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Årsskriftet er en af skolens traditioner. Der er 
også ved at være tradition for, at designholdet 
udarbejder udkast til årsskriftets forside.

Forsiden og endnu et udkast hertil ovenfor illu
strerer, at vi med skolen både vil give studiekompe
tence og udvikle personlighed.

Gymnasieelever får en bred uddannelse i sprog
fag, kulturfag og naturfag. Gymnasieelever får en 
viden og en forståelse, der sætter dem i stand til at 
gå igang med enhver videregående uddannelse. 
Vores elever lærer at samarbejde, at sætte sig ind i 
nyt stof og at kunne deltage kvalificeret i en diskus
sion.

Gymnasiet inddrager den enkelte elev aktivt - i 
timerne, i skolens sociale liv, i studierejser, forårs

koncert og i løsningen af fælles opgaver på skolen. 
Det handler vores årsskrift om.
Vi vil med årsskriftet både berette om årets begi

venheder og belyse nogle af de træk, der har spillet 
en særlig rolle på skolen og i uddannelsen i 1991. Et 
af disse træk har været udveksling af elever, klas
ser og lærere. Det har givet indsigt i andre samfund 
og oplevelse af kulturelle forskelle.

Jeg håber, at årsskriftet vil være til glæde for 
elever og forældre samt alle med interesse for Ribe 
Katedralskole.

Bent Karsdal 
Rektor
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Kalender 1991
Januar
9.-17. Forældrekonsultationer
10.-13. Ekskursion til Hamborg, 3TY, AS
22. Orienteringsdag for nye elever
30. Informationsaften for kommende elever 

og forældre.

Februar
1. Heimdals 125 års jubilæumsfest
7.-8. 3SA, 3BI, 3FY, 3KE på ekskursion til 

København
28. Forældremøde om valg af fag

Marts
2.-16. ID og KB på lærerudveksling i Boston, 

England
6.-7. Korkoncert med Sønderjyllands Symfo

niorkester i Tønder og Kolding
13. Fællesarrangement om Ribes vikinger
15. Terminsprøve for 2g
16.-24. Studierejse til Warszawa for 2y, FL
16.-23. Studierejse til Paris for 2z, PR, CJ

17.-23. Studietur til Prag for 2a, 2b og 2x, JB, 
EA, LI, EV

18.-22. Terminsprøver for 3g

April
16.-30. Udvekslingsbesøg af 2 lærere fra Boston, 

England
10. Idrætsdag for hele skolen
29.-30. 3MU, 3EN, 3EM på ekskursion til Kø

benhavn, KB, ID, LG
29.-5. Elevbesøg fra Møre- og Romsdals Fylke

Maj
2. Forårskoncert

Juni
21. Translokation

August
12.-16. Introarrangementer
16. Introfest



September
2 .-5. Forældremøder for lg
5 .-12. Lejrskole for lu på Bornholm, BB, AS
9 .-13.' Lejrskole for la ved Ry, JB, FL
9 .-13. Lejrskole for Ib ved Viborg, ID, KK
9 .-14. Lejrskole for Ix ved Oure, PG, LI
9 .-13. Lejrskole for ly på Rømø , JH, MW
9 .-14. Lejrskole for Iz ved Lemvig, TF, BM
I4 .-29. AP på lærerudveksling i Estland
16 . Forældremøde for gæsteelever
17 . Foredrag for designholdet af Henrik

Skjønnemand
18 . Sangaften for elever, forældre og lærere
20 .-4. Besøg af klasse fra Julius Cæsars Gym

nasium i Rom
23 .-26. 5 billedkunsthold på ekskursion til Ribe

Kunstmuseum, HJ
27 . Heimdalfest

Oktober
8. Fællesarrangement med det brasilianske

ensemble »Olodum«
25. Billedkunsthold på ekskursion til Es

bjerg Kunstpavillon og Esbjerg Museum
26. -9. Udvekslingsbesøg af lærer fra Estland

November
1. Fællesarrangement med slagtøjsduoen

»Safri«
7. Operation Dagsværk
29. Heimdal auktion

December
4. -5. Skolekomedie
6. Store Heimdal
21. Juleafslutning i Domkirken
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Translokation
Rektors tale
Rektor tog udgangspunkt i unges egen opfattelse 
af uddannelse som det kommer til udtryk i 1647 
stile om fremtiden og sagde blandt andet:

»... Man kan i hovedsagen finde to tendenser. 
Nogle har vældigt mod på livet. Fremtiden er først 
og fremmest et resultat af deres egen indsats. Den

afhænger ikke i så høj grad af omgivelserne som af 
de ønsker, den enkelte har, og af den indsats der 
ydes. Fremtiden er fuld af muligheder. Uddannel
se er noget, man skal have, fordi det åbner mulig
heder for den spændende og aktive tilværelse, man 
ønsker sig. Uddannelse er nøglen til det foretag
somme liv.

En anden tendens er, at uddannelse er noget 
man må tage for at komme frem til det væsentlige. 
Uddannelse er noget der skal overstås og gøres 
færdigt. Uddannelse kan være noget der frygtes. 
Det væsentlige er arbejdet og hverdagslivet. Ud
dannelse er noget man må tage for at få det arbej
de, som man ellers ikke ville få, og som er nødven
dig for at få det hverdagsliv, man ønsker sig.

Der er forskelle i de to tendenser, men der er 
også ligheder. Uddannelse er et middel frem mod 
den tilværelse, man ønsker sig. Der står ikke meget 
i stilene om uddannelse i sig selv, om målet med 
uddannelse eller det tilfredsstillende eller det for
nøjelige i at lære noget nyt eller i at tilegne sig ny 
viden.

Undersøgelsen minder os om, at vi også skal tale 
om det fornøjelige i at lære samtidig med, at vi 
taler om krav til indsats, gennemsnit og uddannel
sens indhold.

I oktober 1892 blev der holdt et lokalt lærermø
de i Hanherred. En af lærerne var Johan Skjold
borg. Han vakte opsigt ved at sige:

»Skolens Opgave kan jo bestemmes som den at 
oplyse og dygtiggøre Børnene til at faa det mest 
mulige ud af det Liv, der venter dem, en Skole for 
Livet og det opnaas bedst gennem Faget Dansk. 
Børnene skal ikke bare lære at læse lydeligt og 
tydeligt og nydeligt, men ogsaa frydeligt, og de skal 
lære at opfatte en Tekst, de skal lære med Lethed 
at udtrykke sig mundtligt og skriftligt, for kun med 
den Ballast kan man drage fuld Nytte af Oplysning, 
Kundskab og Vækkelse.«

Med lidt justering kunne den beskrivelse godt 
bruges i dag. Det der skal læres og læses skal ikke 
bare være lydeligt, tydeligt og nydeligt, men også 
frydeligt. Husk nu det frydelige. Held og lykke...«

Studenternes tale
Janus Welling:

»3 år er gået. 3 anstrengende år, 3 til tider så 
frustrerende år, at man følte, at ens liv ville være 
blevet mindre spildt, hvis man var begyndt på EFG 
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i stedet for. Men også 3 spændende år, 3 sjove år og 
3 lærerige år!
Liza Schmidt:

Det var så det. Vores gymnasietid har været 
præget af forvirring, fejltolkninger og usikkerhed. 
Det usædvanlige ved dette tilsyneladende ordinæ
re er, at det ikke kun er vores, men også lærernes 
opfattelse af forløbet, vi beskriver her.
Janus:

Der var engang, hvor man kunne nøjes med at 
sige: Jeg går i 3.g, og jeg er nysproglig. Men nu er 
grenene opløst i højniveauer og mellemniveauer. 
Mens holdbetegnelsen før kunne klares med f.eks. 
et sølle 3.k, kan man i dag risikere at skulle lire 
følgende remse af: 2bxyz3abyfiM bare for at sige, 
at man har filosofi på mellemniveau. Ja, det er 
virkningen af den nye reform, vi snakker om.
Liza:

En ny og spændende udfordring, som også vores 
skemalægger har mødt med oprejst pande, og vi 
elever har fået lov til at bruge meget mere tid i 
vores kære skole.
Janus:

Vi har sammen med lærerne bevæget os ind på 
ukendt land, da vi alle har måttet gå fra et skolesy
stem til et andet. Vi har kort sagt i denne tid følt os 
mere som eksperimenter end eksaminander.
Liza:

Vores gymnasietid har også været præget af 
nogle voldsomme og uforudsigelige ændringer og 
begivenheder rundt omkring i verden. - Da vi gik i 
l.g fandt massakren på Den Himmelske Freds 
Plads sted. Massakren rystede verden og hører 
med til de begivenheder, der vil stå i fremtidens 
historiebøger. Dengang var vi ikke klar over, at 
dette kun var den første af de verdensbegivenhe
der, vi skulle blive vidne til i vores gymnasietid. 
Janus:

I efteråret i 2.g skete de for resten af verden helt 
uforudsete omvæltninger i Østeuropa, der bl.a. 
gjorde sig bemærkede ved deres ikke-voldelighed.

Alle skolens daværende 2.g-klasser havde øst

lande som mål for deres studieture. De studieture, 
som var planlagt i begyndelsen af skoleåret, fik 
efter jerntæppets fald dobbelt relevans.
Liza:

I 2.g oplevede vi altså, at vores historiebøger var 
håbløst forældede uanset hvor frisk tryksværten 
var. I den mest opdaterede historiebog - eller rette
re i dens nytryktc tillæg, som vi fik i efteråret i 3.g -

var den 3. og indtil videre sidste verdenshistoriske 
konflikt kort nævnt - nemlig optakten til Golfkri
gen.
Janus:

Om en uge, når det sidste askebæger er blevet 
tømt og det sidste gulvtæppe støvsuget, må et 
skæbnesvangert spørgsmål uvægerligt trænge sig 
på: Hvad mi? Vi vil sikkert komme ud for situatio
ner, skolen aldrig har nævnt med et ord, hvadenten 
vi er så heldige at have fået arbejde, har fået en 
uddannelsesplads eller har mulighed for at komme 
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ud at rejse. Uanset hvad, kan ingen af os være helt 
sikre på, hvad vi går ud til.
Liza:

Ingen ved, hvad Det Indre Marked i 1992 vil 
bringe. Lige så usikkert er det, hvad den ændrede 
verdenssituation indebærer: Vil en Nord-Sydkon- 
flikt være mere eller mindre problemfyldt end den 
nu afsluttede kolde krig - Hvilket liv vil vi kunne se 
tilbage på ved jubilæet om 25 år? Hvordan har vi 
brugt de erfaringer og den viden, vi har med os fra 
Ribe Katedralskole?
Janus:

Med støtte fra hinanden og vores forældre - også 
efter at studenterhuen er hængt på knagen skal vi 
nok komme helskindet gennem livet.
Tak og tillykke«

Liza Schmidt og Janus Welling

Ripensersamfundets tale
Ripensersamfundets formand Ole marker sagde 
blandt andet:

»... Foranderligt er det samfund, I nye studenter 
skal ud i.

Skal I prøve jeres lykke i det store frie europæi
ske samfund, med de uanede muligheder?

Skal I ud i det velfærdssamfund, som kaldes et af 
verdens bedste?

Skal I ud i et konkurrencesamfund, eller et nyt 
klassesamfund, hvor kun de med de mest spidse 
albuer kan klare sig?

For få år siden var der endda nogle optimister, 
som troede, at I skulle ud i et fritidssamfund! Opti
mister, fordi de mente et samfund med noget ar
bejde og megen fritid til alle - og ikke påtvunget 
fritid uden arbejde.

Svaret på alt dette er ja! Det er det samfund, I 
skal ud i, og det er nu som altid et samfund, der er 
på vej og under forandring.

I denne mangfoldighed skal I udfolde jer, reali
sere jeres drømme og ambitioner og lykkes med 
jeres personlige liv.

Det samfund, som I skal stå her og tale om - om 
30 år, vil I selv have været med til at forandre - 
fremfor noget styret af jeres mening om, hvordan I 
vil og kan leve med jeres medmennesker både på 
det nære og på det overordnede, måske det globale 
plan. Man kan også sige: sådan som jeres egen 
moral har dikteret det.

Så vil I se, at referencerammen flyttes, at der 
hele tiden er grænser, der skal overskrides. Så 
flytter moralen sig også hele tiden, men der ligger 
altid en ny moral uden for grænserne.

Det er ikke så let at give nogle sikre råd. Men 
uden moral i den bredeste betydning går det ikke. 
Man kan endda læse, at de unges moral er mere 
idealistisk end forældrenes, så vi er alle fulde af 
håb og forventninger - og det skulle I også gerne 
være - specielt i dag!

Tillykke med eksamen! ...«
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Bestyrelsen
Ved lovændringerne i 1990 af styrelsesforholdene 
på de offentlige gymnasier, studenterkurser og 
selvstændige HF-kurser, er de tidligere skoleråd, 
som havde en meget begrænset kompetence, ble
vet erstattet af bestyrelser, som har fået tillagt 
reelle beføjelser.

Bestyrelserne er sammensat af politiske repræ
sentanter for amt og kommune, personalerepræ
sentanter, elevrepræsentanter og forældrerepræ
sentanter. Politikerne vælges for 4 år ad gangen, 
personale- og elevrepræsentanter for 1 år ad gan
gen, og forældrerepræsentanter for 2 år ad gan
gen. Forældrerepræsentanter vælges på forældre
møder i starten af de lige skoleår. Bestyrelserne 

kan endvidere udvide sig med op til 2 udefra kom
mende medlemmer.

Blandt de beføjelser som er tillagt bestyrelserne 
er skolens budget, kapacitet, fagudbud, ferieplan 
og ordensregler. Amtsrådet træffer beslutning om 
rammerne for budgettet, og inden for disse ram
mer fastlægger bestyrelsen, efter indstilling fra 
rektor, de overordnede linier for fordeling af mid
lerne. Det er også amtsrådet, der fastlægger sko
lens kapacitet, det vil sige hvor mange klasser sko
len maksimalt kan have samt det mindste antal 
elever skolen er forpligtet til at optage pr. klasse. 
Bestyrelsen bestemmer hvor mange elever skolen 
maksimalt kan optage i hver klasse. Bestyrelsen 
bestemmer, efter indstilling fra rektor, hvilke fag 
skolen skal udbyde, dog under hensyntagen til, at 
en række fag skal udbydes i henhold til bekendtgø-
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rciserne fra undervisningsministeriet. Endvidere 
træffer bestyrelsen beslutning om skolens ferie
plan og ordensregler, ligeledes efter indstilling fra 
rektor.

Udover disse opgaver påhviler det bestyrelsen at 
arbejde for at medvirke til et godt samarbejde mel
lem skole, hjem og lokalsamfund, samt medvirke til 
løsning af sociale opgaver i tilknytning til skolen.

Bestyrelsen blev valgt i løbet af vinteren, og 
holdt sit første møde 12. marts, hvor der blev fore
taget konstituering med valg af de to forældrere
præsentanter, Inge Christensen og Gunnar Lau
ridsen som henholdsvis næstformand og formand. 
Desuden blev der taget beslutning om at udvide 
bestyrelsen med repræsentanter for Ribe Er
hvervsråd og for Ungdoms- og Erhvervsvejlednin
gen, for at skabe kontakten til de grupper som 

eleverne er i berøring med før og efter deres gym
nasietid.

Det næste bestyrelsesmøde blev afholdt den 23. 
april, hvor der blev fastlagt 3 ordinære møder pr. 
år, og hvor ferieplan og skolens ordensregler blev 
godkendt.

Det første ordinære møde i skoleåret finder sted 
i september, hvor det tilpassede budget for skoleå
ret drøftes, og det fremtidige fagudbud behandles. 
I januar/februar behandles ferieplan samt det nye 
budget, og i april/maj holdoprettelse og elevtil
gang.

Bestyrelsen har endvidere været repræsenteret 
ved forældremøder for de nye l.g’ere ved skoleå
rets start, hvor der var lejlighed til at informere 
forældrene om bestyrelsens virke.

Gunnar Lauridsen
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Gymnasiets opbygning og de valgfag, der 
tilbydes på Ribe Katedralskole
Gymnasiet er almendannende. Det vil sige, at det 
giver en uddannelse, der kan anvendes i mange 
sammenhænge, og som lægger megen vægt på den 
enkeltes personlige og sociale udvikling. En almen 
uddannelse sigter således ikke mod et bestemt er
hverv.

Gymnasiet er også studieforberedende. Det vil 
sige, at gymnasiet giver det nødvendige faglige 
grundlag for videregående uddannelser. Studen
tereksamen giver adgang til universiteter og andre 
højere læreanstalter, men mange studenter i dag 
vælger også at gå i gang med kortere uddannelser 
eller søger ind som elever i private eller offentlige 
institutioner og virksomheder. Det er gymnasiet 
også et godt grundlag for.

Gymnasiet er opdelt i 2 linier, en sproglig og en 
matematisk. Fagene består af obligatoriske fag 
(som alle skal have) og af valgfag.
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Sproglig linie

3. g
Id'æt Dansk

4 timer
Histone
3amer

Religion 
3 timer

Billed- 
kunst 
2 hmer

Oldtids

kundskab 
3 tner

Valgfag 
4-5 timer

Valgfag
5 timer

Valgfag
5 timer

Ialt 31-32 
timer 
pr- uge

2. g
Idræt
2 amer

Dansk
Slimer

Historie 
s&frletg

Fortsætter- 
sprog

Geografi
3 tiner

Begynder
sprog 
4 timer

Engelsk 
4 timer

Naturfag 
4 timer

Valgfag 
4-5 timer

I alt 31-32 
timer 
pr. uge

i- g
Idræt
2 timer

Dansk hiStOHb

3 timer

Fortsætter- 
Sprog 
4tirw

Biologi 
Stimer

Musik
Stimer

Begynder
sprog 
4 timer

Engelsk 
4 timer

Naturfag 
Stimer

Latin 
3 timer

I alt 32 
timer 
pr. uge

Sproglig linie
De mørke felter er obligatoriske fag, der er fæl

les for både sproglig og matematisk linie. De grå 
felter er fag, der er obligatoriske for sproglig linie 
alene. Fortsættersprog er tysk eller fransk. Begyn
dersprog er enten fransk, russisk eller tysk. Natur
fag består af elementer fra matematik, fysik og 
kemi.
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Matematisk linie

3. g 2 timer 4 timer
Histone 
3 timer

Religion Billed
kunst

■

Oldtids
kundskab 

3 timer

Valgfag 
4-5 timer

Valgfag
5 timer

Valgfag
5 timer

Ialt 31-32 
timer 
pr. uge

2. g Stimer
Dansk
3tmr

nBuW
2 timer

3m;y Geografi
3 timer

Engelsk 
4 timer

Matematik 
Slimer

Fysik 
3 timer

Valgfag 
4-5 timer

I alt 31-32 
timer 
pr. uge

i- g

......... 
"

/ i 
' 

•

Dansk
3 timer

Historie
3 timer

Sprog2

4 limer
Biologi 
Stimer

11 Engelsk 
3 timer

Matematik
5 timer

Fysik 
3 timer

Kemi 
3 timer

I alt 32 
timer 
pr. uge

Matematisk linie
De mørke felter er obligatoriske fag, der er fæl

les for både sproglig og matematisk linie. De grå 
felter er fag, der er obligatoriske for matematisk 
linie alene. Sprog 2 er enten tysk, fransk eller rus
sisk.
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Valgfagene består af fag på højt niveau - det vil 
sige fag, der strækker sig over mindst 2 år eller 
bygger videre på et 2-årigt obligatorisk fag - og fag 
på mellemniveau.

På sproglig linie tilbydes følgende fag på højt 
niveau:

Antal timer ugentligt

2g 3g

latin 5 5
græsk 5 8 (incl.

oldtidskund-
skab)

samfundsfag 5 5
musik 5 5
engelsk - 5
tysk - 5
fransk - 5
russisk - 5

På matematisk linie tilbydes følgende fag på højt 
niveau:

Antal timer ugentligt

2g 3g

matematik - 5
fysik - 5
kemi 4 5
biologi 5 5
samfundsfag 5 5
musik 5 5
engelsk - 5
tysk - 5
fransk - 5
russisk - 5

Som fag på mellemniveau med 4 ugentlige timer i 
2g eller 3g tilbydes:

Billedkunst, biologi, datalogi, design, erhvervsø
konomi, filosofi, geografi, idræt, kemi, latin, mate
matik, musik og samfundsfag.

Valg af fag: I Ig vælges sprog. I 2g vælges ét fag og 
i 3.g skal man have 3 valgfag.

Alle elever skal vælge mindst to fag på højt 
niveau.

Sproglige skal vælge mindst et sprog på højt 
niveau.

Matematikere skal vælge mindst et af fagene 
matematik, fysik, kemi, biologi, samfundsfag eller 
musik på højt niveau. Elever på matematisk linie, 
der vælger samfundsfag eller musik på højt niveau 
skal yderligere vælge mindst ét af fagene matema
tik på højt niveau, fysik på højt niveau, biologi på 
mellemniveau, geografi på mellemniveau eller ke
mi på mellemniveau.

Sproglige kan vælge både græsk og latin på højt 
niveau i 2g. I dette tilfælde fravælges et af de 
øvrige sprog.

Trods disse regler for valg er der mange mulig
heder for at kombinere fag. Man kan vælge tre 
naturvidenskabelige fag, man kan vælge tre sprog i 
3g eller man kan kombinere sprog, naturviden
skab, samfundsfag og musik.

Nogle hold vil bestå af både sproglige og mate
matiske elever, andre hold alene af sproglige eller 
matematikere.

Skolen kan ikke garantere, at der oprettes hold i 
alle tilbudte fag, men vil søge at opfylde elevønsker 
bedst muligt og tage særligt hensyn til højniveau
fag.
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At gå i gymnasiet
For år tilbage var gymnasiet meget anderledes set i 
forhold til i dag. En studentereksamen var stort set 
forbeholdt unge fra de højere sociale lag, mens den 
mere jævne befolkning sendte deres børn i mel
lem- eller realskolen. De traditioner er heldigvis 
brudt, og unge fra vidt forskellige lag tager studen
tereksamen nu om stunder.

Men hvad er gymnasiet så egentligt? Det er et 
sted, hvor du får en 3-årig grunduddannelse, der 
består af en bred vifte af fag ligesom i folkeskolen. 
Før reformen i 1988 var der et skarpt skel mellem 
de to linjer, det er muligt at vælge: Sproglig og 
matematisk.

Nu er det anderledes. Grænsen er mere flyden
de i og med, at en matematiker kan vælge forskelli
ge sprog på mellem/højt niveau f.eks. latin, og en 
sproglig gymnasiast har mulighed for at få fysik 
eller kemi på mellemniveau.

Her i 3.g har jeg f.eks. samfundsfag (højt nive
au), fransk ligeledes og som det eneste naturviden
skabelige fag kemi på mellemniveau - så mit skema 
adskiller sig ikke væsentligt fra en sprogligs.

I kraft af reformen bliver der stillet nogle større 
krav til den enkelte. Du bestemmer selv i højere 
grad, hvad du vil beskæftige dig med, og det er 
nødvendigt at tænke sig grundigt om, før man væl
ger fag.

Jeg synes bestemt, at reformen er en stor fordel. 
Man er frit stillet og kan kombinere kreative fag 
med naturvidenskabelige. Især er den nok en ge
vinst for matematikerne. På matematisk linje kan 
man få sprog på lige så højt niveau, som på den 
sproglige, mens de sproglige elever kun kan få 
naturvidenskabelige fag på mellemniveau.

For mig var det oplagt at fortsætte i gymnasiet 
efter 9. klasse. Mine to ældre søskende har begge 
gået på Ribe Katedralskole og har kun rosende ord 
tilovers derfor.

Desuden ønskede jeg at fortsætte min skolegang 
et sted, hvor der gives en bred undervisning. Der
for altså gymnasiet frem for eksempelvis handels
skolen, hvis fag hovedsagelig er baseret på læren 
om erhvervs- og forretningslivet.

Efter at have gået på Ribe Katedralskole i et lille 
stykke tid erfarede jeg, at det bestemt er andet og 
mere end lektieslid. Både i og uden for skoletiden

er der utrolig mange aktiviteter, hvad enten man er 
til sport, fester eller korsang. Desuden er der en 
del fællesarrangementer så som teaterforestillin
ger, politiske debatter og koncerter. Denne form 
for alternativ undervisning holder jeg meget af, og 
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det forekommer mig som en god og anderledes 
måde at lære noget på.

Et emne, der har været meget aktuelt de sidste 
år, er karakterræset. Gymnasiet har ry for at være 
et sted, hvor de karrierebevidste og ambitiøse unge 
mennesker holder til, og hvor ofte er det ikke 
blevet sagt, at man skal have »rundsave på albuer
ne« for at klare sig der.

Det er en stærk overdrivelse af situationen, men 
alt er selvfølgelig relativt. I forhold til folkeskolen 
kan man godt tale om karakterræs på gymnasiet. 
Det gennemsnit, man får, er trods alt afgørende 
for, om man kan komme ind på den uddannelse, 
man ønsker. Men sammenholder man i stedet gym
nasiet med universitetet, er det jo »barnemad«. På 
universitetet får man godt nok ikke årskarakterer, 
men der er en mængde eksaminer ofte hvert halve 
år, og de karakterer, som man får, kan blive be
stemmende for, om man senere får et godt job.

Hvis man føler et pres i gymnasiet med hensyn til 
karakterer, mener jeg, at det i høj grad kommer fra 
en selv.

Jeg tillægger, som mange andre, karaktererne 
en relativ stor betydning. Det skyldes, at en del af 
mine fremtidsplaner er afhængige af det gennem
snit, jeg får. Efterhånden er det jo blevet sådan, at 
man skal ud med et snit over 9 for at være sikker på 
at have flere valgmuligheder. Så i og for sig er det 
ikke så mærkeligt, at mange har en idé om, at 
gymnasiet er et stort karakterræs.

Fra første færd i ens gymnasieår tænker mange 
sikkert på translokationen. Den dag man bliver 

student og får overrakt det endelige karakterblad. 
Beviset på at man omsider er færdig med skolen 
eller i hvert tilfælde for en tid. Men jeg tror, at de 
fleste som jeg, har et ambivalent forhold til den 
dag. Selvfølgelig bliver det skønt at »slippe væk« 
fra bøgerne efter 12 års skolegang. Der er så meget 
man gerne vil prøve, og der er et utal af mulighe
der. Tanken om at man kan gøre lige hvad der 
passer en, giver en dejlig fornemmelse af frihed.

Men det er netop det, der en gang imellem kan 
virke meget overvældende. For hvad vil jeg egent
lig? Rejse, arbejde, tage på højskole eller noget 
helt fjerde. Det kan være svært at nå det hele, og 
hvad er så sjovest, bedst eller klogest.

Når det senere gælder valg af uddannelse, står 
man over for en endnu større beslutning. Det er 
ikke til at vide, hvad der passer til en, og det man 
vælger, er formentlig noget man kommer til at 
beskæftige sig med mange år fremover, så der kræ
ves meget store overvejelser.

Sidst men ikke mindst betyder studentereksa
men også et farvel til mange af dine jævnaldrende 
kammerater. Det er ikke nogen rar tanke, at den 
klasse, du har fundet dig godt tilrette i, splittes for 
altid, for 3.g’ernes vedkommende, om et halvt år.

Det er altså med at tage den udfordring op, som 
gymnasiet er, og nyde de 3 år mens du kan, for når 
du først har fået din eksamen, kan du ikke gøre 
noget af det om igen.

Gitte Josephsen, 3.z
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Grønlunds og Kinchs papirer
Krigen 1657-60 satte det endelige punktum for Ri
bes ydre storhedstid. Nedturen var begyndt allere
de 100 år tidligere, men krigens pest og plyndringer 
og tilbagegangen for handelen medførte et vold
somt fald i befolkningstallet. Riberhus var forladt 
og blev snart revet ned. Hvad der derimod stadig 
blomstrede og vedblev med at blomstre op gennem 
det 18. og 19. århundredes fortsatte trængsler var 
Ribes hævdvundne boglige aktiviteter, specielt in
den for teologi, filologi og historie. Umiddelbare 
vidnesbyrd herom er de bøger, lærde mænd fra 
kirke og skole som Terpager, Falster, Brorson, 
Grønlund, Thorup og Kinch fik udgivet, men ofte 
lige så oplysende er de imponerende biblioteker, 
flere af dem har haft, og de omfattende samlinger 
af arkivalier og egne og andres håndskrifter, som 
nogle af dem har efterladt.

Det ligger i sagens natur, at de fleste private 
bogsamlinger og arkiver med tiden opløses og 
spredes, og at de enkelte elementer kommer til at 
indgå i nye sammenhænge. Sådan gik det også 
Ribe-samlingerne med undtagelse af Falsters pri
vate bibliotek af bøger og håndskrifter, der samlet 
indgik i Universitetsbiblioteket i København i 1753 
som led i genetableringen af biblioteket efter bran
den i 1728. Dele af flere af de samlinger indgik i 
Ribe Katedralskoles bibliotek.

Når man i dag går langs reolerne i Katedralsko
lens smukke og velordnede bibliotek, kan man fin
de den ene bog efter den anden, som engang har 
tilhørt forskellige af de gamle Ribehumanister, og 
som nu står der for at blive brugt til nye humanisti
ske studier. En arkæologisk analyse af lagene i 
denne fornemme bogsamling ville kunne udskille 
bøger stammende fra en lang række samlinger 
spændende over fem århundreder og her forenet 
til en ny helhed. Har man ikke den lange tid for sig, 
som en sådan analyse vil tage, kan man i stedet gå 

op i bibliotekets arkivrum og fortsætte med at 
beundre reoler fulde af fine gamle udgaver af 
græske og latinske klassikere, grundlaget for år
hundreders europæiske dannelse og undervisning.

Grønlunds samlinger.

Heroppe finder man også de to store gamle træ
kister, som er fyldt med pakke efter pakke af ord
nede og registrerede arkivalier. Arkivalierne går 
under betegnelserne: Grønlunds papirer og Kinchs 
papirer, og de rummer et væld af oplysninger ho
vedsagelig om Ribe bys og stifts historie og topo
grafi, oplysninger som endnu langtfra er udnyttet 
til bunds.

David Grønlund (1716-84) var født og opvokset i 
Roskilde, men 1747 kom han til Falsters, Stubs og 
Brorsons Ribe, hvor han de næste 30 år var kapel
lan ved Skt. Katharinæ kirke. Han fortjener at 
huskes som den, der samlede, afskrev og reddede 
for eftertiden en lang række vigtige Ribe-arkivali- 
er. En del af dette materiale er sendt i andre arki
ver, men en vigtig portion blev i 1807 købt til Kate
dralskolens bibliotek for 30 rigsdaler. Den eneste 

16



bog, Grønlund selv fik trykt, var et stadig benyttet 
kildeskrift om hekseprocesserne i Ribe mellem 
1572 og 1652. Bogen, der udkom i Viborg 1780 
bygger i hovedsagen på udskrifter af de ripensiske

Kinchs papirer.

tingprotokoller, som Grønlund i sjælden grad var 
fortrolig med.

J.F. Kinch (1817-88) er født i Vordingborg, og 
efter studier i København blev han 1847 lærer ved 
Ribe Katedralskole. I Ribe blev han til sin død, og 
hans hovedværk blev den i stoffylde og nøjagtighed 
uforlignelige Ribe Bys Historie og Beskrivelse 1-11, 
1869-84, som omfatter tiden op til 1660, og som 
bygger på et meget omfattende studium af trykte 

og utrykte kilder. Til byens historie efter 1660 ind
samlede han et stort materiale, som kun delvis er 
udnyttet af senere Ribehistorikere. Kinchs hånd
skrevne samlinger til Ribes historie blev 1889 af 
arvingerne deponeret i Katedralskolens bibliotek, 
hvis bibliotekar han selv havde været. Ved studiet 
af næsten erhvert emne inden for Ribes ældre 
historie vil der kunne hentes værdifulde oplysnin
ger med præcise kildehenvisninger i Kinchs så
kaldte excerptbøger, som ligger i kisten med hans 
papirer.

Den, der vil granske Grønlunds og Kinchs papi
rer, må altså begive sig til Ribe Katedralskole. Og 
det er kun godt. Man kommer tættere på disse 
flittige forskere i den by og de bygninger, hvor de 
selv har virket. Og her finder man erfarne vejvisere 
i materialet. Når man har siddet en dag oppe i 
arkivrummet og fundet nyttige oplysninger om per
soner og forhold i 1600-tallets Ribe, alt mens sko
lens nutidige hverdagslyde trængte op' fra skole
gården, så melder sig den tanke, om ikke en af 
eleverne bag stemmerne dernede om nogle år vil 
sidde heroppe i et lignende ærinde. Det giver Ribe 
Katedralskole som måske landets ældste gymna
sium en særlig kvalitet, at dens fortid er en tilgæn
gelig del af dens nutid.

Iver Kjær
København Universitet
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»At rejse er at leve«
»... At være en god rejsende er noget med at være 
dygtig til at bruge den virkelighed, der omgiver en. 
At interessere sig for de mennesker, man rejser 
sammen med. At lade sig indhylle i en bys eller et 
landskabs atmosfære, at skabe kontakt med de 
mennesker man møder i det fremmede.

At være en god rejsende er at forstå stederne og 
menneskene på deres egne præmisser i stedet for 
hele tiden at sammenligne med Danmark....«

»At være en god rejsende er at overvinde turi
stens isolation og den overvindelse kommer altid 
indefra i det enkelte menneske. Vær åben, og de 
fremmede vil være åbne over for dig. Vær mis
tænksom og bange, og omverdenen vil virke knu
gende og sort omkring dig. Vær stor nok til at 
kunne modtage gaver uden dårlig samvittighed, 
men glem aldrig at i næsten alle kulturer regner 
man også med at få gaver igen. Det være sig de 
mere luftige eller de tunge materielle....«

Uddrag af Troels Kløvedal: At være en god rej
sende... (DIS-katalog, 1983)

Vi har på Ribe Katedralskole været gode rejsen
de i kultur. Vi har haft udvekslingsstudenter. Vi

har selv sendt elever ud. Vi har udvekslet klasser 
og lærere. Det har både de, der har rejst og de, der 
har haft besøg, haft stor glæde af.

18



l.y’s lejrskole - en beretning om en 
videoproduktion
»Der vil om nogle år være to typer mennesker i 
Danmark. Dem, der glor på TV og dem, der laver 
TV. Jeg har for længst besluttet mig til, at jeg vil 
høre til den sidste gruppe.«
(Tommy Kenter)

Ribe Katedralskole har efterhånden gjort det til 
en tradition, at alle Ig’ere tager på lejrskole i sep
tember måned. Formålet er dels at ryste klassen 
sammen, dels at give mulighed for at afprøve andre 
arbejdsmåder.

Som videointeresseret lærer på skolen så jeg 
lejrskolen som en god mulighed for at lave en 
videoproduktion sammen med ly.

I det følgende vil jeg fortælle om, hvorfor jeg 
mener, at det er relevant at lære eleverne at anven
de videomediet, og hvordan jeg rent praktisk har 
grebet det an.

Video som almen kompetence
Samfundets krav til udtryksformer ændrer sig hele 
tiden i takt med den tekniske udvikling. Hvor vi for 
få år siden næsten udelukkende kommunikerede 
på papir, så er vi i dag i den situation, at de elektro
niske medier bliver mere og mere dominerende. 
Udviklingen inden for lokal-TV vil sikkert fremme 
dette, således at det måske om nogle år bliver lige 
så naturligt at fremstille et videogram til lokal-TV, 
som det i dag er at sende et læserbrev til en avis.

For at kunne anvende de elektroniske medier er 
det nødvendigt at kunne mere end at skrive og 
læse. Dels er udstyret noget sværere at arbejde 
med end papir og blyant, dels kræver video, at man 
kan tænke i billeder og komposition. Disse færdig
heder må - ligsom læsning og skrivning - trænes og 
udvikles. Fremover vil det at kunne anvende og 
udtrykke sig ved hjælp af videomediet sandsynlig

vis blive betragtet som en almen kompetence på 
lige fod med det at kunne læse og skrive.

Learning by doing
Der er forskel på at opnå kundskab og at opnå 

kunnen. En kunnen, det vil sige en færdighed, kan 
først siges at være lært i det øjeblik, den kan udfø
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res i praksis. Færdigheder kan ikke formidles, men 
de kan optrænes, og dette betyder, at eleven må 
indgå i en selvuddannelsesproces, hvor lærerens 
opgave består i at træne ham i de rette færdighe
der.

I praksis gøres dette ved først at fortælle om 
samt illustrere principper for f.eks. billedkomposi
tion og videoteknik og derefter at stikke eleverne 
et videokamera i hånden og sige: Prøv!

På denne måde gennemgik jeg principper for 
drama, billedkomposition og forskellige filmiske 
virkemidler.

Jeg havde på forhånd udvalgt et folkesagn, som 
kunne bruges som grundlag for en videoproduk
tion. ly fandt selv ud af, hvordan sagnet skulle 
omsættes til billeder, og de udarbejdede manu
skript og en udførlig drejebog/skudliste.

Den praktiske eksperimenteren lå det lidt tun
gere med, da Ribe Katedralskole ikke ejer et vi
deokamera. Vi lejede et kamera, og på grund af 
den meget pressede tidsplan - det tager tid at lave 
video skulle jeg hilse og sige - var der ikke rigtig tid 
til at begå fejl. Optagelserne skulle helst ikke tages 
om, og dette førte til, at vi blev nødt til at nøjes med 
at uddanne én kameramand.

Dette var virkelig en skam, for selvom alle havde 
brugt megen tid på at overveje billedkomposition, 
kamerabevægelser og klippeteknik, var der altså 
kun én, der fik mulighed for at afprøve det i prak
sis.

Selve optagelserne fandt altså sted under lejr
skoleopholdet på Rømø, og ly udfyldte selv alle 
funktionerne: instruktører, skuespillere, kamera
mand og lydmænd/kvindcr. Den færdige produk
tion er altså i meget høj grad ly’s eget værk.

Og derfor vil jeg nu give ordet til ly:

Skal gymnasieelever bruge deres kostbare tid på at 
lave video?
Forberedelsen
Da vi i ly på Ribe Katedralskole i starten af skoleå
ret fik udleveret folkesagnet »Ravheksen«, stillede 

vi straks os selv spørgsmålet, om vi bare skulle lave 
en af de sædvanlige tekstanalyser af eventyret. 
Dette blev dog snart besvaret, da vores dansklærer 
fortalte os, at det var hendes mening at filmatisere 
eventyret sammen med os på den kommende lejr
tur. Derfor ville arbejdet med »Ravheksen« blive 
noget helt andet i forhold til , hvad vi tidligere 
havde prøvet.

Vi skulle omskrive stykket, så det kunne filmati
seres, og forslaget om en moderne udgave blev 
enstemmigt vedtaget. Vi havde desværre kun ca. 
tre dage til at få det hele i kassen, så vi måtte 
konstruere manuskript og skudliste på forhånd.

Alt skulle planlægges ned til mindste detalje. 
Vores dansklærer forklarede os om teknikken og 
baggrunden for at gøre det ordentligt og lagde et 
stort arbejde i at lære os alt om drama, komposi
tion, »det gyldne snit«, skudlister og manuskript
fremstilling, hvilket vi synes er lykkedes på bedste 
måde. Det viste sig at være en god og anderledes 
måde at lære om billedteknik.

Optagelserne
Da forarbejdet var gjort, tog vi afsted på vores 
lejrtur til Rømø. Her skulle hele filmen laves, da vi 
kun havde lejet kameraet i den periode, vi var der.

Da vi ankom til hytten havde vi godt og vel en 
halv fridag, og derefter gik det løs med arbejdet. 
Tirsdag aften prøvede kameramanden kameraet 
igennem for at finde ud af, hvordan det virkede.

Onsdag fik vi de første scener i kassen, dog med 
noget besvær. Da vi intet redigeringsudstyr havde, 
blev vi nødt til at optage scenerne i kronologisk 
rækkefølge og straks optage en scene om, hvis den 
ikke blev vellykket. Denne dag skulle vi også ud og 
filme ved stranden, og denne scene er klart blevet 
en af de bedste.

Arbejdet fortsatte så igen torsdag, hvor vi skulle 
lave en lang bålscene. Denne scene er efter vores 
mening blevet for langtrukken.

Fredag skulle vi igen til stranden, og her fik vi 
den bedste scene i kassen.
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Videoen var dog ikke færdig endnu. Lydmænde- 
ne havde været meget plagede af vinden, som gik 
direkte ind i mikrofonen, og det lød ærligt talt ikke 
særlig godt. Det var der heldigvis råd for - der blev 
hurtigt spillet ny lyd ind i form af musik.

Efterbearbejdelsen
Da vi kom hjem skulle vi bearbejde videoen. Først 
fik vi en masse viden om interviews, seerundersø
gelser, artikler og læserbreve; derefter gik vi i 
grupper og afprøvede vores kunnen.

Endelig kunne vi vise resultatet frem for offent
ligheden. Vi viste videoen for la og interviewede et 
par stykker bagefter. Svarene var meget forskelli
ge, både negative og positive. Men de var alle enige 
om, at vi ikke kunne have lavet det bedre, når vi 
ikke rådede over redigeringsudstyr.

Vi spurgte dem også om sagnet havde en sam
menhæng med videoens handling, og svaret var - 
ja. De er sandelig kvikke de sproglige! De fandt 
også ud af, at fortælleren forestiller Eigil! Og alle 
var enige om, at slutscenen var den bedste, der 
hvor Eigil møder den tyske pige for anden gang.

Evaluering
Men var det nu også umagen værd at bruge de 
mange dansktimer på projektet?

Ja, det synes vi. For projektet har været spæn
dende, og vi lærte meget om videoteknik og drama, 
som vi ikke ville have lært under andre omstændig
heder. Der var praktisk taget ingen, der vidste, 
hvordan man bruger et videokamera professionelt 
eller hvor i billedet hovedpersoner, sympatiske og 
usympatiske personer skal placeres, eller hvordan 
man laver en skudliste.

Det ved vi nu.
Og så har vi haft en masse arbejde i grupper, 

hvilket medførte, at vi hurtigt lærte hinanden at 
kende.

Under alle omstændigheder synes vi selv, at vi
deoen er fantastisk sjov at have som et uforglem
meligt minde fra turen.

Videoen er til låns mod enhver venlig henven
delse til en af eleverne i ly.

Marianne Würtz og ly
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Studierejser i 2.g 1991
Der er tradition for, at i 2g tager klasserne på 
studierejser.

Det er lærerigt, anderledes og interessant at 
lægge en uges undervisning et eller andet sted 
uden for skolen. Herved får man mulighed for at:

- fordybe sig i emner i andre samfund
- opleve en anderledes kultur
- bearbejde stof man selv har indsamlet og der

ved undersøge sammenhængen mellem teori og 
praksis.

Skolens 5 2.g klasser havde i år følgende mål: 2z 
- Paris, 2y - Warzawa, 2a, 2b og 2x - Prag.

2a og 2x i Prag
Det er klart, at de voldsomme omvæltninger, der 
er sket i Østeuropa siden Berlinmurens fald i no
vember 1989 stadigvæk er en faglig udfordring. 
Derfor var 4 af skolens klasser i Østeuropa. Her 
skal 2a og 2x’s tur til Prag nærmere omtales.

Byen Prag
Prag er et gammelt centraleuropæisk kulturcenter, 
hvilket byen stadig i høj grad bærer præg af. Der

for var første dag afsat til en byvandring. Vi fik en 
inspirerende og fremragende indføring i Prags hi
storie og arkitektur af vores guide. Det gjorde et 
stort indtryk, at se denne smukke by med alle sine 
smukke bygninger, bygget i forskellige tidsperio
der, og repræsenterende stort set alle kendte stil
arter.

På denne måde blev vi også bekendt med den 
indre by, således at vi senere på ugen kunne færdes 
frit og ubesværet. Senere på ugen gik vi over Karls
broen over floden Moldau til det gamle kongepa
lads, hvor Havel nu residerer.

I programmet indgik også en rundtur i Prags 
nyere industrikvarterer med tilhørende boligkare- 
er - en noget anderledes oplevelse end det smukke 
gamle Prag.

Virksomhedsbesøg
Arbejdet hjemmefra var koncentreret om den hi
storiske udvikling, det politiske system og udviklin
gen inden for landbrug og industri. Derfor var vi på 
besøg på et landbrugskooperativ uden for Prag, og 
en industrivirksomhed i Prags gamle industrikvar
ter.

Det er naturligvis begrænset, hvilken indsigt 
man får i selve produktionsprocessen på disse virk
somheder ved et enkelt besøg. Men det interessan
te var de diskussioner, vi havde med virksomheder
nes ledere og ansatte, om de problemer, der opstår 
i kølvandet på de voldsomme økonomiske omvælt
ninger, der sker i Tjekkoslovakiet i dag. På denne 
måde fik vi belyst disse problemer ud fra en enkelt 
virksomhed og dermed på en meget konkret måde.

Tjekkoslovakiets økonomiske og politiske system
Alle disse økonomiske og politiske problemer, der 
eksisterer i dag, og hvorledes tjekkerne var havnet 
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i den nuværende situation, fik vi grundigt og frem
ragende belyst af en økonomiprofessor.

Igennem hans foredrag på engelsk blev Tjekko

slovakiets økonomiske/politiske udvikling belyst 
fra mellemkrigstiden til i dag.

Dette ledte frem til en diskussion af de generelle 
problemer i dag, blandt andet forholdet mellem 
Tjekkiet og Slovakiet.

Der blev også tid til at overvære en operafore
stilling, gymnasiebesøg og selvstudier af Prags fol
keliv, herunder de berømte tjekkiske ølstuer.

Prag vrimler med interessante museer, men det 
der måske gjorde størst indtryk på os, var den 
gamle jødiske ghetto og jødiske kirkegård inde 
midt i byen. I tilknytning hertil var en udstilling af 
børnetegninger fra koncentrationslejren Theresi
enstadt - den koncentrationslejr vi besøgte på ve
jen til Prag.

Jacob Bastholm

23



Romere i Ribe
I slutningen af januar 1991 modtog en tidligere 

lærer ved Ribe Katedralskole, Margareta Broberg, 
et brev fra Marta Botti, der er ansat på en gymna
sieskole i Rom ved navn Liceo Classico Giulio 
Cesare. Dette brev skulle blive begyndelsen til et 
udvekslingsprogram mellem Ribe Katedralskole 
og Cæsar-gymnasiet, idet Margareta tog kontakt til 
vores skole. Udsigten til en studietur til Rom kan 
vel få det til at »gippe« i enhver latin- og historie
lærer og undertegnede blev hurtigt enige om, at 
udvekslingsforsøget burde gøres.

Valget af klasse var ligetil, idet vi i skoleåret 
1990/91 kun havde én l.g sproglig, nemlig den da
værende l.a. Klassen var straks med på ideen og fra 
januar til sommerferien foregik der en livlig brev
veksling mellem Ribe og Rom omfattende budget, 
indkvartering, transportudgifter og naturligvis 
særligt udvekslingsprogrammets indhold.

Hvad vi ville i Rom var naturligvis indlysende. 
Det var langt mindre indlysende hvad romerne 
ville i Ribe. Budskabet fra »Den evige stad« lød i 
det store og hele på, at alt, hvad vi i Ribe mente, 
kunne være af interesse for dem, ville de med 
glæde acceptere - blot vi kommunikerede på en
gelsk. Vi tror nok, vi ærligt må sige, at udarbejdel
sen af et program for 14 dage stillede større krav til 
vores opfindsomhed end vi havde forestillet os, da 
vi sagde ja i januar. Programmet blev da også til 
som en »sammenkogt ret« af ideer, som vi selv og 
vore kolleger havde høstet på lejrskole, studieture 
m.v. Det endelige program for vores gæster, to 
lærere, der underviser i henholdsvis engelsk og 
latin og græsk og 22 elever kom til at bestå af 3 
forskellige elementer:

1. Deltagelse i konkret undervisning, idet den ro
merske klasse i den første uge tilknyttedes engelsk, 
latin, græsk og samfundsfag på vores skole.

2. Besøg på virksomheder, der er typiske for vores 
egn, (landbrug og småindustri) samt besøg hos amt 
og kommune for at give vore gæster et indtryk af 
det politiske liv i Danmark.

3. Endelig forsøgte vi at give vore italienske venner 
et indtryk af den danske og naturligvis især Ribes 
strålende fortid - hvordan romerne så på den, ved 
vi ikke - men de fik en mulighed for at følge vores 
forhistorie fra Tollund-mandens tid og frem til 
middelalderen med hovedvægten lagt på vikinge
tid i Ribe. Hvad der startede som et noget kalejdo
skopisk foretagende fik til syvende og sidst noget, 
der lignede bevidst planlægning over sig - og kunne 
gennemføres ved kollegers velvillige hjælp.

Besøget fandt sted fra den 29. september til den 
4. oktober 1991. I hvilken udstrækning gæsterne 
oplevede »den røde tråd« er svært at udtale sig om. 
Man kan ikke nok fremhæve, at både elever og 
lærere fra vores udvekslingsskole i Rom var sym
patiske, åbne og engagerede mennesker, der aldrig 
beklagede sig over de tilbud, vi havde til dem. Og 
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hovedindtrykket var, at de befandt sig godt hos os i 
det store hele og hertil har forældrekredsens ind
sats afgjort bidraget. I et brev fra Marta Botti efter 
hjemkomsten til Rom giver hun udtryk for det 
samme: »Everything was pleasent, useful, full of 
interest for the students, Caterine and me.«

Selvom høflighedsfraser naturligvis hører til i 
denne sammenhæng vælger vi at tro, at hun mener 
brevet alvorligt.

Hvad 2.a fik ud af udvekslingens 1. halvleg står 
ret tydeligt. Menneskeligt lærte alle, at det tager 
tid at tage sig af gæster, at det også kræver samar
bejde og organisatoriske evner at få tingene til at 
fungere. Vi glemte f.eks. at tage viskestykker med 
til Mandø og at læse kortet ordentligt!, men vi 
voksede med opgaven, f.eks. var besøget på de to 

forskellige landbrug, et traditionelt og et industria
liseret en stor succes. Ligesom den »italienske« 
aften, bragt i stand ved fælles forenede kræfter, 
blev meget vellykket.

En seriøs bedømmelse af det faglige udbytte for 
de danske elever kan ikke foretages med rimelig
hed før 2. halvleg er gennemført i Rom. Vi har 
oldtidens Rom til gode, vi har kontakter på stedet, 
som kan og vil søge at tilfredsstille vore ønsker, og 
endelig får vi en enestående chance for at trænge 
ind bag turismens Rom og opleve, hvordan en 
romersk familie lever til hverdag - en mulighed 
som den traditionelle studietur ikke kan byde på.

På 2. a’s og egne vegne, 
Annette Vind og Ejner Vilstrup
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Udveksling med Sverige
Ja, så fik jeg prøvet at være svensker i et par uger. 
Det har jeg nu prøvet før, men ikke som lærer. Det 
var en spændende afveksling. Det tror jeg også, at 
de indblandede elever syntes.

Udvekslingen var med Gunner Röstö fra Vasa
skolan i Gavle. Han sprang ind i projektet med tre 
dages varsel.

Det var ikke noget kulturchok, danske og sven
ske skoler ligner hinanden i hovedtrækkene, så det

Vasaskolen i Gävle i sent novemberlys.

var bare at fortsætte der hvor den anden slap, men 
i halvt tempo tak, ellers er sproget for svært. Nogle 
elever spurgte mig selvfølgelig om jeg ville sige 
noget på typisk dansk, så for at glæde dem slog jeg 
over i fynsk dialekt i normalt tempo, men jeg kunne 
lige så godt have fremsagt en hemmelig tryllefor
mular på gælisk.

Talordene gav også anledning til en del mor
skab, det er da underligt at der ikke er noget der 
hedder fjerds, når halvfjerds er et brugbart ord.

Selvom skolerne stort set er ens, er der selvfølge
lig nuancer. Svenskerne har gennemført enheds
skolen helt op. Det vil sige næsten alle går ind i 

gymnasieskolen, men til gengæld rummer skolen 
også mere, end vi er vant til. Det varierer lidt, men 
på Vasaskolen havde man naturfaglig linie, sam
fundsfaglig linie, to årigt kursus, værkstedsklasse 
og som den eneste i Sverige cirkus og revy linie. 
Det er ikke tit man hører om en skole, der har to 
cirkusheste. Det giver en meget stor spredning bå
de imellem holdene, men også inden for holdene, 
således at klasseundervisning som vi kender den, 
er afløst af mere individuelt arbejde, med læreren 
som hjælper.

I matematik er det sådan, at kun de mest grund
læggende begreber bliver gennemgået, hvorefter 
eleverne går i gang med en uendelig række af 
opgaver, der efterhånden leder dem gennem svæ
rere og mere specielle problemer. Da ikke alle er 
lige hurtige, når de ikke lige langt, så nogen når 
aldrig længere end til det grundlæggende, mens 
andre får mange og avancerede detaljer med, men 
sådan er det jo også hos os, selvom det ikke er helt 
så tydeligt. Arbejdsformen afspejles selvfølgelig i 
bøgerne. I matematik er vi vant til, at der er teore
tiske afsnit og opgaveafsnit, mens svenske lærebø
ger næsten kun har mening i en undervisnings-ar- 
bejds-sammenhæng. Bøgerne ville være næsten 
umulige til en mundtlig eksamen, men eksamen er 
også afskaffet forlængst. Karaktererne gives som 
årskarakterer, fastlagt af skolens lærere. Ensartet
heden søges opnået ved centrale prøver, det vil 
sige prøver udsendt af ministeriet. Prøverne skal 
ikke fastlægge den enkelte elevs karakter, men skal 
fastlægge landsnormen.

Men svenske skoler er andet end lærdom, de er 
også mad. De svenske skoler har en langt større 
forpligtelse over for eleverne end vi har, og en af 
dem er, at eleverne skal kunne få varm mad på 
skolen. Kommunen har et storkøkken, der tilbere
der mad til alle skolerne, og de enkelte madsale 
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skal så blot sørge for at holde det varmt og servere 
det. Tilbuddet lyder på en varm ret, salat, brød, 
smør og mælk. Den varme ret skifter, og med den 
tilslutningen. For første gang i nok 30 år fik jeg 
blodpølse med tyttebær - der var rigeligt. En anden 
dag fik jeg posesuppe, den annoncerede ret havde 
været så populær, at hele skolen havde været der 
den dag, så det rakte ikke. For at det kan fungere, 
holdes der ikke middag samlet, men den store 
pause er skemalagt som en lektion, således at ele
verne kommer i spisesalen fordelt på tre lektioner.

Skolens forpligtelser dækker også andre områ
der. Hvis en elev af en eller anden grund vil forlade 
gymnasiet, går han tilbage til grundskolens vare
tægt, som skal sikre at eleven har en eller anden 
form for beskæftigelse. Man kan ikke gå ud til 
ingenting.

Kroppen skal også være i orden. Så ved siden af 
den almindelige idrætsundervisning er der hyppige 
idrætsdage, hvor f.eks. en eftermiddag stryges af 
skemaet, og alle så skal deltage i en eller anden 
form for idræt. I skisæsonen havde skolen frivillige 
heldagsture med bus til de gode skisteder. Det var 
vist populært.

Anden må heller ikke forsømmes, så de i skema
et indlagte disponible timer kan flyttes til om afte
nen, hvis der er en god film eller et teaterstykke, 
der kan inddrages i et fag. Teaterbygningen i Gävle 
er forøvrigt en perle, med plys, stuk og guld, og 
eleverne får endda lov til at benytte den som skole
scene.

Traditionerne for skolekor, elevkoncerter, bal
ler m.m. adskiller sig ikke meget fra de danske.

Da jeg forlod skolen sagde jeg farvel til eleverne, 

og hævdede, at det nok blev den eneste gang i dette 
liv, vi så hinanden. Selvom tanken er realistisk, er 
den aldrig til at bære, og den kom heller ikke til at 
holde stik. Hen på foråret blev jeg ringet op af en af 
eleverne, der skulle med kirkekoret til Tyskland. 
Hun fortalte, at de var blevet så optaget af min og 
Gunners beretning om Ribe, at de havde besluttet 
at lægge turen herom. Så jeg fik fornøjelsen af at 
overbevise nogle af mine svenske elever om, at det

faktisk er muligt at se 30 km fra toppen af Ribes 
højeste bjerg.

Hvis nogle af Gunners elever her i Ribe skulle få 
lyst til at se verdens største halmjulebuk i Gävle, så 
har jeg adressen.

Peter Goddiksen
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Job Swop Ribe - Boston, Lincolnshire
Boston ligger i det flade østlige England, lige ovre 
på den anden side af Vesterhavet. Den har 20.000 
indbyggere og er en gammel by, et centrum for 
handel med landbrugsvarer. Driftige borgere har i

Boston College. Udsigt over sportspladsen.

fremskridtets navn revet meget af den gamle by
kerne ned og erstattet den med nye huse. Det 
kunne se ud som Boston er ligeglad med sin fortid, 
men det er ikke helt rigtigt. Det var i Boston »The 
Pilgrims« sad i fængsel før de tog til Amerika og 
grundlagde det andet Boston, som er mere kendt 
nutildags. Pilgrimmene er Bostons stolthed. Alt 
hvad man på nogen mulig måde kan kalde »Pilg- 
rim-det-ene-eller-det-andet« bliver kaldt op: ga
der, huse, institutioner, varer. Byens to vartegn er 
det stumpe spir på St. Botholph’s Kirke og, noget 
højere og meget grimmere, det nedlagte biografte
ater »The Haven« et rektangulært hus, der rager 
op ved flodbredden som en æske husholdnings
tændstikker sat på højkant.

Her til Boston kom den 3. marts 1991 en snes 
lærere fra Ribe amt, som i 14 dage skulle gøre 
nogle erfaringer i det offentlige engelske skolevæ
sen og senere have besøg på deres egen skole af 

deres engelske modpart. Ordningen hedder Job 
Swop og organiseres i Danmark af ICU, Informa
tionscenter for studieog udvekslingsrejser.

Blandt de danske lærere var de to forfattere af 
denne artikel - fra Ribe Katedralskole. Skolen hav
de da allerede prøvet Job Swop, en udveksling 
Ribe-Gävle, Sverige, i november 1990. Den havde 
været en stor succes og givet os lyst til at være med 
næste gang der var et tilbud.

Boston, Lincolnshire har mange skoler, private, 
offentlige, for piger, for drenge, kirkelige, u-kirke- 
lige. Det offentlige skolevæsen har det svært. Der 
er tradition for at de engelske familier, der på 
nogen måde har råd til det, støtter de private sko
ler, så de offentlige skoler må arbejde med elever, 
der ofte føler sig »frasorterede« bare i kraft af at de 
går i den skole. Dette forhold må man have med, 
når vi prøver at beskrive vores liv på de respektive 
skoler, hvor vi var udstationeret.

Boston College
Boston College har ca. 1000 elever fordelt på flere 
afdelinger: Gymnasieafdeling, handelsskole, tek
nisk skole og VUC. Der var en forstander, som 
svævede over vandene; jeg traf ham aldrig i den tid 
jeg var der. Desuden var der naturligvis en leder 
for hver afdeling. Min modpart var leder af gymna
sieafdelingen. Det satte i høj grad sit præg på 
dagligdagen, at eleverne arbejdede i så mange for
skellige retninger. Det gav sig helt konkrete udslag: 
Kantinen blev drevet af eleverne, så al maden blev 
lavet af kokke-eleverne, regnskaberne ført af han
delseleverne etc. Barneplejeeleverne skulle have 
levende børn at øve sig på, så skolen rådede over 
en vuggestue, hvor personale og VUC-elever kun
ne anbringe deres børn. Mens jeg var på skolen så 
jeg ualmindelig mange eksempler på postkasse
rødt, grønt eller orangefarvet hår. Det var såmænd 
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fordi skolens kvindelige befolkning havde ladet sig 
lokke af de gratis tilbud fra teknisk afdelings frisør
salon. Eleverne fra de forskellige afdelinger havde 
jo ikke så meget til fælles, men det blev mig fortalt, 
at de mødtes til sport. Skolen havde fremragende 
faciliteter, f.eks. en svømmehal. Selve skolebygnin
gen lignede, jeg beklager at måtte skrive det, en 
fabrik. Indendørs var der sparet på gang- og trap
pearealer, som, bortset fra forhallen, var midt i 
huset, med kunstigt lys, ingen udsmykning og så 
snæver plads at 2 personer måtte kante sig forbi 
hinanden. Der var gode klasseværelser. Der var i 
gymnasieafdelingen intet fælles lærerværelse, men 
»stillerum« for de enkelte fag. Folk havde gjort 
hvad de kunne for at tilegne sig territorier i disse 
rum. Skulle man sætte sig der, måtte man bevæge 
sig gennem bjerglandskaber af lærernes bøger, tøj, 
kaffeservice - »and what not.« Det er ikke noget 
anbefalelsesværdig! system! Lærerne opholder sig 
meget på skolen. Alle har pligt til at blive til skole
tids ophør, selv om man ikke har timer så længe.

Gymnasieeleverne var meget glade for deres 
skole, som til forskel fra andre skoler de kendte, 
behandlede dem med respekt for deres person, 
næsten som var de voksne mennesker. De gik ikke 
i uniform, havde megen frihed under ansvar og et 
frit forhold til deres lærere, til hvem de ikke skulle 
sige »sir« og »madam«, men som de dog heller ikke 
tiltalte med fornavn. Skulle man endelig gå i of
fentlig skole, sagde de, var Boston College stedet, 
fordi den var lidt anderledes.

Jeg hørte på undervisning i engelsk litteratur og 
underviste også selv. Det præger elevernes forhold 
til klassesamtale, at al eksamen er skriftlig. Man får 
ikke belønning for at sidde og snakke, så den gen
nemsnitlige elev grifler hellere ned hvad læreren 
siger end han/hun deltager i diskussionen. Jeg 
mødte naturligvis også de gode engagerede elever, 

som deltager enten det belønnes eller ej! Niveauet 
svarede til vores sproglige 2g og vores højniveau
hold. Det må det danske skolesystem være stolt af, 
for vores elever har jo fremmedsprog, hvor de har 
modersmål! De engelske elever får lov at speciali
sere sig mere end vores. De var forfærdede, når jeg 
fortalte om de mange fag vi har, og om de mundtli
ge eksaminer. Eleverne var meget afslappede, åb
ne og venlige, kollegerne interesserede, venlige og 
hjælpsomme. Jeg befandt mig godt - og ved afske
den følte jeg, jeg måtte fiske lidt: »Øh-, hvis I 
nogen sinde får en ledig stilling, - altså ..«

Giles County Secondary School
Giles County Secondary School er en skole for de 
12-18 årige, som ikke kom på the grammar school. 
Min engelske swop-partner, John Wilson, und
skyldte meget, at hans elever ikke var særlig akade

miske. Selv mærkede han det specielt meget, idet 
han underviste i 2 boglige fag, historie og engelsk.

Aldersmæssigt svarede Johns klasser til 1. og 2.g, 
men kundskabsmæssigt var de anderledes oriente
ret.
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John foretrak selv at undervise dem i »The Na
tional Curriculum«, det faste engelske pensum, 
som netop var blevet ændret - og gjort vanskelige
re. Min opgave blev derfor at orientere hans elever 
om Danmark i almindelighed og dansk litteratur i 
særdeleshed, hvilket var både en udfordring og en 
umulig opgave: interessen var forbavsende ringe - 
og elevernes viden om Danmark yderst begrænset.

Selv på lærerværelset blev jeg mødt med en 
måbende uvidenhed om danskerne og Danmark, 
og kun en engelsk kollega, som havde været i Dan-

Giles County Secondary School.

mark, viste mig andet end almindelig høflighed.
Skolens bygninger var forsømte, og ikke mindst 

det evigtkolde lærerværelse virkede alt andet end 
inspirerende. Enhver ventesal på en banegård ville 
være hyggeligere!

Johns engagement lå så ubetinget hos eleverne 
som personer, og han havde meget svært ved at 
forlige sig med de faglige og administrative krav, 
det engelske undervisningssystem efter hans me

ning pressede ned over lærere og elever. Typisk for 
John var det derfor, at han brugte megen tid på sit 
hverv som housemaster og tutor fremfor at lægge 
vægt på den strenge disciplin, som mange af hans 
kolleger byggede sig selv op på.

Genbesøg
John Bains, Boston college, og John Wilson, Giles 
County Secondary School, var på genbesøg på Ri
be Katedralskole 16. - 25. april 1991. Her gik de med 
i vores engelsk-timer, og det blev til stor fornøjelse 
og inspiration for alle parter - ikke mindst for John 
og John.

Begge blev vildt imponeret over elevernes en- 
gelsk-kundskaber. Ikke nok med, at danske gymna
sieelever kan klare sig på engelsk, men de læser 
stort set den samme litteratur, som deres jævnald
rende engelske klassekammerater.

Endvidere var John og John nærmest misundeli
ge over at se en så velholdt og veludstyret skole 
som Ribe Katedralskole.

For vores elever var det en oplagt chance at have 
indfødte sproglærere i 14 dage, og der blev også talt 
meget engelsk efter skoletid.

John Bains har efter sit besøg i Ribe haft megen 
kontakt med den 3.g, han underviste: breve, besøg, 
telefonsamtaler.

For os var det 2x2 udbytterige og spændende 
uger. Måske kan vi en dag sende et hold elever til 
Boston. Det vil de gerne have derovre. Vi håber, at 
der er opstået en kontakt som kan holde, til glæde 
også for andre end os, som var med i marts 1991.

Inger Marie Dahl og Kirsten Beck
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Lærer-udveksling - Estland, september 1991
Mit besøg i Estland fandt sted kun 3 uger efter det 
fejlslagne kup mod Gorbatjov og efter Estlands 
selvstændighed. Det blev et meget interessant og 
lærerigt besøg. Stemningen i Estland var selvfølge
lig præget af disse store begivenheder. Jeg traf 
ingen, som ønskede, at man var forblevet i Sovjetu-

Vejspærringerne mod et forventet sovjetisk tankangreb 
i januar 91 ligger der stadig.

nionen, alligevel fornemmede man ikke nogen eu
forisk begejstring og glædesrus, snarere en meget 
afdæmpet og bekymret usikkerhed for fremtiden, 
for »den sovjetiske hær er her jo endnu«, og desu
den var de fleste fuldt ud klar over, at de i løbet af 
det næste år vil opleve en inflation på mindst 
1000% og en endnu større knaphed på varer end 
den, de allerede har.

Reformer i skolesystemet
Det er tydeligt, at overalt i Estland er man meget 
hjertelig og velvillig overfor gæster fra Vesten. 
Esterne er meget gæstfrie og samtidig ivrige efter 
kontakter og anerkendelse fra Vesten, specielt fra 
de Skandinaviske lande. Derfor kunne vi 4 »tilfæl
dige« danske gymnasielærere uden vanskelighed 
få arrangeret et langvarigt møde med det, der sva
rer til direktøren og vicedirektøren for undervis
ningsministeriet i Estland.

Undervisningsministeriet håber på, at Estland 
ved århundredskiftet vil have et uddannelsessy
stem, som kan måle sig med de vest-europæiske. 
Hvis Estland skal kunne klare sig i verden, er man 
fuldt ud klar over, at det er nødvendigt med uddan
nelse og først og fremmest at opprioritere de vest
europæiske sprog på bekostning af russisk. Fra og 
med 1988 satser man på at integrere de matema- 
tisk-naturvidenskabelige fag med den øgede un
dervisning i sprog. Dette er i modsætning til det 
tidligere sovjetiske system, hvor forskellige skoler 
specialiseredes i enten matematisk eller sproglig 
retning. Samtidig lægger man vægt på at decentra
lisere skolesystemet, så det i højere grad bliver 
overladt regionerne og kommunerne at fastsætte 
de enkelte skolers fagudbud sammen med skoler
nes ledelse.

I undervisningsministeriet var man meget kritisk 
over for det sovjetiske skolesystem, og man har 
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bestemt gjort sig tanker om skolesystemets udvik
ling. Det var tydeligt, at de var helt klar over, hvilke 
ting de kan bruge fra udlandet og fra udenlandske 
uddannelseseksperter, men samtidig har man helt 
realistisk indset og accepteret, at for øjeblikket er 
tiden ikke for de store visioner (som heller ikke har 
politikernes interesse), men det drejer sig om at få 
skolerne til at fungere i dagligdagen.

Direktøren for undervisningsministeriet betone
de, at der ikke vil blive tale om afskedigelse af 
lærere (f.eks. på grund af deres forbindelse til 
kommunistpartiet), tværtimod er det et stort pro
blem, at der overalt i landet er mangel på lærere. 
Man vil i stedet satse meget på efteruddannelse, 
sagde han.

På den skole, hvor jeg var - skole nr. 7 i Tallinn - 
havde man allerede sidste år indført undervisning i 
skandinaviske sprog (3-5 timer norsk, svensk og 
finsk ugentlig fra og med 9. klasse). Men problemet 
var at skaffe lærere - jeg så kun en norsk lærer og 
der var vist ingen i de andre fag.

Faget historie tillægges stor betydning fra un
dervisningsministeriets side. Fra 9. klasse og opef
ter er kendskabet til selvstændighedsperioden i 
mellemkrigstiden og tiden under det sovjetiske sty
re efter 1944 vigtig for forståelsen af nutiden. Men 
eleverne fortalte mig, at i det nuværende skoleår 
havde de ikke rigtig haft noget om disse perioder, 
for hverken lærere eller elever troede længere på 
den sovjetiske fortolkning. Jeg så ingen fotokopi
maskine på skolen, det er vanskeligt at skaffe papir 
til eventuelt selv at fremstille materiale, så lærerne 
»løste« problemet på det tidspunkt ved at undervi
se i middelalderens historie.

Skole nr. 7 i Tallinn
Skolen ligger i det centrale Tallinn og har til huse i 
nogle temmelig nedslidte bygninger fra mellem

krigstiden. Alligevel er der ikke tvivl om, at skole 
nr. 7 betragtes som noget særligt - flagskibet i det 
estiske skolevæsen.

Det er en skole, som har engelsk som basisfag fra 
1.-12. klasse. I det sovjetiske skolesystem havde 
man dels »almindelige gymnasier«, hvor eleverne 
vælger gren efter 9. skoleår, og dels havde man 
visse specialskoler, hvor elever fra et større områ
de meget tidligt bliver specialuddannet - i dette 
tilfælde altså i engelsk. Det var vanskeligt for ele
verne fra de »almindelige« gymnasier at bestå de 
hårde adgangseksaminer ved de højere læreanstal
ter uden ekstraundervisning og optagelsesprøver. 
Derfor er det sådan, at især børn af forældre »med 
forbindelser« og børn af meget velhavende foræl-

På torvet i Tallinn. Foran banken i baggrunden står 
folk i kø for at få deres opsparede penge, inden infla
tionen gør dem værdiløse.

dre søger til specialskolerne som f.eks. skole nr. 7, 
hvorfra eleverne har høje faglige kvalifikationer, så 
de ikke behøver optagelsesprøverne og ekstraun
dervisningen for at klare adgangskravene. Som un
dervisningsdirektøren erkendte, er denne elitesko- 
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Ie for »the Establishment« særdeles udemokratisk. 
Men behovet for veluddannede er på den anden 
side stort i Estland, så indtil videre fastholder man 
denne skoleform.

Undervisningen vil nok forekomme danskere 
gammeldags. Der er tale om en meget faktapræget 
undervisning med megen udenadslæren. Samtale 
og diskussion forekommer sjældent. Klassekvoti
enten er på 24-30 elever, men i engelsktimerne 
deles en klasse i 3 hold, i russisk i 2 hold.

I mine samtaler med de ældste elever var det et 
gennemgående træk, at de alle var meget optimi
stiske med hensyn til deres egne fremtidsmulighe
der. De er ubestridt dygtige, og de var helt sikre på, 
at de ville kunne klare sig i konkurrencen både 
derhjemme og internationalt. De fleste ville på 
universitetet og derefter skabe sig en karriere i 
»big business« - ingen ville derimod beskæftige sig 
med politik og samfundsforhold.

Det er eftertragtet at blive lærer på skole nr. 7, 
ofte søger man ikke en stilling, men bliver opfor
dret af rektor. Lærerne skal have særlige kvalifika
tioner, og deres præstationer vurderes hvert år ud 
fra deres (dvs. deres elevers) resultater ved eksa
men. Gennemgående bliver lærere dårligt lønnede 
i Estland - lavere end en industriarbejder - men 
lærerne på skole nr. 7 får noget højere løn, specielt 
får engelsklærere mere end de øvrige - desuden 
har visse lærere nogle personlige tillæg. Som lærer 
skal man undervise på alle niveauer fra 1.-12. klas
se. Hvis en lærer er fraværende, har kollegerne 
pligt til uden varsel at læse 2-3 klasser sammen.

Det var en stor oplevelse at være på udvekslings
besøg i Estland. Hos den estiske lærer Mai Tris- 
berg og hendes familie mødte jeg en venlighed og

Monumentet på øen Saaremaa (tidl. Ødsel) for de 
faldne i selvstændighedskrigene efter 1. verdenskrig 
har været fjernet og genrejst fire gange i de sidste 50 år.

en gæstfrihed, som det er svært at gengælde ved 
hendes genbesøg hos os. Trods alle vanskeligheder 
med at skaffe til dagen og vejen på skolerne og for 
befolkningen i øvrigt, kan man kun håbe, at den 
journalist får ret, som sagde, at da esterne har 
overlevet i de sidste 700 år, selvom det har set 
håbløst eller umuligt ud, skal de også nok klare den 
nuværende vanskelige situation.

Anna Margrethe Paludan
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Ind i Sovjet - ud af Rusland, august 1991
Trods det at vi fulgte samme rejserute ud og hjem: 
Ribe, København, Moskva, Irkutsk, Bajkalsøen og 
retur lykkedes det alligevel for os to lærere i hen
holdsvis russisk og biologi fra Ribe Katedralskole, 
sammen med 48 kolleger fra andre af landets gym
nasier på et sprog- kultur- og biologikursus i den 
bevægede uge 17.-24. august, at rejse ind i et land 
og ud af et totalt andet.

For os russisklærere blev det først og fremmest 
et kursus i aktuel russisk politik samt i kunsten at 
simultantolke fra TV’s modstridende nyhedsud
sendelser for vore biologikolleger.

Om mandagen, da vi - fem tidszoner fra Moskva 
- ankom til hotellet i Irkutsk ved Angara-floden, 
var vores første indtryk en nationalklædt burjat 
(en mand fra et af Sibiriens mongolske folkeslag) 
med en kulørt hat i mange etager på hovedet, det 
næste indtryk var fjernsynets meddelelse om magt
skifte, som af alle på stedet straks blev tolket som 
et militærkup. Resten af dagen svirrede rygterne, 
men allerede fra mandag aften og især tirsdag fik vi 
i de lokale aviser og over lokalt fjernsyn og radio 
Jeltsins erklæringer og Irkutsk-egnens støtte til 
ham og den lovlige regering; med telefon og telefax 
har moderne kupmagere fået sværere ved at over
bevise et helt folk om deres enøjede udgave af 
sandheden.

Tiden gik med officielle møder med forfattere, 
besøg i kirker og museer, studier på og i Bajkal
søen, vandring i tajgaen, et stort folkemøde, fjern
synskiggeri og diskussioner med folk på gaderne. 
Da vi om lørdagen vendte tilbage til Moskva og 
straks drog ind til Det Hvide Hus, hvor Boris Jelt
sin og det russiske parlament sad omringet af 
tanks, som centrum for begivenhederne, var begge 
yderpunkter i stemningslejet hele tiden til stede 
hos de folk, som af sig selv hele tiden kom hen for 
nok engang at fortælle om deres oplevelser i de 
sidste døgn: sorg over de tre døde, som netop blev 
begravet og en euforisk stemning over, at kuppet 
var slået fejl, og de selv havde turdet gå imod det. 
Men selv midt i glæden nærede de mennesker, vi 
talte med, allerede dengang frygt og usikkerhed 
med henblik på den nærmeste fremtid.

I dag, vel hjemme igen, gør jeg mit bedste for at 
forklare mine russiskelever, hvad vi oplevede og 
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hvad der sker i dag, og jeg håber, at vi med flere 
unge der forstår lidt mere af både det russiske 
sprog, den russiske kultur og tankegang, kan brin
ge bare en lille bitte skærv til den forståelse af det 
store land østpå, der blandt mange andre ting også 
må til, for at vi kan håbe på en fredelig udvikling 
der - og her.

For biologerne var hovedformålet med efterud
dannelseskurset at få nogle naturoplevelser både i 
tajgaen og på Bajkalsøen og samtidig få indblik i 
aktuelle forskningsprojekter og miljøproblemer 
ved søen.

Bajkalsøen ligger i en højde af ca. 500 m over' 
havoverfladen, omgivet af bjerge på op til 2.750 m. 
Områderne omkring søen er yderst tyndt befolke
de og tajgaen breder sig helt ned til søbredden. 
Tajgaen er en relativ tæt skovtype, der domineres 
af fyr, lærk, elm, birk og ikke mindst ceder, der i 
stor stil bruges som byggematerialer til de typiske 
sibiriske bjælkehuse med flotte træudskæringer 
overalt. I disse kæmpestore, relativt uberørte skov
områder lever der blandt andet los, bjørn og mo- 
skushjorte.

Klimaet er barskt. I Irkutsk er middeltemperatu
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ren i juli 17,5° C og i januar -20,9° C. Maksimum
temperaturen er i juli målt til 36° C og minimum
temperaturen er i januar målt til -50° C. Det påstås 
da også, at det ikke nytter noget med vodka i 
rygsækken om vinteren. Vodkaen fryser, man må 
have ren sprit i lommelærken. Og på markedet 
sælges mælken i frosne blokke, uden emballage. 
Bajkalsøen fryser dog først helt til i januar og den 
sidste is forsvinder hen i juni måned.

Bajkalsøen er med en dybde på op til 1730 m den 
dybeste sø i verden. Overfladearealet er på ca. 
34000 km2 (større end Belgien), længden ca. 650 
km og det bredeste sted er omkring 80 km. Man 
har beregnet, at søen indeholder 1/5 af hele klo
dens ferskvand! Søen er mellem 20 og 25 millioner 
år gammel og gennem denne lange tid er der bund
fældet et sediment på op mod 5 km tykkelse. Søen 
ligger med andre ord i en »revne« i jordskorpen 
som er omkring 7 km dyb, og den bliver dybere og 
dybere, medens søen hvert år bliver ca. 2 cm brede
re på grund af den pladetektoniske aktivitet i om
rådet. Man er i øjeblikket i gang med et klimaforsk
ningsprojekt, hvor man borer ned gennem bund
materialet og undersøger dette lag for lag i håb om 
at få information om forskellige tiders biologiske 
produktion.

Søen er i dag utrolig ren. Algemængden er na
turligt lav, hvilket betyder, at man kan se en ned
sænket hvid skive i ca. 40m dybde. Fødekæderne 
er meget simple, hvilket gør økologiske studier 
relativt overskuelige. Evolutionsmæssigt er det 
meget interessant at undersøge søens dyreliv, der 
jo har eksisteret gennem millioner af år - ganske 
isoleret fra andre dyresamfund.

Disse forhold har bevirket, at af de 1550 dyrear
ter og 1085 plantearter man har beskrevet indtil nu, 
er mere end 1000 arter nogle, som ikke findes 
andre steder i verden. Blandt andet den meget 

velsmagende (og desværre overfiskede) laksefisk 
med navnet Omul, samt en 40 cm lang fladorm, der 
æder fisk. Endelig er der verdens eneste fersk
vands-sæl: Bajkalsælen (Phoca sibirica).

Selvom søen er så ren, at japanerne har overve
jet at importere vand derfra (på flaske til detail
salg), så er alting ikke lutter idyl. Den grænseover
skridende luftforurening har selvfølgelig også nået 
Sibirien og i den sydlige ende af »Sibiriens perle« 
ligger der en papir- og cellulosefabrik, der forure
ner ganske alvorligt. Med perestrojka er der dog 
kommet en folkelig bevidsthed om forureningspro
blemernes alvorlige konsekvenser for denne søs 
videnskabelige, fiskerimæssige og rekreative be
tydning og efter folkeligt pres, er det besluttet at 
omlægge produktionen til en mindre forurenende 
(og tajgaødelæggende) produktion. Vi håber at det 
må lykkes at bevare »det sibiriske hav« så uforstyr
ret som muligt!

Dorte Stig Madsen og Jørgen Baungaard Hansen
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Den større skriftlige opgave i 3.g
I sommeren 1991 dimitterede Ribe Katedralskole 
det første hold studenter efter gymnasiereformen, 
der trådte i kraft 1. august 1988. Reformen stiller 
store krav til elevernes overblik og selvstændighed 
både fordi de i højere grad end før i deres valg af 
fag selv sammensætter deres studentereksamen og 
fordi de i løbet af gymnasiet 3 gange skal aflevere 
store selvstændige skriftlige opgaver. I l.g er afsat 
én uge i slutningen af skoleåret hvor den almindeli
ge skoleundervisning er suspenderet; i den uge 
skriver alle elever i hele landet en opgave i faget 
dansk. I 2.g skriver eleverne på et eller andet tids
punkt i løbet af året en historieopgave og endelig i 
3.g kommer den større skriftlige opgave. I 3.g må 
eleverne selv vælge om de vil skrive opgave i et af 
deres højniveaufag i dansk eller i historie. Når 
eleven har valgt fag vælges i samråd med faglære
ren det område, som han/hun har lyst til at arbejde

med, og som den endelige opgave skal stilles 
indenfor. Der går ca. 5 uger fra området er valgt til 
den konkrete opgavetitel udleveres. I selve opga
veugen, som er fastsat internt på skolen, og hvor 
undervisningen ligesom i l.g er aflyst, udarbejder 

eleven sin besvarelse, som må fylde maximalt 15 
sider. Besvarelsen bedømmes af faglæreren og en 
censor udefra, og der gives én karakter, der tæller 
med til studentereksamen.

I januar 1991 skrev 113 elever på Ribe Katedral
skole opgave i 3.g og de fordelte sig på alle de 
forskellige mulige fag. 30 elever valgte at skrive i 
faget historie, 25 i dansk, 10 i engelsk, 10 i musik, 8 
i biologi, 7 i samfundsfag, 5 i matematik, 4 i russisk, 
3 i latin, 2 i fysik, 1 i græsk, 1 i tysk og 1 i kemi.

De to følgende eksempler på 3. årsopgaver, en 
kemi- og en latinopgave viser hvor forskelligartede 
emner 3.g eleverne har arbejdet med.

Formålet med den større skriftlige opgave i latin 
er at sammenfatte og fremstille de kundskaber 
eleverne har i latinsk sprog og romersk kultur. 3 
elever valgte som nævnt at skrive opgaver i latin i 
1991. Én skrev om kvindens rolle i det sidste år
hundrede f.kr.f. med udgangspunkt i tekster af 
Catul og Cicero, en anden om den epikuræiske 
filosofis betydning for digteren Horats og den sid
ste handlede om forholdet mellem politik og filo
sofi med et eksempel fra den romerske kejsertid. 
Denne opgave havde titlen: »Filosoffen Seneca’s 
engagement i praktisk politik«. Opgaven handlede 
om, hvordan spanieren Seneca, der med sine for
ældre var flyttet til Rom og havde fået sin uddan
nelse der, blev lærer for den senere kejser Nero. 
Som 17 årig i 54 ef.kr.f. blev Nero, der var adoptiv
søn af kejser Claudius, kejser i Rom. Det romerske 
rige omfattede dengang det nuværende Italien, 
Frankrig, England, Spanien, Portugal, Nordafrika, 
Libanon, Syrien, Palæstina, Tyrkiet og Græken
land og havde Rom som hovedstad. Den 17 årige 
havde naturligvis brug for hjælp i sit nye embede 
og hans mor Agrippina sørgede for at ansætte 
Seneca som hans officielle rådgiver. Generationer
ne før Kejser Nero havde skabt dette kæmperige 
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uden at spørge sig selv, hvordan man skulle holde 
sammen på det. Og langsomt var det blevet klart 
først for Cicero, siden for Seneca, at en ny moral

var nødvendig. En ny og brugbar moralsk norm 
kunne man finde udtryk for i den stoiske filosofi 
om menneskelivet. Stoicismen er en filosofisk be

vægelse, der var meget udbredt i den græsk-romer- 
ske verden omkring Kristi fødsel. De stoiske filo
soffer hævdede, at menneskelivet ikke som dyrets 
liv er givet af naturen, men at det er en moralsk 
opgave. I arbejdet med at forme og danne sit liv 
opstod den humanisme, der forkyndte, at ethvert 
menneske har sin naturlige ret, som det senere 
kom til udtryk f.eks. i menneskerettighedserklæ
ringen fra 1789. Det perspektivrige i opgaven be
stod i en påvisning af, hvorledes filosoffen Seneca 
med sin humanistiske tankegang forsøgte at belæ
re den magtfulde kejser om, at staten ikke var hans, 
men at han var statens. En påvisning der med sit 
historiske eksempel trak en stadig aktuel konflikt 
mellem politik og filosofi, magt og moral op.

I kemi tilrådes det, at skrive en eksperimentel 
opgave, det vil sige, at man skriver om forsøg, som 
man selv har udført i laboratoriet. Det eksperi
mentelle arbejde laver man de første 2 til 3 dage i 
opgaveugen. Arbejdet kan foregå i skolens labora
torium, men det tilstræbes at lade eleverne løse 
opgaven på et kemisk laboratorium uden for sko
len under anvendelse af professionelt udstyr.

I Ribe er der ikke det store antal laboratorier, 
der egner sig til en opgave af denne type, der er vel 
kun Levnedsmiddelkontrollen; men i forbindelse 
med forsøgsundervisning i kemi har skolen tidlige
re haft gode erfaringer med laboratorier i Esbjerg 
og Vejen. Af institutioner og virksomheder der har 
modtaget elever kan nævnes: Centralsygehuset i 
Esbjerg, KFK Esbjerg, Korrosionscentralen Es
bjerg, Andelssildeoliefabriken Esbjerg, Esbjerg 
Kemiske Fabrik og Alfa-Solo Vejen.

Sidste år valgte én elev at skrive 3. årsopgave i 
kemi. Eleven var interesseret i IR- og NMR-spek- 
troskopi. IR- og NMR-spektroskopi anvendes 
blandt andet til identifikation af ukendte stoffer og 
har stor anvendelse overalt, hvor man har brug for 
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analyser. IR- og NMR-spektrografen leverer et 
spektrum, der kan sammenlignes med et slags fin
geraftryk af stoffet - ud fra spektrene søger man så 
at identificere stoffet. Eksperimentelt udstyr til 
dette emne er meget kostbart og findes kun på 
universiteter og større virksomheder. Det eksperi
mentelle arbejde i forbindelse med 3. årsopgaven 
blev lavet ved hjælp af simulatorer på skolens com
puter. Eleven fik »udleveret« 6 ukendte forbindel
ser, og simulatorerne leverede så IR- og NMR- 
spektrene. Derefter forelå et større detektivarbej

de med at analysere spektrene og helst nå frem til 
hvilke stoffer, det drejede sig om.

Selv om eleverne bruger de første dage af opga
veugen i laboratoriet, skal det ikke afholde nogen 
fra at skrive 3. årsopgave i kemi. De 3 dages ekspe
rimentelt arbejde i starten af opgaveugen giver 
gode muligheder for at udvise den kreativitet og 
selvstændighed, som er afgørende for et godt re
sultat.

Annette Vind og Per Bøgeholdt
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Mozarts Requiem
Den 6. og 7. marts 1991 afholdtes to velbesøgte og 
efter forholdene vellykkede koncerter i hhv. Tøn
der og Kolding. På programmet var Wolfgang

Amadeus Mozarts Requiem (og hans »Prager- 
symfoni«, nr. 38). Dirigenten var Jean-Pierre Wa- 
lez. Solister var Gitta Maria Sjøberg, sopran, Mari
anne Rørholm, alt, Peter Grønlund, tenor og Ste
en Byriel, bas.

Koncerterne var resultatet af det årlige (med 
virkning fra dette skoleår hvert-andet-årlige, ak!) 
samarbejde mellem Sønderjyllands Symfoniorke
ster og de syd- og sønderjyske gymnasieskolers kor. 
1991 er, som nogle måske vil have bemærket, 200- 
året for Mozarts død og dermed for Requiems 
tilblivelse, så det var meget naturligt, at man havde 
valgt netop dét værk. Indstuderingen var dog alle
rede så småt begyndt året før, da en anden traditio
nel begivenhed, »Kordagen« i oktober for syd- og 
sønderjyske gymnasieskolers kor, var helliget »Re
quiem«.

Kordagen kom til at virke som en god appetit
vækker, selv om vi var begyndt med det sværeste, 
og havde fundet ud af, hvor svært det er at holde 
styr på en fuga, når man er et kor på 3-400 medlem
mer.

Efter jul (-e koncerter) gik vi for alvor i gang 
med at lære det på den ene side svære, på den 
anden side taknemmelige værk. Svært hvad det 
rent tekniske angår, taknemmeligt fordi musikken 
er så umiddelbart smuk; det kommer hurtigt til at 
»lyde af noget«. Den alvor og dybde der ligger i, at 
det er et Requiem, en dødsmesse, tilføjer også 
musikken en dybde for os, som bare er amatører, 
og på en vis måde slet ikke er i stand til at yde 
Mozarts musik retfærdighed.

Man får et indblik i Mozarts genialitet ved selv at 
være del af musikken, og undres over, at en mand 
for 200 år siden kunne skrive musik, som stadig er 
så nærværende og i den grad taler til det inderste. 
Samtidig er det svært ikke at tænke på, at Mozart 
døde inden færdiggørelsen af værket, så bønnerne 
om, at herren skal forbarme sig så sjælen reddes 
fra fortabelse og skænkes evig hvile, på en måde 
gælder Mozart selv. Til gengæld er det meget let at 
glemme, at store dele af værket faktisk er færdig- 
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gjort af Mozarts elev Süssmeier. Han er åbenbart 
sluppet godt fra det.

Det første møde med dirigenten (og orkesteret) 
lørdagen inden koncerten var noget af et chok for 
begge parter. Koret, som havde nok at gøre med at 
synge de vigtige toner og at følges ad indbyrdes, 
stod nu over for en professionel dirigent, som for
ventede at høre musik! Vi havde kun én dag, og vi 
sang utydelig tekst, falsk, upræcist, for svagt når 
det skulle være forte og for kraftigt når det skulle 
være piano, trak vejret på de forkerte tidspunkter, 
så ikke op osv., osv. Som dagen gik virkede det dog 
som om »vores« dirigent indstillede sig på, at vi var 
og blev amatører, ligesom koristerne vænnede sig 
til hans franske facon (udtrykt på karikatur-agtigt 
engelsk) og vi endte med at være nået forholdsvis 
langt i løbet af dagen.

Vi havde nu kun generalprøven, som også ville 
blive første og eneste prøve med solister, tilbage 
før koncerten. Forventningen og spændingen be
gyndte at indfinde sig. Ville det lykkes? Ville »vo
res« dirigent blive tilfreds. Men også spændingen 
over omsider at skulle synge hele værket, uden 
afbrydelser eller udeladelser; omsider at opleve de 

små bidder man kendte så godt i forbindelse med 
helheden.

Koncerten i Tønder gik acceptabelt, koncerten i 
Kolding, som også fandt sted i en rigtig koncertsal, 
gik endnu bedre (det var selvfølgelig den i Tønder, 
der blev foreviget på Videobånd). Havde der været 
en 3. koncert, var den sikkert gået endnu bedre. 
For ikke at tale om den 4. og den 5... Det er lidt 
ærgerligt, at der er så lidt tid til at øve med dirigent 
og orkester, men alle var godt tilfredse. Bare det at 
prøve at synge i så stort et kor sammen med et 
»rigtigt« orkester, en »rigtig« dirigent og »rigtige« 
solister var en oplevelse.

Sidste koncert afsluttedes med fest, hvor soli
sterne og dirigenten til de let overstadige, hvid- 
skjortede koristers begejstring, »steg ned« og spi
ste landgangsbrød med os andre, inden de skyndte 
sig videre til nye opgaver. Der blev danset til leven
de musik lige til den ikke særlig sene aften, hvor 
bussen gik hjem.

Vi glæder os allerede til.Nåh nej, årets kon
cert er jo sparet væk.

Julie Dahl, 3b
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Nordisk Operation Dagsværk 1991
Brasilien, pengeindsamling, arbejde som dagsvær
ker, fællesarrangementer, musik, fodbold - ord i en 
stor forvirring, men som alle fortæller noget om

dette års Operation Dagsværk. Og hvor skal man 
næsten begynde?

Allerede før sommerferien 1991 modtog vi mate
riale om kampagnen. De indsamlede penge skulle 

gå til gummitappere, slumbørn og småbønder i 
Brasilien. Desuden skulle kampagnen for anden 
gang omfatte hele Norden, det vil sige Sverige, 
Norge, Finland, Island, Færøerne samt Danmark.

Det første møde med Nordisk Operation Dags
værk var mildest talt en pinlig affære! Skolen skul
le kort informeres om kampagnen med et lysbilled
show udsendt fra sekretariatet i København, men 
hverken lys eller lyd virkede. En uheldig optakt til 
Operation Dagsværk, som i aller højeste grad kræ
ver elevernes opbakning. Ved samme lejlighed 
dannedes en dagsværksgruppe på 12 medlemmer, 
som med lav profil fortsatte det praktiske arbejde 
med Nordisk Operation Dagsværk.

Men helt galt skulle det ikke gå. Den 8. oktober 
havde skolen ved et fællesarrangement besøg af 
kulturtruppen »Olodum« med hjemsted i Salvador 
i Brasilien, ligeledes udsendt fra København, som 
en del af kampagnen. - Det var til gengæld en 
succes! Brasilianske rytmer, store trommer, dans 
og sang. Flot! Vi oplevede ikke blot levende musik, 
men også nogle af de mennesker, som de indsamle
de penge skal gå til. »Olodum« er, udover at være 
et af topnavnene ved karnevallet i Rio, en organi
sation som hjælper gadebørnene i Salvador til cn 
bedre tilværelse ved hjælp af undervisning og mu
sik.

Efter fællesarrangementet solgte dagsværks
gruppen i løbet af 20 minutter ud af to store gryder 
brasiliansk mad. De penge vi tjente ved dette, har 
vi senere brugt til frimærker og andre praktiske 
nødvendigheder.

I dagsværksgruppen fortsatte vi arbejdet med 
Nordisk Operation Dagsværk. Der skulle skaffes 
arbejde til de ca. 40 elever, som ikke selv kunne 
finde noget, skrives breve til virksomheder og an
dre interesserede, sælges badges og postkort o.s.v. 
Nogle af de øvrige elever deltog i tiden op til den 7.
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november i en fodboldturnering - »Boldværk« - 
med rimelig succes.

Og så, den 7. november, løb Nordisk Operation 
Dagsværk af stabelen. 266 elever deltog, det vil 
sige ca. 70% - heraf hele 1. årgang med undtagelse 
af kun 7 elever. Virksomheder, forretninger, læ
rere, private, forældre og andre havde en eller 
flere dagsværkere til at klare vinduespudsning, 
træplantning eller julevareopsætningen for et mi
nimumsbeløb på 200 kr.

Fredag den 8. november, da en stor del af penge
ne var talt op, indbetalte vi ca. 46.000 kr. Når alle 
har afregnet slår vi nok sidste års rekord på 37.000 
kr. med ca. 50.000 kr. - og det er imponerende!

På dagsværksgruppens vegne,
Anne Weber, 3a
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Mercurius 30 år
»The words of Mercury are harsh after the songs of 
Apollo. «Love’s Labour’s Lost, v.ii. (938) Hvem ville 
have troet, at Danmarks første avis havde noget 
med vores skole at gøre, og at dens navn var Mer
curius! Egentlig hed den »Den Danske Mercurius« 
og udkom i 1666. Redaktøren var Anders Bording 
(1619-77). Han kom fra Ribe, og A. Bording var 
selv discipel her på Katedralskolen. Den Danske 
Mercurius var statens officielle nyhedsorgan, der 
udkom en gang hver måned og var skrevet på vers.

295 år senere i 1961 genopstod Mercurius som 
skoleblad på Ribe Katedralskole. Gennem bladets 
historie kan man betragte udviklingen på skolen 
(og i samfundet); her er et lille udpluk fra bladets 
spalter:

7965
Leder: 5-dages ugen? Redaktionen siger nej tak! 

»Thi fik vi en så kort skoleuge, måtte vi have en 
times længere skolegang daglig, hvilket ville resul
tere i kortere tid til at læse flere lektier i, og det kan 
ikke være meningen, at skoleelever og lærere (....) 
skulle have længere arbejdstid, mens samfundets 
øvrige befolkningsgrupper får stadig kortere ar
bejdstid.«

7965
Mercurius arrangerer det første Kilk.

1968
»Two Treaties on Maoism«: »Kommunisme er 

anti Khrusjtjovsk-revisionisme, antiklerikalisme, 
antikapitalisme, antiimperialisme og antiantago- 
nisme (...) Den kinisiske kommunisme har kun én 
gud, nemlig folket og Mao Tse-Tung er formand 
...«

MERCURIUS
ten i. Slpril 1675.
©anmarL

Slsrøcn faf od) bør offentlig at følge 
Paa @ubg üelgltrnfngtr/fom tøanb faa fjrnbrltø 
3 mange maaber meb formerte laber ftg.

Op Derfor/ op/ meb Ivfl/ o able gimber 5X1 ge/
£ab taffepfalmerg f lang til ^ImlengQJub oppige/ 

©om meb fin almagt tøar nor Daner Dronning ført 
3gRnnem Døbfeng poort/o(tø£anbfeng bøner tøørt;

Sit tøenbtg blant giabe SRøbreg orben
Tin ffrifbeg f anbz 1 Det tøun iptfelig er oorben 

gartøfl/oetø uben nwnzubl fin rette tjbz 
ét snöigt ^erres^Sam tøar føb til oerben tøjb.

^ormaanetg flette Dag til tifoenbe begpnbte^/
Der otf tøané føbfetø bubtøøptibelig forf pnbteé 

5ormebelffare>ffub af ©tabeng tøøpe volb/ 
©amt tlof feré giabe f lang/ fom tøørbeg mangefolb.

^arpufferg tøule glam oetø me fur Rag ep fparbeg/ 
Jjpor til oetø a f fladn mebtøøpe toner fvarbrg.

7969
»Danmarks Radio og den progressive beatmu

sik«.

1970
»Hvorfor elevråd?«: »Elevrådet er en narresut, 

som er stukket demokratisk-tænkende elever i 
munden. En narresut, som de i deres godtroenhed 
sutter på til virkningen ophører«.
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1973
Skolens ombygningsplaner (det der senere skul

le blive Rundgangen) diskuteres heftigt i Mercurii 
spalter.

1977
Ifølge et Mercurius-prøvevalg bliver VS største 

parti på skolen med 41 mandater. »Der ville blive et 
flertal ’til venstre for midten’, hvor den revolutio
nære venstrefløj ville dominere«.

1983
»Sorbonne maj ’68? Nej: Ribe Katedralskole 

april ’83. Demonstration mod Rexona-cirkulæ- 
ret«: »Elever fra flere gymnasier i amtet deltog - 
var du med?!«

1985
»Stiftelse af De Grønne på Ribe Katedralskole«.

1988
Ny rektor. »Mercurius bliver det første blad i 

verden, der kan bringe et interview med Bent Kars
dal«.

1990
Ribe Katedralskole - folketingsvalg. »Som vi kan 

se på resultaterne, har de borgerlige partier, hel
digvis, stadig et pænt flertal på skolen.«

I år er Mercurius gået over til (næsten) 100% 
desktoppublishing, det vil sige, at vi selv sætter 
hele bladet op med typografiske skrifter på compu
ter, hvilket får layoutet til at blive i top.

Mercurius er økonomisk uafhængig af skolen og 
gennem bladets historie har økonomien været 
svingende, i 1970’erne overtog Heimdal Kilk på 
grund af knas med økonomien. Men i de sidste 10 
år har abonnementsprisen været den samme, 25 
kr. (hvilket kun dækker under en fjerdedel af tryk
keomkostningerne). Det er kun muligt takket være 
reklameindtægter fra vore annoncører.

Udover at udgive skolebladet står Mercurius og
så for en række andre aktiviteter, såsom skoletrø
jer, telefonbog og blå bog.

Jesper Harder, 3z og Lars Hammel, 3a
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Filmklubben
Filmklubben er en nyere forening, og har, så vidt vi 
ved, eksisteret siden 1984, dog med enkelte pauser.

Ved skoleårets begyndelse vælges der 7-8 film 
ved en afstemning, hvor alle elever kan deltage. En 
gang om måneden afholder vi så en filmaften, hvor 
der kan købes slik, sodavand og som sidste år, 
gløgg og æbleskiver op til jul.

I år er vi 10-15 aktive filmklubmedlemmer. Vi er 
delt op i forskellige udvalg, f.eks. har vi et plaka
tudvalg, et slikudvalg og et happeningudvalg. Vi 

hjælper alle med det praktiske i forbindelse med 
filmaftenerne.

Her i efteråret har vi indtil videre vist »Monty 
Python og de skøre riddere« (forøvrigt for andet år 
i træk - et eventuelt genvalg til næste år giver den 
status som kultfilm) samt »Fluernes Herre«. Sene
re på året viser vi blandt andre »Kaninbjerget«, 
»Lad isbjørnene danse« og »Døde poeters klub«.

Anna Ilsøe og Jeanette Vindberg Nissen, 2y
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Ripenser-Samfundet
Lidt om en vedkommende unødvendighed fra 1912. 
Det er i min egenskab af redaktør for Ripenser- 
Bladet, at jeg er blevet bedt om at fortælle om 
Ripenser-Samfundet, Ribe Katedralskoles gamle 
elevforening.

Lad mig begynde med at skelne mellem en histo- 
risk-materialistisk og en historisk åndelig fore
ningstype. Hensigten er at vise, at Ripenser-Sam
fundet har elementer i sig som sikrer overlevelse. 
Ripenser-Samfundet er i modsætning ti! Dan
marks Kommunistiske parti en ganske overflødig 
forening. Kommunistpartiet fra 1918-20 og Ripen
ser-Samfundet er næsten jævnaldrende, men for
skellige ikke blot derved at den ene forening er i 
opløsning, mens den anden vokser støt - nej, de to 
er grundforskellige. Centralisme, enig ideologisk 
fællesskab og politisk kampivrighed på den ene 
side og på den anden side væren - væren forskelli
ge sammen. Progressiv brug af historien over for 
mild konservativ og lettere nostalgisk »haven fæl
les historie«. Dette sidste apolitiske fællesskab 
med al dets flygtighed er jeg glad for i en tid, hvor 
jeg med frygt ser folkene i øst afskaffe deres tidli
gere fællesskab og søge efter et nyt - denne forståe
lige forkrampethed. I denne forbindelse er det 
også rart at vide, at Ripenser-Samfundet er det stik 
modsatte af en eksportvare. Dette samfund findes 
kun et sted, uadskilleligt knyttet til stedet og be
vidsthederne hos de aktuelle medlemmer.

Jeg kaldte i underoverskriften Ripenser-Sam
fundet for unødvendigt eller overflødigt. Det er 
naturligvis rigtigt, især i verdensperspektiv eller 
med den nyudsprungne students øjne, måske. Men 
det er vel heller ikke i dette perspektiv, at Ripen
ser-Samfundet skal ses. Jeg tror, at Ripenser-Sam
fundet er ydmygt, af natur nostalgisk og fortidigt - 
men med et virkelig stærkt præg af kærlighed til 
ungdommen - uanset om tendensen går i den ene 

eller den anden retning; strømmen indarbejdes 
som en del af helheden. Begrundelsen for at være 
medlem hentes i medlemmets personlige historie, 
idet alle tidligere elever fra Ribe Katedralskole er 
»født« til at være medlemmer. Da Ripenser-Sam
fundet imidlertid af natur er ikke krævende, må 
den enkelte selv melde sig ind. Da alle således er 
mulige medlemmer, påtager man sig ved medlem
skab ikke nogen ny ideologi eller identitet i form af 
et tungtvejende erklæret medlemskab. Alt er ved 
det gamle - og man kunne sige, at Ripenser-Sam
fundet er unødvendigt, men måske væsentligt at 
være medlem af.

Når jeg arbejder med Ripenser-Bladet, som er 
bindeleddet mellem medlemmerne i årets løb, kan 
det være væsentligt at holde for øje, hvor lille en 
betydning foreningen måske har for nogle af med
lemmerne. Dels overvurderer man så ikke egen 
betydning, dels skuffes man ikke, men man lærer 
forhåbentligt omvendt at vægte det, som alligevel 
har fælles værdi - og det er i virkeligheden meget, 
tror jeg. Jeger nødt til at sige tror jeg-, for medlem
merne er og skal have lov til at være forskellige. 
Den eneste rettesnor i redigeringen af Ripenser- 
Bladet er således ønsket om at være i overensstem
melse med sig selv og den »ånd«, som kan læses ud 
af de tidligere udgivne Ripenser-Blade.

Ripenser-Samfundet er sådan en ting, som fun
gerer, når den fungerer, det vil sige når medlem
merne eller årgangene samles. Da genopfriskes 
historierne, erindringerne bliver fælles, og tiden 
mellem da og nu forklares. Ripenser-Samfundet er 
altså den åndelige indretning, som for tidligere 
elever på Ribe Katedralskole levendegør fælles 
fortid og individuel mellemtid som regel i et festligt 
lag.

»De var stævnet sammen fra hele landet for at 
mødes denne sommeraften, selv om de egentlig 
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ikke kendte hinanden. Det var så mange år siden, 
de sidst havde været sammen, og de havde foran
dret sig meget i mellemtiden. De havde fået briller 
og maver og overskæg. De var blevet skaldede og 
havde forandret hårfarve. De var blevet magre og 
skarpe og tykke og runde. De var blevet aldeles 
ukendelige for hinanden.«
Hans Scherfig

Fælles for alle medlemmer af Ripenser-Samfun
det er interessen for Ribe og især Ribe Katedral
skole med de minder, som er knyttet til stedet, og

når jeg redigerer Ripenser-Bladet forsøger jeg na
turligvis at ramme dette diffuse fælles. Derfor er 
der en række faste rubrikker i bladet med nyt fra 
skolen og de to museer samt nyt fra Ribe og om
egn. Jens Vind, William Gelius, Stig Jensen og Per 
Kristian Madsen er faste meddelere, når det gæl
der skole og museumsstof, medens jeg selv forsø
ger at refere nyt fra Ribe. Derudover indeholder 
Ripenser-Bladet som regel en længere artikel med 
relation til skolen eller egnen. Det er denne colla
ge, som giver bladet sit ansigt -Ripenser-Bladet er 
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vel et meget specielt lokalhistorisk skrift. Derimod 
spiller foreningsstoffet ikke den rolle, som det op
rindeligt gjorde, idet foreningen nu er så stor, at 
medlemmerne ikke kender hinanden personligt. 
Den anonymisering forsøger foreningen at imøde
gå ved hvert år at udsende et særligt nummer af 
Ripenser-Bladet kaldet Jubilarservice. Jubilarser
vice udkommer i maj måned, udsendes til alle jubi
larer også ikke medlemmer og virker som en invita
tion til årets største begivenhed, translokationen i 
sidste halvdel af juni måned.

»Og præsten synger videre: Den Burschenhut 
bedeckt der Staub, domdomdomdomdomme - O 
Jerum, jerum, jerum, o quae mutatio rerum! - Og 
fruen ler: Du er jo helt kåd. Og børnene ler, og far 
synger videre: Men var for alvor du student...- O, 
det skal gøre godt at træffe de gamle drenge igen! 
Rigtig inderligt hjertevarmt godt! -«
Pastor Nørregaard Olsen hos Hans Scherfig.

Den dag i dag forsøger jeg at ligne væggene i de 
lokaler, hvori jeg opholder mig - men i min ungdom 
var min generthed ubeskrivelig, så i de 3 år jeg gik 
på Ribe Katedralskole, skænkede jeg ikke en soci
al forening som Ripenser-Samfundet mange tan
ker. I hvert fald ikke før Lennart Edelberg - min 
guru fra første dag på stedet - med megen nølen og 
mange omsvøb gjorde opmærksom på foreningens 
eksistens. Edelberg var ikke sælger af profession, 
letid er aldeles ikke behagelig.«
Mikael Mogensen hos Hans Scherfig. 

men hans hjerte var med foreningen, så han må 
have ment, at der var grokraft nok i Ripenser-Sam
fundet gennem indmeldelser alene på egen tilskyn
delse. Et sundt synspunkt.

»Man anser ikke sin studentereksamen for så 
værdifuld, at der skulle være grund til at fejre den 
under festlige former. Og erindringen om ens sko-

Jeg vil slutte af med at citere lektor Aage Kæstel 
- Ripenser-Bladet nr. 2, april 1991. Han siger: »Men 
fortidsdimensionen skal ikke være nostalgi, hvor
for jeg har villet understrege begrænsningen ved 
fortidens skole. 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 nostalgien ved translokationen, og det me
ner jeg, de kan gøre ved at begrænse deres talelyst, så 
de ikke drukner translokationen i nostalgiske for
tidsminder. Den disciplin bør gamle elever pålæg
ge sig selv. Fortidsminder har intern karakter. Ju
bilartaler er et charmerende islæt ved transloka
tionen, men studenterne, årets, bør forblive i cen
trum.«

Ejvind Beck Nielsen
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Julelegater 1990
Stipendiefonden
Karen Marie Pontoppidan, la 
Charlotte Runge Sørensen, la
Jakob Nyholm Christensen, Ix 
Dorte Holst Schmidt, Ix
Hanne Carstensen, ly
Jeanette Vindberg Nissen, ly
Niels Jørn Friborg, 1z
Elisabeth Damkjær, 2a
Anja Lydiksen, 2a
Julie Birgitte Dahl, 2b
Anders Bach, 2x
Majbritt Skov Andreasen, 3a

Nis Nissens Legat
Karen Degenkolw, 2b
Dorte Børsmose Jakobsen, 2x
Dorte Jepsdatter Gram, 2y
Jane Uhd Jepsen, 2y
Henrik Helth Hansen, 2z

P. Schmidt og Amorsens Legat
Lene Riber Kjær, 3a

Øllgaards Legat
Tina Werborg, 3b
Hanne Ribergaard Hansen, 3x

Maren Graafods Legat
Ditte Poulsen, 3x
Agnethe Frisgaard Hansen, 3y
Joan Bjerre, 3z

Moltkes Legat
Daniel Dich Dyssen, 2z
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Studenter 1991
3a
Jeanette Andersen, Majbritt Skov Andreasen, Lai
la Elisa Bartholdy, Peter Lykke Bundgård, Rikke 
Varming Clausen, Mette Enemærke, Lene Erik
sen, Lulu Hjarnø, Morten Jørgensen, Lene Riber 
Kjær, Lotte Kæstel, Inge Lassen, Morten Lose, 
Knud Christian Lykou, Susan Madsen, Dorthe 
Nielsen, Susanne Nissen, Christina Overgaard Pe
dersen, Tina Pedersen, Claus Heide Petersen, Ulla 
Poulsen, Liza Schmidt, Helene Lund Sylvestersen, 
Janus Helmin Welling

3b
Anne Louise Bøggild, Michael Grønhøj Clausen, 
Henriette Ganderup, Anne Sofie Morberg Krogh, 
Mette Juel Larsen, Me Svejstrup Laurberg, Else
beth Bloch Nielsen, Lisbeth Nielsen, Rikke Bech 
Hjulmand Nielsen, Helle Munksgaard Petersen, 
Lone Schramm, Beathe Schrøder-Madsen, Pernil
le Truelsen, Tina Werborg

3x
Pia Bjerrum, Christine Brønholt, Jens Sherman 
Christensen, Randi Christiansen, Susanne Wind 
Christiansen, Margrethe Erbou, Anders Eriksen, 
Iben Fugleberg, Hanne Ribergaard Hansen, Male
ne Holm, Charlotte Jespersen, Marie Johannsen, 
Daniel Koch, Anne Kamilla Krogh, Anders Kristi
an Kværnø, Tue Laurberg, Heine Lorentzen, Tan
ja S. Olsen, Karoline Brøndum Petersen, Morten 
Boas Petersen, Susanne Petersen, Ditte Poulsen, 
Jesper Stig Rohrsted, Tina M. Sørensen, Berit Aa- 
gaard Thuesen, Mette Tobiasen, Lars Linding 
Urup

3y
Gert S. Bernt, Louise Bruun-Petersen, Anne Jun
ker Christiansen, Caspar Dich Dyssel, Trine Ha- 
drup, Agnethe Frisgaard Hansen, Kristian Qvist 
Hansen, Benno Jensen, Sven Dalgas Jensen, Lissie 
Klingenberg Jørgensen, Maiken Lynge Jørgensen, 
Lene Larsen, Morten S. Lasthein, Mette Katrine 
Lauridsen, Heidi Braagaard Nielsen, Axel Bøg Pe
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Mindeord

Lørdag den 20. april 1991 døde frk. Willemoés, 
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 kendte hun os ikke mere; hun havde 
taget afsked med livet.

Nu er hendes stærke hjerte holdt op med at slå, 
og hendes legeme har fulgt hendes ånd. Det er på 
tide at mindes, hvad hun betød for os. »Frk. Wille- 
moes var simpelthen Ribe Katedralskole«, sagde 
gamle rektor Vestergaard. For ham inkarnerede 
hun alt det han syntes om ved skolen, stilfærdig 
lærdom, munter spot og ubrydelig loyalitet; - dertil 
en ægte beskedenhed, som ikke tvivlede om sine 
kvaliteter. Han sørgede for, at hun fik ridderkor
set, og det har hun aldrig pralet med! men, som 
han sagde, hvis ikke hun skulle have det, hvem så?

Ja, Frk. Willemoes var Ribe Katedralskole. Hun 
havde været så længe på skolen, at selv lektor 
Blendstrup blev distanceret. Hun havde jo gået her 
som elev, fra omkring 1914, havde kendt alle de 
mærkelige gamle lærere, som hun kunne fortælle 
om 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 
Sorbonne, vendte hun hjem til sin gamle skole som 
lærer, i fransk og engelsk, men snart også i latin, 
som hun gjorde til sit fag, selv om hun ikke havde 
taget eksamen i det fra universitetet. Men hun 
havde gode forkundskaber fra lektor Becks under
visning, og hun holdt meget af latinen. I sit hoved
fag fransk var hun en kapacitet og kunne sikkert 
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 én af 
sine elever til at sige - og der hører noget til! Hun 
hadede lusk, og sad man og puttede 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, kontante måde hjalp 
hun mange. Aldrig overtrådte hun den usynlige 
tærskel for den enkeltes personlighed, hendes re
spekt for den grænse kunne bibringe nogle et ind
tryk af, at hun var en barsk gammel lærerinde, der 
plagede sine elever med harske kommentarer - et 
image, hun ville have godtaget og leet hjerteligt af!

Sentimental var hun mindst af alt, men et føl
somt menneske var hun bag sin skarpe, selvironi
ske 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 
modtage nogen form for tak i levende live, men i 
dag bør det fortælles. Vi er nogle stykker der véd, 
vi, som hun har hjulpet.
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Som kollega var hun altid ligevægtig og altid i 
godt humør. Hun havde et skarpt blik for urimelig
heder og kunne afsløre dem med en rammende 
bemærkning, men hun var irenisk i sin færd og 
undgik enhver form for konflikt. Hendes sympati 
med den nye ånd der kom ind i skolen med over
enskomstansættelsen var næppe stor, men i lighed 
med de fleste kolleger, der havde kendt de slemme 
30’ere, modtog hun os med forbløffende storsind. 
Hun selv var af gammel embedsadel! En anakro
nisme! Hvem ville i dag finde på at betale klassesæt 
til Sine elever ud af egen lomme? eller stille sin 
bogsamling til elevernes rådighed, som hun gjorde 
i sine berømmelige mandagstimer?

Sagen var, at hun elskede sine fag og elskede 
studeringer. Hun befandt sig aldrig bedre end mel
lem sine bøger, hun var myreflittig. Da klassikerg
renen blev genindført i 1948, overtog hun sammen 

med Ladegaard-Petersen latinundervisningen på 
højt niveau, og den udfordring besvarede hun ved 
at tilegne sig den latinske kultur på hovedfagsnive
au. Det har uden tvivl været hårdt, men hun elske
de det! Det værste ved hendes alderdoms svækkel
se var, at den fratog hende evnen til at studere.

Lad os da huske hende som hun var i sine vel
magtsdage, de var heldigvis også de fleste! Det var 
en fornøjelse at opsøge hende i hendes lille hus i 
Kongensgade, »a l’heure bleue«, som hun sagde, at 
høre hende berette om gamle dage, om rejser, om 
teateroplevelser. Man gik derfra, beruset af cigar, 
portvin og navnlig samtale. »Seul l’esprit, s’il souf
fle sur la glaise, peut créer l’homme« (A.de Saint- 
Exupéry). - Det er et privilegium at have kendt 
Willemoés.

Jens Vind
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Personalia
Med skoleårets afslutning tog skolen afsked med 
adjunkt Birgit Holmer Jensen. Birgit Holmer Jen
sen har været ansat ved Ribe Katedralskole fra 
1982. I sin tid her på skolen har hun ivrigt engage
ret sig i en række af skolens aktiviteter. Hun har nu 
ønsket at prøve andre undervisningsopgaver. Det 
ønsker skolen held og lykke med.

Pr. 1. december 1991 har adjunkt Peter Goddik- 
sen søgt orlov. Peter Goddiksen er blevet projekt
leder ved Historisk Værksted i Vester Vedsted. 
Hans helt særlige evne til at kombinere teoretisk 

viden og praktiske færdigheder bliver der rigelig 
brug for i hans nye arbejde. Det ønsker skolen også 
held og lykke med.

Ved skoleårets start er ansat 4 nye lærere. Claus 
Jungersen er ansat i en fast stilling med fagene 
matematik og billedkunst. Bodil Eriksen er ansat 
som årsvikar med fagene kemi og fysik. Marianne 
Würtz og Lone Pedersen er ligeledes ansat som 
årsvikarer med henholdsvis fagene dansk og reli
gion.
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Skolens ansatte Jacob Bastholm
Adjunkt
historie, geografi, studievejleder 
Blokvej 2E, Lustrup, 6760 Ribe 
75-420708

Hanne Aagaard
Adjunkt
fransk, engelsk
Vibevænget 1, 6760 Ribe 
75-423092

Kirsten Beck
Lektor
engelsk, dansk
Hans Jakobsvej 49, 6769 Ribe 
75-410701

Elisabeth Abrahamsen
Adjunkt
historie, engelsk, studievejleder 
Grævlingetoften 15, 6760 Ribe 
75-445284

Poul René Bertelsen
Adjunkt
fysik, matematik, naturfag, filosofi
Engdraget 16, 6760 Ribe 
75-410171

Poul Arndal 
Studielektor 
engelsk, dansk 
Holmevej 25, 6760 Ribe 
75-421131

Mette Bolding
Sekretær
Favrlundvej 14, 6760 Ribe 
75-441055
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Søren Brinch-Fischer
Årsvikar
historie, erhvervsøkonomi 
Kongensgade 89, 6700 Esbjerg 
75-128711

Bodil Honoré Eriksen
Årsvikar 
kemi, fysik
Stausvej 28, 6800 Varde
75-211063

Birgit Bro
Lektor
biologi, kemi, inspektor 
Nattergalevænget 4, 6760 Ribe 
75-424520

Torkil Visby Funder 
Lektor 
geografi, biologi 
Lustrup, 6760 Ribe 
75-422235

Per Bøgeholdt
Lektor
fysik, kemi, naturfag, datalogi, 
datavejleder
Daneng 7, 0. Vedsted, 6760 Ribe 
75-422228

Inger Geil
Sekretær
Vestergade 13 b, 6771 Gredstedbro 
75-431415

Inger Marie Dahl
Lektor
engelsk, religion
Set. Laurentiigade 4, 6760 Ribe 
75-423841

Lis Annie Gjørup
Adjunkt 
musik, fransk 
Skibbroen 29,1., 6760 Ribe 
75-410491
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Peter Goddiksen
Adjunkt
fysik, matematik, naturfag 
Sønderportsgade 49, 6760 Ribe 
75-422609

Karl Anker Hjorth 
Timelærer 
idræt
0. Vedstedvej 112, 6760 Ribe 
75-420546

Jørgen Baungaard Hansen
Adjunkt
biologi, tillidsmand
Blokvej 2S, Lustrup, 6760 Ribe 
75-424091

Lars llsøe
Adjunkt
dansk, tysk, bibliotekar 
Tangevej 49, 6760 Ribe 
75-423805

Jørgen Olaf Hansen 
Lektor 
fysik, matematik, naturfag, 
administrativ inspektor 
Tørresager 13, 6760 Ribe 
75-421971

Poul Janic
Lektor
tysk, dansk
Midtfenner 9, 6760 Ribe 
75-423368

Steen Hansen
Lektor
musik, tysk
Sønderportsgade 13, 6760 Ribe 
75-422427

Hans Staunstrup Jeppesen 
Lektor
engelsk, billedkunst, design 
Overdammen 5, lejl.B, 6760 Ribe 
75-421877
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Carl Christian Jespersen 
Adjunkt 
samfundsfag, dansk 
Fyrrekrogen 18, 6760 Ribe 
75-445620

Inger Thorup Lauridsen
Årsvikar
engelsk
Grydergade 11, 6760 Ribe 
75-410568

Claus Jønge Jungersen
Adjunkt
matematik, billedkunst
Dr. Dagmarsvej 17, 6760 Ribe 
75-410843

Finn Nørgaard Laursen
Adjunkt 
historie, idræt 
Overdammen 3, 2., 6760 Ribe 
75-421270

Bent Karsdal
Rektor
historie, samfundsfag
Tangevej 9, 6760 Ribe 
75-410333

Dorte Stig Madsen
Adjunkt
fransk, russisk, studievejleder, 
formand for pædagogisk råd 
Rønnebærparken 133, 6760 Ribe 
75-410349

Kirsten Kirkelund
Adjunkt 
fransk, idræt 
Finsensvej 30, 6760 Ribe 
75-410624

Bent Bækgaard Mortensen 
Adjunkt 
russisk, latin, oldtidskundskab, 
dansk
AV-inspektor
Nattergalevænget 4, 6760 Ribe 
75-424520
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Gunnar Mühlmann
Adjunkt 
dansk, musik 
Kurveholmen 2,1., 6760 Ribe 
75-424817

Lone Pedersen
Årsvikar
religion
Ved Slotsbanken 18, 6270 Tønder 
74-721844

Hans Kastberg Nielsen
Lektor
dansk, religion, oldtidskundskab 
Korsbrødregade 13, 6760 Ribe 
75-420903

Hans Chr. Rasmussen
Lektor 
matematik
Engdraget 55, 0. Vedsted, 6760 Ribe 
75-421619

Klaus Ingvar Nielsen 
Lektor
matematik, fysik, naturfag, 
datavejleder
Pilgårdsvej 5, 6683 Føvling 
75-398358

Finn Steiness
Pedelmedhjælper
Puggårdsgade 5, 6760 Ribe 
75-424077

Anna Margrethe Paludan 
Lektor 
historie, dansk 
Sønderportsgade 49, 6760 Ribe 
75-422609

Leif Steiness
Pedel
Puggårdsgade 20, 6760 Ribe 
75-422082
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Anne Marie Strøm 
Adjunkt 
tysk, idræt
Tørresager 4, 6760 Ribe 
75-422489

Jens Vind
Studielektor 
latin, græsk, oldtidskundskab, 
religion
Bordingsvej 9, 6760 Ribe 
75-421367

Ejner Vilstrup
Adjunkt 
historie, tysk 
Grævlingetoften 15, 6760 Ribe 
75-445284
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Årsvikar
dansk
Sønderbækvej 6, 6270 Tønder 
74-723713

Annette Vind
Lektor
latin, græsk, oldtidskundskab, dansk, 
inspektor
Bordingsvej 9, 6760 Ribe
75-421367
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