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RIBE
KATEDRALSKOLE

1973-74

Efterretninger
om

Ribe Katedralskole
for

skoleåret 1973—74

Ribe Katedralskole er indstiftet af biskop
Elias som Ribe domkapitels skole den
13. juni 1145

lærerværei

fysik og kemi '

L Afgangsprøverne 1973
(Eleverne er opført i alfabetisk orden. Hvor hjemstedet ikke er nævnt,
er det Ribe).
spr.
1. N
2. N
3. N
4. N
5. M
6. N
7. N
8. N
9. N
10. N
11. N
12. N
13. N
14. M
15. K
16. K
17. M
18. N
19. N
20. N
21. N
22. N
23. N
24. N
25. K
26. M
27. N
28. N
29. K
30. N
31. N
32. N

Karen Christensen, Holsted st.
Mette Foldberg
Susanne Grann, Sejstrup
Klaus Gunnersen, Holsted
Doris Hansen, Holsted st.
Svend Erik Holm, Hjortlund
Claus Højmark
Hanne Jensen, Roagcr
Lene Jepsen, Hømlund
Metha Jørgensen, Kalvslund
Birte Larsen, Holsted
Else Kirstine Madsen, Åtte
Poul Verner Madsen, Holsted st.
Anne Marie Neidhardt, Bramming
Ejvind Beck Nielsen
Kirsten Hedager Nielsen, Ladelund
Lone Ebbesen Nielsen
Vibeke Stræde Nielsen
Lis Petersen
Lene Rosenmay
Merete Schmidt
Kirsten Lyngs Andersen
Meta Andresen, Brøns
Mette Bolding
Helge Conradsen, Brændstrup
Dorit Gormsen, Rødding
Lene Hjelme
Hanne Holm Paulsen, Arnum
Anders Gadegaard Jensen, Rødding
Henni Jensen, Sdr. Hygum
Jette Jensen, Rødding
Birthe Jeppesen, Rødding
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

N
N
M
K
K
N
N
N
K
N
M
K

Annelise Kjær, Kjærmark, Brøns
Kirsten Klok, Gørding
Ulla Michaelsen, Gram
Dorte Kahr Nielsen, Rødding
Helle Porsgaard
Ellen Schøler, Jernved
Anna Margrethe Simonsen, Seem
Tove Skals, Sdr. Hygum
Karsten Skov, Brændstrup
Jens Staal, Rødding
Heinrich Sølbeck, Arnum
Johnny Tauman

mF.
1. Lillian Brandt
2. Eigil Braagaard, 0. Vedsted
3. Henrik Buck, Rødding
4. Bente Christophersen, Rødding
5. Niels Jørgen Friis, Hjerting v. Røddin
6. Gunnar Eggert Gram, Rødding
7. Ellen Damgaard Hansen, Brem
8. Peter Hjuler Jensen, Sdr. Hygum
9. Erik Blume Jepsen, Hømlund
10. Jørgen Kryel
11. Kjeld Mauritsen, Hjerting v. Rødding
12. Paul Birch Nielsen
13. Lars Nissen
14. Carla Olesen, Skærbæk
15. Martha Skrydstrup, Lintrup
16. Poul Søndergaard, Skærbæk
17. Palle Thomsen
18. Valdemar Thomsen, Seem
19. Truels Truelsen
20. Leif Bengtsen, Stenderup
21. Rita Christiansen, Gram
22. Bjarne Fogtmann, Fole
23. Jens Hølmkjær, Gjerndrup
24. Thomas Jacobsen, Fårup
25. Jette Janstrup, Skærbæk
26. Euöun Jepsen
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Ulla Kjær, Kjærmark
Flemming Kühl, Skærbæk
Vagn Lauridsen, Brørup
Anette Lerche, Skærbæk
Lars Krag Møller
Flemming Nissen, Fole
Jens Peder Petersen, Kærbøl mk.
Kim Petersen
Erik Schmidt, Gram
Karen Lisbeth Schmidt, Kærbølling
Bent Vase
Svend-Anker Worm, Lundsmark
Frands Voss, Skærbæk
Peder Øllgaard, Gredstedbro

2. Af skolens dagbog
31. aug. Det årlige elevmøde.
20. sept. Regionsstævne i Fladerslev.
15. nov. 2. g opførte Mogens Linck: »Det lille hotel« instrueret af
adj. Balslev.
17. nov. Skolekomedien genopførtes. Derefter skolebal på Klubbens
Hotel.
20. dec. Efter skoletid juleafslutning i domkirken. Juletale af dom
provst Kiilerich, korsang og legatuddeling.
18. jan. Det almindelige forældremøde. Ca. 150 forældre deltog.
25. jan. Hejmdals store fest.
28. jan. Orienterende møde om gymnasiet. Ca. 250 aspiranter og
forældre deltog.
31. jan.-2. feb. 3x + y på lejrskole i København, ledet af adj. Bøge
holdt og J. Olaf Flansen.
6. feb. Studieorienterende møde ved studenter.
14. feb. 3+2 K skolerejse til København, ledet af adj. Annette
Vind og magister Ledet Christiansen.
12. , 13. og 14. marts. Koncerter i henholdsvis Åbenrå, Sønderborg
og Ribe. De syd- og sønderjyske gymnasiekor samt DuborgSkolens kor opførte Haydn: »Skabelsen« (1. og 2. del) sammen
med Sønderjyllands Symfoniorkester.
2. -9. maj. Ib i lejrskole på Hallig Langeness, ledet af lekt. Edelberg,
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adj. Balslev og cand, scient. Rud-Petersen.
Der har været afholdt 4 fællesarrangementer, alle som dobbelttimer:
1. Politisk panel, 2. Birket-Smith om Chile, 3. Ægteparret Edelberg
om forhold i Kina, 4. Lrs. Carl Madsen om juridiske emner.

3. Legater m.v.
Skolens legater

Stipendiefonden: ca. 4.500 kr. i flere portioner.
Nis Nissens legat: ca. 2.000 kr. i flere portioner.
Ole Borchs legat: 2 portioner å 24,70 kr.
Lektor Amorsens legat: 1 portion å ca. 100 kr.
Rentier Schmitz’ og hustrus legat: 1 portion å 70 kr.
Rektor Øllgaard og hustru, f. Forsbergs legat: 2 portioner å
150 kr.
G. Det Moltkeske legat for sønner af kgl. embedsmænd: 2 portioner
å 150 kr.
H. Aage Haunstrup Andresens legat: 1 portion å ca. 150 kr.
I. Overlærer Secher og hustrus legat: 1 portion å 300 kr.
J. Ellen Reinckes ærespræmie: 1 portion å ca. 80 kr.
K. Kaptajn Rasmus Nelsons legat: 4 portioner å 250 kr. til studen
ter. Resten, ca. 800 kr., i en eller flere portioner til elever, hvis
forældre bor i Ribe kommune.
L. Ribe byråds legat: ca. 850 kr. - 2/s til student, Vs til elev.
M. Jens Thue Jensens legat: 1 portion å 150 kr.
N. Konsulent Jens Thorsen og hustrus mindelegat: ca. 5000 kr. til
deling mellem 2 (3) studenter.
O. Ribe Katedralskoles jubilæumslegat: ca. 7000 kr. i flere portioner.
P. Søløjtnant Vilhelm Hincheli Grønbæks mindelegat: 50 kr. til
en student.
Q. Højesteretsassessor J. Chr. Petersens legat: ca. 450 kr. til en
student.
R. Gymnastiklegatet: 1 portion ä 20 kr.
S. Ribelegat: 1 portion å 200 kr. til en student (elev) fra Ribe
kommune.
Desuden gaver fra byens pengeinstitutter og Ripenser-Samfundet fra
100 kr. og opefter.
A.-F. søges i december efter opslag på skolen (F. kun af elever i
1. g). G. søges ved ledighed (opslag på skolen). K. uddeles af Ribe
byråd og opslås i de lokale blade hver sommer.
De øvrige legater og gaver søges ikke.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
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Statens Uddannelsesstøtte

Stipendier tildeles på grundlag af en vurdering af ansøgerens øko
nomiske forhold i den periode, for hvilken støtten tildeles.
Ansøgningsskemaer udleveres på skolen.
I skoleåret 1973-74 har 136 elever fået tildelt 544.990 kr. i sti
pendier.
Befordringsgodtgørelse

Uddrag af undervisningsministeriets bekendtgørelse 17/9 1971:
$ 1. Amtskommunen yder efter de i nærværende bekendtgørelse
indeholdte regler befordringsgodtgørelse til følgende grupper af ud
dannelsessøgende.
1. Elever, der forbereder sig til studentereksamen på gymnasieskoler
og anerkendte studenterkursus.
2. Elever på anerkendte kursus til højere forberedelseseksamen.
$ 2. Det er en betingelse for at opnå befordringsgodtgørelse, at
uddannelsen er tilrettelagt som heltidsundervisning, og at eleven
ikke er berettiget til befordringsgodtgørelse i henhold til andre regler.

£ 3. Godtgørelse af befordringsudgifter ydes, hvor elevens sam
lede skolevej beregnet fra bopæl til skole (kursus) og tilbage er
14 km eller derover. Det er normalt en forudsætning for at opnå
befordringsgodtgørelse, at eleven har valgt nærmeste skole eller
kursus.
Stk. 2. Der skal i videst muligt omfang benyttes offentlige befor
dringsmidler; eget befordringsmiddel kan dog benyttes, hvor dette
af amtsrådet godkendes som mest hensigtsmæssigt.

$ 4. Ved offentlig befordring ydes godtgørelse for faktisk afholdte
udgifter. Befordringen skal foretages på den efter de stedlige for
hold billigste og mest hensigtsmæssige måde, og der skal, hvor dette
måtte være formålstjenligt, anvendes abonnementskort henholdsvis
klippekort til jernbane, rutebil eller bus.
£ 5. Anvendes eget befordringsmiddel, ydes befordringsgodtgørelse
svarende til DSB’s takst for månedsabonnementskort til den pågæl
dende for den omhandlede strækning.

S 6. Amtskommunen kan i stedet for at yde befordringsgodtgø
relse efter §§ 4 og 5 vælge selv at etablere vederlagsfri befordring af
eleverne.
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J 7. For syge og invaliderede elever, der på grund af deres syg
dom eller invaliditet ikke ved egen hjælp kan tilbagelægge skole
vejen, indrettes der ved amtsrådets foranstaltning særskilt, veder
lagsfri befordring, uanset om den i § 3 indeholdte afstandsbetingelse
er opfyldt.
§ 8. Befordringsgodtgørelse ydes til elever hjemmehørende i amts
kommunen. Elever, der ved undervisningsårets begyndelse ikke er
fyldt 20 år, anses for hjemmehørende i den amtskommune, hvor
deres forældre (forsørgere) har eller inden for de sidste 2 år har
haft bopæl eller fast ophold. Andre elever anses for hjemmehørende
i den amtskommune, hvor de har bopæl eller fast ophold.
£ 9. Til brug for ansøgning om befordringsgodtgørelse udfylder
eleverne et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet, der udarbejdes
af Amtsrådsforeningen i Danmark, kan af skolen (kursus) rekvireres
hos vedkommende amtskommune. Ansøgningsskemaet afleveres til
skolen (kursus), som indsender det til amtsrådet i den amtskommune,
hvor eleven har hjemsted, forsynet med den fornødne attestation.
Ansøgningerne skal indsamles til amtsrådet snarest muligt efter
undervisningens påbegyndelse.
Stk. 2. Godtgørelsen anvises eleven kvartalsvis bagud og udbetales
efter amtsrådets bestemmelse enten direkte fra amtsrådet eller gen
nem vedkommende skole eller kursus.
Stk. 3. Oplysning om de forventede udgifter til befordringsgodt
gørelse ved den enkelte skole (kursus) i et kommende finansår ind
sendes af skolen til det eller de pågældende amtsråd inden 1. juni.
Ribe Katedralskoles Støttefond

har til formål at yde eleverne økonomisk hjælp til lejrskoleophold
og andre af skolen arrangerede udflugter i undervisningsøjemed.
Fondens regnskabsfører er adjunkt J. Olaf Hansen. Der er i skoleåret
1972-73 indkommet 40 forældrebidrag: 1.725 kr. I samme tidsrum
er der udbetalt 2.481 kr. i tilskud til elever. Den øjeblikkelige be
holdning er 27.530 kr.
Den kollektive ulykkesforsikring

er tegnet efter forældremødets beslutning. Den koster pr. elev 3 kr.
om året.
Forsikringen yder erstatning for ulykkestilfælde, som rammer ele
verne under deres ophold i skolen såvel som på den direkte vej til
og fra denne, under skolefester og udflugter og i øvrigt under alle
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arrangementer inden for det egentlige Danmarks grænser, hvor skolen
står som arrangør.
Inden for et beløb af 1.000 kr. omfatter forsikringen også udgifter
i anledning af et ulykkestilfælde til sygehusophold, lægehjælp, be
handling af tandskader forårsaget af ulykkestilfælde samt den til
skadekomnes befordring fra ulykkesstedet, alt for så vidt sådanne
udgifter påløber inden for Danmarks grænser og inden et år efter
ulykkestilfældets indtræden. Der godtgøres kun sådanne udgifter, som
sygesikringen ikke dækker.
Det skal understreges, at forsikringen kun dækker personskader,
ikke tingskader (f. eks. briller).

4. Skolenævn og forældremøde
Ved det i vinteren afholdte valg til skolenævn valgtes disse 4 for
ældrerepræsentanter: fru Elisabeth Dons Christensen, Ribe, advokat
Hjerrild Nielsen, Rødding, fru Inger Schmidt, Frifelt, og gårdejer
Arne Hansen, Brem. Suppleanter er uddeler Ernst Sandholdt, Føvling, sognepræst Knud Jakobsen, Fårup, overdyrlæge Kiirstein Jen
sen, Skærbæk, og gårdejer Aage Pedersen, Lustrup. Lærerrepræ
sentanter er lektor Andersen og adjunkt Vind. Rektor er formand.
Ved det almindelige forældremøde den 18. januar redegjorde
rektor for nogle forhold vedrørende skolen og hjemmene og omtalte
de nye regler om reeksamination samt besvarede forskellige spørgs
mål. Derefter var der lejlighed til at tale med lærerne enkeltvis.
Til denne del af mødet var også eleverne indbudt.

5. Meddelelser til forældre og værger
1. gymnasieklasserne deles iflg. lov om gymnasieskoler i to linier:
den sproglige og den matematiske. Efter 1. g kan den sproglige
linie deles i en klassisk-sproglig, en nysproglig og en musiksproglig
gren under forudsætning af, at der melder sig mindst 7 elever til
hver gren. Eleverne i 1. g mat. fortsætter alle i 2. og 3. g på den
matematisk-fysiske gren.
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Såvel på den sproglige som på den matematiske linie kan der til
bydes undervisning i russisk i stedet for fransk i alle tre gymnasieår,
og på den matematiske linie kan eleverne vælge mellem undervis
ning i engelsk og undervisning i tysk. Til videreførelse af hvert af
disse valgfri fag kræves mindst 7, til oprettelse mindst 10 elever.
Undervisningen er vederlagsfri, ligesom lærebøger udleveres til
eleverne som lån; hæfter m. v. udleveres ligeledes - i rimeligt om
fang - vederlagsfrit. Brugte skolebøger kan kun efter inspektors
skøn sælges til dimittender.
Eleverne må selv anskaffe gymnastikbeklædning og træningsdragt
efter gymnastiklærernes anvisning.

6. Sygdom og forsømmelser
Elever, som har forsømt skolen, medbringer første dag, de atter
giver møde, en seddel, som angiver forsømmelsens årsag og varighed.
Bortset fra sygdomstilfælde må ingen elev forsømme skolen, uden
at rektor efter forudgående skriftlig henvendelse fra hjemmet har
givet tilladelse dertil.
En elev, som angribes af en smitsom sygdom, må ikke komme på
skolen, så længe der kan antages at være smittefare. Drejer det sig
om en ondartet sygdom som skarlagensfeber, difteritis, tyfus, menin
gitis og børnelammelse, kan skolen først modtage eleven, efter at
der foreligger lægeattest for, at smittefaren må formodes at være
overstået.
Udbryder en sådan ondartet sygdom i hjemmet, må eleven ikke
møde på skolen, førend der er givet lægeattest for, at smittefaren
ikke kan ventes at være til stede.
Fritagelse for gymnastik, badning og sport kan efter skriftlig hen
vendelse fra hjemmet gives af rektor, dog kun for en uge ad gangen
og højst 4 uger i træk. Længere fritagelse kræver lægeattest.

Blanketter hertil skal hentes hos rektor.

Flytning skal straks meddeles rektor.
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7. Ringetider, ferieplan m. v.
1.
2.
3.
4.

time
time
time
time

8.05- 8.55
9.00- 9.50
10.00-10.50
11.00-11.50

5. time 12.20-13.05
6. time 13.15-14.05
1974

Mandag den 14. oktober til fredag den 18. oktober: Efterårsferie.
Mandag den 23. december til fredag den 3. januar: Juleferie.
1975

Mandag den 24. marts til tirsdag den 1. april: Påskeferie.
Onsdag den 16. april: Dronningens fødselsdag.
Torsdag den 5. juni: Grundlovsdag.
Mandag den 23. juni til fredag den 8. august: Sommerferie.
Foranstående ferieplan kan ikke fraviges, medmindre der fore
ligger tilladelse fra direktoratet, og en sådan tilladelse vil kun kunne
forventes opnået i ganske særlige tilfælde.
Rektors træffetid

Rektor træffes som regel på skolens kontor hver skoledag kl. 1314, eller efter forudgående aftale. Kontorets og pedellens telefon:
(05) 42 02 66, rektorboligen (05) 42 07 36.

8. Ribe Katedralskole og Stifts Bibliotek
(bibliotekar: adj. J. Vind).
Regler for lån af bøger

1. Hjemlån af bøger kan kun finde sted i bibliotekets åbningstid,
hvilket almindeligvis vil sige alle normale skoledage mellem 8 og 14,
og kun gennem én af bibliotekets ansatte. Ønskes hjemlån af bøger
uden for denne tid, skal henvendelse ske til bibliotekaren, med hvem
nærmere aftale kan træffes. Det er under alle omstændigheder for
budt at hjemlåne bøger på egen hånd uden speciel tilladelse.
2. Hjemlånstiden er for div. opslagsværker 14 dage, for andre bøger
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1 måned. Hvor særlige forhold eller ønsker gør sig gældende, kan
en længere lånetid i hvert enkelt tilfælde på forhånd aftales med
biblioteket. Forlængelse af en bogs lånetid kan til enhver tid ske,
men kun ved personlig henvendelse til biblioteket, og kun for så vidt
ingen andre har bestilt den pågældende bog til hjemlån.
3. Aflevering af lånte bøger kan ligeledes kun ske ved henvendelse
til én af bibliotekets ansatte i lånetiden. Det er ikke tilladt selv at
stille bøger på plads.
4. Overskridelse af den fastsatte hjemlånstid vil medføre hjem
kaldelse og bøde til dækning af de hermed forbundne udgifter.
5. Hjemlån sker på lånerens ansvar, hvorfor denne er fuldt erstat
ningspligtig i tilfælde af bøgernes beskadigelse eller bortkomst.

9. Bogdepotet
Regler for boglån

Ved modtagelsen:
1. kontroller, at du har fået de samme bøger som dine klasse
kammerater.
2. bring bøgerne hjem i forsvarlig emballeret stand.
Første dag:
3. udstreg eventuelle tidligere låneres navne.
4. skriv dit eget navn med blæk eller kuglepen på den første side
efter omslaget.
5. indbind bøgerne i solidt papir, tøj eller plastic, sådan at navn
lig ryg og hjørner er beskyttede.
Inden udgangen af august:
6. undersøg, om bøgerne er i orden, f. eks. at der ikke er løse blade,
fejlhæftning fra forlaget, tilsmudsninger el. lign.
7. eventuelle skavanker rettes, eller bogen forelægges inspektor
til ombytning eller udbedring.
1 årets løb:
8. beskyttelsesomslaget fornys, inden det på noget sted er gennemslidt.
9. der må ikke lægges hæfter eller andre bøger inden i bøgerne.
10. der må ikke skrives eller streges noget som helst i bøgerne,
udover hvad faglæreren bestemmer i form af rettelser af tryk
fejl eller tilføjelser.
11. bortkomne, beskadigede eller tilsmudsede bøger skal erstattes
12

med nye bøger af låneren, uanset om de er blevet forkert be
handlet med forsæt eller ved uheld.
12. overtrædelse af nævnte regler kan medføre tab af retten til lån
af bøger.
13. hæfter til stile og opgaver udleveres på bogdepotet 2 gange
ugentlig: mandag og torsdag i Il-frikvarteret. Rationeringskort
skal medbringes. Samme sted og tid udleveres til ordensdukse
nye bøger, hovedværker o. I. efter rekvisition fra faglærerne.

10. Erhvervsorientering
Skolens elever har adgang til erhvervsorienteringsmateriale i lokale
nr. 15 (1. sal) efter nærmere opslag. En del materiale kan hjemlånes,
andet kan bruges på stedet. Adj. Balslev, der varetager denne under
visning, vil være til stede.

11. Elevforsamlingen
I de to sidste år har vi her på skolen kørt uden elevråd og har
forsøgsvis oprettet noget, vi kalder elevforsamlingen. I modsætning
til elevrådet, der kun repræsenterede ganske få af skolens elever,
har enhver lov og ret til at deltage i elevforsamlingen (hver elev har
sin stemme). Da over 250 mennesker ikke kan administrere beslut
ningsprocesserne og posten, er der nedsat et forretningsudvalg, der
skal indkalde til møde hver 14. dag. Som før nævnt har det hele kun
været anlagt som forsøg.

12. Heimdal
Heimdal er skolens elevforening. Denne forenings opgave er at
arrangere foredrag, fester, koncerter o. 1. Hvordan og hvornår disse
arrangementer skal finde sted, afgøres af en bestyrelse, der vælges
ved en generalforsamling i begyndelsen af skoleåret. Alle elever har
adgang til og stemmeret på generalforsamlingen. Det skal bemærkes,
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at de fremmødte har pligt til at melde sig ind i foreningen, da de
er med til at vælge bestyrelsen, og betale kontingentet, der er 15 kr.
Enhver kan stille sig selv eller sine kammerater op som kandidater
til bestyrelsesposterne.
Valget, der foregår ved håndsoprækning, vil derefter afgøre, hvem
der skal fungere som:
Præsident (3)
Vicepræsident (1)
Kasserer (1)
Bestyrelsesmedlem (2)
Desuden vil posterne som:
Prækantor (forsanger, 1)
Referent (1)
Pedel (4)
ved samme lejlighed blive besat. Bemærk: pedellerne indgår ikke i
bestyrelsen. I vil undre jer over, at vi har en forsanger, men det
skyldes, at vi rent traditionsmæssigt før hvert møde afsynger »Hane
gal«. I vil finde den trykt på bagsiden af jeres medlemskort.

13. Fællestimer
Eleverne har i øjeblikket krav på 8 fællestimer årligt. Programmet
foreslås af eleverne på et forretningsudvalgsmøde. Forslaget skal
godkendes af samarbejdsudvalget (bestående af 3 elever og 3 lærere
samt rektor).

14. Skolekoret
I skolens kor kan enhver elev blive optaget. Der er prøve hver
onsdag kl. 14-15. I det forløbne skoleår har koret sunget afslutnings
kantaten, ved juleafslutningen i domkirken samt ved de i dagbogen
omtalte koncerter i Åbenrå, Sønderborg og Ribe.
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15. Ripensersamfundet
Ripenser-Samfundet har gennem årene været samlingsstedet for
tidligere elever fra Ribe Katedralskole. Når man forlader skolen og
spredes for alle vinde, har mange et ønske om atter en dag at mødes
med gamle skolekammerater og genopfriske minder fra skoletiden.
Dette sker lettest gennem Ripenser-Samfundet, der med sine ca. 900
medlemmer er med til at bevare kontakten mellem gamle elever og
med skolen. I de senere år har det da også været således, at så godt
som alle russer har indmeldt sig i foreningen.
Af Ripenser-Samfundets aktiviteter skal nævnes Ripenser-Bladet,
der kommer 4 gange om året, og som bl. a. bringer meddelelse om
adresseændringer for medlemmer af de enkelte årgange. Foreningen
arrangerer endvidere normalt 3 fester i årets løb i henholdsvis Kø
benhavn, Ribe og Århus.
Yderligere kan Ripenser-Samfundet hvert år i forbindelse med
årsfesten i november uddele ca. 20.000 kr. fra Lauridsens legat til
studenter fra katedralskolen. Nærmere oplysning vedrørende an
søgning om legatet fremkommer i Ripenser-Bladet og i dagspressen.
Medlemskontingentet er kr. 12 om året, dog kun kr. 6 for elever,
lærlinge, studerende og værnepligtige. Russer er gratis medlemmer
i rusåret.
Indmeldelse kan ske til foreningens sekretær, civilingeniør Hans
Erik Christensen, Skodsborgvej 38, 2830 Virum, telf. (01) 85 39 70.

16. Musæer og samlinger
Den antikvariske samling og Antikvarisk Selskab

Den antikvariske samling i Ribe er - bortset fra Nationalmusæet
- landets ældste kulturhistoriske musæum. Det har til huse i Quedens’
Gård, Hans Tavsens Hus og Porsborgs kælder.
Dets leder er antikvar Mogens Bencard.
Dets samlinger står til fri rådighed for undervisningen, skoleelever
på studiebesøg har gratis adgang.
Antikvarisk Selskab arrangerer foredrag og ekskursioner med kul
turhistoriske emner. Til foredragene har katedralskolens elever gratis
adgang. Foredragene holdes sædvanligvis i det gamle rådhus på
V. Støckens Plads.
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Ribe Kunstmusæum

Nicolajgade 10, rummer dansk kunst fra slutningen af 1700-tallet
til nutiden. Man kommer til musæet ad broen fra Catharinæ-Plads
til den meget smukke musæumshave.
Willumsen-samlingen

hjørnet af Kurveholmen og Dagmarsgade, rummer skitser, udkast
og færdige malerier af en enkelt kunstner, nemlig J. F. Willumsen.
Ribe Katedralskole, juni 1974.
V. Vestergaard
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