
lemmer i alt! Kassereren kunne med lethed have foretaget te
lefonisk rykning til alle restanter på en lørdag formiddag!
S lu t o p o m R ip e n se r= S a m fu n d e t!
Jeg vil gerne opfordre alle tidligere elever i Ribe Katedralskole, til
at indmelde sig i de gamle elevers forening: Ripenser-Samfundet. Her
ved bevarer man forbindelsen med kammeraterne, skolen og dens læ
rere, samt Ribe by.
For kontingentet, der for medlemmer, der endnu ikke har afsluttet
deres uddannelse, udgør 3 kr., for andre 6 kr. årlig, får man bl. a.
følgende:
1. Medlemsbladet (med mange oplysninger om kammerater, skole
og by) 3—4 gange årlig.
H. Adgang til foreningens sammenkomster, af hvilke følgende 3
ligger fast:
1. Sportskampe med nuværende elever og påfølgende aftenfest
på skolen en lørdag i sidste halvdel af august.
2. Efterårsfest i København med generalforsamling og rusmod
tagelse.
3. Vintersammenkomst i juleferien på skolen eller „Munken", så
vidt muligt inden nytår.
III. Adgang til at erhverve det store 2 binds værk: „Ribe Katedralsko
les historie" til stærkt nedsat pris: 33 kr. portofrit tilsendt. Man
kan skrive herom til lektor Askgaard, der hjælpsomt har tilbudt
at besørge forsendelsen til medlemmerne.
Lad der nu komme mange indmeldelser, og glem så ikke at betale
kontingentet! Såvel indmeldelser — som bidrag til bladet, der er
yderst velkommen — modtages af foreningens formand, journalist
Rosenstand, Ribe.
Med venlig hilsen

Johannes Jørgensen.

Rektor Jørgensens appel.
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Der var 1 sandhed ikke megen manøvrefrihed i forenin
gens økonomi.
For at skaffe et beskedent ekstrabidrag til økonomien,
måtte formanden adskillige gange gå en lidt uværdig tigger
gang til RS' venner (bl.a. Jernstøberiet) og Katedralskolen
for at få gaver til bortlodning ved arrangementerne i Ribe.
Også tilskud for at klare trykkeriregningen måtte stundom
fremskaffes på denne måde, når kassen var tom. Heldigvis
bidrog de beskedne, men faste annonceindtægter også til
bladudgivelsen.
Da omkostningerne stiger og medlemsindbetalingerne
svinder, blev det dog efterhånden evident, at man måtte
have flere medlemmer, hvis bladet skulle fortsætte. Rosen
stand fremsatte i bladet ustandselige appeller om flere med
lemmer og opfandt blandt andet et slogan 'Twerf wcd/cm
c/ n y w erf/c??!.'"

Men det hjælper som bekendt ikke, at præsten bebrejder
de tilstedeværende, at der er for få kirkegængere. Da disse
bløde og adresseløse opfordringer ingen virkning havde,
stiger formandens nødråb til medlemmerne, og i 1955 an
moder han rektor Jørgensen om at forsøge en redningsak
tion. Rektor er atter hjælpsom og indrykker en indtrængen
de appel i RB i oktober 1955 med opfordring til medlem
skab.

Græsrødderne rør' på siq
Den 31. oktober 1960 afholdtes RS' generalforsamling i re
staurant Skandia i København. En del yngre medlemmer
var til stede, herunder både EV og CD. Formandens beret
ning gav anledning til en række forslag fra forsamlingen.
CD foreslog navnlig en metode til effektivisering af kontin
gentopkrævningen, men også oprettelse af en medlemsser
vice i bladet i form af en rubrik med adresseændringer og
endvidere en fortegnelse over årets dimittender (dimitten
derne skulle have gratis medlemskab det første år). Dette
fik redaktør Aksel Lassen til at foreslå, at den totale med
lemsliste skulle optrykkes i bladet.
CD fremhævede studenterårgang 1951 som den mest ak
tive i RS, hvilket skyldtes, at enkelte medlemmer i årgangen
aktiverede de øvrige - en idé til øget medlemstilgang! Urup
(stud. 49) fulgte op på dette ved at foreslå nedsat et kon
taktudvalg, der skulle oprette et netværk af kontakter i de
enkelte årgange. Han foreslog i øvrigt nedsat et teknisk ud-
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valg', som blandt andet skulle tage sig af foreningens fester,
der skulle gøres mere tiltrækkende. Urup var i øvrigt op
havsmanden til en pragtfuld, musikalsk Ribe-montage ved
50-års jubilæet i 1962.
Formanden takkede forslagsstillerne, men forslagene blev
i hovedsagen afvist henset til foreningens begrænsede res
sourcer. Tang bakkede formanden op.

Oprøret ulmer
Året efter, ¿fen 77 november 7967, var der igen indkaldt til
generalforsamling samme sted som året før. De kritiske rø
ster forstærkedes nu, og der blev fremført nye forslag til be
styrelsen. CD, der stod uden for bestyrelsen, havde nu ud
formet et forslag til vedtægtsændringer, herunder at med
lemskontingentet fremover for hvert år skulle vedtages af
generalforsamlingen samt et forslag om oprettelse af et re
præsentantskab, bestående af kontaktfolk i de enkelte år
gange. Repræsentantskabet skulle indgå i foreningens le
delse ved siden af bestyrelsen.
Det lave deltagerantal ved arrangementerne berørtes
med konklusionen, at //erw.s't'nsr6<7erew
<7er mere 7?7
/br ¿6 /o77eyb/& hT/æf." Forslaget til vedtægtsændringer blev
dog afvist under henvisning til, at det var fremsendt for
sent. Urup krævede forslaget til vedtægtsændringer ud
sendt med bladet. Formanden var enig i, at foreningens ar
rangementer krævede underholdning, men desværre umu
ligt med RS' nuværende økonomiske situation.
Urup fremsatte derpå et forslag til dagsorden, der pålagde bestyrelsen at arbejde for oprettelsen af et repræsen
tantskab. Redaktør Aksel Lassen og pastor Fenger advarede
imod at pålægge bestyrelsen krav ved en dagsorden, hvor
efter forslaget blev forkastet.
CD fik plads i bestyrelsen. Rosenstand bebudede nu sin
afgang ved næste generalforsamling. Han forventede forstå
eligt nok en glorværdig sortie ved RS' 56-dr.sy'M&?7æM??? 7ok
tober 796-2, og han gav udtryk for, at den nyvalgte bestyrel
se burde skaffe midler til at højtideligholde jubilæet. 25-års
jubilæet i 1937 lykkedes desværre ikke. Nu - på falderebet
som formand - måtte det endeligt være ham forundt at få et
stort jubilæum efter 40 år i bestyrelsen!
Formanden skriver senere i et brev til bestyrelsen, at han
frygter, jubilæet på grund af foreningens dårlige økonomi bli
ver '7!ogef,
ÅMMtvere 6eÅ:ew<77", og han beder den øvri
ge bestyrelse y/wr/e en mteæn, tfer
s&ten%e e7 gotff 67-
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Æ/pc;Me; -Sd/n/6/;

"Turn-around"
Efter den skelsættende generalforsamling i 1961 undergår
RS i de følgende år en veritabel renæssance. CD havde nu
fået sæde i bestyrelsen, og EV havde allerede fra 1959 været
medlem af bestyrelsen. De to dannede nu en uformel
grMfipe med formålet at udvikle RS, rt?6'oM<3/:'sere
sfr<76'o?tt?M og/re??6?27s'.s'?7?reybretn'MgeMS ø&OMOWi.
Skulle denne vision opfyldes, måtte følgende programpunk
ter iværksættes:
1 ) revision af vedtægterne
2) få afsluttet generationsskiftet i foreningens ledelse
3) opbygge et aktivt ledelsesteam med en struktureret ar
bejdsdeling
4) indføre et effektivt medlemskartotek
5) udvikle medlemstilslutningen under anvendelse af utra
ditionelle metoder
6) oprette en moderne økonomistyring
7) rationalisere udgivelsen af RB
8) øge medlemsplejen med kvalitet i medlemsbladet og
nye ideer til populære arrangementer.
Allerede ved et bestyrelsesmøde <7en 72. <7ecent6er 7967 ta
ger man fat på arbejdet.
Sekretæren (EV) påtog sig at indføre en fast forretnings
gang ved kontrol med kontingentrestancer over et nyopret
tet medlemskartotek samt at afstemme med kassererens
indbetalingsbilag og herunder også opdatere medlemmer
nes adresser.
Sekretæren udsendte pr. 1. marts rykker med girokort til
alle restanter, og i anden omgang udsendtes postopkræv
ning pr. 1. maj. Dette faste samarbejde mellem sekretær og
kasserer skulle vise sig at være et bærende grundlag for kon
trollen med kontingentindtægterne.
Ved et bestyrelsesmøde <7cw 797962 starter den
egentlige 2M?*M-<:o*oMM<7Aktivgruppen (EV og CD) foreslog
væsentlige ændringer i bestyrelsens forretningsorden. Der ind
førtes mødeindkaldelse ved sekretæren, referat- og protokolleringsregler, regler om bestyrelsens beslutningsdygtighed, sik
ring af fraværende medlemmers orientering og medbestem
melse. Aktivgruppen ønskede referat af møderne udsendt ikke
alene til bestyrelsen, men også til den nyoprettede kreds af flin
ke kontaktformidlere i de forskellige dimittendårgange (re
præsentantskab), der skulle blive bestyrelsens faste støtter i vi
dereudviklingen af foreningen. Rosenstand gik imod!

Det viste sig, at over 100 medlemmer stadig stod som
modtagere af RB uden kontingentbetaling hverken for 1961
eller 1962. EV ordinerede derfor på mødet en rask fe/e/b?!ry&m'ng, idet han omdelte lister over restanter til alle i be
styrelsen. Hvert bestyrelsesmedlem skulle telefonisk rykke
restanterne på den tildelte liste og med rapportpligt til sek
retæren inden tre uger! Der indkom ca. 50 betalinger umid
delbart efter denne 7e/c/b7M/ofM?
Antallet af betalende medlemmer 6/c?' ?' /% / o/Tg/or/ /i/
206, men man betalte trykning afbladet i et oplag på 425!
Efter anvendelse af telefonstorm' og postindkassering op
gjorde sekretæren i september 1962 antallet af betalende
medlemmer til 293, altså en stigning på 40 procent alene
ved effektivisering af rykningsproceduren.
RB blev straks udvidet til fire udgaver pr. år å 12 sider
med faste udgivelsesterminer.
Som en populær service for medlemmerne blev indført
en fast spalte i bladet med adresseændringer. Rosenstand
var imod CA71 xAw/
tvpre en /z'/zM/M/'czz dødendnnwsd z'c/tn'ser" hedder det i et brev fra redaktøren).
Rosenstand pressede på nævnte møde atter bestyrelsen
for afholdelse af et pænt 50-års jubilæum. Kassereren Tang
meddelte forståeligt nok, at der ikke kunne ydes tilskud fra
kassen. Rosenstand fik derpå en lys ide: "vi kan da låne af os
selv!", hvorefter han foreslog at tage et beløb af Understøt
telsesfondets midler! Et hurtigt overslag viste, at man mang
lede kr. 600,- for at dække festen (honorar til skuespiller
Louis Miehe Renard kr. 100,-, musik kr. 250,-, bespisning til
gæster m.v. kr. 250,-). CD advarede klart imod dette halvkriminelle' forslag. Beløbet repræsenterede jo i situationen
halvdelen af et års kontingentindtægt, og CD, der var udpe
get til ny kasserer, var ej heller begejstret for at overtage den
i virkeligheden insolvente forening og starte den økonomi
ske sanering med afvikling af en gammel gældspost, opstå
et som følge af formandens ønske om en flot afslutnings
fest!

"Ikke en krone i kassen"
Den gamle kasserer Tang sluttede på denne post ved jubi
læumsgeneralforsamlingen i oktober 1962 midt i forenin
gens værste krise. Tangs sædvanlige, meget summariske
regnskabsaflægning bestod denne sidste gang af én eneste
bemærkning: Mer er wegef nemt - /or <7er er ?'&&e en irerne i
&Mssen7 Alle vi, som i øjeblikket arbejdede hårdt for at red
de RS på afgrundens rand, fandt det uforståeligt, at kassere

ren ikke åbent forklarede, at egenkapitalen var negativ, og
at man havde måttet gribe til det kontroversielle lån' fra Un
derstøttelsesfondet, hvilket vel rettelig krævede en redegø
relse til generalforsamlingen. Dirigenten, tandlæge Stouge,
bemærkede syrligt: '/'MMzezz nf \A'zz//c Mog ,gcz'wc n;Me /zMf om,
/zz'MzV<7er zzurgMef o?<7og MM"/Tang overhørte denne opfor
dring, og Stouge opgav.
CD, der blev udpeget til kassererposten, foretog efter
overtagelsen straks en total omlægning af bogføringen og
økonomistyringen. Der indførtes en ro Monc/ zbrzzz/o/j/Mzz
zneM<Vo66e// 6og/zoA/e;7, så man ved regnskabsaflægningen,
der herefter altid foregik skriftligt, kunne se både et drifts
regnskab og en status. Det samme skete for Understøttel
sesfondets regnskab. Årsregnskaberne blev tillige i sin hel
hed optrykt i medlemsbladet.
Den økonomiske politik blev lagt i faste rammer. Der blev
indført budgetlægning med ansvar for delbudgetter hos de
enkelte bestyrelsesmedlemmer og udvalg som grundlag for
bestyrelsens planlægning af årets aktiviteter. Årsregnska
berne blev herefter hvert år aflagt med grundig forklaring
af alle poster, og det gennemarbejdede driftsbudget blev
fremlagt til godkendelse sammen med forslag til årskontin
gentet.
Det kunne for kassereren forekomme besværligt i begyn
delsen at oparbejde forståelse for et grundigt driftsbudgets
betydning for omkostningskontrollen. Der måtte føres en
stram politik for at opnå besparelser på alle områder. Det
lykkedes til gengæld efterhånden at oparbejde en rimelig
egenkapital og dermed en større handlefrihed i de økono
miske dispositioner.

Generationsskiftet
Den gamle formand havde besluttet at træde af i 1962. Da
også rektor Jørgensen var indstillet på at trække sig af hel
bredshensyn, startede energiske sonderinger efter for
mandsemner, der kunne støtte den nye vækstlinje i RS.
Flere var i søgelyset, men desværre med negativt resultat.
Bestyrelsen gav derfor udtryk for ønske om, at rektor for
blev siddende og overtog formandsposten. Aktivgrup
pen kunne intet højere ønske have end at få den karis
matiske rektor som leder i den kommende tid, hvor den
gamle forening skulle undergå nødvendige reformer for
at overleve. Aktivgruppen skyndte sig derfor at give rek
tor forsikringer for, at formanden ikke skulle besværes
med dagligdagens administrative problemer. Rektor viste

//Z'/ZCZZ.S'CZ-SMZZZ/ZZZZZ'/CAS' ZY'/ZM'VSYZZZCt'
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Coi/gge fra 50-års juMæef
os igen sin fulde tillid, tog os på ordet og erklærede sig
villig til at opstille som formand, Twfs i ;T/ /age nag, som
A ? e r"/

Også Rosenstand gav en stor velkomst i bladet til "?'or nye
/brmrnti/". Rosenstand har uden tvivl set den nye formand
som et værn mod de rabiate, unge teknokraters omkalfa
tring af den gamle forening, som han selvsagt betragtede
som sin e/cwr/om
Nu var manøvren ved at være på plads. Tang, der sand
synligvis gerne havde set sig selv i formandsstolen efter Ro
senstand, frasagde sig kassererposten og lod sig vælge til
næstformand. Derefter var vejen banet for CD som kasserer.
Og netop kombinationen sekretær-kasserer var, hvad vi i ak
tivgruppen havde brug for. Rosenstand blev udnævnt til
æresmedlem af RS ved jubilæumsgeneralforsamlingen i
1962.

Organisationen køres i stiiiinq
Visse blokeringer i foreningens vedtægter måtte fjernes for
at gennemføre den nye organisation. Bestyrelsen genfrem
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satte derfor CD's ændringsforslag til vedtægter og fik det
optrykt i indkaldelsen til generalforsamling 1962. Ændrin
gerne var især årlig vedtagelse af kontingentet og oprettelse
af et repræsentantskab af kontaktfolk i de enkelte årgange.
Forslaget blev vedtaget på den afgørende jubilæumsgene
ralforsamling ¿/et? /7. oktober 7962.
Repræsentanternes opgave var at formidle og sikre nær
kontakt mellem bestyrelsen og medlemmerne af de respek
tive årgange, herunder at overbringe medlemmernes for
slag og ideer til bestyrelsen samt indsamle meddelelser til
RB.
CD ønskede /b rewbigsr/c w oZ?ra 6 med stemmeret til re
præsentantskabet, men Rosenstand gik imod! Repræsen
tanterne måtte derfor nøjes med taleret ved møderne, som
nu blev tilført et tiltrængt element af ungdom og fornyelse.
Debatten blev ofte livligere omend mere langvarig, da alle
jo skulle høres. Nogle repræsentanter deltog også i de for
skellige udvalg med særlige ansvarsområder, f.eks. arrange
mentsudvalget. Repræsentantskabet blev derfor også et re&rM//er/?tgs?Met/Ze /br
Der blev i forbindel
se med de løbende medlemskampagner afholdt særlige mø
der for repræsentanterne med kontaktmanden fra bestyrel
sen. Mindeværdig er f.eks. et stort pølsegilde, hvor et kæm
peudvalg af produkter fra en moderigtig slagter udgjorde
traktementet, suppleret med øl og Tequila.
Allerførst måtte man opbygge et brugbart medlemskar
totek. Datidens databaser var de såkaldte *neg/erods^ar/o/ebestående af æsker med kartonkort med fortrykte fel
ter til medlemsdata, der udfyldtes manuelt. Sekretæren hav
de to kartoteker, nemlig et hovedkartotek over samtlige
medlemmer, alfabetisk ordnet (hvide kort) og et årgangs
kartotek, hvori samledes oplysninger om samtlige studen
ter tilbage til år 1900 og realister 30 år tilbage, såvel med
lemmer (hvide) som ikke-medlemmer (røde).
Senere måtte sekretæren også styre et særligt kartotek
med adressografplader. Kassereren oprettede et identisk,
alfabetisk kartotek under sekretærens kontrol. Det inde
holdt hvide kort for fuldtbetalende medlemmer og røde
kort for studerende med nedsat kontingent. For at kontrol
lere og afstemme bogføringen af kontingentindbetalinger
ne omsorterede kassereren i forbindelse med den løbende
bogføring kartoteket mellem to forskellige æsker. Systemet
var enkelt og rationelt, tjente sit formål og var altid opdate
ret, idet der var helt faste procedurer for tilmelding, afmel
ding og adresseændringer. Sekretæren sendte nye kort til

kassereren ved alle ændringer og holdt medlemstallet af
stemt med Avispostkontorets distributionsliste.
En gang om året satte man sig sammen og afstemte alle
kartoteker indbyrdes samt afstemte de bogførte kontin
gentindbetalinger. Kontorfaciliteterne bestod af de nævnte
kartoteker samt en meget benyttet spritduplikator (hånd
drevet), som CD havde købt brugt. Endvidere et håndført
bogholderi, bestående af en kassejournal og en statusbog.
Enhver, der havde haft lektor Heide Petersen i syv år i Ribe,
var sagtens i stand til at lægge talkolonnerne sammen i ho
vedet.
Et af de vigtigste elementer for at sikre arbejdsdelingen
og effektiviseringen af bestyrelsesarbejdet var udarbejdel
sen a
f
i
form af skriftlige arbejdsinstruktioner for de enkelte funktioner.
Aktivgruppen udformede straks fra starten i 1962 sådan
ne udførlige instrukser for sekretær- og kassererposten. De
gav et godt fundament for det strukturerede ledelsesarbej
de i de følgende år. Sådanne jobbeskrivelser er ikke alene
meget nødvendige i foreningsarbejde for at sikre uddelege
ring af arbejdsopgaverne og et konstruktivt samarbejde,
men også nødvendige for at sikre kontinuiteten i forenings
arbejde, hvor bestyrelsesmedlemmerne udskiftes ret hyp
pigt

Mediemskampaqnerne udrulles
Aktivgruppen planlagde nu flere omfattende medlemskam
pagner. For at gøde jorden udsendtes en pressemeddelelse'
i bladet:

1 ) sekretæren opdaterede årgangskartoteket ved hjælp af

skolens årsskrifter og oplistede potentielle emner år
gangsvis til repræsentanterne
2) repræsentanterne foretog adresseforskning, evt. ved
hjælp af forældrehenvendelse
3) udsendelse af formandens tilbud om medlemskab - evt.
telefonisk henvendelse
4) tilbagemelding til sekretær med oprettelse i medlems
kartoteket og i kassererens kartoteker.
Resultaterne - antal nytilmeldte medlemmer, varierede me
get mellem repræsentanterne indbyrdes. For at anspore til
optimal indsats blev resultaterne fremlagt på møderne i et
skema, hvor hver enkelt repræsentants succesrate kunne af
læses som antal tilmeldinger i forhold til antal potentielle
emner i den pågældende årgang.
Det var et meget tidskrævende arbejde, sekretæren her
med havde påtaget sig. Skolens årsskrifter med fortegnelse
over studenter og realister udgjorde arbejdsgrundlaget.
Da man hverken havde Google eller Krak endsige com
puter, var der hovedsageligt kun telefonbøger at henholde
sig til. De yngre årgange tog årgangsrepræsentanterne sig
af. De ældre måtte sekretæren i gang med. Når man først fik
hul' på en årgang ved at finde en person, gik det fremad,
idet vedkommende som regel kendte én eller flere adresser,
og på den måde spredte efterforskningen sig som ringe i
vandet. Sekretæren benyttede ofte sine jævnlige døgnvag
ter i Forsvarsministeriet til at støve ministeriets telefonbø
ger igennem i sin jagt på gamle studenter og realister.

"Æ.S ncT/ørerp7. en ønt/ø77enr7e øø7ø7og7ser7ng ø/' <7ø/ø ?'e<7-

rørenøe Ætbe-s'tMiA'?;Ar og -reø77^7er sø 7øM,^/ øVøøge som dr

Mediemstaiiets eksplosive stigning

Den første kampagne omfattede studenterne i 14 årgange
(1949-1962) med 366 potentielle emner. Resultatet var i alt
269 nye medlemmer. Den efterfølgende kampagne blev ret
tet mod realister i de samme 14 årgange, hvilket resulterede
i 87 nye medlemmer.
Det samlede resultat blev opgjort ved generalforsamlin
Arbejdet skulle planlægges og udføres i etaper. Her tråd gen <7en 22. oøfo&er /96.1 7777ø7r.l56 nye ntetØenøner
te repræsentantskabet i karakter. Uden samarbejde fra det
Samme år kørte sekretæren en udvidet akkvisition, rettet
te nye organ i RS ville den systematiske medlemshvervning mod årets dimittender. Han opnåede en aftale med lektor
næppe have givet samme gode resultat. Straks i 1962 blev Edelberg, der ville omdele RS' indbydelse til medlemskab
der etableret repræsentanter for 14 årgange (1949 til 1962). og indsamle indmeldelsesblanketter fra såvel årets studen
Kampagnerne for nye medlemmer måtte starte med stati ter som realister. Lektor Edelbergs energiske indsats med
stik over ikke-medlemmer i de enkelte årgange og derefter førte 48 nyindmeldte studenter og 23 realister 1963. Are7s
en adresseforskning. Arbejdet foregik derfor i fire tempi:
yretngøng 7 n?e<77enM7ø77e7 7ø<r7 dcr/ør t'c<7 generø7/brsøtn77n-

7969. Aføn registrerer Møen, ødreæe, s77777ng, ørgø Mg og ie/e/bMMMfMwer sø Mø MMg/MgeMø?'M og /ører &ørfofe&s&orf /ør
ø r e r ewøe/f. .4 rbe/dei øri/øres ø/' /7.S' seøre/ier i søm ørøe/de
m ed reprreseMføMfsøøøef. Aørfofeøef er /r/f /dgøm geø'gi/or
/?,S' Mted/enøMer, der/.eøs. øMsøerøt/i'MdegømfereMMertgeM.
TfeMt'endefse øerotn 777sekretæren."

A'//JCM\er-,SøMøyoM/('ø. renøvsønce
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geT! 7 7963
7 a/7 427/ De/ so777/cå<? Ttzeå/etttsTa/ opgøres pø
søoowe 0'dspMøPi 07 7 a/7 720 (øre/yør 23*3, sow owø/or
ørrø'M/). 71 dimittender var dog kontingentfrie det første år.
Denne imponerende fremgang ved gennemførelse af et
par effektive kampagner gav naturligvis genlyd på general
forsamlingen i 1963, og en gammel ven af RS, redaktør Ak
sel Lassen, fandt anledning til at takke og rose bestyrelsen
for årets store arbejde og navnlig den store tilgang af med
lemmer.
Som kuriosum kan nævnes, at medlemskampagnerne
også fik pressens bevågenhed. Adresseforskningen hos en
mængde familier i Ribe og omegn med forespørgsel om dat
terens eller sønnens adresse til brug for RS' katalogisering
af alle Ribe-dimittender tilbage til år 1900 vakte opmærk
somhed hos Vestkystens redaktion. CD fik derved lejlighed
til at afgive en 'sp7ø<7oP/or/brP/ør7øg' til redaktør Lau om
denne "mystiske skrivning i mandtal", hvilket gav fortræffe
lig PR for sagen og RS.
Målgruppen for den følgende kampagne var nu årgange
ne fra 1940 til 1949.
7 7965 ?'ør ø?øø/ øc/ø/enr/e TøetPemTMer sTegeT 77/ R39

(e%yp/. P77M7/7eøi7eT9 * 7o7ø/7ø//e7 ?'ør <599 77?eå/i'7?7777C7*.
Bestyrelsen måtte nu indse, at der hos medlemmerne vil
le opstå en rimelig forventning om mere service og større
ydelser, især fra den yngre del. Målsætningen skulle jo ikke
alene være høje medlemstal, men vigtigst at opnå en bedre
forening. Det var nødvendigt at tilbyde populære fester for
både unge og ældre til en rimelig pris og med tilskud fra RS'
kasse til studerende samt også, så vidt muligt, at udvide og
modernisere RB's indhold og form. Det gjaldt om at udnyt
te de nytilkomne ressourcer på den rigtige måde og ikke i
optimisme over det store medlemstal falde for fristelser til
overforbrug. Tværtimod ville det være hensigtsmæssigt at
oparbejde en nødvendig egenkapital for at kunne absorbe
re udsving i den følsomme økonomi og for at muliggøre
kommende investeringer, der nok kunne forudses.

Vanskeliq omstilling
Efter sin afgang som formand bad Rosenstand bestyrelsen
om lov til at fortsætte som redaktør af RB.
Det skulle dog snart vise sig, at Rosenstand havde svært
ved at acceptere aktivgruppens mange, nødvendige forslag
til rationalisering af foreningsarbejdet og bladudgivelsen.
Redaktøren fik selvfølgelig redaktionelt frie hænder og
meget udvidet spalteplads, som ovenfor nævnt, men skulle
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omstille sig til faste udgivelsesterminer, forudbestemt side
tal med 4 sider annoncer og nødvendig spalteplads til be
styrelsens medlemsinformationer og arrangementsomtale.
Redaktøren kunne ikke længere tegne annoncer til for
skellige vennepriser' - annoncerne skulle tegnes af besty
relsen til faste millimetertakster, ligesom kassereren over
tog fakturering og opkrævning af annoncehonorarerne,
hvilket Rosenstand optog som en fratagelse af gamle ret
tigheder. Han fik til gengæld udbetalt 15 procent af hele
annonceindtægten som godtgørelse (der blev i øvrigt al
drig givet refusion for bestyrelsens privat afholdte udgif
ter).
Redaktørens gamle skik med at omdele et stort antal bla
de til gratismedlemmer i Ribe måtte også ophøre. Man til
delte ham dog herefter 10 frieksemplarer! Han mente sig
berettiget til frit at udvide sidetallet efter behov, og da der
ikke var plads i budgettet, tillod han sig uden videre at ud
skyde bestyrelsens faste stof. 1 et par tilfælde gik han til en
anonym giver for at tigge et beløb, som uden om bestyrelse
og regnskab blev anvendt til udvidelse af en udgave med et
par sider. Når aktivgruppen forklarede ham, at den nye or
den og teambuilding også måtte omfatte redaktøren, skrev
han forbitrede breve til formanden og øvrige bestyrelses
medlemmer med klager over kassererens direktiver.
1 et efterladt brev til formanden hedder det, at %<2æerercM MM sicTTes på p/aås -jeg ?'// 7%&e s/å s%o/ere7ybt* en ouerrei/<?&7ør og 39 Tyranner". Årsagen til dette voldsomme ud
fald var en bebrejdelse fra kassereren, fordi årets kontin
gentopkrævninger til medlemmerne ikke var blevet indlagt
i bladet som aftalt, og i øvrigt havde redaktøren udeladt en
liste med de nye medlemmer. CD så sig nødsaget til at skri
ve et undskyldende og forklarende brev, som rettede tinge
ne op for en stund.
Rosenstand kunne i virkeligheden ikke forlige sig med, at
ungdommen havde taget over, og forstod slet ikke bestyrel
sens bevågenhed for yngre medlemmers interesser. Han
forlangte trods de mange forbedringer stadig flere penge til
bladet. Han skriver således i et brev til EV fra 1966, at han
ikke forstår, at bestyrelsen ikke tillader flere penge til bla
det, "777C77S 777077 7YM&
gioCT" S70T*C 77/s&M<777/ åe 277?gCSS/77.S77/77gC7*, så åe 7777gC 777eå/C77777!C7" %OS7e7" /07*C777'77ge77 777C7*C, C77å
åc7es 77/egc/ /7//e &077T77!ge72T (4 %7*J 77ågø7*. /eg /å77<?7" 7%%e, a7
/7S 7<7gc7* T7/6age /07' er? Pø77T/77gc777/b7 7 ? " . Men bestyrel
sen fastholdt nu klogeligt kontingentfordelingen (10,-/4,-)
uændret i samfulde 10 år. En statistik, udarbejdet i 1970, vi-

/ / 7) 7e 77S e 7 - ,S a 777/ 7777å c / S 7*C7 7 0 '.',.',Y777CC

ste desuden, at bladet ved
i 1963 modtog 32
procent af kontingentindtægten, men i 1969 næsten 60 pro
cent, hvorimod spfsnfnge^te'fik 25 procent og næsten det
samme i 1969.
Biadomkostningerne havde en stærk tendens tii organisk
vækst. Der var aitså god grund til at holde dem under kon
trol. Aktivgruppen indhentede konkurrerende tilbud på
bladets trykning, hvilket medførte, at Ribe Stiftsbogtrykke
ri, der hidtil havde udført opgaven, sænkede prisen med cir
ka 25 procent. Der kunne stadig findes billigere tilbud, men
Rosenstand modsatte sig flytning til et andet trykkeri.
Også bladets layout blev underkastet en fornyelse. En
mangeårig, skæmmende radiatorannonce på forsiden kun
ne med lidt velvilje flyttes til bagsiden, mod at den trofaste
annoncør (Ribe Jernindustri) fik en større annonce til sam
me pris, således at forsiden kunne prydes med et smukt bil
lede. Mærkeligt, at denne beskedne forbedring ikke havde
fundet sted for mange år siden!
I 1965 fik aktivgruppen en ny innovativ idé, idet man
kunne opnå en portobesparelse ved at investere i en ntfresserfngsntns&fne og brugte pladerammer til halv pris for så
ledes selv at overtage bladdistributionen.
Der kunne herved opnås en besparelse på 300,- kr., men
sekretæren måtte så til gengæld selv i gang med at præge
pladerne. Det skete ved at hamre hårdt på skrivemaskinens
taster. Når adresserne efterfølgende skulle overføres til ku
verter via adresseringsmaskinen, var det også sekretæren,
der måtte dreje på håndsvinget.
Endelig i 1967 oplevede redaktøren en øget bevilling, så
bladet kunne udvides til 16 sider.

Formandsskifte
Ved generalforsamlingen i 1968 var der lagt op til et vel
planlagt formandsskifte, idet rektor Jørgensen allerede året
før havde gjort generalforsamlingen opmærksom på, at han
i 1968 måtte træde tilbage som formand, og desuden ikke
længere kunne forblive i bestyrelsen da familien skulle flyt
te til Frederikshavn. Efter 20 år i bestyrelsen havde Rektor i
sandhed også ydet RS sin allerbedste støtte.
EV mente som sekretær at have fået et foreløbigt tilsagn
fra lektor Edelberg allerede et halvt år i forvejen. Edelberg
var til stede som rustaler ved årsfesten (og generalforsam
ling). 1 øvrigt havde sekretæren fået opfattelsen, at et besty
relsesmedlem, Gregers Jæger, nu havde fået en bekræftelse
fra Edelberg. Denne meget uheldige kommunikationsbrist

medførte, at aktivgruppens absolut foretrukne kandidat til
formandsposten måtte opgives med Edelbergs absolutte
nej på selve generalforsamlingen. Nu var gode råd dyre, og
forsamlingen anmodede derfor lektor Anton Karkov (stud.
25), der tilfældigvis var deltager i generalforsamlingen, om
at indtræde som formand. Efter den noget pinlige og ho
vedkulds opfordring og efter et par indvendinger beslutte
de Karkov sig modigt for at redde bestyrelsen ud af den ke
delige situation og sagde ja til posten som formand.
De yngre medlemmer af bestyrelsen havde givetvis gerne
set RS' toppost af repræsentative grunde besat med en no
get yngre person og især en af de meget afholdte lærere fra
skolen. Så tilfældigt som det hele var foregået, var der jo til
lige en stor risiko for, at Karkov, der var nær pensionsalde
ren, kun medvirkede tii en overgangsløsning.

Revolutionen lever
Det skulle vise sig, at lektor Karkov aldeles ikke var nogen
overgangsfigur. Han sad på posten i 20 år - et tidsrum, hvor
RS blev underkastet mange omvæltninger og reformer, og
hvor formanden frimodigt under udfoldelse af en impone
rende arbejdsevne tog allehånde udfordringer op. Karkov
var nCifen g<3?nfe s&o/e, hvad der nok kunne gøre os, de 'reno/nhonrere', noget betænkelige i mange henseender, men
formanden spillede i sin periode i det store og hele med på
fornyelserne på trods af sin grundlæggende konservative
holdning. Meget i modsætning til den gamle
'Ro
senstand, der var modspiller til sine dages ende, uanset
hvor megen evident fremgang, vi producerede for øjnene
af ham i foreningen.
Rosenstand døde i 1971, og Karkov måtte nu yderligere
straks overtage redaktørposten, da det lå ham meget på sin
de, at RB blev videreført væsentligt i samme redaktionelle
stil og form. Han blev dog i overgangsfasen stærkt hjulpet af
et par dygtige folk, der sprang frem fra repræsentantskabet,
især P. Daugaard Peters, hvorved det faktisk lykkedes at ud
give RB uden afbrydelser.
Men revolutionen levede stadig. Aktivgruppen foreslog
efter ti år nye reformer og herunder ændringer af vedtæg
terne, og i en skrivelse til bestyrelse og repræsentantskab ja
nuar 1973 foresloges foruden en ont/regnfng nCreg72s%n&snref n/ Anfen<7c?-n7*e/, nf bestyrelsen ?2<7?nWes ¿7'/ nf 7nc<7/e?nn2c?'
ybr777?en ybrwnnifen, /7er72n<7er en ¿nAn'i/e/se 7ne<% en nrrnnge?nenfs7/iVnn(gs/b?*7nnni% en &oori?7'nnforybr repr<æse?2fnnfsA'nbel, en reTfaMfonsse&re&ær og en orAn wi
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Der foreslås udarbejdet og vedtaget s&n/M/ge <ro'be/'<iw;for alle bestyrelsens særposter og for alle udvalg
med henblik på sikring af en ligelig og demokratisk ar
bejdsdeling i bestyrelse og repræsentantskab.
Der foreslås endvidere oprettet og vedligeholdt et
(med registrering og revision), da en del af RS' arkivalier,
som mentes beroende hos Rosenstand, desværre ikke duk
kede op som forventet efter hans død.
Efter lange forhandlinger enedes man endeligt i bestyrel
sen om et flertalsforslag til nye vedtægter, der blev forelagt
og vedtaget på generalforsamlingen den 24. november
1973. Ved et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede
man sig med Ib Koldbæk som redaktionssekretær, EV som
kontaktmand til repræsentantskab, CD som arrangements
udvalgsformand, og Bjarne Sørensen som arkivar. Lektor
Edelberg var allerede året før valgt ind og besatte nu næst
formandsposten efter Immanuel Jensens død.

En appelsin falder ... legatudvalget opstår

skelige fortolkning af fundatsens kontroversielle begreb
mer;
'. Det samme gjaldt formularen til an
søgningsskema med tilhørende vejledning.
Legatet står under Undervisningsministeriets tilsyn, og
RS modtog herfra udtalt anerkendelse for det grundlæg
gende arbejde til brug for legatets administration. Forenin
gen opnåede i øvrigt ved sin stærke og klare organisation
megen frihed og selvbestemmelse ved forvaltningen af det
te betydelige legat, herunder en udstrakt ret til selvstændigt
at placere legatets formue så fordelagtigt som muligt.
De årlige tildelinger fra Lauridsens legat, der udgjorde
cirka 40.000 kr., blev offentliggjort ved RS' års- og julefest.
Da RS ydermere rådede over et fond, "F//jeM.s'er-,SroM/'MMife/x
overførtes administrationen her
af også under legatudvalgets auspicier. Afkastet af fondets
beskedne kapital anvendtes fra 1977 som RS' årlige hilsen til
en dimittend i forbindelse med jubilarreceptionen (se se
nere).

Omkring 1970 fik RS en ny opgave, nemlig at administrere Arrangementsudvalget udvikler nye ideer
et legat, ZMfe&før crwd./'/MT'?;;. TVMs Ferfer iaMrt'rfseM og /?M- Det hurtigt voksende medlemstal medførte som nævnt, at
sfrM /o/MMwe Afrttgreffte fOMrfrf.sew,/fMbwer-If'MSOigs /egrtf foreningens ledelse måtte opfinde kvalitetsforbedringer i
Jbr sfMrfeMfer /ivr Ft'&e ÅvFerFvrM'o/e, der ved testamente var medlemstilbuddene. Ikke mindre end seks arrangementer
sattes på programmet i 1963: besøg på Nationalmuseet, vår
tilfaldet RS til forvaltning.
Denne appelsin' i foreningens turban gav bestyrelsen fest, jubilarfrokost, sportsstævne, årsfest i København samt
helt nye udfordringer. Legatet havde en startkapital på kr. stort julebal på Hotel Dagmar.
Efter et par år med energiske eksperimenter vendte man
350.000,- kr., som senere blev forøget væsentligt, og legat
portionerne skulle ifølge fundatsen tildeles yfrfhge, men tilbage til et mere realistisk udbud. Foreningens nye struk
y/fifrge " studenter fra Ribe Katedralskole. For at sikre en ra tur gav gode muligheder for at rekruttere nye, innovative
tionel, ensartet og retfærdig administration påhvilede det kræfter til både bestyrelses- og udvalgsposter. Et nyt med
nu legatudvalget at udarbejde en forretningsorden for det lem af arrangementsudvalget i 1967, stud. med. Ib Koldbæk,
te arbejde samt tillige et ansøgningsskema for samme legat. udviste i de følgende år stort talent for at tilføre foreningens
Bestyrelsen ønskede naturligvis at forvalte sit ansvar om fester nye idéer Det gjaldt årsfesterne i 1969,1970,1971 og
hyggeligt ved en sådan storslået, testamentarisk gave og lag ikke mindst 1972, hvor tillige stud. polyt. Povl Dons Chri
stensen fra repræsentantskabet og CD var blevet indvalgt i
de desuden vægt på gavens PR-skabende værdi for RS.
De fleste foreningsbestyrelser ville i en lignende situa arrangementsudvalget. Udvalget søgte nu i særlig grad at til
tion nok have søgt juridisk bistand til udarbejdelse af passe festerne til de unge medlemmers smag og stil.
Rusmodtagelsernes tid var ved at udløbe, omend de i RSgrunddokumenterne for en så vigtig forvaltningsopgave.
Men ikke her. Udvalget havde jo allerede med stor succes regi i mange år havde været meget hyggelige og med frem
oprettet jobbeskrivelser for de forskellige bestyrelsespo ragende rustaler af en lang række kendte ripensere.
Årsfesternes lidt tvungne, langvarige og traditionelle
ster, så legatudvalget gik bare i gang på egen hånd og pro
ducerede en meget grundig og gennemtænkt instruks på middagsselskab skiftedes ud med en kortvarig reception
10 sider, der nøje fastlagde regler og procedurer, både ved under ungdommens tvangfrie samværsformer, gerne med
udpegning af udvalgsmedlemmerne og ved behandling af en let servering af velsmagende delikatesser fra en buffet
ansøgningerne, herunder også tacklingen af den noget van samt øl eller vin og helst ikke for lange taler fra bedagede
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bestyrelsesmedlemmer. Det var, hvad der skete ved årsre med to af Ribes tidlige
ceptionen på restaurant Botanique på Nørrevold november re, populære revystjer
1972, hvor gæsterne blev budt på udsøgte delikatesser med ner, legatuddeling og
vin samt kransekage og petitfours med mocca. RS' 60-års ju dans til vestkystens
bilæum markeredes herved med en kort festtale ved for bedste 5-mands grup
manden samt underholdning ved entertaineren Ulrich pe samt Ib Koldbæk
Ravnbøl. Ib Koldbæk var konferencier og præsenterede fle som toastmaster! Lang
re underholdende indslag ved festen, hvis officielle del af kørevej og vintervejr
vikledes på mindre end 2H time.
betød intet: 125 delta
Denne lovende, nye linje prægede også de følgende års gere - og udvalget fort
arrangementer.
satte i julen 1978, hvor
Vellykkede vårfester i Århus fandt sted i 1972, hvor lektor man gik tilbage til ho
Edelberg forestod et besøg på Moesgård med efterfølgende tel Dagmar, men nu
samvær på Ørnereden, samt på Høkergården i 1973.
med deltagerbegræns
De yngre medlemmer var i høj grad målgruppen for de ning maks. 120 perso
populære juleballer, der blev arrangeret i Ribe i en årrække ner.
fra 1963 til 1978, og som især 1971-78 fyldte restaurant Post
lien MMs&efe <r/er wogården og Hotel Dagmar til bristepunktet.
gef/
Arrangementsudval
get havde samtidigt ar /nwfafi'on fil julebal j7?77J
bejdet med en anden
idé og opstartet et forsøg, der hurtigt skulle udvikle sig til
en årlig ripenser-festdag, hvis popularitet overgik alt, hvad
man hidtil havde præsteret!

Jubilarreceptionen opstår

Juieb3H7?75J.

1 1975 er Fanø-spillemænd på juleballets program samt
Ribes daværende franske skuespiller Jean Michel Petot med
ensemble og årets uddeling fra Lauridsens legat. 140 delta
gere. Man drøftede nu alternative muligheder, fordi dette
var toppen af Hotel Dagmars rummelighed!
Som nedenstående gengivelse af averteringen viser, er
den ultimative løsning for juleballet 1977: Vilslev forsam
lingshus, vridkål og frikadeller, rødvin ad libitum, sangspil

Aktivgruppen overværede i 1975 Katedralskolens translo
kation med henblik på at finde idéer til årgangens 25-års
studenterjubilæum året efter. Selvfølgelig var der mødt sam
lede hold af 25-års og 50-års jubilarer, men andre årgange af
jubilarer, for slet ikke at tale om realistjubilarer, mødte jo
kun enkeltvis med et spinkelt håb om at træffe gamle klas
sekammerater, fordi ingen længere holdt kontakten ved
lige.
Jubilarernes gensynsglæde ville blive mangedoblet, hvis
den blev organiseret en smule!
Og det lå jo lige til højrebenet': RS havde fra oprettelsen
af det nye medlemskartotek i 1962 oparbejdet og vedlige
holdt et årgangskartotek og tillige fået etableret kontaktfolk
i mangfoldige dimittendårgange. Hvorfor dog ikke hvert år
udgive adresserne herfra for de relevante jubilarårgange og
samtidigt udpege en kontaktperson, der jo for mange år
gange allerede fandtes i RS' repræsentantskab? Og hvorfor
skulle det nye og stærke RS ikke give dagen lidt tiltrængt ko
lorit i samarbejde med skolen, der måske kunne tilbyde et
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lokale til en reception. (EV) udsendte endvidere
Man kunne indbyde Jubilar-Service til alle ikkeårets jubilarer, tidligere medlemmer i hver jubile
og nuværende lærere rende årgang. Der med
samt årets studenter - et fulgte en invitation til re
rent win-win' forslag! ception på skolen, en udga
Og hvad med et par bu ve af RB og en lille gave
ketter lyserøde roser på samt selvfølgelig en ind
den hvide talerstol til meldelsesblanket til med
rektor, som traditionen lemskab af RS.
tro stadig var iført det
1 taknemlighed for den
lidt anakronistiske ping ne gratis invitation fra RS
vinantræk? Turde vi tæn fremkom der naturligvis
ke tanken så langt som til hvert år et stort antal nye
en buffet med lækre pin indmeldelser.
demadder og et glas vin
Den første beskedne Jttsamt endog musikunder &?7i?rreceph'o?! blev med JuMarrecepdon. 7 Rascti, (nge Merete
holdning og et par festta rektor Vestergaards tilladel Sampson og 0(e Marker 0 9791
ler på en sådan jubilar se afholdt i 1977 i Katedral
skolens sangsal. Serveringen bestod af en stor buffet med
dag med RS som vært?
Projektet blev vedtaget - og året efter i 1976 var den første petitfours og et glas vin. Rektor Vestergaard, kendt for sin
udgave af RS' Jubilar-Service (adressefortegnelsen over barske replik, bød velkommen med et "/men? s&it/ <æ<7e <?//<?
samtlige årets studenter- og realistjubilarer) en realitet.
1 1978 var TTtonMs 7?<2sc/t imidlertid tiltrådt rektorembe
Jubilar-Service var i begyndelsen illustreret med Jette
Banks muntre tegninger og senere med gamle fotografier det. Den nye rektor kunne i modsætning til sin forgænger
fra RS' arkiv. Jubilarfortegnelsen blev senere udvidet til at godt lide lidt liv og festivitas. Rektor indtog i gemytlighed
omfatte studenter- og realistjubilarer med fem års mellem en morgenbitter sammen med RS' arbejdende festudvalg og
rum helt tilbage fra 75-års jubilarer og frem til 10-års. Den betragtede RS som en velkommen medarrangør af skolens
blev udgivet som tillæg til RB's apriludgave. Næstformanden årlige festdag.
Rektor bød året efter velkommen til 300 jubilarer ved re
ceptionen i skolens nyindviede
der gav en storslået ramme om det flotte arrangement. Både
medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab samt flere
dygtige, lokale hjælpere deltog i festens forberedelse og
skabte en smagfuld og flot bordopdækning med festlige far
ver, med Jette Banks smukt tegnede RS-lunchservietter i sil
ketryk på papir og et væld af hvide jasminbuketter overalt.
Dertil 2500 pindemadder, 100 flasker vin samt øl og vand.
Arrangementsudvalget afprøvede dette år et nyt og kær
komment indslag med to dygtige sp/7Am^M<7sm?/.sYÅ'cre, der
leverede underholdning både ved receptionen og på en ef
terfølgende rundtur til jubilarholdene på byens restauran
ter og hoteller, hvor det musikalske indslag blev modtaget
med jubel og nogle steder endog gav inspiration til en no
stalgisk svingom mellem frokostbordene.
V Vesfergaard ved tørste ;ub/7arrecepf/on. 77i. 0. Andersen (*79771
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dubilarreception. Dorfbe Lund og Kirstine /\lørr
producerer pindemadder (*7979/

dubilarreception. Ole Marker
serverer (*7979).

Der forekom under receptionen begejstrede takketaler
fra jubilarer, og en 65-års jubilar Elisabeth Daugaard Peters
henrev i 1980 forsamlingen ved at gribe mikrofonen og for
tælle morsomt om livet på skolen før første verdenskrig.
Rektor Rasch bragte telegrafiske jubilarhilsner fra klo
dens fjerneste egne. Og der var selvfølgelig efterfølgende
rundvisning på skolen.
Udvalget sørgede hvert år for optagelsen af hundredvis af
fotos, hvoraf et rimeligt udvalg efter redaktørens skøn altid
blev gengivet i RB's oktoberudgave.
Den årlige hovedbegivenhed i RS blev fra 1977 indledt
med, at RS bragte en hilsen og tak til skolen i form af en pen
gegave, normalt 5000 kr., der ydes af foreningens Under
støttelsesfond til en nydimitteret student. Denne gaveover
rækkelse til en student, der efter legatudvalgets bestemmel

RS leverede både mus;'L og sange til dubiiararrangemenferne overalt 1Ribe (7980).

dubilarreception. Festlig bordopdækning (*7979).

se i særlig grad skal have været aktiv inden for det organisa
toriske eller sociale liv på skolen, blev fulgt op af legatud
valgets eller formandens tale med indbydelse til receptio
nen, hvilket betød en årlig, væsentlig markering af RS' gode
samarbejde med skolen - et samarbejde, der undergik en
yderligere positiv udvikling, efter at rektor Karsdal overtog
skolens ledelse i 1988.
Jubilarreceptionen blev en populær nyskabelse, der i skri
vende stund har været en ufravigelig, årlig succes i 35 år!
7f/fcry'M&tVitrrecepO'oMeMs fcre/L'sYcffc/se steg mcd/cmsOd/cf
7976 /i/ 7979 m ed 2 2 3 07 ?' rdf 7269 m od/cm m cr / dcM/0/gende drrrek^eybre&OTM en ref
drOg sfygnfng. 70 d r
e/fer twr w fd/em sddfef 7690, og 7 7993
7?3 reg;'sO*ere
or*er 2 0 0 0 m edfew m cr/

RS's spillemandsorkester Inspire
rede til en svingom mellem borde
ne. Tier på Motel Dagmar (7980).

Elisabeth Daugaard Peters freal 7975) fortæller om
skolelivet før 7. verdenskrig (*7980).

A7y;e;cser-Sd// ; ; de/s re//re.\.so/;i'e
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invifafion Mjubiiararrangemenfef Car7 Rise DamAjær overrækker Eva Lorenzen def
/ 7979 fmed fotos fra 79787.
første iegaf fra Undersføffe/sesfondef (*79787.
Inflation i 70'eme
1974 begyndte oliekrisens dønninger at ramme RS, hviiket
betød kraftige omkostningsstigninger, som især ramte bladudgiveisen. Alene trykkeriomkostningerne for RB var ste
get med 44 procent på årsbasis. Og portoudgiften med 75
procent osv. Ved at benytte den moderne offset-teknik med
levering af reproklart materiale kunne trykkeriudgiften ef
ter tilbud og fast kontrakt reduceres med 5.000 kr. pr. år.
Nu var RB s redaktør (Karkov) en leder af den type, der
helst ville sikre sig kvalitetsarbejde ved at gøre alting selv og
nødigt uddelegerede noget til medarbejdere. Han ikke ale
ne forfattede og redigerede meget af stoffet selv, men insi
sterede også på selv at skrive og lave layout. CD havde til
fældigvis på auktion købt en gammel, meget speciel skrive
maskine, der kunne producere en bogtryklignende tekst,
f.eks. spatiere automatisk og lave lige højre margin. Sam
menlignet med moderne tekstbehandling med it var det na
turligvis en besværlig affære, men Karkov skrev med beun
dringsværdig udholdenhed alligevel i disse år mange udga
ver af RB egenhændigt på den gamle maskine, som han bare
havde lånt af CD for at prøve den. Han fik dog de sidste år
hjælp fra et udmærket redaktionsudvalg med blandt andre
Dorthe Lund og Kirstine Nørr.
I beretningen til generalforsamlingen for 1980 udtaler
Karkov i øvrigt den bemærkelsesværdige konstatering, at
han som redaktør "fperfoden /ro 7972 fff /9<Sb bor prodoeeref ef oofof sfder f A77, der or/gør 25 procent o/".sfdeowfoffef /
befe bfodefs 65-drtge e&sfsfens'V
Selvfølgelig undgik RS ikke inflationen og omkostnings
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7ænA på Ribe - 7æn7< på sommer.

stigningerne i 70'eme. 1 1975 hævede man med stor betæn
kelighed medlemskontingentet til 25/15 kr. pr. år, idet man
regnede med nogen følsomhed og reaktion mod denne ret
kraftige stigning efter mange års moderat kontingentni
veau. Den ventede reaktion udeblev imidlertid fuldstæn
digt, og medlemstallet steg!

Administrationsrutiner oq idédebat
Den oprindelige aktivgruppe, der helt fra 1962 havde taget
del i RS' vækst- og fornyelsesprocesser, medvirkede fortsat i
70'erne med rationalisering af mange administrative opga
ver og til systematisk at sætte alle organisatoriske rutiner på
skinner'. RS havde været i konstant vækst gennem alle åre
ne, og medlemstallet nåede imponerende højder. Glemte vi
idédebatten i al den teknokratiske systemtænkning? Skulle
man spejde lidt ind i fremtiden? Og hvilken vej gik udvik
lingen? RS under nye målsætninger og nye kommunika
tionsformer?
1 1978 udgav aktivgruppen et skrift "Futuro-RS - et oplæg
til idédebat om RS' fremtid". Skriftets lidt provokerende
indledning lyder:
"P/fer of 7?,S' ddwfnfsfrøffne sysfent no 9 /: fosfrobser m.tt
er fndorbe/def fff rygrodsroffwe, og odno'rovfrofft' ropporferfng Pon bebøner of besføgbegge rnfofmom opffd bør of re
servere //g/ /fds- og ondef oversbod fff en stoofe fdedebøf. Vf
bør bffve b'df vfsfoncere og prøve of bygge ffdf p'ewffdsperspePffver fod fybreto'wgspoffffPPen. E'w n;ere fongstgfef poffffp bør pbodogges pd de prrsPefbge oPffvffefsornrdder. fbffPe /ndf stgfer n:on ftnod?

A'fp e n.se r-.So /n/ o nde As' renre.s.sonee

Co77ager 77?<penserb7adef fra Jub77ararrangemenfer.
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779787.

y t ÍB i

-!7H

H

/

H F
i H å - L v * / ! å 7 7 fi:
ÆH
.jR
Lj;'
^[H gM y

779 797.

V ^i

22

Jm Æ

/H å 1
r J

779807.

(*7980/

Æ

H
BH

^Såk

/ ¿ / / A - ; -SV/ / / ; r/cPs'

H H L ,^ í

J T * ^ & ^ ^ 7 ^ 7 Ï H tà B U

37

Skriftet nævner derefter eksempelvis fem områder, hvor de
batten kunne sættes ind, nemlig:
a) y'y!Mesfery'y!gs/<o/yty^, it, mere avanceret bladteknik, en
medlemsfolder, der opfylder foreningens behov for ima
gepleje og mange andre investeringsønsker
b) &/oi7yyy/gy'MeZse.s/7o/yty&, form og indhold af medlemsbla
det, temadiversitet, flere skribenter fra den store verden,
billedindholdet
c) ør^/tpo/yty'^, målsætninger, fremme af tillid til arkivet,
anskaffelser, sikkerhed
d)
medlemskredsens latente donorvilje, mu
ligheder for flere midler til fondet, skattefritagelse
e) mc<7/emspo/y'fy'&, bladomkostningernes andel, RS som
bladudgiver, det ideelle' medlemstal, interessegrupper
eller ekspansion og fornyelse
- det vigtigste er at etablere en målsætning og handle i over
ensstemmelse hermed, lød opfordringen fra gruppen.

It oq konsotiderinqspohtik
I 1980 overtog CD igen kassererposten. De /ørste /t-/jrogrømmer, som kunne styre medlemskartoteker, var nu kom
met frem, og man så nu en mulighed for at gå fra de gamle
'neg/eroy/s^ørtote^er', som havde tjent så glimrende til sty
ring af medlemskartoteket siden 'tMryy-øroøyyy/' i 60'erne.
Kassereren udarbejdede i forbindelsen med driftsbudget
for året 1980 en meget udførlig rapport til bestyrelsen med
fordele og ulemper ved it-administration, beregning af op
rettelsesomkostninger og årlige driftsomkostninger i detal
jer. Han oprettede et "økonomis/;//" - en flerårig plan, som
skulle vise, hvilken kombination af handlingsparametre,
man skulle vælge for at nå en given økonomisk målsætning
med de mulige ressourcer.
Hovedproblemet var omkostningerne ved bladudgivel
sen, som i 1979 til trods for den billige' bladteknik ved 4 udgaver/år var steget til 74 procent af den nye, store kontin
gentindtægt. Det var derfor nødvendigt at tage stilling til,
hvorvidt man ville skære i den alt for dyre bladdrift og/eller
øvrige driftsomkostninger eller gribe til en følsom forhøjel
se af kontingentet, hvor man eventuelt måtte afskære visse
medlemsgrupper.
Bestyrelsens frihedsgrader i budgetsituationen var altså
begrænsede. 1 1980-driftsbudgettet valgte man en reduk
tion til tre udgaver/år af bladet, en accept af de kalkulerede
driftsudgifter til it-kartotek samt kontingentforhøjelse til
35/25 kr. Belært af erfaringen fra 1975 ville denne forhøjel
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se måske kunne absorberes
uden alvorlige reaktioner,
og man ville eventuelt kun
ne etablere basis for en
konsolideringspolitik.
Årsopgørelsen for 1980
viste, at kontingentforhøjel
sen havde medført et tab af
cirka 100 medlemmer, hvil
ket dog ikke med sikkerhed E. Veisig overrækker biomsfer fra
kunne henføres udelukken Ripensersamfurtdef på 4. Karkovs
de til kontingentforhøjelsen. 70-årsdag f7?75).
Konsolideringspolitikken
var forløbet som forventet. Men for næste års budget planlag
de man nu en stigning i bladomkostningerne med 26 procent
og måske lidt overmodigt en kontingentforhøjelse til 40/30
kr., der blev absorberet med samme begrænsede tab af med
lemmer som året før. For det følgende år var tryknings- og dis
tributionsomkostninger igen steget til 77 procent af kontin
gentindtægten, og kassereren advarede kraftigt mod omkost
ningsudviklingen ved udgivelse af småblade.

Afsked
Aktivgruppen blev allerede opløst i 1981, da EV forlod be
styrelsen efter 22 års arbejde i RS' tjeneste.
CD fortsatte imidlertid på kassererposten i fire år til og
med 1983 og sluttede på generalforsamlingen i februar
1984 efter 23 års arbejde i bestyrelse og repræsentantskab.
Årsregnskabet for 1983 viste, at i alt 1444 medlemmer be
talte et samlet kontingent på 55.440 kr. Kursgevinst og ren
teindtægt af obligationsbeholdning gav i 1983 alene en ind
tægt på 26.420 kr.
Året s/yytte<7e mor/ ooersAmr/ /fJ.2.5/ Ao*. og en yyo//rybrnyyye
/rø høet m/nr/re e?tr/ 95.566,3.1 Ao*.

PS
På én af de første store jubilardage engang i 80'erne mødte
vi lektor H A. Johansen, der var på vandring i Ribes gader
for at hilse på gamle elever overalt. Han gav os det gode råd:
"7,s*A'ø/ MM/&&e ,s*re//e r/c/ ø// /or meget y.system/"
Johansens ord gav en lille eftertanke, og vi forstod godt: no.s/ø/gy - den en&e/tes re/se t mmr/cr?ye tZ/bøge ty/ ørene / en
smøA', gørnme/ s&o/e - kan ikke rationaliseres!
Men Ripenser-Samfundets administration i 60 erne kun
ne - med et helt godt resultat.

A'y/jc/y.soy*-,Søm/øm/et.s* reyyrcssø/yce

Legaterne
Ü

A'a.sVrM/;, 7?%7e7Mery<37?7/M7ti7e!s2007-2072

Ripensersamfundets mediemmer har gennem årene givet
udtryk for deres taknemiighed over for skoien i ønsket om
at støtte skotens nuværende etter tidtigere elever. En det le
gater er indstiftet til minde om etever udgået fra skolen og
uddeles ved translokationen eller juleafslutningen. Blandt
legatstifterne skal her omtales dem, som har haft en særlig
relation til Ripensersamfundet.

Lektor C. Amorsens leqat
Legatet administreres af Ribe Kate
dralskole.
Blandt de ældste legater kan nævnes
lektor C. Amorsens legat. Han var en
af Ripensersamfundets stiftere og
fulgte foreningen gennem tykt og
tyndt. Lektor Amorsens levned og
indsats er omtalt nærmere i kapitlet
om skolens lærere på side 74. Hans le
gat uddeles fortsat ved juleafslutnin
gen.

Ambassadør Frode Schon oq hustru
Valborq, født Windfeld's Fond
Legatet administreres af Ribe Kate
dralskole.
Frode Schon blev student fra kate
dralskolen i 1925. Han kom til Ribe
fra Nakskov, hvor der ikke fandtes et
gymnasium, fordi han gennem fade
ren, som havde stået i lære i Ribe,
havde en vis tilknytning til byen. Han
flyttede ind på pensionat i Sviegade, Frode Schön.
levede sig hurtigt ind i byens kultur
og borgerkreds og fandt sin hustru blandt skolekammera
terne.
Frode Schon bevarede en livslang interesse for skolen,
byen og Ripensersamfundet, som han var et skattet medlem
af, og han deltog, så vidt hans ophold i udlandet tillod det, i
mange af foreningens møder. Han var i en periode medlem

af bestyrelsen og bidrog til Ripenserbladet med levende be
skrivelser af forholdene i de lande og hovedstæder, hvortil
han var udsendt som ambassadør, og skrev desuden kro
nikker om forskellige emner til bladet.
Skolen modtog i 1998 en testamentarisk gave på over en
million kroner til oprettelse af et legat. Formålet var at støt
te "lovende og flittige studerende", der har eksamen fra
Ribe Katedralskole, og som studerer ved universitetet eller
ved en højere læreanstalt. Legatet har været uddelt hvert år
siden 1998.
Frode Schon døde i 1987, 79 år gammel.

Direktør cartd.pharm. Niels Peder Lauridsen oq hustru
Johanne Marqrethe Lauridsen, født Riibner-Wissinqs
leqat for studenter fra Ribe Katedralskole
Legatet administreres af Ripensersamfundet.
Niels Peder Lauridsen var født i Gørding i 1884. Han bestod
i 1901 IV klasses hovedek
samen, svarende til den se
nere indførte realeksamen.
Efter discipeltid i Kerte
minde tog han afgangsek
samen fra Farmaceutisk
Læreanstalt. Efter et op
hold i Schweiz blev han an
sat på Chr. Hansens Labora
torium, en stor internatio
nal virksomhed med man
ge datterselskaber blandt
andet i Reading, England,
hvortil han flyttede som
nygift i 1918. Her blev han
bestyrer af selskabets fa
brik, som fremstillede me
jeriprodukter ved anven Johanne Margrethe og Meta Peder
delse af osteløbe.
Lauridsen. Pipenserh/adef f7?77J.
Virksomheden blomstre
de takket være hans indsats. Byen lå ikke langt fra London
ved Themsen, og ægteparret boede i en villa med en stor og
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smuk have, som var fruens domæne. Under krigen arbejde
de fru Lauridsen som friviliig sygepiejerske.
Efter krigens ophør trak ægteparret sig tilbage til Dan
mark. Der var ingen efterkommere. 1 ægteparrets navne stif
tedes et legat til "fattige, men flittige studenter fra Ribe Ka
tedralskole til videregående boglig uddannelse". Ifølge fun
datsen har de ansøgere fortrinsret, som er beslægtet med
Niels Peder Lauridsen, eller som stammer fra Gørding. Le
gatets bestyrelse består af tre medlemmer af Ripensersam
fundets bestyrelse. Der foretages årligt en uddeling af to-tre
legatportioner å 5-10.000 kr. efter ansøgning i henhold til
fundatsen. Legatet har været uddelt hvert år siden 1971
Niels Peder Lauridsen døde i 1948, hans hustru i 1969.

Direktør Ejnar Thorsens ieqat
Legatet administreres af Ribe Katedralskole.
Ejnar Thorsen stammede fra Vejen og blev student fra Ribe
Katedralskole i 1910. Han bevarede hele sin voksentilværel
se en nær tilknytning til Katedralskolen og Ripensersam
fundet. Han var civilingeniør og medindehaver af den kend
te entreprenørvirksomhed "Monberg og Thorsen", som
blandt andet stod for bygningen af Lillebæltsbroen i 1935.
Han var desuden med til at stifte farve- og lakfabrikken Dyrup A/S og havde fremtrædende poster i dansk erhvervsliv.

Ejnar ihorsen jydersf f.dj sammen med 50-års jubilarer, bf.a. Knud
Fogd jydersf f.vj 17 9501.
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Ejnar Thorsen stiftede i 1951 et legat til minde om sine
forældre. Ved sit 50-års studenterjubilæum i 1960 fordoblede
han den oprindelige legatsum til 100.000 kr. Dette blev med
delt ved translokationen i 1960, hvor legatet fik navneforan
dring til "Konsul Thorsen og hustrus mindelegat". Rektor Vestergaard udtalte i sin takketale "Skolen og først og fremmest
eleverne vil påskønne og forstå, at dette udtryk for taknem
lighed er et af de smukkest tænkelige. Det glæder os ikke i før
ste række, at De kan give denne smukke gave, men at De gør
det".
Skolen administrerer legatet og uddeler en legatportion
ved translokationen. Ved Ejnar Thorsens død i 1965 skrev
Ripenserbladets redaktør Kai H. Rosenstand:
"Civilingeniør Ejnar Thorsen er død 74 år gammel. 1 fjor
var han hovedtaler ved Ripenser-Samfundets årsfest. Nu er
han ikke mere, og vi har i ham mistet en god kammerat og
Ribe Katedralskole en trofast støtte, hvis liv og virke vi og
hans gamle skole kan være stolte af." Legatet har været ud
delt hvert år siden 1951.
Ejnar og Meta Thorsens Fond har støttet udgivelsen af
dette jubilæumsskrift med et større beløb.

Ripensersamfundets Jubiiæumsieqat
Legatet administreres af Ribe Katedralskole. Ripensersam
fundets formand er medlem af legatbestyrelsen.
Ved translokationen i 2005 modtog skolen et nyt legat.
Legatet er skænket af Arne Hansen i taknemlighed over for

/Arne Hansen og Knud W. Kastrup ved fransfo/odonen 12005).

/.enderne

Ribe Katedralskole og med respekt for mellem- og gymna
sieskolens undervisning i de svære år 1935-45.
Arne Hansen var student fra 1945, ingeniøruddannet og
indehaver af en entreprenørvirksomhed og betonvarefabrik. Legatets grundkapital er en million kroner. Legatets
formål er at yde støtte til dygtige studerende, som er udgå
et fra Ribe Katedralskole, og som studerer ved et dansk uni
versitet. Støtten kan gå til projekter eller studieophold i ud
landet, der kan anerkendes som en del af studiet, og som er
særligt omkostningskrævende.
Legatet uddeles efter ansøgning én gang årligt. Fondsbe
styrelsen består af bestyrelsesformanden ved Ribe Katedral
skole, skolens rektor, Ripensersamfundets formand samt et
medlem valgt af lærerne. Ved translokationen i 2005 var
Arne Hansen til stede som 60-års jubilar. Rektor takkede
Arne Hansen personligt og udtrykte sin glæde over legatet.
Arne Hansen afgik ved døden kort tid efter, i juli 2005.
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Ripensersamfundets Dimittendfond
Legatet administreres af Ripensersamfundet. Legatmodta
geren indstilles af Katedralskolen.
Dimittensfondet er en afløser af det tidligere omtalte Un
derstøttelsesfond.
Ripensersamfundets Dimittendfond er oprettet og admi
nistreres af foreningen i henhold til foreningens formålspa
ragraf, som er at yde legater til dimittender fra Ribe Kate
dralskole. I fonden indgår midler, som indbetales ud over
kontingentet, desuden tillægges renter og midler, som er
skænket eller testamenteret. Desuden kan der ved en gene
ralforsamling træffes beslutning om at overføre midler til
fonden.
Fonden administreres af bestyrelsen med særskilt regn
skab. Legatet er p.t. på 5.000 kr. og dermed et af de største,
som uddeles ved translokationen. Det sker i forbindelse
med Ripensersamfundets formands tale og tildeles en stu
dent efter skolens indstilling.

fl7SfM&M?SflMO¿OM
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Ripenserbtadet
H/Vcnr/Å? Frresf/to/m, Ft^cMscrb/atfcfs rc4<r^/ør sir/cn 2004
Skal man her forsøge at beskrive bladets udvikling gen
De første år
I februar 1916 udkom det første nummer af Ripenserbladet. nem dets næsten 100 år, er det nærliggende at se lidt på dets
Det var et dobbeltnummer på 16 sider. Bladhovedet var teg skabelse. Det har man i øvrigt gjort gennem bladets hi
net af arkitekt H. Peters. Redaktør var J.L. Buch med K.H. - storie, når der var gået et eller flere tiår.
Allerede ved foreningens dannelse i 1912 har der givet
Rosenstand som redaktionssekretær.
været overvejelser om at holde sammen på medlemmerne
med en eller anden skriftlig kommunikation. Den mange
årige redaktør af bladet Kai H. Rosenstand fortalte i 1962 i
forbindelse med foreningens 50-års jubilæum, at det var en
af Ripensersamfundets stiftere, daværende politifuldmæg
tig J.L. Buch, som var den, der foreslog, at der skulle udgives
et medlemsblad. Det skete på foreningens 3. ordinære ge
neralforsamling den 20. oktober 1914.
Der blev nedsat et bladudvalg bestående af J.L. Buch, K.H.
Rosenstand og C. Dethlefsen, som var redaktionssekretær,
vistnok på en avis. Bladudvalget fremkom ved næste ordinæ
re generalforsamling den 18. oktober 1915 med et forslag til
udgivelse af et blad. Ikke alle medlemmer troede på projektet,
men det blev dog vedtaget at bevilge 50 kr. til forsøgsvis at ud
give et medlemsblad i 1916. Samtidigt blev der nedsat et lov
revisionsudvalg, hvoraf J.L. Buch også var medlem.
Det nye blads forside formulerede redaktionens og be
styrelsens baggrund, ønsker og håb. Jeg synes, ambitioner
1Ripen8er=Btabet.
og fremsynethed lyser ud af ordene, og de er egentlig så
godt formulerede, at de stadig er gældende.

Det første blad

7. nummer af Ripenserb/adef (*79761.
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Allerede det første prøvenummer af bladet lagde det møn
ster for bladet og dets indhold, som stort set har været gæl
dende siden. Det var eksempelvis artikler om Ribes historie
og hændelser i byen, Katedralskolen og dens lærere samt
oplysninger om elever fra skolen. Det var referater fra ge
neralforsamlinger, møder og fester i Ripensersamfundet.
Kimen til senere numres righoldige personaliastof blev
også lagt i det første nummer.
Der var tillige en liste over foreningens 232 medlemmer,
heraf 8 livsvarige! Ved foreningens stiftelse i 1912 var der al
lerede 177, der havde tilkendegivet at ville være medlem
mer. Redaktionen havde også en notits om, at den gerne

modtog tekstbidrag og biiieder tii det næste nummer, men
allerhelst penge!
Man havde dog også øje for andre finansieringskilder,
idet der bragtes en annonce fra tandlæge Helga Sturup, der
havde klinik i Vestmannagade på Islands Brygge i Køben
havn.
Det næste nummer af Ripenserbladet kom i juni 1916, og
heri blev det blandt andet oplyst, at udgifterne til bladudgi
velsen ville overstige de bevilgede 50 kr! Redaktionen tak
kede imidlertid for indkomne frivillige bidrag på 63 kr. og
opfordrede medlemmerne til at yde flere bidrag.
Fra generalforsamlingen den 27. oktober 1916 blev det
ikke senere refereret, hvad der blev sagt om bladet, men be
styrelsens forslag til ændrede love blev forelagt og efter en
kort drøftelse vedtaget. De nye love medførte forhøjelse af
kontingentet fra 2 til 3 kr.!, og Ripenserbladets varige eksi
stens blev stadfæstet i de nye love.
I november udkom så det sidste nummer af bladet i prø
veåret 1916. Heri var der referat af den generalforsamling,
som godkendte, at bladet skulle være en permanent del af
Ripensersamfundets aktiviteter. I bladet var der også oplys
ning om, at der var indkommet yderligere frivillige bidrag,
således at de samlede pengebidrag nu var på 163 kr. Endvi
dere oplystes det, at bladet også kunne tilbydes personer,
som ikke var medlemsberettigede, idet man formedelst 1 kr.
pr. år ville kunne abonnere på bladet. Abonnement kunne i
Ribe tegnes hos boghandler Termansen, og i København
hos boghandler A. Busck i Købmagergade.

De første årgange
Når man læser i de første årgange af Ripenserbladet, slår det
en, at 1. verdenskrig næsten ikke var omtalt. Den var over
hovedet ikke nævnt i forbindelse med Ripensersamfundets
virksomhed i perioden 1914 til 1918.
Der var kun en enkelt bemærkning i bladet fra juli 1917,
hvor man aflyste en planlagt skovtur på grund af samfærd
selsforholdene! Desuden opgav man af samme grund at ar
rangere en fælles rejse til Ribe i sommeren 1918. Dog omta
les i februar 1916 et foredrag på Katedralskolen for lærere
og elever af en tidligere elev, dr.phil. Johannes Lindbæk,
med titlen: "Indtryk fra Tyskland under krigen".
I løbet af 1918 trak J.L. Buch sig mere om mere ud af re
daktionen, og med bladets nr. 9 i december 1918 var K.H.
Rosenstand eneredaktør. Det nummer af bladet var i øvrigt
det eneste af alle senere udgaver, som havde et andet hoved

end det oprindelige og senere så
kendte.
I dette 9. nummer af bladet
var der for første gang stof, der
var nærmere relateret til ver
denskrigen. Det omtaltes, at der
fra 1915 var kommet en del krigs
fanger til Ribe, hvortil de var
flygtet. Til at begynde med ind
kvarterede man dem i Ribe og
forsynede dem med tøj, så de via
København kunne rejse videre
og forsøge at komme hjem til de Kai H. Rosensfand fca. ?%0J.
res land. I de sidste år af krigen
blev det for vanskeligt, og der kom mange flygtninge. De
blev hurtigst muligt sendt videre og blev interneret i Hor
serød, som åbenbart også eksisterede på den tid! Der var i
bladet tillige oplysninger om faldne sønderjyder med til
knytning til Ribe og Katedralskolen. Blandt andre mindedes
en elev, som var faldet som løjtnant i den canadiske hær.
K.H. Rosenstand var i slutningen af 1918 flyttet hjem til
Ribe, hvor han i 1919 blev journalistelev på Ribe Stiftsti
dende. Den gang var redaktøren den i mange sammenhæn
ge berømte C. Willemoes, Emmy Willemoes' far. Rosen
stand fortsatte som færdiguddannet ved Ribe Stiftstidende,
men da redaktør Willemoes i 1937 gik af, kom der måske en
anden tone på redaktionen, og Rosenstand besluttede efter
lang overvejelse at sige op. Fra januar 1939 var han tilknyt
tet Vestkystens redaktion i Ribe.

Første bind
1 1926, da bladet havde eksisteret i 10 år og var udkommet
med i alt 24 numre, besluttede Rosenstand, at de skulle ud
gøre Bind 1, som man så kunne indbinde til en passende
bog på godt 300 sider. Det giver et gennemsnit på cirka 12
sider pr. nummer og dækker over, at en del numre, især i de
første år, var på otte sider, medens bladet i de senere num
re udkom med 16 sider. Til Bind 1 blev der udarbejdet en ret
detaljeret indholdsfortegnelse, som kunne indbindes sam
men med bladene.
Alle numre i Bind 1 var trykt i København og formidlet
gennem Arnold Buscks Boghandel. De var ikke alle trykt på
lige godt papir, og skriftstørrelser og skrifttyper var noget
forskellige. Som hovedregel var artikler skrevet med normal
skriftstørrelse, medens foreningsstoffet, personoplysnin-
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7ndho7dsfor7egne7se M Bind 7- de 70 første årgange.
ger og øvrigt petitstof var skrevet med små typer, som på
guinede sider kan være iidt vanskeiige at iæse.
For at give indtryk af aisidigheden i bladets stof gengives
indholdsfortegnelsen til Bind 1.

Andet bind
1 årene 1927 til og med 1934 udkom Ripenserbladet med 31
numre med i alt 372 sider eller gennemsnitligt 12 sider pr.
nummer ligesom Bind 1. De benævntes "Bind 2", og der ud
sendtes en samlet indholdsfortegnelse samtidigt med blad
nr. 31. Bortset fra de første tre numre var alle bladene i Bind
2 trykt af Stiftsbogtrykkeriet i Ribe.
indholdsmæssigt var der ikke de store forskelle fra Bind
1, men der var også en begejstret beretning fra Ribestudent,
læge Max Brammer om det lange seje træk, som resulterede
i Danmarks 2. universitet. Der var udsendt en kgi. anord
ning om foreløbig en treårig universitetsundervisning i Aar
hus. Der var 64 studenter, som havde valgt at begynde deres
studier i den jyske hovedstad fra 1. september 1928.
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Tredje bind
1 juni 1935 kom det første nummer af Bind 3. Redaktør Ro
senstand fortsatte i samme stil som i de foregående bind.
Der var spændende erindringer fra forskelliges skoletid i
Ribe, hvoraf man kan fornemme, at Rosenstand ved hver en
given lejlighed har opfordret forfatterne til at skrive. En for
fatter skrev, at han, medens han stod og nød udsigten fra
Hovedengen, blev kontaktet af Rosenstand, der samtidig var
i gang med flittigt at notere præmietyrene ved det årlige
dyrskue i Ribe!
Der var en overvældende mængde stof af historisk og to
pografisk karakter samlet i alle numrene af bladet, som ud
kom inden 2. verdenskrig. Jeg kender flere historisk inte
resserede her i Ribe, som jævnligt går tilbage til Ripenser
bladet fra de år for at finde oplysninger eller henvisninger
til kildemateriale om Ribe. Rosenstand må have brugt næ
sten al sin tid på sit arbejde. Jeg tror, han ofte må have haft
vanskeligt ved at afgøre, om det var den daglige avis, han ar
bejdede for, eller det var Ripenserbladet. Han har naturlig-

vis udnyttet sin viden om livet i Ribe i alle de sammenhæn
ge, han kunne. På et tidspunkt var han stolt af at kunne be
rette, at Ripenserbladet var citeret i et værk som Trap Dan
mark.

Anden verdenskrig
Fra januar 1939 til oktober 1948 udkom Ripenserbladet
ikke, bortset fra to numre i 1945, hvor man søgte at genop
live Ripensersamfundet i forbindelse med skolens 800-års
jubilæum. Det lykkedes ikke at genoplive foreningen, men
der blev skrevet godt om jubilæet, hvor den nuværende kan
tate blev uropført. Desuden var der i bladene omhyggelig

omtale af de elever fra Katedralskolen, som havde mistet
livet under besættelsen. Man nåede også at få fremstillet en
mindeplade med de faldne elevers navne. Mindepladen fik
samme udformning som den, der tidligere var opsat for
faldne elever i 1. verdenskrig. Mindepladen blev afsløret
ved jubilæumsfesten den 13. august 1945 med tale af Ri
pensersamfundets stifter og mangeårige formand Knud
Fogh.
Begge mindeplader er tegnet af arkitekt Arne Finsen, som
var et aktivt medlem af Ripensersamfundet i mellemkrigs
årene, hvor han også i en del år havde tegnestue i Ribe.

Ripenserbladet genopstår
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På opfordring fra tre unge studenter, som vel var hjemme i
Ribe i julen 1947, indkaldte Rosenstand til et møde, der fo
regik hos ham. Fra Katedralskolen deltog den nyligt tiltråd
te rektor Johannes Jørgensen og lektor Emmy Willemoes.
Ved den lejlighed stiftede man en gruppe, som kom til at
hedde "Ripenser-Samfundets Redningskorps". Gruppen fik
tilslutning af formanden Knud Fogh, og de lovede "ved spej
dered" hinanden at genrejse "vor gamle forening".
Som en del af bestræbelserne blev der i marts 1948
holdt et møde i Aarhus, hvor 16 Ribestudenter mødtes for
at diskutere oprettelsen af en Aarhusafdeling af Ripenser
samfundet. Man var bekendt med "Redningskorpsets"
dannelse og besluttede at afvente resultaterne af dets virk
somhed.
1Ripenserbladet for oktober 1948 blev der indkaldt til ge
neralforsamling i København, og der opfordredes fra "Red
ningskorpset" til, at flest mulige medlemmer mødte frem,
og at de opfordrede deres Ribekammerater til at melde sig
ind og møde frem. Det lykkedes at samle en ret stor forsam
ling, og mange yngre medlemmer deltog. Knud Fogh gen
opstillede ikke som formand. 1 stedet blev Rosenstand valgt
til formand, og redaktørposten beholdt han. Der kom i øv
rigt nye og yngre medlemmer i bestyrelsen, herunder en re
præsentant fra Aarhusstudenterne. Blandt de nyvalgte be
styrelsesmedlemmer var rektor Jørgensen som repræsen
tant for Katedralskolen. Læs mere om redningsaktionen i
kapitlet "Foreningens renæssance".
Med rektor Jørgensen i bestyrelsen blev der en nær kon
takt til skolen, og det kan man tydeligt se i resten af Rosen
stands redaktørperiode. Det historiske og topografiske stof
blev mindre fremtrædende, medens stof fra skolen og dens
forhold samt stof om elever og lærere blev forøget markant.
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Personaliastoffet fortsatte i stort set samme omfang som tidli
gere.
Ripenserbladet afspejler, at der op gennem det meste af
1950'erne var god tilslutning til Ripensersamfundets arran
gementer både i Ribe og i København og i et vist omfang i
Aarhus. Men det tog af, da rektor Jørgensen forlod skolen.
Han fortsatte dog som bestyrelsesmedlem og afløstes af lek
tor Schmidt som skolens repræsentant.

Ripensersamfundet oq 50-års jubiiæet
Fra 1960 kom der noget nyt i bladet. Det var oplysninger
om, hvor årets nye studenter (russerne) var blevet af. Der
kom det år og en del af de følgende år oplysninger om adres
ser og beskæftigelse, så man kunne se, hvem der var be
gyndt på hvilke studier. Det udviklede sig over de kommen
de år til en ret fyldig del af Ripenserbladet. Der iværksattes
i disse år også hvervekampagner, som resulterede i et vok
sende medlemstal med deraf følgende notering af nye
adresser. Desuden suppleredes bladet med oplysninger om
adresseforandringer på medlemmer.
I 1962 fyldte Rosenstand 70 år, og han meddelte, at han
ikke ville fortsætte som
formand for Ripensersam
fundet. Det resulterede i,
at rektor Jørgensen blev
ny formand, mens Rosen
stand fortsatte som redak
tør af Ripenserbladet. En
stor del af bladets indhold
i 1960 erne var stof om
skolen, dens lærere og
translokationerne samt Ri
pensersamfundets arran
gementer, herunder gene
ralforsamlinger med rusfe Den æMre Kaj Rosenstand.
ster. Både Ripensersamfun
det og Ripenserbladet havde 50-års jubilæum i den periode,
og det satte også sit præg på indholdet.
Der var dog stadig plads til artikler om historiske og to
pografiske emner. De var næsten alle skrevet af Rosenstand
selv. Der var også fortsat et omfattende personaliastof med
oplysninger om giftermål, rejser og dødsfald blandt gamle
elever og kendte Ribeborgere. Rosenstand var tæt på stof
fet, idet han stadig var tilknyttet Vestkystens redaktion med
netop det stofområde.
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Opsanq til Ripensersamfundet
Ved generalforsamlingerne, som dengang lå i efteråret, var
der også rusmodtagelse, og lektor Edelberg var netop i 1968
valgt som rustaler. Der var vist ikke mødt så mange russer,
men Edelberg benyttede lejligheden til at give medlemmer
ne noget af en opsang. Han udtrykte blandt andet sin skuf
felse over, at medlemmerne i deres relationer til Ribe og de
res gamle skole kun fokuserede på deres gamle minder og
ikke beskæftigede sig med den nuværende skoles forhold
og dens rolle i udviklingen. Han mærkede ingen optagethed
af at forbedre noget eller kritisere noget. Han karakterise
rede ligefrem Ripensersamfundet som et harmløst foreta
gende.
Hele hans tale blev gengivet i bladet, der kom i december
1968.1 samme blad var der et indlæg af Carl Rise Damkjær,
hvor han gav Edelberg ret. Han mente, at skolen havde svig
tet opgaven at orientere om, hvad der skete på skolen, og
hvilke problemer den havde. Medlemmerne havde derfor
ikke haft mulighed for at forholde sig hertil. Han opfordre
de redaktionen og bestyrelsen til at få faste meddelere på
skolen.
Se i øvrigt kapitlet "Debat" side 100, hvor både Edelbergs
tale og den efterfølgende debat er aftrykt.
Det var dog allerede fremgået af forskellige artikler fra
rektor Vestergaards hånd i 1960 erne, at det begyndte at
stramme til med hensyn til lærerkræfter og plads i bygnin
gerne. Selvom der nu kun var tre realklassetrin, mod tidli
gere fire mellemskoletrin og realklassen, voksede elevtallet,
idet der var kommet væsentligt flere elever i gymnasiet, og
der var udvidet med linjedeling. Der var blevet opkøbt area
ler i retning mod Sønderportsgade som forberedelse til ud
videlser, men der var ikke blevet taget beslutninger om byg
geri. Vestergaard havde nogle gange held til at fiske' nye læ
rere fra andre skoler, jf. Aage Kæstels beretning i kapitlet
om lærerne.
Lektor Jens Vind glædede sig i næste nummer af bladet
over, at Edelbergs tale havde fået nogle til at tænke over,
hvorfor de var medlemmer. Jens Vind mente, at der gennem
mange år havde været rigtig mange oplysninger og medde
lelser om skolen og dens vilkår. Han var for så vidt helt ue
nig med Edelberg, som efterlyste engagement fra Ripenser
samfundets medlemmer. Jens Vind mente, at samfundet
skal være en harmløs' forening for gamle elever, hvor de
kan mødes og udveksle fælles minder og oplevelser, og Ri
penserbladet skal være kontakten mellem dem. Hvis Ripen-

sersamfundet ville forsøge at øve indflydelse og søge magt,
ville det gøre mere skade end gavn. Medlemmerne støtter
skolen ved flittigt at møde op ved festlige lejligheder og
spytte i bøssen til årets dimittender, skrev Jens Vind!!

I de efterfølgende årgange fortsatte den hidtidige redak
tionslinje, men der dukkede også notitser op med et mere
landspolitisk indhold eller afspejling af landspolitiske for
hold.
Afstemningen 2. oktober 1972 om Danmarks tilslutning
Ny redaktør efter 50 år med Rosenstand
til EF blev forberedt på mange måder. I Ripenserbladet for
I december 1971 døde redaktør Rosenstand efter at have december 1972 oplystes, at hele hovedgaden fra Torvet til
været syg et halvt års tid. Redaktionen var allerede fra som Ydermøllen den 1. september var afspærret for at give plads
meren 1971 overtaget af besty
til et "Hyde Park" arrangement, hvor alle kunne komme
relsen ved sekretæren P. Daumed deres mening om Danmarks eventuelle tilslutning til
gaard Peters. Han flyttede
EF. Egnens folketingsmedlemmer og folketingskandidater
udenlands i slutningen af 1972,
fra seneste valg var til stede for at kunne gøre rede for deres
og redaktøropgaven blev over
holdning til EF. Amtsarkitekt Jesper Termansen var forfatter
taget af formanden lektor A.
til et "Fællesmarkedsspil", som blev opført af ripensere i
Karkov. Han udtrykte, at han
middelalderdragter. Det satte kulør på dagen, og kender jeg
gerne ville fortsætte med den
Jesper ret, så var han "nærmest" imod! Resultatet af afstem
høje standard, som Rosenstand
ningen lever vi med og under endnu, uanset at der i Ribe al
havde givet bladet, men han
lerede i foråret 1973 blev dannet en Ribekomite mod EF
ville gerne have medlemmerne
med henblik på at arbejde for at frigøre Danmark for med
til at blande sig med ønsker,
lemskabet!
forslag og bidrag til bladets
I de samme år var der i bladet beretninger om, hvorledes
indhold.
/4nfon KarFov 7ca. 7979).
det gik med arbejdet for oprettelse af et Sydjysk Universitet.
Det var bestræbelser, som havde væ
ret omtalt i bladet helt fra begyndel
M P E M S E R B E A D E T
sen af 1960 erne, hvor fremtræden
de kredse i Ribe arbejdede for et uni
versitet placeret i Ribe, lokaliseret
ved Lustrup. Det var tænkt som intet
mindre end Danmarks 3 universitet!
Ja, hvorfor ikke?
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Bladet ændrer form
Ved årsskiftet til 1975 skete der store
forandringer med Ripenserbladets
fremtræden. De hidtidige blade hav
de alle været i det, der hedder "halvt
folioformat", og de var bogtrykte ef
ter sats. Det betød pæne blade med
læsbar tekst, men det var efterhån
den blevet for dyrt, og foreningens
økonomi var anstrengt. Offsettryk
ville være en hel del billigere, og den
teknik gav mulighed for mere for
skellig fremtræden af stof, herunder
ikke mindst billedstof.
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Den hidtidige bogtrykform medførte, at det var vanskeiigt altid at overholde faste udgivelsesterminer. Det havde
medført enkelte uheldige situationer med tilmeldelsesfri
ster, som var overskredet, inden medlemmerne havde mod
taget bladet, så arrangementer måtte aflyses.
Offsetteknikken ville gøre det muligt at få en meget kort
produktionstid (tre-fire dage), men det forudsatte så, at ori
ginalen var helt færdig med hensyn til layout og korrektur.
Det ville sige, at redaktionen selv skulle gøre bladet helt fær
digt. Det gav til gengæld mulighed for at få stor aktualitet,
hvis der var behov for det, fordi det var muligt at ændre el
ler tilføje noget, lige før originalen blev afleveret til trykke
riet.
Man valgte A5 standardformatet, som også gjorde forsen
delse og kuvertering billigere. Mt i alt forventede man næ
sten at kunne halvere udgifterne til bladet. Man valgte et
trykkeri i Ribe og indgik en kontrakt om faste leveringster
miner og pris mv. Papirtykkelsen blev noget større, så man
stort set undgik den gennemsigtighed, som havde været et
jævnligt problem med det hidtidige bogtryk.
Man kan af den første årgang se, at den nye teknik har
voldt vanskeligheder. Opsætningen var ikke imponerende
og billedkvaliteten ret dårlig. Selve trykket var for svagt og
typerne små, så de første numre var vanskelige at læse. Men
i løbet af årgang 1976 ser det ud til, at der var kommet bed
re styr på det tekniske. Trykket stod klarere, og billederne
var af rimelig kvalitet. Jeg gætter på, at man havde fået bed
re skrivemaskiner, og mange af siderne var efterhånden
skrevet i to spalter, hvilket øgede læsbarheden.

Der blev gjort noget for jubilarårgangene
Der blev sat fokus på oprettelse af et komplet medlemskar
totek, således at medlemmerne fik lettere ved at finde hin
anden i forbindelse med jubilæer og andre lejligheder, hvor
nogen kunne ønske at samle sine skolekammerater. Op gen
nem 1960 erne og begyndelsen af 1970'erne var det som
hovedregel fortsat kun 25- og 50-års jubilarerne, der mødte
frem. Men der kom dog også en del 30- og 40-års jubilarer.
Det prøvede man at støtte fra bestyrelsens side, og i 1977 ar
rangerede man den første egentlige jubilarreception på
skolen i forbindelse med translokationen. Det blev en stor
succes. Receptionen foregik i 1977 i Sangsalen, og i 1978 i
det store taglokale i hovedbygningen (hvor der var hånd
gerningslokale i oldtiden ). Ripenserbladet bragte billeder
fra arrangementerne i stigende omfang.
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Montage fra fransio/<af<'onen, hvor man anerbyggeaAh'vi'fefer tv. 119781.
1 1978 foregik translokationen, medens en stor bygge
kran drejede hen over forsamlingen! Jeg kan huske, at rek
tor undskyldte støjen, men entreprenøren mente ikke at
kunne undvære den byggedag. Der havde måske været for
mange vejrligsdage, og byggeriet skulle være færdigt, til sko
len skulle begynde igen efter sommerferien!
Mange års forhandlinger om udvidelse af Katedralskolen
var sluttet med et byggeprojekt med lavt byggeri i haverne
bag Puggårdsgade og Sønderportsgade. Endvidere blev rek
torboligen i Sviegade inddraget og ombygget til undervis
ningsformål.
Det var rektor Vestcrgaard, som fik byggeprojekterne
vedtaget og startet, og det blev hans efterfølger Thomas
Rasch, der efter sommerferien i 1978 kunne tage de nye lo
kaler i brug. Her blev "rundgangen" og pigernes gamle gym
nastiksal rum for de fremtidige jubilarreceptioner.

De sidste reaiister

Mogens Juhl

Ripenserbladet afspejler op gennem 1970'erne, at der skete
forandringer på og omkring skolen. I 1973 dimitteredes det
sidste hold realister. Studenterholdene blev til gengæld stør
re og større. Efterklangen af 1968-oprøret nåede også til
Ribe Katedralskole. Man kan se af studenterbillederne, at
påklædningen blev mere afslappet. En del studenter skifte
de studenterhuen ud med en anden form. en murerkasket
eller alpehue sås for eksempel anvendt.
De landsdækkende mere eller mindre politisk domine
rede elevorganisationer gjorde deres indtog på skolen.
Der var fra år til år forskel på, hvilken organisation man
valgte at tilslutte sig, alt efter flertallet blandt eleverne. Så
vidt jeg kan vurdere ud fra Ripenserbladet, ser det ud til,
at rektor Vestergaard håndterede de nye strømninger,
uden det kom til skarpe konfrontationer. Men bladet var
nok ikke det mest pålidelige sandhedsvidne i den sam
menhæng. Der er måske basis for reaktioner fra de årgan
ges medlemmer?
Anton Karkov var en meget aktiv redaktør i 1970'erne og
begyndelsen af 1980'erne. Han øste undertiden af redaktør
Rosenstands efterladte papirer, eller han søgte i de samme
historiske kilder, som Rosenstand havde gjort brug af.
Translokationerne fik mere plads. Rektors tale til studen
terne og studenternes tale til skolen samt jubilarers taler til
nutiden om fortiden fyldte mere og mere. Der bragtes også
meget stof om skolen og dens bygninger. I perioden var personaliastoffet også fortsat ret fyldigt.

blev nu ansvarshavende,
men opretholdt en redak
tionskomite. Han udnyt
tede alle sine kontakter i
Ribe og samlede også selv
stof fra historiske kilder. I
en række år var der faste
rubrikker med nyt fra Ka
tedralskolen, Den Anti
kvariske Samling og Ribe
Kunstmuseum.

Redaktionskomite

Mogens Juhl ønskede ved udgangen af 1990 at blive afløst
som redaktør. Der blev annonceret efter en interesseret
blandt medlemmerne. Det lyk
kedes, idet Ejvind Bech Nielsen
(S73) meldte sig på banen. Han
var i 1979 blevet lærer fra Ribe
Statsseminarium og var på det
tidspunkt, han overtog redak
tionen, lærer på VUC i Grind
sted, hvor har også boede. I sep
tember nummeret i 1990 tog
Ole Marker, som i 1988 afløste
Anton Karkov som formand, af
sked med Mogens Juhl med me
get rosende omtale af hans ind
sats.
Ej'w'nd Bech Meisen

la aip .E m g n R -aL -A iD E T
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JUBHAR

SERV!CE

Billedarkiv oq adressekartotek

1989

Op gennem 1980' erne
opbyggedes også et bille- JuMarserv/'ce C75WJ.
darkiv, som man bad med
lemmerne om at bidrage til. Det kom til at kunne ses på
mange af bladets numre i den periode. Gamle billeder kvik
kede især "Jubilar-Service'-numrene op. De begyndte at
komme fra 1976 med systematiske og næsten fuldstændige
oplysninger om alle det pågældende års jubilarer. Grundla
get herfor var en systematisk adresseefterforskning styret af
Poul Noer (R42) og senere også af Johs. Jensen (S47).
Billedarkivet blev opbygget af Mogens Juhl, men hans ar
bejde blev ikke fulgt op fra slutningen af 1990'erne.

Ejvind Bech Nielsen, redaktør
Fra 1983 dannedes der en re
daktionskomite, som vel skulle
støtte redaktøren, og det var
ikke unaturligt, at Karkov gerne
ville aflastes lidt. Han nærmede
sig sin 80-års fødselsdag i 1985.
Det ses tydeligt, at redaktions
komiteen nu trak på flere for
skellige forfattere og udnyttede
de netværk, de hver især havde.
Mogens Juhl (S39) var et af ko
mitemedlemmerne. Han flytte
de i 1986 til Ribe, hvor han købte det hus, som frk. Willemoes og frk. Faurholt i mange år havde beboet i Kongens
gade.
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Ole Marker bød samtidigt den nye redaktør velkommen tilfredshed til Ejvind Bech Nielsen, så denne måske har følt
og takkede ham for, at han ville påtage sig opgaven. Marker sig lidt alene på posten.
Han var samtidig glad for at kunne præsentere Gregers
lagde vægt på, at Ejvind Beeh Nielsen boede ret tæt på Ribe,
og at han havde så lang en fortid i Ribe. Det blad, som var Jæger (S54) som ny redaktør. Gregers havde i en del år væ
Mogens Juhls sidste, var trykt på glittet papir, som gav en ret medlem af bestyrelsen og syntes nu, at han godt kunne
væsentlig bedre kontrast i billeder og tekst. Det undrer mig, få tid til redaktøropgaven.
at den nye redaktør ikke brugte den papirkvalitet i de efter
Gregers Jægers overtagelse af redaktørposten gav sig ty
deligt til kende i bladet. Gregers valgte at flytte trykkestedet
følgende år.
Ejvind Bech Nielsen var redaktør i cirka tre år. Bladet blev til Ringkøbing, hvor han selv boede, og han valgte med maj
trykt i offset og på mat papir, som man havde brugt det si nummeret i 1993 at trykke bladet på papir med glittet over
den formatskiftet i 1975. Det var læsbart, men ikke så godt flade. Det gav et meget mere læseligt blad med bedre kon
som det ovenfor nævnte nummer fra september 1990. Ind trast i billeder og tekst. Der var tale om en meget klar kvali
holdet af bladet gennem de tre år var der ikke mange fingre tetsforbedring i trykket, men om Gregers også tog den digi
at sætte på. Der var ud over det grundfæstede skole-, elev- og tale form i brug fra begyndelsen, er jeg ikke sikker på. Listen
personaliastof en række fornemme artikler om Riberelate- med jubilarnavne ser i al fald ud til at være affotograferet
rede emner, som var skrevet af kapaciteter i Ribe og fra tekst. Men trykkeriet har sikkert allerede på det tidspunkt
kredse med tilknytning til Ribe. Redaktøren må have nær brugt den digitale teknik.
læst alle Ribesider i dag- og ugeblade. Han har ikke bare
Gennem de følgende år udviklede Gregers Jæger de en
skrevet af, men har bearbejdet stoffet. Det har været et ret så kelte numre med godt billedmateriale. Ikke mindst er flere
omfattende arbejde.
af Jubilar-Service-numrene beriget med mange billeder fra
I sin afskedsnotits i bladet for januar 1993 takkede Ejvind de enkelte årganges skoletid. Mogens Juhl var tilsyneladen
Bech Nielsen da også Ole Marker og bestyrelsen for støtte. de stadig meget aktiv med at finde og registrere billeder.
Han leverede endvidere op gennem 1990 erne flere ar
Han nævnede især Mogens Juhl og hans venner i Ribe, Su
sanne Benthin, Stig Jensen (S69), Per Kristian Madsen og tikler om forskellige emner.
William Gelius, og takkede dem alle for deres bidrag, som
t 1995, da Katedralskolen fejrede sit 850-års jubilæum,
havde gjort bladet og arbejdet med det interessant. Endelig blev der udgivet et særligt nummer af Ripenserbladet med
nævnede han det gode samarbejde med rektor Karsdal og beskrivelser, taler og billeder fra de officielle festligheder,
skolens lærere, og han håbede, det ville fortsætte for den som fandt sted 13. juni 1995. Med undervisningsminister
næste redaktør. Ejvind var så beskeden, at han som årsag til Ole Vig Jensen i spidsen deltog ledende repræsentanter fra
sin fratræden, ud over at hans arbejde på VUC var vokset det politiske og administrative plan i Ribe Stift, Ribe Amt og
meget i omfang, mente, at bladet skulle have en bedre re Ribe Kommune. Endvidere deltog Ripensersamfundets be
daktør, end han havde kunnet styrelse.
1det efterfølgende nummer af bladet var der dels de van
være. Den vinkel er efter min vur
dering helt forkert. Bladet levede lige beretninger fra translokation og jubilarreception, men
i hans tid fuldt ud op til de tidli der var også en fyldig beretning fra den store aftenfest for
gere årgange.
alle elever og jubilarer og andre gamle elever, som var ind
budt til 850-års festen. Der var pudsigt nok solgt cirka 850
Gregers Jæger, ny redaktør
spisebilletter til aftenfesten, eller en for hvert jubilæumsår!
Formanden Ole Marker skrev i Festen sluttede, efter dans over hele skolen, med et festfyr
maj-nummeret 1993, at bestyrel værkeri med årstallene 1145 - 1995 lysende over Domkir
sen havde været meget tilfreds ken.
med den afgående redaktørs ar
Gregers Jæger bragte i sin redaktørperiode fyldige beret
bejde. Ole Marker beklagede, at ninger om, hvad der skete i Ribe. De var overvejende base
han måske ikke i tilstrækkeligt ret på udklip fra dagblade og ugeaviser, men de ser i
omfang havde viderebragt den 1990'erne ud til at være bearbejdede af Gregers, medens bilGregers Jæger.
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er stadig et aktivt medlem af Ripensersamfundet. Immanu
el Jensen var i mange år medlem af Ripensersamfundets be
styrelse og i en periode næstformand.
Gregers Jæger havde tilsyneladende haft god kontakt
med Hans Edvard Nørregård-Nielsen. Dels var der i bladet
flere artikler skrevet af ham, og dels var der uddrag af de to
erindringsbøger "Mands Minde" og "Riber Ret". Det gav an
ledning til en række reaktioner fra forskellige medlemmer,
sådan som det fremgår af afsnittet "Debat" senere i dette ju
bilæumsskrift.
I mange Ripenserblade i Gregers Jægers redaktørperiode
var der afsnit med "Nyt fra Katedralskolen". De fleste var
skrevet af lektor Kirsten Beck (S65), men der var også en
del bidrag om forskellige emner, skrevet af andre lærere ved
skolen. For eksempel skrev lektor Jens Vind om skolens
klassiske sproglærere gennem tiderne, og lektor Lars llsøe
skrev om skolehaven bag Puggård.
Gregers Jæger døde i december 2003, men han havde in
den sin død næsten færdiggjort det blad, som udkom 1. fe
bruar 2004. Bestyrelsen gjorde det færdigt, og det inde
holdt dens meget varme og dybtfølte mindeord om Gre
gers.

Ny oq nuværende redaktør, Henrik Præsthoim (S60)

/ jubilæumsåret fejrede man også 50-åref for befrielsen.
ledstoffet er kopieret fra bladene og derfor ikke helt opti
malt.
I årene efter 2000 blev Ribestoffet i højere grad direkte
afskrifter af de forskellige blades artikler.
I Gregers Jægers redaktørperiode var der ikke meget personaliastof i bladet. Der var til gengæld et par temmelig lan
ge artikler om to kendte Ribeborgere. Det var om radiopio
neren, flyveren og opfinderen m.v., cykel- og radioforhand
ler Immanuel Jensen (M22), og papirgrosserer C.C. Kjær
(R4l). C.C. Kjær havde selv skrevet sin livshistorie, og han

1januar 2004 fik jeg en opfordring af formanden, Knud Wil
liam Kastrup, til at stille op til valg til bestyrelsen. Jeg fik sam
tidig at vide, at man gerne ville have mig til at blive ny re
daktør af Ripenserbladet. Det var noget af en mundfuld,
men jeg var året før blevet pensioneret fra mit arbejde i Ribe
Amt, så det voldte mig ikke lange overvejelser at sige ja.
Jeg havde i årene forud deltaget i et par generalforsamlin
ger her i Ribe og havde været
medlem i min studietid og i al
fald siden mit 25-års jubilæum
som realist i 1981. Desuden hav
de jeg arbejdsplads i Puggårdsgade 7, Amtmandsgården i 1970'
erne, hvorfra jeg hvert år i den
periode listede over til transloka
tionerne. Endelig havde vi børn i
skolen fra 1985 til 1990 og fra
1996 til 1999, hvor jeg var med
lem af skoleråd og skolebestyrel
se. Jeg havde derfor et godt kend
skab til skolen og dens lærere.
Henrik Præsfåoim 1207 71

Pi'/icii.sYU'b/r/r/cf
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Bladets trykkeri har indtil 2011 ligget i Ringkøbing, men
vi er nu ved at skifte til et trykkeri her i Ribe. Det har ikke
gennem årene voldt nogen problemer med afstanden til
trykkeriet. Den digitale teknik for både tekst og billeder har
gjort redaktørarbejdet så enkelt, at jeg kun en gang i de 7-8
år har besøgt trykkeriet, og det var egentlig kun for at se de
mennesker, jeg arbejdede sammen med. Trykkeriskiftet nu
hænger sammen med et udbud, som resulterede i en lavere
pris fra Ribetrykkeriet.
Jeg har prøvet at videreføre den linje, som Gregers Jæger
havde lagt. Jeg har nok i lidt højere grad selv formuleret de
beretninger, som jeg har kaldt Ribe Krøniker og Ribe Folk,
og billederne hertil har jeg som hovedregel selv taget. Det
har jo også været nemt bare at gå ud og tage et billede, når
der var behov eller lejlighed. Mine omtaler af folk i Ribe er
ikke nødvendigvis om gamle elever fra Katedralskolen, men
i højere grad om personer, som jeg tror, mange ripensere vil

kende eller have kendt. Jeg har også forsøgt at uddele ris og
ros om forhold her i Ribe, og det vil selvfølgelig ikke altid
være neutralt, men det er nu meget få kritiske reaktioner jeg
har fået, så mon ikke det har gået an?
1 en række tilfælde har jeg lånt artikler fra Katedralsko
lens årsskrifter og også enkelte artikler fra historiske Ribeskrifter og håber, de også har haft medlemmernes interes
se. Jeg har også i min redaktørtid fået enkelte bidrag fra
medlemmer, og det har været dejligt, når det skete.
Set over de næsten 100 år, bladet har eksisteret, er det
egentlig forbavsende, hvor meget af indholdsstrukturen,
der allerede var lagt fast fra det første blad i 1916 i forhold
til de seneste års blade. Men det skyldes vel, at bladet hele ti
den har haft den opgave at skabe forbindelse mellem alle
dem, der har gået på skolen eller arbejdet for den, og som
har haft lyst og behov for at have og bevare en vis forbin
delse til Katedralskolen, Ribe og de gamle kammerater.

Ripenserbiadet
Medlemsblad lorRipensersamfunfjet - Nr. 1 - Juli 2011

XX årgang

Efterskrift
Den opmærksomme læser vil have bemærket, at jeg i dette
kapitel har skrevet Ripenserbladet og ikke skrevet Ripenser
Bladet, Ripenser=Bladet eller Ripenser-Bladet, som har væ
ret navnene i næsten 100 år.
Bestyrelsen har valgt her ved jubilæet nænsomt at mo
dernisere navnet. I fremtiden vil bladet blive identificeret
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med ovenstående hoved, hvor en af de oprindelige tre ova
ler, tegnet af arkitekt Peters, er bevaret fra det første blad.
Endvidere vil bladet i den trykte version blive suppleret
med et elektronisk nyhedsbrev, ligesom der også vil være
breaking news' at finde på foreningens hjemmeside.

De) 2
< ^/ei/tgere/ a/P oc/ Dou.s C/tWizs/eMsen, Mtes//brmitM<a/ i ^t^eMser^w/MMt/e/
Det 2 af jubilæumsskriftet indeholder udelukkende klip fra Ripensersamfundets 100-årige historie, som beskrevet i

R g p .E n S E R - B H .A m E T

M E D L E M S B L A D F O R R IP E N S E R - S A M F U N D E T
S ID E N 1916
Temaerne er:
- Generalforsamlinger og foreningens fester
- Udvalgte lærere
- Heimdal
- Debat, herunder debat om 'Riber Ret"
- Petitstof - datidens "facebook".
Det er valgt ikke at omskrive teksterne - eller rette gammeldags sprog' til moderne.
Dette, samt måden hvorpå selve det tekstmæssige indhold gennemgår en forandring i de 100 år, giver et spændende
billede både af Ripensersamfundet, men også af tidsånden' og samfundsudviklingen i almindelighed.
Der kunne klippes meget mere i de gamle blade, men her er valgt nedslagspunkter for hver cirka fem år.

De/2
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Fester; Sammenkomster og Generatforsamünger
Gennem Ripensersamfundets 100-årige historie har fore
ningen altid været omdrejningspunktet for samvær mellem
elever fra Katedralskolen.
I foreningens start arrangerede man fester i kjole og
hvidt. Alle fester foregik i København - det var jo her alle di
mittenderne fra Ribe studerede. En af festerne var forenin
gens årsfest med understregning af ordet fest. Senere blev
årsfesten opdelt i en generalforsamling og en efterfølgende
egentlig fest.
160'erne blev nogle af festerne afholdt i Ribe. Der blev ar
rangeret sommersportskampe mellem medlemmer og ele
ver på skolen. Julefesten trak nogle år op mod 100 deltage
re. Et par år afholdtes sågar også fest i Aarhus.
Festerne døde ud omkring 1980. Medlemmerne var nu
mere spredt geografisk end i foreningens ungdom, hvorfor
foreningen helligede sig den årlige generalforsamling efter
fulgt af et par timers selskabeligt samvær samt det meget po
pulære jubilararrangement på skolen.
I dag et dette arrangement på skolen foreningens flag
skib. April nummeret af Ripenserbladet er helliget adresser
m m. på jubilarer, og i bladet efter sommerferien er de
skrevne reportager fra jubilar-receptionen og arrangemen
terne afløst af billeder i takt med digitalfotograferingens
indtog og en forbedret trykketeknik.
Flere hundrede studenter og jubilarer deltager i disse år
lige arrangementer.
Endvidere holdes generalforsamlingen nu på skift i fe
bruar måned i henholdsvis Ribe og København.
De efterfølgende sider dykker ned i de forskellige tids
epokers beskrivelser af fester og møder i Ripensersamfun
det.

F r a

R i p e n s e r

S a m f u n d e t

1912-13. Stiftende qeneraiforsamiinq oq første års
arranqementer
Efter at der gentagne Gange, men uden Resultat, var gjort
Forsøg paa at samle gamle Ripensere i et Skolesamfund, gjor
de Student Knud Th. Fogh i 1911 et nyt Forsøg, og efter at
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Festen

der var udsendt et Opraab med 51 Underskrifter af kendte
Ripensere, lykkedes Sagen, og den 27. Marts 1912 afholdtes
en konstituerende Generalforsamling i Studenterforenin
gen, efter at 177 tidligere Elever og Færere fra Ribe Kate
dralskole havde indtegnet sig som Medlemmer. Efter en liv
lig Discusión blev der vedtaget Love for Samfundet, og som
Formand valgtes Professor, Dr. phil. Eugen Warming, som
Næstformand Overlærer Amorsen, medens Bestyrelsen i øv
rigt kom til at bestaa af stud. mag. Bjerge, stud. med. Fogh,
Redaktør F. v. Jessen, Dr. phil. Kinch og cand. jur. E. Stürup.
Den første ordinære Generalforsamling afholdtes den 15.
Oktober 1912 hos Wivel, hvor Understøttelsesfondets Ved
tægter vedtoges. Efter Spisningen (der var ledsaget af Taler
og Sange) holdt Dr. phil. Kinch assisteret af sin Frue et me
get interessant Foredrag med Lysbilleder om Udgravnin
gerne paa Rhodos, hvorefter der blev danset til KL 2.
Den 8. Juni 1913 var Samfundet af Fru Anne Marie Carl Ni
elsen indbudt til at se Dagmar-Statuen, før den støbtes i
Bronze, og til Statuens Afsløring den 24. August afsendtes et
Telegram. Til Samfundets ældste Medlem, Højesteretsasses
sor H. Lunds Guldbryllup den 24. Oktbr. telegraferedes en
Lykønskning, og paa Adjunkt Langes Kiste lagdes en Blom
sterdekoration.
Den 4. November afholdtes den 2den ordinære General
forsamling i Citys Lokaler. 1 Stedet for Professor Warming,
der ikke Ønskede Genvalg, valgtes Dr. phil. Kinch, og i Be
styrelsen afløste Kaptajn Schiøler Dr. Kinch. Udenfor Dags
ordenen oprettede Rosenstand et lille Aktiebureau for Be
plantningen af en Hedestrækning ved Gjelsbro. Efter Spis
ningen (som sædvanlig med Taler og Sange) var der Aften
underholdning (Sange af fhv. kgl. Skuespiller Carl Meyer og
Oplæsning af stud. theol. Tage Kier) samt Dans.

1916 Generalforsamlinq
R.-S.'s 5. ordinære Generalforsamling, der afholdtes Tirsdag
den 27de Oktober i Citys Lokaler, havde samlet ca. 90 Med
lemmer med Gæster.
Til Dirigent valgtes Stiftsprovst Pedersen.
Formanden, Dr. Kinch, aflagde Beretning og mindedes
Foreningens afdøde Venner: Raadsformand Dr. phil. Gram
og Pastor P. N. Petersen.
og Genew//ór.w7w/ó!ger

Af Kassererens Beretning fremgik, at Understøttelses
fondet nu beløber sig til 922 Kr. 70 øre: Politifuldmægtig
Buch gjorde Rede for Ripenser-Bladets Virksomhed, hvor
efter man skred til Valgene. Til Formand genvalgtes Dr.
phil. Kineh, ligesom ogsaa de afgaaende Bestyrelsesmed
lemmer - Overlærer Amorsen, Assistent Christensen og
stud. mag. Rosenstand valgtes paany. Til Suppleanter valg
tes stud. med. Pontoppidan og stud. juris. Agner Petersen.
Til Revisorer genvalgtes Overretssagfører Juhl og Assistent
Nutzhorn. Til Revisorsuppleant valgtes stud. mag. Chr. Deigaard.
Man var nu naaet til Dagsordenens vigtigste Punkt: Lov
ændringen.
De vigtigste Forandringer i Lovene bestaar i Forhøjelsen
af Kontingentet fra 2 til 3 Kr. aarlig, en væsentlig Ændring
af Understøttelsesfondets Vedtægter, samt Stadfæstelsen af
Ripenser-Bladets Eksistens.
Ved Bordet herskede den bedste Stemning. Efter den
smukke Ribe-Sang talte Formanden for Russerne. Han tak
kede endvidere Fotograf Julius Lind, der i Aftenens Anled
ning havde skænket Foreningen en smuk Samling Lysbille
der fra Ribe, og Ejeren af Ribe Kosmorama Hr. Bojsen, der
til Festen havde stillet en Del Ribe-Film til R.-S.'s Raadighed.
Overlærer Secher talte for sine gamle Elever, Overretssagfø
rer Juhl for Overlærer Secher, Buch og Proprietær Nyholm
for Damerne. Desuden havde Studenterne Fogh og Rosen
stand Ordet.
Paa Russernes Vegne takkede stud. juris. Thyssen. Efter
Bordet fulgte man med megen Interesse Fremvisningen af
de smukke Lysbilleder fra det gamle og nye Ribe, hvortil
stud. med. Pontoppidan knyttede en lille velformet speech
og sluttelig de levende Billeder, der vakte megen Bifald,
især naar en eller anden af de tilstedeværende viste sig paa
det hvide Lærred.
Derefter dansedes der indtil Proprietær Nyholm hen paa
Morgenstunden samlede de mest udholdende Damer og
Herrer omkring et Par Punscheboller til et Symposion,
hvorved den ædle Giver hyldedes i Tale og Sang.

især, en Parodi paa et Sogneraadsmøde, fik ligefrem Tilhø
rerne til at vride sig af Latter.
Ved Bordet talte Formanden, Ingeniørkaptajn Poulsen
smukt for Sønderjylland og Ingeniør Blume for Ribe By i
den nye Tid. Med en lille Dans sluttede den hyggelige Aften.
Til den 1. April havde man indbudt til en Spisning i xCitv«;
men denne maatte aflyses paa Grund af manglende Tilslut
ning.
Der udsendtes derefter til den 12. April Indbydelse til en
Aften paa Skydebanen, hvortil ca. 40 Deltagere meldte sig.
Aftenen forløb meget vellykket. Souperen bød paa Oksefilet
jardiniere, Nougat Is og Kaffe, dertil Rødvin og Madeira. Ma
den var ypperlig, og Vinen rigtig god; og det satte straks
Stemningen op. Formanden bød velkommen og Fuldmæg
tig Buch talte for Ribe, Ingeniør Blume for Damerne. Efter
Kaffen dansede og, xbridgede« man til Kl. 11. Blandt Delta
gerne saas Højesteretsassessor Petersen med Frue, Overin
geniør Petersen med Frue, Malermester Arnung og Inspek
tør Orla Storm, Overretssagførerne Sundbo, Olsen, Linnet
og m. fl. Det var jo navnlig de lidt «modnere« Mænd, der hav
de givet Møde, vi antager, at Prisen, 9 Kr. har været lovlig høj
for de yngste.

Ripenser Samfundets Regnskab
for Tiden 1. Septb r. 1924—31. Aug. 1925.

Indtægt.
Kr.Ø.
Udgifter.
Kr.Ø.
Øverfort fra forrige Aar . . . . 646 03 Festen i Admiral Cedcs Caard 246 40
Indg. Kontingenter fra Ribe.. 226 00
>> i Set. Thomas ................. 27206
Indvundne Renter pr. *7 25..
1 40 Musik .......................................
97 00
Indg. Kontingenter udenfor
Sange .......................................
1500
Ribe ..... ............................. 765 00 Rg. Ribe Stiftsbogtrykkeri ..
53 24
» Arnold Busck-' ^ad-t .
45140
» Telegram til Ribefesten.. 3 70
)) Ribe Stiftsbogtrykkeri ..
59 04
)> P . A. N ie lse n .........
33
60
^ P o r t o .......................
37
63
» Krans til Im. B a n g .........
1500
Saldo, indestaaende i Lyngby
__________
Bank .......................... - "
334 36
__
Kr. 1638 43
Kr. 1638 43
Understøttelsesfondet
Beholdning den 1. September 1924 .......
Indvundne R e n t e r . . . .............................

1918-19
Den 10. December afholdtes en af 70 Medlemmer besøgt
fornøjelig festlig Sammenkomst i oCity«s Lokaler
Kongelig Skuespiller Caius Bruun indledede Aftenen
med at læse forskellige Digte, væsentlig jydske, og gengav
dernæst forskellige Scener, forfattet af ham selv. Den sidste

Kr. 721
"
32
» 371
»__ 135
Kr. 1259

79
08
00
00
87

K. P o n t o p p i d a n .
Foranstaaendc Regnskab har vi revideret og konstateret Beholdningernes
Tilstedeværelse.
København, den S.Fcbruar 1926.
Fr. N u t z h o r n .
I. C. J u e i

Regnskab i7?24-25J.
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Det er antagelig Meningen for Fremtiden at holde 1) Ge
neralforsamling med Smørrebrød. 2) en Aften med Dans,
Oplæsning og Smørrebrødsbord og 3) en Middag med
Dans, altsaa 3 Fester i Sæsonen. De to første skulde saa hol
des i Studenterforeningen og Middagen paa Skydebanen,
saa haaber man paa den Maade at stille alle tilfreds.
Dansekursuset forløb ogsaa vellykket; 16 Par med For
manden i Spidsen deltog. Blandt Deltagerne fandtes Inge
niør Blume, Overretssagførerne Linnet., Olsen, Sundbo,
cand. juris. Erik Styrup. cand. polit. Quedens o. fl. Da de to
Maaneder var forbi, afslørede Deltagerne sig som habile
Dansere. Blandt de dygtigste maa nævnes Ingeniør Blume,
som nu danser en fejende Tangovals og vor ærede Formand,
som er Ekspert i Boston.

1921-22 Medlemsfest oq 10-års jubilæum
Den 14. December 1921 afholdtes en vellykket »Medlemsaf
ten« i Hotel "Kong Frederik«. Visesangerinden Frøken Misse
Jordahn glædede Medlemmerne med Sang. Derefter var der
tvangfri Sammenkomst og Dans.
10-Aars-Dagen for R.-S.'s Stiftelse, der faldt den 27. Marts,
fejredes ved en Fest i Odd Fellow Palæets Riddersal den 25.
Marts.
Ved Middagen, hvori deltog ca. 60 Personer (senere kom
en Snes Personer til), talte Grosserer Einar Christiansen for

Mttiti! Bys Hisimi!
Efter sKinchs I ved
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Antikke Møbier sæiges
og restaureres.
B iM e d s k æ r e r a r b e jd e udføres
C igaretetuier af 700
Aar gammeit Træ fra
Set. Uatharinae Kirke.
Møbier efter originaie Tegninger

P. Rasmussen, Ribe

Cigar-,

Chr. L. G rottrups
B o gh an d el - Ribe

M A 1R

Snedkerm ester

Tobak- & Vinhandel.

Alle forende Mærker i Cigarer,
Cigaretter og Tobakker.
Telf. 175.

Sønderportsgade.

Backhans Vinterhave
Konditori & Café
Grundlagt 1854 Ribe Tif. 81
Kendt o/* a??e JRIpeneere.
Koncert:
Søndag Ki. 4—6 og hver Aften
Kl. 8—11.
B jy

S to r sm a k H ave

„Ribe Stifts-Tidende"
Eneste Dagbiad, der udgives fra
og trykkes i Ribe.
Bringer de bedste Efterretninger
fra By og Egn.
Abonnement: Indland 5 Kr.
Kvartalet. Udiand (Afsendeise
hver 4. Dag) 9 Kr. Kvartaiet.
(Postpenge iberegnet).

Rubrikannoncer i79267.
Samfundet, Ingeniør, cand. polyt. Einar Thorsen for Ribe og
Ribe Katedralskole. Cand. jur. Dybdal talte for Stifteren,
Læge Knud Fogh, som paa Grund af Praksis var forhindret i
at være til Stede.
Formanden, Næstformand i Overskatteraadet, Im. Bang,
talte for de to af sine Forgængere: Amtsvejinspektør Kap-
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tajn Poulsen, Tønder, og Ingeniør Blume, N. Smedeby, og til
Slut talte Fuldmægtig i Bankinspektoratet, Brorson-Christensen, for den nuværende Formands Arbejde for Samfun
det.
Ved Desserten blev der afholdt en lille Auktion til Fordel
for Fondet til den paatænkte Mindetavle over faldne Søn
derjyder, udgaaet fra Ribe Katedralskole. Kontorchef Erik v.
Huth fungerede som en vittig og fornøjelig Auktionarius.
Der indkom 81 Kr.
Efter Kaffen gav den kendte Klavervirtuos Max Rytter en
lille Koncert, som blev modtaget med stærkt Bifald.
I Aftenens Løb afsendtes Telegrammer til de to tidligere
Formænd: Kaptajn Poulsen og Ingeniør Blume, samt til Stif
teren, Læge Knud Fogh paa Langeland. Fra 2 Medlemmer i
Ribe indløb Lykønskningstelegram.

1930 Selskabelig Sammenkomst
Fredag den 14. November 1930 afholdt Ripenser-Samfundet
en selskabelig Sammenkomst paa -dlotel Dagmar« i Ribe.
Over et halvt Hundrede Medlemmer havde givet Møde.
Til Tonerne a f »Ribc rhus ma rch c n« marcherede man ind i
den festligt smykkede Sal. Ved elskværdig imødekommen
hed fra Stiftmuseets Bestyrelse havde man faaet Tilladelse
til at laane adskillige af Museets Ribebilleder, ved hvis Hjælp
Købmand Jens Andersen havde skabt de festlige Omgivel
ser i hvilke Festen fandt sted.
Ved Bordet bød Journalist Rosenstand Velkommen, og
der holdtes iøvrigt en lang Række Taler. Stud. juris. Frode

Gallafest I Ripenser-Samfundet 17?30J

Schøn bragte en Hilsen fra Bestyrelsen i København og un
derstregede Betydningen af Samfundets Arbejde i Ribe; thi
det var ved Arbejdet her, at Interessen for Foreningen
blandt Skolens Elever skulde vækkes.
Efter Sangen »Ribes Pris« talte stud. jur. Schøn atter, den
ne Gang for Ribe, hvorefter en Sang, som Jens Andersen
havde skrevet til Rusfesten i København, blev sunget.
Apotheker Lind talte om Minderne fra Skolen og Byen og
udbragte et Leve for Ripenser-Samfundet. Hospitalsfor
stander Lerche Thomsen talte derefter for Skolen, hvorpaa
Ingeniør Peters Ribesang blev sunget. Købmand Jens An
dersen talte for dem, der havde faaet Ideen til Festen:
Bankdirektør Jepsen, Grosserer L. C. Nielsen og Journalist
Rosenstand. Senere talte Jens Andersen paa Rim for Gym
nastiklærer Stockholm Simonsen, og en Vise af Jens An
dersen om Forholdene udi Staden Ribe »Aargang 1930«
blev sunget.
Rektor Willumsen takkede paa Skolens Vegne for Skaalen for Skolen og præsenterede et smukt Maleri med Motiv
fra Puggaardsgade, som Maleren Stephan Ussing havde
skænket til Bortlodning til Fordel for Oprettelsen af et Væ
relse for Ribe Amt paa den paatænkte Kvinderegens. En
munter Sang, forfattet af Guldsmed Harald Jacobsen om
Journalist Rosenstand, blev sunget, hvorpaa Rosenstand
takkede for Sangen og tolkede sin Glæde over Ribe og Ri
penser-Samfundet og udbragte et Leve for de gode Minder.
Gymnastiklærer Stockholm Simonsen glædede sig over,
at Eleverne havde været tilfredse med Arbejdet paa Skolen
og udbragte en Skaal for sine 3 ældste tilstedeværende Ele
ver, Postmester Beier Clausen, Rødekro, Bankdirektør N. L.
Christensen og Bankkasserer R. Vilandt, Ribe. Senere talte
Stockholm Simonsen for stud. jur. Schøn. Til Slut blev »Rus
sens Sange«, som Foreningens Formand, Læge K. Fogh, hav
de skrevet til Rusfesten i København, sunget, og der blev
budt velbekomme.
Linder Festen indløb et Telegram fra Formanden.
Efter Kaffen vandrede man i sluttet Trop over i »Kosmorama«, hvor man ved Fru Bojsens Velvilje saa de gamle, mor
somme Ribefilms, der gjorde stor Lykke. Foran Filmsfore
visningen sang Fru Lektor Nørregård bl. a. C. B. Dethlefsens
Ribevise »Kærminder« til den af Seminarielærer Oluf Ring
komponerede Melodi og høstede stærkt Bifald.
Efter »Kosmoramaturen« dansedes der med Liv og Lyst,
og først over 2 sluttede den i enhver Henseende vellykkede
Fest.

Fasten Som/ne;/A'oons/cr og (fencro//onso; n / o ;'
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fra Ribe Katedralskole!
Bliv Medlem af

R ipenserSam fundet
Medlemshvervning 77934J

Det kgl. Teat ers Personale
under Ledelse af Dtr. Sv. Mcthling

Det gamle Spil om Enhver

StcMcrafl936
cgRealister

ikke skulde være til Hinder for, at man, naar en særlig An
ledning frembød sig, indbød til Fest.
Henved Kl. 9.30 hævedes Generalforsamlingen.

1937 Nytårshilsen
Med dette Nummer af «Ripenser-Bladet«, som en Nytaarshilsen til vore Medlemmer, slutter Bladets 21. Aargang. De
fire Numre af Bladet er desværre det eneste vore Medlem
mer har hørt fra deres Forening i 1937.

Ripenser-Samfnndets
Bestyrelse.

fra R ibe K ate d ralsk o le!
B liv M edlem af

RipenserSamfundet
Annonceside 7bladet 779361

1935 Ordinær Generaiforsamtinq
Ripenser-Samfundet afholdt ordinær Generalforsamling
Onsdag den 22. Maj 1935 paa «Ny Rosenborg« i København.
Formanden aflagde derpaa Beretning om Samfundets
Virksomhed, der væsentligst havde bestaaet i Udgivelse af
Medlemsbladet. Der var stadig udsendt 4 Numre af Bladet
om Aaret.
Kassereren, Sekretær cand. jur. Schøn, forelagde de revi
derede Regnskaber for Samfundet og Understøttelsesfon
det. Foreningens Status var noget bedre paa Grund af, at Ud
gifterne var gaaet ned, da det i det sidste Regnskabsaar ikke
var afholdt nogen Rusfest. Regnskaberne godkendtes, og
der meddeltes Decharge.
Formanden motiverede Bestyrelsens Forslag om indtil vi
dere at indskrænke Samfundets Virksomhed til Udsendelse
af Medlemsbladet og Administration af Understøttelsesfon
det, og udtalte, at det var med Beklagelse, at Bestyrelsen
havde set sig nødsaget til at fremsætte et saadant Forslag,
men det havde i de sidste Aar været forbundet med overmaade store Vanskeligheder at samle Medlemmerne til Fe
sterne.
Saafremt man ikke vilde gaa til en Ophævelse af Forenin
gen, var der næppe andet at gøre end indtil videre at se bort
fra Afholdelse af de aarlige Fester, hvilket dog naturligvis
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Studenter 7793 91
21 nye Studenter
blev i Mandags dimiteret fra Ribe
Katedralskole med flg. Eksamens
resultater:

Nysproglige:

Ragnhild Ciausen. Velen, mg-Fi 6,65.
Bodi! Dons, Kolding. m g ^ , 6,47.
Poul Henrik Larsen, Ribe, g, 5.25.
Runa Svendsen, Rødding, m g + . 7.25.
Thyge Svendsen, Rødding, ug^-, 7,66.
Ellen Sørensen, Vejen. m g + . 7,38.
Elsebeth Sørensen, Holsted, m g + , 7,22.

Matematisk naturvidenskabelig:
6 .6 L * ^ Andreasen, Vejen,

g

Aksel Boldt. Skærbæk. g + , 5.50.
Hartvig Bondesen, Tved, mg-r,6,21.
Viggo Dall, Aslæv, m g + . 7j33.

Vagn Korsgaard] Ribe, mg, 6,73.
Johs. Vang Lauridsen, Veien, mg. 6,87.
Torben Børge Møller, Vejen, g , 5,22.
Johs. Lindegaard, Vejen, mg, 6,98.
Peter Vang Petersen, Maltbæk, mg-r-,
A

^Th

B

e mg 681

Studenter (*79391
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Beklageligt nok lykkedes det
ikke at faa stablet nogen 25 Aars
Jubilæumsfest paa Benene i
Aar. Det er en kedelig Kends
gerning, thi vi bør kunne gen
optage det aarlige Samvær. Men
dette opnaar vi kun dersom vi
hver især gør en Indsats for at
indblæse nyt Liv i vor Forening
og særlig vække de unges Inter
esse for vort Skolesamfund.
I de senere Aar har Interes
sen for vor Forening desværre
været dalende. Foreningen star
tede med 177 Medlemmer og
har været oppe paa ca. 350. Nu
ligger tallet omkring de 150.

Af gamle Medlemmer er adskillige døde, og Tilgangen af
de helt unge er nærmest katastrofalt svigtende.
Den bedste Jubilæumsgave til R S. vilde være, om hvert
Medlem satte sig for at skaffe mindst eet nyt Medlem. Med
Haabet om, at dette maa ske, ønsker vi vore Medlemmer et
glædeligt Nytaar.
log så gik Ripenser-Samfundet i dvale i ti år]

paa Dagsordenen. Der vises Film fra Skolen og Byen, og vi
haaber paa fornøjeligt Samvær.

1949 Selskabeligt Samvær

Ripenser-Samfundets andet Arrangement efter Genoplivel
sen var Festen den 27. Januar paa vor gamle Skole. Tilslut
ningen var god, men desværre var en Del af Studenterne al
1948 Genoplivningen
lerede rejst til Universiteterne paa det lidt for sent lagte
Aarene op mod sidste Verdenskrig var ikke gode for Ri Tidspunkt. Af Hensyn til Skolekomedien lod det sig desvær
penser-Samfundet. Vel holdt vore gamle Medlemmer tro re ikke gøre at lægge Aftenen tidligere. Fejlen maa vi se at
fast sammen om Foreningen, men Ungdommen svigtede, rette næste Aar, for Festen skulde jo gerne blive Tradition.
og Medlemstallet formindskedes, samtidig med at Delta Den blev iøvrigt meget vellykket.
gelsen i vore Arrangementer blev mindre og mindre. Saa
Først overværede man i den store Gymnastiksal Premie
kom Krigens Aar, og Foreningens Arbejde laa stille.
ren paa Aarets Skolekomedie, Holbergs «De usynlige«, en
Ved vor gamle Skoles 800 Aars Jubilæum vaagnede For vanskelig Opgave, der blev løst helt blændende. Lektor Jo
eningen op til Daad og viste sit Ansigt paa den smukkeste hansen,. satte iscene bistaaet af de to Musikkapaciteter Ad
Maade ved at skænke Skolen en Mindetavle og en smuk junkt Heilesen og Magister Alvad. De unge Gymnasiaster,
Dannebrogsfane, ligesom ogsaa ikke faa Medlemmer del der baade spillede Rollerne og havde lavet Dekorationen,
tog i Festlighederne i Ribe og ogsaa var glad for at deltage. gik iført de maleriske Dragter helt op i Opgaven. Det var ny
Men det var, som der ikke kunde komme rigtig Liv i For deligt, og "De usynlige" blev spillet nærmest i den fine Ma
eningen. Saa kom der som et friskt Pust ude fra. Det var skekomediestil, som man kender fra gamle Opførelser af
Ungdommen, der rørte paa sig. Man henvendte sig til Rek Stykket. Ripenser-Samfundets Medlemmer sad i «Parkettet«
tor Jørgensen og til Redaktør Rosenstand, og i Julen 1947 og førte an i Bifaldet, der var hjerteligt.
samledes man til et Møde hos Rosenstand.
Bagefter samledes vore Medlemmer til en lille beskeden
1 Mødet deltog foruden de tre unge Studenter Oksen, Souper ved de blomstersmykkede Borde i den gamle
Rubner Petersen og Frk. Hage fra hvem Henvendelsen
Gymnastiksal, hvor unge
kom, Rektor Jørgensen og Lektor, Frk. Willemoes.
kvindelige Gymnasiaster
Vi stiftede den Aften Ripenser-Samfundets Rednings
velvilligst og med lyse
korps, der senere tiltraadtes af Formanden, Overlæge Knud
Smil besørgede Serverin
Fogh, og vi lovede hinanden at genrejse vor gamle For
gen, medens de Brunske
ening.
nordiske Guder, der har
Kære Kammerater af alle Aargange! Naar dette Nummer
set mangen en HeimdalsMEDLEMSBLAD FOR RtFENSER-SAMFUNDET
af Bladet kommer ind ad jeres Dør, beder vi dem, der ikke
fest, skuede ned fra Væg
allerede er Medlem, om at indmelde sig i R.S.
gene. Rektor Jørgensen
Alle, gamle og nye Medlemmer, beder vi om at indsende
og Frue samt vores alles
Kontingent for 1948 gennem vedlagte Girokort snarest
Nielsen var Hædersgæ
gørligt, thi vi maa have Penge at virke med. Samtidig beder
ster.
vi: Agiter blandt Kammeraterne for Tilgang til Foreningen
Formanden, Redaktør
og indsend Adresser paa gamle Elever til Ripenser- Bladets
Rosenstand, bød velkom
Redaktion i Ribe, Adr.: K. H. Rosenstand, Ribe, Tlf. 109.
men, idet han rettede en
Og først og sidst: Mød op saa mange som muligt ved Re
særlig Tak til Rektor Jør
konstruktionsgeneralforsamlingen, der holdes den 21. Ok
gensen. fordi de gamle
tober i Zoologisk Museums Auditorium. Nørregade i Kø
Elever maatte holde Fest
benhavn. Vigtige Ting angaaende Foreningens Fremtid staar IndioMeiset/iGenera/forsamångflP'iPJ under Skolens Tag, og
Fester. NrnnmenA'om.'.fer og Ge/;ero//orsom///7gcr
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Rektor talte for Ripenser-Samfundet, idet han gav Udtryk for
sin Glæde over, at det var lykkedes at kalde den gamle For
ening til Live igen. Han ønskede gerne at Festen paa Skolen
blev Tradition, ligesom den paatænkte Sommerfest med
Sportskampe mellem nuværende og tidligere Elever. Fuld
mægtig Tang Petersen, København, motiverede en Skaal for
Ekspedel Nielsen, og Læge Ulfbech Petersen, Skærbæk, talte
for Skolen.
Efter Spisningen hyggede man sig ved Kaffen i Sangsalen.
Kassereren, Prokurist Poul Andersen, der havde forestaaet
Gymnastiksalens Udsmykning m.m., arrangerede ameri
kansk Lotteri, og Radioforhandler og Flyver Immanuel Jen
sen bortskænkede til Bortlodning en Tur i Luften, der blev
vundet af Poul Andersen, der dog betingede sig, at der ikke
skulde flyves med Hovedet nedad. Ved Kaffen talte Tømrer
mester Georg Peters for Skolens ældste Lærer Frøken Munch.
Ved Souperen var Ingeniør K. Daugaard Peters smukke Ribesang blevet sunget, og inden man skiltes efter den udmærke
de Aften, sang Magister Alvad ved Flygelet under stærkt Bi
fald nogle Sange. Se, det blev en rigtig Kammeratskabsaften.

1956 Sommerfest i Ribe
Regnvejret var ved at drukne Sportskampene mellem nuvæ
rende og tidligere Elever fra Ribe Katedralskole, der søndag
den 18. August indledte Ripenser-Samfundets aarlige Som
merfest i den gamle Skoleby. Men Humør var der nok af, og
alle Kampene blev gennemført.
Om Aftenen havde Sammenkomsten paa Katedralskolen
samlet ca. 60 Deltagere. Man samledes i den smukke Sangsal.
Her bød Ripenser-Samfundets Formand, Journalist K. H. Ro
senstand velkommen, idet han rettede en Tak til Rektor Jør
gensen fordi vi atter igen i Aar maatte samles til Sommerfest
paa Skolen. Formanden takkede ligeledes alle, der havde bi
draget til Arrangementet, specielt de mange, der havde trodset Regnen paa Sportspladsen. En særlig Velkomst lød til
Aftenens Gæster, specielt Foredragsholderen, cand. mag.
Raasted.
Hr. Raasted skulde have talt om sine Rejser, men havde for
andret sit Emne. Dette var ikke helt almindeligt, idet det dre
jede sig om en af Renæssancetidens pudsigste Fremtoninger,
en Belgier med det klingende Navn Joachim Fortius Ringelbergius Andoverpianus, en latinsk Humanist, der beskæfti
gede sig med mange Materier, hvoraf flere lige saa besynder
lige som Mandens eget Navn, men trods alt det komiske og bi
zarre var en fuldgod Repræsentant for det bedste i Renæs
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sancetiden: den uhyre Videbegærlighed og Appetitten paa
Livet. Foredraget, der var baade morsomt og interessant, hil
stes med Bifald, og Formanden takkede Foredragsholderen.
Efter foredraget samledes man i Pigernes Gymnastiksal til
et fornøjeligt Kaffebord. Ved Kaffebordet rettede Rektor Jør
gensen en Tak til Deltagerne i Sportskampene og udtrykte
sin Glæde over, at man aarligt arrangerede disse Fester i Ribe.
Rektor rettede en særlig Tak til RipenserSamfundets For
mand, Rosenstand, for hans Arbejde med de gamle Elevers
Forening.
Til at forberede næste Aars Sommerfest valgtes for Sports
arrangementerne Student, Seminarieelev, Frk. Karen Lorent
zen og Premierløjtnant Veisig. Med Hensyn til Sæsonens øv
rige Fester i Ripenser-Samfundet vedtoges det at lade Jule
sammenkomsten i Ribe hvile i et Par Aar paa Grund af, at dis
se Fester samler for ringe Tilslutning, til trods for, at de blev
arrangeret paa Opfordring af tidligere Elever.
Som Repræsentant til RS's Bestyrelse for Studenterne fra
1956 valgtes for 1956-57 Student, Frk. Karen Lorenzen.
Efter Kaffebordet havde man et fornøjeligt Samvær, og der
dansedes til Pianist Linds Toner, og det blev en meget fornø
jelig Aften som helhed taget.

1960 Aarsqeneralforsamlinq
Ripenser-Samfundet holdt Aarsgeneralforsamling i «Skandia«s Selskabslokaler i København den 31 Oktober med god
Tilslutning ikke mindst fra «Russerne«s Side.
Formanden, journalist Rosenstand, bød velkommen.
Der var afholdt en fornøjelig julefrokost på Weiss' Stue i
Ribe og den sædvanlige Sportsdag paa Ribe Katedralskole.
Der var siden sidste Generalforsamling udsendt 3 Numre af
Medlemsbladet, som Medlemmerne synes at være glade for.
Til Formandens Beretning havde flere Ordet.
Civilingeniør Damkjær hyldede aargang 1951 som særlig
aktiv. Han foreslog en ny Form for Kontingentopkrævning og
ønskede i Medlemsbladet en Adresseservice.
Formanden besvarede Indlægget.
Urup ønskede nedsat et Kontaktudvalg. Redaktør Lassen
efterlyste en fuldstændig Medlemsliste i Bladet, og Damkjær
foreslog en liste over Aarets Studenter fra Ribe.
Tang efterlyste Meninger angaaende Kontingentopkræv
ningen. Lassen roste Bladets Personalierubrik.
Kassereren Tang aflagde Regnskabet, der balancerede
med 2.150,77 Kr. og et Overskud paa 215,25 Kr.
Beretning og Regnskab godkendtes.
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Formanden genvalgtes med Akklamation. Til bestyrelsen
genvalgtes Rektor Jørgensen, Lektor Schmidt og Tang. Som
Suppleanter valgtes Civilingeniør Damkjær og Fru Møller
Jensen født Quedens.
Under Punkt Eventuelt havde flere Ordet. Formanden for
Hjemstavnsforeningen for Ribe og Omegn, Antikvarbog
handler Nørregaard, der sammen med Næstformanden,
Guldsmed Harald Jacobsen, var Gæster, ventilerede et Sam
arbejde mellem Ripenser-Samfundet og Hjemstavnsforenin
gen. Jacobsen mindedes med Glæde en Fest i Ribe i 1930 og
roste Formanden. Han inviterede RS's Medlemmer til Fest i
Hjemstavnsforeningen den 9- December.
Ved det efterfølgende Smørrebrødsbord bød Formanden
velkommen til Aftenens Rustaler, Læge Frøken Agnes Filskov,
der ved Kaffen talte smukt til de unge, idet hun dvælede ved
Minderne fra sin egen Skoletid i Ribe.
Den vellykkede Aften sluttede med hyggeligt selskabeligt
Samvær.

1962 50-års jubilæum

Selvom der var noget vemodigt ved at trække sig tilbage
fra et arbejde, man holdt af, var det med en vis glæde, han
gjorde det. Det var blandt de unge, foreningen skulle have
sine medlemmer, hvorfor det var naturligt, at det blev dem,
der kom til at præge det fremtidige arbejde. Rosenstand
sluttede med at udbringe et leve for foreningen.
Derefter fik foreningens andet æresmedlem, foreningens
stifter, overlæge Knud Fogh ordet og talte meget smukt og
følt som omtalt i uddrag [nedenstående].
Rosenstand hyldede, idet han mindedes gamle dage, stif
teren. R. S. skyldte Fogh stor tak. Uden hans utrættelige ini
tiativ havde vi ikke haft noget Ripensersamfund. Taleren
takkede Fogh for mangeårigt rigt samarbejde og udbragte
et leve for stifteren.
Pastor emeritus E. Warming, student fra 1897, talte derpå.
Han, der iøvrigt havde skrevet en nydelig sang, der blev af
sunget ved festen, mindedes sin skoletid i Ribe som en tid,
da man skulle gennem noget hårdt. Han ville håbe, at de
unge havde det lettere nu til dags. Der var dog også lys
punkter såsom Hejmdalskovture til Gram o.s.v. Han erin-

Ripensersamfundets 50 års jubilæum, der fejredes den 12.
oktober hos »Josty« i Frederiksberg have, fik et meget fest
ligt og fornøjeligt forløb.
Festen havde glædeligvis samlet medlemmer af mange
forskellige årgange både ældre og yngre, og passiaren gik
hyggeligt ved bordene.
Rosenstand bød velkommen til de 120 feststemte delta
gere, og som toastmaster valgtes næstformanden Tang.
Efter at man havde ladet silden vederfares retfærdig
hed, tog toastmasteren ordet for at hylde det nye æres
medlem journalist Rosenstand, der havde været forenin
gens formand siden 1948 og havde siddet i bestyrelsen si
den 1917.
Taleren omtalte den afgåede formands betydning for
R. S. gennem de mange år, ikke mindst, da foreningen skul
le vækkes af dvale efter anden verdenskrig. Heldigvis har
Rosenstand ikke helt trukket sig tilbage fra foreningsar
bejdet, idet han fortsætter som redaktør af Ripenserbladet.
Under bøf-stroganoffen fik det nye æresmedlem ordet.
Han takkede for den glæde og ære, foreningen havde vist
ham ved at udnævne ham til æresmedlem og mindedes før
ste gang, han talte i R. S. Det var ved en middag, der slutte
de den første ordinære generalforsamling den 14. oktober
1912 i Wivels selskabslokaler. Han takkede dengang på de
indbudte russers vegne.

50-års jubilæumsfest f7 %2J.
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drede med glæde byen med slipperne og domkirken. Det,
der nu bandt ham til minderne om skoletiden, var R. S., først
og fremmest gennem bladet, men også ved sammenkom
ster som denne her. Derfor ville han slutte med et leve for
bestyrelsen.
Under festen ved bordet sang man naturligvis foruden
den nævnte vise af Warming, Knud Daugaard Peters smuk
ke Ribe-sang og andre sange.
Efter kaffen vistes den med spænding imødesete Ribemontage ved Kirsten og Henning Urup. Montagen, der viste
sig at være brillant, var arrangeret med afvekslende frem
visning af lysbilleder fra Ribe gennem tiderne, ledsaget af
tekst og tone fra båndoptager skiftende med devende« ud
drag af Alex Garffs og Poul Schierbechs kantate til Ribe
Katedralskole.
Montagen, der varede en halv time, gjorde stormende lyk
ke og fortjente megen ros. Foruden Kirsten og Henning
Urup medvirkede Ida Bøcher, Anne Margrethe Sørensen,
Ditte Wærum, Poul Martin Heilesen og Niels Hvass. Imma
nuel Jensen stod for det tekniske.
Endelig optrådte Louis Miehe-Renard med et muntert pro
gram. Derefter dansedes der til kl. 23.15, kun afbrudt af fo
revisning af lektor Heilesens udmærkede skolefilm fra 1945.
Månen lyste over Frederiks
berg Haves trætoppe, da man
sluttede den festlige og fornøjeli
ge aften, der på værdig måde mar
kerede 50 års jubilæet.
a/Ah'/'/ercM
FogFs
wr? 59-drs/'MbF<reMms^.s/eM
...Men miraklet skete, og vi blev
studenter. Athenes sønner og dø
tre, kulturelle mennesker lige
som Bomholt, hvis ministerium
er kommet på assistenshuset.
Herrer i åndernes rige med uglen
som mascot, den fugl, som sover
Knud Food.
om dagen og jager om natten.
Men midt i de travle studier, gik tanken tilbage til Ribe,
vor skole og barndomsby. Der var alligevel så mange min
der, vi ikke kunne slippe fra. Og var det da ikke naturligt, at
vi blev enige om at mødes af og til.
Der var ikke noget nyt i tanken. Soranerne og Herlovianerne havde deres samfund, og hvorfor så ikke ripenserne.
I 1912 kom Ripensersamfundet til verden. Fødselen fandt
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sted 27. marts med 177 faddere. 15. oktober holdtes første
generalforsamling hos Wivel, hvor bestyrelsen valgtes, og
der vedtoges nogle fortræffelige love, udarbejdet og modi
ficeret efter Journalistforeningen og senere udlånt til andre
skoleforeninger, som kopierede dem.
Det var meget stilfuldt. Der mødtes i kjole og hvidt til
middag med vine og senere dans til 3 mands orkester, alt for
8 kroner for de ældre og 4 for de yngre, medens russerne
var inviteret. 1 de første år holdes lignende fester med kon
certer. Jeg husker Victor Schøler som vidunderbarn i ma
trostrøje, foredrag af dr. phil. Kinch om udgravningerne på
Rhodos, af vor første verdensjournalist Franz v. Jessen om
sine oplevelser, og oplæsning og sang af Hans Hartvig Seedorf.
Der var feststemning i Samfundet - men det er svært at
holde gejsten oppe i en sådan forening, alt blev dyrere og
dyrere, middagene blev til smørrebrød, de ældre blev hjem
memennesker, og de unge fik rigelig underholdning og
dans i Studenterforeningen. Det blev vanskeligt at tromme
medlemmerne sammen, og der kom færre og færre til mø
derne. Under krigen lå det helt stille og faneflugten til År
hus gjorde det ikke bedre.
Jeg skal skåne Dem for tal og opremsninger af Samfun
dets historie, men jeg kan ikke undgå i aften at fremhæve
Kai Rosenstands betydning for os og hans store arbejde
som redaktør af bladet. Det er det, der har holdt foreningen
oppe gennem årene og har glædet mange ripensere landet
over. Som formand er det lykkedes for ham at skabe liv igen
i foreningen, og det er en glæde for os at gøre ham til æres
medlem, han har sandelig fortjent det.
Der har været spurgt om en sådan forening har nogen be
rettigelse.
Der er meget, der binder os til vor by. Franz v. Jessen ud
trykte det ved at sige: hvor i verden jeg end kom hen, kunne
jeg altid høre domkirkens klokker ringe for mig.
Det er Ribestemningen, vi ikke kan glemme. Slipperne,
de gamle huse, solnedgangen over engene, som Tor Lange
kaldte himlens perlemorskær, og vor viden om, at her skrev
man Danmarkshistorie for århundreder siden.
Tiderne har forandret meget, der er skudt moderne kvar
terer op, men med pietet hæges der om det smukke gamle.
Også skolen er anderledes, det var nødvendigt at udvide
den og modernisere den, men rammen er den samme.
Vi gamle elever vil gerne være i kontakt med skolen. Det
er ikke meget, vi har formået at yde. Vort understøttelses6e;?err;/fbr.w;M//;?ge?'

fond fik ikke nogen betydning, men vore mediemmer har
givet store legater, og det må vi sole os i.
Vi har sat to tavler i skolens væg til minde om vore kam
merater, som faldt i krigene, vi har skænket et banner, og vi
møder op til vore studenterjubilæer, hvad der efterhånden
er blevet en smuk tradition.
Det er ikke store ting, men det betyder alligevel noget, når
vi samtidig udsender vort blad, som stadig holder os under
rettet om, hvad der sker af nyt og bringer os små afhandlin
ger om det gamle, og når vi mødes for at opfriske vore skole
oplevelser, for det er medvirkende til, at vi undertiden tager
et svip til Ribe. Der er meget få, der kender os nu, men, når vi
sætter os på bænken om kastanien, så føler vi, som er vi om
givet af alle dem og alt det fra vores barndom, vi holder af.
Lad os derfor iaften ønske for Ripenser-Samfundet, at det
stadig vil bestå i taknemlighed til vor by og skole.

1966 Vårfest
R.S.'s vårfest, der blev afholdt den 22. april på Grand Cafe på
Kongens Nytorv, havde samlet ca. 35 deltagere.
Vårfesten har altid været det dårligst besøgte af forenin
gens arrangementer; i år var der rekorddeltagelse, men vi
(d.v.s. arrangementsudvalgets medlemmer) synes, det er en
alt for ringe tilslutning, når man tager foreningens efter
hånden ret store medlemstal i betragtning.
Festen kan kun betegnes som meget vellykket. Maden var
god, betjeningen måske knap så udmærket, men små tekni
ske uheld kan altid forekomme, og underholdningen klare
de Per Dich på fortræffelig vis og høstede da også stort bi
fald. Og så gik dansen og snakken til efter midnat.
Om fremtidige arrangementer: Der er en del arbejde for
bundet med planlægningen af et arrangement. Når vi deles
om det (p.t. er vi 5) går det nemt. Men skal vi så også slide i
det for at samle deltagere, svinder lysten til at fortsætte.
Lad os nu først og fremmest få god tilslutning til årsfesten
i november. Vi påtænker et fra de senere årsfester ændret ar
rangement; forslag til ændringer og gode ideer fra medlem
merne er meget velkomne.
Ofte må vi, for at opnå favorable priser, budgettere med
et mindste antal deltagere.
Hvis de fleste tilmeldinger så først kommer efter udløbet
af den officielle tilmeldingsfrist og der indløber mange af
bud eller medlemmerne ganske enkelt bliver borte, uden at
sende afbud, kan det volde os unødvendigt besvær.
Derfor: Mange tilmeldinger og i god tid.

F e s t e n S c / w m c r ;6o m s t c r

1973 Vårfest i Aarhus
For anden gang i Ripenser-Samfundets nyere historie af
holdtes der den 27. april i år vårfest på restaurant "Høkergaarden« i Århus - nu rammen omkring den berømte re
staurant "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 der
ved til at mangle en toast master.
Heldigvis blev savnet af indpisker ikke så stort som fryg
tet, da alle hurtigt kom i kontakt med hinanden og snakke
de muntert sammen. Efter middagen blev der danset flit
tigt, eller man sad og sludrede hyggeligt ved småborde, ind
til 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 Ri
penserfester. 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 tendenser. 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 for
nægtet vor oprindelse, som vi en enkelt gang under måltidet
symboliserede gennem
afsyngelse af "Hanegal«.
Ved de to indtil nu af
holdte vårfester i Århus
har vi fået samlet en del
mennesker fra studente
rårgangene 52 - 58 og 68
- 72 sammen. Der er lagt
kimen til noget, der må
udvikle sig til en god og
LEGATUDDEUNG
rig tradition, hvor vi, der
tilfældigvis er studenter
fra Ribe, mødes med ven
ner og bekendte. Lad os
»Sand på gulvet«
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 /nw'fa&'on M /Srsfesf (*7?75J
gået savlende hjem.

MUMBE75
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1977 - Første jubitarreception
Ripenser-Samfundet arrangerer i år for første gang umiddeibart efter translokationen fredag den 17. juni en recep
tion for årets jubilarer og tidligere og nuværende lærere ved
skolen. Af deltagere kan allerede nævnes 10 60-års studen
ter med tidl. stadsing. K. A. Dalsøe i spidsen og 14 50-års stu
denter med prof. Lukman.

1977 Jujefest i Ribe - næstsidste R-S fest
Julefesten i Ribe, der i år omfattede både årsfest og legatud
deling, fik et særdeles vellykket forløb. Der deltog 139 med
lemmer, og hotel Dagmars smukke og hyggelige lokaler var
fyldt til bristepunktet, vel nok lidt rigeligt, når man fra de
fjerneste lokaler skulle kunne se og høre, hvad der foregik i
det centrale område.
Medens der løstes adgangsbilletter, serveredes fadøl som
velkomstdrik, og efter indtagelsen af denne samledes man
årgangsvis om de fantastisk indbydende juleborde med de
mange anretninger, som i starten syntes ganske umulige at
komme igennem ovenpå julen, men som åbenbart bekom
de unge medlemmer vel.
Programpunkterne afvikledes præcist under toastmaster
Koldbæks ledelse. Festens højdepunkt var Bjarne Sørensens
nedenfor omtalte uddeling af direktør N. P. Lauridsen og hu
strus legat, hvortil adskillige modtagere var til stede. - Uddelin
gen fortsattes på traditionel vis gennem en af Koldbæk arran
geret lodtrækning af trøstepræmier bestående af våde varer.

Hyggesfund, Jub7(arrecepb'on (med bi.a. <4a. SandfeMJ 179791.
En festlig afslutning på underholdningen under spisnin
gen var skuespilleren Jean-Michel Petots optræden. Fore
stillingen gav festdeltagere, som ellers ikke opholder sig i
Ribe, lejlighed til at se og høre denne franske kunstner, der
har naturaliseret sig i Ribe. Petot har vundet sig et stort
navn både som instruktør og optrædende blandt andet ved
Ribe-revyerne. Nu ofrede han og hans lille ensemble en
pause i deres optræden samme aften i Gallerie Internatio
nale på Klubbens Hotel til at underholde Ripenser-Samfun
dets medlemmer med numre fra Julekabaretten, som Petot
er mester for. Petot og hans lille trup høstede stærkt bifald.
Efter kaffen sluttede man aftenen med folkelig musik af
Fanø-spillemænds band »Sand på Gulvet« og dansen gik ly
stigt resten af aftenen med rytmefaste tramp i gulvet.
Det er en god disposition at henlægge årsfesten til Ribe,
idet der på grund af den store spredning af studenterne på
uddannelsesstederne rundt i landet er vanskeligt at samle
medlemmer til fest i København.

1981 Jubitarreception

Ju/eba(179751.
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Efter translokationen samledes jubilarer, studenter og lære
re i skolens store atriumlokale, der i år var suppleret med en
nyindrettet kantine i pigernes tidligere gymnastiksal. Sidste
led i skolens udbygning.
Ripenser-Samfundets arrangementsudvalg havde som
sædvanlig under udvalgets formand, tandlæge Agnes Damkjærs kyndige ledelse haft travlt med at pynte borde med

JuMdrrecepf/on i Rundgangen (1984J.
blomster, glas, pindemadder m m., og hurtigt tog gæsterne
lokalerne i besiddelse for indtagelse af den lækre anretning
med den perlende vin.
R.S.'s arkivar, civilingeniør Bjarne Sørensen bød velkom
men. Som sædvanlig var stemningen høj blandt de ca. 150
jubilarer, og den blev i år forstærket af et lokalt 4-mands or
kester "Christian Cykel" fra Obbekær, der underholdt under
receptionen afbrudt af indlæg fra rektor Thomas Rasch og
foreningens formand, lektor A. Karkov.

40-års jubilarer pudser messingpladen på bæni< ved Skoven 120051

Pastor Valdemar Nørlund Christensen, Haderslev, der var
eneste repræsentant for 60-års studenterjubilarerne tog or
det, hvor han mindedes skoletiden i Ribe.
"Tre år i Ribe 1918 - 21 i den ganske unge alder, 15 - 18 år
glemmes aldrig. Det var en overgang at komme fra mellem
skolen i Lemvig til gymnasium. Selve byen står klart i erin
dringen med Katedralskolen, domkirken og Hundegade
119. Skolen gav os indsigt og kundskaber i dansk litteratur,
i historie og sprog og i almene grundforhold."
Efterhånden blev der mere tomt i de til en begyndelse
overfyldte lokaler. Mange gik efter at have nydt R S's flotte
opdækning på opdagelse i skolens nye og nyistandsatte klas
serum, faglokaler m.v., men ellers sivede man efterhånden
ud, og Ribes gader prægedes igen som før translokationen af
studenter med hvide huer og af jubilæumsgæster, der søgte
hen til ventende arrangementer på restauranter, hoteller og
private hjem, Også her var R. S. virksomt idet orkesteret tog
på rundtur til de forskellige årganges tilholdssteder med mu
sik og sang, en fortræffelig sang af Damkjær vakte bifald.
R. S. var også virksom med fotografering, der foretoges af
fotograf Bjerrum Jensen, Damkjær og Karkov. Resultatet er i
uddrag gengivet på her i bladet med ledsagende tekst.

1983 Generalforsamling
Ripenser - Samfundets generalforsamling afholdtes den 21.
februar hos formanden med 32 deltagere.
Som dirigent valgtes ambassadør Frode Schøn, der efter
at have takket og konstateret generalforsamlingens lovlige
indvarsling, gav ordet til formanden for aflæggelse af beret
ning.
I årets løb var afholdt generalforsamling, jubilarrecep
tion, fem bestyrelsesmøder, møder i udvalg, og uddeling af
Lauridsens legat. Bladet var udkommet med 3 numre på
henholdsvis 24, 32 og 24 sider. Der var med bladet i april
udsendt en 20 sider stor jubilarservice med adresser over
jubilerende studenter og realister.
Foreningen tæller 1.411 betalende medlemmer + 1 2 9 stu
denter 82, i alt 1.540, en fremgang på 40 fra sidste år.
Generalforsamlingen havde samlet 24 medlemmer og
forløb efter den annoncerede dagsorden, refereret i sidste
års aprilsnummer. Translokationen og receptionen, der er
refereret i oktobernummeret, fik det sædvanlige festlige
forløb. Under translokationen uddelte R. S.'s næstformand
dimittendlegatet på. 3.000 kr. til student Peter Straadt for
hans særlige indsats for fællesskabets interesser.
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Generalforsamling. Dirigent Carl Rise Dam^'ær og formand /Snfon
Karltov. Hos Karltov (*? 986J

Receptionen forbedres år for år, under voksende rutine
og samlebåndstiivirkning af pindemadder. Det er også nød
vendigt, for tilslutningen øges år for år. Antallet af deltagere
ansloges denne gang til ca. 400 indbefattet skolens kæledyr,
rektors lille hund, Figaro. Arrangementet høstede stor aner
kendelse, hvilket også gav sig udslag, ved jubilarernes bi
drag til dimittendlegatet, der i år beløb sig til 1.025 kr., der
lægges til kapitalen.
Angående bladet påpegede formanden de store omkost
ninger, der navnlig øgedes på grund af den stigende porto,
der fra april yderligere stiger med mere end 30 % fra 2.30 kr.
til 3.00 kr. pr. blad, og er R. B.'s største udgiftspost. Det har
været overvejet kun at udgive 2 blade om året, Jubilarservi
cen, der hidtil har været bestridt af næstformanden, vil i
fremtiden overdrages redaktionsudvalget og indgå som et
særnummer sammen med aprilsnummeret.
Lauridsens store legat er for 1983 tildelt 8 studerende af
i alt 18 ansøgere med hver 4.000 kr. De 10 fandtes ukvali
ficerede enten på grund af egen indtægt eller forældrenes.
Formanden sluttede med at takke for hjælp og bistand i
året, der gik, for indlæg til bladet, for skolens velvillige
indstilling specielt adresseret til rektor Rasch, for økono
misk støtte fra medlemmer, der har ydet ekstra bidrag, for
støtte fra annoncører- og fra Ribe byråd, som desværre
har givet meddelelse om, at tilskuddet er strøget for det
kommende år.
Beretningen godkendtes. Derefter fik kassereren ordet
for aflæggelse af regnskab. Foreningens årsregnskab viste et
stort overskud i forhold til budgettet. Det er med de stigen
de priser meget svært at budgettere, og det store overskud
skyldtes tre forhold. Medlemskontingentet var indgået med
større beløb end budgetteret + en betydelig kursgevinst pa
obligationsbeholdningen. Bladet havde ikke forbrugt det
budgetterede beløb. Receptionen havde ikke brugt sit be
løb, idet musikunderholdningen var udeblevet. Overskud
det var imidlertid velkomment til imødegåelse af kommen
de års formodede økonomiske stramninger.

1987 - 75-års jubilæum
Jubilæet blev ikke markeret med en fest. 1 referatet fra R-S'
generalforsamling i 1988 står:
Ripenser-Samfundet fyldte 75 år d. 26. marts 1987. Der er
nok nogle, der havde imødeset et større arrangement, men
bestyrelsen fandt ikke, at der var økonomisk mulighed for
og arbejdsressourcer til at afholde fest.

Generalforsamling (*?P89J
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generaMorsamting i Katedratskotens sangsa)
tordag den 22. februar 1992 kt. 15.

Dagsorden i Ripenser-Bladets januarnummer.
Antikvar Stig Jensen, Den antikvariske Samling, viser lysbil
leder og fortæller om Ribes vikinger.
Forfriskning og samvær

fndvarsfi'ng M Generalforsamling
I stedet har vi i bladet bragt et historisk tilbageblik samt
udsendt et optryk af skolens kantate som jubilæumsgave til
medlemmerne.

1989 Første Genera)forsam!inq i Ribe
Der gik mange overvejelser forud for bestyrelsens beslut
ning om i år at henlægge generalforsamlingen til Ribe, idet
man her brød med en årelang tradition for dens afholdelse
hos tidligere formand Anton Karkov i dennes gæstfrie
hjem på Carolinevej 6, Hellerup. Begrundelsen var hensy
net til de mange vest for Storebælt, hvor der alene i Syd- og
Sydvestjylland er bosat 20-25% af foreningens ca. 1.700
medlemmer. RipenserSamfundet er således ikke længere et
rent Københavnerforetagende som dengang, det blev stif
tet i 1912.
Trods silende regn fandt 35 medlemmer vej til skolens
sangsal med rektor Karsdal i spidsen som særlig indbudt.
Humøret steg til højder, da Thomas Alvad pludselig dukke
de op og med ild og temperament som i gamle dage slog det
gamle flygel an til "Grøn er vårens hæk" - og det til melodi af
både N.W. Gade og Carl Nielsen.
Til dirigent valgtes Jens Bøggild (S.44), hvorefter forman
den, Ole Marker, i sin beretning redegjorde for årets aktivi
teter. Ripenser Bladet er udkommet med 4 numre, idet Ju

bilar-Service nu optræder som et selvstændigt nummer af
bladet efter distributionsomlægning til postvæsenets avis
postkontor - med betragtelige besparelser til følge. Bidrag
yderne til de faste rubrikker "Nyt fra Katedralskolen" og "Nyt
fra Den antikvariske samling" fik en særlig tak med på vejen.
Det samme fik den nye museumsinspektør, William Gelius,
der fremover vil orientere om Ribe Kunstmuseums aktivite
ter. Med hensyn til bladstof i øvrigt efterlystes en mere aktiv
medvirken fra såvel ældre som yngre medlemmer.
Jubilar-Service bragte i 1988 oplysninger om 407 jubila
rer, lidt færre end forrige år, idet adresseforskningen havde
haft vanskeligheder med at opspore 10-års jubilarerne.
Adresseforskning er en arbejdskrævende opgave, som kun
lader sig gennemføre med hjælp fra de jubilerende årgange
og deres kontaktpersoner. En hjælp, som foreningen i høj
grad skønner på. Arkivet har i årets løb modtaget bøger, san
ge og billeder/fotografier, som man er taknemmelig for, og
som man fortsat med tak gerne modtager.
Receptionen i forbindelse med translokationen fik også i
1988 et festligt forløb. Formanden takkede rektor og skolen,
fordi Ripenser-Samfundet hvert år for nogle timer får lov til
at "overtage" skolen, og han rettede en særlig tak til ægte
parret Rise Damkjær, som har stået faddere til denne tradi
tion i traditionen.
Formandens beretning gav ikke anledning til bemærk
ninger, hvorefter kassereren, Kirsten Grunfeld, forelagde
revideret regnskab samt budgetforslag 1989 til godkendel
se. Begge godkendtes uden bemærkninger, hvilket bl.a. vil
sige, at kontingentet er uændret.
Dagsordenens næste punkt var valg. Ole Marker genvalg
tes som formand. Den hidtidige bestyrelses sammensæt
ning forblev i øvrigt uændret. Formanden sluttede general
forsamlingen med tak til dirigenten og med tak til forsam
lingen for god ro og orden.
Efter generalforsamlingen hengav man sig den næste ti
mes tid til muntert, selskabeligt samvær, hvor foreningen
med rund hånd bød på kølig hvidvin. Salen summede af
tale og latter, gamle minder gravedes frem, og alle kredse
de rundt for at finde ud af, hvem alle var. Katedralskolen
havde til anledningen lånt os lektor Heilesens film om livet
på skolen i 1944-45. Den blev vist under begejstrede og for
bavsede udråb, efterhånden som kendte ansigter tonede
frem.
Men filmen var gammel, strimlen var smal, og billederne
dansede alt for hastigt over filmlærredet. Filmen blev på op-
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rimeligt hurtigt - på forslag fra redaktøren, Gregers Jæger, at
i det omfang vi kunne delagtiggøre medlemmerne i dagen
skulle vi gøre det.
Resultatet blevet ekstra- og særnummer af Ripenser-Bla
det, hvis indhold var billeder og taler fra begivenheden. Vi
håber naturligvis, at 1 har syntes godt om dette initiativ. 1
bestyrelsen satte vi meget pris på, at Ripenser-Samfundet
fik lov at være med på denne store dag for skolen, og mor
somt var det, at have bestyrelsesmedlemmer iblandt os, som
også havde været med ved det store 800 års jubilæum. For
os - såvel som for andre - var det eneste skår i glæden måske,
at majestæten ikke var med, men tog til Århus i stedet.
Om translokationen og jubilæumsfesten:
Til gengæld for, at ikke alle kunne være med på selve ju
bilæumsdagen, så kunne alle tidligere elever - det er jo ikke
kun medlemmer af denne strålende forening - overvære
den traditionsrige translokation ca. 14 dage senere. Der var
R/pensersam/undefs møde hoa Mogens Joh/ (ca. ??8PJ
også tradition forbundet med vejret, med jubilæumsfro
fordring vist igen, og nu var man forberedt på, hvad man kosterne rundt om i byen, ved udsigten fra kammerslusen
skulle få at se, så indtrykkene bedre kunne nå at bundfæide ud over vadehavet, og alt hvad vi iøvrigt forventer af en
sig. Der biev i iøbet af dagen fra mange sider givet udtryk translokationsdag i Ribe.
Aftenen var imidlertid noget ud over det sædvanlige. Sko
for giæde over, at generaiforsamiingen i år var henlagt ti)
Ribe, og der var almindeiig enighed om, at det var noget, lens store jubilæumsfest i sportshallen med spidstegt okse
og lam, en historisk revy opført af skolen lærere og musi
der burde gentages hvert andet år.
kalsk underholdning - og derpå bal i to sale - som det hed i
studenterforeningen i gamle dage, Naturligvis var arrange
1996 Generalforsamling i Ribe
mentet flot og festligt, skolen og begivenheden værdig. For
Jeg har ofte indledt formandsberetningen med at sige, at ef foreningen her var det helt centrale selvfølgelig, at skolen
tersom Ripenser-Samfundet s formål er det fredelige at styr havde anset det for naturligt, at alle tidligere elever var vel
ke sammenholdet mellem de tidligere elever gennem vore komne til at deltage i denne fest. Symptomatisk for denne in
faste aktiviteter, generalforsamlingen, Ripenser-Bladet og teresse for - ja næsten omsorg for de tidligere elever var det,
translokationen, så er et roligt år for skolen også et godt år at vi ældre med svigtende hørelse var placeret så tæt på sce
for foreningen. I år må jeg i stedet for sige, at et festligt år for nen, at vi havde mulighed for at høre - så godt som alt, hvad
der blev sagt. Det var der ikke så mange andre, der havde. Da
skolen er også et festligt år for Ripenser-Samfundet.
For at følge denne konstatering op, vil jeg starte med at aftenen sluttede med festfyrværkeri og de to årstal 1145 og
nævne Skolens 850 års jubilæum d. 13. juni. Arrangemen 1995 lysende fra domkirkens tårn, havde ikke mindst vi gam
tets karakter og tilrettelæggelse med festgudstjeneste i le elever haft en dejlig dag sammen, sammen med de nuvæ
Domkirken, musikledsaget spadseretur til skolen og en fest rende elever og på den skole, hvis historie vi er en del af.
Ved den ordinære generalforsamling i februar sidste år,
lig spisning i skolens nye lokaler gjorde det nødvendigt, at
det måtte være et lukket arrangement. Imidlertid var hele fremlagde bestyrelsen sit forslag om at give skolen en kunst
bestyrelsen inviteret, og det blev for os en meget festlig dag. gave i anledning af skolens jubilæum af en værdi op til
Den festlige stemning i kirken, vores første møde med den 30.000 kr. For ikke at medlemmerne skulle føle, at de blev
overdækkede atriumgård og korets musikalske optræden er kuppet til noget, de måske ikke kunne gå ind for, fordi for
altsammen noget, som vi vil huske, men som vi ikke umid slaget ikke figurerede på dagsordenen for den ordinære, var
delbart kan give jer indtryk af. Til gengæld besluttede vi - det kun et forslag, der skulle til afstemning og eventuel ved-
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Generalforsamling hos My Carfsbergfondef (*200?1

visning til vedtægternes § 96 konstaterede denne general
forsamlingen lovligt indvarslet og gav ordet til formanden,
hvis beretning godkendtes.
Ole Marker ønskede efter 10 år på formandsposten at
trække sig ud af bestyrelsen. Som ny formand valgtes Knud
William Kastrup.
Til slut udtrykte Carl Rise Damkjær en stor tak til besty
relsen, men især til "inspirationskilden" Ole Marker. "Ærlig
og tillidsvækkende omgangsform med et fint stænk af hu
mor og ironi."
Forsamlingen udbragte et stort hurra for Ole Marker, der
også fik et par gaver med sig hjem.
Efter generalforsamlingen, var Ripenser-Samfundet vært
ved en herlig gang Bøf Stroganof, og Hans Edvard Nørregård-Nielsen læste brudstykker af manuskriptet til sin næste
erindringsbog "Riber Ret".

tagelse på en ekstraordinær generalforsamiing, der blev af
holdt først i maj måned. Der var kun få fremmødte, men der
var ingen vanskeligheder med at få forslaget enstemmigt
vedtaget.
1 mellemtiden er der så sket det, at skolen har indkøbt 2
mindre bronzeskulpturer, der er indmuret i væggen ind til
skolens nye samlingslokale, og til en samlet værdi af 60.000
kr. Først på eftermiddagen i dag har bestyrelsen været et
smut på skolen, hvor vi har beset de to skulpturer samt be
stemt os for, hvilken af dem, der skal være foreningens gave.
Nu mangler vi sådan set kun at betale pengene til skolen, og
så håber vi, at gaven falder i jeres - medlemmernes - smag.
Nogle medlemmer af bestyrelsen har givet udtryk for den
opfattelse, at det ville se pænt ud, hvis der neden under ga
ven kunne sættes en plade, der oplyste om, at der var tale
om en gave fra Ripenser-Samfundet. Om et sådant forslag
falder i skolen smag, ved vi intet om, men nu er det fremsat,
og så får vi jo se, hvordan vi kan nærme os spørgsmålet over
for skolen.

Jubilæet blev markeret ved en artikel i Ripenser-Bladet af
formanden, hvorfra dette uddrag er hentet:
Det meget omfattende kildemateriale i Ripenser Samfun
dets arkiv og mange medlemmers og tidligere elever kan bi
drage med personlige oplevelser, som vil forhåbentlig gøre
det muligt at udgive en mere detaljeret og omfattende frem
stilling af Ripenser Samfundets historie ved 100 års jubilæ
et i 2012.
De selskabelige sammenkomster "og lignende" har i årer
nes løb antaget forskellige former, men fraset afholdelse af
juleballet for år tilbage, har de i det seneste år været af mere
nøgtern karakter i forbindelse med translokation og gene
ralforsamlingen.
Ved festlighederne i anledning af foreningens jubilæum i
2012 får medlemmerne forhåbentlig atter mulighed for at
iføre sig festdragt
Åh?Mi/ IC ÆMS/rMp
[hvilket dette Jubilæumsskrift til fulde bekræfter]

2002 - 90-års jubilæum

2001 Genera)forsam)inq i København

2006 Generatforsamtinq i Ribe

Takket være Hans Edvard Nørregård-Nielsens generøsitet
kunne årets generalforsamling endnu engang afholdes i Ny
Carlsbergfondets meget smukke lokaler i "Bryggergården".
Fremmødet oversteg alle forventninger med 73 tilmeldte
personer.
Formanden bød forsamlingen velkommen, hvorefter Carl
Rise Damkjær traditionen tro valgtes til dirigent. Med hen

Generalforsamlingen blev afholdt lørdag den 25. februar
2006 kl. 15.00 på Tårnborg i Ribe. I alt 33 personer havde
tilmeldt sig, inkl. bestyrelsen. Mødet fandt sted i det smuk
ke kælderrum, hvis mure går helt tilbage til 1400 årene.
FbrTMMMi/eMS Me/^ows/ og bere/n/ng 6/ Mi/i/rMg)
Jeg vil gerne byde Jer alle velkommen til Ripenser-Sam
fundets Generalforsamling i 2006, som jo hvert andet år af-
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Generalforsamling på Kafedraiskofen (*2004).
holdes i Ribe. [ år har vi brudt med traditionen og afhotder
ikke generalforsamiingen på skoten, men har i år valgt at

holde den her på Tårnborg. Alle har jo passeret denne byg
ning utallige gange til og fra skole, eller benyttet posthu
set, da det lå her. Vi genkender jo også bygningen på man
ge billeder, og fra vor egen korrespondance med medlem
merne.
1forbindelse med sidste års translokation, holdt Bente og
Torben Bramming åbent hus, som gav os mulighed for at
besøge den meget smukt restaurerede bygning. Vi faldt om
gående for husets atmosfære og fandt at det ville danne en
perfekt ramme om vor generalforsamling. Vi takker Bente
og Torben for den meget venlige modtagelse og glæder os
til at høre dem fortælle om husets historie og restaurering
efter Generalforsamlingen.
Ripenser-Samfundet lever i bedste velgående og forsam
lingen skal derfor ikke vente at denne beretning kommer til
at afsløre dramatiske interne eller eksterne stridigheder,
som kan skade foreningens overlevelse på længere sigt.
Vi nærmer os foreningens 100 års jubilæum og i år har
vort blad 90 års fødselsdag. Foreningen har vist sin evne til

Generalforsamling på 7arnborg i Ribe. Kassereren aflægger regnskab f2070J.
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overlevelse, og det skyldes nok i mindre grad de vekslende
bestyrelser, end det incitament der er kommet fra en trofast
medlemsskare, som har givet støtte til at opretholde for
eningens formål, at fremme kontakten mellem tidligere ele
ver på Katedralskolen.
Det er naturligt at bruge medlemsantallet som en måle
stok for tilslutning til foreningen.
Vi ved således at der er 5432 nulevende tidligere elever
som er udgået fra skolen med en afsluttende eksamen. Af
disse er 1992 betalende medlemmer af foreningen svaren
de, til 37 %. Ikke overraskende finder vi størst tilslutning
hos de ældre årgange, vekslende noget fra årgang til årgang.
Eksempelvis er årgang 95 repræsenteret med en medlems
procent på 28 %. I årets løb har 49 indmeldt sig i forenin
gen, som til trods herfor har oplevet en svag tilbagegang. Til
en vis grad måske er det selvforskyldt og kan henføres til en
mere kontant fremfærd, hvis man kan bruge dette udtryk i
denne sammenhæng, med skyldnere af kontingent.

Årets translokation fik et meget vellykket forløb. Vejret
var med os og stemningen under translokationen og den
efterfølgende reception var høj. Bestyrelsen har drøftet
nogle ændringer i forbindelse med den praktiske afvikling
af arrangementet på grund af den store tilstrømning og
deraf følgende trængsel. Ved næste års reception vil vi fo
retage nogle ændringer af bordopstilling og udskænkningssteder for at lette adgangsveje og betjening af de man
ge deltagere.
En af jubilarerne, Arne Elansen, student fra 1945 har skæn
ket et nyt legat til skolen med en grundkapital på 1 million
kroner. Legatet bærer betegnelsen "RipenserSamfundets ju
bilæumslegat". I legatudvalget sidder rektor, en repræsen
tant fra skolebestyrelsen og lærerforsamlingen samt for
manden for Ripenser-Samfundet. I forbindelse med min
tale til studenterne var der lejlighed ti) at overrække legatet
til rektor i Arne Hansens nærvær. Desværre døde Arne Han
sen pludseligt en måned efter translokationen.

Translokation 12010/
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Efter generalforsamlingen fortaite Torben Bramming levende om Tårnborg og husets historie. Der er en række be
røringspunkter til Katedralskolen gennem århundrederne.
Bente Bramming viste rundt og fortalte om planerne for an
vendelse af lokalerne. Der kan på Tårnborgs hjemmeside
findes svar på næsten alle spørgsmål i relation til huset og
institutionen. Der er link fra Ripenser-Samfundets hjemme
side.
Dagen afsluttedes med servering af en meget velsmagen
de "vintersuppe" fra restaurant Kolvig i de hyggelige rum i
stueetagen.

Red. anm .
Og således har Ripensersamfundet fundet sit nuværende
leje med to hovedaktiviteter: Jubilarservice samt udsendel
se af blade - både trykte og elektroniske. De tidligere fester
er afløst af det store jubilararrangement i forbindelse med
translokationen på Ribe Katedralskole. Og generalforsam
lingerne - hvert andet år i Ribe, hvert andet år i København
- giver også medlemmerne mulighed for at træffes og ud
veksle minder.

Jub/'larrecepb'on 1 'den gam le' Rundgang C200P1.

dubllarreceplion 1den ombyggede rundgang ("'Salen"! (*20111.
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Lærerne - et udvatg
Ribe Katedralskole har i alle årene haft en særdeles stor ska
re af personligheder - på godt og ondt - i lærerkollegiet.
Men der er visse lærere, som har indprentet sig i hukom
melsen, og hvis eftermæle blandt andet har skabt debat ikke mindst efter Hans Edvard Nørregård-Nielsens
På de følgende sider er portrætteret enkelte af lærerne
gennem omtaler i Ripenserbladet.
Der er ikke portrætteret nulevende lærere. Den hæder
må de vente med til efter deres bortgang.
Der er portrætteret følgende lærere, som var lærere på
Katedralskolen indtil deres pensionering eller død:

Statsnum&ter

K.V.Vpsiet^aani.

É.M.

P Hansen,.

Mtn. (or
K .a . H jo rt.

qtbejdfT:

K.P.abtMrup.

Lærer
Carl Amorsen
Louise Mortensen
Holger J ørgensen
Hans Aage Johansen
Ejnar Askgaard
Emmy Willemoés
Olaf Heide Petersen
Hans Schmidt
Helge Larsen
Lennart Edelberg
Thomas Alvad
AageKæstel

F. C.Mo(ocL

i/wåerfMtpå &gte<Lrats&oteM
1881 - 1928, i alt 47 år
1918- 1961, i alt 43 år
1920 - 1950, i alt 30 år
1920 - 1965, i alt 45 år
1926 - 1963, i alt 37 år
1929 - 1972, i alt 43 år
1935 - 1971, i alt 36 år
1944 - 1974, i alt 30 år
1946 - 1983, i alt 37 år
1947- 1981, i alt 33 år
1947 - 1983, i alt 36 år
1965 - 1991, i alt 26 år

J . L -L F . E tH U o t r g .

VkStmiM-Lster:
M.'o. Htjle&en.

p.

o. Metdi-Rttctsa*.

KirWmin¿ståen,
tog ¿^he ¿*M(L

^otogrou(er^ .
H. M**stbtrg

M.LaneK.

Lærer/<o//eg/e^ / 7964 - her / e/evh/adef MERCL/R/L/S - som reger/ngsfors/ag / forh/nde/se med ef fo//<edngs\/a/g.
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Car) Amorsen (1858-1947),
tærer 1881-1928
EM /M/or Amorsetts SO-drs

s/rre?'

/¿?/«?M SC7'& /O i'/(?/S rM tt^ /Ø ?* K rtZ /¿O SeM -

SZOWr/.'
Det var i Eftersommeren i Aar paa
den nyombyggede Dagmarbro, jeg
sidst talte med Lektor Amorsen, der
var paa et af sine smaa aarlige Besøg i
den gamle By. Rask skridtede vi ned
ad Stationsvejen. Og nu fylder Amor
C. 4morser).
sen 80. Det er ikke til at tro.
Paa denne Dag vil fra mange gamle
Elever Landet over Hilsener strømme til Roskilde, thi er
Amorsen trofast, saa er hans gamle Drenge det ogsaa. Ingen
har som Amorsen formaaet at holde Forbindelsen vedlige
med de gamle Elever fra den Skole, hvor han i 47 Aar havde
sin Gerning, hvor Traaden mellem Lærer og Elev blev tvun
den til Baand, der skulde binde for Livet.
Naar vi samles og mindes, da er Billedet af Hr. Amorsen al
tid med. Vi husker hans Røst runge over Legepladsen, naar
Ruderne truedes af Sneboldbombardementet. Vi ser hans
kendte Skikkelse med den gule Rose ved Sommertid, og vi
mindes hans obligate
Vittigheder, hvoraf flere
blev rene Slagord for os.
Frisk og fornøjelig var
hans Undervisning end
og for dem, der ikke
aspirerede til at blive
Professorer i den højere
Matematik.
Og saa var der det, at
vi følte, at Amorsen
holdt af os. Han var i høj
Grad en af Skolens
Grundpiller, det forstod
vi allerede den Gang.
Carl Amorsen er Søn
derjyde. Han er født i
Haderslev som Søn af
Konsul, Bankdirektør
Amorsen. Han frekven
terede Sorø Akademi og
Det gamle sflleslrab på lærerværelset. 1876-81 Polyteknisk Læ
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Lærerne j 7P42).
reanstalt. Efter at have undervist ved københavnske Skoler
blev han i 1881 Timelærer ved Ribe Katedralskole, 1. Sep
tember 1883 konstitueret Lærer samme Sted.
Den 29. Oktober 1885 udnævntes han til Adjunkt og den
28. Maj 1903 til Overlærer (senere Lektor). Som saadan vir
kede han indtil han tog sin Afsked i 1928.1 en lang Aarrække var han Skolens Inspektor og Kasserer.
Ogsaa i Byens Liv tog Amorsen Del, saaledes var han 191317 og 1917-21 et skattet Medlem af Ribe Byraad og 1916-28
Medlem af Ribe Amts Skoleraad. I en lang Aarrække gjorde
han udmærket Fyldest i Ribe Kunstforenings Bestyrelse.
Skolen glemte han ikke, da han drog bort, heller ikke rent
haandgribeligt. I en Aarrække var der en Gave fra Amorsen
at uddele ved Translokationen [og den dag i dag er et af
Ribe Katedralskoles legater: C. Amorsens legat - red. anm.j
Da Ripensersamfundet stiftedes i 1912 var det ganske na
turligt og selvfølgeligt, at Lektor Amorsen indtraadte i Be
styrelsen, og han har siden været vor højt skattede Næst
formand.

Louise Mortensen (1891-1976), tærer 1918-1961

/ /¿ Z ^ e n s e ? * 6 /a t / e / sA '? */?' e ?* C d ?* / / ¿ /s e /A rr? ? Z ;/'re ? * /ø (q e ? ti/e 7??Z ??r/eord o?w /?*/?. T/orZe??se??, som /

?,w s/Mr/ewZ /?*o ZC<z/e-

oTo/sGj/e?? Z/9/Z.
Frk. Mortensen er gået bort. Hun fyldte 85 år i januar og
døde den 27. februar. Første gang, jeg stiftede bekendtskab
med lektor Louise Mortensen var i 1944 ved den skriftlige
optagelsesprøve i regning til mellemskolen, hvor hun havde

ire?*e?'?7e

ved sin lynsnare genkendelse (selvom jeg ellers kun havde
tilsynet. Pludselig blev der luftalarm,
haft hende i mellemskolen), og hun gav sig ivrigt til at disku
og frk. Mortensen gennede os alletere indholdet af en kronik, jeg havde begået. At hun stadig
sammen ned i skolens beskyttelses
var lyslevende af ånd, omend hun rent fysisk havde adskillige
rum under Puggård med ordre til
besværligheder de sidste år, kan også bevidnes af studenter
ikke at snakke sammen om opgaver
holdet 1950, der sidste år havde hende som gæst ved deres 25nes løsning!
års jubilæumsfest. Deltagerne her fortæller, at hun var endog
Louise Mortensen var den sidste af
meget veloplagt og åndsfrisk, erindrede med tydelighed jubi
generationen af lærere fra tiden lige
larernes familierelationer og gengav med megen humor mun
efter 1. verdenskrig. De kom til sko
tre situationer fra skoletiden mange år tilbage.
len i de unge år og blev der til deres
Louise Mortensens hengivenhed overfor sin tidligere ele
dages ende - en gruppe lærere, som
ver fandt også udtryk gennem et livsvarigt, trofast med
for tusinder af dimittender fra Ribe L Mortensen.
lemskab af Ripenser-Samfundet Et sandt faktotum fra den
Katedralskole blev en art institution,
gamle skole er gået bort. Generationer af »ripensere« vil
ja selve symbolet på skolens ånd og tradition.
En kvindelig lærer i et fag som fysik har vel i tidens løb fri erindre hende i taknemlighed for tro lærergerning, og man
stet enkelte mere umodne elever til tanker i retning af det ge vil tillige erindre hende som menneske og ven.
kønsdiskriminerende: i et sådant praktisk betonet fag hav
de mange før i tiden svært ved at anerkende en kvinde. Men Holger Jørgensen (1886-1976),
lærer 1920-1950
sådanne tanker blev gjort til skamme.
Frk. Mortensen håndterede sit fags praksis såvel som dets Led /e&torJørgensens &or(gnng ?' /976
teori med stor dygtighed. Som pædagog stillede hun med sAnn'er fe&for /Ve?7esen.
Lektor Holger Jørgensen døde i
en god portion gammeldags strenghed, uomgængelige krav
marts
måned i en alder af 89 år. Han
til flid og viden hos sine elever. Undertegnede vil gerne ved
stå sig de taknemlige tanker, der vandrer tilbage til hende, var lærer i naturfag ved katedralsko
når man i dagligdagens situationer så ofte anvender fysik len fra 1920 til 1950. Hans sidste år
kens grundbegreber, velindlært i mellemskolen hos frk. var svære på grund af en tiltagende
astma, men åndeligt lod han sig al
Mortensen.
Louise Mortensen var som menneske beskeden og udadtil drig kue. Han var et følsomt menne
ret reserveret, men gammeldags skoledisciplin og akademisk ske, dybt engageret i alt, hvad der hav H. Jørgensen.
reserverthed var imidlertid ikke udtømmende karakteristika de med livet i videste forstand at gøre,
for hende. Bag det reserverede ydre lærte mange i årenes løb både fagligt og. kunstnerisk, Mange malerier og akvareller
et varmhjertet og meget venligt menneske at kende. Også sko fra hans hånd hænger på væggene hos venner og vidner om,
lens elevaktiviteter udenfor timerne havde hendes medleven at han var en meget fin kolorist. Musikken stod også hans
og interesse. Gennem årtier var hun storleverandør af præg hjerte nær, og ofte var hjemmet ramme om livlige musikaftige lagkager til Heimdalfester - et kærkomment indslag, der tener.
Skønt han voksede op på stenbroen midt i København
altid gav anledning til megen humørudfoldelse.
Frk. Mortensen levede i sine sidste år tilbagetrukket fra blev biologi hans store interesse, og i sin have i Ribe og i
skolens liv, men når man kom i kontakt med hende, for Svejbæk, hvor han tilbragte sit otium, gjorde han til det sid
nemmede man til det sidste en usædvanligt levende inter ste ivrigt iagttagelser af de enkelte organismers tilpasning
esse for alt, hvad der vedrørte hendes gamle elever. Ikke ale til omgivelserne. En lille afhandling, der lå på hans skrive
ne huskede hun navnene. Hun vidste også besked om deres bord, har som motto et vers af Stadsfysikus i Ribe, Christof
job og hvor de boede, og hun forhørte sig altid ivrigt om de fer de Hemmer:
»Misund mig ej din Lyst, Tag selv din Lyst for dig; Jeg Flo
res liv og virke.
Jeg har selv oplevet at træffe frk. Mortensen tilfældigt man ram elske vil, hun bedst behager m ig« og slutter med et ci
ge år efter studentereksamen. Hun overraskede mig meget tat af Kepler: »Intet i Guds skaberverden er planløst«.
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/Vafurhisfone hos Jørgensen fs/'dsf / 40'erneJ.
Disse citater udtrykker bedre end mange ord Hoiger Jør
gensens livsholdning.
Og Anton Knr^on
i .w?u?nc
Gamle elever, som havde lektor Jørgensen i hans unge
år, mindedes ham som den lærer, man som elev lettest
kom i kontakt med. Det kunne ellers ofte være vanskeligt
med den tids skoletradition, hvor der ofte var stor afstand
mellem lærer og elev. Hvilken elev mindes ikke den hyg
gelige placering i naturhistorielokalet ved det runde bæn
kearrangement med Jørgensen anbragt i centrum med et
lille smil om læben. Ofte var der ^frikvarter«, hvad der var
mindre heldigt, når disse dages inspektion pludselig duk
kede op til lige stor fortrydelse for lærer som for elever.
Jørgensen ydede ikke den ringeste indsats gennem disse
frikvarterer, hvor man i stedet for gennemgang af den stren
ge lektie diskuterede dagens aktualiteter, som det var så let
at forlede ham til, fordi han selv var optaget deraf.
Det kunne ikke undgå elevernes opmærksomhed, at han
ved sin omgang med kone og børn og sin færden på gaden
dannede en skarp kontrast til de øvrige lærere, som når han
gik på indkøb til husholdningen eller kom dragende ud i
det fri med et par børn i trækvogn og et tredie på skuldrene
med næverne dybt plantet i hans krøllede hår.
Han var livsnær i al sin færd. Han repræsenterede smuk
menneskelig tilværelse i skole, hjem og natur.

Hans Aaqe Johansen (1895-1987), tærer 1920-1965
LM 7e&7orJoTtnnsens overgang 77/ /wns/on 7 796?
<%3&7ør 7?osens7<3ni7/ø/gen<7c 7 6/n<7c7.
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Ved årets translokation tog Ribe
katedralskole afsked med en af sine
dygtige og afholdte lærerkræfter gen
nem 45 år, lektor A. Johansen, der
ved skoleårets slutning går for alders
grænsen.
Lektor Johansen er født i Odense
den 4. august 1895, Han blev i 1913
student fra Odense katedralskole og
tog skoleembedseksamen med fage
ne dansk og kristendomskundskab i
1920. Efter at have undervist ved kø /-/. /S. Jo/iansen.
benhavnske kursus ansattes han sam
me år ved Ribe katedralskole, hvor han har virket siden og
undervist i fagene dansk og historie.
Han blev lektor i 1936, og i 44 år har han været inspektør
ved skolen, Medens mange af skolens lærere kom og gik, så
forblev Johansen trofast gennem de mange år og det er givet,
man dybt vil savne den dygtige og af humanistisk kultur præ
gede lærer, i fremtiden, Det vil gælde såvel lærere som elever.
Ved siden af skolegerningen har lektor Johansen dyrket
forskellige lokale interesser i harmoni med sin kulturelle
indstilling. Gennem 16-17 år var han den selvskrevne isce
nesætter af den årlige skolekomedie, selv en dygtig amatørskuespiller i de år, da man i vidt omfang dyrkede amatør
skuespillene på den gamle scene på Klubben. 1 1930 blev
han sekretær for Ribe stiftsmuseum (nu Ribe Kunstmu
seum), og siden 1954 har han været museets utrættelige og
meget virksomme formand.
Hans dygtighed som lærer gavnede en årrække også Ribe
handelsskole. Heldigvis forsvinder lektor Johansen ved af
skeden ikke ud af bybilledet Med sine mange vindende
egenskaber har han en vennekreds i
vor by.

Ejnar Askqaard (1895-1970),
tærer 1926-1963
1V<7 /e&/or Astgnnn/s n/.s7w<7 7 7963
7?osens7nn<r/ 77?//7enser6/ni/e7.
Med dette skoleårs udgang har en
af Ribe Katedralskoles dygtige og an
sete lærerkræfter, lektor Askgaard ef
ter ansøgning fået bevilget sin afsked
fra den skole, han har tjent med ære
siden 1926.

/.rercrnc

Skolegården
Ejnar Askgaard er født den 25. februar 1895 i Greve, hvor
faderen var førstelærer. Han blev student fra Roskilde Kate
dralskole i 1912. I 1916 tog han lærereksamen fra Jonstrup
Seminarium og var derefter 1916-17 huslærer på Gjesing
gård ved Randers og 1917-18 vikar ved Grenå Kommunalre
alskole. 1 1918-20 blev han cand. mag. med fagene engelsk
og kristendomskundskab og samme år blev han vikar ved
Løgumgård Artiumkursus.
Den 1. august 1926 blev han adjunkt ved Ribe Katedral
skole (lektor i 1941). Efter at være kommen til Ribe giftede

han sig med sygeplejerske Astrid Grundtvig, datter af meje
riforpagter Nicolaj Frederik Severin Grundtvig.
I flere år var han skolens inspektør. 11926 blev han tillige
lærer ved Ribe Handelsskole og var i årene 1937-52 skolens
forstander. 1951-53 var han engelsklærer ved lærerhøjsko
lernes provinskursus i Rødding, I en årrække var han bib
liotekar ved Ribe Stiftsbibliotek. Siden 1932 har han sæde i
Ribe Domsogns menighedsråd, siden 1935 kasserer ved
Ribe domkirke og siden 1961 kirkeværge.
Ved siden af de mange tillidsposter har lektor Askgaard
også haft tid til et forfatterskab. Sammen med nu afdøde lek
tor Nørregaard har han udgivet engelske stiløvelser for mel
lemskolen og realklassen 1. og 2.
Sine biografiske interesser har han givet udtryk i en lev
nedstegning af Ribe-rektoren Chr. Falster, trykt i <<Jul i Vest
jylland« og de udmærkede biografier af studenter fra Ribe
Katedralskole 1901-20, 1921-30 og 1931-40. Det er hans me
ning at fortsætte med udarbejdelsen af biografier omfat
tende årgangene 1941-50, et meget påskønnelsesværdigt ar
bejde.
Der er altså nok at tage fat på under otiummet i det smuk
ke gamle «VejrmøMehus« på Tangevej. Lektor Askgård forla
der ikke Ribe, som han holder af, ligesom alle, der kender
ham både på og udenfor skolen, holder af ham.
På sin gamle skole vil han dog efterlade et savn både hos
kolleger og elever, der altid i ham fandt en retlinet, elskvær
dig og dygtig personlighed.

Emmy WiXemoes (1902-1991),
tærer 1929-1972

tærerne

/l//erer/e i /ørste m/m/Mcr ø/A^/jcnse?'?' /927
/TÅ*. ll'7//emoés.
En ung Ribe Student, vort Medlem
Frk. Emmy Willemoes, Datter af
xRibe Stiftstidende«'s Redaktør, har
paa den smukkeste Maade gjort vor
gamle Skole Ære ved Paris' berømte
Universitet, idet hun i Marts Maaned
i Aar som Nr. 1 ved Eksamenen har
taget Licentiatgraden i romansk Filo- E. tM'Eemoés.
logi.
Den energiske og intelligente unge Dame blev Student
fra Ribe i 1920 (se billede på omslaget) og tog i Marts 1921
Filosofikum med Udmærkelse. I Sommeren 1922 tog hun
sin første franske Eksamen ved det franske Fakultet ved Uni-
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Lærerne (*79597; Krebs, SandfeM, Larsen, Kofod. Johansen, Kasfberg
7V7e7sen, Scbm7dL HeJesen, 47vad; Ladegaard Pedersen, B/endsfrup,
Simonsen, Andersen, /SsLgaard, Heide Petersen, Edeiberg; fru Sandfeid, WLiemoes, MuncL, Vesfergaard, Mortensen, SLy'ødt, Humtum.
versitet i Neuchåtel med Karakteren mg+, og samme Efteraar begyndte hun sine Studier ved Sorbonne, hvor hun i de
følgende Aar med udmærket Resultat tog flere Eksamener,
bl.a. i Marts 1924 som Lærer i Fransk.
7 7997 <7øt/e 747?. W7%e?Moés, og/ens LYnr/
/b/gcnr/e neL?ro/og ocer /zcnt/c;
Lørdag den 20. april 1991 døde frk. Willemoes, næsten 89
år gammel. For en syv-otte år siden blev hun, alvorligt syg,
indlagt på sygehuset, og vi sagde til hinanden: "Det kommer
hun ikke over!" - Hun, som i et langt, arbejdsomt liv så at sige
aldrig havde haft en sygedag, når hun lagde sig syg, måtte
det være alvorligt. Det var det også, men hun kom tilbage,
dog blev hun aldrig helt sit gamle selv, og de sidste år kend
te hun os ikke mere; hun havde taget afsked med livet.
Nu er hendes stærke hjerte holdt op at slå, og hendes lege
me har fulgt hendes ånd. Det er på tide at mindes, hvad hun
betød for os. "Frk. Willemoes, det er simpelthen Ribe Kate
dralskole", sagde gamle rektor Vestergaard. For ham inkarne
rede hun alt det han syntes om ved skolen, stilfærdig lærdom,
munter spot og ubrydelig loyalitet; - dertil en ægte beske
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denhed, som ikke tvivlede om sine
kvaliteter. Han sørgede for, at hun fik
ridderkorset, og det har hun aldrig
pralet med! Men, som han sagde, hvis
ikke hun skulle have det, hvem så?
Ja, frk. Willemoes var Ribe Kate
dralskole. Hun havde været så længe
på skolen, at selv lektor Blendstrup
blev distanceret. Hun havde jo gået
her som elev, fra omkring 1914, hav
de kendt alle de mærkelige gamle læ
rere, som hun kunne fortælle om E. WLemoés.
med megen humor: lektor Beck, Lille
Jensen og mange andre. Senere, efter mange år i Frankrig,
hvor hun tog de højeste akademiske grader ved La Sorbon
ne, vendte hun hjem til sin gamle skole som lærer i fransk
og engelsk, men snart også i latin, som hun gjorde til sit fag,
selvom hun ikke havde taget eksamen i det fra universitetet.
Men hun havde gode forkundskaber fra lektor Becks un
dervisning, og hun holdt meget af latinen.
1 sit hovedfag fransk var hun en kapacitet og kunne sik
kert have gjort videnskabelig karriere men hun var ikke i
tvivl om sit valg. Og hun var en strålende lærer! Timerne
med hende var en fest, for der blev leet meget, og hun var
berømt - og frygtet - for sin replik.
Man kedede sig ikke, og man lærte noget! "A er ett ræj for
å læs' en fransk bog" fik hun en af sine elever til at sige - og
der hører noget til! Hun hadede lusk, og sad man og putte
de sig og håbede ikke at komme op, fik man ikke lov at dø i
synden; omvendt kunne hun godt acceptere en god und
skyldning ved timens begyndelse - "men lad det ikke blive
en vane!" Der var ingen fare for det. Hun fulgte sine elever
nøje, vidste, hvis der var problemer, og på sin skarpe, kon
tante måde hjalp hun mange. Aldrig overtrådte hun den
usynlige tærskel for den enkeltes personlighed; hendes re
spekt for den grænse kunne bibringe nogle et indtryk af, at
hun var en barsk gammel lærerinde, der plagede sine elever
med harske kommentarer - et image, hun ville have godta
get og leet hjerteligt af!
Sentimental var hun mindst af alt, men et følsomt men
neske var hun bag sin skarpe, selvironiske facade. Hun talte
ikke om at gøre godt, hun gjorde det. Hvor mange mon er
klar over, at hun i årevis sendte penge til og betalte bøger
for elever, der ikke var selvskrevet til en akademisk løbeba
ne? Det måtte der aldrig tales om, og hun ville ikke modta-

ge nogen form for tak i levende live, men i dag bør det for
Han var en meget energisk, dygtig og vidende mand med
tælles. Vi er nogle stykker der véd. Vi, som hun har hjulpet. stor arbejdskraft og stor belæsthed. Og han var en grundig,
Som kollega var hun altid ligevægtig og altid i godt hu samvittighedsfuld og - i bedste forstand - dynamisk under
mør. Hun havde et skarpt blik for urimeligheder og kunne viser.
afsløre dem med en rammende bemærkning, men hun var
Han lagde megen vægt på, ud fra sin omfattende viden, at
irenisk i sin færd og undgik enhver form for konflikt. Hen hans matematikundervisning ikke bare blev terperi, men
des sympati med den nye ånd der kom ind i skolen med også fik kulturhistoriske perspektiver. Han var ikke bange
overenskomstansættelsen var næppe stor, men i lighed med for at forlange noget; men han var heller ikke bange for at
de fleste kolleger, der havde kendt de slemme 30'ere, mod gentage og for at hjælpe, og også derved lykkedes det ham
tog hun os med forbløffende storsind. Hun selv var af gam at få selv svagere elever godt med.
mel embedsmandsadel! En anakronisme! Hvem ville i dag
Hans død er et meget stort tab for den skole, han holdt af.
finde på at betale klassesæt til sine elever ud af egen lomme? Vi vil ære mindet om ham, som den gode og hjælpsomme
eller stille sin bogsamling til elevernes rådighed, som hun lærer, den trofaste og bundreelle kollega, der ikke kendte til
gjorde i sine berømmelige mandagstimer?
svig, og - for adskillige - som den gode ven.
Sagen var, at hun elskede sine fag og elskede studeringer.
Hun befandt sig aldrig bedre end mellem sine bøger, hun Hans Schmidt (1915-1974),
var myreflittig. Da klassikergrenen blev genindført i 1948, iærer 1944-1974
overtog hun sammen med Ladegaard-Petersen latinunder PcP/w V
visningen på højt niveau, og den udfordring besvarede hun o??; de;; o/7;o/dte /cAdo?*.'
ved at tilegne sig den latinske kultur på hovedfagsniveau.
Lektor Schmidt var lærersøn og
Det har uden tvivl været hårdt, men hun elskede det! Det voksede op i et H. P. Hanssensk præ
værste ved hendes alderdoms svækkelse var, at den fratog get hjem.
hende evnen til at studere.
Dette har givet medvirket til, at
Lad os da huske hende som hun var i sine velmagtsdage, han valgte historie som hovedfag og
de var heldigvis også de fleste! Det var en fornøjelse at op altid vedgik sin gæld til professor
søge hende i hendes lille hus i Kongensgade, "å l'heure Erik Arup, selvom ensporethed i me
bleue", som hun sagde, at høre hende berette om gamle tode og synspunkter var ham kom H. Schmidt
dage, om rejser, om teateroplevelser. Man gik derfra, beru plet fremmed.
set af cigar, portvin og navnlig samtale. "Seul 1' Esprit, s'il
Denne åbne indstilling tog han med over i sin lærerger
souffle sur la glaise, peut créer
ning. Han var i besiddelse af en lykkelig hukommelse, en
l'Homme" (A. de Saint-Exupéry).
vældig faglig viden, som han forøgede til det sidste, og en
- Det er et privilegium at have kendt
enestående evne til at meddele sin viden til eleverne. Man
Willemoés.
kan fristes til at sige, at han var en kunstner i sit fag.
Men han var mere end det. Han var et sjældent hjerte
Olaf Heide Petersen (1908-1971),
varmt og hjælpsomt menneske, dybt engageret i andres ve
lærer 1935-1971
og vel. Han fulgte elevers og kollegers tilværelse langt ud
ie&fo?* /Yc;'<Ye Petersen nar en n/' /?;over de åremål, i hvilke de havde daglig kontakt, og til hans
pensersnni/nnrfets store støtter Mnn<Yt
største glæder hørte besøg af gamle elever.
frerer%rre/terne. E/fer ffenfe Petersens
Mest imponerende var han dog ved sin sjælelige styrke.
/j/zn/se/i^e bortgnng ;' tfecetnber /97/,
Han var de sidste mange år total blind, men han tabte ikke
ntftn/te rector Lester^nrit /ottende
modet, arbejdede tværtimod ekstra med de midler, der
nn'ntfeortf, son; senere Mer n/triP/
0. He;'de Pefersen.
stod til hans rådighed, og heri uvurderligt støttet af sin ef
A*;penserb/n<Yet
terladte kone. Inger Marie Schmidt. Denne indsats vakte
Heide Petersen blev efter et par års vikartid knyttet til beundring, ikke blot i Ribe, men blandt kolleger over hele
denne skole i 1935. Han blev udnævnt til lektor i 1952.
landet.

L<rprpr;;e
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Hetqe Larsen (1913-1993),
tærer 1946-1983
/ ÆfpCMsersawAlrs'/fne yVorr sPref tffsse
mfnt/eorp f ÆfpenserMttiVef eet/ /eP/or Tt:rseM t/øt/.*
Det gav et stik i hjertet, da jeg hør
te om lektor Larsens død den 15. no
vember 1993. Og endnu et, da jeg i
en nekrolog kunne læse, hvordan ud
viklingen med dens nye undervis
ningsformer havde rendt ham over H. Larsen.
ende og efterladt ham ensom, isole
ret, uden samklang med eleverne.
Det var ikke sådan, vi kendte lektor Larsen: Tværtimod op
levede vi ham som en afholdt og inspirerende lærer, der
med et aldrig svigtende engagement kunne fylde timerne.
Hos ham var man velforberedt, ikke fordi man skulle, men
fordi man gerne ville.
Fra det øjeblik, han trådte ind i lokalet med sit *good morning - piease, sit down«, havde han vores fulde opmærksom
hed, mens han med sin venlige myndighed førte os gennem
alle krinkelkrogene i det engelske sprogs labyrinter. Og da vi

"77ie &ig77sfi C!ub".
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Sidste sLo/edag for 3. g. Ktasseværetsef på 7. sat i /Ssytef /7 P57).
i 1954 satte huen på hovedet, var vores OXFORD ENGLISH
slet ikke så tosset endda.
Vi vidste ikke meget om privatmennesket Helge Larsen,
men een ting vidste vi dog - han havde været i koncentra
tionslejr! Hans lettere deformerede tommeltotter, som vi
fandt både skræmmende og fascinerende, var et resultat af
tyskernes tortur, og selvom dette udsagns oprindelse forto
nede sig i det fjerne og aldrig var blevet eentydigt verifice
ret, og selvom han aldrig nævnede disse mulige oplevelser
med et ord, og vi aldrig spurgte, var vi ikke i tvivl: Tommel
totterne var bevisførelse.
At lektor Larsen ikke var bange for at gå alternative veje i
sin undervisning, afslørede han, da han på et tidspunkt fo
reslog, at vi sammen dannede vores egen English Club,
hvor vi med mellemrum skulle mødes efter skoletid. Sam
menkomsterne skulle foregå i hans hjem, hvor der ville bli
ve serveret five o'clock tea, og hvor der naturligvis kun måt
te tales engelsk. Det blev til mange dejlige timer, hvor vi
nød godt af hans store sproglige ekspertice (der blev fak
tisk talt engelsk) og hans store gæstfrihed. For vores skyld
købte han både en fin dug og et 12-personers testel, og
obligatorisk var hver gang en prægtig English teacake samt
dyngevis af hjemmelavet chokolade fra Olga Nissen i Søn
derportsgade. Hans varmhjertede gestus faldt ikke på sten
grund.

Løverne

Det fortæller meget om vores forhold til ham, at vi med
ungdommelig, men dog respektfuld, nysgerrighed turde
spørge ham, hvorfor han ikke var blevet gift. Vi vidste, at
hans mor var død, for han omtalte hende altid som xmin sa
lige mor« og anden familie havde han ikke, så en kone var
måske værd at overveje, mente vi. Lektor Larsens svar faldt
prompte og efterlod os ikke i tvivl om, at så skulle der ikke
spørges mere. -Den kvinde, jeg måtte gifte mig med, skulle
være i besiddelse af god smag. Den kvinde, der måtte ønske
at blive gift med mig, ville udvise absolut dårlig smag. Der
for er jeg ikke gift!«
Den sidste gang, vi besøgte ham, havde vi besluttet, at vi
for en gangs skyld ville stå for serveringen.
Sådan sluttede vores English Club på både festlig og ve
modig vis, men kontakten med lektor Larsen fortsatte. Efter
endt studentereksamen rejste flere af os til England som au
pair piger, og da nogle af os mange år senere kom til at tale
om det, viste det sig, at vi helt uafhængig af hinanden havde
skrevet breve til ham og fået breve igen. Gode og opmun
trende breve fra en god og opmuntrende lærer.

Lennart Edelberq (1915-1981),
lærer 1947-1981
A/rtngeång ;'/<Vs/'<æ// /?^eM.ser.sYow/irntfef Mantff aMtfefsow Mrasf/bruMur/.
/ sEo/cw.s åræ&n/f serMnifef - s&fwer /wger A&zrt'e EG/;/,
Dorte
A/oi/seM, ,t/or^re/e Po/Mi/07;
/o/i;ewi/e m/nY/eorr/.'
Lennart Edelberg døde den 11. nov.
1981. Han havde fra 1947 været ansat
ved Ribe Katedralskole med fagene
geografi og biologi. Derudover var L Ede/berg.
han kendt for sin deltagelse i ekspedi
tioner til Afghanistan og for sit arbejde indenfor museums
verdenen. Han fik i 1965 GL's jubilæumspris og guldmedalje
for sin helt specielle pædagogiske indsats.
Lennart var en ildsjæl. Han var involveret i en broget mang
foldighed af væsentlige stridsspørgsmål og debatter - Kina,
Tvind-skolerne. Sovjets invasion af Afghanistan, Økologi- og
atomdebatten, naturfredning - men først og fremmest i de
mennesker, han havde eller havde haft med at gøre.
Han var, hvad man forstår ved en ny polyhistor, en mand
der behersker mange videnskaber. Der var intet mærkeligt
i, at han, der oprindelig var botaniker, på sine Afghanistan

rejser også kom til at be
skæftige sig med etno
grafi, og at han samtidig
havde stor kulturhisto
risk viden og interesse.
Man kunne blive inddra
get i samtaler med ham,
som afslørede, at han
havde kendskab til litte
ratur, historie og sprogvi
denskab, som rakte langt
udover det almindelige
konversationsniveau.
Hans møde med frem
mede kulturer og indle
vende forståelse af dem
gennemlyste hans liv og
satte sit præg på hans fær
den i det daglige med os
kolleger og elever. Han havde i sig en åbenhed overfor mu
lige indfaldsvinkler til en sag, en nænsomhed overfor det - i
gængs forstand - "anderledes". Han havde en speciel slags si
tuationsfornemmelse, der udsprang af hans egen eksperimenteren med livet. Han var, i al åbenhed og enkelhed, et
menneske, der ikke var færdig med sig selv eller havde ladet
sine meninger gro fast. Han henvendte sig med dyb alvor og
trohjertighed til elever og kolleger uden persons anseelse
for at lære af dem, hvad han mente, de vidste og han ikke.
Han kunne være nådeløs hård - og nok også utryg - overfor
dem, der var ligeglade, eller som han mistænkte for at sige,
hvad de ikke mente, fordi det var det nemmeste, eller som
han mente havde tænkt alle spørgsmål igennem for længe si
den, og aldrig taget dem op igen. Han var bange for slendri
an og vanetænkning og gik - ofte til vor store irritation - rundt
som en anden Sokrates og stillede os uskyldige, men helt ele
mentære spørgsmål, som kom til at afsløre for os selv, hvor
overfladisk vi egentlig havde tænkt, og hvor lidt vi i grunden
havde forstået. 1diskussioner kunne han være stejl og hævde
sine markante synspunkter til den yderste konsekvens. Han
havde et vulkantemperament og sagde, at han kunne lide at
"fighte" - men altid var han dog villig til at lade sig bringe på
andre tanker, hvis han selv syntes, det var det ærligste. Han
var en inspirator. Hvor meget man har lært, hvor meget var
me og glæde, man har fået, blandes i savnet med en glæde og
taknemlighed over at have fået lov til at kende Lennart.
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Lennart havde en bevidst livsholdning, som gik ud på at fordi de endnu ikke har fået festens gave," sagde ørnemo
bevare mangfoldigheden i livet i en kortsynet tid. Vejen her deren. "Træf nu jeres forberedelser således som jeg har
til gik gennem en bevaring og genoprettelse af naturen, en sagt. Når alt er rede, skal du gå ud og søge efter mennesker,
bevaring af vores kulturelle fortid, og af de andre kulturer, du vil møde dem to og to. Du skal samle dem, til de bliver
som eksisterer parallelt med vores. Vi er kun mennesker, mange, og indbyde dem, og så skal 1 holde sangfest".
når vi erkender os som en del af helheden uden at ville tage
magten over helheden. Disse stærkt følte ideer gik igen Thomas Alvad (1919-1989),
nem stort og småt af, hvad Lennart beskæftigede sig med. lærer 1947-1983
I hans skolearbejde lå det allerede i valget af fag, biologi 7 Æ/pt'userb/nt/e/ s&n'ne?* Lars 7/søe.
Studielektor Thomas Alvad døde
og geografi. Det lå i den måde han lærte eleverne næn
somhed og respekt overfor ting, som havde kostet men pludseligt den 24. december 1989 neskeligt arbejde eller ressourcer, at frembringe - han energisk og engageret til det sidste.
Han kom fra København og blev
kunne blive forfærdelig vred, hvis eleverne ikke forstod
dette. Det lå i hans arbejde med samlingerne, hvor han på ansat ved Ribe Katedralskole i 1947.
den ene side var uendelig omhyggelig med alle genstan Han var og forblev noget af en gade
dene, på den anden side lod eleverne bruge dem, for at de dreng i marsken. Af væsen var han
kunne fatte mangfoldigheden og samtidig lære respekt og anarkistisk og fræk. Han gav pokker i
omhu for det, som er ved at forsvinde og dermed gøre vor udlevede konventioner og borgerlig L 4lvad.
selvhøjtidelighed. Det væsentlige for
verden fattigere.
Han var med til at opbygge traditionen med lejrskoler ham var, at man engagerede sig i tilværelsen, så at tingene
for alle klasser ved Ribe Katedralskole. Utrætteligt har han fik liv og kraft. Havde de ikke det, måtte man forlade dem el
fastholdt betydningen af denne intense undervisnings ler tilføre dem ny energi. Og det sidste gjorde han mere end
form, hvor man i fællesskab udfører et arbejde, som man de fleste.
Han kunne råbe "snotunger" til eleverne, men tog ikke an
ikke stiller sig tilfreds med, før det er fuldført, og hvor
man derfor ikke kan skelne mellem undervisning og fri stød af det, for de vidste, det gjaldt koncentrationen om sa
tid. Det er ikke resultatet, der tæller, men det at man del gen i timerne. Han havde den vitalitet, gennemslagskraft og
pædagogiske intuition, der gjorde ham til en inspirerende
tager så godt man kan og yder sit bidrag til helheden.
Lennart kunne så meget og vidste så meget, men ople
vedes dog af os som et beskedent og ligefremt menneske,
' M f - 64
der på en naturlig og selvfølgelig måde var sammen med
os. Lennart holdt meget af den eskimoiske myte om fes
tens gave, han havde festens gave. Myten skildrer menne
skene i en tid, hvor de ingen glæder havde, Deres sind for
tæredes af ensformighed. Men en stor Ørn kommer til
menneskenes 3 sønner. De to ældste forsmår Ørnens gave
og dør, men den 3. følger med til Ørnens hjem, hvor Ør
nens moder fortæller ham, hvordan man skal holde fest.
Hun sagde:
"Først må I bygge et festhus, hvor mange mennesker kan
samles. Forud for hver fest skal I samle meget kød og siden
mange mennesker". Dernæst lærte hun dem at sætte ord
i- ktm kibitt-Lu-vanI-id"*. .hattU.^%6 i&a&nntM 4.4hneit.46 Ifurttt
sammen til sang og føje toner sammen, så de blev til melo
<tc.c. 45
dier, og hun viste dem, hvordan man skulle danse til san i. Itdkr
7. i)<nu J. kUtnM 8gene, Da sønnen havde lært alt dette, sagde han: "Men vi
ved ikke af andre end os selv" - "Menneskene er ensomme, /Uvads noferom eleverne C19671.
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og medrivende lærer. Han overskred ikke grænserne for at
sætte sig selv i centrum, men for at fremme det, han troede
på og ville formidle.
Han var anarkist med et mål, og han vandt elever og kol
legers respekt, fordi han fastholdt dette mål uden at skele til
modestrømninger eller kortsigtet popularitet.
Thomas Alvad var trefagskandidat med fagene musik,
tysk og dansk, og han underviste i alle sine tre fag, men de
sidste år på skolen kun i musik og tysk. Det var dog i musik,
han slog sit navn fast. Var han dygtig som lærer, så var han
som musikformidler og korleder eminent. Her fik han brug
for alle sine egenskaber.
Det var hans fortjeneste, at musikgrenen blev indført på
Ribe Katedralskole, og musik har under skiftende skole
systemer haft en central placering på skolen lige siden.
Når morgensang ubrudt har kunnet holdes i hævd på sko
len uden at blive en anakronisme, skyldes det ikke mindst
Alvads indsats. Mange søvnige elever og lærere er blevet
vækket og løftet af hans tempofyldte og ekspressive kla
verspil i morgensangssalen. I samarbejde med musikforla
get Egtved udgav han i årenes løb i stribevis af bøger og
hæfter, f.eks. "555 sange", "Musik i skolen" og "Deutsche
Lieder".
1 1983 tog Alvad sin afsked fra Ribe Katedralskole på
grund af en psykisk lidelse. Efter nogen tids eksperimenteren fandt lægerne frem til en medicin, som fuldstændig ku
rerede ham. Han fik derfor et otium, der blev ligeså driftigt
som hans tid som lærer. Han holdt foredrag, var korleder,
komponerede, skrev artikler og bøger. Han udsendte "Har
monik I" i 1989 og nåede at skrive det meste af fortsættel
sen. Også på skolen så vi ham jævnligt. Sammen med musik
lærerne afprøvede han sine bøger i undervisningen. Til sko
lekomedie og ved translokation kom han også og akkom
pagnerede.
Han talte selv om, at han havde fået et liv nummer 2. Nu
er også det til ende. Men vi vil huske ham som en fremra
gende lærer og et særdeles vitalt menneske.
Qg OAztJ ZntiVegdtY? w/Mi/cs /t/cnc/ ?' sYrnnne
Det var med stor spænding, eleverne i Ribe Katedralsko
le i august 1947 så hen til, at skolen skulle have både ny rek
tor og ny sanglærer. Ved morgensangen den 1. skoledag ef
ter sommerferien, var alle skolens elever fra 1. mellem til III
g, som det var tilfældet hver morgen, samlet i sangsalen mel
lem de støvede rester af Parthenon-frisen. Foran Rostra stod
skolens nye rektor, Johannes Jørgensen.

AAad sp/i/er M kantaten (9 P87J.
Efter en kort og hjertelig tiltrædelsestale ønskede han et
godt skoleår for os alle og fortsatte: «Og så skal jeg byde vel
kommen til skolens nye sanglærer, timelærer Thomas Alvad
- vi synger nr. 76 - Al(t) (h)vad som fuglevinger fik«! Et lat
terbrøl hilste rektors ufrivillige morsomhed, men det blev
en flot entre for den nye lærer, som snart skulle få skolen til
at løfte sig på sangens vinger.
Midt i skoleåret en lørdag formiddag ankom selveste un
dervisningsinspektøren for Gymnasieskolerne, Højberg
Christensen. I ministeriet havde man åbenbart været spændt
på, hvordan den unge Thomas Alvad klarede opgaven i Ribe.
Nok kendte man hans faglige dygtighed, men hvordan havde
han mon klaret overgangen fra det københavnske bohemeog cafeliv til det stilfærdige Ribe. Inspektøren, der viste sig at
være en lille, distingveret og venlig herre, hørte først på sko
lens tyskundervisning i forskellige klasser.
Så kom fællessangstimen. Højberg Christensen satte sig
på den forreste bænk. Sangen. Først enstemmig og fint. Alle
gjorde sig umage i solidaritet med Thomas og af iver for at
vise, hvor meget han havde lært os. Mod slutningen af timen
blev det lille kor kaldt frem for at synge Mozarts «Ave ve
rum«, og til sidst sang vi alle Carl Nielsens «Kehraus« af ope
raen Maskerade i et forrygende tempo og med en styrke og
klang, som måtte have fået taget til at løfte sig.
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Da Thomas slog af på den sidste akkord, sprang inspek
tøren op fra bænken som en gummiprop og løb hen og om
favnede Thomas. Ingen var i tvivl om, at man i undervis
ningsministeriet nu vidste, at i Ribe havde man Danmarks
bedste sanglærer.
I juni 1948 måtte vi tage afsked med skolen og dens lære
re. For første gang dirigerede Thomas Alvad translokations
kantaten, og den fik en glans, som vist ingen før havde op
levet. Rektor Johannes Jørgensen lagde i sin tale til de nye
studenter ikke skjul på, at han var lidet imponeret af vores
eksamensresultater. Men han roste os alligevel. Vi havde vist
et godt eksempel for alle de andre elever ved at møde op til
morgensang selv på de dage, hvor vi på grund af skriftlig ek
samen skulle møde en time senere end de andre. Vi havde
ikke selv tænkt over, at vi derved gjorde noget særligt.
Det var for vores egen fornøjelses skyld, vi mødte op for
at synge med Thomas ved flyglet.

Aaqe Kæste) (1929-2008),
lærer 1965-1991
otær /ærerne 7?/&e Å*<?/e<Vw/s%o/e .s/n/ier
et t:7&ngeM/& ?'
7?/pen.serM<3i/ef /rn /e&for Tn^e Å*æsfe/,
/?<??? /br/o<7 &<2te<7r<3/$%o/en 7
7997.
Fra borgerdydsskole til moderne,
demokratisk gymnasium - skoleerin
dringer fra de sidste 25 år.
Folk har fortalt mig, at jeg altid be
gynder personlige taler med at slå Aa. Kæste/.
fast, at jeg ikke har noget af betydning
at sige. Og jeg må vedgå, at det forholder sig sådan. Jeg ple
jer at kalde det en retorisk teknik - men så raffineret er jeg
faktisk ikke. Jeg er snarere primitiv end udspekuleret.
Men jeg føler trang til at begynde disse skoleerindringer
på samme måde, for jeg er ikke i besiddelse af memoireforfatterens forudsætninger. Dels har jeg en elendig huske (tal
rige gamle elever kan bekræfte påstanden), og dels har jeg i
de 25 år været alt for involveret og engageret i konkrete ti
mer, fagligt stof og enkelte elever til at have den distance,
som er nødvendig for at få noget sagt. Jeg skriver derfor kun
disse subjektive strøtanker på "utallige opfordringer" fra
den forrige og den nuværende redaktør.
Det subjektive er jeg derimod ikke bange for. (Smørrede
grin fra indforståede frabedes!). For hvis det ikke er en per
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son, der står for noget og derfor også tør fremhæve noget i
forhold til noget andet, så ophører det med at være erin
dringer og bliver i stedet registreringer.
Nu har jeg vist fået skrevet mig ud af min selvudslettende
selvbevidsthed, altså skulle jeg kunne komme i gang.
Jeg kom for 25 år siden, i 1965, fra Rungsted Statsskole hvor jeg havde været ansat i otte år (1957 - 65) som midler
tidig timelærer - timelærer - adjunktaspirant for endelig at
blive ophøjet til adjunkt, da staten omsider mente - efter tal
rige prøver - at kunne have en vis tillid til krabatens pålide
lighed og stabilitet (Oh, hvilket letsind) - til Ribe Katedral
skole. Begyndelsen på min "karriere i gymnasieskolen" om
taler jeg kun, fordi den er udtryk for, at jeg har rod i skolen
af i går, den hierarkisk opbyggede, anciennitetsprægede og
bureaukratiske skole. Den unge lærer havde ingen høj stjer
ne, en vis ydmyghed over for ældre kolleger og rektor for
ventedes. En embedsmand og statstjenestemand havde sta
tus i datidens sociale mønster.
Det var noget af et spring at forlade Rungsted (storsta
dens nærhed, strandvejsoverklassen) - hvor jeg i løbet af de
otte år var blevet solidt tilpasset som lærer og kollega (jeg
opnåede sågar at være til litterær soire hos rektor Boisen
med min nabo, forfatteren Harald Herdal) - for at tage til
Ribe (mølædt, middelalderlig storke-romantik; citat fra en
afskedstale, da jeg forlod Rungsted).
Jeg husker også, at det oplevedes som at være kommet til
en anden verden. Den dominerende elevtype i Ribe var an-

Lærerne (*79697

7,ære;*??e

derledes end den elevtype, som prægede timerne i Rung
sted. 1 Rungsted var de dominerende elever fortrolige med
ping pong konversation hjemmefra, og de var derfor som
fisk i vandet, når diskussioner og formuleringer var på ta
petet, hvad der jo hyppigt er tilfældet i dansktimerne. De
havde et stort ordforråd og førte sig frem med skråsikker
hed og verve. Sådan var Ribe-eleverne ikke - det mærkede
jeg, da jeg som uerfaren pædagog, der bare troede, at jeg
kunne det gylle, forsøgte mig som underviser efter Rungsted-modellen i Ribe. De lod sig ikke provokere, de var ikke
præget af skråsikkerhed og ordrighed. DE tav og så den Kø
benhavner koldsindigt an. Byttet var kort sagt ikke umid
delbart festligt. Men hvad jeg ikke vidste i starten, var, at der
bag mangelen på distanceblænderi og skråsikkerhed gemte
sig kvaliteter, som bevirkede, at disse uanselige elever vandt
ved nærmere bekendtskab. De var blottet for den blasert
hed, som let følger med scenevant at færdes på den store
scene, de havde et regulært behov for kundskaber, litteratur
og kultur (de trængte til at bruge deres evner, og skolen
spillede dengang specielt i Ribe en større rolle i den sam
menhæng, end den gør i vore dage. Antallet af muligheder
var simpelthen færre, og koncentrationen tilsvarende stør
re), og de var gedigne og vederhæftige bag den ordknappe
og fåmælte facade. Rungsted-eleverne havde for en lærer
værdifulde egenskaber, der gjorde det nemt og sjovt at un
dervise, men Ribeeleverne talte mere elementært til mig.
Jeg kom til at holde af dem.
Men nu har skolen og eleverne ikke været ens i hele den
ne 25-årige periode - tidsstrømninger og skolebestemmel
ser har taget livtag med det vestjyske miljø og sind om over
taget. Og det har været en periode med store brydninger i
såvel som uden for skolen - perioden fra ungdomsoprøret
til 90erne. Eleverne modtog påvirkninger fra omverdenen,
hvad der bevirkede, at tonen på skolen og skolehverdagen
ændrede karakter. Og lærerrollen, der jo hele tiden skal re
flektere tiden og dens strømninger, måtte undergå foran
dringer i pagt med tidsstrømningerne. 1 den revolutionært
marxistiske 70er-periode måtte nyt stof tages op, og lære
ren måtte for at varetage elevernes interesse nuancere ti
dens absolutisme og teorifiksering, mens til gengæld bille
det blev det diametralt modsatte i 80erne, der prægedes af
ideologitræthed/højredrejninger eller politikerlede/apolitiske holdninger. Nu skulle læreren pludselig fastholde sine
elever på en politisk bevidsthed og et socialt sindelag, men
alt dette skulle naturligvis kun ske samtidig med, at man

kom dem i møde i deres af tidsstrømningerne afhængige
holdninger. Forenkling og ensrettethed måtte for enhver
pris undgås - jo vist er det sjovt at være skolelærer.
I denne periode fra 65 til 90 har der på skolen været tre
rektorer, og da de afstikker skolens kurs, er de væsentlige i
denne sammenhæng, hvorfor vi må have dem op af æsken.
De tre kaptajner/bosser/chefer var jo, som bekendt, Vester
gård (57 - 77), Rasch (77 - 87) og den nuværende Karsdal
(87 -), og det ville være synd at
sige, at de lignede hinanden.
De havde hver deres styrke
og deres svaghed, som med dia
lektisk underfundighed hyp
pigt hang sammen. Lad os kig
ge lidt nærmere på dem, for rek
torers styrke og svaghed er jo i
skoleverdenen langt mere inter
essante end vores andres ditto,
måske forståeligt, men derfor
ikke mindre urimeligt.
Vestergård var nøgtern, antisentimental og skyede enhver
form for popularitet, ikke en
gang kun den billige - han var
derfor ikke i kridthuset hos elever endsige gamle elever,
dog har de elever, der havde ham som dansklærer, kun lov
ord om ham. Han stillede krav, mest til sig selv, fagligt og
menneskeligt, og lærerne respekterede ham, de vidste altid,
hvor de havde ham. Han var
loyal og blev aldrig træt af at bi
stå dem i valet og kvalet. Men
neskekundskab og kritisk jord
bundethed gav hans råd vægt.
Rasch var nærmest Vester
gårds diametrale modsætning han kunne ikke leve med at
være uvenner med nogen. Han
var et meget musisk menneske,
mens Vestergård var villet amu
sisk. Rasch var et ordrigt stem
ningsmenneske, mens Vester
gård var ordknap og forceret
jordbunden.
71M. Rasch.
Skiftet fra Vestergård til
Rasch var derfor voldsomt, og mindre blev omvæltningen jo
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"Fødse/sdagsnegerboder" / fysikb'men (det bed def; 1964).

FnÅvarier f?963).

ikke af, at Rasch havde store problemer med at faide ti) i det
specieiie ripensiske miljø. Han fandt sig aldrig til rette i
Ribe og som en konsekvens deraf heller ikke på skolen.
Bedst trivedes han ved store officielle lejligheder, hvor hans
afslappethed og vitalitet kom til sin ret. Rektorrollen i sko
lehverdagen fandt han sig aldrig hjemme i.
De sidste par år blev under Karsdal, der ligeledes, selvom
det kan lyde, som om det er løgn, kan karakteriseres som
Raschs modsætning, blot en anden modsætning end Ve
stergård. Nu skulle der ryddes op, skolen skulle administre
res. Han kom på et for skolen
gunstigt tidspunkt, da behovet
for administration var optimalt.
(Indkøring af det nye gymna
sium, indførelse af samfunds
fag som højniveaufag osv). Han
afværgede splittelsestendenser
i lærerkollegiet - så der kom or
den i huset. Han er derfor slet
ikke ny mere, han er allerede så
tilpasset skolen, lærerne og ste
det, at den nye rektorprofil teg
ner sig. De træk, jeg foreløbig
har hæftet mig mest ved, er ad
ministrative evner langt over
gennemsnittet (rektorater be
sættes for øvrigt i vore dage ho B. Karsda)

vedsageligt udfra ovennævnte egenskab - ikke underligt,
efterdi administration i vore dage i skolen som udenfor kan
lignes ved en gople), og en fast utrolig åbenhed og rarhed.
Men rarheden er ikke tandløs, hvad der allerede har vist sig
ved, at samme rektor ikke er bange for at blive upopulær
hverken hos lærere eller elever. Men denne profil vil givet
afsløre nye facetter i de kommende år.
Rektorers personlighed præger en skole på godt og ondt,
hvad disse skitserede rektorportrætter vist kan antyde, selv
i skoledemokratiseringens æra, en demokratisering der for
øvrigt standser ved rektors dør. Men trods ovenstående er
rektorer ikke lig med skolen, de skal blot kanalisere livet på
skolen. Også rektorer er nok mest et udtryk for tiden. Tiden
har i høj grad sat sit præg på skolen.
Ændringerne i min tid på skolen har måske været særlig
store. Jeg tænker tit på min skolestart for 25 år siden.
Et indtryk kan måske gives ved at slentre rundt i skolehu
set, idet vi så kan standse op ved særlig minderige steder. Vi
kan begynde i biblioteket, det gamle forstås. Her fandt man
uforsvarligt opmagasinerede bøger, så kaotisk placeret, at
kun bibliotekaren kunne finde rundt, han havde nemlig
simpelthen samtlige bøger affotograferet inden i hovedet.
En absurd problemløsning - men hvilken boghule, den var
intet mindre end vidunderlig. At skolebiblioteket rummede
1. udgaver tilbage til reformationstiden var overvældende.
Byens kulturelle storhed talte indirekte sit tydelige sprog
gennem denne bogsamling.
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Da jeg kom til Ribe for at se på egnen og skolen, fordi jeg
overvejede at søge en stilling, der snart ville blive opslået, vi
ste Vestergård, den udspekulerede kyniker og taktiker, mig
først og fremmest biblioteket - jeg husker den dag i dag øje
blikket lyslevende. Her er som ved alle kvalitative oplevelser
ingen forskel mellem fortid og nutid. Bogormen var bear
bejdet. Resultatet udeblev ikke.
Hvis vi går lige over gangen fra biblioteket - altså stadig
det gamle - så havner vi i det gamle lærerværelse. Begge dis
se hellige haller er i dag inddraget til klasseværelser.
Lærerværelset var møbleret med tunge, gedigne møbler,
et uforholdsmæssigt stort bord midt på gulvet og en høj-

rygget, stiv og umagelig sofa betrukket med sort blankslidt
hestehår. Rummet virkede lille, mørkt og tungt. Jeg husker
endnu den knugende oplevelse; da jeg trådte ind i det grav
kammer lignende rum. Lærerne havde faste pladser (frem
medlegemer sås ikke gerne indtage disse), og elever sås såre
sjældent i de hellige gemakker. Frokosten blev indtaget
uden tallerken, kniv og gaffel. Kollegiet var ret gammelt. Ri
pensiske lærere flyttede ikke dengang. Men hvilket lærer
kollegium viste det sig ikke at være. Jeg nævner i flæng: Heide Petersen, Schmidt, Sandfeld, Willemoés, Edelberg, Alvad
og Grethe Skjødt - gedigne undervisere og personligheder,
som har givet mig utrolig meget. Et sådant lærerkollegium

Lekfor Fdeiberg med elever.

Frk. Skjødt og /Wad sammen med studenter (J957/
/.rcrcomc
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Heiiesen og Ævad ved ioniaten skolegarden.

Lejrskole på Waiiig Hooge (*7%Z).

sås ikke ved ethvert gymnasium. Redelige folk ikke ude på
billig popularitet, men opslugt af kundskabsmeddelelse i
jordbunden, menneskevarm form.
Hvis vi fortsætter rundvandringen, standser jeg op et an
det sted, som vækker minder. Jeg tænker på skolegården
med lindetræerne. Jeg tænker nu ikke på den sluttede gård
med de dejlige linde, som tager tyngden fra de solide sten
bygninger. Nej, jeg tænker på frikvartersrundvandringen
mellem bygningerne og lindetræerne. Mine første umiddel
bare associationer ved synet, trafikken gik altid mod uret,
var en anstalt eller en fangegård. Senere er jeg blevet kloge
re. Pladsen taget i betragtning var det en ganske hensigts
mæssig ordning. Alle skulle jo dengang ud i frikvartererne,
og skulle de have luft, og ville de gerne vandre i klynger, var
det et praktisk arrangement. Men set med nutidsbriller vir
ker det tvungent, for opløsningen af normer og liberalise
ringen af adfærden fører i dag i hvert fald i det ydre til en
ganske anden skolehverdagsrytme.
Denne forskel mellem dengang og i dag prægede også
skolefesterne. Der var unægtelig forskel mellem datidens
skolefester og nutidens.
I gamle dage fandt skolefesterne sted på Klubbens Hotel.
Pladsforholdene på skolen var den praktiske årsag. Ballet
foregik i Klubbens store sal. Af og til var der som optakt
kulturel underholdning; jeg husker f.eks. tydeligt, da gam
le Bukdahl reciterede "Karyatiderne" i patetisk og svulstig
stil. Påklædningen var det af borgerskabet vedtagne festtøj,

og drenge, der mødte op i provokerende sammensat dragt
(f.eks. islandsk sweater til sorte laksko), blev standset af
rektor og fik en reprimande, eller de risikerede i grovere
fald bortvisning. Jeg husker f. eks. en dreng, der mødte op
iført rødt halstørklæde. Drengens påklædning opfattedes
som en rød revolutionær klud i synet på borgerskabet og
dets embedsmandslakajer. Og dette hændelsesforløb fandt
sted længe efter, at slig ledelsesstil var afskaffet i resten af
landet.
Skolen og dens liv har ændret karakter i de 25 år. Borger
skabets fine, gamle katedralskole, den lukkede, sorte skole
er blevet en åben, almen gymnasieskole, eleverne meget
bredere rekrutteret og den patenterede almendannelse på
retur. Udviklingen var uomgængelig med gymnasiets place
ring i det nye samfundsbillede, og den bragte meget godt
med sig, omend også noget mindre godt. Det gamle gymna
sium havde nemlig også kvaliteter, hvad mange i vore dage
og specielt i oprørsfasen er tilbøjelig til at overse.
Liberaliseringen gjorde omgangsformen mellem lærer og
elev meget friere og mindre respekt- og autoritetspræget. Et
langt stykke af vejen var det et stort fremskridt; omgangs
formen blev afslappet og kammeratlig, hvad der førte til, at
gymnasiet bievet heit andet sted at være. Eleverne kom na
turligt på lærerværelset - i hvert fald de fleste - ordene re
spekt og autoritet blev fy-ord, ja lærerne måtte ligefrem ar
bejde bevidst på at nedbryde deres respekt; trivsel og de
mokratisering blev nøglebegreber osv. Omend udviklingen

88

GymnasMop visning, drenge

GymnasMopvisning, piger (7 %3J.

takket være vestjysk sindighed og træghed dels kom senere
og dels slet ikke fandt sted i Ribe. Der er mange fordele ved
at befinde sig på en vis afstand af metropolerne og den kup
pel af ideer, der hvælver sig over disse.
Havde den gamle lærertype sin begrænsning, så gjaldt
dette i ligeså høj grad den moderne lærertype. Begrænsnin
gerne var bare af forskellig art. 1 kraft af, at den elevstyrede
undervisning (gruppearbejde, afskaffelse af katederet til
fordel for hesteskoen, bandlysning af forelæsninger som re
aktionær pædagogisk metode) kom i centrum (specielt i
70'erne), trådte lærerens person i baggrunden som dynamo
og inspirator. Timerne kunne derfor let miste i kolorit og
variation. Det hele kunne blive mere ensformigt. Effektiv
indlæring men måske med svagere menneskepræg.
Jeg har gerne villet tegne et billede af en skole i udvikling.
Meget er sket i de 25 år. Der var kvaliteter og begrænsninger
i gymnasiet for 25 år siden, ligesom tilfældet er i dag. Det
har jeg gerne villet fremhæve, fordi det gamle gymnasiums
kvaliteter efter min mening har bud til dagens gymnasie
skole.
Epokens lærerpersonligheder har sat sig spor, som stadig
findes i dag. Jeg nævner i flæng Ribe Katedralskoles særlige
form for lejrskole (appellen til selvoplevelse over for en
ukendt virkelighed, biologisk, geografisk og kulturelt), mu
sikkens plads i skolehverdagen (morgensangen og koret,
der efter datidens forhold selvfølgelig var sammensat af Mr.
Alvad himself simpelthen på grundlag af disciplenes sang

evner. Det kan være værdifuldt at blive fastholdt af andre),
traditionen (translokationen), bygningerne (morgensangs
salen, Puggård).
Kort sagt en række eksempler på, at fællesskab og livsud
foldelse fik de rammer, der er forudsætningen for, at de kan
komme til orde. Begge er nødvendige, hvis kundskabsmed
delelsen skal bære frugt. (Oplevelsen af fællesskab ved mor
gensangen før præstationsræset sætter ind, aktivitet og sam
vær i naturen som supplement til aktiviteten i klasseværel
set, den folkelige grundlovsmødestemning ved den højtide
lige translokation). Kort sagt accepten af det hele menne
ske.
Og netop denne dimension er livsnødvendig i en tid,
hvor målrettethed, karriereræs og forsnævret effektivitet
fattiggør samlivet mellem mennesker. Fortidsdimensionen
er derfor livsnødvendig for nutiden.
Men fortidsdimensionen skal ikke være nostalgi, hvorfor
jeg har villet understrege begrænsningen ved fortidens sko
le. Beskæftigelsen med fortiden skal tjene til at give os pejleredskaber i nutiden, så truende forsnævring undgåes.
Derfor bør gamle elever efter min mening også undgå no
stalgien ved translokationen, og det mener jeg, de kan gøre
ved at begrænse deres talelyst, så de ikke drukner translo
kationen i nostalgiske fortidsminder. Den disciplin bør
gamle elever pålægge sig selv. Fortidsminder har intern ka
rakter. Jubilar taler er et charmerende islæt ved transloka
tionen, men studenterne, årets, bør forblive i centrum.
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Lærerne (*7?83L

Kæsie? og Pedel Leif Sfe/'ness fca. 7P85J.

Men mit egentlige ønske med disse skriverier har været at
sige tak til skolen, rektor og kollegerne, men først og sidst tii
aiie de mange herlige elever, jeg har fået lov til at arbejde
sammen med i de skolehistorisk bevægede år. Hvis I til gen
gæld fra min side har oplevet en lyst til at modvirke udven

dighed, ensidighed og overfladiskhed, har dialogen måske
ikke været helt forgæves.
Tak.
Hage ÅTasde/

Billeder af lærerkollegiet gennem tiderne findes også samlet på side 128.
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Heimda! 1916 -19 76
Den 14. oktober 1865 oprettedes Heimdal som en fædre
landsklub for nogle elever i en klasse. Fædrelandsklub fordi
nationalitetsfølelsen var særlig stor efter krigen i 1864 spe
cielt her i området. Hurtigt blev klubben lavet om til en for
ening for [alle] skolens disciple med møder hver lørdag af
ten på skolen eller privat. På møderne underholdt man hin
anden med foredrag, oplæsning, hjemmelavede digte, og
man sang danske og svenske sange. I følge vedtægterne af
1866 var foreningens formål «at samle Disciplene og frem
me deres
og Zøtftge Sdns«.
Bestyrelsen havde i begyndelsen ikke den samme struk
tur som senere, men i starten var der en kasserer, der inkas
serede de bøder, som præsidenten egenrådigt uddelte, og
en pedel, der stod for at skaffe lokaler og andre praktiske
ting, en præcantor, der skulle synge for og stå for den lødi
ge underholdning. Her vil man sikkert tænke på Hanegal,
men denne blev først foreningens slagsang flere årtier se
nere.

S/'dsfe skoledag [7?77).
des stud. mag. Rosenstand nylig afdøde Pastor P. N. Petersen
ved Trinitatis Kirke, der var en af Heimdals Stiftere. For
samlingen sluttede sig hertil ved at rejse sig. Aftenen forløb
for øvrigt med en heftig Diskussion om Dansk Vestindien,
hvori ogsaa de mange tilstedeværende Studenter deltog.
Foreningen tæller i Aar 28 Medlemmer.

1922

Heimdals rolle som kulturbærer ændredes gennem åre
ne. Gennem op- og nedture. Til sidst for helt at ophøre.
Her følger et udpluk af Heimdals virke som beskrevet i Ri
penserbladet:

1916
Heimdal holdt Lørdag d. 26. August sit første Møde i Sæso
nen. Inden den sædvanlige Valghandling fandt Sted, minde-

Heimdalsæsonen i Aar har været god særlig henimod Slut
ningen.
Aftnerne er som sædvanlig gaaet med Foredrag og Dis
kussion; af Foredragene vakte særlig dille Jensens« mægtig
Jubel; det handlede i Særdeleshed om, hvad han havde faaet
at spise, og naar han havde Hovedpine paa sin Wienerrejse.
Alt andet var mindre væsentligt; men vi har ogsaa haft gode
Foredrag af 2. og 3. G'er.
Kun to Lærere har holdt Foredrag, men begge yderst in
teressant og fængslende: Adjunkt Kiørbye om Schillers Ung
dom og Adjunkt Johansen om moderne danske Digtere
med særligt Henblik paa Johannes V. Jensen.
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ffeimdals GaasegiMe 179251.

Enkelte Diskussioner var meget hidsige, særlig en om den
nysproglige Linie. Og en om Kvindesagen løb trods de kvin
delige Heimdalisters skarpe Protest nærmest ud i Beviser
for, at Kvinden intet Menneske var.
Om »Luren«s til Tider svulmende Indhold dannede Boesens udmærkede Tegninger en smuk Ramme. En vellykket
Auktion satte Heimdal i Stand til at slutte Sæsonen med et
glimrende Bal.
P. S. Under store Betænkeligheder vedtoges det at modta
ge en ny Tobakskasse, som blev foræret Heimdal, dog skul
de den ikke fortrænge den gamle med de mange Navne
træk, men bruges sammen med den.

Traditionen tro indledte vi hver Aften med »Hanegal« som Regel blev den sunget godt; men det skete ogsaa, at de
bærende Stemmer svigtede, og da - oh Ve! - degraderedes
»Hanegalet« ofte til »Kyllingpip« - især kneb det med de sid
ste høje Toner. Naar vi havde pustet ud efter denne Anstren
gelse, oplæstes Referatet af forrige Aftens Møde - et Referat,
der sædvanlig begyndte med Referentens høje Jammerhyl
over, at netop han var blevet dømt til dette Hverv, og som tit
endte omtrent saaledes: - og derefter travede Heimdalisterne i Storm og øsende Regnvejr til Hvidebro, hvor de med
dyb Følelse sang: »Der er et yndigt Land« Forøvrigt var Re
feraterne gerne muntre og velskrevne - de sidste var endog
paa Vers.
Derpaa fulgte Foredrag, mere eller mindre velholdte og
ikke just lige interessante; men kedeligt blev det ikke; thi in
teresserede Talen os ikke, eller var den ikke vittig nok, saa
fik vi Erstatning ved selv at overtage den lettere Underhold
ning - naturligvis under et stadigt Haglvejr af Bøder. Vi har i
Aar haft to af Lærerne indbudt - Hr. Kjørbye fortalte os om
Heinrich Heine og læste nogle af hans Digte, og Hr. Johan
sen læste: »Geografi og Kærlighed« af Bjørnson.
Efter Frikvarteret læstes »Luren« op; der var sædvanligvis
gode Forsidebilleder - i 1925 havde vi sjældent Tegninger og Indholdet var udmærket og fyldigt. Hvad skrives der i
»Luren«? I de Bind af »Luren« fra gamle Dage, som vi har i Ar
kivet, er det næsten udelukkende lyriske Emner, der har

1926
Straks efter Sommerferien samledes vi en Lørdagaften. Vi
tilsvor nu Heimdal vor Troskab for den første Halvdel af
Skoleaaret ved at skrive os ind i Indmeldelsesprotokollen.
Den første Tid gjordes der jo en vis Forskel mellem II. og
III. Gerne.
Disse sidste var Overleverere af Traditionerne og skulde
lære de uerfarne at opføre sig, som det sømmer sig for en
Heimdalist. I dette Arbejde støttedes de den første Tid af ad
skillige Studenter og gamle Tilbedere af Heimdal, der nu be
nyttede Lejligheden til at føre en faderlig Kontrol med Tra
ditionernes rette Opretholdelse. Mest glædede de os selv
følgelig, naar de betalte gode Bøder.
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holdt Interessen fangen. 1 de sidste Aar er der sket en stor
Forandring paa dette Omraade - hvorvidt Forandringen er
til det bedre, kan der maaske diskuteres om. Man har nem
lig faaet Afsmag for de ophøjede Emner, der ofte kan virke
kedsommelige, naar de fremføres i en saa blandet Forsam
ling, og griber nu til mere taknemlige Tema er.
Den moderne «Lur« fremhæver i mægtig Forstørrelse en
hver Usædvanlighed og Uregelmæssighed, der foreåndes
saavel hos Lærerne som hos Eleverne. Selvom der til Tider
kan være sparsomt med Stof til en kritisk-satirisk Behand
ling, er »Luren« dog uhyre frugtbar i saa Henseende og kan
med Lethed gøre to smaa Fjer til fem Høns med Hanegal og
alt Tilbehør. »Luren« er derfor ganske selvfølgelig Aftenens
straalende Sensation. Skulde alt andet svigte, er Turen« ale
ne i Stand til at drage et søvnigt Medlem til Møderne. »Lu
ren« er faktisk »Heimdals Puls«. Naar den banker kraftigt, er
»Heimdal« i bedste Velgaaende. I Aar var »Luren« saa fyldig
og morsom som sjældent før, og det er i sig selv Beviset paa
en god Sæson.
Henimod Nitiden naar vi til Diskussionen. Tit gaar Bøl
gerne højt; de disputerende er ivrige og røde i Kammen;
Munden gaar som Kæp i Hjul paa den, der er oppe paa »rostra« - kan hænde, han pludselig taber Traaden, saa staar han
der stum og ulykkelig og ser distrait ud over de ubarmhjer
tige Kammerater, saa lister han ligesaa stille og uhyre sluk
øret ned paa sin Plads under et veritabelt Bombardement af
Protester og Vittigheder og drilske Tilraab.

S7<o7e7<omecf7e 17937).

Dirigentklokken kimer - det rasler ned med Bøder.
Tit gaar Diskussionerne dog mere rolig af; men selv un
der Behandlingen af de mest utaknemlige Emner kan der gi
ves pudsige Episoder. Hvem glemmer f. Eks., hvor vi pruster
af Latter, den Aften, da en vis ivrig Taler i sin Befippelse blev
ved at bruge Vendingen»-, og saa'en no'ed«, selv paa de mest
umulige Steder.
Vi havde mange udmærkede Emner - bl. a. »Forbud«,
»Kvindeemacipation«, »Pro et contra Pagehaar«, »National
sangen« (hvor en vis kvindelig Orator med mægtig Pathos
manede »Kong Kristian« langt ned i den sorte Jord og saa
bagefter, da Diskussionen var Slut, og vi skulde synge en
Sang, med Varme foreslog netop »Kong Kristian«),
Naar Klokken slog 10 var Mødet endt. Man sang saa »Ha
negal« og gik til Hvidebro.
Heimdals væsentlige Betydning ligger altsaa deri, at den
udfylder en ellers kedsommelig Lørdagaften med interes
sant Underholdning.

1933
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Lørdag d. 26. august lagde heimdal så ud for i år. Tilslut
ningen til foreningen var omtrent, som den plejer at være.
Foreningen har i denne saison udadtil gaaet sin rolige gang;
kun een gang har der været tale om, at foreningen skulde
tage aktiv del i tidens rørelser. Det blev nemlig foreslaaet, at
»heimdal« skulde melde sig ind i »det unge grænseværn«;
men da dette forslag blev fremsat, blev det mødt med meget
kraftige fy råb og blev med meget stor majoritet stemt ned.
Foreningen har hermed tydeligt vist, hvad den er, nemlig en
udadtil upolitisk institution*).
Heimdalsaftnerne har været stærkt præget af diskussio
nerne, og medlemmerne har ofte været nødt til at stå i kø
for at komme op paa »rostra«: selvom der som sædvanligt
har været en hel del, der ikke har deltaget i diskussionerne,
har »rostra« dog aldrig stået ledig ret længe ad gangen.
Der har været diskussioner med de mest forskellige titler,
saaledes: teknokrati, funktionalisme, religionsundervis
ning i skolerne, jazz, diktatur contra demokrati, kvindernes
ligeberettigelse og endelig en almindelig politisk diskus
sion i lighed med den, vi havde sidste år.
Navnlig denne sidste diskussion havde et yderst bevæget
forløb; der var indledere for 4 partier, nemlig for socialde
mokraterne, de konservative, nazister og kommunister. Lo-

/ZfZwt/n/
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kalet var en fryd for øjet med alle de farvestrålende agita
tionsplakater, der særlig var resultat af de konservatives og
kommunisternes anstrengelser. Da repræsentanterne for
partierne havde forberedt sig grundigt, blev diskussionen,
selvom den hovedsagelig kom til at dreje sig om nazisme og
kommunisme, yderst vellykket. De borgerlige partier syntes
helt at have tabt modet; i hvert fald forsvandt de konserva
tives repræsentant kort efter indledningen.
En paafølgende afstemning (hemmelig) gav det mærkeli
ge resultat, at nazisterne sejrede med 7 stemmer, kommu
nisterne fik 4 st., de konservative 3, socialdemokraterne 2,
retsstatspartiet 1. Af disse tal kan der måske også udledes en
grund til den voldsomme modstand mod optagelsen i «det
unge grænseværn«.
Det ringe antal stemmer skyldtes, at mange heimdalister
havde holdt sig hjemme (grunden har muligvis været angst
for at komme i klammeri med nazier og kommunister, der
dog lod det blive ved ord).
*) Referenten synes at glemme, at -Det unge Grænseværn«
er en national, men netop upolitisk Forening, og det tjener
ikke Heimdalsflertallet til Ære at nægte at støtte dette Ar
bejde. Red.

Ikke alene deltog en stor Del af Gymnasiasterne i det illega
le Arbejde, baade inden for Sabotagen, Militærgrupperne,
Spionagen og Bladarbejdet, men ogsaa paa anden Maade
greb Storpolitikens Begivenheder ind i «Heimdahs Virk
somhed. Det første, der skete, var, at den gamle Skik «Hvi
debro« (for udenforstaaende: Afsyngelsen af «Der er et yn
digt Fand« ved Hvidebro) maatte opgives.
Ellers fortsatte «Heimdal« i den gamle Skure. Lurens Sa
tyrtoner fremkaldte stadig Lattersalver, og Diskussionens
Bølger gik højt. Saa kom den 29. August med Mødeforbudet.
Det blev kort Tid senere ophævet for «Heimdal«s Vedkom
mende, paa den Betingelse, at vi ikke drøftede politiske Em
ner. Naa, men det gjorde vi nu alligevel; det kunde jo ikke
undgaas, at vi drog det med ind i Diskussionen, som optog
os mest. Paa denne Maade fortsattes «Heimdal« indtil det
næste Chock.
Det kom, da to af vore Kammerater en Nat blev arresteret
under Udøvelse af deres heltemodige Gerning. Samtidig gik
to «underjorden«. Savnet føltes dobbelt haardt, fordi de fire
ligefrem var Kernen inden for Heimdal. Det var derfor me
get vanskeligt at faa Heimdal i Gang igen. Nogle sagde, at det
var for farligt. Hvori denne Fare laa, har jeg endnu ikke ind
set, og det var vel heller ikke det, som holdt de aktive tilba
ge, eller rigtigere, de af de aktive, som ikke kom. Tværtimod
var de fleste Frihedskæmpere ogsaa ivrige Heimdalister.
Men vi naaede aldrig den gamle Standard igen.

Under besættelsen (skrevet i 1945)
Man kan allerede paa Forhaand tænke sig, at de store Begi
venheder ude i Verden fik stor Indflydelse paa Heimdal.
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De fleste af Foredragene var kedelige, og Tilhørere var
der ikke mange af, en tre-fire Stykker var normalt, og ti var
mange. Naa, men vi sneglede os gennem Flalvaaret, og da vi
nærmede os Jul, blev Diskussionen genoptaget, nu var Em
net: pro et contra Heimdalsbal. Enden blev, at det blev ved
taget intet Heimdalsbal at holde, medens vore Kammerater
sad i tyske Fængsler. Der blev derfor heller ingen Heimdalsauktion afholdt, og de Penge, som var kommet ind gennem
Bøder o.l. blev givet til Norgeshjælpen. Saadan forløb Heimdalslivet under Besættelsen.
Vi haaber nu paa en ny "Renaissance« for Heimdal.

Pastor Th. Bruun, Brørup, var indleder, da diskussions
emnet "Soldat - med god samvittighed« måtte holde for.
"Samtlige kværulanter fra IIIG deltog i den interessante discours« - det i citationstegn anførte er hentet fra referatspro
tokollen! - Adjunkt H. Larsen serverede ved det følgende
møde et beåndet, omend for damerne sindsoprivende fore
drag om noget så horribelt som spøgelser og andet overna
turligt - i stearinbelysning illumination. Adjunkterne Si
monsen og Alvad har ex rostra talt om så forskellige emner
som Ludvig Holstein og hans digtning og Rock'n'Roll-fænomenet og betragtninger desangående. - Pastor Alfr. Nielsen,
Askov, har holdt foredrag om "De arabiske lande« med på
følgende diskussion om den aktuelle politiske situation i
den nære Orient.

1956
Med hensyn til møderne skal det straks siges, at vi ikke har
haft lejlighed til at se de helt store stjerneskud drage deres
lysende striber hen over den heimdalske himmel - men,
som Kålund siger: "På det jævne, på det jævne, ikke i det
himmelblå ..«- Pastor Riber Jensen, Holsted, var første ta
ler på rostra i det år, som nu går på hæld. Han, der i en år
række har været dansk kulturattache - eller noget andet i
den retning i Schweiz, gav et interessant billede af dette
modsætningsrige land. - Foråret bød på en foredrags- og
diskussionsaften om "almenkulturelle« spørgsmål, såsom
litteratur, virkelighedsflugt, Morten Korch-film, osuper
mandsidealisme« og adskilligt af samme forvirrede skuffe.
Ved denne lejlighed kom man også ind på spørgsmålet:
Har sentensen mon scholae, sed vitae discimus« stadig sin
berettigelse?

1964
Et møde i Heimdal begynder som regel med, at præsiden
ten kommer ud i skolegården og siger til de få, der er mødt
op, at foredragsholderen desværre er et kvarter forsinket,
Så går der gerne yderligere tyve minutter, og så kommer
præsidenten igen og meddeler, at foredragsholderen des
værre er yderligere ti minutter forsinket. Derefter går det
nedad med minutterne, akkurat som nedtællingen til en
raketfart.
Når foredragsholderen er kommet, må han finde sig i at
høre på to vers af "Hanegal«, sunget af »unge stemmers for
årsbrus«, som det så poetisk-løgnagtigt hedder, og præcantoren er som regel fraværende, hvilket kun kan virke frem-
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niende på sangen, da man ved valgene ofte sørger for stem
me på den, der mangler en stemme.
Præsidenten byder foredragsholderen velkommen med
oat det er en stor glæde for ham at præsentere hr. Dit-dat for
forsamlingen, da han er en kapacitet på sit område«. Den
sidste sætning siger han, såvidt vides, for at dække sig for
mulig kritik af hans valg af foredragsholder fra referentens
side.
Foredragsholderen begynder sin tale med at sige, at man
ikke skal være bange for ham, så man kan lige så godt rykke

stolene tættere til rostra. Og det gør man så, under megen
spektakel og brug af tid, som foredragsholderen benytter til
at vælte sit vandglas og præsidenten til at ringe med den
enorme dirigentklokke, der mest af alt ligner en babykirke
klokke.
Det er umuligt at lave en -foredragsholdernes hr. Middel
mand« til dette stykke, fordi de er så alsidigt-afvekslende. I
indeværende skoleår har yderpunkterne nok været den me
get vrede, ældre dame, fru Elsa Gress, og to flinke fyre, der
sang folkesange i tre timer.

Skolekomedie "Def gode menneske fra Sezoan f7 965).
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Det bedste materiale en foredragsholder kan ønske sig,
hvis han vil lodde den måde, som hans foredrag bliver mod
taget på, er sangsalens umagelige stole. Hvis han er uinte
ressant kan han sikkert ikke selv høre, hvad han siger, for så
knirker træstolene, så man skulle tro, at det var svinefodring, man overværede. Hvis han er interessant, kan han til
sidst næppe se sine tilhørere, for så bølger tobakstågen i
hele lokalet, fordi tilhørerne er så opslugte, at de helt glem
mer at smage på tobakken, men bare sidder og suger røg til
sig og puster den ud igen. - Så man kan sikkert forstå, hvor
for uinteressante foredragsholdere altid lider af høfeber,
men samtidig også af døvhed.
Foredragsholderen slutter med at sige, at han er glad for
at tale i Heimdal, og præsidenten siger, at det har været
ham en glæde, at han er så tilfreds med sit publikum, og
det har også glædet ham, at foredragsholderen kunne
komme.
Når foredragsholderen er gået, går præsidenten op på ta
lerstolen og siger: «Så er det Luren«. De to udmærkede lurredaktører, der har fungeret det sidste års tid, oplæser så de
res egne og vittighedsbladenes produkter, til stor moro for
de trætte tilhørere, der er vant til lidt af hvert.
Efter dette kommer et heimdalmødes clou: Præsidenten
aflægger rapport fra kassereren og slår i bordet, mens han
både sveder, er vred, fægter med arme og ben og græder
krokodilletårer på samme tid, og siger (eller råber) at nu
skal det kontingent snart betales, og alle tilhørerne kigger

bebrejdende på deres naboer, fordi det netop er ham der er
skyld i, at Heimdal kører på pumperne.
Mødet afsluttes med endnu to vers af "Hanegal«, og så
skulle det være Hvidebro som altid forveksles med Weis.

1965 - Heimdal 100-års daq
Om aftenen samledes 130 nuværende og tidligere heimdalister i skolens sangsal, kaldet solennitetsal, til et veritabelt
heimdalsmøde efter gammelt mønster.
Selvfølgelig indledtes med slagsangen "Sol er oppe«, og så
gav formanden, frk. Krogager, ordet til festkomiteens for
mand, Ole Laursen, der bød velkommen til alle, specielt til
forfatteren Jørgen Bukdahl og frue.
Bukdahl talte derpå, og det var et ægte Bukdahlsk fore
drag, hvor dyb alvor og underfundigt lune vekslede. Fore
dragsholderen hilstes med bragende bifald, og så var der
"frikvarter«.
Formanden oplæste senere en lang række hilsener fra gam
le heimdalister og fremkom med den glædelige meddelelse,
at en gammel heimdalist, bankdirektør Iver Thomsen, Ama
gerbanken, havde sendt en check på 250 kr. Beløbet tildeltes
frøken Ilse Clausen. En munter vise til dagen blev sunget.
Heimdals referent oplæste et humoristisk referat af sidste
Heimdals møde, hvorefter redaktøren foredrog indholdet
af jubilæumsudgaven af "Luren«, der også hovedsagelig var i
den muntre og let ironiske form.
Også de to oplæsere fik deres bifald, og så lød «Hanegal«
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atter. Derpå begav alle sig til programmets anden del, der
foregik på Klubbens Hotel.
Som indledning til denne del af aftenen bød Ole Laursen
atter velkommen til alle i salen, idet han fremhævede, at
Heimdal trods sine høje alder endnu var særdeles ungdom
melig og levende, hvilket bl.a. dokumenteres af de mange
årlige foredrag.
Laursen oplyste, at rektor ved morgensangen havde lyk
ønsket Heimdal med både blomster og ord. Rektor havde
sammenlignet Heimdal med flaget, der vajede i skolens
gård. Da han først havde betragtet det, blafrede det ikke,
hvilket heller ikke forventedes altid at være tilfældet for
Heimdal. Men hvis man nu og da så mørkt på situationen,
kunne man altid være vis på, at efter en nedgangsperiode
kommer igen en opblomstringsperiode. Senere havde tale
ren set flaget blafre rigtigt, og han udtalte ønsket om, at det
te måtte varsle godt for Heimdals fremtid.
Mellem dansene var der forskellig fornøjelig underhold
ning. Lektor Heide-Petersen læste jysk og lektor Alvad sang
fornøjelige ting. Senere var der munter dramatik ved lektor
Edelberg, cand. mag. Funder, Ingemann Jensen og frøken
Krogager, samt et muntert kor, der lavede middelalderligt
«drama«. Bifaldet var stærkt efter de enkelte præstationer.
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Inden Bukdahl forlod salen, læste
han med ypperlig virkning et af sine
kendte ungdomsdigte «Karyatide«, hilst
med stærkt bifald. Der blev også tid til
mangen en hyggelig passiar om gamle
dage i Heimdal ældre heimdalister
imellem. Kl. 1 sluttedes af med «Bjarkemål«. Den fornøjelige fest, hvor alt hav
de klappet fint, var slut.
Post festum vandrede mange delta
gere i festen den traditionelle gang til
Hvidebro, der fik endnu et «Hanegal«.
Så var traditionen sket fyldest, også af
den moderne ungdom, der trods sine
mere nye former, som jo er deres tids
måde at gøre det på, alligevel, og da sær
deles i hundredåret, har vist sig som
værdige sønner og døtre af den 100-årige jubilar, hvem alle unge og gamle
medlemmer ønsker god blomstring og
trivsel i fremtiden.
Der indløb til festen et stort antal hil
sener. Vi nævner bl.a. fra følgende: Ripensersamfundet,
Heimdals Historiker overlæge Knud Fogh, rektorerne Johs.
Jørgensen og V. Tuxen, ambassadør Frode Schøn, Lissabon,
læge Max Brammer, Arhus, domprovst Karl Laurids
Aastrup, Odense, pastor emer. Mads Grue, København,
provst Kristian Pontoppidan, København, o. m. a.

1973
Desværre er der noget, der tyder på, at elevforeningen
«Heimdal« 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 besty
relsen 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 lyk
kedes at lave nogle gode aftener.
Højskolelærer Hartvig Nielsen indledte med et nyt inter
essant debatforedrag om «Demokratiets skole«. - En tid efter
havde vi fået en SFU'er, en KU'er og en DGSmand til at kom
me som diskussionsindledere til en aften, hvor emnet «Sko
lestruktur« blev debatteret. - Sidst i november optrådte fol
kesangeren Andrew John, et arrangement, der kunne få folk

Den 7. november kom den første fest i Heimdal i denne
sæson, Mini Heimdal. Den blev holdt på Hotel Munken. Mu
sikken leveredes af Tinne Møller, Ribe, der synger folkesan
ge, og af Kontraband, ligeledes Ribe, der spiller (især
skotsk) folkemusik. Ved et »singers from the flor« - arrange
ment blev der spillet jazz, spirituals samt et improvisationsspil. Trods et noget trangt dansegulv var festen vellykket.
27. novbr. stod der foredrag om »ikke mere vold« og »ikke
mere krig« på programmet. Der blev vist film, The Hole, og
Jens Thoft fra Århus fortalte om organisationen, det var
holdt på et virkeligt sagligt plan, og interessen var stor. I ju
lemåneden fredag den 5. dec. blev der holdt auktion, efter
at bestyrelsen i 14 dage i forvejen havde indsamlet bidrag til
auktionen ved tiggergang rundt til byens handlende. »Men
det var kun disciples hverv at synge sig til godtfolks skærv«,
som kantaten siger.
Som sædvanlig var der mannequinopvisning, hvorunder
folk køber tøjet ("strip tease"): Auktionen forløb glimrende
med et overskud på 1000 kr.
Ugen efter holdtes Store Heimdal. Der startedes med
glogg, og middagen stod på kyllinger, der efterhånden blev
temmelig kolde på grund af de mange sange. Derefter gik
man til festsalen, der var forvandlet til julestue med juletræ
er og hjerter, og der dansedes til musik af C. V. Jørgensen &
Orch. Festen forløb vellykket med enorm tilslutning.
Derimod var tilslutningen ringe den 4. febr. til koncert
med domorganist Melby, hvor fraværende heimdalister gik
Gymnasiefesf f7 975J.
glip af en virkelig fin aften.
Og dette var den sidste beretning i Ripenser-Bladet om
1976
Heimdal er i denne sæson også vågnet op af dvale. Atter ly Heimdals gøren og laden.
Og dog:
der Hanegal, og atter blæses i Luren, hjulpet af den yngre
bror Merkurius. De gamle protokoller er blevet studeret og
efter lang tids stilstand føres de nu videre med et genlyd i 1991
Da Heimdal nu har eksisteret i 125 år, synes vi, at det er på
Merkurius under »Luren kalder«.
Heimdal startede 15. aug. med en introduktionsfest, hvis tide at delagtiggøre Ripenser-Samfundets medlemmer i for
formål var at ryste de gamle elever og de nye sammen i hyg eningens aktiviteter. Den kulturelle institution, 1 husker fra
gelige omgivelser. Deltagelsen var meget stor, og »Kontra jeres skoletid er (desværre) uigenkaldeligt forbi. 1 dag er
band«, som spillede medvirkede stærkt til, at alt virkede ef Heimdal udelukkende en festforening. Der har her i 1991 så vidt vi ved - ikke været afholdt foredrag eller lignende de
ter hensigten.
1. sept. afholdtes den årlige generalforsamling. Mødeakti sidste 5-10 år.
viteten var som de forrige år meget ringe (21 deltagere).
Efter mødet vandrede man til Hvidebro, hvor man afsang
Hanegal til stor undren for forbipasserende. Tidligere gik
man til Hvidebro efter hvert møde, nu opretholdes tradi
tionen kun efter generalforsamling.

ti! at komme. - Det blev december, og vi holdte den årlige
»Heimdal-auktion«, som skulle skaffe foreningskassen penge
til julefesten »Store Heimdal«, der løb af stabelen den 15. de
cember. - Siden jul har alt igen stået stille, men nu lader det
til, at der er lyse udsigter. - Den 12. februar blev der sam
menkaldt til debataften, hvor Henrik Noer, V. Vedsted Ung
domshøjskole, indledningsvis talte om sin bog »70'ernes lit
teratur«. Den 21. februar fik vi besøg af Sydamerikagruppen
fra den Rejsende Højskole, som fortalte om deres tur.
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Em B r e v - K a s s e
1927
Vi bringer nedenfor det første Bidrag til vor Enquete, som
vi har modtaget fra den unge Handelsmand Erik v. Huth
(Søn af afdøde Herredsfoged v. Huth i Ribe), der er ansat i
et engelsk Handelsfirma i Afrika).
De spørger, hvad man synes bedst om i Ripenserbladet!
Alt er morsomt at læse om, især for et Menneske, der lever
saa langt væk fra det lille Danmark som jeg. Skulde jeg imid
lertid fremhæve et Afsnit, da er det «Fra Ripenser-Samfun
det«, som paa en fornøjelig Maade holder gamle Venner og
Kammerater i Kontakt med hinanden; og jeg vil bede Re
daktionen opfordre Abonnenterne til at sende Bladet saa
mange Personalia som muligt.

1968
Det såkaldte harmløse
/n/e q/Aezzzzrzrt A'r/e/0erg /// åre/s rM&ser og recz/z'ster ner/ års/es/ew i /Agenser-,Srun/Anr/e/ r/en 23. noneTM&er /960.

Jeg vil gerne begynde med at takke bestyrelsen for ind
bydelsen til i aften at tale til årets russer og realister
Da rektor Jørgensen for 18 år siden kom ned i National
museets kælder, hvor jeg sad og havde tilfældigt arbejde,
og spurgte, om jeg kunne tænke mig at komme til Ribe Ka
tedralskole, blev jeg meget glad. Der havde da i syv år ikke
været arbejde for mig at få ved gymnasieskolerne, og i det
sidste år efter min hjemkomst fra Asien havde det været
rent galt.
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Ribe var netop et sted, jeg
gerne ville hen. Det er lykken,
når det, man ønsker, kommer
helt uventet til en - som når
ens pige uventet dukker frem
bag gadehjørnet.
Da jeg kom op over Kalvs
lund bakke og så Ribe ligge
derude i horisonten - læheg
nene var ikke så store den
gang - var jeg klar over, at der
ville jeg blive. Ribe viste sig
da også at være noget for mig.
Siden inspirerede rektor
Jørgensen et team blandt os
lærere til at gå i gang med:
«Melodien, der blev væk« som Lennart Edelberg.
skolekomedie. Det blev ind
ledningen til en række store oplevelser, og det er blevet min
opfattelse, at skolens liv hvert år ret og egentlig kulminerer
med skolekomediearbejdet. Der er så mange, der bedøm
mer en skolekomedie efter det færdige resultat. For mig at se
er det processen, der fører frem til forestillingen, der er det
væsentlige. Den elev, der bliver snydt for blot et eller andet
job i forbindelse med skolekomedien, snyder man for noget
af det væsentligste, som skolen overhovedet kan bringe.
Kunst og videnskab (eller omvendt: Litteris et artibus) og jeg vil gerne tilføje: Dans - er bestandig de kvaliteter, som
adskiller mennesket fra de andre dyr. De må derfor være
grundpillerne i skolens liv, nu som i oldtiden. Hvor en eller
flere af de tre grundpiller misrøgtes, lader det til, at kun sex
kan erstatte dem.
Min forgænger på skolen, lektor Jørgensen, mødte jeg
ikke i mange år. Og dog kom han på ejendommelig måde til
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at give mig en stor inspiration, idet jeg fra ham via lektor
Heilesen for første gang hørte om Konrad Lorenz, dyrepsykologiens skaber og hans bøger: >På talefod med dyrene«
og siden <Det såkaldt onde«. Flere år efter havde jeg den
glæde at møde lektor Jørgensen i hans hjem i Svejbæk. Skul
le jeg vælge studium i dag, ville det blive dyrepsykologi.
Mere end nogensinde gælder i dag oraklets bud til os: Kend
dig selv!
1 sin Systema naturæ kaldte Linnée da heller ikke menne
sket i første række: Homo sapiens, men Homo nosce te ipsum. For at kende sig selv, er indsigt i det såkaldt onde en ab
solut nødvendighed. Dog vil jeg i aften ikke tale om det så
kaldt onde, men om det såkaldt harmløse. Thi vi sidder jo
her i en harmløs kreds. Hvor mange gange har ikke i tidens
løb det ene medlem af Ripenser-samfundet sagt til det an
det: Kan du huske?
I russer vil i denne kreds høre taler, der ofte vil minde jer
om jubilartalerne: Den slyngede å - den grønne marsk - hø
duft og hyldeduft i stuen ind - barneleg i krogede slipper kantatesang i en sollys gård omgivet af den ærværdige sko
le, som vi alle skylder så uendelig meget - det indså vi siden.
Guderne skal vide, at alt dette er vidunderligt. National
museet tilsendte mig engang et brev, hvor man på konvo
lutten i skyndingen havde skrevet: til den antikvariske Edelberg. Jeg vedkender mig absolut betegnelsen. Det står mig
fuldstændig klart, at omgivelserne har en kolossal betyd
ning. Både det nye og det gamle, vi er omgivet af, er be
stemmende for vor skæbne - mellem fire hvidkalkede væg
ge bliver vi alle skrupskøre.
Alligevel gjorde det indtryk på mig, da en nybagt studine
for nogle år siden ikke ville være medlem af Ripenser-Sam
fundet. Foreningens energiske sekretær, E. M. Veisig, havde
startet en stor hvervekampagne, og jeg hjalp villigt til.
Men hun skulle altså ikke nyde mere af den kop the.
Over for sådanne elever, der ikke finder sig i, ikke elsker,
ikke dyrker og næppe kommer til at elske den gamle skole,
er vi lærere tilbøjelige til at komme med alle tiders billige ar
gument: Du sidder (sad) her frivilligt! - Jeg er ikke tilstræk
keligt inde i litteraturhistorie til at vide, om man stak det
samme argument ud til H. C. Andersen, da han gik i Slagelse
latinskole. Men jeg ved med sikkerhed, at den dag vore gym
nasier ikke bliver fyldt frivilligt, vil man fylde dem med
tvang. Afghanistan eller Danmark kan ikke undvære sine stu
denter lige så vist som hverken Afghanistan eller Danmark
kan undvære sine typografer eller kloaksmede.

Men det spørgsmål, som jeg nu uvilkårligt stiller mig selv
i anledning af hin studines NEJ, er om alle vi andre har fun
det plads i Tushita-himmelen, de tilfredses himmel ifølge
buddhistisk teologi.
Derfor gav jeg mig til at mindes forskellige fester i Ripen
ser-Samfundet, hvor jeg havde været med, og jeg gav mig til
at blade i gamle ripenserblade. Og der var: Bierabend og
hyggepianister, og der var selskabelig samvær og folkesan
gere til kaffen, og der var lejlighed til at opfriske gamle min
der og sige davs til gamle sidekammerater. Alt sammen gan
ske harmløst. Men ingen evaluation. Det betyder vel nær
mest vurdering - ikke just et forsøg på at kende sig selv, men
på at vurdere, hvor vidt man er nået ved at benytte en be
stemt fremgangsmåde. På dette felt synes jeg, Ripensersam
fundet har svigtet sin gamle skole. Lad os begynde med små
tingene: skolen har frembragt adskillige arkitekter, men al
drig er der stillet forslag om ændringer i skolens arkitekto
niske struktur eller småforslag til skolens forskønnelse. Det
utroligt grimme springvand står den dag i dag i skolens
gård. Den smukke lygtestander, som kendes fra ældre foto
grafier, er væk. Det er ikke jeres skyld, at mammuturet atter
blev pillet ned af skolens mur. Vi har avlet pædagoger, psy
kologer, industrifolk og videnskabsmænd - men aldrig lader
I jeres stemme høre vedrørende skolens trivsel, men hen
falder i panegyriske falbelader, som vore dimittender blot
kan smile overbærende ad.
Hvis I kom og deltog i skolens liv i dag, ville 1 næppe ken
de hverdagen igen: Opslagstavler bugner af elevers protest
udbrud, elevråd er ved at spire frem som en spæd og skrø
belig forårsblomst, lærernes undervisningsmetoder og un
dervisningsmidler har også ændret sig. Men i alt dette er Ri
penser-samfundet aldeles uden skyld. Ripenser-samfundet
lader den gamle skole sejle sin egen sø.
Der ligger i alt dette aldeles ingen kritik af ripenserbla
dets mangeårige redaktør. Jeg anser Rosenstand for at være
en ægte provo uden svig, og uden ham tror jeg Ribe by hav
de mistet sin charme i dag. Den ville uden tvivl have haft en
masse turisme, men uden charme. På en højst irriterende
måde var han altid poppens fjende nr. 1 i Ribe og har ærgret
sig, hver gang poppen gik ind og livscharmen ud.
På skolen havde vi i mange år en provo af en anden art.
Jeg tænker på vor gamle bibliotekar Madsen. Af få har jeg
fået uddybet mit livssyn så meget. Med strålende aktualitet
bragte han alt på bane: Klaksvikingernes frygtløse foragt for
embedsmandsvældet, homosexualitetens menneskelige og
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samfundsmæssige probiemer, de gotiske katedralers vidun
derlige vanvid og de kinesiske skrifttegns tilpasning til vore
dages krav. Han var ætsende, men sær, og blev derfor uskadeliggjort. Det har glædet mig at se, lektor Askgaard riste
ham en lille minderune i ripenserbladet.
Men Ripenser-Samfundet lader den gamle skole sejle sin
egen sø. Dette er så meget mere beklageligt, som de få år,
man som elev går på skolen - selvom de målt med biologisk
tidsregning skæpper ganske godt i ens tilværelse - alligevel
er knappe, når ændringer i skolemiljøet skal afprøves og
etableres. Elevrådene kunne være skabt for mange år siden.
Men I gad ikke gøre noget for det, og derfor kom det da også
først efter ministerielt dekret, altså fra oven.
Lige så måtte i en menneskealder de arme, gamle real
klasseelever op i alle fag til eksamen. Studenterne fandt na
turligvis ikke anledning til at gøre noget for realisterne, og
realisterne vidste jo højst i et år, hvilken skæbne, de gik i
møde - og herregud, det var jo kun et lille onde.
Men når man lægger det ene lille onde ved siden af det an
det, bliver det et stort onde. 1 øjeblikket lægger industrisam
fundet omkring os dag for dag det ene lille - og ofte ganske
unødvendige - onde oven på det andet: Reklamer, forfilm,
forureninger, de psykiske såvel som de materielle, tilbudde
ne fra vor mægtige forbruger- og underholdningsindustri.
Jamen er det ikke ganske harmløst? Vi behøver jo slet ikke at
benytte os af industrisamfundets tilbud. Sæt dig ned og lad
os hygge os, livet er så trist og bart. - Dertil vil jeg sige, at ale
ne den massive mængde af anslag på os afleder vor op
mærksomhed fra de væsentlige ting. Hvis I russer og reali
ster og vi andre med i harmløst samvær og med hyggepianist
i baggrunden lader samfundsmaskineriet skøtte sig selv - li
gesom 1 har ladet eller måske vil lade den gamle skole i den
hyggelige domkirke- og bindingsværksby skøtte sig selv - så
vil samfundsonderne vokse sig uovervindeligt store.
Det var næppe tilfældigt, at præsident Eisenhower i sin
sidste store tale til det amerikanske folk pegede på det in
dustri-militære ægteskab som en af vor tids største farer og
opfordrede sine borgere til ikke at slå sig til tåls med nogetsomhelst.
Hvis vi ikke selv handler, bliver der handlet med os.
Denne forening er stor og stærk. Jeg håber, den med jer
russer må få et indslag, der ikke vil gøre den harmløs. Tre år
for elever i en gymnasieskole giver ringe mulighed for at
forlene nyskabelser med stabilitet. Råd og dåd fra gamle ele
ver ville hvad det angår være uvurderlige. Ja, jeg vil gå så vidt
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som til at sige, at hvis Ripensersamfundet kun interesserer
sig for fortiden og ikke for Katedralskolens fremtidige liv,
kan man sætte spørgsmålstegn ved dets berettigelse.
Den afghanske Uglspil, Mulla Nazruddin, blev engang
spurgt: «Hvilket af de to himmellegemer er nyttigst, solen el
ler månen?«. Han svarede: «Månen, naturligvis«. »Såe, hvor
dan det?«. «]o, for den lyser jo om natten, når det er mørkt!«
Lad os møde livets tåbelige spørgsmål og foreteelser med
mild og humørfyldt tåbelighed, men lad det ikke være nok.
Skab små ting og store ting! Og lad dine medmennesker
prøve, om de kan bruge dem i Vorherres mærkelige ekspe
riment: Livsvirksomheden på overfladen af vor lille klode
omgivet af det iskolde verdensrum.
Og giv jer ikke ind under Janteloven, som udtaler: Du skal
ikke tro, at du er noget.

Carl Rise Damig'ær fog /Ignes DamkjærJ.
Blandt andet ovenstående opsang fik Car/
Ripenserbladets spalter:

DttfMÅy'ær i

Ryqes der hash på Ribe Katedraiskoie?
Er der mon narkotikaproblemer i Ribe? Hvilke problemer
har man i det hele taget på skolen? Hvordan med de nye
gymnasieretninger? Kan man lære russisk i Ribe? Hvor man
ge timers matematik har de nysproglige i dag? Er begrebet

«demokrati i skolen« nået til Ribe? Findes et elevråd? Lever
«Heimdal«? Hvilke politiske fraktioner huserer på skolen?
Har man et skoleblad? Hvilke nye lærere har man fået siden
sidst? Er der stadig lærermangel? O.s.v., o.s.v.?
Ripenser-Samfundets medlemmer - alle engang organisk
knyttet til skolen - ved intet om ovenstående og 1000 andre
spørgsmål vedrørende skolens liv og virke i dag. Ved R-S's
årsfest i København i november rettede Edelberg en appel
til R-S om at interessere sig for skolens forhold og dens ak
tuelle problemer i dag. Han konstaterede en fuldkommen
mangel på engagement og medleven i skolelivet, og han sat
te et spørgsmålstegn ved vor forenings eksistensberettigel
se, når et sådant engagement ikke findes.
Edelberg har ganske ret. Vi kender ikke skolen i dag. Der
er ingen kontakt mellem skolen og R-S, og årsagen er, at vi
savner orientering - en orientering, som rettelig burde til
flyde os gennem medlemsbladet. Det bør være RipenserBladets opgave i fremtiden at formidle en udvidet og lø
bende reportage fra skolen til medlemmerne. Jeg opfordrer
derfor R-S's bestyrelse og bladets redaktør til straks at åbne
en fast rubrik i bladet samt etablere et panel af «columni
ster« på skolen (elever og lærere), som på skift kan give os
et billede af, hvad der foregår i dag. Columnen behøver blot
at bestå af H-l side i hver udgave. Det må være overkom
meligt. Jeg beder R-S's bestyrelsesmedlem på skolen deltage
i panelet og give os det første bidrag.
Et sv ar fra Jens
Jeg føler mig foranlediget til at svare kort på Carl Rise Damkjærs læserbrev «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« sy
nes jeg har været fast bestanddel af bladet så langt mit kend
skab til dette rækker, og det er vel også vanskeligt at finde
nogen, der bedre er i stand til at redigere den end vor re
daktør med hans store og grundfæstede lokalkendskab.
Den sensationsprægede overskrift på brevet er jeg så venlig
at betragte som blikfang, for det har naturligvis aldrig været
CRDs hensigt, at Ripenserbladet skulle konkurrere med for
middagspressen, men af de øvrige emner er der ikke et, der
ikke berøres enten i den faste rubrik eller i forskellige refe
rater og taler i årets løb (referat af translokation 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 in

teresse for den forening de er medlemmer af og få dem til
at overveje, hvorfor de er medlemmer. Også mig fik Edel
bergs tale til at tænke, og jeg kom til det stik modsatte re
sultat af ham: At Ripensersamfundet er og skal være en fuld
stændig harmløs forening. Det eneste fællesskab for Ripen
sersamfundets medlemmer er, at de alle engang har været
elever på Ribe Katedralskole, det er et fællesskab i noget for
tidigt og derfor i sin grund sentimentalt. Hvis et sådant fæl
lesskab fik magt og brugte den, ville det gøre mere skade
end gavn, det ville virke bagstræberisk og hæmmende på
det sunde liv, der netop nu (og til enhver tid) udfoldes på
skolen - til illustration behøver jeg blot at pege på den rolle
«die alte Herren« i mange år spillede i tyske studenterfor
eninger.
Det harmløse Ripensersamfunds medlemmer viser deres
interesse og følelse for deres gamle skole, når de møder op
på skolens festdage og når de spytter i bøssen til årets di
mittender, når de glæder sig ved at møde gamle kammera
ter og ved at blive holdt orienteret om hinanden og skolen
og byen gennem «Ripenserbladet« (som derfor er samfun
dets vigtigste aktiv), dette skal Ripensersamfundet være, og
efter min mening ikke meget mere.

1976 - Elevinitiativernes eksistensqrundiaq
1 1976 var/ttcoh
,Wc/6ye ude med riven i bladet:
Det er for en meget stor del elevaktiviteterne, der bidra
ger til at gøre skolen indholdsrig og udholdelig, og denne
funktion er så betydningsfuld, at både nuværende og for
henværende skoleelever må gøre deres til at bevare disse ak
tiviteter.
Skolebladet er et muligt forum for mange forskellige de
batter, samtidig med, at det også kan være eller er en orien
tering om de begivenheder, der finder sted på den enkelte
skole. Men en af forudsætningerne for et sådant blads eksi
stens er, at eleverne har adgang til visse faciliteter. Forhol
dene på Ribe Katedralskole er jo desværre i øjeblikket me
get dårlige i forhold til andre gymnasier, hvilket for største
partens vedkommende skyldes en usædvanlig uvilje hos
stat og amt gennem flere år mod at bevilge penge til skolen.
Her er det nok ikke for meget sagt, at flere af de sjællandske
gymnasiers faciliteter ligger meget over gennemsnittet. Det
er i hvert fald et faktum, at der i dag eksisterer en meget
ujævn fordeling af goderne inden for uddannelsessektoren.
Men som sagt, skolebladet Mercuriuses redaktion har
hvert år et stort besvær med at skaffe kapital til udgivelsen.
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Denne består som regel af en abonnementspris pius en sta
Såfremt andre medlemmer af foreningen er interesseret i
dig mere og mere usikker annonceindtægt. Det er vitterligt at føre denne ide ud i livet, er jeg villig til at gøre en aktiv
ubehageligt år efter år at skulle gå tiggergang rundt til for indsats, og henvendelser er velkomne.
retningerne for at kunne bevare bladet.
Elevforeningen Heimdal, som hvert år gør sit bedste for Oq et svar fra O/e /in/s/cc
at kunne tilbyde eleverne lidt af hvert, som f.eks. foredrag,
Når man ved, at Jacob Melbye i næsten tre år har taget ak
fester, musikaftener m m. har det heller ikke altid lige let. tivt del i organisatorisk arbejde på skolen og i en periode
Heimdal har dog fået oparbejdet en lille sum penge, bl.a. har været ledende redaktør på Mercurius, kan man nok un
fordi bestyrelsen ind imellem har været tilbageholdende dre sig over den manglende viden om skolens administra
med at ofre de helt store summer på det ene og det andet tive forhold, som lyser ud af indlægget i sidste nummer af
- og med rette. Det er svært at tilrettelægge arrangementer Ripenser-Bladet.
langt ud i fremtiden, når foredragshonorarer, orkester
1. )>en usædvanlig uvilje hos stat og amt gennem flere år
lønninger m.v. hele tiden stiger uberegneligt. Foreningen mod at bevilge penge til skolen«. JM burde vide, at der til
eksisterer på kontingenter og tilskud fra Ribes handlende en statsskole som Ribe Katedralskole ikke kommer nogen
til den årlige auktion. Også de officielle elevorganer kun amtsmidler. Statens bevillinger til Ribe Katedralskole er
ne ind imellem ønske sig et budget, der spændte lidt vi ikke præget af nogen ^usædvanlig uvilje«. De nedskærin
dere.
ger i de offentlige budgetter, som er gennemført i de se
Sidst men ikke mindst er der de aktiviteter, som bliver neste år, har ikke ramt Ribe hårdere end andre steder. Når
til på foranledning af de uorganiserede initiativer, og som JM sammenligner med sjællandske gymnasier, glemmer
derfor ikke hører hjemme under Mercurius, Heimdal eller han at tage i betragtning, at det dels er større skoler (med
andre organers budgetter. Disse initiativer bliver ofte be et større totalt elevtilskud) og dels kan være amtskommu
kostet af initiativtagerne, hvilket ret beset hæmmer det nale eller kommunale skoler, der traditionelt ligger højere
frie initiativ, fordi ingen eller kun få elever tør binde an end statens skoler m.h.t. bevillinger.
med arrangementer, som de økonomisk selv hænger på i
2. Det er noget flot at tale om årligt tilbagevendende
sidste ende.
nedskæringer, når man ikke er i stand til at påvise sådanne,
Summa summarum: De i forvejen ikke særligt velstillede og der er tale om en mærkelig sammenblanding af begre
skoleelever hæmmes i deres forsøg på at skabe et sammen berne, når man vil koble de økonomiske muligheder for
holdsgrundlag af deres egen trængte økonomi og en årligt elevaktiviteterne sammen med de bevillinger, der skal
tilbagevendende nedskæring af bevillinger fra undervis dække en eventuel udbygning af Ribe Katedralskole. Mo
ningsministeriet, der som bekendt bl.a. går hårdt ud over dernisering og ombygning af skolen er et særligt projekt,
moderniseringen og ombygningen af Ribe Katedralskole.
der ikke har noget at gøre med de årlige budgetter for sko
Formålet med denne orientering er et forsøg på at skabe lens drift.
en debat i Ripenser-Samfundet og Ripenser-Bladet - om dis
Lad mig fastslå med den givne anledning: Ribe Kate
se forhold, en debat, som formodentlig munder ud i forsøg dralskole er ikke økonomisk ringere stillet end andre af
på at skabe et økonomisk eksistensgrundlag for elevaktivi statens skoler af samme størrelse, og det er ikke vederhæf
teterne på Ribe Katedralskole. Disse aktiviteter skal ikke for tig tale at ville bilde dette blads læsere noget andet ind og
enhver pris bevares, men som tidligere elever fra Ribe Ka dermed opfordre til yderligere offervilje ud over den, der
tedralskole erindrer vi vel alle, hvor svært det ofte var at få kommer til udtryk i de store legater, som Ripenser-Sam
noget stablet på benene p.gr.a. en ringe økonomi, og hvor fundet uddeler.
ville det være nedslående at erfare, at initiativerne dør ene
Det kan være vanskeligt at argumentere mod den indle
og alene, fordi det økonomiske grundlag er bortfaldet.
dende bemærkning om, at det for en meget stor del af elev
Ripenser-Samfundet, der af forskellige fonds hvert år ud aktiviteterne. der bidrager til at gøre skolen indholdsrig og
deler mange legater, burde tage initiativet til også at opret betydningsfuld; men det er nok en af de udtalelser, man
te et fond, hvis eneste formål var at støtte de mangeartede som lærer må lære at leve med.
initiativer på Ribe Katedralskole.
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) 2002 udkom LfmtsÆtfnønf Æørre,gå?Yf-AMæM.s RIBER RET
Bogen forårsagede stor debat - ikke
mindst blandt Ripenser-Samfundets
medlemmer, som skarpt delte sig op
i for og imod HENN's opfattelse af
gymnasietiden 1962-65. Der var ikke
mange, som ikke havde - og stadig
har - en mening derom.
Ripenser-Bladet bragte et udsnit
fra bogen, men med forfatterens til
ladelse bringes her et andet og korte
re udsnit. Læs - eller genlæs - gerne
hele erindringsbogen.

"R<ber Pef".

s. 86-89:

Læg nu mærke til, at jeg i det følgende udtaler mig som en
absolut middelmådig skoleelev, der i dag ville have drevet
mig selv til vanvid. Det var med hiv og sving, jeg blev opta
get på Ribe Katedralskole, men måske har det hjulpet, at jeg
da allerede var sikret en plads som nysproglig student på
gymnasiet i Tønder. Jeg havde der haft en opløftende sam
tale med rektor A. Feilberg Jørgensen, der henvendte sig
som til ens indre menneske, men da jeg bagefter agtede at
studere teologi med henblik på at blive præst, måtte han an
befale mig at vælge en gammelsproglig studentereksamen
fra Ribe Katedralskole.
Her affødte et møde med rektor Victor Vestergaard så ab
solut en gensidig uvilje ved første blik; kedeligere karl har
jeg sjældent mødt, og han er
forblevet i min erindring
som en slags fællesnævner
for det, jeg ikke bryder mig
om ved Ribe. Katedralskolen
var til et lille stykke ud på
fortovet så absolut Vestergaards, og han var på sin vej
gennem skolesystemet ble
vet så højt præmieret, at man
måtte glæde sig over, at han
som et lille menneskeligt
træk tillod sig et glas whisky
i ny og næ. Vanen var lige
som hans skoleidealer ud
præget engelsk, men jeg bur
de ikke klage, for det lykke- Hans Edvard Mørregarcf-M'eisen.

des mig at komme gennem gymnasiet uden sammenlagt at
have talt med ham i mere end et kvarter.
Men hvilket kvarter!
Med hele skoleånden w
kan jeg på den anden side
godt forstå, at et flertal i lærerkorpset satte pris på ham, for
han nærmest samlede på yngre undergivne, der på et øje
blik kom til at ligne de ældre til forveksling. På den anden
side indser jeg kun alt for tydeligt, hvor tungt det må have
været for en eksamineret kandidat, der holdt af sit fag og
formåede at få det til at glimte i forstandens klare lys, år ud
og år ind at skulle undervise en klump følelsesgelé af min
slags.
Er konglomeratet, se på latin congZomerøre, ondsindet
trægt eller bare snotdumt?
Mobiliserer man en forståelse, må det samtidig erkendes,
at min tids gymnasielærere blev næsten umenneskeligt
straffet, da dørene til artium blev slået op på vid gab, og man
inddrog en lang række nye fag. Det var som sagt ikke svært
at få eleverne ud i den anden ende som studenter, når man
bare sænkede kvalitetskravene proportionelt.
Æo
Jeg betragter mig selv som hjemmehørende i det sære,
både uvirkelige og særdeles virkelige tomrum mellem den
sorte skole og dens afløser. Alt for mange visne lærere op
retholdt tilsyneladende det dannelsesgymnasium, som de
ikke længere orkede at tilføre indhold og engagement. Fa
caden forsøgtes opretholdt, men det gamle artium havde
for længst udspillet sin rolle, da den i en håndevending blev
løbet over ende af en discountudgave, og det svarer efter
min mening så nogenlunde til dengang de sorte rotter blev
fortrængt af de brune.
Selv vil jeg ligeud konkludere, at min gymnasietid efter
lod mig med flere spørgsmål end svar, og jeg føler mig i dag
som humanist af fag ikke det mindste i gæld til mine tre år i
Ribe.
Det er en skam, og ikke mindst for mig, som alligevel har
taget byen til mig som et af de steder, jeg er fra. Jeg er en drå
be blod i Ribe, næsten ingenting og nedsivet mellem to bro
sten i Puggårdsgade. Jeg var med en realeksamen og hele
sytten og et halvt år gammel en sen begynder i gymnasiet.
De fleste i klassen var et par år yngre og klarede sig glim
rende, medens jeg hele tiden faldt nedenud. Det var en ynk
med mig, ja, et pædagogisk kors at bære, men både frk. Willemoes og lektor Heilesen bliver hævnet i deres himmel.
Skæbnen eller den højere retfærdighed har bestemt det så-
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dan, at jeg i enhver presset situation tilbringer natten, intet
kan være længere, med at drømme, at jeg skal op i latin eller
fransk, og det er ikke nogen munter forestilling. Alle de
gamle steder giver møde på en forfærdelig livagtig måde;
der var en knast i det ferniserede bræddegulv, som jeg ple
jede at gemme øjnene i, indtil det i overhøringens sidste par
minutter gik an at løfte blikket mod Jens Søndergaards lito
grafi af nogle sorte menneskesilhuetter ved havet. Jeg er der
i drømme så uhjælpeligt igen, ansigterne og stederne er 35
år yngre, og der bliver igen talt til mig, så jeg med de mel
lemliggende års erfaring kan høre, at det er unødvendigt
groft. Derfor sætter jeg mig også i mine drømme til mod

106

værge og vil rent ud sagt ikke stille op til studentereksamen
igen, slet ikke i fransk eller latin, da jeg som magister i kunst
historie allerede har en studentereksamen, og jævnligt be
tjener mig af begge sprog.
- Nej, nu holder vi, siger jeg i søvne, men tumler så med et
forklaringsproblem omkring grunden til min blotte eksi
stens på stedet, når jeg altså har en studentereksamen. Jeg
er i drømmene altid mig selv i min nuværende situation,
men hvorfor er jeg der så overhovedet? Jeg ligger og kan i
søvne ikke slippe uden om spørgsmålet, og det skulle ellers
have lydt så ligetil, når jeg indfandt mig på rektors kontor og
med det ene ben over det andet oplyste, at jeg netop var
kommet i tanke om, at jeg havde studentereksamen og der
for med det første agtede at forlade stedet.
Medens jeg taler, betragter rektor mig interesseret, og
han vifter med hånden på den måde, som betyder, at hans
a/fer ego, Poul Hansen, straks skal rende for at få sammen
kaldt de andre lærere. Det ville være egenkærligt af rektor at
beholde denne spøjse situation for egen mund. De andre
skal også se, i hvor sære forklædninger %o?wo sop/ens kan
færdes. Her er der en slags, som man for længst havde anset
for uddød, men som nu pludselig er ankommet med en ru
tebil, guderne må vide hvorfra.
De andre lærere samles efterhånden omkring bordet, og
de kender rektor. Han kan overlevere sit samlede indtryk af
en situation med et blik og et næsten umærkeligt nik, så de
straks ved, hvad man med fordel skal mene. Frøken Willemoes markerer straks ved anråbende at vende øjnene mod
himlen, og frøken Engelsk-Tysk tager fat med sit: "Du dreng
der, nu skal du spilleme svare rektor ordentligt." Lektor Heilesen sidder og glemmer med fråde omkring munden så al
deles, at han på stedet repræsenterer den galliske ånd og esDen store og på mange måder milde mand, jeg kan i
dag så sagtens fornemme ham indefra, men i mine drømme
går han altid i selvsving.
- Åh din idiot, din idiot, råber han, men nu kan det snart
være nok. Jeg kunne jo ringe til undervisningsministeren,
både Bertel og Ole ville blive kede af at høre om mine for
trædeligheder; men et øjeblik efter sidder jeg til det yderste
ynkelig og oversætter latin, medens frøken Willemoes på
sin karleagtige facon slår en heksameterrytme an på Kate
dret. Dum da da dum, knoerne arbejder, men de skifter næ
sten umærkeligt rytme for at falde ind i hendes evindeligt
gentagne yndlingsremse: "Hop, hop, ud og plante kål, hop,
hop, ud og plante kål."

s 104-5:

A'ei/eMstdcNz/c br/M^es ef M<%b*<3g

Jeg vil nødig forulempe aedlere følelser i Ribe, men tør vel
konkludere, at det var nogle drøje år for både latinlærerin
den og mig. Jeg rejste til gengæld videre, og har ikke siden
oplevet noget lignende, medens hun fortsatte sit liv med an
dre, der næsten kunne erstatte mig. Der har nu nok skullet
to til ad gangen. Jeg må have været et ekstra ondsindet til
fælde, og var desuden uforvarende kommet i karambolage
med den golde del af det korps, som dengang stadig repræ
senterede især en stiftsby og dens selvforståelse. For ret be
set var det en nådesbevisning, at man overhovedet indlod
sådan en som mig i den sorte skole.
Og knap har man godtaget sådan et gadekryds i huset, før
den vil til at bespringe de nydelige eksemplarer med stam
tavle omkring sig.
Latinlærerinden nikkede dumpt ud i luften. Hun vidste,
hvad hun vidste og havde set med sine egne øjne! Regitze
og jeg havde ladet os bese hånd i hånd, og vi måtte en for
årsdag rejse os lettere forpjuskede fra et sted i læ ved vejen
ud til Kammerslusen, da hun kom forbi.
Det var noget andet, end når hun selv kom småløbende
efter frøken Fagerholt, der var uniformeret i knickers, væl
dige travesko og strikkelue. Vores frøken vandrede i situa
tionen alene, men bestyrtet videre.
- Hop, hop, ud og plante kål, og gad vide, hvad amtman
den ville sige til det? Nu ville hun nøjes med i første omgang
at betro sig til rektor, for hvis ikke han vidste besked om det
videre, var der i den hele verden ikke nogen, som gjorde.

Fersoubge bebYtgbMMge?* w cr

Og så begyndte debatten i bladet

/ad/, wc/;

/brdebe

biif&æggeMe ?' b/^de/.
frerere er 77debgebgf /dr og bwo<:/

T T E A W s er;'7?<r/r;'n ger

Åbent brev til Hans Edvard Nørreqård-Nielsen fra
Fro^e Æ /¿wr/er, .SfMdewt /95<9
Først og fremmest vil jeg sige dig Tak for dine to følsomme
og meget skarptsansede erindringsbøger, som både min
kone og jeg har læst med stor fornøjelse. At dømme efter di
verse læserindlæg i aviserne har du fået en del reaktioner på
specielt -Riber Ret«, hvor naturligt nok ikke alle var enige.
Her er således et supplerende indlæg med dig i den vur
dering af Ribe Katedralskole.
Hvad angår skolen var den formentlig i en overgangspe
riode, da du gik der. Dog må jeg erkende, at lærerstaben
stort set var den samme som den vi havde. Det kan jeg se af
et billede fra 1969 i skolens 850-års jubilæumsskrift - og
mange af lærerne var såmænd også til stede på et tilsvaren
de fotografi fra 1937!!
De fleste af vore skolebøger var fra 30'erne - og det var de
pædagogiske ideer (eller mangel på samme) såmænd også i
vid udstrækning,
Jovist, Ribe Katedralskole var meget gammeldags, snæver
og selvtilstrækkelig - men det følte vi ikke selv på det tids
punkt. Den var kedelig og var en skole som den vi kom fra.
Sådan var skoler! - Det var først, da jeg på et langt senere tids
punkt diskuterede gymnasieundervisningen med jævnald
rende, at jeg blev opmærksom på, at man på andre gymna
sier havde været langt mere åbne og udadrettede mod det
omgivende samfund.
Hvordan var så helhedsindtrykket?
Som sagt en gammeldags skole med et snævert udsyn.
Men alligevel havde både min kone og jeg en god skoletid
med de glæder og sorger, den alder giver. Der var jo kam
meraterne, forelskelserne, jazzklub med den dengang så
syndige "Støj« (syntes min far), klassisk musik, the på værel
serne, sammenkomst hos gæstfrie forældre, selv besøg
hjemme af skolekammerater fra oplandet, de sidste år med
mere «voksne« fester - det var jo de år, filmen »Ung leg« vak
te furore i provinsen. Det er nok alt det, man husker og som
er grundlaget for det hyggelige samvær, vi nu oplever med
fem års mellemrum, når vor studenterårgang mødes i Ribe
til jubilæer. Medvirkende hertil kan også være, at vi begge
havde syv års gang på skolen og boede i byen, hvorved vi fik

Debr/t
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et andet tilhørsforhold end elever, der kom udefra fra real
skoler i oplandet.
Vi oplevede ikke den kulturkløft, du var ude for, og der
kan meget vel have været en socialt betinget forskelsbe
handling, selvom det ikke var noget, vi lagde mærke til. Ele
verne kom både fra akademikerhjem og fra små husmands
steder i omegnen uden boglig tradition, og det så vi jo stort
på, hvis de ellers kunne begå sig og var gode kammerater.
Deres familiemæssige og sociale baggrund interesserede os
ikke synderligt.

Læserbrev fra 7?M//i/ensen 7?re<7s/b%jf'
Normalt er det en fornøjelse at læse «Ripenser-Bladet«, men
maj-nummeret 2002 var en undtagelse. Det drejer sig om
«Åbent brev til Hans Edvard Nørregård-Nielsen«.
Jeg har spekuleret meget på, hvorfor det blev aftrykt i bla
det. Størstedelen af lærerportrætterne er en række person
lige opgør med lærerne på Ribe Katedralskole i 50'erne - og
hvad skal vi læsere med dem???
Jeg har selv haft en række af de lærere, der bliver omtalt,
og blandt dem var der naturligvis nogen, jeg syntes bedre
om end andre, men derfra og til at stemple dem, jeg ikke var
så begejstret for, som «uduelige« osv., er der en bid vej.
Nej, jeg synes, det var et fejlgreb at publicere brevet, og
jeg vil som sagt gerne have en forklaring på, hvorfor redak
tionen valgte at bringe det.

medløber- og klappen-på-ryggen-indlæg. Intet væsentligt
nyt.
Tænk at have haft så negative oplevelser i gymnasietiden
som Nørregård-Nielsen og Frode Rømer. Man kan ikke lade
være med at gøre sig overvejelser om, at hvis man ikke selv
er blevet behandlet anstændigt og med respekt gennem ens
opvækst, hvordan skal man så vide, hvad anstændighed og
respekt er?
Set i det lys kunne det til en vis grad være forståeligt, at
kritikerne af skolen omtaler nogle af lærerne, der af gode
grunde ikke kan tage til genmæle og give deres version af
begivenhederne, så aldeles respektløst og unuanceret, for
ikke at tale om det uanstændige i kritikløst at kaste sig over
afdøde personers eftermæle uden at tænke på, at der måske
kunne være efterlevende slægtninge, som kunne føle sig
forulempede af en så sønderlemmende og måske uberetti
get kritik.
Med dette håber jeg at have givet et lidt andet og mere po
sitivt billede af lærere og skole end de forannævnte tidlige
re forfattere har formået eller ønsket. Jeg er selvfølgelig klar
over, at virkeligheden er vanskelig eller umulig at beskrive
objektivt, men sikkert er det, at ovenstående er en mindst
lige så objektiv og autentisk som de tidligere forfatteres be
skrivelser.

6r??;7?, 5fMi7ewf 7960. Var Ribe Katedraiskoie
oq dens iærere så rinqe endda?

Debatten fortsatte året efter i 2003: HtMemar 77rygesen TSfr/sfensen, S/Hr/en/ 7930 skriver:
Allerede i Ripenser-Bladet fra oktober 2002 forekommer
flere læserbreve, som tager afstand fra bladets publicering
af stærkt negative beskrivelser fra nogle af Katedralskolens
lærere.
Hertil svarer redaktøren, at han ikke skal øve censur, at
enhver er meget velkommen til at skrive læserbreve og/eller artikler, som publiceres ubeskåret. Siden er kvaliteten på
artiklerne jo ikke entydigt blevet højere.
Jeg antager - og håber - at bladets holdning er juridisk
uantastelig. Men jeg tilslutter mig kredsen af læsere, som
ønsker en mere restriktiv holdning til personangreb og lig
nende uetiske tiltag.

Da jeg første gang åbnede Ripenser Bladets majnummer
2002 for lige at se indholdet, blev jeg virkelig oplivet ved at
se en artikel, der kommenterede Nørregård-Nielsen's fru
strerede nedsabling af Ribe Kathedralskole og dens lærere,
for der måtte da komme en positiv modreaktion. Stor blev
min skuffelse, da jeg erfarede, at der blot var tale om et

På foranledning af læserbrevet fra Valdemar Thygesen
Kristensen har jeg som redaktør igen nøje overvejet min
holdning til en restriktiv holdning til læserbreves ind
hold.

Oq /h'r?/;e 7,ns6erg,y. Afirrfsen skriver:
Kære Frode (Rømer)
I sidste nummer af Ripenserbladet ser jeg, hvordan du
hænger vores fantastisk dygtige - og originale - lærerstab på
Ribe Katedralskole ud.
Ribe Katedralskole havde i de år, vi gik der, 1951-58, (i
samme klasse fra 1. til 4. mellem og derefter adskilt i gym
nasiet) lærere, som jeg har beundret og pralet med alle de
steder, jeg har været i verden.
/7r?i
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Redaktør Gregers /regers svar:

/A'Tw/

Jeg mener fortsat, at "Ripenser-Bladet" bør være åbent for
meninger og holdninger af forskellig art, da alle artiklers og
læserbreves forfattere står frem med navns nævnelse, men
at der i visse særlige tilfælde kan ske en tilbagevisning af
læserbreve. Dette skridt mener jeg ikke at have haft brug for
i min redaktørtid på trods af, at jeg har været meget uenig i
enkelte brevskriveres synspunkter.

) et indlæg i føljetonen om "Riber Ret" skriver .Søren
ÆeMo%JYSfMifen;
samme år biandt andet:
Det er på sin vis både morsomt og forstemmende at se sig
selv portrætteret som ungdommelig 17-18-årig gymnasiast:
dobbeltheden af særstatussens flygtige relationsforhold og
drengekonkurrencen om de særligt attråede piger - fast
holdt i korte og præcise prosa-glimt, dog med en ikke gan
ske uaggressiv, selvfremhævende og kritisk snert til den
konkurrerende hanbavians mindre lødige status på det om
råde, man selv er/var så suveræn i.
Alligevel vil det aldrig fratage mig mindet om frikvartersrundgangens intense søgen blik-kontakt - og de få, heldige
og svimlende gange - det lykkedes.

Oq et iæserbrev så sent som i 2011 fra Æ/øn N/tsfei?
C/tTvsfense?! Ribe Ret * igen - igen
Da jeg efterhånden en del gange har hørt kritik af den måde
forfatteren Hans Edvard Nørregård-Nielsen i "Ribe Ret" har
beskrevet sine gamle lærere på Ribe Katedralskole, fik jeg
fat i bogen og læste den grundigt igennem - ikke mindst af
snittene om lærerne
Jeg må [..jsige at det er meget præcist som Hans Edvard
Nørregård-Nielsen har beskrevet sine lærere, og jeg synes
jeg har oplevet det på næsten samme måde.
Jeg blev til sidst så mærket af behandlingen, at mine for
ældre tog mig ud af skolen efter bestået oprykning fra II
g.m. De sendte mig til København på Købmandsskolen,
hvor jeg fik det langt bedre og fik en god eksamen.
Engang mange år senere traf jeg frøken Villemoes på kir
kegården, hvor hun minsandten indlod sig i samtale med
mig. Hun sagde til sidst at jeg havde været en af hendes yndlingselever! ???
Her i min alders 77. år er jeg dog helt fri af alle arrene fra
skoletiden, men det tog sin tid.

I 2005 blev Hans Edvard Nørregård-Nielsen udnævnt til
æresborger i Ribe som nummer fire i rækken af æresborge
re, så det er ikke nogen ringe ære at have gjort sig fortjent til
efter kun at have været Ribe-borger i sin gymnasietid.
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1916/18

Fra det Ribe, der svandt.

Ribe Katedralskole begyndte sit nye Skoieaar d. 21. August
med 201 Elever, hvoraf 76 i Gymnasieklasserne. Aabningsmødet efter Sommerferien overværedes af Ripenser-Sam
fundets tidligere Formand, Professor Eugen Warming; der
gæstede Byen i Anledning af 60 Aars Dagen for sin Indtræ
delse i Latinskolen. Rektor Nielsen hilste den gamle Elev
med en smuk Velkomsttale.
Paa Charlottenborg er udstillet et vellignende Billede af vor
første Formand, Professor Eugen Warming. Portrættet er
udført af Maleren Knud Larsen paa Bestilling fra Carlsberg
laboratoriet.
Vort Medlem, Generalkonsul J. E. Bøggild er i Følge <PoL« af
rejst fra London til Washington, hvor han som commercial
advicer skal søge at fremme Danmarks handelspolitiske In
teresser.
Den 31. Marts døde Bogbinder og Medhjælper i Termansens Boghandel, Leonard Petersen, 63 Aar. Siden 1868 hav
de han uafbrudt været ansat i den ansete gamle Forretning,
og han vil sikkert derfor mindes af mange tidligere Skoledi
sciple.

Skolens eiever /pz/zno 1900/
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Den af Bestyrelsen paatænkte Skovtur for Samfundets Med
lemmer med Damer er foreløbig opgivet af Hensyn til
Transportvanskelighederne. Vi haaber paa bedre tider.

/A/z7.\7zz/

Følgende nye Lærerkræfter er ansatte: Cand. mag. Frøken
Luise Mortensen og cand. mag. Maitbæk der begge tillige er
gamle Ribestudenter. Skolen tæller nu 4 af sine gamle Ele
ver blandt sit Lærerpersonale.
Den 4. November døde Elev i 4. M. Klasse den 16-aarige Val
borg Thyssen Datter af Provst Thyssen i Ribe. Den livsglade
unge Piges pludselige Død vakte naturligvis stor Deltagelse
saavel paa Skolen som i Byen. Efter dette Dødsfald var Sko
len, for at forebygge Smitte, lukket i 14 Dage.
Heimdal begyndte sin Sæson med 20 Medlemmer, hvoraf 4
kvindelige. En og anden Heimdalist af den gamle Skole, vil
antagelig ryste paa Hovedet ved Tanken om de unge Piger
midt i den piberygende Forsamling, men maaske kan de
unge Damer højne Tonen i den gamle Forening. For øvrigt
har der en kort Tid tidligere været kvindelige Medlemmer i
Heimdal.

Frikvarter (*7977J.

Frem m ede K rigsfanger i Ribe.

1Slutningen af Maj og Begyndelsen af Juni 1915 begyndte de
første Flygtninge fra Fangelejrene mod Syd at vise sig i Ribe.
Disse, der var af forskellig Nationalitet, Englændere, Franskmænd, men hovedsagelig Russere, sendtes efter at være for
synede med nyt Tøj over København til deres Hjemland. Da
Forholdene imidlertid udviklede sig saaledes, at Hjemsen
delse blev umulig, og tilmed Fangernes Antal steg betydeMEDLEMSBLAD FOR RtPENSER-SAMFUNDET

R ib e , B a m M A e ,

Kemiundervisning (*7975/

.Se? /ra Nord en mægd^ Se//er,
Drøn7/nfse//er, oper //ape?,
S?orm//odsAape?, Apor en For?/d,
DanmarArs For?/d, er Aegrape?

No/d d/n Afars, da Ap/de S^y/er/
Væder d/g end F/od /møde —
møder da de? Art?Ar/, sAra/ Drømmen,
DanmarArs Drøm, oppæArAre Døde.

Se? /ra Syd e? mægdg? Fyr?drn.
NaaAe?s Fyr?arn, Aag de SArræn/er,
D/gesArræn?er, Apor en Frem?/d,
Dann?arArs Frend/d, endna pen?er-

Vog? d/n /?d, da røde Fyr?årn/
Afnager S?ormen end d/n F/amme —
//am de? ad / AiørAre?. DanmarAr,
Ae/e DanmarAr p?/ de? samme.

Ripenserbiadet (*79 77J.
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ligt, især, da efter Rumæniens Indtrædelse i Krigen, en Del Rumænere kom
til Ribe, maatte man ordne sig paa anden Maade. Man indkvarterede Rus
serne i en Telt-Lejr ved Plantagen og senere i en Lade paa Ribe Nørremark.
Det lykkedes Efterhaanden at faa ca. 200 af Fangerne overført til HorserødLejren ved Helsingør, men endnu er ca. 40 Russere tilbage i Ribe. Disse ind
kvarteredes i den omtalte Lade, hvor der er indrettet Soverum, Køkken, Op
holdsrum og Værksted. Rumænerne, hvis Antal nu er 20, bor i et Pensionat
i Byen.

Fotografisk Atelier
Ribe

::

Telf. 177

Fra svundne Tiders Ribe
Størrelse: 18X24
pr.

8tk..........................

Colonial en gro s

cm.
2,50 Kr.

ItM iM m lw iEtit.

1927/28
Jacob A. Riis' Enke og hans yngste Søn, Journalisten Geo. W. Riis, har i den
ne Sommer gæstet Ribe.
Et Selskab af skandinaviske Lærere, der har været paa Kursus paa Hindsgavl,
har atter i Aar besøgt Ribe. Ligeledes har den gamle By haft Besøg af nordi
ske Studenters Vandrelejr.
Spejderne af 1. Ribe Trop har erhvervet det maleriske lille Hus i Tange Bak
ker, der er indrettet til Vandrehytte for Spejdere og unge Mennesker, der gæ
ster Ribe.

Ribe

film og Plader for
A m a t ø r e r sælges,
fremkaldes og kopi------- eres. -------

Forlovelse er indgaaet mellem Frk. Aase Hass, Datter af Direktør H. i Køben
havn, og Valdemar Willemoes i Marseille, Søn af Redaktør Willemoes, Ribe.

Ribe

Sygeplejeartikler og Brille-Optik. Piber, Stokke og Parapiyer
Telefon 140

B E SØ G E R DE R tB E t?

Ribe
Radi atorer

C.^W iTTS

EFTFL.

Barber, Herre- & Damefrisør
Ribe. — Teif. 231.

Hr. Viggo Tarp, der i en Aarrække har haft et Sygepleje-Bureau i Amerika, har
i denne Sommer gæstet Ribe.
Forfatteren Svend Fleuron har gæstet Ribe. Han omgaas med Tanken om at
skrive en Bog om Storkene.

(Joh. Dnmsgnard)

H B en tzon s B oghandel
Telf. 41.

Ribe.

Telf. 41.

'/s Hik iitltMUlMI'l
Daglig Smeltning: 10—15,000 kg
Tetefon 02

Kl ubbens Hotel
Teif. 3.

Ribe.

Telf. 3.

Rubrikannoncer 779287

Frk. Eli Dybdal, Datter af afdøde Lektor D., har bestaaet Sko
leembedseksamen i Engelsk og Fransk.
Forlovelse er indgaaet mellem Frk. Dybdal og stud. jur. Tage
Jessen, Søn af den kendte sønderjydske Fører, afdøde Re
daktør af «Flensborg Avis«, Jessen.

Sko/egården fposfkori 79751.
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Ribe Stiftsmuseum har faaet testamenteret en smuk Maleri
gave efter afdøde Apoteker Mørk Hansen og Hustru, født
Møller. Det er et Portræt af Skibskaptajn R. F. Møller (af den
kendte Ydermøllerslægt), der døde paa en Rejse fra Hongkong til England i 1861 Billedet, er malet af J. Roed, og det
er indfattet i en smukt udskaaret kinesisk Ramme, som Kap
tajn Møller har hjemført fra Kina. Det er Kaptajn Møller, der

Leveret b!. a. tit:
Sci. CniAarmae ÆirAe i

Forlovelse er deklareret mellem Frk. Sylvia Christensen. Dat
ter af Hotelforpagter C., Centralhotellet i København, og stud.
jur. Aage Jørgensen, Søn af Hestehandler P. Jørgensen i Ribe.
Vort skattede Bestyrelsesmedlem, Ripenser-Samfundets Stif
ter, Læge Knud Fogh, er ansat som Lærer ved Officersskolen
paa Frederiksberg Slot, hvor han skal holde Forelæsninger i
Sundhedslære.

1937/38
I Oktober var der hengaaet 50 Aar siden Spare- og Laanekassen for Ribe By og Omegn indrettede Friboliger i den
gamle Latinskole overfor Domkirken.

*is

REBE JER

AnnoncePipenserbiadef C7%2i
har skænket Ribe Katedralskolens store etnografiske Sam
ling og flere geologiske Ting.
Reservelæge ved Ribe Sygehus, cand. med. & chir. E. Schoustrup Themsen viedes den 1. August til Frk. Jenny Jensen,
Datter af afdøde Lærer Jensen.
Frk. cand. phil. Bodil Willemoes, Ribe, er ansat i den danske
Legation i Prag.
Vort Medlem Maleren Stephan Ussing har atter i Aar malet en
Række gode Billeder fra Ribe fra Gaardene, Husene og Enge
ne. Blandt Billederne er et stemningsfuldt Parti fra den gam
le Rektorhave med Puggaard. Ogsaa fra Haderslev har den
flittige Maler hjembragt en Række meget tiltalende Billeder.
Den gamle Ribe-Maler Johan Rohde har atter i Aar gæstet
Ribe, hvor han, der ikke har svigtet sin Ungdoms Malerby,
har malet en Række indtagende Billeder. Hr. Rohde har tilli
ge lovet Ripenser-Bladet at fortælle nogle gamle Ribeerindringer, og da han, foruden at være en udmærket Maler, er
en meget fornøjelig Fortæller, har vore Læsere altsaa noget
at glæde sig til.

I Anledning af Ribe Bys Æresborger, Byarkivar C. N. Hermansen's 80 Aars Fødselsdag sendte Ripenser-Samfundet
Blomster.
For Midler, der fra privat Side er stillet til Raadighed, er det
lykkedes Ribe Katedralskole paa den Munthe-Brunske Auk
tion i København til Biblioteket at erhverve to sjældne Ripensia. Det drejer sig om Biskop Brorsons berømte Salme
bog «Troens rare Klenodie« i Originaludgaven fra 1739 og
Rektor Falsters latinske Tale holdt ved Skolebibliotekets
Indvielse i 1720.
Lektor Maltbæk, Ribe Katedralskole, har faaet Præmie af
Carlsbergfonden paa 500 Kr. for en Afhandling om Pelslus.
Det er tredie Gang, Ribe-Lektoren har faaet Carlsbergfondens Præmie for Studier af Insekter. Tidligere har han be
skæftiget sig med Studier af Kolerafluer.
Elev i Ribe Katedralskoles 4. Mellemklasse, den femtenårige
Anna Jørgensen, Datter af afdøde Portør Jørgensen, er af
Carnegiefonden belønnet med 200 Kr. for at have reddet en
ung Mand, der var ved at drukne i Ribe Aa under Badning.
Professor Vilhelm Andersen gæstede 19. Januar Ribe Kate
dralskole og Statsseminariet.
Pensioneret Kommunelærerinde Frøken Anna Sørensen
fyldte den 21. Februar 70 Aar.
Den 17. Marts kunde Forsvarsbrodrene i Ribe fejre 50 Aars
Jubilæum. Paa Jubilæumsdagen afsløredes paa Ribe Kirke-
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gaard en smuk Mindesten paa Foreningens første og mangeaarige Formand Gymnastiklærer Stockholm Simonsens
Grav.
Ligningsprocenten i Ribe er 9,00 mod 8,24 i Fjor.
I Aar er det 25 Aar siden Ribe Kammersluse blev aabnet.
Fru Minister Bøggild, Enke efter Minister Generalkonsul
Erh. Bøggild, har skænket nogle nye Klokker til Ribe Dom
kirkes Klokkespil, saa dette foruden Dagmarvisen kan spil
le Brorsons <>Den yndigste Rose er funden«. De nye Klokker
vil antagelig blive opsat til Efteraaret.
Vor Næstformand, Lektor Amorsen, har nylig gæstet Ribe
frisk og solbrændt.

Frk. Munck i skolegården 77P57A
Lektor Amorsen var paa sin Firsaarsdag Genstand for meget
stor Opmærksomhed. Ripenser-Samfundet sendte skønne
Blomster og fra gamle Venner og Elever Landet over strøm
mede det ind med Breve og Blomster.
Vort Medlem Professor Blinkenberg har i dette Efteraar gæ
stet Ribe.
Det vil sikkert more mange Ripensere at erfare, at Ribes
gamle Ven, Lektor C. Antonsen i Roskilde, der i Efteraaret
fyldte firs Aar, endnu i Aaret 1938 har cyklet 8000 km.
Stud. polyt. Aage Korsgaard og stud. polyt. Kaj Højberg Ni
elsen har af Tømmerhandler J. Lauritzen og Hustrus Legat
hver modtaget 100 Kr.

3.gf7?35J.

1945/49
Ribe Turistforening deltog i den store Turist- og Trafikud
stilling i Forum i København. Maleren Hakon Spliid havde
lavet nogle meget smukke Ribe-Panoramaer, der blev meget
beundrede. Journalist Rosenstand talte i Radioen om Ribe.
August er det 25 Aar siden Dagmarstatuen rejstes paa Ribe
Slotsbanke.
Den 6. August viedes i Ribe Domkirke Bankassistent Bendt
Nors, Aarhus, Søn af Sagfører Nors i Ribe, til Frøken Lilli Ni
elsen, Aarhus.
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Kommis Svend Jacob Kjær, Søn af Grosserer Antoni Kjær, er
kun 26 Aar gammel død af nedbrudt Helbred, som Følge af
Ophold i tysk Koncentrationslejr. Hans Navn er nu indsat i
Mindetavlen paa Skolen.
Styrmand Vagn Hansen er krigsforlist i amerikansk Farvand.
Ogsaa hans Navn vil faa en Plads paa Mindetavlen. Han var
Søn af Sparekassekasserer H. Hansen, Ribe. Han gjorde un
der Krigen frivillig Tjeneste i den amerikanske Handelsma
rine.

/A/Z/s/ry

Paa Ribe gamle Kirkegaard har Byen rejst en Sten paa Gra
ven, der rummer 2 engelske Flyvere, der styrtede ned ved
Ribe.
Den berømte Ripenser Astromekanikeren Jens Olsen, Ver
densurets Skaber, er død 72 Aar gammel.

Ribe Katedralskole paatæn
ker at købe den gamle Asyl
bygning, der støder op til
Skolens Grund. Det vilde
have frydet gamle Secher.

RtBE
KATEDRALSKOLE

1958/59
"Industrien«, der blev sabotagebrændt for ikke at falde i Ty
skernes Hænder, vil opstaa som en anden Fugl Pliønix med
moderne Sal og Selskabslokaler.
Vort Medlem E. Mazar de la Garde har udsendt en ny brilliant Bog fra sin Ø.K.-Tid i Siam "Blandt Teaktræer og Elefan
ter«. Vi skal senere nærmere omtale Bogen.
Rektor Jørgensen måtte i eftersommeren lade sig indlægge
på Ribe sygehus for at blive behandlet for en maveblødning.
Vor afholdte rektor er dog atter i god bedring.
Ribe Sangforening, den evig unge, har haft en fornøjelig
Norges tur. Dirigent var seminarielærer cand. mag. Rask
mark, tidligere adjunkt ved Ribe Katedralskole.
Ribe Katedralskole begyndte det nye skoleår med 350 ele
ver. Det er det største antal elever, vor gamle skole hidtil har
haft. Der dimitteres fremdeles til alle tre linjer. Den klassi
ske linje blev reddet.
Vort medlem farmer Henrik Pontoppidan er for tiden hjem
me fra Kanada på et besøg i sin fødeby.
Der er nu udsigt til at Ribe får en omkørselsvej vest om
byen, så hovedvejen bortfalder gennem de snævre gader, og
de gamle bygninger skånes for rystelser.
Recitatricen Frøken Grete Tønnesen, Datter af afdøde Provst
Tønnesen, Ribe, har i Ribe Husmoderforening holdt en me
get smuk recitationsaften. Paa programmet stod foruden
Digte af Bjørnson og Drachmann, H. C. Andersen "Grantræ
et« og "Hørren« samt Paludan Mullers "Abels Død«.
Juleaftensdag vies i Rødding Frimenighedskirke Student fra
Ribe Katedralskole Frk. Birgit Winther, Datter af Overlærer
Chr. Winther, Rødding, og Adjunkt ved Ribe Katedralskole,
Th. Alvad.

Den 20. Februar var der som
sædvanlig Premiere paa Sko
lekomedien paa vor gamle
Skole. Man opførte John Patricks morsomme satiriske
Lystspil "Det lille Thehus«,
Adjunkterne Alvad og Edelberg havde sat iscene og Fo
restillingen gik udmærket
over Brædderne.

Mangeårig forside på "Efterret
ninger fra Ride Katedralskole".

Fjernsynet har bragt en meget charmerende Udsendelse fra
Ribe, specielt Ribe Domkirke, tilrettelagt af Forfatteren Erik
Aalbæk Jensen og den gamle Ribestudent Redaktør Axel
Lassen.
1 Radioen har Museumsinspektør Hans Stiesdal holdt et
brillant lille Foredrag om de arkæologiske Udgravninger i
Ribe, specielt den berømte Runestav.
I Anledning af 100 Aaret for Aabningen af Den Antikvariske.
Samling i Ribe, Provinsens Museum, holdes 12.-15. Septem
ber nogle historiske Dage i Ribe med et fyldigt og impone
rende Program. Det er specielt Adjunkt Edelberg, der har
lagt sig i Selen for Festen. Bl. a. vil der blive afholdt Foredrag
i Ribehallen af Arkæologen Prins Peter af Grækenland om
Ekspeditionerne i Afganistan, hvori ogsaa Adjunkt Edelberg
deltog.
Den 19. August fejrede Lektor Frøken Louise Mortensen un
der megen Opmærksomhed 40 Aars Jubilæum. R.S. sendte
telegrafisk Lykønskning.
Stud. med. Knud W. Kastrup har faaet Inger Johanne Albechs Legat paa 3.000 Kr. Stud. theol. Bent Mogensen har
faaet Stipendium til Studierejse til Tyskland i 1 Aar.

/V/f/s/o/*
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Der er i Aar hengaaet 40 Aar siden Semi
nariet i Ribe overgik tii Staten.
Ribe Folkebibiiotek flytter ved Juletid ind
i den tidligere Landsretssagfører M. C.
Pontoppidan tilhørende Ejendom i Saltga
de, som Biblioteket har erhvervet.
Agnar Mykle har gæstet Ribe.
Professor Niels Finsens Enke, Fru Inge
borg Finsen, København, (født Balslev,
Datter af Biskop Balslev i Ribe) fyldte den
3. August 90 Aar.
Den 12. November fejrede Carlsberg 75 7re "Kw'Me Hoveder" ; finalen i radioen sammen med H. /Sndersen f7 964/
Aarsdagen for Ripenseren Professor Emil
Chr. Hansens Opdagelse af Methoden for Rendyrkning af Sonning Fonden har bevilget 20.000 kr. til Den antikvariske
Gær. Der nedlagdes bl. a. Kranse ved hans Mindesmærke i samling i Quedens gård i Ribe.
Ribe.
Ribes indbyggertal er pr. 1. januar i år 8054.
Overretssagfører Rasmus Reeh har paa "Studenterrigsda
gen« foreslaaet Ribe som Universitetsby, dersom vi skal have Jordemoder Lisbet Buchreitz (stud. 60) har indgået ægte
et tredie Universitet. Han pegede paa Ribe af nationale og skab med Uffe Jochumsen (stud. 60) og bor Silkeborgvej
601, 8220 Brabrand.
kulturelle grunde.
Ribe Katedralskoles juleafslutning holdtes i Aar for første
gang i Domkirken.

Ribe domkirkes brandforsikring er blevet forhøjet med 25
millioner til 38 millioner.

Vor tidligere Kasserer, Generalkonsul Frode Schøn og Frue,
har gæstet Ribe.

På Ribe Nørremark skal opføres ikke mindre end 700 eta
gelejligheder.

R.S.'s ældste medlem, fhv. Bankkasserer Riddermand Vi
landt er død 88 Aar gammel den 18. Juni.

1968/69

Kunsthistorie-studerende ved Københavns universitet, den
24-årige Hans Edv. Nørregård Nielsen (stud. Ribe 65), har
modtaget et universitetslegat på 3-600 kr. Legatet kan ikke
søges.

Ribe Katedralskoles årlige komedie blev i år Eugene
O'Neills både morsomme og alvorlige familiestykke "Du
skønne ungdom«, der fik en brillant udførelse. Bagefter var
der skolebal på Klubben.

Ribe Katedralskoles skolekomedie bliver i år Henrik Ibsens
"Vildanden«, der får premiere i februar. Lektor Alvad isce
nesætter.

Direktør Tage Petersen, Hotel Dagmar, Ribe, er optaget i
den internationale gastronomiske organisation "Chaine des
Rôtisseurs«.

Jacob A, Riis' barnebarn, mrs Elisabeth Riis Fiske Briggs, og
hans oldebarn, mrs. Mary Elisabeth Steiderger, Californien,
gæstede i sommer med stort udbytte Ribe.
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Trods indvendinger fra Viborg, kan Ribe stadig med rette
benævnes som den første danske by, der nævnes i historien.
«Rostgården - i Ribe har indviet sine nye seiskabsiokaier og
fornemme bar. Køkken «faciliteterne« og toiletforholdene
er ligeledes forbedrede.
Ved en festlighed i anledning af Dannebrogs 750 års ju
bilæum indviedes under smukke former på Munketorvet i
Ribe en fane, Danmarkssamfundet har skænket Ribe amt.
Stiftamtmand Edelberg slog det første søm i, borgmester C.
J. Pedersen det andet og stadsskoleinspektør A. Kjær Larsen
det tredie. Selve jubilæumsdagen var der festgudstjeneste i
Domkirken.
Ribe Katedralskole talte den 1. september 1968 291 elever.
Elevtallet den 1. maj 1969 var 287, hvoraf 153 er kvinder.
Ribe har fået en ny politivedtægt. Den er ikke nær så mor
som som den gamle.
Under udgravninger ved Ribe bispegård har man fundet be
tydelige rester af en gammel brønd. Under rørlægningsar
bejder på Munketorv er gjort interessante fund, middelal
derligt 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 seværdig udstilling i Ribe i sommer.
En anden anerkendt ripensisk maler, Jens Karkov, har for ti
den en udstilling i Galleri GI. Strand 44.
Her slutter 50 års petit-stof leveret af den flittige journalist
Kaj Hyphoff Rosenstand med signaturen -ff. Datidens "Facebook vægskriver'.

Ka/ H. Rosensfand.
De efterfølgende Ripenser-Blade gik gradvis over til knap så
mange, men længere nyheder fra den gamle skoleby.

Og i dag samles man i facebook, som i begyndelsen af 2012
har ca. 70 grupper med rod i Ribe Katedralskole.
Ripensersamfundet har ligeledes en facebook-gruppe samt
hjemmesiden www.ripensersamfundet.dk med nyheder. I
fremtiden suppleres endvidere de trykte numre af Ripen
serbladet med elektroniske nyhedsbreve.

/AR'/.Vo/
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De! 3: Foreninqsforhotd
Stifter af Ripensersamfundet
1912:

Knud Fogh. stud. med.

Formænd for Ripensersamfundet
1912 - 1913:
1913 - 1918:
1918 - 1920:
1920 - 1921:
1921 - 1925:
1925 - 1927:
1927 - 1948:
[1938 - 1948:
1948 - 1962:
1962 - 1968:
1968 - 1988:
1988 - 2001:
2001 -

Eugen Warming, professor, dr. phil. *
K.F. Kinch, dr. phil. *
B. Poulsen, kaptajn, amtsvejinspektør
O. Bluhme, ingeniør
Immanuel Bang, næstformand i Landsoverskatterådet
Peter Paulsen, overretssagfører
Knud Fogh, overlæge (medlem af bestyrelsen fra 1912) *
Foreningen i dvale, dog med to numre af R-B omkring skolens 800 års dag i 1945]
Kai Hyphoff Rosenstand, journalist (medlem af bestyrelsen fra 1912) *
Johs. Jørgensen, rektor*
Anton Karkov, lektor *
Ole Marker, dr. med., universitetslektor
Knud William Kastrup, speciallæge

Redaktører af Ripenserbiadet
1916 1918 1972 1987 1991 1993 2004 -

1918:
1971:
1987:
1990:
1993:
2003:

N.J. Buch, politifuldmægtig
Kai Hyphoff Rosenstand, journalist (redaktionssekretær allerede fra 1916) *
Anton Karkov, lektor *
Mogens Juhl, konsulent*
Ejvind Bech Nielsen, lærer, VUC *
Gregers Jæger, amtsarkitekt *
Henrik Præstholm, landinspektør *

Formænd og redaktører markeret med * er omtalt detaljeret i kapitlerne om Ripensersamfundets udvikling (side 7)
og Ripenserbladet (side 42).
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Foreningens første bestyreise i 1912
Formand:
Næstformand:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

Eugen Warming, dr. phil., professor
C. Amorsen. overlærer
J. S. Bjerge, stud. mag.
K. Fogh, stud. med et chir.
Franz v. Jessen, redaktør
K. F. Kinch, dr. phil.
E. Sturup, cand. jur., fuldmægtig

Bestyreisen op til 100-års dagen i 2012
Formand
Næstformand:
Sekr./adresseefterforsker:
Kasserer:
Redaktør og arkivar:
Webmaster og -designer:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

Knud W. Kastrup, (s54), speciallæge
Povl Dons Christensen (s65), civilingeniør
Conny Rom Petersen (s76), sekretærkoordinator
Hans Erik Christensen (s65), civilingeniør
Henrik Præstholm (s60), landinspektør
Søren F. Bregenov (sOl), fuldmægtig
Jørgen Mejsen Westergaard (s55), dyrlæge
Tove Tranberg (s69), lærer

Fra Venstre: 7ove, Conny, Povi, Knud W, Søren,
Hans Fr;k, Henrik og Jørgen.

/b /Yu?/n

r/; o/r/
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Medtemsstatistik
<

DoM.s CArfslenset!, .Vresj/brrM^rir/ / Æi/<erMersYOM/MMdet

Ripensersamfundet begyndte som en ren københavnerfor
ening: Studenterne fra Ribe Katedraiskole søgte alle mod
København, og det var derfor naturligt, at foreningens hjem
sted blev hovedstaden.
Med åbningen i midten af sidste århundrede af universi
teter i først Århus, så Odense og Aalborg blev foreningens
medlemmer spredt geografisk.
De dimitterede fra skolen fortsætter i dag heller ikke i
samme omfang som for bare 50 år siden på en akademisk
uddannelse. Studentereksamen er ikke længere kun' be
gyndelsen på et akademisk forløb ( stud.art.'), men snarere
afslutningen på en grunduddannelse.
Nu sendes over 200 ud fra skolen hvert år. Studenter og
hf'ere.
For 50 år siden var tallet under 60 - og heraf var cirka
halvdelen realister.
Figur 1 viser antal medlemmer registreret hvert femte år
fra 1912 til 2012.
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Figur 7; /Sntal medlemmer /iverf 5. år. samlet De høje søjler /' 79% og 1
2072 angiver antal mulige medlemmer.

Medlemstallet toppede omkring 1997 med cirka 2000 med
lemmer. Siden er tallet faldet til cirka 1600 i 2011.
Figuren viser også, at foreningen var ved at opgive under
krigen og senere i 70'erne, da blandt andre Rise Damkjær
og Veisig var med til at give foreningen nyt blod, som be
skrevet i et tidligere kapitel.
Figur 2 viser et situationsbillede i 1996 og i 2009 af med
lemmernes fordeling pr. dimissionsår.
For alle årgange er medlemsandelen cirka 30 procent,
hvilket man må sige er net uden at være prangende, set i ly
set af både den geografiske og den karrieremæssige spred
ning blandt de dimitterede og med de andre muligheder,
der i dag findes med hensyn til at lave sociale netværk.
Det typiske billede er, at de yngste årgange ikke melder
sig ind. Men at interessen gradvis opstår med markeringen
af jubilæer m.m. For årgang 1996 og ældre er medlems
procenten i dag cirka 35. For de yngste 15 årgange er den
cirka 13-

Ripensersamfundet må erkende, at hvis man skal gøre for
eningen attraktiv for de yngre årgange, skal man moderni
sere kontakten til medlemmer gennem elektronisk kommu
nikation (hjemmeside, elektroniske medlemsbreve, facebook m.m).
Foreningens medlemsstatistik afslører også en markant
stabilitet i den geografiske fordeling af medlemmerne i de
seneste cirka 35 år, altså efter at studenterne ikke længere
nøjedes' med at rejse til København.
Figur 3 viser blandt andet medlemmernes fordeling på
postnummer i 1977 og i 2011 (godt en generation senere).
Konkluderende kan noteres, at Ripensersamfundets med
lemsgrundlag er øget markant gennem de seneste år med
flere og flere dimittender, uden det har givet udtryk i en øg
ning af medlemsantallet. Det bliver Ripensersamfundets
store udfordring i de kommende år.

3.
1977- i alt 1044
medtemmer.

a 6760 Ribe
a 6700 Esbjerg
* 6670 Hoisted

a 6650 Brørup
a 6771 Gredstedbro
a 6630 Rødding
a 6510 Gram
a6520Toftiund

a 6780 Skærbæk

2011 -¡att1622

a 6760 Ribe
a 6700 Esbjerg
a 6670 Hotsted
a 6650 Brørup
a 6771 Gredstedbro
a 6630 Rødding
a 6510 Gram
'6 5 2 0 Tofttund

a 6780 Skærbæk

Medlemmernes fordeling pr. postnummer.

Fordelingen et den fjerdedel et medlemmerne, som bor malts. 30 Itm
fra Ribe.
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Andre titsvarende etevforeninqer
H //n /rs

C/trtvleMveM, T^^^ensersn 777/ i 7??dc/.s* k a s s e r e r

Ud over Ripensersamfundet, som er en af de største med
sine ca. 1.600 mediemmer, findes der en lang række for
eninger for tidligere elever fra gymnasierne i Danmark. For
eningernes form er ret forskellig, men der er enkelte, som
minder om Ripensersamfundet.
Ripensersamfundet har foretaget et udpluk af de for
eninger, der findes for tidligere elever - eller for gamle ele
ver, som nogen kalder dem - og set på, hvordan de fungerer.
Mange gymnasieskoler, som fx /T/'øm'wg G)w;7M.sYM?w har
oprettet muligheder for kontakt mellem tidligere elever og
arrangerer også jubilararrangementer, uden at der er opret
tet en egentlig forening. De vil ikke blive beskrevet her.

Foreninger, der iiqner Ripensersamfundet
Et eksempel erÆos^7'Menser-3itnt/Mwde^ hvis medlemmer er
tidligere elever fra Roskilde Katedralskole. Denne forening
blev oprettet i 1916 og er dermed næsten lige så gammel
som Ripensersamfundet. Roskildenser-Samfundet har ca.
600 medlemmer og har en kontingentmodel, der svarer til
Ripensersamfundets: Gratis medlemskab i dimittendåret,
nedsat kontingent de første fem år (50 kr om året) og et nor
malkontingent på 150 kr. om året. Herudover kan man blive
livsvarigt medlem for 1500 kr. For de penge får medlem
merne årsskriftet "Roars Kilde" og en jubilar- og årsfest den
anden lørdag i juni måned, som således ikke har forbindel
se med skolens translokation, som det er tilfældet for Ri
pensersamfundets jubilarreception. Ligesom Ripensersam
fundet udsender Roskildenser-Samfundet en jubilarover
sigt i årets første kvartal.
Sønderborg Som/Mwde^ har ca. 2.200 medlemmer, som
er tidligere elever fra Sønderborg Statsskole. Foreningen
blev oprettet i 1927, og medlemmerne betaler 50 kr. om
året eller 500 kr. for livsvarigt medlemskab. Foreningen
udgiver et årsskrift i december måned med artikler, der er
skrevet af tidligere elever og lærere. Det lave kontingent
rækker ikke til yderligere foreningsbetalte aktiviteter, men
foreningen afholder alligevel et julebal tredje juledag for
tidligere og nuværende elever. Endvidere afholdes jubilar
sammenkomst i juni måned og endelig en dimittendfest,
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også i juni. Alle festerne finansieres ved deltagerbetaling
og barsalg.

Eksklusive foreninger
Begge de kendte kostskoler Sorø Akademi og Herlufsholm
har foreninger for tidligere elever.
Sorønsb Sotn/itttd blev oprettet i 1862 og har ca. 1.700
medlemmer. Medlemskontingentet er gradueret således, at
dimittendåret er gratis, de syv år herefter betales 170 kr./år
og derefter 340 kr. om året. Et livsvarigt kontingent koster
7.250 kr. Foreningen udgiver "Soranerbladet" 6 gange om
året på papir. Bladet er mere end 80 år gammelt. Forenin
gen afholder en årsfest i oktober. Herudover afholdes for
skellige typer arrangementer hen over året, såsom froko
ster, whiskyklubarrangementer og golfarrangementer. For
eningen ejer Soranernes Hus på Frederiksberg, som er kol
legium og mødelokale for bl.a. soranerfrokosterne.
//e^'/or'/oner.sYtrn/MWY/et blev oprettet i 1850 og har mere
end 1.300 medlemmer. Årskontingentet er af samme størrel
sesorden som Soransk Samfunds, mens det livsvarige kontin
gent er gradueret efter alder fra 1.600 til 9 300 kr. Forenin
gens blad, "Herlovianeren", udgives 4 gange om året, første
gang i 1923. Herlovianersamfundet afholder mange arrange
menter: Trollefesten i januar, rusfest i november, jubilartræf i
maj, "Fik-Fak'-turnering med Soranerne på Kristi Himmel
fartsdag og Herlovianergolfmesterskab i september. Endvide
re fejres Mortensaften med middag for medlemmerne med
ledsager. Og endelig holdes der endvidere tirsdagsfrokost for
alle gammelherlovianere den første tirsdag i måneden.
Af andre foreninger fra privatskoler skal nævnes /:Ve?7som/itndef fra Ingrid Jespersens Gymnasieskole, der blev
oprettet i 1919 og som har 38 medlemmer, ogyo/MMness&o/ens Finner af 1983, der som navnet antyder, blev oprettet i
1983. Sidstnævnte har ingen medlemmer, men har et fest
udvalg, der arrangerer en årlig fest for tidligere elever frajohannesskolen.
En oversigt over ovennævnte foreninger og en række an
dre med angivelse af webadresse og andre oplysninger fin
des omstående.

Andre /orcn/nger/o?' Od//gere e/erer

Ripensersamfundet (Ribe Katedralskole)

Gamle elever ved Odense Katedralskole (GOK)

K ontakt: www.ripensersamfundet.dk.
O prettet: 1912.
M edlem stal: ca. 1.600.
K ontingen t: 150 kr./år, dog 75 kr./år for de første fem år
efter dimittendår, som er gratis.
B lad m.v.: Blad tre gange om året, "Ripenserbladet". Elek
tronisk nyhedsbrev ad hoc.
A rrangem enter: Generalforsamling i februar, jubilarre
ception i juni.

K ontakt: http://www.odensekatedralskole.dk/gym/gamle-elever.htm.
O prettet: 8/2/2003.
A rrangem enter: En årlig gensynsfest.

Roskiidenser-Samfundet (Roskiide Katedraiskoie)
Hovedopgaverne er at finde adresser på årets jubilarer og
at formidle foreningens medlemsblad "Roars Kilde". Der
udsendes adresse- og klasselister for 25, 40 og 50+ jubila
rer senest 1. kvartal.
K ontakt: http://www.roskildensersamfundet.dk.
O prettet: 28/10/1916.
M edlem stal: Ca. 600
K ontingen t: 150 kr./år, dog gratis det første år efter di
mittendeksamen, derefter kr. 50 de næste 5 år. 1.500 kr.
for livsvarigt medlemskab.
B lad m.v.: Årsskrift "Roars Kilde" kommer i juni. Nu kun
digitalt pga. portoudgifter. Overvejelser om nyhedsbrev.
A rran gem en ter: Generalforsamling og års- og jubilarfest
anden lørdag i juni. Middagen er begrænset til jubilarer,
der kommer ca. 300.

Gamle Elever (Vestjysk Gymnasium Tarm)
K ontakt: http://www.vgtsgamleelever.dk/.
O prettet: Officielt registreret i 2010, men har eksisteret i
meget lang tid.
M edlem stal: 2.200 registrerede brugere på hjemmesiden,
heraf 1.600 på email.
K ontingen t: Intet kontingent.
Blad m.v.: Kun mailinfo om arrangementet i oktober og
Facebook-profil.
A rrangem enter: Gammel-elev-fest i oktober. Holdes på
skolen.

Christianshavns Gymnasiums Venner (CGs Venner)
Giver økonomisk støtte til CG-relevante aktiviteter. Penge
ne kommer fra overskud fra festen og indsamlinger.
K ontakt: http://www.cgvenner.dk.
O prettet: 22/05/2007.
A rrangem enter: Årlig fest med deltagerbetaling.

Sønderborg Samfundet (Sønderborg Statsskole).
Har ikke aktiv opsøgning af adresser på jubilarer. Adresser
indsendes på e-mail til foreningen. Foreningen har en låne
fond til uddannelsesformål.
K ontakt: http://www.statsskolen.dk/om-skolen/soenderborg-samfundet/.
Oprettet: 1927
M edlem stal: Ca. 2.200.
K ontingen t: 50 kr./år eller 500 kr. for livsvarigt medlems
skab.
Blad m.v.: Årsskrift i december. Artikler skrevet af gamle
elever og lærere. Overvejer netudgave og kun udsendelse
til medlemmer over en vis alder. Overvejer helt at droppe
trykningen pga. dårlig økonomi. Vil lade skriftet være frit
tilgængeligt for alle. Vil ikke bøvle' med adgangskoder
m.v.
A rrangem enter: Julebal 27. december for gamle og nu
værende elever. Deltagerne betaler entre. Jubilarsammen
komst i juni. Blev i 2011 holdt lørdag 18/6. Inviterede var
25-års, 40-års, 50-års, 60-års, 65-års, 70-års, og 75-års jubila
rer. Deltagerbetaling. Dimittendfest i juni måned. Deltager
betaling.

A ndre /o rc n /n ^ e r/d r f/d//gerc r/ercr
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Jubitæumsforeninqen for Odder Gymnasium

Hjørring Gymnasium

Første studenter er fra 1982.
K ontakt: http://www.odder-gym.dk/fileadmin/fiier/Fra_
gammel_ hjemmeside/jubi/index.html.
O prettet: Ca. 1987.
M edlem stal: 1.753 (elever fra 1982 til 2010).
K ontingen t: 200 kr. for livsvarigt medlemskab. Tidligere
10 kr./år. Kontingentet dækker administrationsudgifter,
porto, kopiering og kuverter.
B lad m.v.: Hjemmesiden.
A rran gem en ter: Studenterjubilæumsfest for 2-, 5-, 10-,
15-, 20-, 25- og 30-års jubilarer. Holdes i oktober. Pris 400
kr. for medlemmer i 2011 inkl. 3-retters festmiddag og frie
drikkevarer. Rabatmuligheder. Ikke-medlemmer 600 kr.,
hvoraf 200 er kontingent.

Ingen forening, men skolen inviterer 15- og 25-års jubila
rer til fest mod betaling. Ældre jubilarer inviteres til en
uformel sammenkomst i forbindelse med dimissionen. Ju
bilarerne kan henvende sig til en række kontaktpersoner,
der er opslået på skolens hjemmeside.

Viborg Katedralskole
Tilsyneladende ingen forening for tidligere elever. Skolen
holder en gensynsfest for alle tidligere elever hvert andet
år.

Foreningen Johannesskoiens Venner af 1983
K ontakt: http://www.johannesskolen-slos.dk/
O prettet: 1983
M edlem stal: Ingen medlemmer af foreningen som sådan,
men SLØS-udvalget har ca. 10 medlemmer.
K ontingen t: Intet kontingent. Økonomien bygger på
overskud fra den årlige SLØS-fest.
Blad m.v.: Intet blad. Hjemmesiden giver den nødvendige
information.
A rrangem enter: Foreningen søger at opnå vedtægternes
formål ved at afholde én årlig fest for tidligere elever på Johannesskolen - denne fest afholdes Sidste Lørdag i Septem
ber, heraf navnet SLØS-festen.

Aarhus Katedratskoies Venner

Elevsamfundet (inqrid Jespersens Gymnasieskole)

Forening for nuværende og tidligere elever fra Aarhus Ka
tedralskole. Oprindeligt navn: 'Aarhus Katedralskoles Ven
ner: Aarhusianersamfundet". Kontakforum for gamle ele
ver via hjemmesiden. Støtteforening for skolen. Bestyrer
en række legater.
K ontakt: http://www.akat.dk/gamle-elever/aarhus-katedralskoles-venner/
O prettet: Ca. 1923
M edlem stal: Ca. 750
K on tin gen t: 100 kr
Blad m.v.: "Arosia". Blad, der udkommer to gange om året
i august og december. Ligger på hjemmesiden.
A rran gem en ter: Foredragsaftener sammen med elevfor
eningen Heimdal'. Står bag skolens mindebiliotek.

Foreningen bestyrer "Ingrid Jespersens Gymnasieskoles
Legat ". Er i gang med et større rekrutteringsarbejde.
K ontakt: http://www.ijg.dk/om_ingrid/skolens_opbygning/ elevsamfundet/
O prettet: 1919
M edlem stal: 38
K ontingen t: 100 kr./år.
Blad m.v.: Intet blad eller årsskrift.
A rrangem enter: Gamle Elevers Fest' hvert år 3. fredag i
september. Herudover 2 årlige arrangementer på skolen
for medlemmerne. Medlemmerne inviteres også til trans
lokationen.
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Soransk Samfund (Sorø Akademis Skoie)

Hertovianersamfundet (Her)ufshoim)

Database over aiie tidligere elever på Sorø Akademis Skole.
Anvender samme medlemsnummersystem som RS. Ejer So
ranernes Hus http://www.soranerneshus.dk/ på Frederiks
berg, der er kollegium. I huset er der mødelokale, hvor der
afholdes soranerarrangementer.
K ontakt: http://www.soransksamfund.dk/v2/default.asp.
O prettet: 1862.
M edlem stal: Ca. 1 700.
K ontingen t: Dimittendåret: 0 kr. 7 år derefter: 170 kr./år.
Derefter: 340 kr./år. Livsvarigt: 7.250 kr. Parkontingent 540
kr./år. Er tilmeldt PBS.
Blad m.v.: Soranerbladet, mere end 80 år gammelt. Ud
kommer seks gange årligt på papir.
A rrangem enter: Mange typer arrangementer (whisky
klub, golf, frokoster). Årsfest i oktober.

Administrerer legater til støtte for gammelherlovianere.
K ontakt: http://herlovianersamfundet.dk.
O prettet: 1850
M edlem stal: Mere end 1.300.
K ontingent: Syv fø rste årgange: 195 kr./år (i 2008). An
dre: 390 kr./år (2008). Engangskontinget: Gradueret efter
alder med 5-årige spring fra 9.300 til 1.600 kr.
Blad m.v.: Herlovianeren udgives fire gange årligt siden
1923.
A rrangem enter: Trollefesten i januar. Rusfest i novem
ber. Jubilartræf i maj måned på Herlufsholm. Alle 5-, 10-,
15-, 20- osv. års jubilarer med ledsager. Fik-Fak-turneringen
mod Soranerne finder sted på Kristi Himmelfartsdag i
Charlottenlund Skov. Herlovianergolfmesterskabet afhol
des hvert år i september. Mortensaften den 10. november
markeres hvert år ved en middag for Herlovianersamfundets medlemmer med ledsager. Tirsdagsfrokosten for alle
gammelherlovianere afholdes den første tirsdag i måne
den kl. 12.00.

Nogle af foreningernes logoer
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Hovedsponsor for Ripensersamfundets jubilæumsskrift er

E jn a r oq M e ta T h o rs e n s Fond
som har støttet udgivelsen med et større beløb.
Ejnar Thorsen var student fra Ribe Katedralskole i 1910 og havde hele
sit voksne liv tæt forbindelse til både katedralskolen og Ripenser
samfundet.
Ved Ejnar Thorsens død i 1965 skrev Ripenserbladets redaktør Kai
H. Rosenstand:
"Civilingeniør Ejnar Thorsen er død 74 år gammel. I fjor var han
hovedtaler ved Ripenser-Samfundets årsfest. Nu er han ikke mere, og
vi har i ham mistet en god kammerat og Ribe katedralskole en trofast
støtte, hvis liv og virke vi og hans gamle skole kan være stolte af.
Den dygtige ingeniør, der vandt sig et verdensnavn som medinde
haver af det kendte firma "Monberg og Thorsen" var jo især kendt for
bygningen af Lillebæltsbroen. 1955-60 var han formand for arbejds
giverforeningen, ligesom han var æresmedlem af denne organisation
og havde sæde i en række betydelige organisationers bestyrelse.
Ejnar Thorsen stammede fra Vejen, og han blev i 1910 student fra
Ribe katedralskole. Han glemte aldrig sin gamle skole, som han skæn
kede et meget betydeligt legat."
Ejnar og Meta Thorsens Fond blev oprettet i 1963.1 1995 blev fon
den registreret som erhvervsdrivende Fond, efter at den havde er
hvervet stemmemajoriteten i Monberg & Thorsen A/S. Fonden blev
herved moderfond for den virksomhed, som Ejnar Thorsen stiftede
sammen med Axel Monberg. Ejnar og Meta Thorsens Fonds formål er
dels at virke for samfundsgavnlige formål i Danmark og i udlandet, og
dels forretningsmæssige formål.
Ripensersamfundet vil gerne hermed takke såvel bestyrelsen for
Ejnar og Meta Thorsens Fond som vore øvrige sponsorer for støtten
til foreningen.

TUBORGFONDET
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