Biskop

Stephan Middelboe
(22. september 1730 i Sogndal, Norge – 10. December 1811 i Ribe)
På hans gravsten står påskrevet:

Han blev gift med den ældste
datter af biskoppen i Århus, der i
1766 fik sin svigersøn ansat i
stillingen som provst og
sognepræst ved hvor Frues Kirke i
Århus. Middelboe varetog embedet
i 15 år og tildeltes i 1779 en
teologisk doktorgrad ved
Københavns Universitet. I 1781
blev han stiftsprovst i Ribe og i
1786 blev han udnævnt til biskop.
Han var meget afholdt af stiftets
præster, da han som person var
meget menneskelig og
omsorgsfuld. Han blev afskediget
som biskop i 1811 på grund af sin
høje alder. Han døde kort efter og
blev begravet på Ribe Gl. Kirkegård.

Stephan Middelboe første kone var
Marie Kirstine Bildsøe, datter af
biskop Poul Mathias Bildsøe, Århus
Domkirke. Hun døde i 1807.

Den 10de December Aar 1811,
nedlagdes i Jordens Skiöd, her i
Ribe de jordiske Levninger af
Biskop Stephan Middelboe. Han var
föd i Norge Aar 1730 i sin Vandel
fulgte han Jesu Lære derfor med
samvittigheds fred han indgik til
evigheden”

Marie Kirstine Middelboe,
biskoppens første ægteskab

Herefter blev biskoppen som 77 årig i
1807 gift med Georgine Grubbe Kaas
(1760-1835) som var datter af
kommandørkaptajn Malte Kaas. Hun
havde været hofdame hos de russiske
prinsesser i Horsens.
På Enkebispinde Middelboes gravsten
står påskrevet:

Spørger du fremmede
Ven
Hvi taarene rinde
Viid da den hulde gik bort
Som dem aftørrede før
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Stephan var søn af en handelsmand
og blev i 1751 student fra Bergens
skole. Herefter arbejdede han en
tid som huslærer, studerede teologi
og tog i 1755 attestats og blev
ansat som kapellan i Askevold. Han
rejste til Danmark og var en kort tid
hjælpepræst hos Københavns
stiftsprovst. I 1762 blev han
feltpræst og året efter kaldet som
sognepræst i Askevold.

Biskoppen og Enkebispinden ligger begravet her på Ribe Kirkegård i afdeling F 104 og 105.
Biskoppens gravmonument er af glatslebet granit mens enkebispindens er i hvid marmor. Begge
gravstene er bevaringsværdige og placeringen er markeret med den røde prik på kortet.
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