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1Ripen8er=3Btabet.
Udsendelsen af dette Nummer af Ripenser-Bladet prøver 

Ripenser-Samfundet paa noget i Skolesamfundenes Historie hid- 
til ganske ukendt: Udgivelsen af et Medlemsblad. Om Forsøget 

L S g g g  har nogen Mulighed for at kunne lykkes, afhænger først og frem
mest af den Tilslutning, Bladet maatte Unde hos Læserne. Det er hidtil 
lykkedes Samfundet at samle og beholde en trofast Medlemskreds, der i 
Størrelse saavidt vides overgaar de øvrige Skolesamfund. Til denne tro
faste Medlemskreds henvender Bladet sig nu og beder dem, der er rige i 
Aanden, ar skrive i Bladet om alt det, der som gode Ripensere ligger dem 
paa Hjærte, og det beder dem, der er rige paa Gods, understøtte Bladet 
økonomisk. Samfundets Bestyrelse modtager med den største Taknemlighed 
ethvert Bidrag, stort eller lille, til Bladets fortsatte Udgivelse. Kun der
igennem vil Bladet kunne opfylde sin Mission : at blive et gennem Aaringer 
fortsat, fra en famlende Begyndelse til stedse større Fuldkommenhed ud
viklet, fast Bindeled mellem alle de mange, der med Rette føler sig i Tak
nemlighedsgæld til Ribe og Ribe Skole. Det vil da i Overensstemmelse med 
sit Formaal kunne bringe os alle Bud om alt, hvad der sker og er sket i
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vor gamle By og vor unge Forening, og det vi! blive det Sted, hvor alle 
Ripensere mødes ti! Drøftelse af Byens, Skolens og Samfundets Velfærd.

Barnet har nu set Lyset og har faaet sit Navn. Det staar nu til Ripenser- 
Samfundets Medlemmer at gøre det ligesaa gammelt, ligesaa vidtskuende 
og ligesaa tillokkende som den By, hvis Navn det bærer.

Ribe Katedralskole.
Skønt Skolebygningens Beliggenhed fra dens Stiftelse (13. 6. 1145) har været 

ret skiftende, tænker sikkert de Heste Medlemmer af Ripenser-Samfundet paa 
den Skole, der blev højtidelig indviet den 5. Septbr. 1856, og kun de ældre Med
lemmer erindre endnu den gamle Katedralskole, der havde sine spartanske Lo
kaler (uden Kakkelovne i de egentlige Klasseværelser!) i Ejendommen ret vest 
for Domkirken.

Skolen blev i 1855—56 bygget paa en Del af Grunden til den gamle Ejen
dom »Puggaard«, som Biskop Kristjern i 1298 havde foræret Skolen, og hvor 
Skolen ¡øvrigt omtrent havde ligget i det 14de Aarhundrede.

Selvfølgelig var den Bygning, Skolen fik i 1856 ligefrem 3.stor« og s-pragt- 
fuldc. Den indeholdt 7 Klasseværelser, Lærerværelse, Naturhistorisk Museum, 
Fysisk Kabinet, Rektors Værelse, Syngesal og Gymnastiksal. Lærerstaben bestod 
af Rektor og 8 Lærere.

Den store og pragtfulde Bygning blev imidlertid en Menneskealder efter for 
lille, og Udvidelser har derfor atter og atter funden Sted. 1887 blev saaledes 
den sydlige, i 1888 den nordlige Fløj forsynet med en anden Etage, og selve 
Gymnastiklokalet blev udvidet. Skolen Hk Centralvarme.

1905 gik den gamle Rektorbolig ud af Sagaen (>Puggaard.i:) og blev til 
Sløjd- og Haandgemingslokale. Den blev derpaa i 1913 ombygget og restau
reret, hvorved Skolen Hk to længe tiltrængte Lokaler til Fysik- og Kemiunder
visning. 1 1914 indrettedes en stor Gymnastiksal vinkelret paa SydHøjen, hvor
ved Biblioteket opnaaede en betydelig Udvidelse. Skolen indeholder saaledes nu:
11 Klasseværelser, 4 andre, store Undervisningslokaler, Rektorværelse, Lærer
værelse, Syngesal og 2 Gymnastiksale.

Elevantallet har naturligvis været ret skiftende. Det var saaledes i en Række
af Aar 60—70, men gik ned efter Krigen i 1864 og var i 1874 kun 33 (An
tallet af Studenter i 1875 var Een!)

Derefter steg Antallet langsomt, indtil det i 1889 naar 101. Ca. 100 er 
derefter Antallet ligetil 1903, da Almenskoleloven aabner kvindelige Elever Ad
gang. I 1909 begyndes med 179 Elever, og i Decbr. 1915 tæller Skolen 213 Elever 
hvoraf 59 Piger.

Antallet af Skolens Embedsmænd gik ogsaa lidt ned efter 1864 og var i
1874 Rektor og 7 Lærere, men allerede i 1884 er der 9 Lærere, og nu Hndes
følgende Stab*):  Rektor, 4 Overlærere, 8 Adjunkter, 1 Gymnastiklærer (Si-

*) Rektor Nielsen (Latin og Tysk), Overlærer Amorsen (Matematik, Regning,
^storie, Tysk), Overlærer Bech

(Latin, Oldtidskundskab, Htstorte), Overlærer Knudsen (Tysk, GeograH.
Sang^ Skrivning ( Adjunkt Høst (Matematik, Regning, Naturlære), Adjunkt 
Bloch (Rehgton, Dansk, Fransk), Adjunkt Reincke (Tysk, Fransk, Historie, 
Tegning, Sløjd), Adjunkt, Frk. Wulsten (Engelsk, Dansk), Adjunkt Christian
sen (Historie, Matematik, Naturlære), Adjunkt Nørregaard (Dansk, Historie), 
Adjunkt Wang (GeograH, Naturhistorie, Naturlære), Adjunkt Jensen (Græsk,
Historie og Dansk). ' '
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monsen), 1 do. Lærerinde (Frk. Munck) og ! Haandgerningslærerinde (Frk. 
Forsberg).

AHerede i 1893 havde en enkelt kvindelig Elev faaet særlig Tiliadelse til at

blive optaget i Skoten, og senere (1900—03) opnaaede enkelte, andre unge Piger 
lignende Tiiiadeise. Forberedelseskiasserne, der i mange Aar havde haft Lokaler 
paa Skolen, maatte rykke bort i 1903.

1878 afholdtes første Gang Realeksamen af lavere Grad, og i 1880 do. af
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højere Grad. Matematisk-naturvidenskabelig Artium har Skoten afholdt siden 1898. 
1 1916 bliver der antagelig fra Ribe Skole dimitteret 26 Studenter (9 paa den 
klassisk-sproglige Linie og 17 paa den matematisk-naturvidensk. Linie) — altsaa 
paa 41 Aar en Fremgang paa 25. Tempora mutantur!

C. A m o r s e n.

Overlærer Jørgen Mørch Secher.

Budskabet om, at Overlærer Secher fra sidste Skoleaars Afslutning 
har trukken sig tilbage fra sin Gerning ved Skolen i Ribe, vil vække mange 
Minder til Live hos hans gamle Elever, Minder om Timer, der vel kunde 
være prægede af de Konsekvenser, som daarlig Forberedelse til en dygtig 
Lærer naturligt medfører, men dog Timer, som for alle staar som den 
største og værdifuldeste Oplevelse, Livet ved Skolen i Ribe førte med sig.

Husker jeg ret, Hndes der i Platons Apologi den Vending om Sokrates, 
at han var som en Bremse, der af Guderne var sat paa Athen som paa 
en Ganger, der vel er stor og ædel, men tung og trængende til at vækkes. 
Det forekommer mig, at disse Ord indeholdes den mest træffende Karak
teristik af Overlærer Sechers Virksomhed i Ribe Skole. Han maatte i 
Sandhed ofte arbejde med et Stof, der fra Naturens Haand var tungt og 
trægt. Men hvor kunde han som ingen anden vække os og fylde os med 
blivende Indtryk af den græske Kulturs evige Værdier. Hvem af os mindes 
ikke den Dag i Dag den Sindets Opladthed og sjælelige Lydhørhed, hvormed 
vi første Gang modtog Apologien, hvem af os har ikke let med Aristófanes 
og i muntert Lag nynnet Anakreons Vers? Ingen vil bestride, at Overlærer 
Secher har arbejdet med sit vestjydske Stof og spillet paa vore Strenge som
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en Mester. Men ingen har ve! heller haft bedre Betingelser end han: altid 
optaget af sin Skolegerning som det højeste og vigtigste og dertil en Mand 
med sjældne Kundskaber og med levende Indtryk hentede fra hans Rejser 
til de klassiske Steder.

Kunsthistorien blev for os aldrig en død og unyttig Lærdom. Dette 
Fag, som han har Æren af at have indført i Skolerne, blev tilegnet gennem 
Kunstværker og Foredrag og det med en saadan Fylde, at jeg tør hævde, 
at den, der vil besøge Statens Kunstmusæum ikke let kan faa nogen bedre 
Fører end een af Sechers gamle Elever. Jeg har endogsaa oplevet at se 
Ripensere, som har opholdt sig i Flovedstaden i en Aarrække, besøge dette 
Musæum med den største Interesse. Hvis dette ikke er et Kunststykke fra 
Sechers Haand, ved jeg ikke, hvad et Kunststykke er!

Overlærer Sechers 39-Aars Virksomhed som Lærer strækker sig over 
en Periode, der har været Vidne ti! gentagne Angreb paa den klassiske 
Undervisning, Angreb, der som bekendt førte til Skoleloven af 1903. Men 
han har, som han udtrykte det i sin smukke Afskedstale, aldrig tvivlet om 
sin Sags Retfærdighed; det har altid staaet urokkelig fast for ham, at de 
klassiske Literaturer, i første Linie den græske, danner et fortrinligt Grund
lag for Ungdommens Uddannelse. Hans gamle Elever vil give ham Ret i 
dette og være ham taknemlige for, at han har bidraget til, at den saakaldte 
nysproglige Linie ikke er bleven indført ved Skolen i Ribe. I de 21 Aar, 
han har virket ved denne Skole, har han sendt mange Elever til Univer
sitetet i Kjøbenhavn, hvor de er mødte med den Respekt for videnskabelig 
Forskning, som han ved sin Personlighed, sine Bøger og Lærergerning har 
bibragt dem. Han husker endnu hver enkelt af sine Elever og følger deres 
Færd med Interesse. Det vil ogsaa glæde disse at erfare, at Overlærer Secher 
endnu, sine 68 Aar til Trods, er ligesaa aandslivlig og interesseret som før, 
og at hans Hjem heri Byen bærer Præg af den samme Gæstfrihed og 
Elskværdighed som forhen i Ribe.

J. L. B u c h.

Ripenser-Samfundets Historie 1912—1915.
Efter at der gentagne Gange, men uden Resultat, var gjort Forsøg paa 

at samle gamle Ripensere i et Skolesamfund, gjorde Student Knud Th. Fogh i 
1911 et nyt Forsøg, og efter at der var udsendt et Opraab med 51 Under
skrifter af kendte Ripensere, lykkedes Sagen, og den 27. Marts 1912 afholdtes 
en konstituerende Generalforsamling i Studenterforeningen, efter at 177 tidligere 
Elever og Lærere fra Ribe Katedralskole havde indtegnet sig som Medlemmer. 
Efter en livlig Discussion blev der vedtaget Love for Samfundet, og som Formand 
valgtes Professor, Dr. phil Eugen Warming. som Næstformand Overlærer Amorsen, 
medens Bestyrelsen ¡øvrigt kom til at bestaa af stud. mag. Bjerge, stud. med. 
Fogh, Redaktør F. v. Jessen, Dr. phil. Kinch og cand. jur. E. Sturup.

Den første ordinære Generalforsamling afholdtes den 14. Oktober 1912 hos 
Wivel, hvor Understøttelsesfondets Vedtægter vedtoges. Efter Spisningen (der
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var ledsaget af Taler og Sange) holdt Dr. phil. Kinch assisteret af sin Frue et 
meget interessant Foredrag med Lysbilleder om Udgravningerne paa Rhodos, 
hvorefter der blev danset til Kl. 2.

Den 24. April 1913 holdtes i Citys Lokaler en Sammenkomst, hvor Redaktør
F. v. Jessen holdt et fortrinligt Foredrag om Balkanstaternes politiske Historie 
og hans Oplevelser i disse Egne. Derefter Fællesspisning og Dans.

Den 8. Juni 1913 var Samfundet af Fru Anne Marie Carl Nielsen indbudt 
til at se Dagmar-Statuen, før den støbtes 1 Bronze, og til Statuens Afsløring den 
24. August afsendtes et Telegram. Til Samfundets ældste Medlem, Højesterets
assessor H. Lunds Guldbryllup den 24. Oktbr. telegraferedes en Lykønskning, 
og paa Adjunkt Langes Kiste lagdes en Blomsterdekoration.

Den 4. November afholdtes den 2den ordinære Generalforsamling i Citys 
Lokaler. 1 Stedet for Professor Warming, der ikke ønskede Genvalg, valgtes 
Dr. phil. Kinch, og i Bestyrelsen afløste Kaptajn Schiøler Dr. Kinch. Udenfor 
Dagsordenen oprettede Rosenstand et lille Aktiebureau for Beplantningen af en 
Hedestrækning ved Gjelsbro. Efter Spisningen (som sædvanlig med Taler og 
Sange) var der Aftenunderholdning (Sange af fhv. kgl. Skuespiller Carl Meyer og 
Oplæsning af stud. theol. Tage Kier) samt Dans.

Den 2. April 1914 havde Kaptajn Schiøler arrangeret en meget storslaaet 
Fest hos Wivel. Dobbeltkvartet af Herestemmer med cand. theol. Holt som 
Solist, den 14aarige Klavervirtuos Victor Schiøler og Violinistinden, Frøken Marie 
Louise Schiøler, lukullisk Maaltid, Taler af Dr. phil. Gram, Dethlefsen, Fogh 
(Aforismer med Klaverakkompagnement) m. fl. og Dans til Kl. 3.

Den 20. Oktbr. holdtes den 3die ordinære Generalforsamling i Studenter
foreningen. 1 Bestyrelsen blev cand. jur. Stiirup afløst af Assistent i National
banken C. F. Christensen og paa Forslag af Politifuldmægtig Buch valgtes der 
et Udvalg til at undersøge den økonomiske og praktiske Mulighed for at ud
give et Medlemsblad. Derefter holdt Professor Warming Foredrag om Lamarck 
og Darwin, og ved Bordet holdtes bl. a. Taler af Proprietær Nyholm for Bladet, 
Fogh for Russerne (paa Vers) og Borgmester Ferslev for Ribe.

Den 21. April 1915 holdtes der Bal i Citys Selskabslokaler med Aftenunder
holdning af Koncertsangerinde Fru Karen Prytz, cand. jur. Harald Prytz (Holberg- 
Oplæser) og Pianisten Hans Almdal. Maden var daarlig, men Humøret som sæd
vanlig godt, og Taler og Sange fulgte hurtigt efter hinanden. Som Vært fungerede 
Politifuldmægtig Buch, der i Mellemtiden i hans Egenskab af Suppleant var ind- 
traadt i Bestyrelsen i Stedet for Redaktør F. v. Jessen. Paa samme Maade var 
stud. mag. Rosenstand indtraadt i Stedet for Bjerge.

Trods Samfundets ringe. Alder har det udfoldet en ret omfattende literær 
Virksomhed, i Februar 1915 udsendtes første Hæfte af Meddelelserne, inde
holdende Skoleerindringer af fhv. Højesteretsassessor H. Lund og Ingeniør J. 
Andersen samt en Tale, som Jacob A. Riis holdt i Ribe Katedralskole. Ved 
Nytaarstid 1916 udsendtes Hejmdals Jubilæumsskrift, og nu kommer Medlems
bladet. Alt i alt mener vi at kunne være vort Arbejde gennem de forløbne 3 Aar 
bekendt og haaber, at Medlemmerne vil gøre deres til at hjælpe os med Fort
sættelsen.

K n u d  Th. Fogh .
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Ripenser-Samfundets sidste Møde.

Mandag den i8. Oktober 1915 afholdt R.-S. sin 4de ordentlige Generalfor
samling i Citys Lokaler. Efter at Stiftsprovst Pedersen var valgt til Dirigent, 
aflagde Formanden Beretning, under hvilken han bl. a. meddelete, at Fru Højeste
retsassessor Lund af sin afdøde Mands Bibliotek havde skænket R.-S. en Sam
ling Love og Anordninger med Løfte om stadig at komplettere denne. (Denne 
Lovsamling udlaanes nu til en juridisk Studerende fra Ribe Skole). Af Kasse
rerens Beretning fremgik, at Understøttelsesfondet nu beløber sig til 711 Kr., og 
at der i Aarets Løb var ydet et rentefrit Laan paa 70 Kr. De afgaaende Besty
relsesmedlemmer, Dr. phil. Kinch, stud. med. Fogh og Politifuldmægtig Buch gen
valgtes, og nyvalgt blev som Repræsentant for de yngre Medlemmer stud. polyt. 
Tang-Petersen.

Angaaende den af det nedsatte Blad-Udvalg (Buch, Dethlefsen og Rosen
stand) afgivne Betænkning udspandt der sig, da Overretssagfører P. Paulsen 
opponerede mod Forslaget, en Diskussion, der resulterede i, at der af R.-S.s Kasse 
maa anvendes 50 Kr. til forsøgsvis at udgive et Medlemsblad i 1916. Der blev 
derhos nedsat et Lovrevisions-Udvalg, bestaaende af Overretssagfører Juhl, Bank
assistent C. F. Christensen og Politifuldmægtig Buch.

Derefter holdt Politifuldmægtig Buch et Foredrag om Riber-Retten, og man 
samledes sluttelig ved Bordene, hvor den i Hejmdalsskriftet S. 63—64 aftrykte 
Sang blev afsungen, og hvor en Række Talere havde Ordet. Bl. a. talte Gros
serer Kinch for Ribe, Overretssagfører Juhl for Overlærer Knudsen, Proprietær 
Nyholm for Ungdommen, Fogh for Rektor Nielsen, Rektor Nielsen for Ripenser- 
Samfundet, Dr. Kinch for Sønderjyderne, Rosenstand for Nyholm og Adjunkt 
Reincke for sine gamle Elever. Endelig dansedes der tit langt ud paa Natten.

Overtærer Sechers Efterfølger.

Det vil glæde Ripenser-Samfundets Medlemmer at erfare, at eet af 
vore Medlemmer cand. mag. Anton Magnus Jensen er bleven Adjunkt 
i Ribe, hvor der vil blive stillet ham den vanskelige Opgave at bevare 
og bygge videre paa de klassiske Traditioner fra Sechers Tid. Han med
bringer dog hertil særlig gode Betingelser, al den Stund han har gaaet paa 
Skolen fra 1890— 1896. Under sit Ophold der var han et ivrigt Medlem 
af Hejmdal, hvor han bl. a. beklædte Embedet som Arkivar. Siden han 
tog Skoleembedseksamen (Dansk, Græsk og Historie) i 1904, har han været 
Lærer ved forskellige Skoler, sidst i Maribo i 4 Aar og i Ribe som Vikar 
for Adjunkt Nørregaard. Ripenser Samfundet bringer herved Adjunkt Jensen 
sin bedste Lykønskning med Haabet om, at Samarbejdet mellem ham og 
de nuværende og tilkommende Medlemmer af Samfundet maa blive til Glæde 
for begge Parter.
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I ß ü s e n  t H  1 R i b e .

Vi eiske Dig, du gamie By 
ved Aaens Bred!

Vi, som har ievet i dit Ly, — 
hvor end vi vandred under Sky, 
vi. tog dit Biiied med; 
vi eiske Aaens Bøigedans, 

nu strid, nu biid
og Sietten med sin Biomsterkrans 
og Engens grønt med Sneens Pragt 

saa vinterhvid.

Vi eiske Mindets Krans, som gror 
af Tider graa, 

vi eiske Kirkens høje Kor 
dens brede Hai ærværdig stor, 
hvor stærke Piiier staa,

og Kiokkens Maim naar vidt om Vang 
og frit mod Sky.

Den hiiser som en heriig Sang 
med Aivorsrøst og Fredens Kiang 

vor gamie By.

Staa, gamie By, staa fast i Gud!
skyd frisk og fro 

i Aiderdommen friske Skud, 
og giem ej fjerne Fædres Bud.
Staa fast i Fædres Tro!
Eisk Mindets Røst og Lærkens Siag 

mod Himiens Hvæiv!
Fortryd ej paa dit iave Tag, 
stræb frem tii sidste Aandedrag, 

men vær dig seiv!

C h r i s t i n e  D a u g a a r d .
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Pastor Simon Hansen.

Søndag den t6. Januar holdt Pastor Simon Hansen sin Afskedspræ
diken i Ribe og overtager nu sit nye Embede som Sognepræst i Helsingør. 
Naar Pastor Hansen forlader Ribe, hvor han har virket i 24 Aar, vil han 
efterlade et stort Savn hos de mange Venner, han har vunden gennem 
Aarene, ikke alene som Præst, men ogsaa ved sine alsidige Interesser paa 
andre Omraader.

Herunder fortjener det særlig at fremhæves, at Pastor Hansen i 1899 
stiftede Ribe Seminarium, hvis nye Bygning (rejst i 1911) er en Pryd for vor 
By, at han i en Aarrrække har været Formand for Sønderjydsk Forening i 
Ribe, og at han har udfoldet en betydelig Foredragsvirksomhed. Endvidere 
vil det være Læserne bekendt, at han tillige en Tid har været knyttet til 
Skolen som Lærer i Historie og Religion, og som Leder af den ugentlige 
Andagt.

Naar Pastor Hansens Afrejse vil vække Savn i vide Kredse, vil dette 
ikke mindst være Tilfældet hos de mange Unge, Disciple fra Skolen og 
andre, der har nydt godt af hans og hans Hustrus Gæstfrihed. De vil 
med Vemod mindes de mange hyggelige Timer, de tilbragte i den gamle 
Præstegaard, hvor de fandt saa megen Forstaaelse, og hvor man i de blom
sterfyldte Stuer glædedes ved Sang og Musik, eller naar Præsten læste 
højt, helst af Holberg, som han altid har været en stor Elsker af. De 
vil med de andre Venner ledsage Pastor Hansen og hans Familie med 
Tak og Ønsket om en lys Fremtid i det nye Hjem.

K a i  R o s e n s t a n d .
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„Hejmda!"s 50. Aars Jubilæumsfest,
som afholdtes paa Ribe Katedralskole d. 8. Januar, forløb meget veiiykket. 
Ca. 100 Deitagere, Hejmdaiister med Gæster havde givet Møde. Biandt de sidste 
saas foruden største Deten af Skotens Lærere, forhv. Adjunkt Lassen med Frue 
og den gamte Ribeven, Proprietær MyAofm, Hørshotm. De ætdste titstedeværende 
Hejmdatister var Adjunkterne V. BfocA og Jensen samt Borgmesterfuldmægtig 
FnfscAe, Esbjerg. For Ripenser-Samfundets Bestyretse, der var indbudt, mødte 
Overtærer Amorsen, stud. potyt. Lang Pedersen og stud. mag. Posenstand.

Kl. 7'L samtedes man tit Disciplenes vettykkede Opføretse af Holbergs 
»Julestue« i Skotens smukke nye Gymnastiksat, paa hvis Vægge man med Glæde 
gensaa de store Bitteder af græske og nordiske Guder, der siden 80eme, da 
Bankbogholder Bruun malede dem, har prydet Gymnastiksalens Vægge ved fest
lige Lejligheder. Den musikalske Side af Sagen var i gode Hænder hos Fru 
Overlærer DyMal, Adjunkt JVørregaard, Seminarielærer Ptng og Organist BeArenAs 
Cfausen.

Kl. 9̂ /-j bænkedes man i Syngesalen om de blomstersmykkede Borde, hvor 
Foreningens fungerende Præsident Discipel MufAJerg bød velkommen.

Nu brusede »Sol er oppe« gennem Salen, hvorefter Rektor Vielsen tog Ordet. 
Han talte for »Hejmdal« som den Forening, hvor Disciplene bedst lærte Selv
stændighed og hvis Grundtone i de forløbne 50 Aar havde været præget af Kær
lighed til Skolen, den gamle By, vort Fædreland og dets Sprog. Adjunkt PelncAe 
holdt en Tale paa Hexametre for Ribe Skoles Ungdom, som gengives heri Bladet. 
Adjunkt Vørregaard talte for Skuespillerne, Discipel J. Pog for Rektor og Læ
rerne og VyAoBn under stærkt Bifald for Damerne. Desuden talte Overlærer 
A morsen og flere andre.

Endnu et Par Sange blev sungne, hvorefter man i den fornøjeligste Stem
ning begav sig til de til Dagligstuer omdannede Klasseværelser, hvor Kaffen 
indtoges, og hvor endnu et Par Timer tilbragtes under hyggeligt Samvær. Tilsidst 
drog man — Traditionen tro — i sluttet Trop til Hvide Bro.

K. H. R.

Om Livet i Ribe Katedralskole.
Tale holdt ved Hejmdalsfesten 8. Jan. 1916 

af
Adjunkt H. R e i n c k e.

Gerne jeg vilde i Aften som en, der hør' til de gamle 
sige, hvad ofte jeg tænker, naar Ungdommens Færd jeg betragter; 
men De maa tilgi', at jeg, der til daglig gaar med Galoscher, 
kæk og dumdristig ta'r Sporerne paa og bestiger Pegasen.

5 Hvis en bedaget Magister hvad eller en værdig Hr. Rektor, 
som alt i flere Aartier fredeligt hviled i Graven, 
pludselig rejste sig op fra den Hvile, vi alle ham under, 
for at erfare hvordan det stod til i de hellige Haller, 
mon han da ej vilde stirre forvirret mod lysende Himmel, 

10 ryste paa Ho'det og helt bedrøvet mumle i Skægget:
»Er mine Øjne i Aarenes Løb da bievne saa dumme, 
eller er dette det Sted, hvor Muserne hersked alene?
Her, hvor i fordums Tid de brillebærende Knøse 
vandrede værdigt omkring og mumlede klassiske Oder,
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15 lyder nu Hammerens Slag fra den værktøjsstruttende Sløjdsal. 
Ovenpaa sidder der Møer og klipper og skærer i Lærred.
Og under Lindenes Løv, hvor før kun Mændene vanked 
— eller dog Væsener som med Tiden Mænd kunde vorde — 
høres nu Ungpigepludren og vistnok ej om Homeros.

20 Kun i de tavseste Kroge, i Skolens fjærneste Hjørner,
sidder der ganske smaa Skarer og øser af Oldtidens Kilde, 
den, der dog ene kan slukke en Ynglings Tørst efter Visdom! 
Ellers det lyder omkring mig med tyske og franske Vokabler 
og det barbariske Engelsk, der hverken har Form eller Farve;

25 Nøje Disciplene ved, hvordan der ser ud paa Borneo, 
eller hvor mange Procent af Sukker der er i Kartofler:
Næppe nok Purken har lært at knappe sin Trøje og Bukser, 
før han kan gøre dig Rede for Aanden i otteogfyrre:
Men om den Aand, der hersked ved Heilas' klassiske Strande,

30 der, hvor den heiiige Trang til Tingenes Gaader at løse, 
fødte hin Forskningens Aand, som siden Aartusinder næred. 
har de en Viden, der ret beset er værre end ingen.
Og dog findes der end ved Ribe ærværdige Skole,
Mænd, der føler sig hjemme ved Hellas' og Tiberens Strande 

35 — men jeg kan tænke, de mægted vel ikke Strømmen at vende.
(Ej vil jeg dermed ha' sagt noget ondt om de andre Magistre, 
men jeg maa tilstaa, de Herrer mig synes Banausere alie, 
skønt de paa mange Slags Ting ved bedre Besked end vi gamle).«

Saadan jeg tænker, at Oidingens Ord omtrent vilde falde,
40 og det nytted vist ikke, vi søgte at vende hans Tanker.

Nægte det kan vi jo ikke: 1 Ribe ærværdige Skoie 
— som han den virkelig kaidte saa pænt, den gamle Magister — 
holdt i de sidste Aartier en Nytid sit darmende Indtog:
Huset blev nyt monteret, i Hast og med nymodens Møbler,

45 og det er muligt, at et eller andet blev mindre gedigent, 
ja, at et nyere Stykke fortrængte et gammelt og bedre.
Men lad os vise det klart, mens pro'er og contra'er regner 
over vor syndige Krop, saa Høren og Mæle vi mister:

er end MøMerne ny, snu er /linden i N u e t den samme,
50 og den er endnu i Siægt med Aanden fra Hellas' Strande.

End er det Musernes Mund, der aander paa Ynglingens Pande; 
men de ærværdige Damer er fulgt lidt bedre med Tiden 
end den gamle Magister, der nys saa strængt os tiltaled; 
thi, som de Kvinder de er, har de let ved fremmede Tunger.

66 End er Ilden ej slukt, der tændtes ved Hellas' Aitre,
selv om den næres af Ved, der ej voksed paa Helikons Skrænter. 
Dog lad os tage Magisterens Ord som et manende Tilraab 
fra en ærværdig Person, der mener det godt med os alle; 
og lad os vise de gamie, der vagtsomt følger vor Færden:

60 End er vor Skoie et Sted, hvor kundskabstørstende Ungdom 
kvæger med Ungdoms Begær sin Tunge i Kundskabens Kilde,
(selv om vel stundom en Buk fandt ind mellem Faarenes Flokke). 
Endnu har ikke Athene sin Fugl kaldt hjem fra dens Boiig 
(selv om det hænder iblandt, den maa høre lidt Gæsiingegakken). 

65 End kan vi sende til alma mater en higende Skare:
Æmf f Studenternes Flotc med Næder stcil nævnes Rfpensfs.

H.
Og som med Aanden i Skolen, saa er det med Ungdommens Færden: 
Rammerne kun er det ny, men Ungdommen selv er den samme: 
Endnu det hænder, at Purken saavelsom den modnere Yngling 

70 kommer for sent af Dynerne ud og maa døje Inspektors 
brummende Skænd, hvor i fordums Tid han Ferien Hk smage.
End holder Rektor sin Rundgang, naar Halvaarscensuren er faldet, 
uddeler Hug eller Klap — ja Hgurlig talt selvforstaaeligt — 
(Birkeskoven ved Ribe er nemlig omtrent forsvundet.
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75 se)v om i Stilhed det hænder b[andt Argumenternes Mængde, 
at der »ad hominem« kan faide et eiier tiere).
End, naar Skoten har »Lov«, der strømmer en jublende Skare 
ud i den frie Natur, omend ej paa Apostienes Heste 
aitid det sker, men som oftest paa rappe Staaihestefødder.

80 Og vore Fædres troskyldige »So i Hul« og de andre 
Lege fra fordums Tid er atiøst af Kricket og Fodboid.
End man i »Hejmdal« sig øver i Brug af det levende Ords, som 
bedst af ait i vort Land kan bringe sin Mand op tii Toppen.
Kun er det forhoidsvis sjældent, at klassiske Emner der drøftes: 

85 »Samfundets« brændende Spørgsmaal er det, der nu debatteres:
En er Georgist om en Hals, en anden er rød Radikaler,
een gaar alt trods sin Ungdom med Folketingsmanden i Maven,
flere tror jeg endda er glødende Afholdsapostle.
Gerne hører de til, naar en af Skolens Magistre 

90 folder sin Lærdom ud for de unges lyttende Øren; 
hellere dog de selv — jeg ikke deri dem fortænker — 
ytrer om Livets Problemer en uforgribelig Mening.
Ungdommen bliver sig selv med Planer, Projekter, Kasteller, 
selv om i Tidernes Løb baade Sproget og Tonen forandres.

95 Og jeg vil tro, at den »Hejmdal«, der nutildags støder i Luren, 
end er den sorgløse Svend, som femti Vintre tilbage 
satte Trompeten for Munden og blæste os alle et Stykke.
(Fast det mig undre dog vil ved dette fortræf'lige Samfund, 
at i dets sluttede Rækker de Ungmøer ikke fik Sæde: 

i00 thi min Erfaring har lært mig — ja, misforstaa mig nu ikke — 
at i det »levende Ord« de stikker ej op for Manden.
Og i Komedien vi ser, der han vi dem ikke undvære,
thi i Komedie at spille, jeg tror fast, de overgaar Manden).
Een Ting ved jeg i al Fald er uforandret den samme,

105 og vil det blive saa længe, som Sol ruller hen over Himmel: 
Ribedisciplenes Trop har Privilegium inde 
som ¿e pletfrie Riifre /or Skønhedens Blomster 1 Ribe.
Ungdommen selv er som Blomster i Verdens lidt blakkede Have; 
lykkelig Ungdom, du, som nyder det harmløse Venskab,

110 Ungmø og Svend paa Rad i en munter Søskendeklynge.
Vil vi da endnu en Gang lade sammen Bægrene klinge, 
drikke vor Ungdoms Skaal, den gamle, den evig unge!

Notitser.
Dadsfald.

Siden Generalforsamlingen i 1914 er af Samfundets Medlemmer Ingeniør. 
Professor Chr. Ramsing afgaaet ved Døden (den 9. Decbr. 1914).

Af det sidste Skoleprogram
hidsættes følgende: Skolens Arkiv har modtaget en Samling Breve fra Adjunkt 
P. C. Adler til Forfatteren P. V. Jacobsen. Skolens Lysbilledsamling er bleven 
forøget med 25 Billeder fra Krigen 1864. Den 9. Jan. 1915 opførte Gymnasie
elever Hostrups Feriegæsterne i velgørende Øjemed. Den 18. April 1915 gav 
»Katedralskolens Damekor« en Koncert i Gynmastiksalen. En »gammel Ripenser« 
har skænket Skolen 500 Kr. til Anvendelse som Boglegat.

Det vilde være smukt, om andre »gamle Ripensere« vilde følge dette Eksempel 
og forøge Legatkapitalen.

„Hejmdal's Jubilæumsskrift
kan faas til Købs enten ved at indsende 1 Kr. 50 Øre til Samfundets Sekretær 
eller ved Henvendelse til Boghandler Busck, Købmagergade 49. Medlemmerne
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bedes af Hensyn tit Samfundets Kasse agitere for Saig af Bogen. Det samme 
gælder Ripenser-Samfundets Meddelelser I (75 Øre).

Ripenser-Samfundets Sekretær.
Sekretær-Forretningerne varetages indtii videre af stud. mag. K. Rosenstand, 

Nørresøgade 13*, Teiefon: Byen 3820.

Nye Mediemmer
faar indtii videre Hejmdals-Skriftet gratis. EtAvert Medlem Aør sAajife mindst 
eet nyt Medien:.

V. Bioch: Af Ribe Katedralskoies Historie gennem 700 Aar.
Af dette interessante Værk ejer Samfundet ca. 25 Eksemplarer, der kan faas 

gratis ved Henvendelse til Redaktøren.

Ripenser-Samfundet og Hejmdaisfesten.
i Anledning af Festen i Ribe havde Dr. Kinch og hans elskværdige Frue 

indbudt Bestyrelsens herværende Medlemmer til en festlig Sammenkomst med 
Damer i hans Hjem. Der afsendtes Telegram til Ribe, og senere indløb Telegram 
derfra.

Bidrag tii Hejmdaisskriftet.
er foruden af de i Skriftet nævnte indsendt af Pastor Rosenstand, Frederikssund, 
og Herredsfuldmægtig Sørensen, Nexø.

Lovrevisions-Udvalget
har nu i det væsentligste afsluttet sit Arbejde. Forslaget, der forelægges paa 
næste Generaiforsamling, vii navnlig indehoide Regler om forhøjet Kontingent 
for de i Kjøbenhavn boende Medlemmer, bortset fra Studenterne, og om Ned
sættelse af Understøttelsesfondets Indtægter til Fordel for Ripenser-Samfundets 
Kasse.

Ripenser-Biadets Hovede
er tegnet og os velvilligst overladt af Arkitekt Peters. Ogsaa Kunstmalerinden 
Fru Helvig Kinch har tegnet et smukt Udkast, som vi haaber at kunne pryde 
Bladet med i næste Aargang.

Brev-Kasse.
Den 15. Marts 1794 blev der vedtaget et ^Forslag til et Vide- og Vedtægts

brev samt Markanordning for Ribe Bye, udarbejdet -og vedtaget udi Borgersel
skabet til oeconomisk og moralsk Vels Befordring i Ribec. Blandt Direktørerne 
for dette Selskab nævnes en N. Friis. Det vilde glæde mig, hvis nogen kunde 
meddele mig, hvem denne N. Friis er.

J. L. B u c h.

Tii næste Nummer
modtager Redaktøren gerne Tekstbidrag og Klichéer, men allerhelst Penge. Dette 
bedes velvilligst erindret.
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Medlems-Fortegnelse.*)
Besiyrefsens Medfgrnmgr:

Dr. phi!. K. F. Kinch, Formand. 
Overlærer C. Amorsen, Ribe, Næstfor

mand.
stud. med. & chir. K. Fogh, Sekretær. 
Bankassistent C. F. Christensen, Kas

serer.
Politifuldmægtig J. L. Buch, Redaktør, 
stud. mag. K. Rosenstand, Redaktions

sekretær.
stud. potyt. Tang Pedersen.

¿tpspartge Medlemmer;
ingeniør J. Andersen.
Læge Max Brammer, Aarhus. 
Codsforvatter G. Gjessing, Hasiev. 
Poiitiinspektør H. Madsen.
Prof. emer. Dr. phii. Eug. Warming. 
Konsul D. Lauritzen.
Desuden: Dr. Kinch og Overlærer 

Amorsen.

OrdMKere Medlemmer;
H. Lund Andersen, stud. jur.
M. Andersen, stud. med.
S. Aagaard, Herredsfuldm., Horsens.
A. Lyhne Andersen, Toldassistent, Es

bjerg.
Jens Andersen, Manufakturhd!., Ribe.
N. Andersen, Borgmester, N. Sundby. 
P. M. Andersen, fhv. Overdommer og

Borgmester.
Georg Abel, Postekspedient, Ribe. 
Gudrun Amorsen, Ribe.
J. M. Abrahamsen, Læge.
H. V. Amtz, fhv. Distriktslæge.
Jens Arnung, Murermester.
H. B. Sommer Andersen, stud. jur.
Ch. Ballin, Grosserer.
V. Balslev, cand theol. & mag.
Im. Bang, Kontorchef.
I. F. Bartholin, Redaktør.
C. Bech, Overretssagfører, Ulfborg.
H. Brorsen Christensen, Assistent.
B. P. Bertelsen, cand. mag.
Aug. Binzer, cand. phil., Grønland.
J. S. Bjerge, stud. mag.
J. P. Bjerrum, Prof. Dr. med.
Chr. Blinkenberg, Dr. phil.

A. Blinkenberg, Præst, Hoven.
V. Bloch, Adjunkt, Ribe.
H. Boisen, Adjukt, Hillerød.
E. Bovien, cand. mag.
Th. Brinch, Overlæge, Esbjerg.
C. T. Brorsen, cand. theol., N. Fårup. 
E. Bryndum, Præst, Thyborøn.
V. P. Bøggild, Ass. i Magistraten.
J. E. Bøggild, Generalkonsul, London. 
J. Bech, stud. med.
V. Bendtsen, cand. jur.
V. K. Christensen, Maskinmester.
C. L. Christensen, stud. mag.
Kaj Christensen, cand. jur.
Einar Christiansen, cand. phil.
Th. Christiansen, Toldassistent, Ribe. 
L. C. Christiansen, Adjunkt, Ribe. 
Carl F. Christensen, Maskinkonstruktør. 
C. Dethlefsen, Redaktionssekretær.
C. Dybdal, Overlærer, Ribe.
J. Dybdal, stud. jur.
H. P. Dela, stud. jur.
E. C. Eilschou, Apoteker, Nykøbing S. 
E. Ebbesen, Assistent i Politikontoret. 
H. F. Feilberg, Dr. phil., Askov.
H. F. Feilberg, Skolebestyrer.
P. Feilberg, Etatsraad.
C. V. Ferslev, Borgmester, Køge.
Inga Ferslev, Køge.
A. Finsen, Arkitekt.
Marie Farrer Jørgensen.
Elien Fogtmann, Nykøbing Sj.
Frøken M. Forsberg, Ribe.
Axel Friis, cand. pharm.
Iver Friis, Overlæge.
A. Fritsche, Borgmesterfuldm., Esbjerg. 
C. A. S. Gad, Grosserer.
Gosvig, stud. med.
H. Gjessing, Fuldmægtig i Overretten. 
H. Gjessing, Byfoged, Kallundborg.
P. Gadegaard, stud. mag.
Axel Gjern, Maskinmester.
H. Gjørlyng, Malermester, Ribe.

J. P. Gram, Dr. phil, Raadsformand.
P. Gregersen, Skoleinspektør, Esbjerg. 
Karen J. Greisen, Telegrafmedhjælper i 

Aarhus.
S. P. Groth, Agent.

*) Hvor intet Hjemsted er anført, er dette København.
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Marie Grønbæk, stud. jur.
B. Gioerfeidt-Torp, cand. poiit.
A. Bech-Hansen, stud. mag., Lydom 

Mølle.
Ch. Hansen, Postekspedient.
Karsten Hansen, Amtsforvalter, Aarhus. 
Simon Hansen, Præst, Helsingør.
Ellen Fasting Hansen, Helsingør.
C. R. Fasting Hansen, stud. med.
P. N. Hansen, Overlæge, Dr. med.
H. C. Harck, Overretssagfører, Varde.
O. Harpøth, Herredsfuldm., Næstved.
P. G. Helms, Provst, Borris.
H. J. Helms, cand. theol.
Astrid Helle, Svendborg.
N. Hjortvad, Læge, Ølgod.
J. Himmelstrup, cand. jur.
K. M. Hjort, stud. poiit.
Chr. Hjort, stud. mag.
Agnes Hunderup, Ribe.
Rigmor Høst.
N. T. Høyer, Læge, Børkop.
A. W. Høst, Adjunkt, Ribe.
A. Hubschmann, Læge.
K. Hestbeck, stud. med.
Gudm. Helle, cand. phil.
C. Hoppe, Elektriker, Aarhus.
Gunnar Hagen, stud. poiit.
E. von Huth, Assistent.
Ingeborg Jensen, cand. phil., Klam- 

penborg.
Th. A. Jacobsen, stud. polyt.
H. C. Jacobsen, Mølleejer, Nyborg.
J. Jensen, Borgmester, Rddby.
A. M. Jensen, Adjunkt, Ribe.
J. A. M. H. Jensen, Skolebest., Odense. 
Hans Jensen, stud. jur.
H. Jensen, Hospitalsforstander, Ribe. 
C. Jespersen, Kasserer.
Franz v. Jessen, Redaktør.
S. C. Juhl, Overretssagfører.
P. Iversen, Grosserer.
P. P. Jørgensen, cand. theol., Viborg. 
Anna Jørgensen, Fårup.
Stener Jørgensen, stud. polyt.
Otto Kinch, Grosserer, Stockholm.
J. Kinch, Herredsfuldm. N. Sundby.
V. J. Kinch, Apoteker, Hornbæk.
Kinch, Marinekaptain, Anholt.
Aage Kirkebjerg, stud. med.
K. Knudsen, Overlærer, Ribe.
Sigurd Kristensen, Adjunkt, Horsens.

Fr. Kolvig, fhv. Stationsbestyrer.
V. Kjær, Overretssagfører.
Poul Lange, Tandlæge.
H. Lassen, fhv. Adjunkt, Ribe.
L. Lauridsen, stud. jur.
N. Lind, Apoteker, Ribe.
Ingeborg Lind, Ribe.
C. Lindberg, Ingeniør.
Johs. Lindbæk, Dr. phil.
A. Lund, Oberst af Artilleriet.
N. J. Liitken, Fuldmægtig i Overretten. 
Hakon Moe, Lyngby.
Axel Moltesen, cand. phil., Brørup. 
Louise Mortensen, stud. mag.
E. Munk, Gymnastiklærerinde, Ribe.
O. O. G. Muller, Ass. v. Statsb.
C. T. Møller, Fuldm. ved Kraks Vejviser. 
Anton Nielsen, Grosserer, Konsul, Aar

hus.
J. Nielsen, Rektor, Ribe.
Ax. Noack, Skolebestyrer, Ringe.
Fr. Nutzhorn, Assist. i Nord. Livsforskr.
N. Nyholm Propritær.
T. Nørregaard, Adjunkt, Ribe.
O. Nørgaard, stud. jur.
Roger Nielsen, Redaktør, Amerika.
Fru Ema Nielsen, Amerika.
Elisabeth Norup, Ribe.
H. R. Norup, exam. pharm.
E. Oksen, Provst, Herfølge.
John Olesen, stud. med.
O. Olsen, Overretssagfører.
V. Ottosen, Overretssagfører.
F. Outzen, Kæmnerfuldm., Viborg.
P. Paulsen, Overretssagfører.
A. Pedersen, Læge, Hasle.
J. C. Petersen, Hdjesteretsassessor.
P. J. Pedersen, fhv. Stiftsprovst.
J. Pedersen, stud. mag.
Chr. Petersen, Overingeniør.
Agner Petersen, stud. jur.
H. M. Pedersen, Isenkræmmer, Ribe.
J. G. Petersen, Overbetjent, Ribe.
L. Paludan-Nielsen, cand. jur., Varde. 
Ellen Pontoppidan, Ribe.
Svend Pontoppidan, stud. med.
Niels Petersen, stud. theol.
J. J. Poulsen, Ingeniør.
J. B. M. Poulsen, Ingeniørkaptain.
H. Peters, Arkitekt.
C. A. Ramsing, Etatsraad.
K. Rasmussen, Provst.
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H. Reincke, Adjunkt, Ribe.
Johs. Richter, cand. jur., Nykb. Sj.
C. Rosenstand, Stiftskasserer, Ribe.
F. Rechnagei, Rigsdagsstenograf.
R. C. Schiøler, Kaptajn.
Hoiger Schjørring, stud. med.
P. Schmitz, Reservelæge.
J. M. Secher, fhv. Overlærer. 
Stockhoim Simonsen, Gymnastik)., Ribe. 
A. Skettrup, Præst.
G. Th. Sort, cand. theo).
O. Storm, Inspektør.
E. Stiirup, Fuldmægtig i Overretten. 
Frøken K. Stiirup, Læge.
S. Stiirup, Stadsingeniør, Frederikshavn. 
Jens Stiirup, Ingeniør.
Arne Sundbo, cand. jur.
Th. Sørensen, Provst, Skanderborg.
S. Sørensen, Herredsfuidmægtig, Nexø.
P. Tang-Petersen, cand. mag., Kolding. 
C. Tang Petersen, Forpagter, Vemb.
C. Teilmann Friis, fhv. Apoteker.
P. Lerche Thomsen, cand. jur., Ribe.
A. Thornva), Læge.
N. A. Thomsen, Apoteker, Køge.
L. Tobiesen, Provst, Flemiøse.

J. Tranberg, Ingeniør, Aarhus.
A. Thiellesen, Toidassistent.
N. Tranberg-Jensen, Overretssgf., Ribe. 
Hoiger Tranberg-Jensen, cand. jur., 

Ribe.
Anders Thudborg, Forfatter, Struer. 
Mogens Tvermoes, Ingeniør.
Sigrid Tvermoes.
C. Ussing, Guidsmed, Ribe.
B. C. Veibe), Stationsforst., Gedser.
C. Vesterby, Sagfører.
P. Vibæk, Præst, Taarnby.
E. Viidenskov, Toldforvaiter, Esbjerg. 
Ib Windfeld, Sekretær.
Knud Windfeld, Fuidmægtig.
J. A. Windfeld-Hansen, Fabrikant.
J. E. Windfeld-Hansen, cand. pharm.
Ib Windfeld-Hansen, Eiektriker, Ribe.
H. Windfeid-Hansen, Bankdirektør, Ribe.
H. V. Wolf, Postkontrollør.
Frøken D. Wulsten, Adjunkt, Ribe.
I. Windfeld-Hansen, Beiysningsdirektør. 
E. K. Viiandt, Dampskibsfører.
C. K. Wiese, stud. mag.
E. Yding, Direktør.
C. V. Zoega-Nielsen, Sagfører, Hiiierød.

Medlemsantaiiet er saaiedes ialt 232, deraf 8 hvsvarige. Af Medlemmerne 
bor 129 i København og 35 i Ribe.

Skulde der i foranstaaende Liste være Unøjagtigheder eller Ufuldstændig
heder, modtager Redaktøren gerne Meddelelse herom, ligesom Medlemmerne ind
trængende anmodes om at sende Sekretæren Meddelelse om indtrædende Bopæls- 
eller anden Forandring. Meddelelse kan ogsaa ske til Kassereren, Bankassistent 
Christensen, Telef.: Hellrup 1678 x.

= = =  A N N O N C E R  = = = = =
----------------------------------------------------------------------------------------

Tand!æge He!ga Sturup,
Vestmannagade 2", Hj. af ¡siands Brygge.

Teiefon Amager 1014 v.

Udgivet af Ripenser-Samfundet.
R e d a k t ø r :  cand. jur., Politifuldmægtig /. L. BncA, Gammeltoftsgade 10,

Telefon: Byen 342 v.
R e d a k t i o n s s e k r e t æ r :  stud. mag. K. Rosensiand, Nørresøgade 13,

Telefon: Byen 3820.
Abonnement (1 Krone aarlig) kan af Ikke-Medlemmer tegnes hos Boghandler 
A. Busck, Købmagergade 49, København, eller hos Boghandler Termansen, Ribe.



mPEMSER-BLABET

MEDLEMSBLAD FOR RiPENSER-SAMFUNDET

Nr. 3. Juni 1916. 1. Aarg.

In  m em o riam .

Naar jeg tænker paa min gamie Ven, Raads- 
formand Dr. J. P. Gr a m,  mindes jeg ham først 
og fremmest som den iivsglade Discipel i Ribe 
Katedralskole, den haabefulde Dreng med det 
lyse Hoved, det rene Sind, det varme Hjerte, 
den trofaste, stadige Flid- Han blev straks Nr- 
1 i sin Klasse og vedblev at være det. Vi saa 
alle op til ham og ventede os noget stort af 
ham. Jeg tænker paa vore daglige Spadsere
ture ud til Plantagen eller Trøjeis Knæ, paa 
hans aabne Blik for Naturens Rigdomme, hans 
Fortrolighed med Planternes og Stjerneverde

nens Mangfoldighed og Skønhed. Allerede dengang arbejdede han 
bevidst paa, at intet menneskeligt skulde være ham fremmed. Han 
var en flittig Medarbejder i »Heimdal« og glædede sig over det kam
meratlige Samvær med jævnaldrende, som Foreningen gav Anled
ning til. Han havde i Ribe et godt Hjem hos Enkefru Krag og blev 
af hende betragtet som en Søn- Men i alle Ferierne tog han til sine 
Forældre i Nustrup ved Gram, hvor hans flittige og dygtige Fader,

1868
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hans kærlige, fromme Moder havde skabt et nøjsomt men solbe- 
skinnet Hjem for Brødreflokken- Hans Fader dødie forholdsvis tid
ligt, hans Moder først for godt en halv Snes Aar siden-

Kort efter, at han var kommen som Student til København, blev 
han som Ripenser Alumnus paa Borchs Kollegium, idet Ripenserne 
ikke behøvede at være saa vidt »udi Videnskaberne exercerede« 
som de andre, og her havde han alle Betingelser for et uforstyrret 
Studieliv. Som den ihærdige Sandhedssøger spejdede han med sin 
sjeldne Skarpsindighed, sin frodige Indbildningskraft og sin sejge 
Villie efter nye Veje i Tallenes Verden, og derinde fandt han hidtil 
ukendt Land. Med Rette blev han i en forholdsvis ung Alder op
taget i Videnskabernes Selskab. Han gjorde sin Videnskab Ære, 
kastede ved sin Forskning Glans over sit Land. Hans Navn blev 
kendt ude i den store Verden som en af Foregangsmændene paa 
ubanede Veje. Altid var han dog klar over, at der endogsaa i 
Tallenes Verden er noget, som unddrager sig den menneskelige 
Videns Erkendelse — de første Begyndelser og de sidste Grænser, 
der ligge ud over, hvad vor Aand kan fatte, det for os uudgrun
delige.

Hvor vidtskuende end hans Blik var, blev det dog stadig ganske 
særlig rettet mod det, der kan komme det daglige, praktiske Liv 
og dets Behov til gode. Derfor kastede han sig over Livsforsikrin
gens og Ulykkesforsikringens mangfoldige Opgaver. Ogsaa her 
fandt han nye Veje.

Ved sin fremragende Dygtighed, ved sin Retsindighed, ved sin 
Omsigt og hele Personlighed kom han ganske naturligt til at ind
tage ledende Stillinger. Han trængte sig ikke frem; intet var ham 
fjernere; men det skete i Kraft af en indre Nødvendighed. Over
alt, hvor han var Formand, forstod han at knytte sine Medarbejdere 
til sig ved Hengivenhedens Baand. Han var en Menneskeven og 
kunde ikke nøjes med det formelle Forretningsforhold.

Mest kom dette frem i hans Hjem. Her samlede han om sig 
gamle Venner, som skønnede paa hans Trofasthed; her drog han 
unge til sig og var glad med de glade. Studenter fra Ribe havde 
hans særlige Kærlighed. Ripenser-Samfundet var ret efter hans 
Hjerte. Han støttede det med Raad og Daad, var bl. a. ogsaa Re
visor for det gennem flere Aar.

Sit Værelse havde han prydet med Billeder af sin Videnskabs 
ypperste, og med taknemlig Glæde hvilede hans Blik paa disse 
Mænd, frem for alle paa Nordmanden Abel, hvem han skyldte saa 
meget, og hvis geniale Blik havde set Veje, som et Aarhundrede 
efter langt fra alle endnu er betraadte.
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Derfra stod Døren aaben til Dagligstuen, til hans Hustru og 
mange Børn, for hvem han var saa usigeligt meget, og som han 
var saa lykkelig over. Hans Hjem var hans faste Borg, Midtpunk
tet for hans Liv. Ungdomsfrisk og glad tog han den sidste Aften 
hjemme fra. Ikke en halv Time derefter var han slaaet til Jorden, 
uden Bevidsthed og aandede ud kort derefter.

Mest hans Nærmeste, men ogsaa alle vi andre, som var knyt
tede til ham, har i ham mistet en god Mand, et udmærket Menneske, 
Han var sit Lands trofaste Søn, én af dem, hvem ogsaa Ribe Ka
tedralskole kan være stolt af- Derfor sømmer det sig, at ogsaa 
Ripenser-Bladet ved disse Linier har villet hædre hans Minde og 
sige ham Tak.

Skanderborg Præstegaard, den 23. Maj 1916.
Th. S ø r e n s e n .

J. P. Gram, Dr. phil-, Raadsform. R. p. p-, 
i. 27. Juni 1850 i Nustrup. Søn af Gaardejer 
Peder Jørgensen Gram (død 1871) og Marie 
Magdaiene, f. Aakjær (død 1902). Gift første 
Gang med Dorthe Marie G. (død 1895). An
den Gang 15. Maj 1896 med Emma Birgitte G. 
Student fra Ribe 1868, Magisterkonferens i Mate
matik 1873, Dr. phi). 1879, Mediem af det kgt. 
danske Videnskabernes Seiskab 1888, Beregner 
ved Hafnia 1875—90, Medredaktør af Tidsskrift 
for Matematik 1883—89. — Adm. Direktør for 
Forsikrings Akts. Skjold 1884—1910. — Med
lem af Direktionen for Det forenede danske 
Livsforsikrings Akts. Hafnia 1895—1910. —
Formand for Forsikringsraadet 1910—16. —
Medlem af Bestyrelsen for Carnegiefondets dan
ske Afdeling m. m. — Død 28. April 1916. 

Ripenser-Samfundet sendte en Blomsterde
koration til Dr. Grams Kiste og var ved Begravelsen repræsenteret af Dr. Kirch 
og Studenterne Fogh og Rosenstand. Provst Sørensen, Skanderborg, talte, og i 
Følget saas desuden Ripenserne Professor Warming og Overlærer Secher.

Riber-Retten.
(Uddrag af cand. jur. Buchs Foredrag den 

18. Oktober 1915).

Riber-Retten er i sit Udspring et tysk Produkt. Borgerne i 
Tønder erhvervede i 1243 en Afskrift af den latinske Byret i Lü
beck, og fra Tønder, som i gejstlig Henseende var henlagt under 
Bispen i Ribe, overførtes den lybske Stadsret til Ribe. Dog ikke 
saaledes, at man i Ribe slugte hele den lybske Kamel. Tværtimod 
er Byretten i Ribe udarbejdet med stor Selvstændighed og under



20

Benyttelse ai de gamle lokale Retssædvaner, Byens ældre Privi
legier og Jydske Lov (1241).

Efter de samme Principer, som udtryktes i Fortalen til Jydske 
Lov, )>at retsindige Mænd skal nyde deres Ret og Fred og de fule 
og uretvise ræddes fra at fuldkomme deres Ondskab, og at Loven 
skal være ærlig, retfærdig og taalelig«, er Riber-Retten skreven, og 
den Kælling, der ønskede sin Søn til Lykke med Galgen i Varde, 
har næppe haft noget særligt Kendskab til Riber-Retten, der rig
tignok ogsaa var skreven paa Latin og temmelig lang.

Riber-Retten er en af vore ældste Byretter. Den stadfæste- 
des af Erik Klipping paa et Rigsmøde i Nyborg den 26. Juni 1269

og opbevares endnu den Dag i Dag paa det kgl. Bibliotek, om- 
hyggelig anbragt mellem 2 Glasplader. Ogsaa paa Raadhuset i Ribe 
findes et Eksemplar, der dog stammer fra en senere Tid, forment
lig Begyndelsen af det 15. Aarhundrede. Dette yngre Eksemplar 
omfatter 123 Artikler, medens den gamle Riber-Ret kun indeholder 
59. Da Ribe er den eneste af de nørrejydske Byer, som i ældre 
Tid havde en selvstændig Byret, vil det ikke undre, at den ret hur
tigt fandt Anvendelse i andre jydske og fyenske Byer. Navnlig 
træffer man den i andre Købstæder under det velklingende Navn 
»Erik Klippings Landbirkeret«.

Den originale Riber-Ret indeholder som nævnt 59 Artikler. Af 
disse indeholder de første 16 Reglerne om de sværeste Straffe o: 
Forbrydelserne mod Liv, Legeme, Ære og Frihed. I de næste 8 
Artikler behandles de mildere Forbrydelser o: dem, der vedrører
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Gods og Ejendom- Derpaa følger 8 Artikler om Byraadet og By
styret, 4 om utilregnelige Retsbrud, 6 om smaa Forseelser, 7 an- 
gaaende visse formueretlige Regler (Laan, Depositum o. lign.), me
dens de øvrige Artikler er af blandet Indhold (Gadeuorden om Nat
ten, Byggeforskrifter etc.)

Hvad der særlig er ejendommeligt for Riber-Retten er dens 
stærke Gennemførelse af »Talionsprincipet«; Øje for Øje og Tand 
for Tand, hvilket Princip den skylder sin nordtyske Afstamning. 
Det maa være dette Princip i Forbindelse med dens strængere Straffe 
for Manddrab og Saar, der senere har skaffet den Ry som en sær
lig stræng Byret. Medens man nemlig andre Steder kunde købe 
sig fri for Manddrabs-Straf, fastsætter Riber-Retten ubetinget Døds
straf for denne Forbrydelse, saaledes at Forbryderen, hvis han und
slap, skulde være fredløs o: ganske retsløs, udsat for Familiens Blod
hævn og udelukket fra alt Samkvem med Mennesker. Enhver kunde 
dræbe ham, ingen maatte huse ham, end ikke Klostrene, og hans 
Formue tilfaldt Kongen. Derimod føjes det til i Byretten, at Drabs
mandens Frænder ikke skal betale Mandebod, en Regel der ellers 
var gældende her i Landet i lange Tider, skønt den flere Gange 
blev ophævet, første Gang ca. 1200.

Ogsaa Voldtægt og Kone-Rov straffes med Døden, medens Bi
gamister slipper med Forvisning fraByen. For Hor har Riber-Ret
ten en enestaaende mærkelig, fra Lübeck hentet, Bestemmelse, der 
gaar ud paa, at de paagældende paa en drastisk (og meget usøm
melig) Maade skal føres gennem Byens Gader. Nærmere kan man 
næppe komme Talionsprincipet. Det føjes dog til, at den kræn
kede Ægtemand, hvis han griber Synderne paa fersk Gerning, kan 
dræbe dem begge.

Talionsprincipet gennemføres ogsaa med Hensyn til Saar: den, 
som saarer en anden med farlige Vaaben, skal miste sin ene Haand, 
og de fremmede, der offentlig bærer Vaaben, skal have deres Hæn
der gennemstungne med egne Vaaben.

Mønt- og Varefalsk straffes med Døden, medens den, der bru
ger dobbelt Maa! (et større til at tage ind med og et mindre til at 
give ud med) straffes som Tyv o: med Hængning, hvis det stjaalne 
har en større Værdi end % Mark. I modsat Fald slap man med 
at blive brændemærket. Kvinder maatte dog ikke hænges, men 
skulde i Stedet for »for deres Blufærdigheds Skyld« begraves le
vende, og Kvinder, der kom i indbyrdes Kiv, skulde bære Sten op 
og ned ad Byens Gader.

Naar man endelig erindrer, at Jomfruer, der gifter sig uden 
Værgens Tilladelse, skal miste alt deres Gods, og at Injurianterne



22

faar strænge Bøde-Straffe, hvis de ikke kan rense sig med 12 Mands 
Ed, maa man give Kællingen fra Varde Ret i, at det ikke altid har 
været rart at høre under Riber-Rettens Herredømme. Men i lov
løse og urolige Tider har denne Ret i en retfærdig Øvrigheds Haand 
været et pragtfuldt Vaaben, tungt at drage men sikker i sine Virk
ninger At Sværdet ikke mere skal drages, ved vi ¡o alle, saavist 
som de 646 Aar, der er gaaet siden Erik Klippings Dage, har for
vandlet Byen til et Tempel for Fred, Orden og Mildhed.

Hejmdaisbogen.

Knud Th. Fogti.

Det har sikkert vakt Glæde blandt 
R- S 's Medlemmer, da de som Nytaars- 
gave modtog »Hejmdal«s smukke Ju
bilæumsskrift. Student Fogh har da og- 
saa været yderst heldig med denne in
genlunde lette Opgave, Det er ikke 
alene blevet en anskuelig Oversigt over 
»Hejmdal«s Historie gennem den for
løbne Tid, men en fornøjelig og inter
essant Skildring af Disciplenes Liv paa 
Ribe Katedralskole i de sidste 50 Aar.

Det lille Udvalg af Ribe-Digte fra 
de forskellige Tider, der slutter Skrif
tet, de mange udmærkede Illustrationer 

og nydelige Vignetter, saavel som Heftets hele smagfulde Udsty
relse vil bidrage til, at det vil blive udbredt i videre Kredse. Det 
vil kunne læses med Fornøjelse ikke alene af gamle Hejmdalister, 
men af alle, der har frekventeret Ribe Skole.

I Pressen har Bogen faaet en gunstig Modtagelse, idet flere større 
Blade har bragt spaltelange, rosende Anmeldelser deraf- Ogsaa 
blandt Danske i Amerika har Skriftet vakt Opmærksomhed. »Den 
danske Pioner« har saaledes udtalt sig meget anerkende om Ar- 
bejdet-

Det er imidlertid ikke første Gang Ripenser-Samfundet bliver 
Fogh Tak skyldig. Som det vil erindres var det paa hans Initiativ, 
at Foreningen i 1912 stiftedes. Som Sekretær og Festarrangør har 
han ofret R- S- megen Tid og Dygtighed, og altid har hans Arbejde 
været præget af Pietet og Kærlighed til vor gamle Skoleby.

H.
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Ripenser Samfundets Foraarsfest.
Torsdag den 13. April fandt R. S.'s aarlige Fest Sted i Citys Selskabslokaler.
Et halvt Hundrede Medlemmer med Gæster havde givet Møde og paahørre 

med megen Opmærksomhed Hr. Skuespiller, Magister Emmanuel Larsens mester
lige Oplæsning af muntre Gustav Wied'ske Smaastykker. I Stedet for Luthsan- 
gersken Frk, Vive Petersen, der var forhindret i at komme tilstede, sfluttede Hr. 
cand. phil Hans W. Petersen Aftenunderholdningen ved akkompagneret af Hr. stud. 
med. P. Malmstrøm med stor Rutine at foredrage forskellige morsomme Smaa- 
viser. De optrædende lønnedes med livligt Bifald.

Man bænkedes derpaa ved de blomstersmykkede Borde, hvor der snart her
skede den smukkeste Stemning. Formanden, Dr. phil. Kinch, takkede her de op
trædende og udbragte et Leve for disse og Foreningens øvrige Gæster.

Proprietær Nyholm talte for Formanden, Fogh for Overlærer Secher og Overlæ
rer Secher for Skolen. Efter Afsyngelsen af en i Festens Anledning forfattet 
Sang hævedes Bordet, hvorefter der dansedes til den lyse Morgenstund.

Fra det Ribe, der svandt.
Under forskellige Jordarbejder i Foraaret er der afdækket interessante Rester 

fra det gamle Ribe. Saaledes har man fundet betydelige Murrester af den i 
Aaret 1800 nedbrudte Sønderport. Det ses, at denne har været opført solidt 
af store Munkesten i Skillekalk paa et Fundament af svære Kampesten. Porten, 
der har ligget umiddelbart Syd for Gravsgades Hjørne, har dog i Følge rerpagers 
og Gaifheus Udtalelser ikke haft saa monumentatl en Karakter som Nørreport —

Ved Sønderportsbros sydlige Ende har man i over en Meters Dybde under 
det nuværende Gadeplan fundet en gammel Brolægning, der skraanende har ført 
ned til den gamle Tønder Landevej, som dengang i lige Retning førte op til 
Porten med en Bro over Havreland Bæk. Ad denne Nedkørsel foregik de store 
Studedrifter i Foraarsmaanederne Sønder paa til Udskibsningsstederne ved Aamun- 
dingen og Hvidding Nakke. — —

Ved andre Gravninger paa en Mark Vest for Slotsbanken har man fundet 
Rester af RiberAus' Ao/sgaard. Desværre har man ikke kunnet foretage Udgrav
ningen under sagkyndig Ledelse, men ved Hjælp af forskellige Fund har man 
dog kunnet konstatere de forskellige Bygningers Beliggenhed. Saa vidt det kan 
ses, har Beboelsen været mod Vest midt for Længden, mod Syd Vaaningshusene 
og mod Nord Staldene. Nærmest Boligen og længere mod Vest har Smedien 
haft sin Plads. — —

Ribe Musikforening
I Ribe har man i Vinter stiftet en Musikforening. Bestyrelsen bestaar af 

Overlærer Knudsen (Formand), Borgmester Bruun, Fru Overlærer Dybdal, Adjunkt 
Nørregaard, Seminarielærer Ring samt Organisterne Glahn og Behrends Clausen. 
Der har været afholdt 3 Koncerter, hvor foruden stedlige Kræfter har medvirket 
saa fremragende Kunstnere som Koncertsangeren Thøger Rasmussen, Frk. Tobiesen 
og kgl. Kammermusicus Fini Henriques.

Foreningen tæller 350 Medlemmer.

Turistforeningen for Ribe og Omegn
har af det Råben Levetzauske Fond faaet tildelt 300 Kr. til Anvendelse ved For
eningens Virksomhed for Bevaring og Restaurering af gamle Bygninger.

Historisk Samfund for Ribe Amt
har til sine Medlemmer udsendt 4. Binds 2det Hefte af "Fra Ribe Amt«. Heftet 
har følgende Indhold: "Stiftamtmand : Ribe, Gren Sponnecb, under uor første
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slesøigsAe Krig« ved Geheimekotiferensraad Grev F. V. Sponneck. Pastor N. S. 
Nielsen, Oxby: «FræA o/ Fiuet i No-Ox6y i gamle Dage, uæseutlig fra Ox6y og 
Ælaauand«. Lærer N. P. Hurup, Alslev: «Præster og Herremænd«. Overtærer 
Poulsen, Nordby; «Nord6y paa Fanø i gamle Dage«.

«Hejmdal«
har skænket Student Fogh et smukt Sølvaskebæger med Inskription.

Personalia.
Vort Medlem Dr. phil. BlinAenherg er udnævnt til Professor i Archæologi ved 

Københavns Universitet.
Provst FA. FAyssen er blevet Pastor Hansens Efterfølger i Embedet som Sogne

præst ved St. Catharinae Kirke i Ribe.

Meddelelser til Medlemmerne
Grunden til, at de nye Medlemmer ikke har modtaget et EksempHar af Lovene 

er, at Oplaget er sluppet op. Forslag til nye Love vil fremkomme i næste Nummer.

Da det Beløb, der blev stillet til Raadighed til forsøgsvis Udgivelse af Bladet 
ikke nær dækker Omkostningerne, ser Redaktionen sig stadig nødsaget til at 
bede Medlemmer, der interesserer sig for Sagen, at yde Bidrag — enten kon
tant eller i Form af Annoncer. — Vi har med Tak modtaget Bidrag fra cand. 
pharm. Axel Friis, Fru Signe Buch, Stiftskasserer Rosenstand, Bankdirektør H. 
Windfeld-Hansen, Fabrikant I. A. Windfeld-Hansen, Herredsfuldmægtig Kinch, 
Dr. K. F. Kinch, Grosserer Otto Kinch, cand. jur. L. Nielsen, Adjunkt A. M, 
Jensen og Etatsraad Feilberg, ialt 63,00 Kr.

Bidrag modtages fremdeles.

Medlemmer, der endnu ikke har betalt Kontingent, bedes indsende dette. 
Nogle er ikke bilevet afkrævet Kontingent, da en Del af Kortene kom tilbage med 
Paategning — flyttet — hvorhen vides ikke.

Flytning bedes anmeldt til Kassereren, Assistent C. F. Christensen, Lyngbyvej 
210, Tlf. Hellerup 1678x.

Brev-Kasse
Hvem kan skaffe mig en fuldstændig Afskrift af Gustav Møllers Vise om 

Sømanden, der brækkede en levende Slange op i Sønderho? Den begynder med 
Ordene: «Og Fanø ligger ved Vesterhav«. , F o g h .

R ettelser og Tilføjelser til M edlem sfortegnelsen
(Hvor intet Hjemsted er nævnt er dette København).

Glemte i forrige Nummer. 
Hansen, Bech, H., stud. med.
Jensen, Ingeborg, cand. phil-, Klampenb. 
Jørgensen, Robert, Postmedhjælper. 
Jørgensen Farre, Marie.
Vindel, 1. K-, Sognepræst, Middelfart. 

Nye Medlemmer.
Aarre, H., Fuldm. i Kbhvn.s Kreditf. 
Abildgaard Nielsen, N., Ingen., Aarhus. 
Beyer, 1. H., Provst, Assens.
Bjerrum, A., Lærer, Ryomgaard. 
Bjerrum, C. A., Kredslæge, Farsø. 
Bichel, P. Læge, Rynkeby.
Bendixen, N., Bankbogholder, Næstved. 
Dam Nielsen, B., Læge, Birkum.

Gregersen, C. A., cand. pharm. Odense. 
Jørgensen, H. P. Postexpedient, Aarhus. 
Knudsen, Sigurd, Trafikassistent.
Kirk, O., Byfoged, Aalborg.
Kirk, stud. juris.
Lund, stud. polyt.
Lauridsen, N. P., cand. pharm., Aarhus. 
Moe, Joh., Skolebestyrer, Langaa.
Møller, F., Trafikassistent, Ringkøbing. 
Nielsen, Chr., Apotheker, Varde. 
Nygaard, stud. med.
Olesen, O. M-, Postexpedient, Varde. 
Schultz, N. P., Isenkræmm., Ruds Vedby. 
Secher, M., Kommunelærerinde.

Medlemsantallet er nu 255.
Udgivet af Ripenser-Samfundet.

Dette Nummer er under Politifuldmægtig BucA's Sygdoms-Forfald redigeret af 
stud. mag. N. Posenstand, Nørresøgade 13. Tlf. Byen 3820.
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MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

Nr. 4. November )916. !. Aarg.

Et R i p e n s e r - J u b i t æ u m .

Den 1ste Juli for 250 Aar siden udkom den 
første danske Avis »Den danske Mercurius«, 
redigeret ai Poet Anders Bording, som iødtes i 
Ribe 1619 og dimitteredes fra Katedralskolen 
17 Aar gammel af Rektor Anders Pedersen 
Romdrup (se Adjunkt Blochs Bog). En Tid lang 
var han Huslærer paa forskellige Herregaarde i 
Jylland, og her blev mange af hans Viser til. 
Efter i 1653 at have disputeret for Magister
graden ved Sorø Akademi, boede han i 5 Aar 

hos Rigsraad Thage Thott, men maatte efter denne hans 
Velgørers Død atter tage Lyren paa Nakken- En kort Tid 
var han Rektor i Slangerup, og i Aar et 1664 udnævntes han til 
Lektor udi Theologien i Ribe, hvilken Stilling var blevet ledig ved 
den fhv. Rektor, Digteren Kristen Lauridsen Aagaards Død. Til 
Lektoratet hørte imidlertid ogsaa Kaldet som Sognepræst i Vester
Vedsted, og da Bording ikke turde indlade sig paa at beklæde 
dette og følgelig af egne Midler maatte lønne en Vikar, blev Em-
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bedet ham for kostbart, og allerede i Slutningen af Aaret opgav 
han det og efterfulgtes af den »fromme, lærde og retskafne« Rek
tor Hans Frandsen Rosenberg- Foreningen af Lektoratet og Kaldet 
har gennem Aarene knyttet en Række lærde Mænd og dygtige Skri
benter til Vester Vedsted Kirke, en Tradition, som selv efter Ad
skillelsen synes at være blevet bevaret til vore Dage.

1666 blev Bording af Kong Fr. III gjort til Hofpoet og Avisud
giver med en aarlig Gage af 200 Rdl., og i 11 Aar til sin Død 1677 
behandlede han i sit firsidede Maaneds-Blad baade inden- og 
udenlandsk Nyt og omsatte sine Meddelelser om politiske og bor
gerlige Tildragelser til velskrevne og kvikke Vers; saaledes skildrer 
han fra den varme Sommer 1667:

»Enhver sig træt og mat befandt af Solens Brand,
Och raabte paa Kaaldskaal, Citron och Ledske Vand.«

Og den paafølgende strenge Vinter besynges paa mindre artig 
Vis med Ordene:

»Nu tages oftere vor Kakkelovn i Favn,
End den fornemste Møe, som er i Kiøbenhavn«

Foruden Avisen efterlod Bording sig en Mængde Lejlighedsviser 
og Hyrdestilshymner til Kvindens Pris og Vinens Forherligelse; han 
var da ogsaa meget skattet af Datiden og anset for at høre til Par
nassets ypperste- Hans efterladte Skrifter blev 1735 udgivet af saa 
gode Kendinge som Gram og Terpager. K. Th. F.

Et Gensyn med Skotebyen.

Mit Vækkeuhr forkynder den 7. Juli, at Klokken er 5, altsaa 
i Virkeligheden 4- Det er ikke morsomt; men Translokationerne i 
Ribe afholdes nu een Gang ikke om Eftermiddagen. Altsaa ned 
til Baaden, over Vandet, op paa Cyclen, og Ribe naaes Kl- 9, og 
saa har jeg endda undervejs faaet Tid til at se paa Nyholms Bænk 
»in memoriam«. Det er en herlig Bænk, og mens jeg sidder der, 
lover jeg mig selv at forlede den ædle Giver af Bænken til at 
dække Ripenser-Bladets Underskud Thi hvilke virkelige Ripen
sere kan sidde roligt paa en Bænk, naar de ved, at deres Samfund 
er gældbetynget!

Nu staar jeg i Skolegaarden, og mine Øjne søger mange Ting, 
som de ikke træffer. Borte er den gamle Pedel, den elskelige Silas 
Nielsen. Jeg ved vel, at hans fortræffelige Sønner gør deres Fader
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og deres By Ære- Men alligevel — hvem kunde ordne et Helmdals- 
Gaasegilde som han, og hvem har nogen Sinde solgt bedre eller 
større Morgenkager end han? Ja — Morgenkagerne. Ogsaa dem 
søger mit Øje forgæves, og det meddeles mig, at mine Efterfølgere 
ruinerede deres Fædre med Morgenkage-Spisning i en saadan 
Grad, at Øllgaard maatte afskaffe dem (altsaa Kagerne, ikke 
Fædrene). Hvilken anden Rektor end netop Øllgaard kunde for
øvrigt have forgrebet sig paa Morgenkagerne uden at tage evig 
Skade paa sit gode Navn og Rygte? — Borte er det store Kasta
nietræ, dræbt af Gas. Ogsaa det har Øllgaard paa sin Samvittig
hed, og dog ligger han i sin Grav æret og elsket af alle. Hvor maa 
han dog have været en prægtig Mand, et Forbillede for alle nuti
dige og fremtidige Rektorer.

Borte er Spang med sit milde og majestætiske Ansigt, med sin 
langmodige og vemodige Overbærenhed, der syntes at have ¡sit 
Udspring i selve Evigheden. Han gav mig mangt et ug, som jeg 
ikke fortjente, og undertiden slet, som jeg heller ikke for
tjente. Saaledes kom der Balance i Tingene, og Sandhe
den kan jo heller ikke altid ligge i Midten. — Borte er Fritsche, 
min synderlig gode Ven. Kære Samtidige! Hvem kunde vel aabne 
et Hejmdals-Sold som han? Og hvem kunde vel lære os mindre 
latinsk Syntax end han? Hav Tak for begge Dele da. Syntaxen 
havde vi glemt alligevel, men Hejmdal glemmer vi aldrig-

Borte er Secher, og borte er Jonathan Lange og P. F. Abeli. 
Borte er den gamle Rektorgaard, og borte alle mine Samtidige. 
Du, Peter Dahl, som besvimede til Examen over de oldnordiske 
Vers, hvor fjæler du dig nu? Og du Axel Moltesen, med hvem 
jeg har let som aldrig før eller siden! Hvor er du nu? Skal vi 
maaske først ses paa Skydebanen, naar vi har 25 Aars Jubilæum, 
Mave, Kone og Børn?

Rart, at der dog er nogle tilbage. Snart forkynder Amorsens 
rungende Røst, at vi kan begive os ind i den store, nye Gymna
stiksal. Der finder jeg gamle Kendinge: Først Lassen og Bloch, 
disse to mærkelige Mænd, der dyrker et moderne Sprog samtidig 
med, at de hver for sig er Experter paa historiske og forhistoriske 
Omraader- Hvis jeg ikke vidste, at de ikke kunde lide det, vilde 
jeg sige mange flere pæne Ord om dem. Og dier ser jeg jo Bech, 
for hvem jeg nærer den største Respekt fra den Tid, da han ban
kede mig med en Nøgle i Hovedet og tegnede paa min Næse med 
Kridt. Jeg haaber, at han foretager de samme Experimenter
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endnu; thi hvorfor skal ens Efterkommeres Pander og Næser have 
det bedre end ens egne? Men lad mig ikke fortabe mig i blide 
Erindringer. Ripenser-Bladet, der jo endnu ikke honorerer Artik
ler med Liniebetaling, har heller ikke billigt Krav paa flere Nav
nes Nævnelse. Dybdal og Knudsen og hvem jeg ellers har forbi- 
gaaet, vil sikkert tilgive mig. Desuden skal Kantaten nu afsynges.

Ak — jerum, jerum, jerum), oh quæ mutatio rerum! Sagde jeg 
Kantaten? Jeg mente det sandelig ikke- Ogsaa den gamle pom
pøse Kantate er borte, afløst af Chr- Richardts umelodiøse, 
quasi-pompøse Salmevers. Kære Hr. Rektor Nielsen! Jeg ken
der ikke Dem, og De kender ikke mig. Men gid vi kendte 
hinanden rigtig godt. Saa vilde jeg ikke lade Dem faa Fred, før 
De havde genindført den gamle Kantate. Den har vi arvet fra vore 
Fædre, og den bør vore Børn arve efter os Derom vil Ingen i Ribe 
og Ingen fra Ribe Skole nære mindste Tvivl- Hvad der iøvrigt 
skete under selve Translokationen, ved jeg ikke. Jeg tænkte kun 
paa Kantaten. Dog hørte jeg, at min og alles gode Ven fra de 
gamle Dage Stockholm Simonsen fik Anvisning paa at maale de unge 
Mennesker for at hidføre det rette harmoniske Forhold miellem 
Bordenes og Kroppenes Højder. Ja, der er mange mærkelige Ting 
i den moderne Pædagogik. I min Tid lagde vi mere Vægt paa et 
harmonisk Forhold mellem de to, der skulde sidde paa s&mimie 
Bænk, og tog det ikke saa nøje med Træværket.

Jeg sidder altsaa igen paa min Cycle og faar derved Lejlighed 
til at bemærke, at Cycling er forbudt alle de Steder, hvor man 
netop har Lyst til at cycle- Jeg siger ikke noget dertil: Cyclen er 
en moderne Opfindelse, og Ribe er en gammel By- Og da man ikke 
bliver noteret for sin ulovlige Kørsel, gør det jo heller ikke noget. 
Der er forøvrigt nok at fare rundt efter. Dronning Dagmars Monu
mentet og Monumentet for de faldine Soldater, den nye Plantage, 
Aandssvageastalten og alle de mange nye Villaer ved den — alt 
dette maa efterses, og saa skulde der jo endda gerne blive Tid til en 
lille Sejltur paa Aaen- Heller ikke Klosteret bør glemmes, selv om 
det ikke er nyt. Jeg har Lyst til at se, om den gamle Gripomenus, 
der viste os rundt i gamle Dage og var Dus med vore Oldeforældre, 
lever endnu- Jo, han er der, og han viser endnu d'e tilmurede Kloster
gange frem, dem, der nu forhaabentlig snart bliver restaurerede- 
Eller skulde Ribe være den eneste By, hvor Pengene ikke hober 
sig op i disse Tider!

Tilsidst føler jeg Trang til at se et af de ægte gamle Ripenser-
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Hjem, og jeg ved), at man i saa Henseende ikke banker forgæves 
paa hos Stiftskassereren. Og den rigtige Stil og Tradition søger 
man ikke heller forgæves der. Det var jo Fru Rosenstands Bedste
fader, salig Bogtrykker Niels Siersted Hyphoff, der i Ribe var den 
første Redaktør af Stiftstidenden — velsagtens for mere end 100 Aar 
siden. Og Fruens Fader Carl Henrik Aug. Bendtsen, der var Rek
tor ved Skolen 1845— 1874, erindres jo endnu af adskillige Ripen
sere, ligesom Stiftskassererens Fader, Sigvard Rosenstand, en me
get alsidig Mand, der baade forstod sig paa Postvæsen, Landvæsen 
og Sparekassevæsen. Altsaa lader jeg det gamle Hjems Hygge 
falde over mig og min udmattede, men udmærkede Kone, men 
hvad der videre passerer, hører ind) under Privatlivets Fred.

Saaledes gik denne Rejse, og jeg gør den ikke om igen, før 
Charles Gandrups og Waage Mathison-Hansens Kantate paany er 
kommen til Ære og Værdighed-
- J. B. J

V or første F o rm a n d .
fylder idag 75 Aar, og blandt de man
ge, der sender ham en Tak, er ogsaa
R. -S., som Professor Warming i to 
Aar ledede og kastede Glans over- 
Professoren var den første, der un
derskrev Opraabet til Dannelse af R.-
S. og den første, der tegnede sig som 
livsvarigt Medlem, og efter at have 
trukket sig tilbage fra Formandsvirk
somheden har han Gang paa Gang 
vist os stor Interesse.

Bag Manø Præstegaards blyindfat
tede Ruder saa Eugen Warming før
ste Gang Dagens Lys, og i den san
dede Stump Have ved den lave Bin
dingsværksbygning og oppe i Klitter- 

Dr. phH. Eû n Warming. „o gjorde han Bekendtskab med Vest
kystens nøjsomme Plantevækst, som han senere videnskabeligt har 
beskrevet.

Kun 3—4 Aar gammel mistede han sin Fader — et simpelt Træ-
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kors blev sat paa hans Grav — otg med sin Moder flyttede 
Eugen Warming til Nørup ved Vejle, hvor hendes Broder havde 
en Gaard. 1845 bosatte de sig hos Bedstemoderen i Kolding, og 
fra Nørup Almueskole kom Professoren i Kolding Latinskole, som 
han frekventerede, til den blev nedlagt 1856. Her traf han Skole
kammeraterne den senere Professor Wimmer og Stiftsprovst Pe
dersen, der sammen med ham fortsatte deres Skolegang i Ribe 
Katedralskole.

Pedersen og Warming logerede i samme Værelse hos Købmand 
Pontoppidan og forligtes i Almindelighed godt; srnaa Sammenstød 
kunde der dog indtræffe, naar Warming skeletterede Rotter, og Pe
dersen kastede dem ud i Gaarden, men naar Warming saa til Gen
gæld lod Pedersens Tobakspiber gaa samme Vej, blev de hurtigt 
enige igen. Paa deres Værelse holdtes de i Hejmdalsbogen omtalte 
Møder med Diskussioner og Oplæsninger af »Skolens Satyr«.

Af Skolefagene interesserede Warming sig naturligvis mest 
for Botanik og deltog med Liv i Adjunkt d'Orignys botaniske Excur- 
sioner eller foretog selv Ture til Vesterhavet og Holmene- Der
imod holdt han — hvad der ogsaa var naturligt — ikke saa meget 
af græsk Stil. 1859 blev han Student og gik til filosofiske Forelæs
ninger hos Sibbem og Rasmus Nielsen. I denne Tid beskæftigede 
politiske Rørelser alles Sind, og Bølgerne gik højt — Grevinde 
Danner haanedes, Italienerne fik Fakkeltog, og de sidste store skan
dinaviske Studentermøder afholdtes med Fester i det kgl. Theater, 
Roskilde, Rosenborg Have og Fredensborg, hvor Kongen modtog alle 
Studenterne paa Slottet.

I 1862 fik Warming Tilbud om en Plads som Assistent hos 
den danske Forsker P. W- Lund i Lagoa Santa i Brasilien. Over
rejsen foregik pr. Sejlskib, og i de lune Aftener i Passaten fan
gede han en rig Samling Fisk, som nu opbevares i naturhistorisk 
Museum.

Herovre i det fremmede Land grundlagde Professoren sit Ry 
som Forsker, og da han efter 4 Aars Forløb vendte tilbage til Dan
mark og i 1868 havde taget sin Magisterkonferens, udgik fra hans 
Haand en Række videnskabelige Værker. 1871 blev han Dr- phil. og 
derefter Docent ved Universitetet fra 1873—82, ved Polyteknisk 
Læreanstalt 1874—82 og for Farmaceuter 1875—82. Fra September 
1882 til Februar 1886 virkede han som Professor ved Stockholms 
Højskole og siden som Professor ved Universitetet i København 
og Direktør for Botanisk Have til 1911-
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I den Tid har han foretaget Studierejser vidt om i Udlandet og 
ved talrige Lejligheder repræsenteret dansk Videnskab. Dertil 
kommer at han er Medlem af 27 lærde Selskaber (Æresmedlem 
af de fleste) og Æresdoktor ved 4 Universiteter, samt at adskil
lige Plantearter bærer hans Navn. Alt ialt er Professoren en 

Ripenser, som vi er stolte af og som vi med Ærbødighed ser op 
til — og ikke mindst fordi han som Menneske — jeg kunde fristes 
til at sige Skolekammerat — altid er elskværdig, hjælpsom, og 
hyggelig.

Den 4- November 1916. K- Th. F.

A n d e r s  S ø r e n s e n  V e d e t 1616-19!6.

Der er Sol paa Taarn og Tage 
i den gode, gamle Stad; 
lunt, trods Februari Dage 
ligger den i Solebad.
Øde ligger Stadens Stræder,
Middagsstilhed overalt;
thi til Middagsbordets Glæder
har alt Kirkens Klokker kaldt, —
da med eet de Klokker tunge
i det høje Kirketaarn
lader deres Toner runge
mægtigere end tillorn.
Hvad er sket? Hvad er i Gære? 
spørges der, og ud paa Stand 
lor at se, hvad det kan være, 
træder da hver Borgermand.
Rygtet hæver sine Vinger, 
og del, gaar Ira Hus til Hus, 
mens de Klokker stadig svinger, 
sender deres Tonebrus:
Nu gik hjem til sine Fædre, 
mæt af Dage, Kamp og Kiv,
Vedel, som vi alle hædre, 
hjemkaldt til et bedre Liv.

Sorgfyldt Tavshed straks sig breder; 
alles Hjerter stod han nær.
Og hver Borger sig bereder 
til den triste Jordefærd.

Tæt ved Taamets Stilk, den ranke, 
men mod Kæmpe kun en Dværg, 
stod et Hus; ej uden Tanke 
bar det Navnet: Liliebjerg.
Fem og tredive Aar var rundet, 
siden Anders Søffrensen 
her sit Hjemsted havde fundet. 
Flittigt havde her hans Pen 
skrevet ned af Folkeviser, 
denne halvvejs glemte Skat, 
snart om Konger, snart om Riser, 
Dronning Dagmars sidste Nat, — 
af, hvad Danmarks Konger øved 
fra Kong Skjold til Atterdag — 
hvad han samled', andre røved; 
spildt var Aaringers Umag, 
spildt, at Vedel stræbte efter 
kun det gode danske Sprog 
at benytte. Spildte Kræfter!
Det blev sat i Skammekrog.
Dog vi højligt Vedel priser 
for hans fædrelandske Sind, 
han, som samled' danske Viser, 
førte Saxos Krønik' ind 
paa den Plads, den burde have, 
Afodersmaafefs sande Tolk, — 
det er Vedels største Gave 
til sin By, sit Land, sit Folk.
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Nu er endt hans Livsens Dage.
Mæt af Aar han vandred did, 
hvor der ej er Plads for Kfage, 
ej for Rænker eiier Nid.
Mens en mægtig Skare samles 
foran Litiebjergets Dør, 
som de unges som de gamtes 
Hænder ofte aabned for, 
iøftes Baaren med den døde, 
der nu sover sidste Bfund, 
hvor hans Ord saa ofte tøde 
fra hans rappe, friske Mund.

Mens de Ktokker mægtigt runger, 
værdigt denne Aandens Hett, 
og mens Pebtingskaren sjunger, 
føres af sit Jordetelt 
under Graad fra Stægt og Venner 
Ofret for den bitre Død,
Døden, som de atle kender, 
som saa mangt et Haab nedbrød. 
Intet Suk og ingen Taare 
kan den døde give Liv.
Under Klædet paa sin Baare, 
ubevægetigogstiv 
tigger han, mens Toget sættet- 
sig i Gang paa vante Vis 
og sin Gang mod Kirken rettet,
Port og Gaard for Paradis.
Forrest Peblinge og Degne, 
dernæst Stadens Gejstlighed, 
efter Baaren selv hans egne, 
saa den hete Menighed, —
Mænd gaar først, derefter Kvinder, 
saadan som det sømmer sig.
Toget tangsomt fremad vinder. — 
«Herre Gud benaade mig« 
tyder Sangen, da omsider 
efter Vandring Kirken om 
Skaren ind ad Døren gtider, 
hvorad før saa mangen kom.
Her fremtriner Iver Hemmet 
Bispen, i sit sorte Skrud 
for at hitse ham i »Hjemmet« 
tit et evigt Liv i Gud.
Og han skitdrer denne Kæmpe 
udi Aanden, dette Lys, 
som ej kendte List, ej Lempe, 
men som var sit Lands, sin Bys 
ædettbaarne Søn, som kæmped' 
bravt med Aandens ptetfri Skjold,

som af Frygt ej Taten dæmped', 
som ej gik i Løgnens Sotd, 
men som søgte dybt og tænge 
for at finde Sandhed frem —
»Lad ham da i Himmetenge 
finde nu sit sande Hjem.« —

Længe varer Bispens Tate.
Mangen af den Pebtingftok 
er vet sunket hen i Dvate; 
dem var det att længe nok.
Men da stuttetig tit Ende 
er den Biskops Lov og Pris,
Suk for denne Jords Etende,
Trøst ved Haab om Paradis, 
stemmer atter i de brave: 
medens Baaren føres frem.
»Nu tad os hans Lig begrave«.
Og i Gravens tavse Gem 
Isegges Vedets Jorderester. —
»Lad ham hvite nu i Fred.« _
For hans Sjæ! hans kære Mester 
att har aabnet Himtens Led.

Trende Sekter har det runget 
fra det høje Kirketaarn; 
ofte er tit Ligfærd sjunget, 
grædt og sørget som titforn.
Endnu lever Vedets Minde.
Kommer du tit Ribe Stad, 
vil hans Bitiede du finde 
hist i Stadens Hjertebtad.
End hans Hus staar tæt ved Kirken; 
Marmortavten, sat derpaa, 
vidner om hans fordums Virken —, 
den fortjente han som faa.
Og paa Græssets grønne Tue 
tæt ved Aaens btanke Baand, 
kan du end hans Aasyn skue, 
tysende af Kraft og Aand.

23- Fehruor /976. P. Gregersen.
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A d ju n k t C a s p e r  P e d e r  S p a n g .

Af de afdøde Lærere ved Ribe Skofe 
vif mange i særlig Grad mindes Adjunkt 
Spang — maaske ikke just paa Grund af 
hans pædagogiske Evner; thi det maa vist 
erkendes, at omend Spangs Elever i de na
turvidenskabelige Fag gennemgaaende 
lærte tilstrækkeligt efter Datidens Krav, 
var hans Pædagogik ikke just i nøje Over
ensstemmelse med det, man i vore Dage 
lægger Vægt paa. Men man mindes en 
Lærer, hvis Venlighed, Mildhed og Over
bærenhed syntes uudtømmelig, og os hvem 
Timerne altid forløb paa den fornøjeligste 

og mest afvekslende Maade- Den, der med gamle Kammerater ud
veksler Erindringer fra Skoletiden, vil aldrig forgæves ty til Timerne 
hos Spang.

Adjunkt Spang, der blev født 1837 og tog Studentereksamen 1857, 
blev hurtigt derefter optaget af praktisk og pædagogisk Virksom
hed (han har saaledes baade væiet Huslærer, Skolebestyrer, Navi
gationslærer og Fabriksbestyrer) og fik som Følge heraf ikke sine 
matematiske og kemiske Studier afsluttet med nogen Embeds
eksamen.

1881 blev han Lærer ved Skolen i Ribe, hvor han afgik ved 
Døden i 1899, afholdt af alle sine Elever som den, der aldrig an
vendte Tvang, og hvis Timer bragte Eleverne Oplevelser udover det 
rent skolemæssige. J- L. B u c h.

Ripenser-Sam fundets Generaiforsamiing.
R.-S. 5. ordinære Generalforsamling, der afholdtes Tirsdag den 27de Oktober 

i Citys Lokaler, havde samlet ca. 90 Medlemmer med Gæster.
Til Dirigent valgtes Stiftsprovst Pedersen.
Formanden, Dr. Kinch, aflagde Beretning og mindedes Foreningens afdøde 

Venner : Raadsformand Dr. phil. Gram og Pastor P. IV. Petersen.
Af Kassererens Beretning fremgik, at Understøttelsesfondet nu beløber sig til 

922 Kr. 70 Øre. Politifuldmægtig Bach gjorde Rede for Ripenser-B/adets 
Virksomhed, hvorefter man skred til Valgene. Til Formand genvalgtes Dr. phil. 
Kinch, ligesom ogsaa de afgaaende Bestyrelsesmedlemmer Overlærer Amorsen, 
Assistent Christensen og stud. mag. Rosenstand valgtes paany. Til Suppleanter 
valgtes stud. med. Pontoppidan og stud. juris. Agner Petersen. Til Revisorer gen
valgtes Overretssagfører Jah? og Assistent Ratzhorn. Til Revisorsuppleant valgtes 
stud. mag. Chr. De/'goard.

Man var nu naaet til Dagsordenens vigtigste Punkt; Lovændringen. Overretssag
fører P. Pau/sen overtog Dirigentposten, og Overretssagfører duhf gennemgik
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Ændringsforslaget. Efter en kortere Diskussion om de vigtigste Punkter, vedtoges 
det af Bestyrelsen godkendte Lovforslag uforandret og med betydelig Majoritet.

De vigtigste Forandringer i Lovene bestaar i Forhøjelsen af Kontingentet fra 
2 til 3 Kr. aarlig, en væsentlig Ændring af Understøttelsesfondets Vedtægter, 
samt Stadfæstelsen af Ripenser-B/adefs Eksistens.

Ved Bordet herskede den bedste Stemning. Efter nedenstaaende smukke 
Ribe-Sang talte Formanden for Russerne. Han takkede endvidere Foto
graf Julius Lind, der i Aftenens Anledning havde skænket Foreningen en smuk 
Samling Lysbilleder fra Ribe, og Ejeren af Ribe Kosmorama Hr. Bo/sen, der til 
Festen havde stillet en Del Ribe-Film til R.-S.'s Raadighed. Overlærer Secher 
talte for sine gamle Elever, Overretssagfører Juhl for Overlærer Secher, Bach 
og Proprietær Ryhofm for Damerne. Desuden havde Studenterne Fogh og Rosen- 
s/and Ordet. Paa Russernes Vegne takkede stud. juris. Thyssen.

Efter Bordet fulgte man med megen Interesse Fremvisningen af de smukke 
Lysbilleder fra det gamle og nye Ribe, hvortil stud. med. Ponioppidan knyttede 
en lille velformet speech og sluttelig de levende Billeder, der vakte megen Bi
fald, især naar en eller anden af de tilstedeværende viste sig paa det hvide 
Lærred.

Derefter dansedes der, indtil Proprietær Ryhoim hen paa Morgenstunden sam
lede de mest udholdende Damer og Herrer omkring et Par Punscheboller til et 
Symposion, hvorved den ædle Giver hyldedes i Tale og Sang.

Af Skolens Lærere var Rektor Vielsen og Adiunkt Christiansen til Stede.
X. R. R.

RIBE.
D e r  hvor Dronning Dagmar Smaa er dine Stræder,
tren til Brudegang, intet Hus er nyt,
der, hvor Tovelille graa er dine Gyder,
kvad sin sidste Sang, men der klinger lydt,
der, "hvor liden Kirsten Efterklang af Minder
fandt sin Overmand, fra en gammel Tid;
og hvor Rank og Rane i din Drøm det svundne
vandt et Slot for Land. stadig kommer hid.

Der, hvor Konger kasted' Engens Sommersange
over Staden Glans, blide som din Aa —
medens høje Herrer sænker Sommernattens
traadte Ridderdans, Fred i hver en Vraa,
ligger du nu Ribe mens en lønlig Tanke —
lunt i Enges Pragt, vemodsfyldt og skær —
ringe kun at skue sendes over Grænsen,
mod din Fortids Magt. Grænsen, ak, saa nær.

Der, hvor Riberretten Rihe vore Minder.
fyldte Land med Skræk, vore bedste Aar,
og hvor strenge Vider fast til dig os binder,
jaged' Ufred væk, der, hvor nu vi staar,
færdes tyst og sagte vel vi ved, det sunkne
Folket i en By, rejses ej paa ny,
hvor kun Kirketaarnet dog din Drøm vi drømmer
stræber højt mod Sky. du, vor gamle By.

J. L. B
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Ribe Katedralskole.
begyndte sit nye Skoleaar d. 21. August med 201 Elever, hvoraf 76 i Gymnasie
klasserne. Aåbningsmødet efter Sommerferien overværedes af Ripenser-Samfundets 
tidligere Formand, Professor Fugen IVarmt'ng, der gæstede Byen i Anledning af 
60 Aars Dagen for sin Indtrædelse i Latinskolen. Rektor Nielsen hilste den gamle 
Elev med en smuk Velkomsttale.

Nyt Legat til Skoler.
Fru Rektor Øffgaard har i Overensstemmelse med sin afdøde Mands Vilje 

stiftet et Legat, hvis Renter skal anvendes til Støtte for Elever i de første Skole
aar. Den smukke Tanke vil bidrage til at bevare Mindet om den i Forvejen saa 
afholdte Rektor.

Sidste Skoleprogram.
bringer foruden de sædvanlige Skoleefterretninger en interessant Artikel af Mu- 
sæumsdirektør Dr. phil. M. UfacAeprang om det gamle Puggaard, hvor Rektorerne 
havde til Huse i halvfjerde Hundrede Aar, men som desværre nu er omdannet 
til Skolelokaler, idet Bygningens Ydre dog er nænsomt og smagfuldt restaureret.

I en efterfølgende Artikel giver BeAfor Vielsen en Oversigt over Skolens 
øvrige Bygningers Historie.

Den H. Februar hol dit Skolens gamle Elev, Dr. phil. V. FindbæA Foredrag for 
Lærere og Elever om fndfryA fra TysMand under Krigen.

Heimdal
holdt Lørdag d. 26. August sit første Møde i Sæsonen. Inden den sædvanlige 
Valghandling fandt Sted, mindedes stud. mag. Rosenstand nylig afdøde Pasfor P. 
V. Petersen ved Trinitatis Kirke, der var en af ffefmdafs Stiftere. Forsamlingen 
sluttede sig hertil ved at rejse sig. Aftenen forløb forøvrigt med en heftig Dis
kussion om Dansk Vestindien, hvori egsaa de mange tilstedeværende Studenter 
deltog. Foreningen tæller i Aar 28 Medlemmer.

Nye Mindetavler.
Ribe Byraad har, efter en af Stiftamtmand Stemann foretaget Undersøgelse, 

paa Raadhusets Facade mod Sønderportsgade ladet opsætte en smuk Sandstens
tavle til Minde om vor berømte Bysbarft, Digteren Anders Bording, Udgiveren 
af den første danske Avis. Indskriften lyder:

Digteren Anders Bording,
Udgiveren af den første dansAe Avis, 

fødtes her 27. Januar 7679.

Paa Matr. Nr. 444 i Grønnegade er opsat en Marmortavle til Minde om 
Overlærer ved Ribe Katedralskole J. F. Kinch. Forfatteren af Ribe Bys Historie. 
Tavlen bærer følgende Indskrift:

ffer boede fra 7867 ti/ sin Død 7888
JaAob FrederiA KincA. 

ffan sArev Pibe Bys ffistorie.
Ribe som Turistby.

De danske Turistforeningers Medlemsblad Furisffidende (redigeret af Karl 
Larsen og C. C. Clausen) bringer i sit Juni-Nr. en illustreret Artikel om Ribe. 
Forfatteren giver en sympatetisk Skildring af sine Indtryk af Byen og slutter 
med en særdeles rosende Anmeldelse af den smukke lille Turistbog, som vor 
lokale Turistforening udgav i Fjor, idet han fremhæver, at Skriftet helt er Ribe- 
arbejd^. udgaaei fra Stiftsbogtrykkeriet, der har givet det en smagfuld Udsty
relse. Desuden har Bladene TVafionaffidende, KøhenAaun og Verden og Vf i Aarets 
Løb bragt længere illustrerede Artikler om Ribe.

Byen har i Sommeren 1916 haft det største Turistbesøg man længe har kendt.
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Spejderbevægelsen
er nu ogsaa naaet til Ribe. Der er dannet en Trop paa 20 Spejdere. Trops- 
raadet bestaar af Adjunkt Nørregaard, Redaktør WT'i/emoes, Læge Agerhæh og 
Kantor Nuid. Øvelserne i Marken lodes ai Seminarist Dixen som Tropsfører.

Personalia.
Cand. mag. Frk. D. IVu/sfen er udnævnt til Adjunkt ved Ribe Katedralskole.
Overlærer B. Knudsen kunde i Sommer fejre 25 Aars Dagen for sin Ansættelse 

ved Ribe Katedralskole.
Ripenseren cand. mag. V. Fuxen er ansat ved Metropolitanskolen.
Pastor F. i .  Sc/dø/er, Aalborg, der dimitteredes fra Ribe 1878, er udnævnt til 

Biskop over Aarhus Stift.
Ribe som Skoleby

Under Finanslovsdobatten i Folketinget fremhævede Ribekredsens Repræsen
tant, Hr. S. Brorsen, at Ribe i Følge sin gamle Historie og Beliggenhed ved 
Grænsen i udpræget Grad egnede sig til at være Skoleby. Han slog til Lyd 
for, at Byen, hvis der bliver Tale om Oprettelsen af et Statsseminarium for Kuinder, 
blev Stedet for et saadant. I Ribe findes som bekendt i Forvejen et privat Se
minarium, hvis fuldt moderne Bygninger vilde passe godt for et Statsseminarium.

Ripenser-Bladet.
Redaktionen har med Tak modtaget Pengebidrag til Bladets Drift fra føl

gende Medlemmer: Overretssagfører JuM, Dr. A&rahamsen, Grosserer ilf. Lau
ridsen, Frederikshavn, Grosserer /oersen, Grosserer Baffin og Konsul A. C. Mefsen, 
Aarhus, i alt med det tidligere indkomne Beløb 163 Kr.

Med dette Nr. sluttes 1ste Aargang af Bfpenser-Bfadef. Medens det i det 
forløbne Aar har været udgivet forsøgsvis, er det nu i Følge Ripenser-Samfundets 
nye Love, blevet en fast Institution indenfor Foreningen.

Artikler og Clichéer til næste Nr. bedes indsendt til Redaktionen inden 15. 
Januar 1917.

Abonnement [1 Kr. aarlig) kan af ikke Medlemmer tegnes hos Boghandler 
A. Busck, Købmagergade 49, København eller hos Boghandler Termansen, Ribe.

Med dette Nr. følger til Medlemmerne et Eksemplar af Foreningens nye Love.
Meddelelse til Medlemmerne

Kontingentet vil blive opkrævet i November Maaned.
Medlammer, der betaler mere end 3 Kr., og som ønsker det overskydende 

eller Dele overført til Understøttelsesfondet, bedes meddele dette til Kassere
ren Assistent C. F. Christensen, Lyngbyvej 210, Telf. Hellerup 1678x.

Brev-Kasse.
1 Anledning af Foghs Forespørgsel i sidste Nummer, meddeler Fanø Uge- 

Mad, at Visen om Sømanden, der MceAAede en Slange op i Sønder&o, ikke er 
skrevet af Gusfao Af øller, men af Lystspilforfatteren Bol! Wengel. Visen fin
des aftrykt i Bladets Nr. 267.

Ripenser-Samfundet
optager som Medlemmer alle, der har været Elever i eller Lærer ved Ribe 
Katedralskole. Medlemsantallet er nu 285. Understøttelsesfondet ejer ca. Kr. 900.

Dr. phil. K. F. Binch. Formand, St Annæ Plads 20.
Overlærer C. Amorsen, Næstformand, Ribe.
Stud. mag. B. B. Bosensfand, Sekretær, Nørre Søgade 13, Telf. Byen 3820.
Assistent C. F. Christensen, Kasserer, Lyngbyvej 210, Telf. Hellerup 1678x.
Politifuldm. cand. jur. J. L. Buch, Redaktør, Gammeltoftsg. 10, Tlf. Byen 342v.
Stud. med. B. Fh. Fogh 0)g stud. polyt. Fang-Pefersen.

Torskegilde i December.
Da Bestyrelsen forbereder et Torskegilde i Julemaaneden og hertil agter at 

knytte en Tombola med mange Gevinster og faa Nitter, anmodes herved alle, som 
vil støtte denne Plan, om at indsende til et af Bestyrelsens Medlemmer saa- 
danne mere eller mindre (helst mere) værdifulde Genstande, som kunne egne sig 
til at glæde de lykkelige Gevinstvindere. Bestyrelsen modtatger med særlig Tak- 
nemMghed Penge eller Genstande (Billeder o. lign.), der har Tilknytning til Ribe.

Fra Fotograf Lind har Bestyrelsen allerede modtaget et stort, meget smukt
Fotografi fra Ribe.___________________________ _ _ _____ ___________________

Udgivet af Ripenser-Samfundet.
Redaktion: J. L. Buch og B. B. Bosensfand.

Rasmussen & Rughs Bogtrykkeri, København.
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MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET

Nr 5 Marts )917.

A d j u n k t  P. A b e H .
/ri memoriam.

Naar Budskabet om Adjunkt Abeils tid
lige Død har vakt Sorg og Deltagelse i vide 
Kredse, er dette ikke mindst Tilfældet blandt 
os, der har haft den Lykke at nyde hans 
Undervisning i Dansk ved Ribe Katedral
skole.
Hvor levende staar disse Timer for os, naar 
Adjunkt Abell gennemgik den danske Lit
teraturs Klassikere, som han lærte os at 
elske, hvor interessant var ikke hans Gen
nemgang af vore danske Stile, "Afhandlin
gerne«, som han yndede at kalde dem, ved 
hvilke han indgød os Respekt for det danske 

Sprog. — Vi holdtt alle af Adjunkt Abell! og vil trofast bevare Min
det om den noble, dygtige og strængt retfærdige Lærer.

X. #. R.
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R ib e  B y e s  U g e b ia d  1 7 9 8 — 9 9 .

Ved Ribe Bys Arkivar, Byraadsmedlem C. V. Termonsen.
Ved Registreringsarbejder i Byarkivet er der paatruffet en Pakke Acter ved

rørende Startningen, Subscribentsamlingen og Udgivelsen af Ribe Ryes Ugeblad, 
som udkom i Aarene 1798 og 99. Udgiverne vare Borgmester Emmanuel Balle og 
Stiftsprovst Laurits Grundahl. Begge vare meget communalt interesserede Mænd 
og synes at have fundet hinanden ved en i 1789 foretagen Omordning af Fattig
væsenet. De ventede sig meget af deres Bladforetagende, hvis Indhold nærmest 
kan lignes ved communale Efterretningers i vore Dage, og søgte Abonnenter 
ikke alene her i Byen og Omegnen men ogsaa i Kolding, Fredericia og Vejle 
ja helt op til Randers og Aalborg. Ved Biskop Middelboes velvillige Mellem
komst lykkedes det at interessere Herredsprovsterne for Sagen, saa at en stor 
Del Præster i Stiftet baade nord og syd for Kongeaaen tegnede sig som Hol
dere. Af Mangel paa et stedligt Bogtrykkeri blev Bladet, der udkom i smaat 
Octav, trykt hos Elmenhoff i Fredericia, og da Bogtrykkeren ikke vilde risikere 
at tage Bladet paa Forlag, maatte Udgiverne selv løbe Risicoen. Ved Medhjælp 
fra forskjellige Sider, hvoriblandt ogsaa den fra sin Ribe Beskrivelse kjendte 
Sognepræst Matth. Galthen, der nu boede i Randers, var det lykkedes at skaffe 
258 Abonnenter, hvilket efter Tidens Forhold maa siges at være helt respectabelt, 
og Oplaget var paa 300 Explr. Man lagde for med to omhyggeligt udarbejdede 
længere Artikler, der vare bestemte til at strække sig gjennem mange Numre. 
Den ene omhandlede Fattigvæsenets Ordning og den anden Byens Jorder og 
Markvæsen. Desuden indeholdt Bladet Aphorismer eller korte Læresætninger 
udarbejdede af Stiftsprovst Grundahl samt Husraad, communale Bekjendtgjørelser 
og lignende.

Som det er gaaet saa mange andre Bladforetagender gik det ogsaa Uge
bladet, det lykkedes ikke i Længden at holde Interessen vedlige, først faldt 
de længst borte boende fra og senere de nærmere. Selv her i Byen synes man 
knap nok at have skattet Udgivernes uegennyttige Arbejde efter Fortjeneste. 
Saaledes sender Gjæstgiver A. Andersen Weis under 31. Decbr. 1798 Redactionen 
en Opsigelse af følgende Indhold: «Efterdi jeg har ladet mig indskrive for et
Aar af Ugebladet og da det skulde hedde Ugebladet og Aaret er til Ende og da 
vi ej har haft mere end 16 Nr. og disse haver jeg betalt og derfor beder jeg 
at blive befriet for flere, eftersom min Tid ikke er at spilde ved den*. Men ogsaa 
fra andre f. Ex. Captain og senere Borgervæbningschef v. Mylford, hos hvem 
man dog ellers kunde vente større Forstaaelse, fremkom ret skarpe Abonne
mentsafmeldelser, hvilket vel nærmest maa opfattes som et Bevis paa, at 
Tiden endnu ikke var moden til at bære et Tidsskrift af rent communalt Ind
hold. I 1799 udkom 9 Numre og dermed sluttede Bladet, der for de senere 
Numres Vedkommende var bleven trykt hos J. Seneberg i Haderslev.

Fik Udgiverne ikke den Glæde ud af deres Bladforetagende som de havde 
ventet, var dog hverken deres Redactionsvirksomhed eller andet Communalar- 
bejde spildt. Fattigvæsenet havde indtil Reformerne i 1789 og efterfølgende Aar 
bevaret ikke saa lidt af Middelalderens Charakter og hvilede for en stor Del 
paa privat Godgjørenhed. I Almisseboderne i Klostesigade og i Gjæsteboderne ! 
Bredeslippe havde de Fattige Husly, men Føden maatte de som Regel selv
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se at skaffe sig, hvilket gav Anledning til et for Borgerne i høj Grad generende 
Tiggeri, der ind tit Helligtider og i Slagtetiden naaede Højdepunctet. Paa Borg
mesterens og Stiftsprovstens Indstilling oprettedes der nu for offentlig Regning 
i den gamle Bispegaard i Skolegade en Spinde- og Vævestue, hvor baade Mænd 
og Kvinder kunde gaa hen og tjene til deres Underhold ved Tilberedning af 
Hør og Uld. Senere optog man ogsaa Raspning af Farvetræ, ved hvilket Ar
bejde man særlig kunde beskæftige Mandfolkene. Senere flyttedes Anstalten op 
til en Ejendom i den sydlige Del af Præstegade med Indgang fra Torvet, indtil 
den hele Institution optoges af den store Arbejdsanstalt i Set. Nicolaigade. 
Afhandlingen om Byens Jorder vedblev at være en skattet Raadgiver i mange 
Markspørgsmaal lige til 1890, da daværende Kæmner C. Rosenstand udarbejdede 
Byens store Jordebog,

Som et anQet Bevis paa Borgmester Balles communale Interesser kan an
føres,s at han bevirkede Oprettelsen af et offentligt Bibliothek her i Byen, 
hovedsagelig med Skrifter af by- og landøconomisk Indhold og at han endog 
tilbød ved en tinglæst Declaration at sikre Bibliotheket til evig Tid Locale i en 
ham tilhørende Ejendom i Skolegade. Af Bibliothekets c. 700 Bind fandt en De! 
senere Optagelse i det i82i grundlagte Stiftsbibliothek.

I 1804 forflyttedes Borgmesteren, der alt i flere Aar havde lidt af en ond
artet Øjensygdom, til et lettere Embede som Sorenskriver i Norge og i 1805 afgik 
Stiftsprovsten ved Døden og blev begravet den 9. April paa Lindegaarden.

Et velbevaret Exemplar af Ugebladet indeholdende alt det udkomne er for 
nogle Aar siden af Frøken Marie Rosenvinge foræret til Ribe Stiftsbibliothek. 
Det har i sin Tid tilhørt Borgmester Heilmann og er gjennemdraget med hvide 
Blade bestemt til at optage Notater, som dog aldrig ere bievne til noget.

E n  R i b e - V e n
 ̂ ^  N.

Trofasthed mod Minderne fra Skole
tiden i den gamle By er fælles Egenskab 
for Studenterne fra Ribe, og den bevarer 
de fra de første Studieaar gennem hele 
Livet. Et typisk Exempel herpaa er 
Proprietær N i c o l a i  N y h o l m .

Nyholm er født 1844 paa S k a a r u p -  
g a a r d ved Aarhus. Sin Skolegang fik 
han i København i det v. V e s t e n s k e  
I n s t i t u t ,  kom senere paa D a h l  & 
N a n s e n s Kursus, hvorefter han tog før
ste Del af Artium ved Universitetet.

1864 drog N. til Ribe, hvor han hos 
Proprietær N. Nyhoim. Skolens daværende Rektor, Professor
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B e n d t s e n  fandt sit andet Hjem, og efter privat at have nydt 
Undervisning af denne og Skolens øvrige Lærere, blev han 
Student 1865.

Skønt N y h o l m s  Ophold i Ribe saaledes var af ganske kort 
Varighed, omfatter han dog alt, hvad der hører Ribe til med den 
største Kærlighed og Interesse. Ofte har han besøgt Byen i de 
senere Aar paa det, han kalder sin Minderejse, og dvælet paa de 
gamle Steder. Da H e i m d a l  1914 fejrede sit 50 Aars Jubilæum, 
rejste Proprietæren, trods sin høje Alder til Ribe for at deltage i 
Festen. Ved denne Lejlighed hyldedes han af Gymnasiasterne 
paa det Sted ved Plantagen, hvorfra han saa Ribe første Gang, og 
hvor han har ladet opstille en Bænk med Inskriptionen: I n
M e m o r i a m  S c o l a e  R i p e n s i s  A n n o  D o m i n i  
MDCCCLXIV.

1915 fejrede Nyholm sit 50 Aars Studenterjubilæum og deltog i 
denne Anledning i Studenterforeningens Rusgilde, hvor han sid
dende blandt de yngste Russer holdt ud til den lyse Morgen. Det 
er nemlig et Særkende for N y h o l m ,  at han trods sine 73 Aar 
forstaar at være ung med de unge.

Dette er den naturlige Aarsag til, at han i R i p e n s e r - S a m 
f u n d e t  nyder en ganske enestaaende Popularitet. Vor Forening 
er paa mange Maader »Godsejeren« Tak skyldig. Aldrig forsøm
mer han Lejligheden til at deltage i vore Fester, hvor han gør megen 
Lykke med sine Taler, især for Damerne, som han krydrer med 
latinske og Holbergske Citater. Ofte har han ydet Foreningen 
pekuniær Støtte, for ikke at tale om hans pragtfulde udenfor Pro
grammet arrangerede Punschegilder. Der er derfor al Grund til 
her i vort eget Blad at bringe en varm Tak ti! den gamle af Aar, 
men dog evigt unge R i b e - S t u d e n t .  X. #. 7?.

B ø g e r .
Mursten ved Rihe at A. Jessen.
Danmarks geologiske Undersøgelse, I! Række Nr. 27. ! Kommission hos

C. A. Reitzel. Kbh. 1916. 66 Sider. Pris 2 Kr.
De ileste yngre Ripensere vil paa Deres Ture i Engene have truffet og nys

gerrigt betragtet Statsgeolog Jessen med samt hans Kikkert, lange Stænger og 
andre Instrumenter, og med Interesse vil ikke blot de — men alle gode Ripensere 
— give sig i Lag med Frugten af hans Arbefde, ovennævnte lille Bog med dens 
klare, anskuelige Text, et udmærket Kort og smukke Illustrationer, hvoriblandt 
særlig bør fremhæves et fotografisk set fortræffeligt Billede af en Sandormevade,
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Bogen indledes med en Oversigt over de geologiske Forhold 1 Sydvest
jylland: Geesten og Marsken — Hedesletternes Flader, der vexler med Bakke- 
øeme — Flyvesandet — Ferskvandsalluviet — Vadehavet med dets Dyb og Loer 
og dets indviklede Besejlingslorhold — og Marsken, som er aflejret paa Hede
sletten, dier fortsætter ud under den som selve Vesterhavets svagt skraanende 
Bund-

Jordbundssænkninger og Hævninger har skiftet gennem Tiderne. Sydvest
jylland har i Fastlandstiden, den saakaldte Ancylustid', ligget mindst en Snes 
Meter højere end nu, og Rester fra hin Tids Skove og Tørvemoser findes nu 
i Vadehavet, f. Ex, ved Manø og Fanø Egestubbe og -rødder og i Graadyb 
en Mose 7 m under Middelvandstand; ved Udgravningerne af Esbjerg Havn stødte 
man paa typisk Mosegrund med Dværgbirk og Fyr, og i andre submarine Moser 
har man fundet Levninger af Stenalderens Flinteredskaber og Bopladser, som 
forsvandt under den paafølgende Sænkning, hvis Maximum tidligst falder i 
Broncealderen, da Havet naaede ind til den nuværende Geestrand, og Marsken 
aflejredes. Hvorlænge denne Periode varede, er endnu omdisputeret, men efter 
den fulgte en Hævning, som tørlagde det aflejrede, der siden kun forstyrredes 
af Ebbe og Flod-Erosionen, hvis kraftige Virkning man bl. a, ser i Erosionen 
i Marsken paa Fanø, som ogsaa Prof. Warming har ofret særlig Interesse. At 
Sænkningen har strakt sig langt frem i Tiden — maaske helt op i Middel
alderen — ser man bedst af, at den Marskmængde', der siden da er aflejret, 
kun er forholdsvis ringe.

Ganske vist har Marsken efterhaanden taget det gamle Aaløb, der i Valde- 
marernes Dage havde en Bredde af 200—250 m, og blev befaret af Handels
skibe, som bragte Guld og Gods til Landet og gjorde Ribe til en Storby — 
men til Gengæld strækker Engene sig som et grønt Tæppe 8 Kilometer ud mod 
Vest,; delt i en nordre og en søndre Slette af Diluvialdannelseme: Ydre-, 
Mellem- og Indre Bjerrum og Bakken, hvorpaa selve Ribe er bygget — og fedest 
og bedst paa Holmenes østlige og sydlige Del, der maa tænkes dannet af 
Slikvader i Modsætning til den noget mindre frugtbare paa Sandvader dannede 
vestlige Side.

Klægens Bestanddele, som den findes aflejret paa Vaderne, er en Blanding 
af Rester af døde mikroskopiske Planter (Havets Plankton), Ler, støvfint Sand 
og fine Glimmerblade, der af Tidevandet er flyttet frem og tilbage. Dens 
klæbrige Konsistens skal væsentligst skyldes Slikkrebsen og smaa Snegle, i hvis 
Tarmkanal Dyndet blandes med Slim. Aflejringen og Fastholdelsen af Klæget 
har Flodvandet og Slikvadernes Dyre- og Planteliv Æren af, og Forfatteren 
retter en kraftig Opfordring til Vestkystens Beboere om ikke at lade dem være 
alene, men hjælpe med til at hindre Havet i at tage igen, hvad det gav — det 
nye Dige vil vel nok faa stor Betydning i saa Henseende — og udbedre det givne 
ved ad kunstig Vej at tilføre det Erstatning for den Kalk, som Vegetationen 
gennem Aarene har opspist.

Stialsgeolog Jessen fortjener Tak for det store Arbejde, han har gjort, — 
ikke blot af Videnskaben, men ogsaa af os. X. FA. F.
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Ripenser-Samfundets Torskegiide.
Torskegildet, der afholdtes i December i Citys Lokaler, formede sig som 

en i alle Maader vellykket Fest. Allerede ved Bordet, der var pyntet med 
Juletræer med hvide Lys, ansloges den rette Stemning. Efter at de materielle 
Krav var tilfredsstillede ved kraftige Indhug paa de delikate Havdyr, der hos 
mangt et Medlem fremmanede blide Erindringer om Sommerferier ved det salte 
Vesterhav, gik Talerne Slag i Slag, afbrudt af Afsyngelsen af en meget smuk 
Ribesang af Politifuldmægtig Buch og en munter Vise; om »Bestyrelsens Lemmer« 
af stud. polyt. Dougoord Peters.

Efter at hver Festdeltager havde faaet udleveret en Lodseddel, hvorpaa 
kunde vindes et stort Ribebillede, indtoges Kaffen i de mindre Lokaler, hvor 
man beundrede de mange smukke Tombolagevinster, hvoriblandt en stor Mængde 
Gaver fra Proprietær JVyAo/m, Overretssagfører JuM og Frue, Fotograf Lind, 
Grosserer Foyer (gratis Indramning af samtlige Billeder), Vandværksbestyrer 
Torp, Fru Amtsfuldmægtig Vox/eu og Stiftskasserer Posensiond og Frue, Ribe. 
Numrene blev hurtigt udsolgt, og Dansen begyndte derefter.

Samfundet takker herved alle Givere og medvirkende ved Tombolaen, hvis 
Overskud gaar til Bladet. Vi mangler endnu en mindre Sum til Dækning af 
Udgifterne ved 1ste Aargang og modtager derfor stadig med Taknemlighed store 
og smaa Pengebidrag.

Ribes Indbyggerantal
er ved sidste Folketælling steget fra 4071—5105. Den store' Stigning skyldes 
Indlemmelsen af Landkommunerne Toed og Tange,

Ribe Katedralskole.
Da Meddelelsen om Adjunkt A&ePs Død naaede Skolen, hejstes Flaget straks 

paa halv Stang, hvorefter Rektor Nielsen efter Lovsangen i en Tale til Eleverne 
mindedes Skolen tidligere Lærer, ligesom Skolen ogsaa sendte' en smuk Blomster
dekoration til hans Kiste.

Heimdal
afsluttede sin Sæson den 16. December med et meget vellykket Gaasegdde. Af 
Skolens Lærere deltog Rektor (Vielsen og Adjunkt (Vørregaard i Festen.

Tempora mutantur.
Forbudet mod Ribegymnasiasternes offentlige Tobaksrygning er ophævet. De 

kan altsaa nu med god Samvittighed nyde deres Eftermiddagscigar »paa Bænken 
udenfor Clausen« — Velbekomme!

800 Aar gamle Ribe-Menter.
Under et Arbejde med at ordne et Gravsted paa Siarup Kirkegaard har man 

i Eiteraaret fundet 6 gamle Sølvmønter. Mønterne er alle af Størrelse som en
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Femogtyveøre. De fem af dem bærer paa den ene Side Brystbilledet af en 
Biskop, medens den ene Mønt bærer Præg af en Nøgle. Møntsamlingen har 
meddelt, at Fundet er af den største interesse, og at Mønterne antagelig er 
møntede i Ribe under Svend Grathe omkring 1150—54. Ribe Bispestol havde 
Halvpart i Møntindtægten; derfor bærer Mønterne det biskoppelige Symbol. Den 
daværende Bisp var Elias, der sad paa Ribe Bispestol 1142—1166 og omtales 
hos Saxo.

Ny store Legater tf! Ribe Kommune.
Nylig afdøde Grosserer 7. hf. Jacobsen, Lyngby, der er født i Ribe, har be- 

tænkt Byen med 2 store Legater, nemlig; 60,000 Kr. til »Foreningen for unge 
Handeismænds Uddannelse, med særlig Hensyn til Ripensere, og 40,000 Kr. til 
Fordel for gamle værdige trængende, hørende til Handels- og Haandværker- 
standen i Ribe.

Som 'bekendt stiftede Konsul Z). Zanri/ren i Fjor et stort Legat for unge 
Handelsmænd i Ribe.

Ribe Musikforening.
har i denne Sæson afholdt 2 meget vellykkede Koncerter. Ved den første sam
ledes Interessen især om Udførelsen af V. IV. Gades »Efuershud«. Den anden 
Koncert i Februar var anlagt som en Mindekoncert i Anledning af Gades 
100 Aars Fødselsdag og Programmet bestod derfor næsten udelukkende af den- 
nes Kompositioner,

,,Fra Ribe Amt !9!7."
#isfor:s& Samfund for Ribe Amfs Aarsshriff er udkommen og bringer føl

gende Ri drag: »Sønden for Lands Lov og Ret., ved Underarkivar Hans Knud- 
»Fra Veerst Sogn«, efter Sognefoged Jens Jensens Optegnelser, 

ved Lærer P. Feddersen Jensen i Veerst; »Fra Bryndum Sogn«, ved Gaard- 
ejer Karl Hansen i Gjesing; »Alslev og Hostrup Kirker«, af Lærer H. P. H. 
Nourup i Alslev; »Af Varde og Hjertings Historie«, ved Overretssagfører Arne 
Sundbo i København; »Mit første Indtryk af Askov«, af fhv. Forstander K. 
Kristensen i Hoven, samt Regnskab.

Personalia
Enkefru Permansen, Indehaveren af den kendte Permansenshe Boghandel i 

Ribe, fajrede den 31. Januar sin 91 Aars Fødselsdag.

Forfatterinden, Frk. Christine Daugaard fyldte den 30. Januar 86 Aar.

Vor Formand, Dr. phil. Kinch, der 15. Marts fyldte 64 Aar, har i længere 
Tid ligget syg, men er nu i god Bedring.

Af vore Medlemmer fyldte fhv. Stiftsprovst Pedersen 29. December og Provst 
V. E. i .  Pobiescn, F lem løse, 8. December 70 Aar.

Dade.
Praktiserende Læge C. Eendisen i Troense paa Taasinge er afgaaet ved 

Døden, 74 Aar gammel. Dr. Bendtsen, der var en Søn af Rektor Blendtsen i 
Ribe, blev Student 1861, Kandidat 1870, og har næsten uafbrudt praktiseret i 
Troense, hvor han ved sin bramfri og hjærtovindende Færd vandt sig 
mange Venner,

** *
Fhv. Postmester hfazar de fa Garde er den 14. Februar afgaaet ved Døden i 

Hellerup, næsten 80 Aar gammel. Den afdøde, der var Postmester i Ribe 
1886—97, stod til Stadighed i Forbindelse med sine gamle Ribevenner.

Vort Medlem, exam, juris. Phune, er 27. Februar afgaaet ved Døden,
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Ribe Skøjteforening,
hvis Formand er Adjunkt 7. Aørregaard, har takket være den strænge Vinter, 
haft etn ualmindelig blomstrende Sæson. Foreningens smukke og fortræffelige 
Bane er anlagt paa den gamle Slotsgrav.

Meddefelse til Medlemmerne.
Paa Grund af dim for Haanden værende Situation vil Foraarsfesten i April 

antagelig bortfalde. I Stedet vil der senere' eventuelt blive arrangeret en Skov
tur for Medlemmerne med Gæster.

Tilføjelser til Medlemsfortegnelsen
Hvor intet Hjemsted er nævnt er 
Andersen, G. P., stud polyt.
Aastrup, H., stud. med.
Bech, Overretssagfører, Ulfborg. 
Bechgaard, C., Grosserer.
Bech Muller, Ribe.
Beyer, H. A., Herredsfuldm., Randers. 
Bennedsen, Joh., stud. theol. 
Christensen, N. L., Bankdirektør, Ribe. 
Gregersen, C. A-, cand. pharm., Odense. 
Goverz Rasmussen, A., stud. med 
Hedegaard Spangberg, 0., stud. polyt. 
Heiberg, E., Vekselerer*}, .
Hoyer, Grosserer.
Jalk L. E., stud. theol. 
Jensen-Stcmderup, A., stud. polyt. 
Jæger, Mart., Assistent.
Liliebjerg Hansen, A., Fabrikant. 
Liliebjerg Hansen, E.

detteKøbenhavn; *) betegner livsvarigt Medlem. 
Lind, Julius, Fotograf.
Møller, T., Trafikassistent.
Møller Nielsen, A., stud. med.
Muldbjerg, E., stud. juris.
Nielsen, Chr., Pedel, Ribe.
Nielsen, N. Chr., stud. med.
Norrild, Sv., stud. mag.
Novdrup, Joh., stud. med.
Peters, Daugaard, K., stud. polyt. 
Poulsen, Th. N., stud. med.
Reincke, Ellen, Frk., Ribe.
Stensig, A„ stud. polyt.
Simonsen, Fr., stud. polyt.
Thygesen, N. E. N., Kommunelæge,

Overby.
Thyssen, P., stud, juris.
Tønder, S., stud. med.

Ripenser- Samfundet
optager som Medlemmer alle, der har været Elever 1 eller Lærere ved Ribe 
Katedralskole. Medlemsantallet er nu 285. Understøttelsesfondet ejer ca. Kr. 900. 

Dr. phil. K, F. KincA, Formand, St. Annæ Plads 20.
Overlærer C. Amorsen, Næstformand, Ribe.
Stud. mag. Ff. Ff. Rosensfand, Sekretær, Nørre Søgade 13, Telf. Byen 3820, 
Assistent C. F. Christensen, Kasserer, Lyngbyvej 210, Telf. Hellerup 1678x. 
Politifuldm, cand. jur. J. L. FfucA, Redaktør, Gammeltoftsg. 10, Telf. Byen 342v. 
Stud. med. Ff. TA. FogA og stud. polyt. Tang-Pedersen.

Brev-Kasse.
Ripensere, der maatte være i Besiddelse af Oplysninger om R:Ae FofifiAorps' 

Stiftelse og Historie, bedes godhedsfuldt sende saadanne til stud. mag. Rosensfand, 
Nørre Søgade 13, 1. Sal, København K.; samme modtager ogsaa gærne gamle og 
nye Fotografier af Korpset.

Udgivet af Ripenser-Samfundet. 
Redaktion: J. i .  BucA og Ff. Ff. Rosensf and.

Rasmussen & Ruohs BootruMer!, København.
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R ib e  E n g e .
»Saadan store Sletters Graa og Grønne . . . .  det er som om 

mange mødige Miles Træthed stiger op fra dem og lægger sig 
tyngende over En og faar En til at føle sig ensom og forladt, brin
ger En til at søge og hige.«

Saaledes beskriver I. P. Jacobsen den romerske Kampagne, og 
saaledes kan de Ribe Enges Storhed maaske virke paa dit Sind, 
men kun i Graavejr, eller naar Skyer formørker din indre Hori- 
zont, og saadan virker de vel som oftest paa den fremmede.

Men rejs bort fra Ribe. Begrav dig i Nordsjællands herlige 
Skove. Læg dig en Aftenstund ved en ensom Skovsø. Hvis 
du er et ægte Barn af Ribe, saa bliver du melankolsk. Du føler 
et Tryk paa Sind, du føler dig sat i Bur og stængt ude fra Fri
heden og fra Lyset.

Og kom saa tilbage en klar, blaa Sommerdag, gaa ud paa de 
vide, vide Enge og indaand i fulde Drag den friskeste Luft. Da 
føler du først, hvad' dit har savnet og længtes efter, nyfødt og 
jublendte lader du Øjet løbe Synskredsen rundt, nu er du fri, en 
salig, ubeskrivelig Lystfornemmelse gennemrisler dit Legeme.

Og lad saa til Slut dit Øje falde til Hvile paa Domkirken. En 
Følelse af Fred og Tryghed kommer over dig. Nu er du hjemme 
ig e n .-------
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Jeg har fra en Fjeldtop i Norge set Solen staa op over det 
^ s tra k te  Ringerikte. Jeg har fra det blaa Middelhav set den 
synkende Sol lægge et Purpurslør over Sierra Nevadfas sneklædte 
Tinder. Men jeg har ogsaa set Solen gaa i Hav i Knudedyb mel
lem Fanø og Mandø; jeg har stirret ind mod det glødende Ribe — 
den By, hvor jeg har levet mine lykkeligste Aar, og som gemmer 
mine bedste Minder. g p

F. Kinch.
1817—1917.

Naar Ripenser-Samfundet i Dag 
drager Mindet frem om en Mand, dér 
fødtes for 100 Aar siden og — skønt 
ukendt for den store Mængde — hø- 
rer til de Mænd, hvis Livsgerning ikke 
blot blev til stort Gavn for en snæv
rere Kreds, men for hele Landet, saa 
sker det, fordi vi Ripensere føler os i 
særlig stor Taknemmelighedsgæld til 
ham:

J a k o b  F r e d e r i k  K i n c h  
fødtes 23. Maj 1817 i Vordingborg. 
Han er Søn af Otto Peter Kinch, By
foged i Vordingborg, og Hustru Catha- 
rine Christiane Frederikke, f. Brøgger. 
Han gik først i Vordingborg lærde 

Skole, men kom — ca. 14 Aar gammel — ved Faderens Forflyt
telse til Frederiksborg i denne Bys Latinskole, hvorfra han med et 
meget rosende Vidnesbyrd dimitteredes til Universitetet 1835.

Efter at han 1844 havde taget filologisk Embedseksamen, var 
han en kort Tid konstitueret som Lærer ved sin Fødebys Latin
skole, konstitueredes 1847 som Adjunkt ved Ribe Katedralskole, 
fik det følgende Aar fast Udnævnelse og blev 1858 udnævnt til 
Overlærer. 1885 R. af Dbg.

Som Lærer har jeg kendt Kinch for mange Aar tilbage, da 
han stod i sin fulde Kraft, og naar jeg nu tænker tilbage paa den 
Tid, da jeg gik i Ribe Skole, saa mindes jeg ham som den kund
skabsrige, samvittighedsfulde Mand!, der af sine Disciple krævede 
Arbejde og fremfor alt Sandhed! i al deres Færd. Hans noget 
kantede, stive Væsen gjorde det ve! vanskeligt for os at fatte den 
Kærlighed!, han i Virkeligheden havde til os; men vi havde en
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stærk Følelse af, at han altid dømte retfærdigt og var ængstelig for 
at gøre Uret mod nogen.

Kinchs Interesse for det politiske Liv førte til, at han i 3 Aar 
(1858—61) var Medlem af Rigsdagens Folketing. Hans Medborgere, 
der kendte hans praktiske Sans og store Arbejdsdygtighed, lod ikke 
dem i sin Optræden beskedne, tilbageholdende Mands Evner ube
nyttede: I Aarene 1861—73 var han et virksomt Medlem af Ribe
Byraad, og 1879—85, da han sad i Byens Skolekommission, kom 
hans Kyndighedt som Skolemand særlig til Nytte ved Gennemførel
sen af Borgerskolens Reform: To Gange — 1864—73 og 1880—88 
— var han Medlem af Ribe Amts Skoieraad.

Troskab i alt er det, der præger Kinchs Gerning baade i Skolen 
Og i det offentlige Liv. Den vil vel mindes endnu en Tid og saa 
glemmes; men hvad der ikke vil glemmes, er Mindet om ham 
som historisk Forfatter.

De mange, historiske Minder, der knyttede sig til Ribe, vakte 
snart hos ham Lysten til at fordybe sig i historiske Skrifter, og med 
utrolig Flid granskede han sit Lands og sin Bys Historie; paa selve 
Stedet kunde han jo øse af rige Kilder. Mangfoldige Afhandlinger 
fra hans Haand gjorde hans Navn som Historiker kendt; men be
tegnende for hans Beskedenhed er det, naar han i sine Almanak
optegnelser (1859) skriver om sin Optagelse som Medlem ai »Det 
kgl. danske Selskab for Fædrelandets Hitorie og Sprog« — »en 
stor og uventet Ære!«

Da det jydske historisk-topografiske Selskab stiitedes (1866), 
blev han Medlem ai dets Betyrelse og vedblev at være det hele 
sit Liv igennem.

Hans Hovedværk, det, som i over en Menneskealder krævede 
hans Arbejde, og som han dog ikke naaede at faa fuldført, er, 
som vi ved, »R i b e B y s H i s t o r i e o g B e s k r i v e 1 s e« i 2 
Bind. Det første omhandler Tiden indtil Reformationen, det andet 
gaar til Enevoldsmagtens Indførelse. Med Rette har den Mand, der 
har skrevet hans Biografi, kaldt dette Værk »en Pryd for den hi- 
storisk-topograiiske Litteratur« og »et uundværligt Kildeskrift for 
Granskere«. Den læge Læser, der i al Almindelighed interesserer 
sig for Landets Historie, og for Ribes i Særdeleshed, vil, selv om han 
maa lade mange af de udførlige, grundige Oplysninger ligge upaa- 
agtet, dog med stor Interesse følge Kinch, naar han fortæller om 
Ribe fra de ældste Tider til 1660, om dens Mænd og Kvinder, om 
de Forhold, hvorunder de levede i lyse og mørke Tider, og om dens 
Bygninger, af hvilke en Del endnu staar som talende Minder om 
en svunden Tid.

Søndag Aften d. 16. September 1888 døde han, hvem Ribe skyl-
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der saa meget; en Mindetavle viser os Stedet, hvor han de sidste 
21 Aar havde sit Hjem.

Ære være hans Minde! B.

G am le H use i Ribe.
1. Apotheket.

Vtd K. H. R«..nnt*nd.

Tidens Storme har ubiidt faret hen over vore gamle Byer. Ilde
brande, Vandfloder og Fjendevold har bragt mange smukke, ejen
dommelige Bygninger til at synke i Grus, og hvad Elementerne 
levnede, og Fjenden skaanede, har den moderne Udvikling gjort sit 
til at udslette. Saare grimt er meget af det, der har rejst sig paa 
Tomterne.

Ikke desto mindre findes der endnu rundt omkring i Landets 
Byer rene Perler af gammel Bygningskunst, som man dog omsider 
har faaet Øjet op for at bevare ved pietetfuld Restaurering.

Først blandt disse staar flere gamle Apotheker saasom i Aalborg 
( J e n s B a n g s S t e n h u s ) , i H e l s i n g ø r o g  ikke mindst i R i b e, 
der rummer et af de smukkeste og bedst bevarede Gaardinteriører 
fra det 17. Aarhundrede.

Bygningens Facade mod Storegade frembyder imidlertid ikke 
noget særligt ejendommeligt, da dien i Tidernes Løb er under- 
gaaet store Forandringer, men gaar man forbi den smukt restaure
rede Hjørneejendom mod Fiskergade og ind ad Porten der, føler 
man sig straks hensat til en Gaard fra Fader Holbergs Dage. — 
Se blot paa Bindingsværksfløjen med de mange Stærekasser. Staar 
den okkergule Kalkpuds ikke brillant til det mørkebrune Træværk 
og det røde Tegltag, der har den rette varme Lød, som er saa 
sjælden blandt vor Tids Tage, og de hvidmalede Vinduer med de 
smaa R der? Det vilde saamænd ikke forbavse en at se en aller
kæreste P e r n i l l e  vifte ned deroppefra med sin Støveklud. Er 
det ikke H e n r i k  der kommer der ovre fra den røde Laboratorie- 
fløj? Ak nej det er kun en ganske almindelig Karl med en Kurv 
Flasker. Ja om det saa er Hønsene, saa passer de ind i Omgivel
serne, saa man griber sig selv i at lede efter Vielgeschreis bekendte 
»lille sorte Høne« iblandt dem.

Det er, som selve Tiden har staaet stille herinde. En svag Brise 
rører Trætoppene i ddn gamle Have bag den maleriske Mur, der 
begrænser Gaarden; den fører med sig Duften af Hyld, som en Luft
ning fra længst forsvundne Dage.



49

De gamle Bygningers Historie er broget. — Af en Taxations- 
ioirordning af 28. Januar 1682 fremgaar, at Apothekets nuværendie 
Facade den Gang bestod af ikke mindre end 4 smaa Ejendomme, 
dier efter nordtysk Skik laa med Gavlene mod Gaden og var adskilt 
ved! smalle Slipper. De havde alle fælles Udkørsel gennem en Port 
i Fiskergade.

Den vestligste af disse, hvis Naboejendom indtil fornylig ejedes 
af Bager C a r s t e n s e n  tilhørte den Gang Landcommissair T h o- 
m a s F r i i s  og var udlejet til Amtsskriver I v e r  Ra u f n .  Den

næste havde omkring 1650 tilhørt Raadmand H a n s  L a u r i d -  
s e n og senere hans Slægtning K a r e n  L a u r  i'd s d a t t e r  R i 
s om,  der, da hun anden Gang blev gift med F r e d e r i k  F i n k  i 
Tønder, udlejede Bygningen til Apotheker H e i n r i c h  Ø s t e r -  
m a n m  efter G a l t h e n s  Optegnelser den femte i Rækken af By
ens Apothekere. Den tredie Ejendom tilhørte N is  J ø r g e n s e n  
B a g e r  og den fjerde atter K a r e n  La ur  i d s d a  t t  er.  Apothe
ker Ø s t e r m a n n s  Efterfølger var H i e r o n i m u s  C a r -
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s t e n s e n , der samlede alle disse mindre Ejendomme paa sin 
Haand og maa antages at have opført Apotheket i den Form, hvori 
det henstod, indtil den nuværende Apothekers Fader foretog en 
gennemgribende Ombygning. Efter bevarede Billeder at dømme, 
maa Facaden dog allerede tidligere være blevet moderniseret, men 
det er næppe forkert at henføre det paa nodenstaaendie Billedie 
gengivne Gaardparti til Apotheker C a r s t e n s e n.

Den for sit stridbare Sind og sine smukke Døtre velkendte Apo
theker A n d r e a s  M i c h a e l  E i l s c h o u  forøgede senere Apo- 
thekets Grund ved Tilkøb af flere Naboejendomme, saa den blev en 
af Byens største. Den ene af de tilkøbte Bygninger havdie været 
indrettet til Stald og havde været benyttet af Kommandør Kap
tajn Ho l m.  Den anden var gammel og ejedes omkring 1686 af 
Raadmand Hans V e n d e 1, derpaa af Borgmester C h r i s t o f 
f e r  C a r s t e n s e n  og senere af J e p  N i e l s e n  K i r 
k e b y .

Af Apothekerne fortjener navnlig Eilschous Eftermand v. 
S t ø c k e n  en særlig Omtale paa Grund af hans bypatriotiske Sin
delag. 1830 kom han til Ribe som Bestyrer for Apotheker Eilschous 
Enke, med hvem han blev gift 1832, hvorefter han hk overdraget 
Apothekerprivilegiet. v. S. blev snart en meget kommunalt interes
seret Mand; f. Eks. bekostede han en sagkyndig Undersøgelse af 
Marsken ved Ribe med Tanken om et Havdige for Øje. Da Kom
munen for at forbedre Færdselsforholdene mellem Sønderportsgade 
og Stenbogade til Nedbrydning havde købt den K l e i s d o r f s k e  
G a a r d  paa Hjørnet af Vægtergade og Stenbogade, ydede v. S t ø 
c k e n  Støtte til Reguleringen af Ejendomsforholdene og den ind
vundne Plads kaldtes til' Tak herfor v. S t ø c k e n s  P l a d s .  
Han lod endvidere opføre » F o l d e n «  paa Holmene til Værn for 
Kreaturer under Stormfloder. Han anlagde til Byens Vel Jæmstø- 
beriet og stiftede Legater for fattige Skolebørn, var en Tid Med
lem af Kommunalbestyrelsen og Landstingsmand, samt til sin Død 
Formand for Sparekassens Bestyrelse, v. Støcken, der var Cance- 
liraad Og Ridder af Dannebroge, døde 1868.

Efter v. Støcken gik Apotheket over ti! Justitsraad Th. Lind, 
hvis Søn er den nuværende Ejer af den gamle Gaard, som vækker 
saa stor Beundring hos de mange fremmede, dier besøger Ribe, ikke 
mindst blandt Kunstnerne. Professor Soya Jensen har saaledes malet 
Billeder herfra, hvor ogsaa Professor Hans Tegner er blevet 
inspireret ti! flere Tegninger til den store illustrerede Holbergud- 
gave. — Lad os haabe, at den gamle Bygning maa blive bevaret 
til sene Tider, som et malerisk, smukt Minde fra svundne Dage.
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F ra R ib e .
Foraarsstormen bruser, 
og alle Enge er vande.
Aaen strømmer og strømmer 
og svulmer over al Maade,

Havet er med i Stormen, 
jeg drikker dets salte Vejr, 
dejligt at leve i Foraar 
og have en Hjertenskær,

Ribe har gamle Huse, 
som Tiden ikke har hærget.
Ribe' — det er en elskelig By,
som gode Magter har værget.

Ribe er en velsignet By 
med Smil og med stille Glæde. 
Ribe er en forunderlig By, 
hvor det er dejligt at græde.

Ribe har krogede Gader, 
hvor Freden vandrer med Lempe, 
har saa barmhjærtige Hænder 
mod den, der er træt af at kæmpe.

Gammel og sær Historie 
blunder i Domkirkens Skibe. 
Klokkeklangen i Taarnet 
er Hjerteslaget i Ribe.

Ribe har stille Stuer
med Duft fra forgangne Aar,
dejligt at sidde i Stuen
men Storm om den gamle Gaard.

Dejlig at sidde og stirre 
i Ovnens bragende Baal, 
dejligt at sidde og længes, 
naar Længslen har sikkert Maal.

Ribe er lun som en Rede, 
kær som et lønligt Væld, 
mild mod en ung som drømmer 
og den, der har naaet Kvæld.

Marts, 1907.
Hans AAfmonn.

F o rfattere  og Kunstnere om Ribe.
Paa vor Anmodning om en Udtalelse om Ribe, har vi fra For

fatteren H a n s  A h l m a n n  modtaget nedenstaaende, samt Tilla
delse til at aftrykke Digtet »Fra Ribe«, som findes i hans smukke 
Digtsamling U n d o m s 1 e g e n d e. — I et af de følgende Numre har 
Forfatteren V a l d e m a r  R ø r d a m  lovet at meddele vore Læ
sere sine Indtryk af vor By. Vi giver Ordet til

Forfatteren Hans Ahlmann.
Naar De har bedt mig skrive nogle Linjer om Ribe, maa det for

modentlig være, fordi jeg engang har skrevet det Digt om Byen, 
som De andetsteds i Bladet aftrykker.

De har bragt dette Digt for Deres ripensiske Læseres Øjne, 
fordi, kunde jeg tænke mig, De finder det gennemstrømmet af den 
Tone, i hvilken De fornemmer Deres By. Men naar jeg nu siger 
Dem, at jeg aldrig har været i Ribe, vil De føle Dem en Smule over
rasket og usikker.

De bør dog være hverken det ene eller andet, Forklarin-
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gen paa, at en Digter kan have Held tii at give Stemningen i en By 
uden i Virkeligheden at kende den, er den simple, at Digteren skri
ver bedre paa A n e l s e r  end paa den fulde Viden. En Folkevise
linje, en Sætning i Historien, en Erindring fra Drengeaarenes Inge- 
mann-Læsning havde i Aarenes Løb givet Ribe en sær Tiltræk
ning for mig; og da saa en Foraarsaften Posten bragte mig et Brev, 
i hvilket et Menneske, der stod mig nær, skrev nogle Linjer om For- 
aaret i Byen og Omegnen, blev Ribe mig med et saa, kendt og 
kær, at Digtet sprang ud.

Jo vist kender jeg Ribe, og jeg er lykkelig ved dette anelsesfulde 
Venskab med en By, i hvis gamle Gader jeg maaske aldrig kom
mer ti! at gaa.

/Vans /M /m ann.

F ra  Ribe og sydpaa.
Min Slægt har i flere Generationer frequenteret Ribe Skole; 

saaledes ved jeg, at min Fader, Bedstefader og Oldefader have væ
ret Disciple der I det hele taget har min Slægt i flere Hundred^ 
Aar dels boet i Ribe, dels i Omegnen og dels sydpaa i Slesvig. 
Det var derfor ikke ganske tilfældigt, at min Fader i 1862 — efter 
at have tilendebragt et Togt til Vestindien med Fregatten Sjæl
land — nedsatte sig i Tønder som Læge. Min Fader havde ved 
Siden af Lægevæsenet flere andre Interesser, blandt andet sys
lede han med Genealogien, og dta han hjemmefra havde hørt, at 
Slægten stammede fra Frisland, saa besluttede han at foretage Un
dersøgelser desangaaende i Tønder og Omegn. Han var saa heldig at 
finde Ariadnetraaden i Bylderup Kirke og paa Haistrup Gaard, begge 
ligge vest for Tønder. Paa Haistrup Gaard gemtes paa Loftet fra 
den ene Ejer til den anden Kister med gamle Pergamenter fra flere 
Hundrede Aar. Herigennem og gennem Kirkebogen i Bylderup 
Kirke kom min Fader til det Resultat, at Slægten nedstammede 
fra den bekendte Herredsfoged Nis Henriksen paa Fogebøl, om 
hvem endnu Frasagn lever i Befolkningen.

I »fyrretyve Fortællinger af Fædrelandets Historie« omtaler A. 
D. Jørgensen den raske Herredsfoged. Det var under Kong Kri- 
stiem den 2den, at Nis Henriksen var Herredsfoged i Slogs Herred 
ved Tønder; Kongen havde faaet de forskellige »Opsigelsesbreve« 
og Hertug Frederik af Gottorp drog til Viborg for at lade sig krone 
til Konge i Danmark Stemningen blandt de slesvigske Bønder var 
delt, hvorfor de fra de kgl. Len og hertugelige Len samledes paa 
Umehoved Ting sydvest for Aabenraa for at tage Standpunkt i 
Sagen. Bønderne mødte bevæbnede og tænkte paa at komme Kong



Kristiem til Undsætning, men Nis Henriksen vendte Stemningen ved 
at erklære, at »Landets Børn maatte holde med Landets Herre«. 
De kongelig-sindede bleve imidlertid rasende herover, Buerne blev 
spændte og Nis Henriksen maatte flygte til Haistrup Gaard med 5 
Pile i sin tykke, røde Kofte. Koften med Pilene i blev hængt op i 
Bylderup Kirke, hvor den hang til ca. 1800, og til Minde om sin 
Frelse, som han skyldte sin raske Hest, lod han sig male paa en 
Pokal, der i Aarhundreder stod paa Haistrup Gaard. Medens min 
Fader var i Tønder solgtes Haistrup Gaard, han købte Pokalen, 
der nu befinder sig hos mig. Nis Henriksen er malet paa Pokalen 
i fuld Rustning med den røde Kappe over Skuldrene og siddende 
paa sin raske Skimmel.

Da Nis Henriksen red til Mødet paa Urnehoved Ting, red han 
hen ad Vejen, der laa paa et Dige; her holdt et Læs! Tørv paa 
tværs af Vejen. Folkene vilde trække Læsset til Side, men Her
redsfogden befalede, at det skulde holde saaledes Resten af Dagen. 
Ligeledes lod han alle Led, der adskilte de forskellige Lodder, lukke. 
Da Bønderne nu satte efter ham for at slaa ham ihjel, lod han sin 
Hest sætte over Leddene og over Tørve vognen og naaede saaledes 
frelst sin Gaard, idiet det tog Tid for Bønderne at forcere de nævnte 
Hindringer.

Det nævnte Urnehoved Ting-Møde var Bondens sidste Delta
gelse i Hertugdømmets politiske Anliggender.

Jeg skal ikke omtal* alle de øvrige Fortællinger, der gaa om 
»den røde Herredsfoged«, som viser hans Klogskab og Menneske- 
kundiskab; i Folkemunde antage de æventyrlige Former, saa at de 
— for at citere min Faders trykte Manuskript — minde en Del 
om Historierne i 1001 Nat. Endnu skal dog nævnes, at Liliencron 
har behandlet Herredsfogdens Deltagelse i det sidste Umehoved 
Ting i Digtet »der rothe Mantel«.

Jeg skal kun kort omtale de følgende Efterkommere, hvoraf 
flere vare Borgmestre i Tønder. Slægten, navnlig den ældste Søn 
af ældste Søn o. s. v. var rig, dia Nis Henriksen af Hertugen blev 
kongeligt belønnet. Men Rigdommen holdt pludselig op, idet en af 
Efterkommerne — som Embedsmand — snød Bønderne paa en saa 
ondartet Maade, at han blev idømt en Bøde af enormt Omfang, der 
lammede ham Resten af hans Liv.

I 1849 var min Bedstefader Præst i Brøns (mellem Ribe og Tøn
der), og han oplevede her den sørgelige Begivenhed, at Bønderne, 
der var yderst slet bevæbnede, forsøgte at fordrive en Eskadiron 
kurhessiske Husarer. Bønderne bleve slaaede efter en kort Kamp 
og efterlod 30 døde, saarede og fangne- Af Husarerne faldt 2. Se
nere oprejstes en Mindestøtte, hvorpaa der staar: »Ej Minde om



en Hædersdag, men om et trofast Hjærtelag«. Det var naturligvis 
fra Bøndernes Side en ganske overilet Handling, idet de ikke havde 
jugeret deres egne og Fjendens Kræfter. Men paa den anden Side 
viste det Slesvigernes danske Sindelag, som har bevaret sig til 
Dato, og som vil bevirke, at »atter det skilte bøjer sammen«, saa at 
det Land, der fra 1027 indtil 1864 har været dansk Land, atter kan 
komme derhen, hvor det hører hjemme — nemlig Danmark.

Min Bedstefader blev senere Præst for Vilslev og Hunderup Me
nighed, og derfra sendtes min Fader til Ribe Skole. 1 Ripenser- 
Samfundets Meddelelser har Ingeniør Andersen skildret den Tid, 
men der er i den Skildring lidt, jeg gjætme vilde gjøre en »Anteg
nelse« ved.

Ingeniør Andersen siger, at Tonen i hans Tid var god i Ribe 
Skole; dog skete der den »Usømmelighed«, at Disciple havde hængt 
en Plade, hvorpaa der stod »Rektors Værelse«, udenpaa Kloset
døren. Han tilføjer, at de skyldige bleve straffede. Herre Gud!, det 
var da godt, de bleve det, ellers havde Verden vel ikke staaet til 
Paaske.

Men Ingeniør A. glemmer at fortælle, at de »Skyldige«, deriblandt 
min Fader, frivillig meldte sig, efter at Rektor paa Forhaand havde 
lovet dem Straffefrihed.

Sidder man om Aftenen efter Dagens Møje og Besvær og tæn
ker tilbage, da rinder ofte Discipeltiden en i Møde; den gamle By 
med de mange Minder, Domkirken, der som en Kæmpe behersker 
Byen og Omegnen, Slotsbanken), Aaen med Svanholm og Sejlture 
til Seem Skov, Skøjteløb paa Slotsgraven og paa Holmen ved Ro
senvinges Have, Skoleballerne med de mange smukke unge Damer. 
Holmen er nu opfyldt og giver Plads for »moderne« Villaer, hvis 
arkitektoniske Skjønhed er omtvistelig. Med Smerte ser man nu 
den ret stilfulde Korsbrødregade ødelagt af Bygninger i Fugleburs
stil. At man værner om gamle Minder er naturligvis godt, men 
denne Indsætning af Marmortavler udenpaa Huse, der angiver, at 
her har den og den boet, gør paa mig et noget uheldigt Indtryk), 
maaske ogsaa naar alle »marmortavlede« Personer ikke ere lige 
berømte. Det minder mig om den gamle Historie nede fra Ditmar
sken. Henrik Rantzau (den lærde) var meget forfængelig; han 
spiste Frokost i Udkanten af en lille By og lod oprejse en Minde- 
støtte i den Anledning. Paa Støtten stod: »Hier hat Henric Rantzau 
geeten«. Stedet besøgtes senere af en ung Adelsmand, der pludi- 
selig blev overfalden af en nødvendig Trang. Da dette var besør
get, opdagede han Støtten, og da han syntes, han ogsaa skulde 
foreviges, lod han hugge nedenunder: »Und hier hat N. N ge- 
scheeten«.
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Men sont sagt: sin Barndoms Skoleby glemmer man aldrig, og 
jeg husker, at jeg har staaet under Krigen oppe paa Akropolis 
seende over mod Salamis og ind mod Turkevuno og dog tænkt: den 
lille idylliske By ved Aaen er alligevel ikke saa ilde endda, selv 
om den pompøse klassiske Jordbund, jeg stod paa, taler med et 
andet Sprog, end det der tales i det hjemlige Ribe.

I v a r  F r i i s

Har den udmærkede Overlæge Ret i sin Kritik af Marmorpladernes Anbrin
gelse, eller har han det ikke? Vi giver i saa Henseende gerne Plads for andre
Anskuelser. „ ^Ren.

fOO Aarsdagen for Historikeren Kinch's Fadse!
mindedes i Følge , Ribe Stiftstid.. d- 23. Maj ved'Flagning fra de fleste offent- 

Bygmnger. Paa den afdødes Grav paa Ribe Kirkegaard 
ar der i Dagens Anledning henlagt signerede BJomsterdekorationer fra hans Rørn, 

L -  ^  %'^ra/sho/<?, Rt'penser-Sani/unJe; (hvid^ Rhododendron og
Levkø'er) fra R:6e D:shonio&anh og den aniihuarishc Sam/ing. Desuden var
tet^m ed^G ^n^^ Kinch skrev Byens Historie, pyn-
0 Kafedra/sAo/en omtalte Rektor Nielsen, før der blev givet Ferie, Kinch's 
Betydning for Skolen og Byen.

Endelig havde Hisforish Samfund om Aftenen indbudt til Møde i Teatersalen, 
rormanden, Kmhr, Stiftamtmand Sfemann, indledede, idet han oplyste, at man 
hl Aarsmødiet i Ribe havde valgt netop 100 Aarsdagen for Overlærer Kitnchs 
Fødsel. Det havde glædet Historisk Samfunds Bestyrelse at se at man her i 
Byen mtndedes Overlærer Kinchs Betydning, og det vil glæde den afdødes Fa- 
mthe,, frahvem  der var indløbet Telegram med Tak og Hilsen. Havde Sønnen, 
Dr. phtl. Kinch, ikke fornylig været syg, vilde vi formentlig have set ham iblandt 
os ii Dag.

Ejter Sangen .Udrundne er de gamle Dage. talte Pastor Jørgensen, Fårup 
idet han først gav nogle biografiske Oplysninger om J. F. Kinch, hvem man 
havde karakteriseret som en umaadelig flittig Mand, en Mand, der Dag efter 
Dag gik sin Tur i Byens Omegn, en kristen Mand, samvittighedsfuld og sanddru
1 al sin Gerning.

Efter at have karakteriseret Kinch som en Historiker, for hvis Hovedværk 
Ri6e Rys Historie alle, der er knyttet til den gamle By, maa være taknemlig gik 
Taleren over til sit egentlige Emne: en Skildring af forskellige Forhold i Ribe i 
den senere Middelalder, bygget væsentlig paa en Række Træk og Oplysninger 
hentede, fra Kinch s Værk.

Til Slut talte Af agisfer Rosen&ier, Askov, om den berømte Videnskabsmand, 
Professor Rmif Christian Hansen og hans epokegørende Opdagelse paa Gærdan- 
nelsernes Omraade. Vi skal i et senere Nummer af vort Blad! bringe en udførlig 
Artikel om dette vort berømte Bysbarn.

Naturligvis bragte Stiftstidende i Dagens Anledning en længere Artikel om
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Overlærer Kinch med Billede, samt en Udtalelse om hans Værk af Professor, 
Dr. phil. Aage Friis. Senere Numre af Bladet har bragt Udtalelser af Historikerne 
Dr. phil. Johs, Lindbæk, Professor, Dr. juris & phil. J. Steenstrup og Rigsarkivar, 
Dr. phil. Kr. Erslev. o. a.

Overlærer Kinchs' efterlevende Børn — der er nu 7 af 15 — har haft til Hen
sigt at udgive et Mindeskrift om Faderen, men denne Plan er bleven forhindret 
ved Dr. phil. Kinchs Sygdom. Dr. Kinch er dog nu — til Beroligelse for Med
lemmerne — i god Bedring.

Historisk Samfund for Ribe Amt
afholdt Generalforsamling paa Ribe Raadhus 23. Maj.

Formanden, Kmhr. Stiftamtmand Sfemann, aflagde en kort Beretning for 1916 
og fremlagde det reviderede Regnskab, for hvilket der gaves enstemmig Decharge.

Til Bestyrelsen valgtes Pastor Jørgensen, Fårup, i Stedet for Landbrugslærer 
Konradi, Ladelund, der ikke ønskede Genvalg. De øvrige Valg var Genvalg.

Personalia.
Sølvbryllup kan d. 22. Juli fejres af Pastor Simon Pansen og Frue, St. Mariæ 

Præstegaard, Helsingør, og 26. August af Tømrermester Daugaard Peters og 
Frue, Ribe.

50 Aars Studenterjubilæum kan i Aar fejres af følgende Studenter fra Ribe 
Katedralskole: Pastor H. Rosenstand, Frederikssund, Pastor Engberg, Hundslev, 
Pastor Kruse Vinding, Haarslev, Borgmester N. Andersen, Nørresundby, og Provst 
Oksen, Herfølge.

Paa Charlottenborg er udstillet et vellignende Billede af vor første Formand, 
Professor Fugen Wcrrming. Portrættet er udført af Maleren Knud Larsen paa 
Bestilling fra Carlsberglaboratoriet.

Vort Medlem, Generalkonsul J. F. Pøggi/d er i Følge «Pol.« afrejst fra Lon
don til Washington, hvor han som commercia? aJuicer skal søge at fremme Dan
marks handelspolitiske Interesser.

Den 31. Marts døde Bogbinder og Medhjælper i Termanaens Boghandel, 
Leonard Petersen, 63 Aar gi. Siden 1868 havde han uafbrudt været ansat i den 
ansete gamle Forretning, og han vil sikkert derfor mindes af mange tidligere 
Skoledisciple.

Herredsfoged i Nykøbing F,, C. A. Tvermoes, der var Borgmester i Ribe fra 
1902 til 1911, er afgaaet ved Døden.

Stiftamtmandinde Ahnfeld, Enke efter Stiftamtmand A. i Ribe, har mistet sin 
eneste Søn, den 26-aarige cand. jur. Joh. H. Ahnfeld.

Meddelelse tfl Medlemmerne.
Den af Bestyrelsen paatænkte Skovtur for Samfundets Medlemmer med Damer 

er foreløbig opgivet af Hensyn til Transportvanskelighederne. Vi haaber paa 
bedre Tider. ^

Fotograf Julius Lind
er efter at have hævet sin Forretning i Klosterstræde ansat i Nøhrlinds Re

produktionsanstalt, Frederiksholmskanal 4, Tlf. 5261, hvor han fremtidig stadig 
modtager Bestillinger paa Ribe-Billeder.

Udgivet af Ripenser-Samfundet. 
Redaktion: J. L. Buch og K. P. Posensf and.



,Sø/ /ro  Nord øo /næg%g* ^iy/ør, 
Drømmøsø//ør, opør Not^ø/, 
<S/orm//ods/zopø/, /?vor øo Ford'd, 
Doomor/rs Ford'd, ør døg r̂ow/.

Sø/ /ro  Syd g/ mægdg/ Fyr/dro. 
f/oodø/s Fyr/dro, dog dø S/rræo/ør, 
D/gøs/rræo/ør, dwr øo Frømd'd, 
DoomorÁrs Frømd'd, øodoo t̂ øo/ør.

No/d d/o /fors, do dp/dø Siy/ør/ 
Væ//ør d/g øod D/od /mødø — 
mødør do dø/ diød/, s/ro/ Drømmøo, 
Doomor/rs Drøm, opPiø/rÅrø Dødø.

Vog/ d/o //d, üfo rødø Fyr/dro/ 
/foogør S/ormøo øod d/o F/ommø — 
//om dø/ oof / Afør/rø/.- DoomorAr, 
dø/ø Doomord W/ dø/ sommø.

Vc/Oemcr OøiOa/M
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R e k to r  N. E. Ø llg aa rd .
— O —

Latinskole i en lille By, der tilmed er 
Stiftsby, vil altid sætte et vist Præg af Kul
tur over Byen, der adskiller den fra alle an
dre Byer af lignende Størrelse.

Dette gælder i høj Grad Ribe,
Thi det, der gør denne By til en af de mest 

tiltrækkende i Danmarn. er netop den gamle, 
fine og fornemme Kultur, der slaar een i 
Møde overalt, og prægtige Solnedgange, de 
grønne Enge og Byens Arkitektur- 

I Rækken af fortrinlige Rektorer fortjener 
Nicolaj Esmark Øllgaard at mindes i dette 

Blad, der jo skal være et Bindeled mellem gamle Ribedisciple.
De ydre Rammer for hans Liv er snart optrukne. Han hørte 

til en gammel jysk Præstesiægt; hans Bedstefader var Biskop i 
Viborg, og der er han født di. 22. Novbr. 1848, og derfra blev han 
Student 18 Aar gammel. Hans Studentertid falder saaledes efter 
1864, og dette kom til at sætte sit Præg paa ham for hele Livet 
og gav ham den ømme Interesse for Sønderjylland.

Efter at han i 1872 var bleven teologisk Kandidat blev han i 
September s. A. ansat som Lærer ved Hjørring Realskole, hvor 
han lærte sin Hustru, Sofie Forsberg, der blev ham en saa god 
Hustru og Medhjælper, at kende. I 1876 knyttedes han til Ribe 
Katedralskole, hvor han 1899 blev Overlærer, og 28. April 1903 
Rektor-

Samtidig med, at han tiltraadte Rektoratet, Mev Loven om 
højere Almenskoler vedtaget, og ved sin Rektorindsættelse den 9. 
Juni 1903 udtalte han sig udførligt om Maalet for den lærde Skoles 
Undervisning efter den ny Lov og ønskede, at det maatte lykkes 
for ham under de nye Forhold at føre den gamle Skole ftrem i 
det samme smukke Spor, som hans Forgængere. Dette Ønske gik 
i rigeligt Maal i Opfyldelse.

Hans Elever elskede ham, idet de havde en Følelse af, at de 
i deres Rektor havde en god Ven. Det gav sig Udslag paa mange 
Maader, til Eks. ved, at han altid tog sin Hat af selv for den 
mindste lille Pige. Gennem sit Eksempel og sin kærlige Maade 
at tage dem paa, forstod han at faa dem til at gøre deres Pligt.

Hans Medlærere satte Pris paa ham for den kloge og bestemte 
Maade, hvorpaa han ledede Skolen, hvor alt gik sin rolige Gang. —
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Hans Medborgere forstod! at støtte hans varme Interesse for 
deres gamle By, og allerede i 1889 valgtes han ind i Byraadet, 
hvor han havde Sæde til sin Død. I hans Byraadstid gennemførtes 
der en Række vigtige Foranstaltninger til Byens Bedste, og selv 
otm han ved sin Side i Byraadet havde mange dygtige Mænd, er 
det vist ikke for meget sagt, at han havde den væsentligste Andel 
i saadanne Foretagender som Vandværket 11887), den nye Pige
skole (1888), Stiftsmusæet (1892), Slagtehuset (1896) og Raadhus- 
arkivets Ordning (1901). Men Sagen over alle Sager var for ham 
en Forbedring af Næringsforholdene i Ribe ved et forbedret Sejlløb 
til Byen, og et uhyre Arbejde har han nedlagt for denne Satg, som 
endnu venter paa sin Løsning. Ogsaa Plantesagen havde i ham en 
varm Ven, og vi mindes alle, hvor han elskede og værnede sine 
Træer i Plantagen og i Byens Anlæg, ligesom han som Hedesel
skabets Repræsentant glædede sig over hver ny Plantage, der duk
kede op i det skovfattige Vestjylland;. I alle de utallige Udvalg 
og Bestyrelser, han sad i, var han det utrættelige Arbejdsmenne- 
ske og den godte Medarbejder, som vandt alle og saared'e ingen........

Og vi, dier kom i nærmere Berøring med ham, enten som Ven
ner eller Omgangsfæller, satte ham højt. Første Gang jeg mødtes 
med ham, var i Industriforeningen, hvor nu afdøde A. D. Jørgen
sen holdt et af sine tankevækkende! Foredrag om Sønderjylland!. 
Kærligheden til den sønderjyske Sag og til saa mange andre Sa
ger førte os meget sammen. Hvor glædede han sig, naar han 
saa de store Skarer samles til de sønderjyske Fædrelands
møder, hvis Forberedelse og Planlæggelse han havde saa stor en 
Del i ..........

Ved sin Tiltrædelse af sit Embede udtalte han bl. a. følgende: 
»Skolen skal opdrage gode Borgere. Derfor gælder det allermest 
ior et lille Folk, at dets Ungdom opdrages til Arbejde, til Respekt 
for Arbejdiet og Pligten. — Til Støtte herfor skal Skolen stræbe 
at tænde Fædrelandskærlighedens hellige Ild i de unges- Hjerter «

I dette Ord har vi hans Varme danske Hjerte! — Han elskedie 
Btrorsens Salmeir, og i den ovenfor nævnte Tale brugeir han et 
Citat:

Men ak de Farle-Vande,
hvor kan jeg finde Spor

til' at pege for de unge paa Nødvendigheden af at sætte sig ved 
hans Fødder, dier har sagt: Kommer til mig alle, som arbejder og 
er bedrøvede, og jeg vil give Eder Hvilte ..........

Det gaar tit saadan, at de Mænd, der er Stærkt optagne udadtil,
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forsømmer dietros Hjem. Dette passer ikke paa Rektor Øllgaard; 
thi han elskede sit Hjem som faa, det Hjem, som han sammen medl 
sin udmærkede Hustru gjorde til et staa hyggeligt Sted for Slægt 
og Venner, og mangen en Elev vil mindes den Hjertevamje, der 
slotg ham i Medie, naar han kom op i Stuerne i Sortebrødiregade. 
Der var, som der altid var Solskin deroppe!

Han var en betydelig Skolemand, en god dansk Mand og en 
virksom Borger. Derom vidnede ogsaa den store Skare', der fulgte 
ham til Griaveu hin 6. November og hans Minde vil l'evfe længje 
iblandt os, bl. a. ogsaa derved, at der i nær Tid vil træde et Legat 
paa 7000 Kr. i Kraft til Fordel for trængende Elever i den; Skele, 
hvis Rektor han var med Ære. — Nu hviler hans Støv paa en 
sollys Plet paa Ribe Kirkegaard med de smukke Lindealleer, men 
hans Gerninger vil leve eftler ham!

St. Mariæ Præstgaard', Helsingør, d. 28- Nv.br. 1917.
S i m o n  H a n s e n .

O v erlæ re r S echer.
En tidligere Elev om sin gamle Lærer.

En ai afdøde Overlærer Sechers gamle Elever skriver i et Brev til sit Hjem 
følgende, som man velvilligt har overladt os:

.......... I alt, hvad han gjorde, var han selv saa levende med, bag
alt bankede hans Hjerte.

Naar han skældte os ud, som ingen anden har gjort det, saa var 
det dog kun, fordi han vilde os det bedste. Han kunde blive ved at 
more sig over en Historie af Maupassant, som han vel havde læst 
Snese af Gange — en smittende oprindelig Humor havde han sam
tidig med, at han var den tungsindige Mand. Og han var ikke bange 
for at vise os, at han kunde græde. Vi glemmer aldrig, da han læste 
Daudets lille fine, vemodige Fortælling »La dernière classe« til Ende 
med graadkvalt Stemme. Den skildrer »den sidste Time« i Fransk 
i en Skole i Elsass efter Freden 1870. Og han græd, da hans egen 
sidste Time kom og han skulde sige os og sin Gerning Farvel.. . .

Atter og atter kunde han sidde og falde i Henrykkelse over no
get »herligt« — hans eget Udtryk — enten det var i Kunsten eller 
i Litteraturen. Og en underlig Evne havde han til at faa vore Hjer
ter til at banke i Takt med sit.

Og saa var han saa samvittighedsfuld med sit Arbejde — indtil 
det pinlige undertiden — og saa nobel af Tanke.
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I det Hele staar han for mig som en sjælden helstøbt, stærk og 
varm Personlighed, som jeg er gl'ad og! taknemlig for at være kom
men i Berøring med.

At vi holdt af ham, fik han jo da endelig ogsaa at mærke. Der 
var et ret enestaaende nært og fortroligt Forhold mellem ham og 
vor Klasse..........

S te m n in g e r .

En kraftig Vestenstorm jager Uvejrsskyer i vild Flugt over en lav 
Himmel, Regnbyger kommer farende og pisker i s meld ende Salver 
mod Ruderne, Vindstødene suser ned i Skorstenen og faar Ilden i 
Kakkelovnen til at funke og flamme, det er kortsagt et rigtigt 
Ribevejr.

Kan hænde, at En og anden »landflygtig« Ripenser lader Tan
kerne gaa lidt paa Langfart, naar under Aften Gardinerne trækkes 
for, og den mørke, sludfulde Efteraarsdlag maa vige for Studere
lampens hyggelige Skær. Da kan midt i Storstadens Sporvogns 
klemten Stormens Susen i de syngende Telcfontraade lyde som en 
kær og hjemlig Melodi, og man længes efter, med Huen nede om 
Ørene, at strides med Blæstens vældige Basketag. Og for Ens indre 
Øje dukker nu maaske Farupgaardcnes mørke Konturer frem over 
en bølgende Havflade, man synes at høre raske Drenges Fryderaab 
og Lyden af mange Fodtrin i de ellers saa stille} Gader af Folk, 
der er paa Færde i Anledning af den kommende Stormflod).

Og det ene Billede drager diet andet medt sig- Maaske man min
des en lun S ommier af ten paa Holmenes herlige Enge med Duft af 
Hø og galante Eventyr, eliler falder din Tanke paa en klar Vinter
dags poesifyldte Skønhed!, naar Isen synger sin Sang under Skøjte- 
jernene og ddn nedlgaaende Sol giver Seemkirkens Taam en glødende 
Kuppel af det rødeste Guld!.........

Langt kan man fare og meget kan man genopleve i sin Stol paa 
et stille Værelse.

Nu i denne forfærdlende Krigens Tid sammensnøres Hjertet ofte 
ved Tanken paa Fremtiden. Selv en Maurice Maeterlinck maa an
vende sine stærkeste og grellleste Farver for at skildre den Rædsel 
og Tomhed, som slaar En i Møde fra Ruinerne af Flanderens skønne 
Byer, Byer som i mangt og meget mindede om Ribe og som til for 
kort Tid siden levede deres Liv jævnt og stilile, som Ribe lever sit.
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Domkirken, hvis Mure er pisket af utallige Vinterstormes Barsk
hed og kærtegnet af saa mange Somres blide Vindtpust, og som nu 
i syv Aarbuudreder har set Slægt afløse Slægt under rødtagede Klyn
ger af Huse, Domkirken har endnu i Modsætning til sine Brødre 
hinsides Græsen alle sine Klokker i Behold.

Naar derfor om føfje Tid Julelysenes mildie Skær gennem smaa- 
rudede Vinduer vil falde i gule Strimer over krogede Gaders top
pede Stenbro, gid saa, naar Julen ringes ind, Klokkeklangen fra Vor 
Frue atter maa holde alle onde Aander borte fra vor gamle By i det 
kommende Aar. S. P.

y / z / g s / g / n / / / / ? ^ .

-+3--------#+-

-  mens ude / Verden der s/r/des, 
ave/rss/agne S/æg/er da ø/ner Ae// nær, 
Aedre end v/ /ran da se, Avor der //des 
Avordan ¿øve/ /a/der /ra sAæ/vende Trær. 
Se/v er da Freds?aaAreas Av/de SymAo/, 
MZ/dAedens r/nge, men ev ĝe Sæde,
/ys/ er d// Sind som den s/r/nnende So/, 
/ryg/ v/ d/n TærsAe/ Ae/ræde.

Ær end de vaggende V/dder /ra Have/
/ra d/n AærAed //'ærne/ ved Hans/ og ved

Mag/,
er end /  Ængen d/n v4a na begrave/ 
aden V/n/ervæ/de og s/rommende Prag/, 
dog d/ne Sønner d/g e/sAer endna, 
da er vor Moder, og a// /or os a//e,
Aver Gong vor Barndom os r/nder / Ha, 
Aører v/ M/nderne Aa/de.

P/Ae — naar snor/ d/ne H/oAAer vZ/ A/em/e 
/a/ens gom/e BadsAaA om H/emmenes Tes/, 
do v// v/ m/ndes, Avad a/dr/g v/ g/em/e: 
ander d/ne Tage v/ Aavde de/ Aeds/.
S/ene / Verden /ran sma/dres /// S/øv, 
morAnes /ran Dagen og a///ng /orsvZnde, 
grøn/ er /or os se/v d/7 /a/mende Tov,
/rær/ se/v de/ r/nges/e M/nde.

/ .  Z. BacA.
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G am !e H u se  i R ibe.
2. Weis' Hus.

V ad K  H . R o s e n s ta n d .

---O---

Faa gamle danske Byer har et Torv som Ri,bes, slig fredlyst 
Flet, hvor man med) en Smule Fantasi let drømmer sig; tilbage 
til forbigangne Tider. Og hvilken Indramning har Torvet ikke? 
Domkirken, der mægtig og stor knejser ovier dte lave rødie Tage, 
Porsborg og Hotel Dagmar (den gamle Gaastgivergaard), men Per
len i Kransjen er dog den lille Bindingsværksbygning ligeoverior. 
Ribe har ingein Husje med gamle løjerlige Navne, ingen »Løver«, 
»hvide Sivaner« eller »sorte Heste«, men Ribe har W e i s '  Hus,  
hvis NaVn i ripen^iske Øren har en Klang, der fordunkler alle 
Dyrenavne, en Klatng $om fra ¡et finit, gammelt Insitrumielnt) med 
Toner fra længst svundne Dage.

Hvomaar dl ler af hvem Hus)et er bygget vides ikke, men meget 
taler for, at det stammer fra fjierde Christians Dage. Die 5 Vest
lige Fag hører tydeligt nok sammen, de er opført paa samme Maade 
og ensartet pyntede, ganske vist ikke overdiaadigt. Dekorationen 
— udover de profilerede Bjælkehoveder — indskrænker sig til en 
HulStav paa Mellemstykket miellem Bjælkehovederne. De østlige 
3 Fiag mangler Mellemstykker, men har Knægte med diet samme 
Sparremønster, dter almindeligt træffes paa gamle Ribe-Huse.

Er Bygningens Ydire interessant, er dtensi Historie det ikke min
dre, navnlig fordi den i et Par 100 A}ar har været i satmmie Families 
Bje, nemlig S l æ g t e n  W e i s ' .

I Følge bevarede Papirer solgte C e s i 11 i e M a r i e  T h u n, 
K db h e r  s m e d  L o r e n t  s T h u n  si Hulstru ved Fuldbragt 1762 
Huset fil velmeriteret Borger her af Staden A n d e r s  Å n d e  r- 
s e n W e i s  flor 590 Rdlr. Weiis var Lærredshandler og opkøbte 
Lærred hos Bønderne og drog til København for at sælge det, for
modentlig i KHædeboderme. Han døde 1795 og biegraviedes paa- 
Lindegaarden. Da Kirkegaarden nedlagdes, anbragtes hans Ligsten 
i Domkirken, hvor den nu kan ses. Hans Søn Søren Ander
sen Weis, der arvede Ejendommen, fik 8. December 1796 Bor
gerskab som Lærredshandler. Det var imidlertid) Skik, at Bøn
derne, naar de paa Markedsdage kom ind til Weis for at laane 
hans Kornmaal, købte Drikkevarer til deres Mad hos ham. Dette
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Forhold førte til, at Weis 1830 fik Borgerskab som Brændevins
brænder og Værtshusholders »selvom han ikke havdie taget dlen 
for Brændevinsbrændere lovbefalede Eksamen«. 1833 overdirog han 
Ejendommen til! Sønnen A n d e r s  P e d e r s e n  W e i s. Han 
var Avlsbruger og fik 1859 Borgerskab som Værtshusholder. Han 
havde 2 Børn, hvoraf den ene, S ø r e n  A n d e r s e n  We i s ,  blev 
Stedets Ejler. Siden da har han og hans Hustru lødt Jansien med 
stor Pietet værnet Om Slægtens Ejendom. I Foraaret 1913 ønskede 
han imidlertid at afhænde denne uinder saadanne Forudsætninger, 
at dens fremtidige Bevarelse sikredes. Byen ønskede da at er
hverve Huset. Byraadet nedlsatte et Udvalg med S t i f t s k a s 
s e r e r  R o s e n s t a n d  som Formland og købte Huiset for 30,000 
Kr. En grundig Restauration af Bygningens Ydre og Indtre fore
toges nu i Aar et s Løb under A r k i t e k t  B o r c h s Ledelse, lige
som man ogsaa havde megen Nytte alf Borgmester B r u u n s Kend
skab til ag Interesse for gammel Bygningskunst.

En fremmed, der træder ind! gennem den lave Dør vil indenfor 
endnu mere end ude paa Torvet føle sig sat filere hundrede Aar 
tilbage i Tiden. Den gamle Stue synes ham iøvrigt bekendt, han vil 
huske P r o f e s s o r  T e g n e r s  vidunderlige Helside Billede i den 
illustrerede Holbergudgave, forestillende Collelgium potliticum 
Scenen i »Den politiske Kandestøber«. For Enden af Bordet sid
der selveste M e s t e r  H e r m a n n  filosofisk tællende paa 
Fingrene, medens den arrige G e d s k e  hæver Haanden til Slag, 
og H e n r i k  med et svedent Grin fra Døren følger Slagets Gang, 
alt foregaaende i denne Stue, under samme Tag, hvor, sans com
paraison, nu i 1917 et Selskab af akademiske Ribeborgere »Onsdags
klubben« kaldet, ugentlig drøfter Byens Ve! og Statens Bedste. — 
Næsten alt er gammelt herinde, die malede Træpaneler med de 
bibelske Billeder og Bjælkeloftet, hvis midterste Felt viser Fuld- 
maanen, mens Kvarterskifteme danser rundt om i de andre Felter 
og paa Bjælkerne. Væggen bag! Bilæggerovnen er beklædt med hol
landske Fajansefliser og her er anbragt et 700 Aar gammelt Hjemmle- 
daabsfad'- De gamle Tintallerkener er fra 1604. Et gammelt udskaa- 
ret Skab fra det 15. Aarhundlrede. Stuens Pragtstykker er imidlertid 
et 400 Aar gammelt Uhr, paa hvis Skive et helt Jagtselskab ses i 
Bevægelse og en massiv Messinglampet, der paa gammel Hollandsk 
bærer en Indskrift, der lyder saaledies: S a a  s t æ r k  s o m  L ø v e n ,  
s a a s n i l d  s o m  S l a n g e n ,  H a n s  R o g i e r 1 5 9 9  og  
som hentyder ti! Lampettens Form. Skjoldet er nemlig et smukt 
udskaaret Løvehoveds og Armen en Slange. Endvidere findes her 
Fyrfade, Piber, Stokke og mange andre Ting, hvoraf det meste har



65

tilhørt Familien Weis. Er man nu kørt træt, kan man begive sig 
op paa et af Gæsteværelserne ovenpaa, hver saa mange omrej-

og faa Lov at strække sig i ent af cHe gamle Senge, hvor man hviler 
lige godt paa Hangs som paa tværs, for efter en god Søvn at nyde 
sin Mjartgenkaffe i Gæstestuens Karnap med den skønneste Udsigt 
til Torvet.

Gæstestuen er ret enestaaende her i Landet. Mange kendte 
Kunstner- og Forfatternavne rummer dens Fremmedbog, ja endog 
saa fint et Navn som den nuværende Konge af Norges findes her. 
Ofte har Kunstnere foreviget Huset og Stuen. Tegners Billede er 
allerede nævnt og T o m  P e t e r s e n s  morsomme Pennetegninger, 
der findes paa Ribe Musæum, er velkendt- Disse Navne er kun nogie 
af de Mange, der med os Ripensere vil glæde sig over, at den gamle 
Renaissancebygning gaar en betrygget Fremtid i Møde.

For mange ældre Ripensere har Navnet Søren BucA en vis munter og festlig 
Klang. Han var vor Bys Trubadour, en Slags Stadspoet, — desværre ulønnet. 
Han lavede Viser om alt og alle i Ribe. Hvad var han egentlig for enMand? 
Han besvarer selv dette Spørgsmaal paa en meget træffende Maade i et af sine 
KPlakatversc, der stammer fra Tiden omkring 1860.

Jeg digter Viser om ildebrand, for Døde er /eg Bedemand, og nys /eg Aaabed' 
gansAe oisi a/ bfiue Aer Telegrafist. Saa er /eg Købmand, SArioer, AfusiAant, /'eg 
AafJes bør en SpeAnlant; tAi mange Ting /eg Aar proberet, men AyAAen Aar 
mig slemt ffareret,- — derfor nn ind og ud af Døren med PfaAafcr løber Søren. 
Ja, /eg beAender med B/'ertesuA til Penge trænger. Deres ærbødige BucA.

Ja saadan var netop Manden, han var alt muligt og — ingenting; men altid 
i godt Humør, hvad enten det gik op eller ned for ham, og altid parat til at 
synge sine Viser, der blev umaadeligt skattede af Byens Borgere, hvis Visen da 
ikke netop handlede om Vedkommende. Viserne var talrige, — om Ildebrand 
i. Eks. Der er Brand i Klosfergade, der er Brand i Oles Hø og aKøbmænds- 
oisen«, der behandlede hver enkelt af Byens Købmænd f. Eks. Hr. TAøger 
Te/'lmann Prfis, Aan sælger Vin til billig Pris. Den bedste af Viserne er vist 
dog ^Sejlturen paa Nibsaa«, der drastisk skildrer, hvorledes tre gæve Borgere 
nær havde sat deres kostbare Liv ti!l, fordi iVepfun de trodsede og se/ied' som 
de uar tossede. Poeten, der bar det pompøse Navn Søren BernAard Balduin 
BucA, var født i Ribe, hvor hans Fader var Købmand, og ejede den nu Køb
mand Anton Andersen tilhørende Ej!end0m paa Storegade. Sønnen var først 
selv Købmand, men Forretningen gik ikke, da han havde saa mange andre Jern 
i Ilden, og efterhaanden slog han ind paa mangfoldige andre Beskæftigelser, som 
antydet i hans Plakatvise, — bl. a. løb han altsaa med Plakater, naar Byen 
gæstedes af SkuespiUerselskaber. Disse opholdt sig i ældre Tider flere Uger 
ad Gangen i Byen, og ved den sidste Plakatombæring medbragte da Plakat- 
manden et lille Vers og modtog af Publikum en Duceur — det var hans Løn; 
Skuespillerne gav ham intet.

Desværre er Buchs Viser aldrig blevet samlede. Mange Gange har saa een, 
saa anden Borger opfordret ham til at udgive sine samlede Værker, og ikke faa 
xPreusere« og Specier har han oppebaaret paa Omkostningerne ved Udgivel-

E n  R ib eo rig in a l.
— o—



66

sen; — men, det blev aldrig til noget, — Buch glemte det for andre Projekter 
og nu er Viserne spredt rundt omkring og Hovedparten forsvundne og gaaet i 
Glemmebogen, men endnu lever Mindet om den morsomme Ribeoriginal i den 
ældre ripensiske Generation.

Ordet er frit.
— o—

I forrige Nummer af R. B. fremkom Hr. Overlæge Frits med en Kritik af 
Mindetavlerne i Ribe, Vi har i den Anledning bedt Turistforeningens Kas
serer og Sekretær, Adjunkt Reincke, om en Udtalelse.

Adjunkt Reincke har sendt os følgende:
Idéen til Mindetavlerne skyldes ikke Turistforeningen, men Hr. Kammer

herre Stemann, der har ladet de første opsætte og ogsaa senere, efterat Tu
ristforeningen havde overtaget Anbringelsen af saadanne Tavler, har inter
esseret sig for Sagen. Turistforeningen fandt og finder stadig, at Idéen, som 
er praktiseret mange andire Steder, er god, og Overlæge Friis'es Vittigheder 
har ikke forandret vor Anskuelse. Til Charmen ved Ribe hører ogsaa dette, 
at man ved, det har huset saa mange historisk kendte Mænd. Tavlerne min
der diskret om, at disse Mænd i fordums Tid har færdedes her, og bidrager 
i al Beskedenhed til at opfriske den historiske Traad, der knytter Fortid til 
Nutid. Og derfor holder vi paa Tavlerne, trods eventuelle Morsomheder.
»Morsomheder« kan siges om alt — ogsaa f. Eks. om Lægekunsten — uden 
at forringe en god Sags Værd; men de kan være mere eller mindre smag
fulde.

Ripenser=Sam iundets GeneraH orsam ling.
— o—

R. S. 6te ordentlige Generalforsamling afholdtes d. 23. Oktober i City.
Formanden, Dr. phil. Kinch, bød Velkommen og meddelte, at Foreningens Med

lemsantal var forøget betydeligt i Aarets Løb (Foreningen tæller nu ca. 300 
Medlemmer). Han fremhævede endvidere Medlemsbladets Betydning og rettede 
en Tak til dets Redaktion. Kassereren, Assistent Christensen, aflagde revideret 
Regnskab for Kassen og Understøttelsesfondet, der godkendtes. Til at fremme 
forskellige Planer nedsattes følgende Udvalg: Til at søge udgivet en Rihehog med 
Billeder af Bogkunstneren Kongslad i Lighed med dennes foreliggende Bog om 
Helsingør valgtes Adjunkt Reinche, Politifuldmægtig Buch og Overretssagfører 
Juhl. Til at fortsætte Udgivelsen af personalhislorishe Oplysninger om tidligere 
Elever ved Ribe Skole Rektor iVietsen, Assistent Christensen og Adjunkt Rfoch. 
Til at søge arrangeret en Rejse til Ribe med Foreningen til Sommer Overlærer 
Knudsen, Stiftskasserer Rosensland, Tang Pedersen og Rosensland jun. som Sup
pleant. Endelig valgtes til at faa et Samarbejde i Gang med »Historisk Samfund« 
Dr. Kinch, Overretssagfører Poulsen og stud. mag. Rosensland.

Ved Bordeit herskede snart den bedste Stemning. Formanden indledede Ta
lernes Række ved at tale for de nye Ribestudenter. Blandt de øvrige Talere 
kan nævnes Overretssagfører Poulsen for Formanden, Kaptajn Vilandt for Be
styrelsen og Rosensland for Ribe. Paa Russernes Vegne takkede Student Ulrih 
Andersen. Endelig havde Tang Pedersen forfattet en morsom Vise, der agi
terede for den projekterede Riberejse.

Derefter gik Dansen, indtil Lyset paa Slaget 11 ubarmhjertigt slukkedes, 
og man skiltes efter den i alle Maader fornøjelige Aften. Blandt de talrige 
kendte Ribeansigter bemærkedes foruden mange Repræsentanter for Familierne 
Christensen, Vilandt og Styrup Fabrikant J. Windfeld-Hansen og Frue.
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Ribe Katedralskole.
fandt Sted den 30te Oktober. Rektor indledede og 

mindedes Jubilæet Reservelæge Guldmann sang smuktj første Qel af Uni- 
versitetets Reformationskantate, hvorefter Overlærer Dybdal tatlte om Luther 
Sluttelig sang Kan'or Hvid Reservelæge Guldmann og Overlærer Knudsen Kan
tatens sidste Del og endelig »Vor Gud han er saa fast en Borg«.

Ved Lørdagsafslutningen den 17de November mindedes Rektor Overlærer Se- 
, t c sendte en Krans til hans Kiste og var ved Begravelsen repræ- 

sentere^ af Sechers Elev og Efterfølger Adjunkt Jensen.

Nyt Legat tf! Skolen.
Afdøde Kaptajn R. Nelson i Ribe har stiftet et Legat til Fordel for vær- 

dige og trængende Studenter ved Ribe Skole.

Gave tf! Børneasytet f Ribe.
Konsul D. Lauritzen, København, har atter vist sin Velvilje for sin Fødeby 

l u ^  sui Moder, Enkefru Frederikke Lauritzens 86-aarige Fød- 
seisdag at forære Dronning Louises Bøarneasyl en Kapital paa 10,000 Kr.

Jakob A. Rffs' Minde hædret i Amerika
i Bysbarn Jacob A. Biis' Gran i Amen'&a har Landsmænd og ame

rikanske Venner re,st en stor og monumental Obelisk, der bærer hans THedal- 
°å følgende Inskription paa Engelsk og Dansk: »Jacob A. Riis Han 

vandt Amenka, og Amerika vandt ham«. — Blandt de mange Bidragydere er 
ogsaa Eks-Præsident Roosevelf, der som bekendt var en af Riis' nære Venner.

Vinterstorm over Ribe
En heftig Storm af Nordvest rasede forleden Dag over Byen. Diget holdt imid- 

lertid, saa man slap for Stormflod. Vandmasserne i Aaen steg dog saa betydeligt 
at Vandet ved Skibsbroen stod op til Brolægningen, og adskillige Baade kastedes 
op paa Land. Rundt om i Byen molesteredes adskillige Tage, Skilte og Planke
værker. Værst gik det dog ud over Dom&irben, hvis Kobbertag paa Korrundingen 
flængedes ganske, saa Træværket blottedes. Istandsættelsen vil kræve store Om 
kostninger, saa den maa bero, til der er truffet Aftale med Ministeriet. Foreløbig 
er der under Tømrermester J. D. Peters' Ledelse truffet saadanne Forberedelser 
at Kuplen ikke beskadigedes indvendig. '

Kammerslusen og Minerne.
Voldsomme Drøn ryster for Tiden ofte Husene i Ribe, saa Ruderne klirrei- 

Det er Minerne ved Diget, der sprænges eller, hvad værre er, selv springer. Man 
trygter en Ødelæggelse af Kammerslusen, og der foretages i disse Dage omfattende 
Sikringsarbejder for at beskytte denne imod Minefaren.

MetropoHtaner-Samfundet
bringer i sit Aarsskrift for 1917—18 en smuk Mindeartikel om Acfyun&f P Abe// 
af stud. mag. Fleming Dahl.
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Rlbe-Malerne.
Som sædvanlig havde flere Kunstnere i Sommer slaaet sig ned i Ribe.. Saa- 

ledes Maleren Stephan Ussing. Hr. Ussing, der jo er kendt i Ribe fra Barns
ben — han var saaiedes i sin Tid i Lære hos afdøde Professor Chr. Emil Han
sens Fader, den originale Mester Harisen — har i de forløbne Aar, i hvilke 
han har været paa Studieophold i Ribe — malet op mod 70 Billeder fra vor By.

Endvidere har Malerne F. Bech, Sigvard Hansen og Aug. Fischer tilbragt 
Sommeren i Ribe.

Plantagef, der giver 40 og 100 Procent i Udbytte.
Ved Generalforsamlingen i Klaaby og Sdr. Fårup Plantager vedtoges det at 

udbetale i Udbytte til Aktionærerne 40 pCt. fra Klaaby og 100 pCt. fra Sdr. Fårup.

Tilføjelser til Medlemslisten.
Hvor intet Hjemsted er 

Aastrup, K. L., stud. theol.
Andersen, U., stud. mere.
Bruun, Burman, E., Frk., Student. 
Busch, A., stud. theol.
Clausen, Behrens, Organist, Ribe. 
Hestbech, T., stud. mere.
Lauritzen, M., Konsul, Frederikshavn.

nævnt er dette København. 
Møller, Sv. T., stud. theol. 
Obbekjer, H., Fabrikant, Ribe. 
Petersen Overgaard, Kornet. 
Reinsholm, E., Frk., Ribe. 
Skade, H., Ass. cand. polit. 
Vestergaard, E., stud. mag.

Meddelelse fra Kassereren.
Kontingentet opkræves i Deember. Flytning bedes anmetdt til Assistent 

Christensen Lyngbyvej 210, Hellerup,

Personalia.
Prof-, Architeht hf. C. Amberg, Ribe Domkirkes Architekt fyldte den 23. Sep

tember 80 Aar. F oruden Domkirken har Professoren restaureret Raad- 
huset i Ribe og Posthuset.

Til Restaureringen af Klostret har han leveret adskillige Sæt Tegninger, 
ligesom han gav Tegningen til den pragtulde Platte, som Ribe Turistforening 
udsendte i Anledning af Domkirkens Indvielse i 1904.

Dr. phif. Jobs. Lindbæh er udnævnt til Etatsraad Hjort Lorentzens Efterfølger som 
Stiftsskriver i Roskilde. Dr. phil. Lindbæk er, som bekendt, født i Ribe 1872, 
hvor hans Fader var Adjunkt.

Redaktør af Dagbladet, J. F. Bartholin, fyldte den 18. November 60 Aar.

Guldbryllup fejredes den 1ste November af Etatsraad Ramsing og Hustru 
i København. * *

Landstingsmand H. Windfeld-Hansen i Ribe fyldte 16. December 70 Aar.

Blandt Studenterne fra 1867 er foruden de i sidste Nummer nævnte Sagfører 
Vesterby i København. Derimod kan Proust Ohsen, Herfølge, først 1918! fejre 
50 Aars Studenterjubilæum. . . .

Bnhefru Frederihhe Lauritzen i Ribe er den 29. November afgaaet ved Døden- 
Den gamle Dame, der var almindelig afholdt i Byen, og som var Moder tH 
vore kendte Bysbørn Konsulerne D. og M. Lauritzen, fyldte nylig 86 Aar.

Forfatterinden Frøken Christine Daugaard er afgaaet ved Døden 18. December 
i sit Hjem i Ribe 86 Aar gammel.

Til Bladets næste Nummer
ønskes gerne Bidrag. Artiklerne bedes sendt til Politifuldmægtig J, L, Buch, Gam- 
meltoftegade 22, 1. Sal, inden 1, April.

Udgivet af Ripenser-Samfundet.
Redaktion: 7. L. Buch og K. hf. Rosenstand (ansvarshavende].
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Marskenge ved Nat.
er FAaazryag o per a//e Fage, 

A/yeaa;arAe oper paaAe Fær; 
o g   ̂ Gra?^sey^ Foyyer Fr/pe/' Va?<ye 
/ /̂e/ yagy^gy-Aa/ ê /waarspe/'r.

Og 7 ^  /an^om/ Aea y MørAey,
AA'per e/ azei/ Aia/azeŷ  yarye Fra?az. 
Geaaeaz Fcraarsaayyea Aaa yeg Aøre 

Page Aycfe /ŷ ye /rea!.

7 ^  Aar saf az/g gaa ey AeA pez/ Ve/ea, 
^  er A/aaA a / Dzzgge/zx Aa/Ae DaaA. 
Og y ^  (yyyer / efey paacfe AførAe 
e/?er Dyrex/emazer, Fag/eraaA.

FaageAyae/ eAa-AAer Aper ea Aapaz'ag.
/  z/ey y/'erae Âz'azyer y'eg ea Gaarzy 
og / Aa? a / D/geys Faay ea F/yage 
geaaeazpaaz/e og /ar/ra$ae Faar.

Vz'Aê Ar̂ g y FAaazrz'ag o Per Fage, 
Fa$ a /  paaz/e Vzager̂  (p̂ ye Fzery 
ag y Aa/pApa/y Faggea &aaz y Føpae. 
jag-ye AyA a /  Æaefer y ey Fa?r.

Der er Farrzag^/ag /' Nay Aeraz/e. 
a;e//ea; A/øi/e Afo^eyaers Fz'p,
OF y Azer/zgy ÆørAe Apz/er ŷy//e 
ForaarspaagersAaAeys yasz'az/ ¿yp.

F o /ger ^ a a ^ a a .
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C h ris tin e  D a u g a a rd .
Pedt i Thorstrup ved Varde 30. Januar 183!.

Død ! R!be !8. December !917.

Den gamle Forfatterinde har levet sin 
længste Tid i Ribe. Dertil flyttede hun med 
sin Fader, da hun var 14 Aar gammel- Fa
deren levede i Ribe først som Stiftsprovst, 
saa, fra 1850 til sin Død 1867, som Biskop. 
Efter hans Død boede Frøken Daugaard en 
Aarrække i København sammen med sin 
Moder, der døde 1882. Og kort efter flyt
tede hun til Ribe, hvor hun levede Resten 
af sit Liv, plejet med Troskab og Kærlig
hed af en mangeaarig Veninde.

Hun har udgivet flere Digtsamlinger, først 
under Forfatternavnet » Er i c  a«, siden un

der sit eget Navn, ligesom hun har oversat T . a s s o s  » De t  b e 
f r i e d e  J e r u s a l e m « .  I de senere Aar har hun offentliggjort 
Digte i »Nordslesvigsk Søndagsblad« og i »Kirken og Samfundet«, 
i »Ribe Stiftstidende« og i »Ripenser-Bladet«.

Hun var en dybt poetisk Natur, paavirket af Paludan Muller. 
Hendes Digte præges af varm Fædrelandskærlighed og gammel 
Kristentro samt af hendes Kærlighed til og Samstemthed med den 
vestjyske Natur.

Hun elskede Hedelandskabet fra hendes Barndomshjem med de 
vide Udsigter og Luftspejlingerne, naar det »siotter sig« i Syns
kredsen, med den blomstrende Lyng og de grønne Engstriber under 
de mørke Banker. Og ikke mindre holdt hun af de vidtstrakte 
Flader omkring Ribe, hvor Domkirken løfter sig op over de grønne

Egentlig »slaaet igennem« med sine Digte har hun ikke. Hertil 
bidrog maaske, at hun med al sin Begavelse, Belæsthed og Kund
skabsfylde mere og mere isolerede sig i en Mindernes og Bøgernes 
Verden, fjernet noget fra Menneskelivets Kampe og Brydninger. 
Alligevel har hun ofte, navnlig i sine Lejlighedsdigte, kunnet give 
et smukt og kraftfuldt Udtryk for en dybt og sandt følt Stem
ning, særlig hvor Genstanden var Kristentroen, Fædrelandet og den
vestjyske Natur- ,

I sin Alderdom udarbejdede hun to store Bøger, først Minde
bogen om Biskop Daugaard, der udkom 1896, og endelig — i de 
allersidste Aar — »Minder og Meddelelser«, der kun foreligger i 
et Manuskript, som opbevares i det kongelige Bibliothek.



71

Begge disse Værker ejer noget af den Fortryllelse, der griber 
modtagelige Sind. naar vi gennem gamle Breve og troværdige Be
retninger stilles Ansigt til Ansigt med en svunden Tids Liv og 
med gode og ædle Mennesker, som nu forlængst er borte.

— I de sidste Aar følte Frøken Daugaard sig ofte trykket af 
Verdenskrigens Rædsler og af Bekymringer for Danmarks Frem
tid — det Land, hun elskede saa højt.

I de mørke Dage, ind mod Jul, sov hun stille ind, efter et 
kort Sygeleje. Med hende er et Stykke af det gamle Ribe gaaet 
bort. — C. Adc/?.

G u td s m e d  U ss in g .
1 3 2 8 - 1 3  1 3 .

Ripenser-Samfundets ældste Medlem, Guldsmed U s s i n g ,  er af- 
gaaet ved Døden i Ribe.

Ussing fødtes i Uldum Præstegaard ved Horsens d- 7. Juni 1825 
og kom i sin Opvækst paa Ribe Latinskole, men senere gik han 
fra Studeringerne og kom i Guldsmedelære i Randers. Efter at 
han havde udstaaet sin Læretid, arbejdede han nogle Aar som 
Svend, dels i Udlandet og dels herhjemme, og senere etablerede 
han sig som Guldsmed i Kolding, hvor han drev Forretning i 20 
Aar indtil 1874- Efter et Par Aars Ophold i Hadsten kom han 
til Ribe, hvor han overtog sin Svigerfaders, gamle Peter Ussings 
Ejendom, og fortsatte sin Forretning der i 30 Aar. Ved den Tid 
døde hans Hustru. Han trak sig saa tilbage fra Forretningen og 
har senere levet som Partikulier.

Ved Siden af sit Haandværk, som han passede med stor Pligt
troskab og Akkuratesse, var han en ivrig Jæger, Fisker og Sports
mand, og det er ikke saa mange Aar siden, han endnu slog sine 
Herresving paa Skøjter paa Kurveholmen og kørte lange Ture paa 
sin Cykle.

I de sidste Aar er det dog gaaet smaat, men man saa ham 
desuagtet jævnligt paa Gaden indtil ved Nytaarstid, da han be
gyndte at skrante.

Med xgamle Ussing« er et Stykke af det svundne Ribe gaaet 
bort.
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M a teren  T o m  P e te r s e n  o m  R ibe.

-i; '
' " ' ' ' -

Paa Opfordring skaf jeg gjerne skrive Dem nogle Linier om 
Emnet Ri be .  Det bliver jo nok kjedeligt, jeg er jo ikke Skribent 
af Faget, men skulde De finde det, maa De med største Fornøjelse 
lade være at benytte det.

Aarstal husker jeg ikke saa godt, men jeg ved dog, at det var 
en Gang i Midten af Firserne i forrige Aarhundrede, at jeg sam
men med en Kammerat var paa en Tegnetur igjennem Jylland. 
En Sommeraften i Skumringen kom vi til Ribe. Vi vandrede jo
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saa ind tit Byen forbi Raadhuset og ned af Mellemgade*), tror jeg 
den hed. Da vi s!ap Gaden og stod paa Torvet, !øb vi fige paa 
Domkirkens Kor, der i den sene Aftentime virkede særlig smukt 
Jeg kan ikke nægte, at Kirken imponerede mig, saafedes som den 
dengang virkede med Sokkelen !idt begravet af Torvets Terræn 
men groende vældigt og lidt forsømt lige op af Stenbroen med 
alle Lilleput-Husene paa en respektfuld Afstand fra Standsperso
nen, — saaledes bevarer jeg Mindet om Ribe Domkirke.

Den senere restaurerede og pyntede Kirke med sit nette nye 
Taarn og det udgravede Terræn med Smaatrapper og afspærrende 
Lænker har jeg mindre Fornøjelse af.

Det var jo Kirken, der dominerede i Landskabsbilledet. Hvor 
man færdedes i Byen eller ude paa Engene, var det dens kraftige 
Silhuet, der gav Kulør til det flade grønne.

Saa holdt jeg ogsaa meget af Hovedgaden, Strækningen fra Tor
vet og ud til Landevejen med Plantagen. Det var saa behageligt 
med Øjet at følge dens Svingninger, omtrent som Vimmelskaftet 
i København, men saa var der jo ogsaa en Ting, man ikke fandt 
i Vimmelskaftet, nemlig, at den hvert Øjeblik blev afbrudt af en 
Bro, hvor man kunde standse et Øjeblik og til den ene Side have 
Udsigt til Vandmøllehjul og til den anden forbi nogle Husgavle og 
lidt blomstrende Hyld ud over en grøn Eng.

Engene fik jeg nu mest Øje paa fra Skibbroen. Her var virke- 
lig nydeligt en stille Someraften med de lange, morsomme Rækker 
Smaahuse langs Aaen ud til den vældige grønne Flade, hvor den 
brede Aa slyngede sig ud mod Horisonten. Men helt anderledes, 
naar Stormfloden kom om Efteraaret, som jeg saa det under mit første 
Ophold, saa hele Engfladen lige op til Byen var Havflade med 
smaa Øer, de enkelte Gaarde, spredt rundt omkring.

Ja, det var et morsomt Sommerbesøg Jeg har været der siden, 
men den første Gang var alligevel den bedste.

Det gaar ikke anderledes med Ribe end med andre gamle Ting, 
at naar de bevarende Kræfter først kommer i Lav med, saa gaar 
lidt af Duften af dem. Med det nyrestaurerede kommer let lidt 
grelt og broget, lidt altfor villet og tydeligt, som gør at man rynker 
lidt paa Næsen og tænker med Vemod paa den Tid inden der blev 
rørt noget støre ved Tingene end engang imellem at give de gamle 
Huse en Omgang Kalkning.

Tom Petersen.
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R ib e  H o !m e  i h isto risk  B e ty sn in g .
Ved K. H. R o s e n s t a n d .

— O —

Naar Hyld og Jasmin længst staar i fuld Flor i Haverne ved Aaen, 
naar en Duft fra grønne Enge spredes af det friske Hø, da begynder 
for de Ribe Borgere H o f m e t i d e n ,  Sommerens skønneste Tid. 
Mere populær er intet Sted i Byens Omegn, og det er faa Ripensere, 
der ikke mindst et Par Gange under Høbjergningen drager paa Hol
mene.

Da Stedets Historie turde være mindre kendt, kunde det maaske 
interessere at se den navnkundige Halvø i historisk Belysning.

Holmene er skænket til Byen af Erik M e n v e d, da han i August 
Maaned 1294 besøgte Ribe. Det latinske Gavebrev, som findes af
trykt hos Terpager, lyder i Kinchs Oversættelse saaledes:

»Vi Erik af Guds Naade de Danskes og Vendernes Konge osv. Vi 
bekendtgøre for alle, at vi have tilladt Foreviserne af Nærværende, 
vore elskede Borgere i R i b e ,  at indgrave en Æng Vesten for R o 
n i n g s  Æ n g  ved Ribe, som vi personligt har anvist dem til Befæst
ning, og frit at anvende den til deres eget Brug, indtil den ovennævn
te By bliver omgivet med Mure, idet vi strengt forbyde, at nogen, 
af hvilken Stand han end er, maa fordriste sig til at besvære Bor
gerne med Hensyn til den nævnte Æng, saafremt han vil undgaa vor 
kongelige Hævn- Givet i Ribe i Guds Aar 1294 paa St. Sixtus Paves 
Dag (6. August) i Nærværelse af Drost Aage.* .

Denne fede Marskeng, ca. 200 Tdr. Land, som Kongen saaledes 
overlod Byen til Afbenyttelse, var den saakaldte K o n g e n s  
Ho l m,  senere H o l m e n e  kaldet. De gode Borgere synes imid
lertid ikke at have interesseret sig for Forsvarssagen. I det mindste 
blev Byen ikke omgivet med Mure, og Borgerne beholdt Engen for 
bestandig, men de har enten forsømt at indgrave den eller at ved
ligeholde Indgravnigen, hvoraf Følgen blev, at Engen kom til at 
ligge til fri Afbenyttelse for alle og enhver, rimeligvis saavel inden
bys som udenbys indtil den i det 16. Aarhundrede blev hævet for 
Byen og udskiftedes blandt Borgerne.

Om man i hine Tider gjorde Udflugter til Holmene under Hø
sletten er ikke oplyst, men at det allerede i det 17. Aarhundrede 
har været Skik at holde H o l m e s ø n d a g  fremgaar af en Beret
ning i Vilh. Bangs »Latinskoleliv i det 17. Aarhundrede*, hvor der 
fortælles om »en sær Dans, T r a n e d a n s e n ,  som Skolens Per
soner opførte paa Engene, naar Høet var indhøstet, et Parti staa- 
ende paa den andens Aksler«. Det er næppe urigtigt, naar For
fatteren antager, at det først var Tranedansen, der lokkede Byens 
Beboere ud paa Holmene Det har sikkert været et broget Liv,
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der har rørt sig derude, og selv om et Nydelsesmiddel som K a f f e -  
p u n s c h sikkert dengang har været ukendt, har saavel Tilskuerne 
som de optrædende efter "A f d a n s n i n g e n «  næppe nøjedes med 
»Kaalskaal, Citron och Ledske Vand«, saa H o l m e s y g e n  end 
ikke paa den Tid har været ganske ualmindelig.

Siden da har Tidens Storme faret haardt hen over vor By. Fra 
en anselig Handels- og Kongestad er Ribe blevet en lille venlig 
Grænseby, men Holmene har bevaret sin gamle Tiltrækningskraft.

Hvor herligt er det ikke en Sommerdag, naar Solen bager i Gaderne, 
at drage ud ad Sønderport ad den kendte Vej gennem Markerne,

hvor rødbrogede Kreaturer nysgerrigt ser efter den forbigaaende 
eller, dersom man trods Udsigten til at faa »Grøde i Skruen«, 
vælger Vandvejen for at nyde den henrivende Tur ad Aaens mange 
Krumninger. Motorbaadene er jo en Opfindelse af nyere Datum, 
men mange Ripensere husker sikkert Sejladsen med Dampbaaden 
»Kvi k«  med Boghandler J e p s e n  som Skipper og Vandværks
bestyrer T a r p som Maskinmester. Desværre var denne glor
værdige Periode i 90 erne kun kort, thi Baaden var som bekendt 
et Monstrum, der i Ondskabsfuldhed ikke stod tilbage for de 
R i b e r s k e  Motorbaade, som f. Eks. naar Vandet trængte ind 
gennem den utætte Kedel og slukkede Fyrene.

Har man imidlertid overvundet alle Hindringer og naaet det 
maleriske Færgested, der vist er ret enestaaende her i Landet, kan 
man ret nyde Holmenes herlige Natur ved en rask Tur til D i g e  t, 
hvor den friske Vind staar ind fra Havet, eller, dersom man er 
mere mageligt anlagt, med Ryggen mod en duftende Høstak lade 
Øjet hvile paa de vidtstrakte Engflader, indtil man af behjertede 
Medmennesker overdænges af Hø, til stor Fornøjelse for disse, 
men, meget naturligt, til mindre for Lodsejerne, der nødigt ser deres
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gode Hø anvendt paa denne Maade. Efter en saadan Omgang 
smager den medbragte Mad dobbelt godt, dersom man da ikke fore
trækker Peter T h o m s e n s  fortræffelige skolde Bord« med den be
rømmelige Laks*, for ikke at tale om de traditionelle *Smaa Sorte*.

Naar saa Solens sidste Straaler er svundet bag Diget og Engene 
damper, er det Tid at tænke paa Hjemfarten.

Omend en Hverdag paa Holmene for mange rummer den rette 
Charme, er H o l m e s ø n d a g  heller ikke at foragte, især naar P o- 
l i t i k o r p s e t  rykker ud og indhyller den fredelige Slette i Krudt- 
dampe for at indtage »faste Punkter* som F o l d e n  og K a n a l 
h u s e t ,  og tilsidst for Alvor at sætte sig fast i H o l m e h u s e t ,  
hvor kun de skønne formaar at føre dem bort til Dansens, dog ikke 
mere Tranedansens, Glæder.

Naturligvis har Krig og Dyrtid sat sit Præg paa Holmelivet i de 
sidste Aar, men hvad der i højere Grad foruroliger alle traditionstro 
Ripensere, der elsker Holmene i deres nuværende uberørte Skønhed, 
er Projektet om Gennemskæringen, som nu efter mange Aars For
handlinger skal virkeliggøres Ministeriet har bevilget 50,000 Kr. 
som Tilskud til Arbejdet, for derved at skabe bedre Afvandingsfor- 
hold og regulere Sejlløbet.

Vel bøjer vi os som loyale Borgere for de nye Tiders Krav, men 
med Vemod tænker vi paa. hvad der derved vil forsvinde af det, 
som vi fra Barnsben har faaet kært.

Fra gamte Skuffer.
Om Livet i Ribe ior 50 Aar siden.

--- & —
Naar man nu i Aaret 1918 kaster Blikket tilbage paa Ribe og paa den Maade. 

hvotpaa Livet formede sig i Ribe for halvhundrede Aar siden, maa den store For
andring, der er foregaaet falde stærkt i Øjnene.

Ribe var den Gang en l i l l e  By, efter Krigen 1864 yderligere gaaet tilbage i 
Betydning og Velstand. Den kjendte meget lidt til ny moderne Anstalter, men den 
havde dpg Gasbelysning, og det var heldigt, for Brolægningens Tilstand, naar und
tages Landevejsgaderne, trodsede enhver Beskrivelse. , o-

Vandværk fandtes ikke, og da det kom, var der flere af de gamle Ripensere, 
der ikke vilde bruge dets Vand. Der var i de store Gaarde Poste, hvor de Be- 
boere, der ingen Poste havde, hentede Vand til Brug i Køkkenet, ellers hentedes 
der meget Vand fra Aaen. Der var dem, der kun kunde bruge Aavand f. Ex. til 
at koge gule Æ rter i. Vandværkets Vand var rent og klart, mens Vandet fra 
Postene, naar det havde staaet Natten eller blot nogle Timer, spillede i alle 
Regnbuens Farver, men de gamle, der var vant til dette Vand, syntes det andet 
smagte »saa bar*, saa de til Kaffen helst hentede Vandet fra Posten paa Torvet 
endog længe efter at Vandværket var indrettet.

I hine fjerne Tider opstod der ogsaa flere Originaler end vor mere nivellerende 
Tid fostrer. Deres rigtige Navne kendte kun de Færreste, men de havde deres 
særegne »Kælenavne*. Der var saaledes en Kone, der hed Gj e d e n  og en anden 
E l s e  T r o l d .  Saa var der en gammel ret uappetitlig Kvinde, A n e  A a r h u s ,  
der førte en sær Tilværelse; hun brugte sine faa Indtægter til at købe Petroleum 
og Lejeromaner for, og tilbragte saa Nætterne med at læse. En Seng havde hun 
ikke, kun en Kasse med gamle. Pjalter, men hun ønskede heller ikke andet. Hun 
gik ud og lugede i Folks »Hav jord* og fandtes tilsidst død, vel af Solstik, hvilende
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Bunke Ukrudt, etter som det hed i Arrestforvarens Potttiraport: *H u n 
t a g d e  d ø d  i m e t l e m  B e d e r n e ,  s o m  h u n  n y  t i g  h a v d e  t u  
g et«, men hun var morsom at tate med den gamle Ane

Endvidere var der E n s k i t i i n g s m u t t e r med en titte snavset Spaankurv 
paa Armen; hende saa man tridse rundt og fatbyde dens tndhotd .Diverse« og 
bgeiedes saa man hende siddende i Soten paa en Trappesten og tage sig en Mid- 
f Fndetig var Familie, hvis Medtemmer nu atte er forsvundne
ra Kibe i hvert Fatd, som var mere frygtet end etsket. paa Grund af dens. mitdest 

^ it. frimodige Væsen og Tate. Dens Oprindetse var ikke dansk, vet snarere 
Gstngsk etter Bøhmisk, men atte Medtemmerne gjorde mange Optøjer, og var ofte 
Genstand for Samtate i Staden.

Grund af Ribes noget isoterede Betiggenhed, — der var ingen Jernbane 
i Nærheden af Byen. og dens Forbindetse med Verden besørgedes af en Ditigence. 
der kørte de 8 Mit tit Kotding — hotdt Indbyggerne godt sammen og var for
nøjede med hverandre indbyrdes. Der herskede i de setskabetige Sammenkomster 
en magetøs hyggetig og gemyttig Tone; Atting var indrettet i stor Tarvelighed og 
Beskedenhed, der var ingen Rivatiseren om hvem der havde det finest, maaske 
tidt om, hvem der tavede den bedste Mad, kort sagt, det var et højst tittatendc 
og elskværdigt Samfund, i hvitket man maatte befinde sig ve!.

Byen havde et tandtigt Præg, idet mange af Borgerne var Avtsbrugere, der 
bavcfe baade Faar og Køer, som passerede Gaderne ftere Gange om Dagen, 
M  ̂ Titfætdet den Dag idag); men dengang saa man en rar, sindig
Mand komme hjem med sine to Køer, standse udenfor sin Dør, løse Tøjret og efter 
at have ventet tidt, og et Par Gange staaet sin Kæp fast i Stenbroen, aabnede 
han Døren, hvorpaa Køerne, efter at have gjort deres Skyldighed, værdigt begav 
sig opad trappen og gennem den titte snævre, stentagte Forstue gik gjennem Køk- 
kenet, hvor deres Madmoder ventigt hitste paa dem, og futgtes med dem ud i den 
Mie Gaard tit deres Statd for at matke dem. Mætken btev teveret tit de i Gaden 
boende Forbrugere.

Man havde ogsaa Forbindetse i de omliggende Landsbyer, hvorfra man f. Ex 
hver Onsdag fik sit Smør, som Konen i Gaarden setv bragte ind i Ens Køkken 
Smørret var da uden anden Indpakning, knyttet ind i et btaatærnet Tørktæde, 
tugtede ikke tidt af Statd og indeholdt en Del Kohaar, men dengang var man ikke 
saa kræsen etter forvænt med hygiejniske Forholdsregler, og Smørret var godt 
og sundt og nykærnet og bittigt — 2 Mark for et Pd. (66 Øre). Landbefotkningen 

j gæstfri, men ogsaa vant til at Byens Fotk var det samme, og de ventede 
og fik deres Kaffe og en tang Passiar, naar de kom — Tid var der nok af.

Der var i Ribe en Landboforening, som undertiden hotdt selskabelige Sam
menkomster med Spisning og Bat i Ktubbens Lokater. Ved en saadan Fest mødte 
atte større Bønder, som de dengang hed, med Konen og Døttre, som dengang ikke 
hed Frue og Frøken, samt atte Byens Spidser: Købmændene, der havde Handels
forbindelser paa Landet, Embedsstanden fra Stiftamtmændene og nedefter Læ
gerne. Apothekeren — og en Det Ungdom. Man gik tiibords i Ktubbens, att andet 
end pyntelige Sat, fik Oxesteg. fortræffelig Oxesteg, Vestkysten excellerede i 
'glimrende Studekød og store Lagkager. Ved Bordet btev der hotdt Tater i tange 
Baner, Visebøgerne kom frem og Atte sang af futd Hats, tedsaget af et 4 Mands 
Orkester, Fædretandssange, og mange smukke Viser — man to og sang og raabte 
Hurra for hinanden og han skat teve etc.

Der var dengang en større Købmand i Byen, som var meget højstemt og poetisk, 
han hotdt en beaandet Tate for Ceres's Døtre, som gjorde stormende Lykke, 
setv om de Paagjældende maaske ikke rigtig vidste, hvem han mente med denne 
Benævnetse. Men han setv var stolt og gtad. Efter Bordet btev der attsaa dandset 
dandset med Lyst og Udhotdenhed, men det m aa' bemærkes, at de titbørtige 
Grænser for Lystigheden ikke paa noget Punkt btev overskredet.

En saadan Fest havde i høj Grad Præg af naiv, ja uskyldig Livsgtæde og 
kunde ikke andet end efterlade et meget fornøjeligt tndtryk og btive tit kjønt 
Minde om svundne Tiders Ribe. ^



F ored rag i Ripenser^Samfundet.

Ripe nser-Samfundet havde i Foraaret indbudt tjil en festlig Sammenkomst i 
*City«s Selskabslokaler med Foredrag af Billedhugger C h r e s t e n  S k i k  k i l d  
[Student fra Ribe Kathedralskole 1905) om p r o f a n  og l i t h u r g i s k K u n s t .

Den mærkelige Titel har rimeligvis skræmmet noget, i alt Fald mødte der 
yderst faa Ripensere, der sikkert med Interesse fulgte det godt tilrettelagte Fore
drag, som — hvad Formanden, Dr. phil. F. Kinch, bagefter bemærkede — bragte 
os meget nyt, ikke mindst ved at lade os betragte Kunsten ud fra Religionen. 
Det var maaske ogsaa ikke saa lidt fagligt og stilllede derfor en Del Fordringer 
til sine Tilhørere.

Efter Fordraget takkede Formanden, og Hr. Tang-Pedersen meddelte, at nu 
fulgte Aftenens anden Del en svensk Oplæsning. Hr. A c k e r b l o m  reciterede 
kvikt nogle svenske Digte og oplæste en lille munter Fortælling.

Efter fælles Kaffebord sluttede den fornøjelige Fest med en kort Svingom 
og præcis Kl. 11 slukkedes der og man maatte 'forlade Lokalet*.

Ribe Katedralskole.
1 Henhold til kgl. Anordning af 31. December 1917 havde Rektor den 12. Fe

bruar indbudt Forældre og Værger til forberedende Forældremøde paa Skolen. 
Paa Mødet valgtes 4 Forældre til en Valgbestyrelse. Da der imidlertid ved det 
paafølgendc ^'alg ikke afgaves saa mange Stemmer, at et gyldigt Valg fremkom, 
faar Skolen foreløbig ikke noget Nævn.

Hejmdal.
afsluttede d. 12. Januar sin Sæson med en meget vellykket Fest. Indledningen 
blev gjort med en fornøjelig Opførelse af H o l b e r g s  D e n  p a n t s a t t e  B o n -  
d e d r  e n g paa Ribe Teater.

Efter Forestillingen samledes Hejmdalisterne med indbudte Lærere og gamle 
Medlemmer til en Sammenkomst paa Skolen. Komedien, der opførtes to Gange, 
gav et pænt Overskud, der skænkedes til nødlidende Sønderjyder.

Ribe Turistforening.
Paa Foreningens Generalforsamling d. 6. April meddelte Formanden, Redaktør 

Willemoes, bl. a. følgende:
I Anledning af ICO Aarsdagen for Ribe Bys Historieskriver, Overlærer I. F. 

Kinchs Fødsel havde der paa Bestyrelsens Initiativ været afholdt et Møde, der 
resulterede i, at man mente, at Tiden under Krigen var ubelejligt for en 
Indsamling til Tilvejebringelse af et yderligere Mindesmærke for Kinch end den 
i Købmand Oulunds Bygning anbragte Marmorplade, men at man skulde ind
kalde til et nyt Møde, naar Tidspunktet maatté synes mere belejligt..

Paa Grund af alt Byggearbejdes Kostbarhed, havde Foreningen ikke i Aarets 
Løb bidraget til Restaurering af gamle Bygninger, men ¡øvrigt var Byen bleven



79

en smuk Bygning rigere ved den af Handelsgartner Pedersen foretagne Ombyg
ning af den ham købte gamie Ejendom paa Storegade ved Siden af Apoteket, en 
Ombygning, af hvitken baade Bygherre og Arkitekt havde Ære.

Fredericia højere Almenskole
har i Anledning af sit tOO Aars Jubilæum udgivet et Festskrift. Blandt Skolens 
afbillede Rektorer er Professor Bendtsen, der senere blev Rektor i Ribe, o-t 
J. M. Secher, den senere Overlærer i Ribe. Typografisk set gør Skriftet ikke 
noget festligt Indtryk.

Studenterjubilæerne 1918.
De nulevende Ribe-Studenter f r a  1 8 6 8  er P r o v s t  E. L. O k s e n ,  H e r 

f ø l ge ,  P r o v s t i  h. S ø r e n s e n ,  S k a n d e r b o r g ,  og S k o l e b e s t y r e r  
B e r t e l s e n ,  H o v e d g a a r d .  F r a  189  3, P a s t o r  A. B l i n k e n 
b e r g ,  Ho v e n ,  L æ g e j .  B r a m  mer ,  A a r h u s ,  L æ g e  A. H ü b s c h 
m a n n ,  F r e d e r i k s b e r g ,  B o g h a n d l e r  A. M i c h a e l s e n ,  Neapel, 
P a s t o r  A. S k e t t r u p ,  K ø b e n h a v n ,  og A d j u n k t  T a n g  P e t e r 
s e n ,  K o l d i n g .

Historisk Samfund for Ribe Amt.
Aarsskriftet for indeværende Aar er udkommen og bringer følgende Indhold: 
Overretssagfører Arne Sundboe i København skriver om Varde og Hjertings Hi

storie, Professor P. S. Vig, Biair (Nebraska, U. S; A.) skriver om Mormoner i 
Ribe Amt, medens Lærer I. H. Byriel i 0 . Vamdrup behandler Emner fra Vam
drup Sogn og fhv. K ø b m a n d  C. N. T e r m a n s e n  g i v e r  m e d  s æ d v a n l i g  
G r u n d i g h e d  O p l y s n i n e r  o m I n d t r y k  f r a  g a m l e  B y g n i n g e r  
i Ri be .  Lærer H. P. H. Novrup i Alslev slutter sin Afhandling om Alslev og 
Hostrup Kirker, og endelig fortæller Lærer H. H. Sørensen i Vældbæk om Ud- 
iejerengen.

Kvindeseminarium i Ribe.

Ribe Seminarium er overtaget af Staten og vil fra næste Skoleaars Begyndelse 
blive drevet som Kvindeseminarium.

Vi og Verden.
«Misteltenen«, Julemagasin for Danske i Amerika, bringer i sit sidste Numer 

en længere begejstret og med mange Billeder udstyret Artikel om Ribe. Blandt 
andet udtaler Artiklens Forfatter sig meget smigrende om Marmortavterne.

St. Catharinæ Kirke og Klosteret skal restaureres.
Ministesiet har bevilget 130,000 Kr. til Fundamenteringsarbejder ved St. Catha

rinæ Kirke. Arbejdet er paabegyndt under Ledelse af Arkitekt L ø n b o r g -  
J e n s e n .  Som Bygningskommissionens Tilsynshavende er udpeget Arkivar C. N. 
T e r m a n s e n  og Tømrermester D a u g a a r d  P e t e r s .  Der ventes nu Bcvilg- 
ning til fuldstændig Restaurering af Kirken og Klosteret.

Journalist for en Dag.
«Politiken« indbød forleden til en lille journalistisk Konkurrence, «Journalist for 

en Dag«, og Resultatet blev, at vort Medlem, Adjunkt P. G r e g e r s e n ,  Esbjerg, 
fik 1. Præmie for en Esbjergsbeskrivelse.
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. v Ribe under Krigen.
I nær Fremtid maa Cr.me & Goldschmidts F a b n k i Ribe standse Virksomheden 

ai Mangel paa Uldgarn. Fabrikkerne har købt store Mængder heraf i Udlandet, men 
det ligger altsammen oplagret i England og kommer maaske ikke hertil 
— desværre. I Løbet ai en Ugestid eiter Pinsedagene vil V æ v e r r e t  standse 
fuldstændig, og et Par Uger senere ogsaa F a r v e r i e t  standse Virksomheder, 
og saa er Driften gaaet fuldstændig i Staa — alle Fabrikkens 150 Væve vi gg 
sUlle ene og alene fordi Uldgarnet ikke faar Lov at komme hertil, Allo andre 
Raan^ateriale- har man tilstrækkelig Forsyning aL Na^r Væwmietstandser, 
vil 30—40 Arbejdere blive arbejdsløse, og naar Farveriet holder op med VirK- 
somheden, vil yderigere 30—40 Arbejdere blive arbejdsløse.

Af „Studentens glade Liv".

Følgende pudsige Historie hændte fornylig i København:
En Student fra Ribe mistede paa Universitetet en Bog, hvori han havde gjort 

værdifulde Notater og Tilføjelser under Forelæsningerne.
Da det var en flittig Student, sørgede han naturligvis meget over den stjaalne

^T l^ i gik til en Antikvarboghandler for at faa et andet Eksemplar af Bogen, men 
hvad skildrer hans overraskelse, da han i det første Eksemplar, der bliver præ.

^ T t l g ^ k ? "  t i r B ^ n d l e r i ,  og Studenten maatte bide i det 
sure Æble og købe sin egen lovlige Ejendom tilbage.

Meddelelse til Medlemmerne.
Udvalget for R i b e-R e j s e n maa efter at have underhandlet med flere Bor

gere i Rdie beklageligvis meddele, at Rejsen i A a r maa opgives paa Grund af 
de ugunstige Tider.

Ripenser-Bladet
der med dette Numer gaar ind i sin 3die Aargang. har efterhaanden vundet mange 
Venner Vi beder disse vore Venner, særlig dem, der sender os Billedcr til Rc 
produktion, ledsage disse med et Pengebidrag, da Cl.cheerne er steget betyde-
ligt i Pris.

Personalia.

Den 12. Maj viedes i Ribe Domkirke Frk. Henny 
læge B.. til Medlem af R.-S.s Bestyrelse Fuldmægtig T a 
Samfunden sendte telegrafisk Lykønskning.

Den 17. Maj viedes Frederiksberg Kirke Frk. Else 
serer E„ til Medlem ai R:-S:s Bestyelse, Underlsege i 
Ripenser-Samfundet sendte en Ribe-Radenng af lom  
dygtige Arbajde for Foreningens Stiftelse, ledsaget af 

Stiftsskriver, Dr. phil. J o h a n n e s  L i n d b æ

^T id lig e re  Amtsfuldmægtig i Ribe, R o s e n m e i e r  
og Byfoged i Nexø samt Herredsfoged i Bornholms

Flyttet.
Politifuldmægtig J. L. B u c h til Gammeltoftsgade M l. Sal.
Stud. med. K. T h. F o g h  til Vennemmdeve] 24, 2. Sal.

Brev-Kasse.
T R B s Nr 1—2 rettede Politifuldmægtig B u c h  en Forespørgsel angaaende 

.Tir 'j-l,'i Ri bf .  B v s  V i d e  og  V e d t æ g t s b r e v e  s a m t
M^?*k o r i n i n g .  Arkivar (L N. T e r m  a n  s en vil bringe Svar herpaa , 
Bladets næste Numer.

Udgivet af Ripenser-Samfundet.
Redaktion: y. R;;c/: ° g j ^ '  (ansvarshavende).

B i n z e r ,  Datter af Amts- 
n g - P e t e r s e n .  Ripenser-

E n g e l l ,  Datter af Gros- 
Marinen Knud Th. F o g h :  
Petersen til Tak for Foghs 
en Lykønskningsskrivelse, 
er udnævnt til Ridder af

er udnævnt til Borgmester 
søndre Herred.
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Dr. phi l  K. F. K inch.
Formand for Ripenser-Sam fundet 1913 — 18

Da Professor Warming i sin Tid trak sig til
bage fra Formandspiadsen i Ripenser-Samfundet, 
var det en Seivfeige, at Dr. Kinch, der bogstaveiig 
talt var født derti), overtog Stiilingen. Naar Dr. 
nu ønsker udelukkende at heiiige sig den Viden
skab, han i Aarenes Løb gennem talrige anstren
gende Rejser og Forskninger har dyrket, er der 
Anledning til for os at kaste et Blik henover hans 
Liv, som det hidtil har formet sig.

Karl  Frederi k Ki nch fødtes den 15. Marts 
1853 i Ribe, og her oplevede han i sine Barndoms- 
aar Krigen 1861 med Østrigernes Indkvartering og 

senere Tabet af Sønderjylland, hvad der naturligvis gjorde et uudsletteligt 
Indtryk paa ham, opdraget som han var i et meget patriotisk Hjem 
og med hele sin modrende Slægt, hos hvem han altid tilbragte sine 
Ferier, Syd for Grænsepælene. Allerede den Gang havde han en ubæn
dig Lyst til Rejser og Ture, og var han ikke med Faderen, vor berømte 
Ribe-Historiker, i København under Rigsdagssamlingerne, saa færdedes 
han dagligt i Engene og satte over Grøfter ved Hjælp af en lang Spring



stok el)er gjorde sammen med Faderen Sejlture ud til Holmene og Ha
vet, hvor der blev skndt Sæler, ja helt over til Fane.

1870 blev han Student, og studerede under Professorerne Madvig og 
Ussing for 1878 at tage store Philologicum. Derefter var han en Tid 
Huslærer hos den danske Gesandt i Paris Moltke, og udarbejdede her 
sin Doktordisputats om Kilderne til Alexander den stores Historie, som 
han forsvarede 1888. Kort efter fik han Tilbud fra Universitetet om 
Midler til et Ophold i Grækenland og berejste 1883—87 Salonikiegnen, 
hele Macedonien og især Chalkidike og kom derved ind paa arkæolo
giske Studier, som efter Hjemkomsten i 1890 gav Anledning til et stort 
illustreret Værk „L'arc de triomphe de Salonique", som hidtil ingen 
havde givet sig af med.

1895—98 var Dr. Kinch BestyrerafMariboesSkole, ogAarl900—02. 
1909 og 1911 foretog Dr. de store arkæologiske Udgravninger og Un
dersøgelser for Oarlsbergfondet paa Rhodos og hovedsagelig i dennes 
østlige By, Lindos, og Vrouliå med dens gamle Kapel, dens Fæstnings
værker og Huse, og herfra har han hjembragt Masser af Afstøbninger og 
Billleder af Inskriptioner, Krukker, Statuetter og en pragtfuld Kvinde
statue, som han i disse Dage har faaet restaureret.

Krigen skaffede Dr. Kinch en meget interessant Hjemrejse, bl. a. 
Ophold i Lilleasien og en Automobiltur fra Tyrol til München, men des
værre standsede den ogsaa Undersøgelserne og hæmmede Udgivelsen af 
Dr.s store Værk, hvoraf foreløbig kun 1ste Bind „Vrouliå" 1914 
er udkommet, men dette giver til Gengæld rige Løfter om Fortsættelsen, 
da det med sine Illustrationer, som Dr.s Frue, Malerinden Helvig Kinch 
dels har tegnet dels malet, sikkert er et af de smukkeste boglige Ar
bejder, der hidti] er skabt. Teksten er jeg ikke Mand for at udtale 
mig om, men naar man kender Dr. Kinch, er man ikke i Tvivl om, at 
den er baade grundig og interessant.

Jeg husker, at afdøde Overlærer Secher yndede pludselig at spørge os: 
„Hvem gravede paa Rhodos?" — og kunde en stakkels Fyr ikke svare 
hurtigt nok, var Secher der straks med et Brøl: „Det var Kinch, han er 
Ripenser, ved du ikke engang det, din Idiot".

Og i de to Ord „Rhodos" og „Ripenser" har vi egentlig Dr. Kinchs 
Karakteristik, de vil for os altid være knyttet til hans Navn, Videnskabs
manden og den elskværdige og rare Formand, der trods sit betydelige 
Arbejde altid modtog os med aabne Arme, naar vi søgte ham i hans 
smukke Hjem, og aldrig, selvom han havde noksaa travlt, sagde Nej til 
at række en hjælpende Haand. — Jeg selv har personligt haft megen Hjælp 
af Dr. ved Udarbejdelsen af Hejmdalsbogen. — Vi har alle lært at 
sætte Pris paa Dr. Kinch, og disse Ord skal være en foreløbig Tak til 
ham for den Tid han ledede vort Samfund.



R ektorskiftet ved R ibe K atedralskole.

Fra Skoleaarets Begyndelse er Rektor Julius Nielsen konstitueret som Rek
tor ved Borgerdydsskolen i København. Den 5. Juli d. A. tog han vedTranslo- 
katmnen Afsked med Lærere og Disciple i Ribe.

Rektor Nielsen.
Rektor Nielsen udnævntes til Leder af Ribe Katedralskole den 1. Ja

nuar 1910- Det var ikke nogen let Stilling for den hidtilværende Adjunkt 
i Frederiksborg — han var den Gang 36 Aar — at overtage Embedet 
efter Rektor Øllgaard, som gennem en lang Aarrækkes Virksomhed ved 
Skolen havde erhvervet sig et udmærket Navn i Befolkningen.

Julius Nielsen viste imidlertid snart, at han var en dygtig Skoleleder, 
Dette var en naturlig Følge af hans fremragende pædagogiske Evner og 
hans ikke mindre fremragende Evner paa det administrative Omraade. I 
en sjælden Grad kendte og fulgte han Elevernes Udvikling, og der var 
vel næppe den Discipel, hvis Standpunkt han ikke kendte indtil den 
mindste Enkelthed. I det hele og store kan det vistnok med Rette siges 
at hans Ledelse af Skolen var præget af Myndighed og Kraft, der satte 
Spor i en gennemført Orden og Disciplin.

I den forholdsvis korte Aarrække, Rektor Nielsen har virket — hvoraj 
Halvdelen har været under Verdenskrigen med de deraf følgende økono
miske Vanskeligheder ogsaa for Skolerne — er det lykkedes ham at 
gennemføre betydelige Byggearbejder, saaledes at den gamle Rektorbolig 
er omdannet til Undervisningslokaler, ligesom der er opført et nyt tids
svarende Gymnastiklokale.

Den 5. Juli fejrede Katedralskolens Lærere den afgaaede Rektor ved 
en Fest paa Hotel * Dagmar*, hvor den gode Stemning bar tydeligt Vid
nesbyrd om, i hvor høj Grad Lærerkollegiet skattede ham som Skolens 
Leder, og i hvor høj Grad man beklagede at skulle miste ham.

Personalia.
Rektor Julius Nielsen er født 29. Juli 1874 i Elling ved Frederikshavn. Student 

1892, cand. mag. 1897, Lærer ved N. Zahles Skole og Borgerdydskolen i Køben
havn 1897—99, ved Østersøgades Latin- og Realskole til 1901 og 1903—05 samt 
ved Købmandsskolen, i 1901—03; Adjunkt ved Frederiksborg Statsskole 1905; 
Lærer ved Statens Lærerhøjskole 1908—09 og ved N. Zahles Faglærerindekur- 
sus; Rektor for Ribe Katedralskole fra 1. Januar 1910.

1 Bestyrelsen og en kort Tid Formand for Privatskolens fagordnede Lærer
forening 1899—1901.
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Rektor Mortensen.
Fra Skoleaarets Begyndelse er Dr. phil. ATcr/ M o ro se n  konstitueret som 

Rektor ved Ribe Katedralskole.

Ribe Katedralskoles nye Rektor Dr. phi!- /(ar/ fodt
18. Februar 1867 i Brandrup ved Koiding.

Efter at være bieven Student fra Koiding Skoie 1885, studerede 
han særiig nordisk Fiioiogi og tog Skoleembedseksamen 1894 i Dansk, 
Tysk og Latin. I de følgende Aar virkede han som Lærer ved køben
havnske Skoler, men fandt samtidig Tid og Kraft til videnskabelige 
Studier, der indbragte ham Universitetets Guldmedaille 1896 og senere, 
efter at han i 1899 var blevet Adjunkt ved Odense Katedralskole, Dok
torgraden i 1901 (.Studier over ældre dansk Versebygning').

Dr. Mortensen er Landet over kendt som en usædvanlig dygtig 
Lærer, der inden for sine Fag har været af de førende; han har i en 
Aarrække deltaget i enhver Drøftelse vedrørende de højere Skolers 
Stilling og Undervisningen i Mellemskole og Gymnasium. I Afhand
linger og Skolebøger har han nedlagt sine Erfaringer som Lærer, sær
lig som Dansklærer i Gymnasiet (.Dansk Litteraturhistorie og „Lit
teraturudvalg for Gymnasiet"). Han er tillige Medlem af Opgave
kommissionen for den højere Almenskoles forskellige Eksaminer og 
Censor i Dansk ved Skoleembedseksamen.

Inden for sine Kollegers Kreds nyder Dr. Mortensen stor An
seelse; han var saaledes i en Aarrække Formand for Statsskolernes Læ
rerforening, og der som i andre Forhold har han vist betydelig For
handlingsevne og Dygtighed til at faa Standens Interesser fremmet.

Ribe Katedralskole har da kun Grund til med Glæde og Tillid 
at modtage Rektor Mortensen, der ogsaa ved sin naturlige Elskværdig
hed vil vinde alle for sig.

Adjunkt Høst.
Under 6. luli har Undervisningsministeriet for Skoieaaret 1918 -19 konstitueret 

Adjunkt ved Ribe Skole A. V. H øst som Adjunkt ved Borgerdydskolen i København.
Adjunkt Høst, der saaledes nu forlader Ribe for at vende tilbage til 

sin Fødeby, har virket i Ribe i 22 Aar, idet han udnævntes til Adjunkt 
ved Ribe Katedralskole den 19. August 1896. Født den 28. Oktober 1870, 
blev Albert Høst Student fra Metropolitanskolen 1888 og cand. mag. 1893, 
hvorefter han fra August 1893—1896 var Lærer ved Borgerdydskolen 
Helgolandsgade og fra Januar 1895 tillige Lærer ved Frederiksberg La
tin- og Realskole, indtil han fik Embedet i Ribe.
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Med Adjunkt He s t  mister Ribe Katedralskole en af sine mest frem
ragende Lærerkræfter hvis livfulde og fornejelige Undervisning vil leve 
hos Eleverne, blandt hvilke han var almindelig afholdt, ligesom ogsaa Læ
rerne vih savne den noble og retlinede Kollega.

In memoriam.
Da følgende Minde fra Skoletiden i Sommer indleveredes til 

Bladet, anede ingen at dets Titel skulde faa en dobbelt Betydning, 
idet dets Forfatter cand. phil. Æz/zẑ r den 4. November i Aar
afgik ved Døden paa Garnisons Sygehus i København kun 28 Aar 
gammel. Binzer var Søn af Amtslæge B. i Ribe. Han blev Student 
1910 fra Ribe Skole, studerede Jura, men fik 1914 Ansættelse paa 
Grønland. Efter sin Hjemkomst herfra blev han Assistent paa Sinds
sygehospitalet i Nykøbings., og i Efteraaret 1918 indkaldtes han til 
Intendanturen. Som det interesserede Medlem af R. S. han var, del
tog han i Generalforsamlingen i November. Kort efter angrebes han 
af den spanske Syge, der gjorde Ende paa hans Liv.

August Binzer var lige fra sin Skoletid et overordentlig flittigt 
Menneske. Hans mest udprægede Egenskaber var Trofasthed over
for sine Venner og Kærlighed til Hjemmet, Ribe By og Minderne 
fra den gamle Skole, Egenskaber der saa smukt giver sig Udtryk i 
hans sidste Artikel, der vil bidrage til at bevare hans Minde blandt 
Venner og Kammerater.

Å". /L  /?.

landt de mange gode Minder, vi har taget med fra vor gamle Skole, 
JO hører ogsaa Mindet om den gamle hundredaarige Kastanie, der 
gav Skolegaarden sit karakteristiske Præg. Det var en stor Sorg, da 
den maatte lade sit Liv for Gasudstrømninger af utætte Rør,



Under denne mægtige Kastanie, der dannede en naturiig ind
gangsport ti) Skolen, færdedes vi dagiigen og fuigte dens Vækst. 
Hvor var det ikke med interesse, vi betragtede de store, kiæbrige 
Knoppers Udvikiing, indti! Træet i majestætisk Ynde stod i sin lette 
hvide Foraarsdragt. Hvor husker vi ikke, naar de fine, hvide Fnug 
daiede iydiøst ned og iagde sig paa Piadsen eiier os, der gik under 
det. i Sommertiden — navniig Eksamenstiden — nød vi godt af 
dets køtige Skygge; thi rystende af Eksamensfeber skuide vi dogai- 
iigevei biade Bøgerne igennem, medens vi sad paa den runde Bænk 
omkring Kastanien, i Efteraarstiden, naar Frugterne triiiede ud af de 
piggede Kapsier, fandt vi en troskyidig Fornøjeise i at kaste dem paa 
hverandre.

Hvor knytter der sig ikke mange Minder ti] den gamie Kæmpe, 
der maatte iide saa forsmædeiig en Død. Hvad har den ikke ople
vet i Aarenes Løb, hvormange Mennesker har den ikke set gaa sig 
forbi og i hvormange Siags Sindsstemninger? Den har fuigt Skotens 
Udvikiing i ca: 60 Aar og hørt mangen interessant Samtaie, den har 
været Vidne ti] den første unge Piges Entre i Skoien, og den 
har lyttet ti! den aliermindstes Leg paa den grusbeiagte Piads 
med den „gamie Traniygte", den har giædet sig over de unge 
Studenter, der tængtes efter den store, uroiige, brogede Verden og 
over de æidre, mere erfarne, der ved Transiokationen vendte tiibage 
for en Stund at opfriske gamie Minder. Den har ogsaa været en an
dægtig Tiihører ti] den vidunderiig smukke Kantate, naar den lød fuid- 
tonigt gennem Skoiegaarden, de faa Gange, Vejret tiiiod at afholde 
Transiokationen i det frie. Kantaten, der krævede megen Tid tii ind- 
øveise og heist Orkesteriedsageise, er desværre i de sidste Aar bie- 
ven afiøst af en mindre og iangt ringere stemningsfuld, saa vi, der er 
opvokset med den gamie, ønsker den snarest maa vende tiibage og 
atter blive „sat i Højsædet".

Der er noget i, naar den unge Minister i Julius Magnussens 
„Skyidig eiier Uskyldig" siger, at der rundt om i Landet er mange 
Skoiegaarde med mange Skoiekastanier, men ens egen hoider man 
dog mest af; thi den er den bedste — det gjorde vi ogsaa, vi holdt 
af vor Kastanie som af intet Træ paa denne Jord;vi var saa usige- 
iig stoite af den og viste den med Giæde ti) de fremmede, der kom; 
Vi føite, den hørte os tii som vor Særejendom, og derfor er det med 
Vemod, vi har taget Afsked med den.

Nye tidssvarende Bygninger er skudt op — udvendig i gammet- 
dags Stii — og danner en anden Ramme om den gamie Skoiegaard, 
m en  med den gamie Kastanie forsvandt et Stykke af Skotens Poesi. 
Vi aidrig mere faar igen. Nu maa vi nøjes med at ieve med Min*
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det om, hvad den har været for os, da vi færdedes indenfor de røde Mure.
„Tempora mutantur et nos mutamur in illis"; Mindet siaarBro 

meiiem Fortid og Nutid.
August R/uze/-.

Den nuværende Skolebygning stammer fra 1856, imedens Skolen som 
saadan blev oprettet 18' Juni 1145 (jfr. Adj. V. Bloch: „Ribe Kathedralskole gen
nem 700 Aar").

Den gamle Kastanie blev fældet Sommeren 1914.

P rofessor V ilh . A ndersen  om Ribe.
Professor Vilh. Andersen, der har benyttet sin Sommerferie til en Cykletur 

igennem Landet, fortæller i „Nationaltidende" om Turen gennem Jylland. Særlig 
dvæler Forfatteren ved sit Ophold i Ribe. Af den fortræffelige Artikel, der er 
holdt i Professorens sædvanlige friske og livlige Sprog, anfører vi følgende Brud
stykke:

Maaiet er sønder omme; Ri be .
Paa to Miies Afstand ser man dens Taarne sejie som et Syn i 

Luften. Man er da nær ved Kongeaaen, det nuværende Danmarks 
Sydgrænse, hvorover den Fiig af Landet, i hvis Midte Byen tigger, 
bugner ud som en paasyet Lomme, i denne Afstand og i denne hi
storiske Beiysning, ser de tvende Kirketaarne ud som et Par, det 
sianke, iyse sydvestiige Taarn ved Siden af det firkantede, røde Mur- 
stenstaarn, oprindeiig Byens Vagttaarn. Ja, det ser ud, som om dette 
Par virkeiig var en Mand og en Kvinde, og som om hun støttede 
sig ti] ham for at staa bedre fast i den stærke Biæst paa det udsatte Sted.

Men at komme tii Byen setv er ikke Historie, det er Folke- 
vise. Skønt der ingen „Dagmar" er uden Hoteiiet af dette Navn, 
man tager ind i, et gammeit Patricierhus paa Torvet bag Domkirken, 
og saa naturiigvis Fru Anne Marie Carl Nieisens skønt udtænkte og 
uheidigt opstiiiede Dronning Dagmar Figur paa Slotsbanken, der fra 
sin afskaarne Skibsstavn ser ind imod Byen med et Udtryk, som om 
det ikke blot var Kongen, men sin fraskildte Bagpart, hun længtes 
efter, og skønt Gummihjulene hopper mod Brostenene med en an
den Lyd end Hovslagene under den enligt ridende Konge, — det ,er 
dog endnu Folkevise at ride ind paa Ribe Bro og „op ad; Ribe 
Stræde".

For der fuldt op af Broer i Ribe, paa Hovedgaden er der hele 
tre, hver med sit Vandmøllehjul, der gaar rigtig rundt som i de gamle 
Viser. Og der er Stræder, som intet andet Sted i Danmark. „Slip
perne" fra Grønnegade over Fiskergade til Skibbroen, der lugter fug-
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tigt og skipperramt heit ud i Navnene Køthottstippen o. ft., og hver 
af dem har som en Rosin et Staffeti og en Mater i begge Ender.

Jo vist er der Fotkevise i Ribe, og ikke btot paa Litiebjærget, 
hvor Anders Sørensen Vedet boede og først tod de Viser trykke, der 
sammen med Hotbergs Komedier og Andersens Eventyr er Kronju- 
veterne i den danske Poesi. Der er som i Viserne den btideste Ynde, 
trykket tæt op imod den barskeste Natur, og — som vi nu, især nu, maa 
titføje — imod den mest sorgfutde Historie. Der er Hytd, Lind og Ro
ser og kraprode Huse og Tage, og op over dette Tav) af Grønt og 
Rødt tofter sig som det stadigt titbagevendende Omkvæd paa en 
Fotkevise det gamte Vagttaarn. Fra dets Tinde „ser man ud saa 
vide" — videre, synes man, paa Grund af de historiske Forhotd, end 
fra noget andet Taarn i Danmark. Her er Kongerigets udftydende 
Grænse — „for oven de grønne Enge, for sønden tigge ved Aa".

Det er dejtigt at hvite i Ribe. Det er endnu hertigere at fare 
ud derfra og komme titbage igen. Over Vester Vedsted, den syd- 
tigste danske Kirke, ad Ebbevejen tit Mandø. Etter et rask Morgen
ridt tit Esbjerg, Ribes Mod-By; med Baaden over tit Fanø; forbi Bade- 
hotetterne; i Stranden tit Sønderho, der tigger som et sotbaget Grøn
svær i Ktitterne med en Feriekotoni af setvejende Lærerinder (et 
Særsyn i Naturen!) og midt i Stadsen en Mater, der ikke tør pen
ste den af, for at ikke Pubtikum skat staa Krøtter paa Næsen og sige 
Exner. Derfra titbage tit Nordby ad den med Tang asfatterede Dih- 
gensevej, der for en Cyktist, der skat naa Damperen og har Mod
vind, kun att for godt bekræfte! det tokatpatriotiske Svar, jeg fik paa 
min Forespørgsel om det var en god Vej at køre paa: „Ja, uha da!"

Og saa er endda det bedste titbage Hjemridtet fra Esbjerg tit Ribe. 
Det gaar ikke ad Landevejen, men over Darum med gamte Fejtbergs 
Præstegaard, Fotkemindernes Vugge, tigesom Litiebjærget er Viser
nes. ad Kirkestien — det er endnu skønnere at ride mettem Korn end 
i Stranden mettem Ktit og Hav — ti) Diget, der i de sidste Aar er bte- 
vet opført for at skærme Ribe mod Stormftoden. Paa denne mite- 
tange Græsvotd kan man ride i Mag mettem de brede Enge med 
Kvæget og Høstakkene paa begge Sider ind ti) Ribe By, der herfra 
toner het nyt frem, og forskettigt efter Betysningen bredt tronende 
over Marsken etter fantastisk opskudt deraf som Syndftodssagnets 
sunkne Stad, der paany tøfter sig af Havet.

Det sidste Stykke Vej gaar over Hotmene, Ribe Bys egne Enge 
fra gammet Tid under Høhøsten en storstaaet Legeptads for Byens 
Børn og dens Borgere — fra Pebtingernes „Tranedans" tit Potitikorp- 
sets Vaabenøvetser. Her rider man paa Engbund mettem Høstfotk 
og tader sig Midtvejs færge over Aaen med et Høtæs paa Siden,
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Fra dette sidste Ridt bære man Høiugten med hjem ti! Byen og 
ind i det lavloftede Kammers. Maaske der ogsaa er bievet et Bil- 
iede tiibage i Øjet. Et Skønhedssyn. En ung Kvinde, kraftigt vok
sen, med den iette Maske for Ansigtet for at hotde Havluften ude 
og med den piastiske, tungtsmidige Drejning af Kroppen, der frem
kommer, naar man haandterer en Rive. Man synes, hun kunde for
tjene en Piads paa Slotsbanken iigeover for Dronning Dagmar. Hun 
kunde staa der, ligesom for at modtage hende. Den stærke vest- 
jydske Pige skulde, ogsaa naar hun tog Masken af, ikke behøve at 
slaa Øjnene ned for den blide og yndige, men efter alt at dømme 
noget for kleine Prinsesse.

For en dansk Rejsende gives der for Tiden ikke noget længere 
sønderomme end Ribe. For en Dansks Tanker er der det. Men 
det er Tanker af en anden Art end dem, der kommer af sig selv 
paa et Sommerridt gennem Jylland.

En M arkedsdag.
Erindring fra 60ernes Ribe.

Det var altid en stor Fest, i Ribe, naar Krammarkedet stod for 
Døren. Dagen forud var der stor Travlhed paa Torvet. Teltene blev 
slaaet op i talrige Rækker, og man begyndte at pakke Varerne ud. Den 
Gang var der ingen Udgravning omkring Domkirken, saa alt og alle 
skulde naturligvis anbringes saa nær Kirken som muligt. Købmæn
dene flyttede deres Varer ud enten i et Telt eller paa en Disk.

Nede ved Skibbroen laa der mange Skibe fra Fanø, ladet med 
eller Alt dette iagttog vi naturligvis med stor

Interesse.
Saa oprandt da den store Dag — Markedsdagen, — Der var 

Legetøj, store Kristiansfeldterhonningkager med Mandler paa, hvide 
Pebberkager i Hjerteform med Billeder paa, og dette var endog for
synet med en poetisk Udgydelse som for Eks.: , ,Solen staar op og
varmer vor Krop". Penge havde vi ikke mange af, men Tante (?K̂ -

forsynede os gerne med en Mark pro persona.
Nu skulde vi ud at se paa Sagerne, saa tæt ind til Teltene som 

muligt. Der var Trængsel og Skubben, Støden og Puffen, men det 
gik med godt Humør.

Paa Lindegaarden var der som oftest Karussel, der blev trukket 
af en lille hvid Hest prydet med en Fjerbusk i Panden. Naar Klok
ken lod sin spinkle Røst høre, trak Hesten til, og Karussellen kom i
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Gang. Den ulykkelige !il)e hvide Hest travede ustandseiig rundt fra 
Morgen tii Aften. Nu nod vi Kore- eiier Rideturene, indtii Kiokken 
— ak ait for hurtigt — ringede tii Afstigning. Men saa plantede vi os 
tæt op ad Karusseiien, indtii fVa/zs ¿?z%ør/zza/z% skubbede ti! os og 
sagde: ,,bedder tiibages Børn, æ Karesse! ka' et go rundt".

Udenfor Kathoveddoren var der et iiiie Kaffearrangement. Paa 
Bordet stod paa et Fyrfad en stor skinnende Kobberkede!, som ud
sendte en vellugtende Damp. Paa Tallerkener laa smaa Stykker stegt 
Aal, og for Bordenden præciderede Dn/zs Æ^va/zde/*. Han saa lidt 
anløben ud samme Mand, lidt skæv og sidelæns var han, han smagte 
vist lidt for ofte paa de ,,smaa Sorte", men i Dag havde han paataget 
sig al sin Værdighed, og naar Bønderne og deres Familier stillede sig 
op for at faa en Spølkum varm Kaffe, var der Stil over Hans Alex
ander, naar han med den ene Haand rakte Spølkummen og tog imod 
Pengene med den anden. Mellemmaden havde udenbys Folk med 
hjemmefra, og Aalen blev nydt som Paalæg.

Saa var der en Linedanser, hvor vi glædede os over at se paa 
dennes halsbrækkende Forestilling.

Fra et af de overste Vinduer i OroMø/ẑ  DoM var der spændt et 
Tov op til Spiret paa Domkirken. Linedanseren traadte ud af det 
aabne Vindue, bukkede dybt til alle Sider, kridtede sine hvide Sko, 
tog Balancestangen i Haanden og gik saa stolt og statelig henover Tor
vet. Tro ikke man tænkte paa en saadan Blødagtighed som at spænde 
et Næt under. Engang forlød det at Linedanseren vilde køre sin Bed
stemoder paa en Trillebør henad Linen, og det gjorde han. For den 
gamle Dames Skyld vil jeg dog haabe, at det var en Dukke han an
vendte. Men jeg har set Manden sætte sig paa Linen og drikke af en Flaske.

Vi saa paa alt dette uden den mindste Uro, men naar Tallerke
nen blev baaret rundt for at samle Skillinger, saa kom der Uro i Flok
ken, og vi trak os andre Steder hen.

Paa forskellige Steder paa Torvet stillede en Mand eller Kvinde 
sig op med et stort Billede spændt ud paa Stænger. Billedet forestil
lede i Reglen noget skrækkeligt. Saaledes f. Eks. Dampskibet Aa^rza^ 
Brand. Med skingrende Stemme begyndte dets Ejer at synge , ,Stolt 
over Havets Bølge gik Dampskibet Austria", og med en Stok slog han 
eller hun paa Billedet, som illustrerede Visen.

Paa Orez^/zs D/'ø/-n<? sad Azz<? Aar/zas og Aiarøzz Dragon og solgte 
Æbler. Vi spurgte jævnlig om Prisen paa disse og fik meget ofte 
dette Svar: ,,Do har jo ingen Skjællinger o kjov for".

Markedsdagen var en af de store Begivenheder i vor Barndom, 
og jeg er vis paa, at mange gamle Ripensere med mig mindes den 
med Glæde.

E m m a  R e i n s h o l m -
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Ripenser-Samfundets 7. Generaiforsamiing
fandt Sted Fredag den 18. Oktober 1918 i Citys Lokaier,

Dirigenten Stiftsprovst P e d e r s e n  gav Ordet til Formanden Dr. phil. 
K i n c h, der aflagde Beretning om det forløbne Aar.

Foreningen tæller ca. 300 Medlemmer. Af Medlemmerne er Overlærer 
S e c h e r  og Foreningens ældste Medlem Guldsmed U s s in  g afgaaet ved Døden 
siden sidste Generalforsamling,

Det af Kassereren oplæste, reviderede Regnskab godkendtes.
Derefter var man naaet til Valg af Medlemmer til Bestyrelsen.
Dr. K i n c h havde bedt sig fritaget for Genvalg til Formandsposten. Stifts

provst P e d e r s e n  rettede en varm Tak til den afgaaede Formand for hans 
store og dygtige Arbejde for Foreningen i de 5 Aar, han havde siddet ved Ro
ret.. Forsamlingen , sluttede sig hertil ved at rejse sig.

Til Foreningens Formand valgtes derpaa efter Bestyrelsens Forslag Ingeniør
kaptajn P o u l s e n .  De øvrige Valg var Genvalg.

Hermed var Dagsordenen udtømt og Aftenens Foredragsholder Provst S ø- 
r e n s e n fra Skanderborg fik Ordet. Han talte om »Minder fra en Rejse i 
Palæstina« og gav en overordentlig interessant Skildring af Byer og Steder 

kendt fra Biblen samt af Landets Natur og Befolkning. Foredraget modtoges med 
varmt Bifald fra Forsamlingen.

Kl. 8Li gik man til Bords, og snart gik Talerne Slag i Slag. Dr. K i n c h  
rettede en en Tak til Foredragsholderen. R o s e n s t a n d  talte for »Russerne« 
af 1918, for hvilke Student Iver T h o m s e n  takkede. Endvidere talte Politi
fuldmægtig B u c h  for den nye Formand, der takkede sin Forgænger, og Tang 
P e d e r s e n  for Ripenser-Bladets Redaktion. En morsom Sang om »Ribe før 
og nu« satte snart Humøret op.

Derefter dansedes der.

Ribe Katedralskole.
Elevantallet var ved Skoleaarets Begyndelse 2. September 188.
Følgende nye Lærerkræfter er ansatte:
Cand. mag. Frøken Luise M o r t e n s e n  og cand. mag. M a 11 b æ k der 

begge tillige er gamle Ribestudenter. Skolen tæller nu 4 af sine gamle Elever 
blandt sit Lærerpersonale, idet Adjunkterne V. B l o c h  og M. J e n s e n  som 
bekendt ogsaa har frekventeret Ribe Skole.

Den 4. November døde Elev i 4. M. Klasse den 16-aarige Valborg T h y  s s en  
Datter af Provst T h y s s e n  i Ribe. Den livsglade unge Piges pludselige Død 
vakte naturligvis stor Deltagelse saa vel paa Skolen som i Byen. Efter dette 
Dødsfald var Skolen, for at forebygge Smitte, lukket i 14 Dage.

Hejmdal
begyndte sin Sæson med 20 Medlemmer, hvoraf 4 kvindelige. En og anden 

. Hejmdalist af den gamle Skole, vil antagelig ryste paa Hovedet ved. Tanken 
om de unge Piger midt i den piberygende Forsamling, men maaske kan de unge 
Damer højne Tonen i den gamle Forening. Forøvrigt har der en kort Tid tid
ligere været kvindelige Medlemmer i Hejmdal.

Gamle Ribe-Disciple i Krigen
Den 2. September faldt Løjtnant i den 13. kanadiske Hær Otto Bertel 

K r e n c h e l .  Han var Søn af Apoteker K. i Holstebro, og frekventerede 1896 
—1900 Ribe Skole. Under sit Skoleophold boede han i Frøken Øgmundsens 
kendte Pensionat i Hundegade. Efter at have taget Almindelig Forberedelses-

r
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eksamen uddannede Krenchet sig som Landmand og drog 1907 tii Kanada. Da 
Krigen brød ud meldte han sig under de Allieredes Faner. 1 det blodige Slag 
ved Ypern vandt han sine {ørste Sporer. Han modtog Victoriakorset og avan
cerede 1917 til Løjtnant.

Endvidere er iølgende S ø n d e r j y d e r  faldne i 1916: Andreas L. J e n s e n  
fra Hvidding en Søn af Savværksbestyrer J. og 1917 Asmus C h r i s t e n s e n  
fra Vedsted {Realeksamen 1909), Asger J a c o b s e n  fra Brøns har været sav
net siden Krigens Begyndelse. _

Fremmede Krigsfanger i Ribe
I Slutningen af Maj og Begyndelsen af Juni 1915 begyndte de første Flygt

ninge fra Fangelejrene mod Syd at vise sig i Ribe. Disse, der var af forskellig 
Nationalitet, Englændere, Franskmænd, men hovedsagelig Russere, sendtes efter 
at være forsynede med nyt Tøj over København til deres Hjemland. Da For
holdene imidlertid udviklet sig saaledes, at Hjemsendelse blev umulig, og tilmed 
Fangernes Antal steg betydeligt, især, da efter Rumæniens Indtrædelse i Krigen, 
en Del Rumænere kom til Ribe, maatte man ordne sig paa anden Maade. Man 
indkvarterede Russerne i en Telt-Lejr ved Plantagen og senere i en Lade paa 
Ribe Nørremark. Det lykkedes Eiterhaanden at faa ca. 200 af Fangerne overført 
til Horserød-Lejren ved Helsingør, men endnu er ca. 40 Russere tilbage i Ribe.

Disse indkvarteredes i den omtalte Lade, hvor der er indrettet Soverum, Køk
ken, Opholdsrum og Værksted.

' Rumænerne, hvis Antal nu er 20, bor i et Pensionat i Byen.

' Ny kommunal Administrationsbygning i Ribe.
Byen har købt de overfor .Klubbens« Hotel i Skolegade liggende Ejendom

me, paa hvis Grund der skal opføres en Bygning med Plads for Kommunekon
torer, Politistation og Folkebibliotek med Læsestue. Man har overdraget Arkt- 
tekt L ø n b e r g  J e n s e n  at levere Tegninger og Overslag.

Meddelelser til Medlemmerne.
Den 10. December afholdes Fest i Citys Lokaler med Underholdning af Skue

spiller ved det kgl. Teater C a j u s  B r u u n ,  Spisning og Dans.
For de ripensiske Medlemmer paatænker man at arrangere en festlig Sam

menkomst i Ribe.
R i p e n s e r - B l a d e t s  næste Nr. udkommer i Maj Maaned. Artikler her

til bedes sendt til Redaktionen i Ribe.
K o n t i n g e n t e t  opkræves i denne Maaned. Husk at anmelde Flytning 

til Kassereren.

(//K?<?r Fo/Wsa'f/ong o/ 7;7s?o?/;;/;g og?or P o? o/Ao/-
ifg /torsos mocfe/TK- Daoso 7 /onoor og fdAraar Maonot?. Der or 
fra/To/ A/fa/e /net? gt7??e?t?anser/nt?e Agoos vVyop og Danse/ærer /. 
C. Go??/;o&. Prå? 2 /ir gr. Aft/. /or 2 77mer agen?//g An/nt-Mf/so on; 
Df??ago?so &et?es snores? sent?? ?;'? A'ossereren.

Ripenser-Samfundet. . r. .
optager som Medlemmer alle, der har været Elever i eller Lærere ved Rtbe 
Katedralskole. Medlemstal ca. 3C0.

Kaptajn B. P o u l s e n ,  Formand, Kochsvej 6.
Overlærer C. A m o r s e n, Næstformand, Ribe.
Assistent C. F. C h r  is  t e  n s  en , Kasserer, Lyngbyvej 210, TH. Helr. 1678\. 
Fuldmægtig A. T a n g - P e d e r s e n ,  Sekretær, Norgesgade 42.
Cand. phil. K. H. R o s e n s t a n d. Redaktør, Ribe.
Politifuldmægtig, cand. jur. J. L. Bu c h ,  Gammeltoftsgade 24, 1. Sal.
Stud. med. K. Th. F o g h ,  Vennemindevej 24, 2. Sal.
Ripenser-Samfundet afholder Tirsdagen den 10. December d. A. Kl. 7 Aften- 

underholdning med paafolgende Spisning og Dans i Citys Selskabslokaler.
 ̂ Bestvresen.

Udgivet af Ripenser-Samfundet. 
Redigeret af K. H. R o s e n s t a n d.

Rasmussen i  Rughs Bogtrjhkeri, København.
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MEDLEMSBLAD FOR RtPENSER-SAMFUNDET
Nr. 10 J u n i 1919

F ra  d e n  g a m !e  S k o ie .

Redaktionen mener, at RipenserwSamfundet øn
sker at vide, hvorledes vi lever og trives i den 
gamle Pogegaard.

Vi takker for venlig Forespørgsel og tror, at 
vi kan sige os i god Kondition, skønt ogsaa vi har 
haft et vanskeligt Arbejdsaar. Den spanske har 
været en slem Hindring for Undervisningens regel
mæssige Gang, selv opi vi er blevet langt mildere 
medhandlet end mange andre Skoler og navnlig 
ikke har haft h e l e  Skolen lukket ret længe. Vi 

har haft et Par triste Dødsfald blandt de unge, hvoraf i hvert 
Fald det ene skyldtes Epidemien.

Men Skoleaaret har ogsaa Lyspunkter at pege paa. I Januar 
glædede Professor Vi l h .  A n d e r s e n  under et Besøg herovre 
Skolen ved en mesterlig Oplæsning og Tolkning af nogle af H. C. 
Andersens Eventyr. I Marts fortalte Kaptajn i Marinen H. B i d 
s t r u p  frisk og fornøjeligt om sine Oplevelser i Grønland og fore
viste udmærkede Lysbilleder fra Danmarksekspeditionen. Skolen 
selv har anskaffet en Række Lysbilleder fra det danske Sønder
jylland, og disse forevistes første Gang ved F o r æ l d r e m ø d e t  
d. 15de Februar.
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Vi fik — det er vistnok den almindelige Mening — godt begyndt 
med denne nye og omdisputerede — institution, hvis Formaal 
er at organisere et fornuftigt Samarbejde meiiem Hjem og Skole, 
et nyt Led aitsaa i »den sorte Skoie«s Folkeliggørelse. I For- 
middagstimeme lukkede vi Lærere Skotens Porte op paa vid Gab 
for Forældre, der vilde se Skolen i Drift og overvære deres Børns 
Undervisning; ved Middagstid var der Gymnastikopvisning og Sang 
af den samlede Skole, endelig de sønderjydske Lysbilleder. Selve 
Forældremødet om Eftermiddagen var forholdsvis godt besøgt, og 
vi drøftede bl. a. den nysproglige Retnings mulige Indførelse ved 
Skolen og adskillige Byggeplaner.

Vi haaber, at vi fra det nye Skoleaatrs Begyndelse faar Lov til 
at indføre den nysproglige Retning ved Siden af den matematisk
naturvidenskabelige og den klassisk-sproglige, hvilken sidste jo gen
nem de mange Aarhundreder har været en Hovedpost i vor gamle 
Skoles berømmelige Historie. Men endnu er der ingen Afgørelse 
truffet.

Ellers staar vore Forhaabninger i Genforeningens Tegn. Vi har 
allerede haft den Glæde at anbringe baade Drenge og Piger fra 
vort nye Opland mellem deres naturlige Kammerater, har ikke 
faa Indmeldelser til det nye Skoleaar og glæder os meget til den 
smukke Opgave, der venter os, at være med til at føre dansk Ung
dom hjem igen. For det er jo ikke blot Ribe By, meh, ogsaja Ribe 
Katedralskole, der faar sit rette Opland igen ved Genforeningen.

Til Dannebrogs 700 Aars Fest har vi tænkt at indvi det herlige 
Skolebanner, som en Kreds af Skolens unge Piger har skaffet til 
Veje ved Bidrag fra mange Sider, ogsaa fra Ripenser-Samfundet. 
B r u g e s  skal det første Gang. natar vi med hele Skolen kan hilse 
pa den d a n s k e  Bøg i Gram Skove.

Lad mig endnu tilføje,, at vi har øget vort Billedgalleri af berømte 
Ripensere med en Række nye Reproduktioner. Vi har begyndt en 
Samling af Studenterbilleder og har foreløbig fra 1910— 18. Mon 
ikke Medlemmerne her vil hjælpe os ved at overlade os Gruppe
billeder af Studenter fra Rektor ØUgaards og Rektor Fritzsches Tid 
eller endnu ældre — som Gatve eller ti! Laans?

Ribe Katedralskole, Maj 1919.
K a r l  M o r t e n s e n .
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!n memorian.
Sagfører, Bankdirektør Therkildsen.

Den i vide Kredse kendte og afholdte gamle Ripenser. Sagfører 
T h e r k i l d s e n  er afgaaet ved Døden i sit Hjem i Hellerup. 
82 Aar gammel.

J e s  T h e r k i l d  T h e r k i l d s e  n fødtes den 5. Juni 1837 i 
N o r d b y  paa Fanø som Søn af Lærer Th. Han tog 1856 Præli
minæreksamen ved Universitetet. 1857—60 virkede Therkildsen 
som Kontorist ved Ribe Stiftamt. 1863 tog h^n dansk juridisk 
Eksamen og var under Forberedelsen til denne en Tid ansat paa 
Nordre Birks Kontor.

Fra 1. Januar 1864—1873, da han tog Bestalling som Sagfører, 
beklædte han Stillingen som Borgmester- og Byfogedfuldmægtig i 
Ribe. — )

Da Borgmester M e i n e r t under Krigen af Tyskerne førtes 
til Rendsborg, konstitueredes Therkildsen i Embedet.' Da' han imid
lertid havde anholdt en for tysk Spioneri mistænkt Gæstgiver Erik
sen' og sendt ham til Aarhus, blev han selv ført til K o l d i n g ,  hvor 
han holdtes under streng Bevogtning i 14 Uger.

I over et halvt Aarhundrede 'havde Sagfører Therkildsen sin 
Gerning i Ribe, hvor han paa Grund af sin Retsindighed og Pligt
følelse 'fik mange Venner og blev en af Byens populæreste Skik
kelser. Han var en stille Mand, men undgik dog ikke helt Tillids
hverv. Fra'1876 var han bl. a. i 38 Aar Meddirektør for »Sydjydsk 
Landmandsbank« og i 30 Aar Værge for St. C a t h a r i n æ  Ki r k e .  
— Den 14. Marts 1906 udnævntes han til Ridder af Dbg.

1914 flyttede Therkildsen til Hellerup. Han glemte imidlertid 
ikke Ribe. Ligesom han hver Dag læste »Ribe Stifts-Tidende«, 
var det hans største Glæde i hans og hans Hustrus gæstfri Hjem 
at samle gamle og unge Ripensere til en hyggelig Ribepassiar. Han 
længtes ofte efter Ribe, navnlig savnede han sine daglige Spadsere
ture ti! »Holmene« om Sommeren.

I Efteraaret købte han en Ejendom i Ribe og glædede'sig til 
i det kommende Efteraar at flytte dertil. Dette skulde han imidler
tid ikke opleve. Af sine Venner vil han blive mindet'som den tro
faste gamle Ripenser, han var. '

Overdommer P. M. Andersen.
Et af vore Medlemmer, fhv. Overdommer P. M. A n d e r s e n  er 

afgaaet ved Døden i Københ., 78 Aar gi. Han, der var en Broder til 
Byfoged i Nørresundby Niels A. og Danmarks førte Civilingeniør C.
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C. J. Andersen, fødtes i Ribe som Søn af Hospitalsforstande!;, Stifts
kasserer A. (død 1862). Han blev Student fra Ribe Katedralskole 
1857. Efter at have taget juridisk Embedsekamen i 1863, ansattes 
Andersen samme Aar som Fuldmægtig'paa St. Thomas, og i de føl
gende syvogtyve Aar var han knyttet til de dansk^vestindiske Øer.

Gradvis steg'han til at blive Overdommer 1881 og var en Em
bedsmand, der nød megen Agtelse ikke mindst for sin Dygtighed 
og Omhyggelighed; adskillige Gange havde 'han ogsaa Lejlighed til 
at gøre god Fyldest som Guvernørernes Stedfortræder. 1890 drog 
han hjem'(afløst af Overdommer Jiirs) og blev Borgmester i Assens, 
ti! han tog sin Afsked i 1914.

Overdommer Andersen, der var barnløs, var i første Ægteskab 
gift med en Datter af Prokurator Bahneberg i Vestindien., og hans 
efterlevende Hustru er ogsaa Vestindierinde som Datter af afdøde 
Landfoged Dewhurst paa San Jan, men barnefødt i Canada.

Han vedblev at nære stor Interesse for og Kærlighed til sin 
Fødeby, som han flere Gange gæstede. Afdøde var Ridder af'Dan
nebrog og Dannebrogsmand. '

Ripenser Samfundets nye Formand.

Ingeniørkaptajn B. Poulsen.
Vi byder vor nye Formand hjertelig velkommen — og er tak

nemlige for, at Hr. Poulsen har været villig til at overtage det 
brydsomme Hverv som Foreningens Leder. Vi er overbevist om, 
at han med sin varme Interesse for sin gamle Skoleby og sit rige 
Initiativ er den rette Mand til at lede Ripenser-Samifundet i det 
rette Spor.

Om Kaptajn Poulsen nævner vi følgende Data:
Han er født den 16'. Juni 1875 i Bramminge, hvor Faderen ejede 

Kikkenborg Kro. 1884—92 frekventerede han Ribe Katedralskole, 
hvorfra han blev Student. Han tog Filosofikum og Adgangsprøve 
til Polyteknisk Læreanstalt Sommeren 1893, men opgav efter nogle 
Maaneder Studierne ved Læreanstalten for at blive Ingeniør-Officer. 
1894 blev han Rekrut i Ingeniørkorpset, hvor han i 1908 var avan
ceret til Kaptajn. Han har som Ingeniør ledet forskellige militære 
Byggeforetagender. Under en Orlov var han ansat som Ingeniør 
ved Anlæget af Sejerø Havn. I Januar 1914 forsattes Kaptajn Poul
sen til Ingeniørregimentet som Chef for det nyoprettede 2. Ingeniør
kompagni. Som saadan ledede han med Dygtighed efter Verdens
krigens Udbrud de store fortifikatoriske Armeringsarbejder paa Kø
benhavns Nordfront. I Foraaret 1919 udnævntes han til Ridder af 
Dannebrog.
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Tale for Ribe ?ed Ripenser-Samfundets Fest
iO. December !9!8.

Af Ingeniør O. Blume,

Jeg ønsker i Aften at sige et Par Ord om den By, fra hvilken 
vor Forening tager sit Navn: Ribe — den gamle By — Mindernes 
By — Byen, som sover, omgivet af de grønne Enge; Byen med de 
krogede, snævre Gader, de smaa Huse, de hyggelige Haver,, den 
rotigt. rindende Aa, den ærværdige Domkirke. — Og hvis Stenene 
kunde tate; hvis Byen kunde fortætte os om sit Liv, hvitke Ma
terier kunde den da fremtryHe. hvitken grafisk Danmarkshistorie 
kunde den ikke skildre, hvitke Begivenheder kunde den ikke be
rette om, hvitke Livsskitdringer kunde den ikke fortælle om de 
Mænd, som en Gang gjorde Danmark mægtigt, og som levede og 
færdedes i dens Skød. — Ringe og ubetydelig var den, da Ansgar 
for ca. 1000 Aar siden byggede Danmarks 2den Kirke dér. Stor 
og anselig voksede den sig gennem Aarhundrederne; Rigsstad, 
Kongestol; da Danmarks Konge boede paa Riberhus, og Riddere 
med deres Fruer, deres Svende og Væbnere færdedes paa dens 
Gader! Da Skibe kom fra fjærn og nær og lossede ved Aaens 
Kajer; da fremmede Købmænd i Boderne paa Markedspladsen frem
viste deres Varer i Silke, Fløjl, Guldbrokade, Vine og Krydderier 
fra mere solrige Lande! Det var Ribes Velmagtsdage; da var Ribe 
Danmarks Hjerte!

Men Tiderne forandrede sig; Tiden løb fra Byen; andre Byer 
sprang op, og tog Luven ud af dens Sejl! Byen skrumpede ind og 
blev lille! Og da det største Slag ramte den; da Slesvig blev fra
vristet Danmark; da Ribe mistede sit sydlige Opland; da Vejen mod 
Syd — faa Skridt fra Byen — blev spærret med Toldsted og sort
hvide Grænsepæle, saa kunde Ribe ikke mere; saa faldt den i Søvn.

Saa blev den saadan, som jeg husker den fra min Barndom: 
Stille, hyggelig, fredelig, med ringe Færdsel og Liv; som jeg husker 
de lune Sommeraftener med Duft fra Hyld og Sirenen i de hygge
lige Haver; med Duft fra det nyslaaede Hø paa Engen trængende 
ind i hver en Krog af Byen; med Aareplask fra den roligt rindende 
Aa; naar Køerne adstadigt kom vandrende hjem gennem Gaderne; 
naar man gik Tur i Plantagen eller i Alleen og maaske var heldig 
nok til at møde — eller endog at faa Lov til at spadsere med den 
unge Dame. hvem man for Tiden tilbad! Som jeg husker det salte 
Pust fra Vesterhavet, naar Efteraarsstormen kom buldrende ind



over Byen, saa Vandet stod højt over Skibbroen, og Tagstenene 
rastede ned fra Tagene! Som jeg husker de mørke Vinteraftener, 
naar Gaderne laa stille og ubefærdede, og Petroleumslampeme 
blev tændt bag de nedruflede Gardiner i de hyggelige, favfoftede 
Stuer! Som jeg husker de kolde Vinternætter, naar Sneen føg om 
Domkirkens Taarn, og man hyggede sig under Dynen og fyttede til 
Vægterens melankolske og drævende Sang. — Og Byen sov; slum
rede ind og drømte om sin store Fortid — rig i sine Minder!

Men nu er for Ribe Drømmenes Tid forbi. De store Begiven
heder i Udverdenen, den store Virkelighed banker paa dens Dør! 
Som »Tornerose« i Eventyret blev vækket af sin lange Søvn. saa- 
ledes bliver nu Ribe vækket af sin dybe Slummer. Nu er det Hand
lingens Tid! Nu, da Danmark igen skal eje, hvad Danmarks er med 
Rette; nu da Ribe igen skal nyde godt af, hvad Ribe s er: det store 
sydlige Opland; nu da Pulsaaren fra Syd igen skal (pumpe Liv og 
Kraft ind i Byens Hjærte; nu da Vejen mod Syd ikke længere skal 
stoppe op ved Grænst^pæle og Toldsted, nu kan vi vente, at Ribe 
skal indtage en hæderlig Plads blandt Danmarks industridrivende, 
velstaaende Byer!

Stor og mægtig som i de gamle Dag, det bliver den ikke; Kongs- 
stad og Rigsstad, det opnaar den ikke at blive. Men ny Mænd, 
nyt Blod, ny Energi ny Kræfter, ny Virksomhed, ny Foretagender, 
ny Bygninger, ny Handel, alt det vil den faa! Og den vil gro i Stør
relse og Velstand.

Men nu er det saadan her i Livet, at Skæbnen ikke giver noget 
for ingenting. For alt maa der betales en Pris! Og det er muligt, 
at Ribe, naar den faar dette nye, vil miste noget af det, som har 
foraarsaget, at vi havde den kær, noget af det ærværdige, middel
alderlige, hyggelige, maleriske!

Hvem véd om »Tornerose« vaagen var saa skøn og attraa- 
værdig som »Tornerose« sovende; hvem véd, om Ribe under de 
ny Forhold vil være saa hyggelig og ideel, som vi har kendt den! 
Hygge og Skønhed trives kun daarligt sammen med det moderne, 
pulserende Liv. — Men sikkert er det, at Kærnen vil blive den 
sa<mme; meget af det skønne, det ideele vil Ribe bevare. — Byen 
vil beholde sine Minder; vi — dens Børn — vil altid beholde vore 
Minder om Byen. som den var i vor Barndom. For os vil den altid 
være: Dengamle By — Mindernes By — Ribe.
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Ribes Matere.
Ved Maleren Chr. F. Beck.

¡N aar Storken har taget sin Rede i Besiddelse paa Ribes røde 
Tage, kan man være saa temmelig sikker paa ogsaa' en skønne 
Dag at se en Maler slaa sit Staffeli op i en af de krogede Gader, 
og at han snart efterfølges af en hel Sværm Kunstbrødre.

Thi Ribe er en Lækkerbid for en Maler og — næsten lige saa 
god som en Sparekassebog! Og det er ikke de ubetydeligste blandt 
danske Kunstnere der i Aarenes Løb har gjort deres til, at Ribes 
Ry er gaaet viden om Land.

(Allerede i Midten af forrige Aarhundrede maler J ø r g e n  
R o e d sine henrivende Interieurs fra Domkirken, og i 70erne kom
mer Z a h r t m a n n ,  som ogsaa slaar sig ned i Kirken., malende bl. a. 
det morsomme Billede )>Under Salmesangen«, hvor man ser den 
trygt sovende gamle Mand i Læderlænestolen, dysset i Søvn af 
Syngedrengene, som ses paa Orglet mellem Triforiebuens Søjler. 
Paa Reé's Auktion sidste Aar var en lille Skitse af Zahrtmann 
fremstillende samme Sted. men i Stedet for den blide Stemning med 
den sovende Mand, staar der her en vred Riddersmand, i en truende 
Stilling, som om han vil springe ned i Kirken.

Heldigvis ejede Danmark senere en Kunstner som H a n s  T e g 
ner,  der til sine Holberg Illustrationer saa at sige benyttede hvert 
Hus i Byen. Han lader »Collegium ¡politieum« samles i Weis's 
Stue og anbringer Clausens Gaard og Apotekergaarden som virk
ningsfulde Baggrunde for Komediens Personer. Og alle Ribes gamle 
udskaarne Døre og Bindingsværkshuse kan man gense ved at blade 
hans Værk igennem.

Ogsaa C a r l  T h o m s e n  benytter Ribe til sine Illustrationer; 
saaledes i Ingemanns Morgen- og Aftensange, hvor han lader Væg
teren staa under Domkirkens morsomme lille Trappetaarn.

H e i n r i c h  H a n s e n  tegner sine korrekte Perspektiver fra 
Byen. som i Gengivelse spredes Landet over; men først med Johan 
R o h d e kommer den Maler, der bedst har forstaaet Byen og har 
gjort mest for at give Publikum Interesse for Ribe.

Han gæster Byen til alle Aarstider, maler Domkirkepladsens 
Blæst (¡Kunstmusæet) og Aaernes Slyng i de grønne Enge, han 
maler Gaderne som han ser dem i Sol og graat, med de grønne 
'Hyld mellem de røde Tage. med Drifter af Køer drivende om 
Hjørnet; og alt set og gengivet med et saadant poetisk Kunstner-
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sind, at Folk. der saa Billederne paa Udstillingen, fik Lyst til at 
rejse til den By, hvor aabenbart Eventyret levede endnu.

Senere kom saa mange — mange andre! T o m  P e t e r s e n  ra
derer en Masse gode Plader derfra, som er landskendte, og maler 
bl. a. i 80erne et Billede, som i en rædsom Farveproduktion hæn
ger hos mangen Smaamand, nemlig den morsomme Puggaardsgade

Chr. F. Beck: »Ved Skeels Kapel i Ribe Domkirke«.

med de legende Børn. Og*) S o y a  J e n s e n  kommer; for at fiske 
Ørred, men ender med aarligt at gengive en stor Del af de gamle 
Gaarde og Gader; Billeder. Tiden er løbet en Del fra. men som 
altid vil bevare en topografisk Værdi. Domkirken restaureres, og
*) Vi kan ikke ganke underskrive den Karakterisering, Hr. Chr. F. Bech, der 

selv er en betydelig Ribe-Maler, giver Professor Soya Jensens Kunst. Det 
er vor Mening, at Soya Jensens Billeder foruden at være af topografisk 
Interesse ogsaa har betydelig kunstnerisk Værdi. Vi tænker bl. a. paa 
hans henrivende lille Akvarel fra Apotekets Gaard. Re d .
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de unge Malere derfra som R e e s e n ,  S t e e n s t r u p ,  K o n g s bak 
og andre glæder sig over at arbejde i den idylliske By; og da Kir
ken indvies, maler K n u d  L a r s e n  det pompøse Billede i Stifts- 
musæet, og han finder paa Holmen ved Mellemdammen yndefulde 
landskabelige Motiver med ludende Pil over Aaens blanke Vand.

Endnu i Aar kan man paa Charlottenborg træffe Ribe; N. P. 
Mo l s  lader nemlig en Drift Køer gaa paa Vejen uden for Bjerrum- 
gaarden, indimod Ribe, hvis Silhouet tegner sig mod en Bygevejrs- 
himmel, og paa et lille Billede viser S i g v a r d  H a n s e n  os, hvor 
pænt pudset Messingfadet er i Weis' Stue.

Men er det da til at undres over, at vi alle drages mod Ribe?
Hvor i Danmark træffer vi saa meget af det, som virkelig har 

»Duft« over sig?
Og underligt er det dog, at alle disse Malere stadig kan finde 

noget nyt. noget, som ikke før er set just paa den Maade; selv
følgelig vil der altid være Eftersnakkere som helst stiller Staf
feliet op ¡paa det Sted, en anden nylig forlod; men den Slags Malere 
har heller aldrig gavnet Byen — snarere skadet den.

Nu vilde det være ønskeligt, om Ribe kendte sin Tid. at den 
yderligere vilde værne om det fra Fædrene nedarvede, saaledes 
at nu kommende gode Tider ikke skal sætte det Spor i Byen, at 
de kritikløst river ned for at give Plads for »moderne« Bebyg
gelse; »Moderne« er for det meste altid hæsligt!

Eller pt Byraadet lægger for meget Jord ud til Kaalgaarde. 
eller fælder Træer, der ingen staar i Vejen, eller — kort sagt — 
helst ikke blande sig i Ting, det ingen Forstand har paa, thi det 
sørgelige Resultat vil nemlig blive at Ribe mister sin Tiltræknings
kraft for Turisterne, og naar saa ogsaa Storkene ikke kommer 
mere, fordi Landskabets Karakter omskabes og de rare Frøer ud
dør, saa kan en gammel Ripenser til den Tid tage sit Barnebarn 
paa Knæet og begynde Historien saaledes: »Det var det Aar, da 
Krigen sluttede, da var her 18 Malere, som malede paa hvert sit
Gadehjørne-------« men Drengen vil ikke forstaa det, han mangler
Forkundskaber, h an  har nemlig aldrig set en Maler.

Vor Forening.
Sæsonen 1918—19.

Den 10. December alholdtes en al 70 Medlemmer besøgt fornøjelig festlig 
Sammenkomst i »City«s Lokaler.

Kongelig Skuespiller C a j u s  B r u u n  indledede Aftenen med at læse for
skellige Digte, væsentlig jydske, og gengav dernæst forskellige Scener, forfattet 
af ham selv. Den sidste især, en Parodi paa et Sogneraadsmødej, fik ligefrem 
Tilhørerne til at vride sig af Latter.
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Ved Bordet talte Formanden, Ingeniørkaptajn P o u l s e n  smukt {or Søn
derjylland og Ingeniør B l u m e  for Ribe By i den nye Tid.

Med en lille Dans sluttede den hyggelige Aften.
Til den !. April havde man indbudt til en Spisning i »City«; men denne 

maatte aflyses paa Grund af manglende Tilslutning.
Der udsendtes derefter til den 12. April Indbydelse ti) en Aften paa 

Skydebanen, hvortil ca. 40 Deltagere meldte sig. Aftenen forløb meget vel
lykket. Souperen lød paa Oksefilet jardiniere, Nougat Is og Kaffe, dertil Rødvin 
og Madeira. Maden var yppperlig, og Vinen rigtig god, og det satte straks 
Stemningen op. Formanden bød velkommen, og Fuldmægtig Buch talte for 
Ribe, Ingeniør Blume for Damerne.

Efter Kaffen dansede og »bridgede« man til Kl. 11. Blandt Deltagerne saas 
Højesteretsassessor Petersen med Fruel Overingeniør Petersn med Frue, Murer
mester Arnung og Inspektør Orla S'iorml Overretssagførerne Sundbo, Olsen, 
Linnet og m. fl. Det var jo navnlig de llidt »modnere« Mænd, der havde givet 
Møde; vi antager, at Prisen, 9 Kr., har været lovlig høj for de yngste.

Det er antagelig Meningen for Fremtiden at holde 1) Generalforsamling med 
Smørrebrød! 2) en Aften med Dans, Oplæsning og Smørrebrødsbord og 3) en 
Middag med Dans — altsaa 3 Fester i Sæsonen. De to første skulde saa 
holdes i Studenterforeningen og Middagen paa Skydebanen, saa haaber man 
paa den Maade at stille aflle tilfreds.

Dansekursuset forløb ogsaa vellykket; 16 Par med Formanden i Spidsen 
deltog. Blandt Deltagerne fandtes Ingeniør Blume, Overretssagførerne Linnet, 
Olsen, Sundbo, cand. juris Erik Styrup, cand. polit. Quedens o. fl. Da die to 
Maaneder var forbi, afslørede Deltagerne sig som habile Dansere. Blandt de 
dygtigste maa nævnes Ingeniør Blume, som nu danser en fejende Tangovals, og 
vor ærede Formand, som er Ekspert i Boston!

Pibe-Foreningen af !9!8.
Da Vaabenstilstanden i Efteraaret 1918 gav Verden Haab om en snarlig 

Fred, gød den samtidig nyt Liv i det gamle danske Haab om Genforening med 
vore Landsmænd søndenaa, og stærkest kom vel Sindene i Bevægelse langs 
Jyllands Sydgrænse, ikke mindst i vor egen gamle Stad.

Ribe hørte jo i sin Tid til de saakaldte Enklavef !aa altsaa midt i Sønder
jylland, halvt en kongerigsk, halvt en sønderjysk By. Intetsteds følte man Am
puteringen i 1864 stærkere end her; hele Byens sydlige Opland blev skaaret 
bort.

1 Tidens Løb fik man paa Rigsdagen Øje for, at man skyldte den gamle 
Grænseby et Hensyn, og naar forskellige hele eller halve Statsinstitutioner lagdes 
her — sidst Stats-Kvindeseminariet — spillede denne Følelse af Forpligtelse 
overfor Ribe utvivlsomt en ikke ringe Rolle. Men til nogen virkelig Opblomst
ring af Byen kunde den Slags Foranstaltninger — hvor betydningsfulde de end 
var — selvfølgelig ikke føre; de var kun som Plastre paa et Saar.

Saa kom — vi kan vel sige: Visheden om Genforening med det nordlige 
Sønderjylland, og Stillingen blev med eet Slag forandret. Den tilstoppede Kilde 
vilde snart atter flyde, de hæmmede Muligheder atter faa frit Løb. Nu gjaldt 
det om at benytte dem. Nu nyttede det ikke længere at gaa til Staten; nu 
gjald! det for Ribe Borgere s e l v  at være vaagne, i Tide at træffe de nødvendige 
Foranstaltninger, saa at Byen kunde staa rustet, naar Timen kom.
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Her var en Sag, hvor a t i  e burde arbejde med), uden Hensyn til sociale 
eller politiske Delingslinier; thi det gjaldt vor By; det gjaldt os alle.

Tanken om at danne en Forening af Byens Borgere til Fremme af allehaande 
Interesser, økonomiske og sociale, en Forening, der kunde lægge Forholdene 
til Rette saaledes, at vi ikke stod uforberedte, naar der skulde skrides til 
Handling, kom da ogsaa straks efter Vaabenstilstandens Indtræden op. Frugten 
deraf var den paa et Borgermøde den 8. Januar 19f9 stiftede Forening: R i b e- 
f o r e n i n g e n  af  1918.

Bestyrelsen kom til at bestaa af 15 Medlemmer, med den kendte og ansete 
Bymand, Stiftskasserer R o s e n s t a n d  i Spidsen som Formand. Kontingentet 
blev sat saa lavt — en Krone aarlig —, at alle kunde være med. Der ind
meldte sig straks ca. 500 Medlemmer, og Medlemstaillet er nu ca, 600.

Foruden det regelmæssige Kontingent har Foreningen modtaget en Del Gaver 
fra Enkeltpersoner og institutioner, saaledes at Finanserne maa siges at staa 
ret godt.

Man nedsatte straks forskellige Udvalg: Et F o r r e t n i n g s u d v a l g ,  der 
skulde hollde aille Traadene sammen, et Vejudvalg, et Besejlingsudvalg, et Ud
valg for en Forsamlingssal,, et Skoleudvalg, et Jernbaneudvalg, et Jurisdiktions
udvalg og flere. Hvert Udvalg kom til at bestaa af 3 Medlemmer af Bestyrelsen, 
med Ret til at supplere sig med Sagkyndige udenfor Bestyrelsen, en Ret, som 
aille Udvalgene har benyttet sig af.

Som det vigtigste Udvalg opfattedes med Rette J  e r n b a n e u d v a l g e t ,  
hvis Formand blev Købmand J e n s  A n d e r s e n .  Hr. Andersen har sammen 
med hele Udvalget gjort et energisk Arbejde cg benyttet de gpnstige Betingelser, 
som Ribe maatte have paa dette Omraade. Ved Jernbaneloven af 1908 var 
der bevilget en s m a l s p o r e t  Bane fra Ribe mod Øst til Grænsen. Ved 
energisk Arbejde, skønt der fra anden Side arbejdedes i anden Retning, lyk
kedes det at samle alle interesserede Kommuner, baade i Kongeriget og i Søn
derjylland paa Strækningen Ribe—Gramj om en Jernbaneplan Ribe__Gram i Til
slutning til Gram—Haderslev-Banen. Forhaabentlig bliver Banen bredsporet, da 
man efterhaanden er kommet bort fra de smalsporede Baner. En Deputation 
fra Foreningen og Byraadet har i København haft Konference med Trafikmini
steren og faaet Sikkerhed! for, at Regeringen betragter det som sin Opgave at 
fremme Planen af 1908. Et fuldstændigt Overslag over Banen er under Ar
bejde — maaske i dette Øjeblik færdigt —, udarbejdet af en af Foreningen an
taget Ingeniør.

Naar Udvalget har kunnet arbejde med saa godt Resultat, skyldes det ikke 
mindst den Interesse, som B y r a a d e t  har vist Sagen og Foreningens Arbejde 
i det helle. Byraadet lovede straks at staa i Forskud i finansiel Henseende og 
nedsatte et Udvalg, der har arbejdet i nøje Kontakt med Foreningen.

Pladsen forbyder os at omtale de andre Udvalgs Arbejde i Enkelthederne; 
men der er paa forskellige Omraader, saaledes baade hvad Vejnettet og Juris- 
diktionsforhdidene angaar, gjort gode Forarbejder. Forhaabentlig vil det ogsaa 
lykkes Foreningen at bidrage sit til Løsningen af et Spørgsmaal, som er og vil 
blive endnu mere brændende i Frem iden: Boligspørgsmaalet.

Vi skal endnu Mot meddlele, at der er godt Haab om, at Byen ved For
eningens Arbejde kan faa den store Forsamlingssal, den hidtil har savnet; men 
Planerne ligger endnu ikke fast nok til en nærmere Redegørelse. Der er jo paa 
dette Omraade el Hensyn, der kommmer i Forgrunden) nemlig det finansielle: 
det er dyrt, meget dyrt at bygge for Tiden.

Ribe-Foreningen af 1918 er et Vidnesbyrd om, at man ikke er faldet i Søvn 
i Ribe. Tornerose synes at være vaagnet, da det lysnede i Tjørnekrattet. Alle 
Venner af den gamle By vil ønske, at dette fælles Borgerarbejde, der er be
gyndt, maa blive fortsat ad Aare; at Ribe maa faa Gavn af den nye Tid, vide 
ait benytte sine Muligheder, men gøre det med Takt og Smag saa at de kul
turelle Værdier, de gamle Minder om Fortiden, som hidtil har givet den dens Sær
præg, ikke forsømmes, men plejes yderligere. Her i Ribe er der som faa andre 
Steder Mutlighed for, at Fortid og Nutid kan række hinanden Haanden uden at 
kollidere i Disharmoni, naar Erhvervsenergi og Respekt for de nedarvede Kultur
værdier arbejder sammen. —e.
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Ribes sønderjydske Kunder.

Naar man i denne Tid gaar ned ad Ribes tidligere saa stille) og menneske
tomme Gader, skulde man ¡trods den straalende Foraarssol tro, at man befandt 
sig ved Juletid, En saadan Mængde pakkebelæssede Mennesker møder man.

Det er vore Venner fra den anden Side Grænsen, der søger hertil for at 
forsyne sig med de mange forskellige Slags Varer, som de i de sidste svære 
Aar har maattet Isavne. Og vi under dem dem af vort ganske Hjerte, selv om 
vi ofte maa løbe fra den ene »tørlagte« Butik til den anden for at faa [for 10 
Øre Kardemomme eller et ¡halvt Pund Chokolade. Vi smiler venligt, naar vi 
ser de velkendte nye Gadetyper, Far, Mor og en hel Hale af Børn. ¡Manden 
bærer en Rygsæk, og ¡Mutter og Børnene bærer paa hver af deres 10 Fingre 
større og mindre Pakker. Det er gode Sager, de fører med sig: Kaffe, Cho
kolade, lidt stribet Flæsk, Krydderier, Manufaktuvarer m. m. Det er slet ikke 
saa ringe Kvanta, Købmændene sælger i disse Dage, især gaar Chokolade
handelen rivende. En enkelt ¡Købmand skal efter Sigende have solgt for ca. 
1000 Kr. Chokolade paa én Dag. [

Naar Eftermiddagstoget sydfra Kl. ¡3,26 kommer ind. som oftest forsinket, 
pulserer Livet livligt. Ofte er Børnene i Flertal. Man kan saaledes til Tider 
se op mod et ¡Hundrede Børn styrte fra Banegaarden foran de voksne. Maalet 
er først Bankerne, hvor man faar de tyske Mark vekslede. Tilstrømningen 
til Pengeinstituterne er ofte i Eftermiddagstimerne saa stor, at Folk maa staa 
helt ud paa Gaden, og det kniber med at blive færdig til Lukketid. Mange 
Sønderjyder søger ogsaa i denne Tid at opnaa Laan i Bankerne for at indfri 
deres Gæld, som de paa Grund af den lave Markkurs for Tiden kan afbetale 
paa overordentlig gunstige Vilkaar.

Fra Bankerne gaar Turen til Butikkerne. Tempoet sættes op, thi maniskal 
gerne naa at faa Set solidt Maaltid Mad paa en Restauration, forinden Rejsen 
gaar hjem med Toget 6,17.

Byens Købmænd!tjener mange Penge i denne Tid. De fleste behandler ogsaa 
de sønderjydske Kunder saa godt, at man maa haabe, at disse ogsaa vil sunde 
Byen deres Søgning, naar Grænsepælen snart atter rykkes imod Syd.

National Folkefest i Ribe ved Genforeningen.
Man tænker sig Dagen delt mellem et større Folkemøde med Taler af 

fremragende sønderjydske og kongerigske Mænd og en mægtig Koncert i Dom
kirken hvortil Digteren V a l d e m a r  R ø r d a m  skriver Kantaten og Kompo
nisten C a r l  N i e l s e n  skriver Musiken. Udførelsen bliver saa pompøs som 
muligt, idet Komponisten personlig agter at dirigere Københavns Musikforenings 
Orkester og Kor samt Ribe Musikforenings Kor paa tilsammen ca. 200 Musici 
og Sangere under Medvirkning af fremragende Solister.

Et Banner til Ribe Katedralskole.
llEfteraaret paabegyndte en Komité af unge Piger paa Skolen en Indsam

ling til Anskaffelse af et Skolebanner. Efter Henvendelse til R. S. indsamlede 
vor Formand 135 <Kr. blandt Medlemmerne. En Kreds af Medlemmer sendte 
endvidere et Bidrag paa 15 Kr. Vi har fra Komiteen modtaget følgende [Tak:

F l a g k o m i t e e n  t a k k e r  ^paa  ' R i b e  K a t e d r a l s k o l e s  V e g n e  
a l l e  d e  M e d l e m m e r  a f  R i p e n s e r  - S a m f u n d e t ,  s o m h a r  
g i v e t  B i d r a g  t i l  B a n n e r e t .

Dødsfald.
Den 18. ¡Marts afgik stud. mag. Chr. D e j g a a r d  ved Døden kun 25 Aar 

gammel. Dejgaard blev Student fra Ribe Katedralskole 1911 og tog 1. Del af 
matematisk i Eksamen, hvorefter han studerene Forsikringsvidenskab. Paa Grund 
af svageligt Helbred maatte han ofte opholde sig i Ribe for at hvile ud, og her 
døde han ¡efter længere Tids Sygeleje. Han var et sympatetisk og dygtigt Men
neske, der var afholdt af sine Kammerater. Afdøde var Revisorsuppleant i 
Ripenser-Samfundet.

Personalia.
2 af »Hejmdals« Stiftere, Provst O k s e n( Herfølge, og Pastor H. R o s e n 

s t a n d ,  Frederikssund, fyldte i Foraaret 70 Aar.
Domorganist G 1 a h n i Ribe fejrede under stor Opmærksomhed 50 Aars 

Jubilæum som Organist! den 26. Marts.
Udgivet af Ripenser-Samfundet.

Redigeret af K. H. R o s e n s t a n d .
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Stiftsskriver, Dr. phii. Johannes Lindbæ k.
6 December 1872. — 25. Juli 1919.

Med mange Baand var L i n d b æ k knyttet 
tit Ribe. Han fødtes hér den 6. December 
1872 som eneste Søn af daværende Adjunkt J- 
B. Lindbæk. Faderen blev senere Sognepræst 
i Seem, men beholdt Bolig i Ribe. Med fem 
Aars Mellemrum døde nu imidlertid baade Pa
stor Lindbæk og hans Hustru.

Johannes Lindbæk kom da i Huset hos sin 
Bedstefader — Branddirektør N i e l s e n  —, 
der boede tæt ved Hovedgaarden Nørholm. I 
nogle Aar gik Lindbæk nu i Skole i Varde, men 

han kom tilbage til Ribe i 1886 og gik paa Latinskolen hér, indtil 
han blev Student i 1890.

Det er saaledes naturligt, at han vedblev at mindes den gamle By 
med Kærlighed, og han syslede ogsaa i sine sidste Aar med Tanken 
om at fortsætte O v e r l æ r e r  K i n c h s  A r b e j d e  o m R i b e  
By s  H i s t o r i e .  Et Arbejde, der i hans Hænder sikkert vilde 
have faaet den bedste Udførelse.

Lindbæk hørte ikke til de robuste Naturer; der kunde synes 
noget reserveret ved ham, men hans noble Karakter har lige fra 
Skoledagene aldrig fornægtet sig, og det var ham altid en Glæde
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at møde gamle Skolekammerater og opfriske Minderne fra de Dage.
Lindbæks videnskabelige Løbebane gik decideret i den historiske 

Retning, og han blev i 1897 cand. mag. med Historie som Hovedfag. 
Med Carlsbergfondens Understøttelse opholdt han sig i Rom i flere 
Aar og studerede i Vatikanet Kildeskrifter om Danmarks Kirke- 
Historie. I 1907 tog han Doktorgraden.

Lindbæk var en flittig og grundig Videnskabsmand, og ved Siden 
af hans journalistiske Virksomhed — navnlig i udenrigspolitisk Ret
ning — har han udgivet flere større Værker, saaledes Statskol
legiets Historie, sammen med Kmhr. Stiftamtmand S t e m a n n 
De danske Helligaandsklostres Historie, Pavernes Forhold til 
Danmark og de danske Franciscanerklostre og deltog i Udgivel
sen af flere Værker, saaledes navnlig »Verdenskrigen«.

I 1917 blev han udnævnt til Etatsraad Hjort Lorenzens Efter
følger som Stiftsskriver i Roskilde. Alt tegnede sig saaledes lyst 
for ham, men han havde budt sig selv for meget Arbejde. Han blev 
i Vinteren 1919 alvorlig syg og maatte finde sig i et længere Hospi
talsophold. En Bedring indtraadte dog, og han kom tilbage til sit 
Hjem, men den 25. Juli bukkede han under for Sygdommen.

Han overleves af sin Hustru — en Datter af Professor, Dr. jur. 
A u b e r t  — og 2 Børn.

Lindbæk bevarede som sagt sin Kærlighed til sin gamle Fødeby 
og dens Skole, og alle, der har kendt ham, det være som Viden
skabsmand, Foredragsholder eller som personlig Ven, vil bevare 
Mindet om et frit og godt Menneske og beklage hans altfor tid
lige Død. L. G. K.

R ip e n s e r -B la d e ts  Stifter.
Politisekretær J. L. Buch.

Med Beklagelse erfarer vi, at Politisekre
tær cand. jur. B u c h paa Grund af overvæl
dende Arbejde efter Retsreformens Ikrafttræ
den har trukket sig tilbage fra Ripenser-Sam
fundets Bestyrelse.

Buch er født i Fredericia 1883 og kom 1896 
i Ribe Katedralskole, hvorfra han blev Student 
1901. Fra Skoletiden mindes han med speciel 
Kærlighed afdøde Rektor F r i t s c h e  og Ad
junkt L a s s e n ,  samt naturligvis H e j m d a 1. 
I Hejmdals Jubilæumsskrift Side 39—41 kan 

læses om hans Virken dér og om hans Stiftelse af den morsomme 
Forening »Studarticum«.
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Ved Ripenser-Samfundets Stiftelse havde Foreningen straks hans 
Interesse, og 1914 indtraadte han i dens Bestyrelse.

Han har i 5 Aar været et af de virksomste og mest interesserede 
Medlemmer, selv om det private Arbejde til Tider lagde Hindringer 
i Vejen. — Efter den juridiske Embedseksamen har Buch uafbrudt 
været ansat i det københavnske Politis Tjeneste og ved Siiden 
heraf været en meget søgt Manuduktør. — Det har været en For
nøjelse at arbejde sammen med! ham, og flere er de Ripensere, der 
har tilbragt hyggelige Timer i hans og hans Frues gæstfri Hjem.

Som Samfundets Huspoet har Buch leveret adskillige stemnings
fulde og smukke Sange ved festlige Lejligheder, der vidner om 
usvækket Interesse for Ribe og Ribe Skole, og ved Affattelsen af 
de nugældende Love har han nedlagt et stort Arbejde.

Størst Fortjeneste har Politisekretæren imidlertid indlagt sig ved 
M e d l e m s b l a d e t ,  hvis Fremkomst 1916 skyldes hans Initiativ. 
I 3 Aar var han Ripenser-Bladets selvskrevne Redaktør, men 
traadte derefter tilba.ge og afløstes af sin tidligere Medarbejder.

Medlemsbladet har nu gennem snart 4 Aar vist sin Levedygtig
hed og Eksistensberettigelse. Specielt de mange gamle Ribe- 
Disciple, der er spredt over det ganske Land, ja, over den hele 
Verden, staar i Taknemlighedsgæld til Politisekretær Buch for hans 
Skabelse af dette Mellemled mellem de gamle Kammerater og 
deres Skoleby.

I dette Blad skal lyde en  T a k  for det trofaste Arbejde 
for Ripenser-Samfundet, der forhaabentlig fremdeles maa have hans 
fulde Interesse.

D ronning D agm ars By.

En svensk Kunstner om Ribe.

Fra den svenske Akvaretmater F o r s b e r g  har vi modtaget følgende Ribe- 
indiryk. Hr. Forsberg har tilbragt flere Aar paa Studierejser rundt omkring 
i Europa og Afrika. Under Krigen har han boet paa Sønderho. Flere Gange har 
han besøgt Ribe, hvis gamle Arkitektur han har gengivet med sin farveglødende 
Pensel. Ved en Udstilling i Ribe i Sommer fik Ripenserne Lejlighed til at be
undre hans kultiverede og ejendommelige Talent.

TT) eser man i Nordfrankrikie eller Nordspanien tråffar man ofta des- 
-Ev sa små stader, diver hvars låga husrader reser sig majeståtiskt 
och monumentalt en våldig Doms imponerande murmassor med sky- 
skrapande tornspiror såsom kron och afslutning. Insvepta i en blå- 
violett sloja af fuktiga dunster från den dppna, vida slatten bilda 
stad och kathedral en tilltalande silhuett med harmoniskt afvågda 
Sikonhetslinier; och lliksom Michel-Angelos jåttecupola svåfvar be- 
skyddande ofver romarnes gamla hufvudstad vid Tiberflodens strand
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på samma sått reser sig Ribes gamia årevordiga Domkyrka hogt 
ofvan de små, gammaidags bygda husråckorna med! sitt roda tegel
torn omgifvet af rodia tegeltak.

Från landsidan sedit bojer det sig ofvan de låga ångarne likt 
ett fyrtorn, och samman med det campanil-liknande »Mariataarnet« 
och den rikt rundbågsmyckade vestfacaden liknar Domen utifrån 
hafvet ett våldigt skepp, som med fulla segel plojer sm våg framåt, 
speglande sig i Vesterhafvets guigråglånsande boljor

De mest intressanta detaljerna på ytterfasaden synes mig vara 
det lilla tornet i norr med sin lokkupol och den beromda »Kathoved
døren« i soder. Kathedralens inre gifver åhoraren den råtta an- 
daktsståmningen, och den år fyld med minnen från forgångna sekel, 
bland hvilka den gamia »Døbefonten« — en liknande finnes 
åfven i Varde Kyrka — sårskildt fortjenar den resande fråmlingens 
uppmårksamhet.

Omkring kath edralen! såsom midtpunkt fåro de små låga, 
tvåvåningshusen grupperade liggandie på omse sidor af de ofta 
trånga gatorna, som naturligt slingra sig fram i krokiga och bojda 
linier i behaglig motsats till en modem plananlåggnintg med råt- 
liniga och vinkelråta trafikleder, nårmast liknande ett skackbråde.

Vid sidan of dessa grånder och »Slipper« finner man ånnu idag 
dessa gamia hyggliga Korsvirkehus med rikt utsirade Konsolbjålkar 
och solfjåderformade lynetter. Munkteglet mellan bjalkarne år 
oftast lagdt i olika mosaikmonster såsom t. ex. i ofre våningen på 
»Weis's Hus ved Torvet«.

Ribe år målames stad par préférence!
Ingen annan stad i Danmark år så rik på tacksamme arkite'k- 

turmotiver, och hvad som gdr dessa gamia vål bevarade bonings
hus så tilltalande forutom deras kulturvårdte och maleriska uppbygg- 
nad, år att de nåstan samtliga ligga inbåddade i eller omgifna af 
en frodig gronska, och att hvarje hus år forsedt med sin egen, pri
vata »Have«.

Det mest idylliska vid Ribe år dtock ån, som med flera grenar 
rinner genom staden med sina små forsar afgifvande kraft åt sta
dens industriella anlåggsinigar, och ett bland de vackraste par- 
tierna år vål utsigten från »Museihaven« med Domen i bakgrunden 
och hvitglånsande svanor simmande på ån, som slingrar sig sakta 
fram mellen små holmar omgifven af blomster och frukttråd fylda 
gårdar.

Utanfor staden ligger i form af en gronskande kulle ruinerna 
efter det gamia Riber-Hus, och hår har man uppstålt bronsbilden 
af drottning Dagmar, dår kon står i båtens forståf skuggande med 
hånden for ogonen for a tt båttre kunna se Byn under sin segling
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Mig synes att hon båttre i ofverensståmmelse med donna tanke 
borde uppstållas i spetsen på den 6, som ligger nårmast Jærnbane- 
broeni, så att fråmmande gåst liksom hemvåndande Ripenser vid sitt 
intråde i staden helsades vålkommen af skon Dagmars bronsebild, 
dår hon i sin båt seglar upp mot den strida strommein.

Praktiskt sedt må hon jo stållas upp på en tilstråckligt hog gra- 
nitsockel (ikke cement!) så att statun ofven vid hogsta flodhojd be- 
fimner sig ofvan vattenlinien Visserligem forliorar man vid denna 
anordning åsynea af*) reliefen på fotstycket, men forlasten af 
denna detalj synes mig fullt uppvågt af, att helihetsinttrycket af 
konstverket kommer att vinna på dennia nya uppstållning.

Sønderho, d. 24. Nov. 1919.
C a r l  J o h a n  F o r s  b er  g.

G am le  H u se  i R ibe.
3. Porsborg.

— o —

Medens Ribe er saa rig paa velbevarede gamle Bindingsværks
huse, er Tallet paa de & Stenhuse« o: grundmurede Huse, der endnu 
er tilbage fra svundne Tider, kun ringe- Det mest imponerende 
af disse er P o r s b o r g  paa Torvet.

Bygningen bestaar af 2 Fløje, en længere mod Torvet og en 
kortere mod**) Stenbogade. Fløjene er i 2 Etager af store røde 
Munkesten med Krydsskifte med en Sokkel af Granitsten. Mellem 
Fløjene i Gaarden staar et kantet Trappetaarn. Under hele Byg
ningen findes Tøndehvælvinger, der foruden paa Ydermuren hviler 
paa 4 fritstaaende Piller, i Sidefløjen paa en lignende Pille. Mel
lem de 2 Stokværk strækker sig langs Facaden en Profilliste og 
under Tagskægget en Tandsnitgesims.

Indtil 1576 strakte sig langs Stenbogade indtil Peder Dovns 
Slippe 4 Ejendomme, af hvilke den nordligste var et Stemhus, som 
ejedes af den kendte H a n s  C h r i s t e n s e n  B a r ti s k æ r. Den 
sydligste og anseligste hed P e d e r s tb o rg, rimeligvis opkaldt efter 
Peder D o'o'n eller D o v n ,  efter hvem den tilstødende Slippe er

*) Vi giver Kunstneren Ret i, at Statuens nuværende Plads er uheldig. Med 
Hensyn til, hvor den bør flyttes hen, vil der sikkert være delte Meninger. 
Det smukke Reliet bør dog under alle Omstændigheder bevares, rent bortset 
fra, at Hr. Forsbergs Plan er smukt udtænkt. R e d.

**) Navnet af de der liggende Stenhuse, hvoraf Raadhuset og Porsborg endnu 
er bevarede.
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opkaldt. Efter Ildebranden 1580 købte den rige Raadmand P e d e r  
B a g g e s e n  de 4 Grunde og paabegyndte her Opførelsen af det 
endnu bevarede P o r s b o r g .

Han skulde imidlertid ikke opleve Indflytningen i den nye 
Bygning, idet han døde 1591. Hans Enke flyttede ind i Hu
set med sin anden Ægtefælle, Raadmand B e r t e l  S t r u c k ,  
Det gik imidlertid tilbage for Manden. Han maatte rømme den 
gamle Gaard til Fordel for M a d s  P o r s e ,  efter hvem Gaarden 
har sit Navn. Paa Bertel Struck tager formodentlig det gamle 
Rim Sigte, som anføres hos Terpager: »Porsborg hin røae lagoe 
Peder Baggesens Guld øde«.

Efter Mads Porses Død deltes Porsborg imellem hans Enke 
A n n e  P e d e r s d a t t e r  og hans Børn. Efter Enkens Død laa 
Gaarden saa temmelig ubenyttet hen. Omkring 1639 anvendtes den 
til Indkvartering af Officererne fra Byens Garnison. Saaledes for
tælles om en Løjtnant, der »huserede skrækkeligt« i den. I Aarenes 
Løb forfaldt Bygningerne yderligere. Arvingerne kunde ikke enes 
otm, hvem der skulde eje Gaarden, der endelig 1659 solgtes til 
L a m b e r t  B a g g e s e n ^  en Sønnesøn af dens Opfører, der lod 
Ejendommen restaurere.

Ved den nye; Grundiakst's Udførelse 1681 ejedes Porsborg at 
Borgmester V i l h e l m  B r o c h m a n d og efter dennes Død af 
Amtsforvalter, Justitsraad J e n s  C h r i s t e n s e n .

1795 nævnes Told- og Konsumjptionsraad J a c o b  Krag;  (død 
1812) som Ejer af Porsborg. For dennes Børn var den senere 
kendte Rektor ved Ribe Katedralskole P- N. T h o r u p en Tid Hus
lærer. Thorup skildrer ham i sine Erindringer som en smuk gam
mel Mand »med et i Selskab belevent Væsen«. Krag holdt meget 
af at holde paa Værdigheden og fandt det yderst ujpassende, at 
Thorup en Gang i Klubben, horribile dictu, havde nedladt sig til 
at drikke et Glas Punsch med et Par aif Skolens Disciple.

Efter Kammerraadens Død tilhørte Gaarden en lang Aarrække 
Amtsforvalter, Justitsraad R a s m u s  N i e l s e n ,  Faderen til den 
senere Stiftamtmand. Han skildtes som en rig, godmodig og ret
sindig Mand, hvis Kone skal have været mindre tiltalende, bortset 
fra, at hun trakterede med glimrende Sjpisegilder.

i 1 8 4 8 — 4 9  ejedes Porsborg af en Hamborger-Købmand Gu i l 
l i  am  J o a c h i m  F r i e s ,  der settere solgte Ejendommen til dien 
kendte Ribe-Borger Tømmerhandler C hr. Lund .  Lund byggede 
baade Huse og Skibe. Han havde Skibsbyggeri paa Slotsbleg- 
gaarden og var tillige Skibsrheder. 1864 maatte han tage imod 
Indkvartering af Chefen for det østrigske Ekspeditionskorps Felt- 
marschal, Friherre L u d v i g  v. G a b 1 e n z. Da han var en god
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dansk Mand, blev han senere af Preusserne sammen med 9 andre 
ansete Borgere *) sendt til Rendsborg som Gidsel.

Det var forøvrigt ikke sidste Gang, Porsborg fik fornem Ind
kvartering. Ved Domkirkeiesten 1904 boede saaledes Prins Carl, 
den senere K o n g  H a k o n  af Norge, paa første Sal hos Stiftsiysi- 
kus senere Konferensraadt og Byens Æresborger K i æ r.

1901 købtes Gaarden af Dyrlæge P e d e r s e n ,  der lod Facaden 
pietetsfuldt restaurere ved at fjerne de[t grimtme Kalkpudis, der 
skjulte de røde Munkesten.. 1914 solgtes Ejendommen til Landbo- 
Sparekassen,

Desværre viste de nye Ejere ikke nogen god Smag ved deres 
Restaurering, der tilmed foretoges af en for gammel Bygningskunst 
ganske uforstaaende Arkitekt, der fik det maleriske Gaardparti til 
at stivne i den hæsligste Cementarkitektur. Selv om Facaden 
heller ikke gik Ram forbi, undgik den i nogen Maade Ødelæggel
sens ¡Vederstyggelighed. Det var formelig en Skæbnens Ironi, at 
Loven om gamle Bygningers Fredning først gennemførtes kort efter 
Ombygningen.

Men trods det: sidste Attentat rummer »Porsborg hin røde« 
endnu saa megen Charme, at det til Dato kan hævde sit Ry som et 
af Ribes interessanteste bedagede Huse fra svundne Tider.

Bannerindvielsen paa R ibe K atedralskole.
Fra Valdemarsdagen 1 Ribe.

Som venteligt fik Danebrogs 700 Aars Fest et overordentligt smukt Forløb 
i Valdemarernes gamle By. Vi bringer her Referat af den stemningsfulde 
Bannerindvielse paa Katedralskolen, der var et smukt Led i Festlighederne, 
der iøvrigt bestod af 2 Gudstjenester i Domkirken og Procession gennem Byen 
til Plantagen, hvor bl. Adljunkt R e i n c k e  holdt en meget smuk Tale for 
Flaget.

Paa Katedralskolen samledes Kl. 1 saa mange, som den store Gymnastiksal 
kunde rumme, Lærere, Elever, Forældre og andre interesserede.

Efter Sangen »Der er et yndigt Land« tog Rektor, Dr. phil. K a r l  M o r 
t e n s e n  Ordet: Velkommen paa de unges Vegne. I Dag lyser overalt i Valde
mars Stad det hvide Kors paa den røde Bund. Og ikke langt herfra, paa den 
anden Side Grænsepælene, staar Tusinder af hvide Flagstænger rede til om 
kort Tid at lade Danebrog gaa til Tops. Det er en M i n d e f e s t ,  vi fejrer 
i Dag, Danebrogs 7C0 Aars Fest »Animus est ipsa memoria«, siger Kirkefaderen 
Augustinus [Sjælen er selve Erindringen). Paa Mindet og Minderne beror 
Fædrelandskærligheden. De Mennesker, der savner den ,er kun halvt Menne
sker, de mangler Sjæl. I denne Volmers By, hvor Riberhus sank i Grus, men 
Domkirken endnu staar, maa vi være med til at mindes vort Flags 700 Aars 
Fødselsdag. Hvad der herom er at sige, vil Overlærer Dybdal fortælle os.

Overlærer D y b d a 1 gjorde først Rede for Danebrogs Oprindelse, idet han 
skelnede mellem det, man véd', og det, man formoder. Taleren dvælede ved

*) De øvrigt Borgere var: Overlærer J. K i n c h, Sparekassekasserer S. R o s e n 
s t a n d ,  Købmændene Th. B ø g g i l d  og R. G r e g e r s e n ,  Værtshushol- 
derneT h. N i s s e n  og A. W e i s, Ølbrygger F r. J a c o b s e n ,  Avlsbruger 
A. M i k k e l s e n  og Skomager K r u s e .
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en Bedrift, udiørt under Danebrog, Fredericiaslaget. Bissens Landsoldat er 
ikke en begejstret Yngling, der djrager ud ior at vinde Berømmelse, men 
en moden Mand, der har Hustru og Børn hjemme, en Mand, der kæmper ior 
sit Hjem. I hans Ansigt staar de bedste danske Egenskaber, Ærlighed, Tro
fasthed, at læse. Det er en Glæde, selv for den, der mest væmmes ved Krig, 
at vide, at Danskerne ikke blot er flinke i Fredstid, men ogsaa, naar d) e t skal 
være, hensynsløst kan sættie Livet paa Spil.

Men Flaget er ikke blot Krigsflag, men Symbol for Danmark i det hele. 
Og hvad er det, vi kalder Danmark? Det er for det første denne Halvø, disse 
Øer, Danmark i sommerlig Fylde og den ikke saa rare Vinter. Danmark er de 
Mennesker, dier bor her, med deres Koner og Børn, deres Heste og Hunde, 
men Danmark er mere end det: Hver Sang, vi har hørt synge som smaa, alle 
de gamle Melodier, hører ogsaa med. Ogsaa d e  D ø d e  hører med til Dan
mark, de, der ligger i de gamle Kæmpehøje, paa vore Kirkegaarde, heroppe i 
Domkirken og i Ringsted og Roskilde. Og gennem det hele slynger sig Folke
visens usynlige Traade.

Naar Valdemarsdagen i Aar er blevet til en Glædesdag, fordi vi har Udsigt 
til at faa Nordslesvig igen, saa maa vi huske paa én Ting: De Kampe, som har 
ført til Sejren, er i k k e  udkæmpet under Danebrog, men under Stjerne
banneret, den trefarvede Fane og Gammelenglands Flag. Ære være de tapre 
Mæjnd, der vandt Sejren. Vi skylder dem — og det synes jeg bør udtales v*sd 
denne Lejlighed — den største Taknemlighed.

Medens Forsamlingen rejste sig og sang »Vift stolt paa Kodans Bølge«, 
blev Skolens smukke nye Banner baaret ind.

Derefter besteg Discipel F r k  M a r i e  A n d e r s e n  (Student fra 1919) Ta
lerstolen for paa Forsamlingens Vegne at overrække Banneret til Skolen;

Da vi unge Piger i Vinter begyndte Indsamlingen til vort Banner, var det med 
Haabet om, at Skolen kunde byde de danske Sønderjyder velkommen under Da
nebrog. Men endnu er Grænsen spærret, saa vi maa fejre vor Flagdag herhjemme. 
Vi takker alle, der har bidraget til, at vi har faaet saa smukt et Banner, som det 
har været en stor Glæde at skaffe. Med Ønsket om, at det snart maa komme 
til at ledsage os til det genvundne Land, beder jeg Skolens Rektor modtage det 
paa Skolens Vegne.

R e k t o r  M o r t e n s e n  takkede for Gaven og vendte sig til Kmhr., Stift
amtmand Stemann: For at Banneret kan faa den rette Indvielse, beder jeg Deres 
Højvelbaarenhed fæstne det første Søm.

S t i f t a m t m a n d ,  K m h r .  S t e m a n n :  Foruden vort Flag har vi danske
endnu et Enhedsmærke, vor Konge. Ham skylder vi Ærbødighed og Højagtelse. 
De 7 Aar, der er hengaaet siden Kong Kristian den Tiendes Tronbestigelse, har 
været alvorlige Aar, der fulgte efter Kong Frederik den Ottendes pludselige 
Død. 2 Aar efter begyndte Kongen sine Rejser i Europa. Jeg var tilfældig i 
Frankrig under Besøget dér og mindes derfra ikke blot det prægtige Syn af 
Revuen ved Versailles til Æ re for vor Konge, men ogsaa den udelte Højagtelse, 
der fra alle Sider strømmede ham i Møde. Hvad vi dér saa som et prægtigt 
Skuspil skulde 3 Maaneder senere vendes til den dystre Alvor, da den store 
Krig udbrød.

Ogsaa vi har, omend indirekte, følt Krigens Alvor. Paa ét Punkt lysner 
det nu ved Tanken om Genforeningen. Lad os ønske, at der derefter maa komme 
mange og lykkelige Aar for vor Konge. Hermed fæstner jeg Fanen til dens Stang.

B i s k o p  Ko c h :  Vort Fædreland har fra Ribe Skole modtaget mange gode 
Sønner. Dette Banner bærer paa sin Forside Skolens Navn. Herfra skal de 
unge samle Minder. Man bliver ved at huske sin Skole op gennem Aarene. Gid 
det maa blive gode Minder, de tager med herfra. Det er godt, at Bannerets 
anden Side bærer de danske Farver. Det skal minde de unge om, at der fore- 
staar dem en Gerning til Ære for vort Fædreland. Gid vort Land i Fremtiden 
maa faa gode Sønner og Døtre herfra. Med disse Ord fæstnede Biskoppen det 
andet Søm.

R e k t o r  M o r t e n s e n :  Paa Skolens Vegne fæstner jeg det 3. Søm. Gid 
der i denne Skole maa blive gjort et trofast Arbejde med ærlig Vilje i Sandhed 
og Kærlighed for Konge og Fædreland. Saa er da Banneret indviet. Paa den 
ene Side bærer det Skolens Navn og det mærkelige Aarstal 1919, paa den an
den Side Danebrog. Det viser, at Skolens Mærke er Danebrog. Som Sym
bol paa, at Danmark er alt for alle, staar vort Danebrog. Jeg bringer en Tak 
til de unge Piger og enhver af Bidragyderne.

Efter Afsyngelsen af »Hil dig vor Fane« drog hele Forsamlingen med Banne
ret i Spidsen til Eftermiddagens Fest i Domkirken.
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Det gam!e Ribe.
— o—

Tegninger al P. Holm.

1 Kommission hos Boghandler H. B e n t z o n  i Ribe er udkommet et over- 
dentlig smukt Billedhelte med 12 fint udførte Gengivelser af P ennetegning fra 
det gamle Ribe, som den unge Radierer P e d e r  H o l m  har udført her i Byen 
i Forsommeren 1919.

Det er ikke første Gang, Kunstneren udsendler en Billedsamling af en gam
mel Bys karakteristiske Bygninger. Han begyndte 1915 med sin Fødeby, Ring
købing, og fortsætter med en hel Række danske Byer, der trods Tidens Storme 
har bevaret deres gamle Præg.

Det er en overordentlig smuk Opgave, Hr. Holm har sat sig, og den Omhu, 
hvormed! Tegningerne er gjort, saa alle Enkeltheder er kommen til deres Ret, 
fortjener den største Anerkendelse og Paaskønnelse.

Foruden Domkirken, Weis' Hus og de mest kendte Gaarde og Slipper er 
gengivet et Udvalg af Byens mest karakteristiske Gadepartier.

Som Indledning skriver Adjunkt H. R e i n c k e nogle smukke Forord, der 
virker som et helt lille Prosadigt til Ribes Pris.

Heftet er trykt hos Bogtrykker A. Rasmussen i Ringkøbing, der har givet 
det et fint og nydeligt typografisk Udstyr. Reproduktionerne er ogsaa vel
lykkede.

Vi skulde tage meget fejl, om Heftet, dier er fremstillet i 300 numererede 
Eksemplarer, ikke skulde blive »Julens Billedbog« for Ribe-Venner. Den egner sig 
i hvert Fald udmærket til Gave ikke mindst til saadanne Ripensere, der ude 
i det fremmede ofte sender deres Fødeby en venlig Tanke.

P. Holm er fordelagtig kendt for flere Raderinger og Tegninger fra Ribe. 
Nu har han føjet dette smukke og fortjenstfulde Arbejde til sin øvrige Pro
duktion.

Heftets Boglad'epris er 5 Kr. Vedi Imødekommenhed fra Hr. B e n t z o n s  
Side er P r i s e n  f o r  R i p e n s e  r-S a m f u n d e t s  M e d l e m m e r  s a t  t i l  
4 Kr. — Fire Kroner.

Ved Indsendelse af Beløbet til Boghandelen faar udenbys Medlemmer Bil
lederne p o r t o f r i t  tilsendt. I København faas Bogen endvidere i A. Bu s eks  
B o g h a n d e l ,  Købmagergade 49, hvor Medlemmerne faar den samme Rabat 
som i Ribe.

Vi anbefaler alle Medlemmer at sikre sig den smukke Bog til den billige Pris.

Ripenser^Sam iundets 8. GeneraMorsamHng
fandt Sted Fredag den 17. Oktober i Citys Lokaler.

Ca. 50 Medlemmer med Gæster havde indfundet sig. Overretssagfører Otto 
O l s e n  dirigerede. Formanden, Kaptajn B. P o u l s e n  aflagde Beretning. For
eningen tæller nu ca. 300 Medl., hvoraf 9 livsvarige. Af Medlemsbladet var udkom
men 2 Numre. Formanden fremhævede Bladets Betydning som Bindeled mellem 
Medlemmerne og Ribe og rettede en Tak til dets Redaktør. Han gav endvidere 
Meddelelse om Indsamlingen til Katedralskolens Banner. Af Understøttelses
fondet var ydet en Student et rentefrit Laan paa 135 Kr.

Kassereren, Bankfuldmægtig C. F. C h r i s t e n s e n ,  aflagde det reviderede 
Regnskab, som godkendtes. De 2 afgaaende Bestyrelsesmedlemmer genvalgtes. 
I Stedet for Politisekretær Buch, der ikke ønskede Genvalg, valgtes paa For
slag af Bestyrelsen Ingeniør O. B l u me .  Formanden rettede en Tak til Politi
sekretær Buch for det gode Arbejde, han gennem 5 Aar havde gjort for For
eningen.

Maa man end beklage, at Hr. B u c h  har trukket sig tilbage, 
er der ingen Tvivl om, at man i Ingeniør B l u m e  har truffet et heldigt Valg 
af en Efterfølger. Hr. B l u m e  vil bl. a. være »Ripenser-Bladet«s Læsere be
kendt fra den fortræffelige Tale, han i Fjor holdt for Ribe ved Sammenkomsten 
den 10. Oktober, der vidner om stor Kærlighed og Interesse for den gamle 
Skoleby.

Der optoges 3 ekstraordinære Medlemmer.
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En Forespørgsel fra Gymnasieforeningen »Hejmdal« i Ribe drøftedes og be-

Derefter holdt Provst Th. S ø r e n s e n ,  Skanderborg, et interessant Fore
drag om »Minder fra 1864«.

Kl 9 gik man til Bords. Formanden bød her velkommen og rettede særlig 
denne Velkomst til de 5 »Russer«, der havde modtaget Foreningens Indbydelse. 
Han pointerede paa given Foranledning, at R. S. ikke var en Forening a l e n e  
for Akademikere, men at man gerne blandt Medlemmerne saa a l l e ,  der var 
udgaaet fra Ribe Katedralskole, uanset om de var Studenter eller ej.

Sammenkomsten, der var præget af den bedste Stemning, sluttede med en 
Svingom. Til Festen indløb Telegram fra en Kreds af Foreningens Venner i Ribe.

Blandt de ældre Ripensere, der deltog i Generalforsamlingen, var den nye 
islandske Gesandt, Minister J. E. B ø g g i 1 d.

B Ø G E R .
Ribe og Omegn.

»Danske Byer og deres Mænd«, Aarhus.
Under denne Titel har Adjunkt R e i n c k e  og cand. R o s e n s t a n d  skrevet 

en 164 Sider stor Bog, der er udkommet som et Led i »Danske Byer og deres 
Mænd«, et Foretagende, der, selv om dtet muligvis skyldes Patriotisme, i hvert 
Fald for en Del virker som en ret smart Reklame — »man merkt die Absicht« 
—, naar man ser de talrige Gengivelser af Byens og Omegnens Forretninger, 
som næppe kan være medtaget for deres arkitektoniske Skønheds Skyld. — — 
Desuden burde der være ofret mere paa Udstyret og af Forlaget være givet Tid 
til omhyggeligere Korrekturlæsning. , , , , ,

Det er morsomt at gennemblade dens Portrætter, hvoriblandt der kun er 
faa nye Mænd, men til Gengæld flere, der er blevet graa, siden vi saa dem sidst.

Teksten har Forfatterne Ære af. Adjunkt Reincke har haft den fornøje
ligste Del og har med sin sædvanlige flydende Pen givet en udmærket instruktiv 
Beskrivelse af Byens Trivsel i For- og Nutid, den sidste formet som en Van- 
dring gennem Gaderne — ja, helt ud til Holmene — — men Hr Rmncke! her 
har De glemt Politikorpset — saa vidt jeg véd findes en saadan fortræffelig 
Borgervæbning kun i én anden dansk By, og dens aarlige Holmgang fortjener 
dog nok at noteres som karakteristisk for Livet i Ribe.

Af Byens Mænd og deres Virksomheder har Rosenstand givet en grundig 
og omfattende Skildring, — og meget poetisk og smukt slutter han med Omtale 
af Sønderjyllands Tilbagevenden og Haab om, at »Tornerosebyen« derved vil

Bogen ender med et Kapitel om Bramminge og dets Opland. K. F.

Holger Rosenstand: »Kirken i Hjemmet «.
Thaning og Appel. (171 Sider).

Forfatteren er en god gammed Ripenser Sognepræsten i Frederikssund.
Bogen indeholder en Samling Prædikener til alle Aarets Søn- og Heligdage. 

Hver Prædiken er holdt i en meget sammentrængt Form og har maaske netop 
deri en Del af sin Styrke. De mange Ord gør det visselig ikke altid. For
fatteren behersker den vanskelige Kunst netop i den korte Form at meddele 
Tilhøreren eller Læseren, hvad han har paa Hjertet, uden at anvende Fyldekalk. 
Ikke alene som kristelige Taler har Afhandlingerne Interesse. De har ogsaa rent 
æstetisk og livsfilosofisk Værdi. Og den opmærksomme Læser vil bemærke en 
Friskhed, som vel nok for en Del skyldes, at det er en skønheds- og natur- 
elskende Mand, der har skrevet dem.

Til Bogen har Maleren Skovgaard tegnet et smukt Bind.

Kontreadmiral G. Middelboe, Erindringer.
Steen Hasselbalchs Forlag. (148 Sider.)

Med Fornøjelse læser man disse smukt udstyrede og illustrerede Memoirer, 
der for os Ripensere har særlig Interesse, idet en Del af Bogen er helliget 
Forfatterens Fødeby, Ribe, af hvis Befolkning og Livet, som det formede sig i 
50'erne, han giver en livlig og fornøjelig Skildring.

Utrolige var de Spillopper, Drengene kunde hitte paa. En af Anførerne i
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Drengenes Gavtyvestreger var den senere saa bekendte J a k o b  A. Ri i s ,  der 
f. Eks. sammen med M. holdt Skydeøvelser med mindre heldigt Udiald paa 
»Regensen«, det bekendte Skolepensionat vedi Siden af Termansens Boghandel. 
Andre af Middelboes Kammerater var Brødrene Hansen, nu Windfeld-Hansen.

Størstedelen af Bogen er optaget af Skildringen af den gamle Søofficers 
interessante Oplevelser under den lange sømilitære Løbebane. Bogen bebuder 
en Fortsættelse. —d.

Ribe Katedralskole
begyndte det nye Skoleaar den 19. August med ca. 195 Disciple, hvoraf flere 
fra Sønderjylland. Som bebudet er den ny-sproglige Retning indført ved Sko
len, der altsaa nu demitterer efter alle 3 Retninger. — Til Omdannelse og Ud
videlsesarbejder ved Skolen samt Opførelse af en Rektorbolig foreslaas paa Fi
nansloven 1919—20 178.000 Kr.

— Lærer ved Thisted kommunale Mellem- og Realskole cand'. theol. & mag. 
R. P. M a d s e n  er fra 1. November konstitueret som Adjunkt ved Skolen.

Hejmdal
har i Aar 18 Medlemmer, deraf er de 7 fra III G. Trods dette lille An
tal har Møderne gennemgaaendie været meget vellykkede. Af Diskussionsemner 
maa særlig nævnes: Dansk Retskrivning og moderne Kunst. Den svenske 
Akvarelmaler F o r s b e r g  holdt Lørdag den 25. Oktober et udmærket Fore
drag over Emnet: Kunst og Digtning. Lørdag d. 8. November begyndte Lærerfore
dragene med Adjunkt R e i n c k e. Emne: Dryfusaffæren. Optagelsen af I G. har 
været under Afstemning. Forslaget blev nedstemt med stort Flertal.

Dødsfald.
Fru Lektor D y b d a 1 er den 10. Oktober afgaaet ved Døden efter læn

gere Tids Sygdom. Hun var Datter af Rektor ved Ribe Katedralskole F r i t- 
s c h e. Dødsfaldet vil vække Sorg og Deltagelse i vide Kredse, thi Fru Dybdal 
vandt ved sin fine og indtagende Personlighed alle, hun kom i Berøring med.

Mest kendt er hun fra Musiklivet. Gamle Elever fra Ribe Skole vil huske 
hendes skønne Spil fra Skolekoncerterne. For Ribe Musikforening betyder 
Fru Dybdals Død et smerteligt Tab.

Lektor A m o r s e n har ligeledes haft den Sorg at miste sin Hustru i Efter
sommeren efter længere Tids Sygeleje.

Fhv. Byfoged A n d e r s e n ,  Nørresundby, er afgaaet ved Døden, 70 Aar gam
mel. Den for sin Fødeby stærkt interesserede gamle Ripenser var meget afholdt 
i Limfjordsbyen.

Til Medlemmerne.
Dyrtiden er nu ogsaa bleven meget følelig for Ripenser-Samfundet, og navn

lig er Udgifterne til Ripenser-Bladet — Bindeleddet mellem Medlemmerne — 
blevet saa store, at det sluger ca. % af Aars-Kontingentet. Der kunde derfor



være Grund ti! at forhøje Minimumskontingenteme, men dette kræver en Gene
ralforsamlingsbeslutning og kunde maaske medføre Udmeldelser. Bestyrelsen 
vil da heller ikke foreløbig fremkomme med Forslag i saa Henseende. Derimod 
vilde det være den kærkomment, om Medlemmerne, og da navnlig de Med
lemmer, der bor i København og derfor har mest Fornøjelse af Samfundet, f r i 
v i l l i g t  v i l d e  f o r h ø j e  d e r e s  K o n t i n g e n t  med 1 Kr. eller 2, og den 
opfordrer dem derfor til at udfylde det m e d  d e t t e  Nr.  af  B l a d e t  f ø l 
g e n d e  Kort og sende det til Kassereren. — Agiter for Tilslutning til For
eningen. — Husk at melde Flytning til Kassereren. — Bladets Redaktion mod
tager gerne Raad og Artikler, til næste Nr., der udkommer i Foraaret.

En Fest i Ripenser-Samfundet.
Den 5. December afholdtes en Fest i Studenterforeningen. Visesangerne 

S v e n d  og L i s a  S c h o l a n d e r  besørgede Aftenunderholdningen og foredrog 
under stort Bifald bl. a. Viser af Bellmann og Fredmann. Desuden var der 
Spisning og Dans. Ca. 70 Medlemmer med Gæster deltog i den vellykkede Fest, 
der yderligere oplivedes af en munter Ribe-Vise af stud. polyt. D a u g a a r d 
P e t e r s  til den ikke ukendte Melodi »Sikke han kan« og Bortauktionering af et 
Eksemplar af P. Holms Tegninger.

Personalia.
Toldassistent Th. C h r i s t i a n s e n ,  Ribe, fejrede 2. Marts 25. Aars Jubi

læum i Toldvæsnets Tjeneste. R. S. sendte telegrafisk Lykønskning.

Kæmnerfuldmægtig F. O u t z e n, Viborg, er udnævnt til Kommunekasserer.

Toldassistent L y h n e - A n d e r s e n ,  Esbjerg, er udnævnt til Toldkontrollør 
i Silkeborg.

Politimester F r i t s c h e ,  Esbjerg, fyldte den 21. Oktober 50 Aar.

Postkontrollør N. W o l f  er udnævnt til Postmester i Hellerup.

Professor Vilh. Andersen om Ribe.
I Professor Vi l h .  A n d e r s e n s  nylig udkomne Bog »Folk og Mennesker« 

— Udkast — findes blandt de talrige Foredrag, Artikler m. v. den smukke og 
poetiske Beskrivelse af Ribe, vi i sin Tid gengav.

Ripenser-Samfundet
optager som Medlemmer a l l e ,  der har været E l e v e r  i eller Lærere ved 
Ribe Katedralskole. Medlemstal ca. 300.

Kaptajn B. P o u l s e n ,  Formand, Kochsvej 6.
Lektor C. A m o r s e n, Næstformand, Ribe.
Bankfuldmægtig C. F. C h r i s t e n s e n ,  Kasserer, Lyngbyvej 210, Telefon 

Helr. 1678x.
Beregner A. T a n g  - P e d e r s e n ,  Sekretær, Norgesgade 42.
Cand. phil. K. H. R o s e n s t a n d ,  Redaktør, Ribe.
Ingeniør 0. B 1 u m e, Bengtasvej 2A.
Stud. med. K. Th. F og  h, Vennemindevej 24, 2. Sal.

Udgivet af Ripenser-Samfundet. 
Redigeret af K. H. R o s e n s t a n d .
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Dr. phil. P. P. Jørgensen.
I n  nnem oyianå.

Natten tit den 15. Juti, just som Ribe i Genforeningsglæden be
redte sig ti! at modtage Kongens Besøg, er en gammel Ribe-Student 
Dr. phil-, Adjunkt P. P. J ø r g e n s e n  pludselig død under et Besøg 
i sin gamle Skoleby, 47 Aar gammel. Meddelelsen om dette Døds
budskab vil blive modtaget med Vemod i vide ripensiske Kredse, 
thi P. P. Jørgensen var paa Grund af sin noble Personlighed og sin 
trofaste Kærlighed til Ribe Skole og Ribe By afholdt af alle, der 
kendte ham. En Aarrække hørte han til vor Bys populæreste Skik
kelser. Som Lærer, som Vikar ved Ribe-, ved Viborg Katedral
skoler og sidst som Adjunkt ved Helsingør højere Almenskole, vandt 
han alle, han kom i Berøring med, Lærere som Elever. »P P.«. som 
vi sædvanligvis benævnede ham. syslede i Aaringer med viden
skabelige Arbejder, der i Foraaret satte Frugter i en vægtig Doktor
disputats, «N. P. Koefoed Hansen (Jean Pierre). Med særligt Hen
blik paa Søren Kierkegaard. Bidrag til Belysning) af aandskul
turelle Strømninger i det 19de Aarhundredes Danmark.

Trods det, at P. P Jørgensen forlod Ribe, glemte han aldrig sin 
Skoleby, og hvor man traf ham), var det ham altid en Glæde at 
spørge om Nyt og genopfriske Minderne herfra, og blandt Ribe- 
Vennerne vil Mindet om hans ejendommelige, elskværdige og rigt 
begavede Personlighed leve.
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Lektor Viggo Btoch.

Lektqjr B t o c h  har taget sin Afsked! efter 23 Aars Virken ved 
Ribe Skole. Med ham forsvinder en af Ribe Skoles populæreste, 
ældre Lærerkræfter over i Privatlivet. Siden 1897 har Viggo Bloch 
med den største Samvittighedsfuldhed virket ved den Skole, hvor
fra han 1872 dimitteredes som Student, og mange er de gamle Ribe- 
diÉciple, der med Glæde ser tilbage paa den noble og elskværdige 
Lærers Undervisningstimer. Rektor Mortensen sagd^, i sin Tale 
ved Translocationen, som Lektor Btoch desværre paa Grund af Syg
dom var forhindret i at overvære, at han var som Legemliggørel
sen af Ribe Skoles bedste Traditioner. Det er rigtigt, Lektor. Bloch 

i og Ribe Skole hørte sammen. Han elskede sin Skole, hvis Hi
storiker han blev. Sbm faa er han fortrolig med Skolens Historie. 
Flere Afhandlinger fra hans Haand bærer Vidnesbyrd herom- Vi 
skal blot nævne hans fortrinlige Værk om »Rektorer ved Ribe 
Katedralskole gennem 700 Aar,« hans — sammen med Rektor 011- 
gaard forfattede i Skoleprogrammet 1903 trykte Afhandling — 
Personalhistoriske Oplysninger om Ribe-Studenter 1811—1900, 
Oversigten over Skolens Legater (1912) og Afhandlingen om Sko
lens Indtægter i ældre Tid [Programmet 1919) samt Oversigten 
i dette Aars Skoleprogram om de sønderjydske Studenter, Arbejder, 
der alle bærer Vidnesbyrd om Interesse for og Kærlighed til alt. 
hvad der vedrører Ribe Skole.

Men ogsaa Ribe Bys Historie har han forsket, og sammen med 
Byens Arkivar, C. N. T e r m a n s e  n, har Lektor Bloch gjort vig
tige Forarbejder til Fortsættelsen af Kinchs Ribe Bys Historie. Vi 
ønsker Lektor Bloch et lykkeligt Otium efter den lange Arbejds
dag og haaber, at han maa benytte den til Fortsættelsen af sine 
saa godt begyndte historiske Forskninger, ikke mindst for Ribe 
Skoles Vedkommende

Rektorskiftet ved Ribe Katedralskote.
Skolens nye Rektor.

Fra 1. August er Adjunkt ved Roskilde Katedralskole cand polyt. A. W tl- 
1 u m s e n udnævnt til Rektor ved Ribe Katedralskole.

Rektor Willumsen er født i Roskilde. 1904 blev han Adjunkt 
ved Herlufsholm,, hvor han virkede, til han 1909 ansattes ved sin 
Fødebys Skole.

Den nye Rektor, hvis Hovedfag er Matematik og Fysik, er 43 
Aår gi. og utvivlsomt en dygtig Skolemand.

Siden 1917 har Hr. Willumsen været Medlem af Roskilde By- 
raad, valgt som Konservativ paa L)en kommunale Vælgerforenings
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Liste. Han har været et af Raadets virksbmste Medlemmer og 
mellem dem,, der har udført det største Arbejde. Han var Medlem af 
alle Raadets tekniske Udvalg, Medlem af Skoleudvalget og Ros- 
kilde Amts Skoleraad samt siden Dr. Bertelsens Udtræden For
mand for Skolekommissionen. Han blev tillige Medlem af Kasse- og 
Regnskabsudvalget og Byraadets Næstformand.

Personlig er Hr. Willumsen en elskværdig og sympatisk Mand, 
hvem mange gode Ønsker vil følge til hans nye Virkefelt.

En Dag i Ribe 1864.
Hvor var Aaret 1864 et trangt og alvorligt Aar lor alle Danske, og hvor 

oplevede vi meget svært her i vor lille By. Indkvartering havde vi altid. 
Tropper drog ind, og Tropper drog bort, aldrig var vor By fri for Fjender.

Indkvarteringen bestod for det meste af Ungarer og Østerrigere, og vel var 
det; thi Østerigerne var nemlig ligesaa harmdirrende paa Preusserne som vi; de 
sagde aabenlyst, at de var bievne narrede herop, og det var jo ikke langt fra 
Sandheden.

Mange Enkeltheder fra 64 husker jeg, som f. Eks. da Kejser Franz Josefs 
Fødselsdag fejredes i Domkirken med Pomp og Pragt.

Det, som imidlertid har gjort stærkest Indtryk paa mig, var den Dag, da 
der blev gjort Begyndelse og alvorlig Begyndelse til at plyndre Byen.

Anledningen var nok den, at Fjenden udskrev en Brandskat, som Byen 
mente ikke at kunne betale.

I 64 gik jeg i Skole der, hvor nu Organist Glahn bor. Skolestuen var paa 
1ste Sal, og da der paa den Tid ingen Genboer var i Gravsgade, havde vi 
fri Udsigt ud ad Tønderlandevej. Derfra kom Ungarerne næsten altid, i dag
lig Tale kaldtes de »Spidsbener., fordi de havde Benklæderne stoppet ned i 
høje Snørestøvler. De havde ikke Musik, men kun Tromme at marschere 
efter, og den lød altid, som om Skindet var revnet. Vor Lærerinde var me
get ængstelig for Tyskerne — vi Børn ikke.

Saa en Dag saa vi en Mængde »Spidsbener« komme langt ude ad Tønder
landevej, og samtidig kom Værten op og sagde, at Østerrigerne havde begyndt 
at plyndre i Byen.

Saa løstes alle Disciplinens Baand — Lærerinden sagde: »Skynd jer at 
komme hjem, Børn!« — det skulde vi jo nok — »og bed saa Hr. Smith tage 
Flaget ned fra Loftet« (hvor det laa sammenrullet).

Afsted gik det hjemad! dog ikke hurtigere, end at vi tog med, hvad der var 
at se. Paa Lindegaarden holdt der Vogne udenfor Fabrikken, og store Ruller 
af Bomuldstøj kastedes ned i Massevis; man holdt ikke op, før Vognene var 
stopfulde, saa kørtes de store Læs bort.

Endnu var der dog ikke Tale om at plyndre private Hjem, men Sol
daterne marscherede rundt i Gaderne og satte Segl for Lagere og Butiks
døre; hvor blev vi dog harmfulde ved at se Fjenden skalte og valte med 
vor Ejendom.

Mit Hjem var i Sortebrødregade, og dér var ogsaa Byens Sparekasse. Da 
jeg vilde forbi »Bøggilds Hjørne«, lød Soldatens »zuriick«, saa tilbage over
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Torvet for at forsøge Passagen gennem Per Downs Stippe — der var ogsaa 
Vagt, ingen Adgang! saa videre tit Vægtergade — ligesaa umuligt!

Naa, hjem skutde jeg, og jeg forktarede da saa godt jeg kunde, at jeg 
boede i Sortebrødregade — og omsider stap jeg da ogsaa igennem. Der var 
stor Uro og Ængstetse i Byen; man gemte jo, hvad man kunde, men det tod 
sig ikke saa let gøre, da der var Sotdater i Massevis ude og inde.

Ved Sparekassens Port stod Sotdater opmarscherede med Tornysteren paa 
Ryggen og Bajonetten paa Geværet; ved Dørene inde i Huset stod der ogsaa 
Vagt. Da Sotdaterne kom ind paa Kontoret til Sparekassedirektør Rosen
stand og ventede at finde en velspækket Pengekasse, var deane til deres 
store Forbavselse og Ærgrelse — tom!

Nu gik Sotdaterne ind i den private Lejtighed; tilsidst kom de ind i Sove
kammeret, hvor Fru Rosenstand taa til Sengs. Att btev her undersøgt, Skabe 
blev lukket op, Tøjet kastet hulter tit bulter, alle Skuffer blev trukket ud, 
og i en af disse laa en stor Pose! og hvad den indeholdt, kunde nok mærkes. 
Direktør Rosenstand tog Posen og kastede den hen i Sengen til sin Kone; Sol
daten raabte: »Geben Sie her!« — »Det er min Kones Hushotdningspenge, vit 
De have dem, maa De setv tage dem.« Det vilde Soldaten dog ikke. — Der
ved reddedes ikke saa faa Specier. Naa, da man intet kunde finde, førte man 
Direktøren ind i Kontoret, laasede for ham og satte Vagt udenfor Døren.

Rosenstand havde sin gamle Fader boende hos sig; han gik saa stilfærdig 
omkring, saa ham behøvede man ikke at ængstes for; men just ved Hjælp af 
ham sendte den indelukkede Direktør smaa Sedter til sin Kone, for at hun 
kunde vide, hvordan hun skulde forholde sig, baade med et og andet. Sol
daterne vedblev at søge og rode, men uden Resultat.

Nede i Haven var et muret Lysthus, flere Trappetrin førte op til det, 
der havde man i Tide løsnet nogle Fjæle, og der laa Sparekassens Penge vel 
forvarede, og der blev de liggende!

Telegrafist Faurschou udviste ogsaa Mod den Dag. Tyskerne fordrede na
turligvis Telegrafapparaterne udleverede. De fik 2; men Manden havde 3, og 
da man i Løbet af Dagen ikke kunde begribe, hvordan man her i Byen vidste 
Besked baade om et og andet, vaktes Fjendens Mistanke. Soldaterne gik til 
Telegrafstationen, hvor det 3die Apparat var i lystig Virksomhed; dette blev 
straks indstillet og Faurschou taget under Forvaring, ført op paa Greisens 
[Dagmar) Hotel, og man fortalte Mand og Mand imellem, at han havde faaet 
Lænker paa. — Det var maaske overdrevet, men Sagen var i og for sig slem 
nok for Manden.

Naa, det var allerede langt op paa Dagen, og Uro og Beklemthed hvilede 
over Byen. Jeg husker saa tydelig Østerrigerne ride i fuld Fart henad »Ro
senalléen« — den gik langs med Gasværket, forbi Jernbanestationen og vi
dere Nord paa — svingende Sablerne til højre og venstre, og fældede de ikke 
et Træ i hvert Hug, saa kvistede de det, saa det stod der bart og nøgent.

Hos Stiftamtmand Nielsen var der megen Uhygge og Forstyrrelse. Amt
manden sad fangen i Rendsborg — Karlen var ogsaa borte, saa tilbage var 
kun Husjomfruen og Pigerne. Soldaterne var brøsige og fordringsfulde den 
Dag her som alle andre Steder. Saasnart de saa Jomfruen, raabte de »Brant- 
wein und Butterbrot!« — Hun dækkede op for dem, og da hun syntes, hun 
havde sat mer end nok frem, gik hun. Gamle Lone, som var her i Klosreret, 
og som døde for et Par Aar siden, tjente den Gang hos Amtmanden, og hun 
fortalte mig om den Dag; »A støj ve æ Komfur o gne o en Kiel, saa kom æ 
Soldater o roft »mehr Brantwein und) Butterbrot«, — a svar' slet et, a 
bar gne o æ Kiel, de roft højer o højer, a lo' som a slet et hør et. Tesidst 
ven' de sig rasen' om o roft »die dummen Dänen, sie können nichts ver-
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stehen«, Da rullede en Vogn ned ad Puggaardsgade — den holdt udenfor 
Amtmandens Dør, og ud steg Stiftamtmand Nielsen: "Hvad gaar her for sig?
hvad sker der i Byen?« — "Tyskerne har sat Segl for Lagere, Butikker og
Banker, de vil plyndre!« — Amtmanden gik straks til den Øverstbefalende 
og sagde til ham, at der var Vaabenhvile, og at Plyndring altsaa ikke maatte 
finde Sted. Den Øverstbefalende svarede, at han vidste ikke noget om Vaa
benhvile, det blev ved hans Befaling. Amtmanden sagde da: "Jeg véd, der er 
Vaabenhvile; jeg kommer lige fra Rendsborg, hvor det blev bekendtgjort!« 
Hans Ord maa have haft Vægt — Plyndringen hørte op.

Alle de Varer, som om Morgenen var kørte bort fra Gjørtzes Fabrik og 
var stablede op i Klubsalen, blev atter kørt tilbage, og vi Børn stod i tætte
Klynger paa Lindegaarden. Medens de store Tøjruller kastedes op paa Fa
brikkens Loft, og det tog da nogen Tid — pegede vi Fingre af Soldaterne og 
raabte: Æ Hurra! Saadan endte denne Dag, og baade store og smaa, unge 
og gamle trak Vejret let, da vor By blev skaanet for Fjendens Plyndring.

Nu forekommer det mig ubegribeligt, at vor Opførsel kunde gaa ustraffet 
hen, og endnu mere ubegribeligt er det blevet for mig, efter Preussernes Ind
fald i Belgien — men hos os var det jo Østerrigere og ikke Preussere!!

Emma Reinsholm.

TH

Ripenser-Samfundets Mediemmer.
Bestyrelsen takker de Medlemmer, der har efter

kommet den i sidste Nummer af "Ripenser-Bladet« 
indeholdte O p f o r d r  in g t i l  f r i v i l l i g t  a t  f o r 
h ø j e  K o n t i n g e n t e t  t i l  R i p e n s e r - S a m -  
f u n d e t .  Det er imidlertid kun en mindtre Del al 
Medlemmerne, der har fulgt Opfordringen, og Besty
relsen g e n t a g e r  d e r f o r  d e n n e ,  idet den lige
som sidst navnlig henvender sig til de Medlemmer, 
der bor i København og derfor har eller kan have 
størst Fornøjelse af Samfundet.

Samtidig maa undertegnede maaske have Lov til 
at sige til de ældre københavnske Medlemmer, at de 

sikkert vilde kunne have mere Fornøjelse af Ripenser-Samfundet, end de har, 
hvis de vilde komme til dets Sammenkomster en Smule planmæssigt.

Bestyrelsen har — efter Evne — søgt at tilrettelægge Sammenkomsterne 
saaledes, at de kunde være indbydende baade for ældre og yngre, men ikke 
desto mindre er det i Hovedsagen de yngre Medlemmer, der har baaret dem. 
Derimod kommer de ældre Medlemmer enten slet ikke eller ogsaa kun engang 
imellem — formodentlig naar det tilfældigt falder dem ind, at der er Sammen
komst i Samfundet, og at det kunde være morsomt at træffe gamjle Skolekam
merater —, og Følgen er da, at de ikke træffer nogen af disse, at de føler sig 
ene og skuffede, og at det varer en Stund, inden de kommer igen, hvis de 
overhovedet kommer igen.

Bestyrelsen er uden Indflydelse paa dette Forhold. Den kan kun skabe 
Rammerne for Sammenkomsterne, Medlemmerne maa selv, ældre som yngre, 
skabe Stemningen. Denne er imidlertid i første Række baseret paa det kam
meratlige Samvær, og jeg tror da, at meget vilde være vundet, hvis de ældre 
Medlemmer, som overhovedet har Lyst til at komme i Ripenser-Samfundet og
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Fra venstre til højre:
S i m o n s e n .  Hø s t .  J e n s e n .  M u n c k. N ø r r e g å r d .  

R e i n e k e .
B l o c h .  C h r i s t i a n s e n .  W ü l s t e n .  W a n  g. 
F o r s b e r g .  K n u d s e n .  A m o r s e m  Rektor N i e l s e n .  

D y b d a 1. B e c h.
Af Lærerne paa Billedet er Rektor Nielsen, Lektor Høst, 

Adjunkt Wang og Lektor Reineke forflyttede,, og Lektor Bloch har 
taget sin Afsked. Af det nuværende Lærerpersonale mangler Ad
junkt Frk. Mortensen, Rektor Willumsen og senere end denne an
satte Lærere.

træffe gamle Kammerater, ikke vilde lade det bero paa et Tilfælde, om de 
skal træffe deres Kammerater og tilbringe en behagelig Aften sammen, men 
selv vilde gøre deres dertil ved, naar de har modtaget Indbydelse tfl en Sam
menkomst, at træffe Aftale med dem, de ønsker at være sammen med, om at 
mødes i Samfundet. Den nye Medlemsfortegnelse vil herved være dem en 
god Hjælp, idet de i den paa et Øjeblik kan se, hvilke af deres Kammerater, 
der er Medlemmer og bosiddende i København.

B. Poulsen.

K a te d r a ls k o le n s  L æ r e r k o lle g iu m  1918.
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Aarsfesten paa Ribe Katedralskole.
Aarsfesten, der fandt Sted den 6. Juli, fik i Aar et saertigt højtideligt Præg, 

fordi man skulde tage Afsked med ikke mindre end 4 af Skolens Lærere. 
Festen indlededes med Charles G a n d r u p s  og Waage M a t t h i s o n  H a n 
s e n s  smukke gamle Skolekantate, der efter flere Aars Hvile, var kommen til 
Ære og Værdighed.

De bortdragende.
Til Skolens populære Rektor, Dr. phil. M o r t e n s e n ,  der overtager 

Styrelsen af Haderslev Latinskole, rettede Lektor Amorsen paa Skolekollegiets 
Vegne en Tak og udtalte bl. a. følgende:

Da vi for 2 Aar siden tog Afsked med Rektor Nielsen tænkte ingen paa, at 
vi saa hurtigt igen skulde tage Afsked med vor Rektor. Siden da har den store 
Krig faaet udraset. Med Freden fulgte Genforeningsglæden og hermed Forvent
ningen om, at Ribe Katedralskole skulde faa sit gamle Opland tilbage. Endnu 
1894 var der 4 sønderjydske Elever her paa Skolen, men senere gik Tallet ned. 
Nu tilsmiler Solen os atter.

Vor kære Rektor har ikke villet undslaa sig for at vie sine Kræfter til 
det vanskelige Arbejde dernede. I de 2 Aar, Rektoren har været her ved Sko
len, har han haft den lykkelige Evne at vinde sine Elever, saa selv de mindste 
med Glæde og Frejdighed talte til ham. Paa Hjemmenes Vegne vil jeg bringe 
en Tak for denne hensynsfulde Forstaaelse.

2 Aar er et kort Spand af Tid, men de 2 Aar, Rektor Mortensen sad ved 
Roret, har alligevel sat sit Præg. Det skyldes i 1. Række ham, at den nysproglige 
Retning er indført ved Skolen og at der paa Finansloven er bevilget store nød
vendige Udvidelser af Skolens Bygninger og Opførelsen af en Rektorbolig paa 
Skolens Grund.

Naar jeg paa Skolekollegiets Vegne ønsker Dem til Lykke med den nye 
Stilling, er dette xtil Lykke« blandet med Vemod, fordi vi har lært at skatte 
Dem, og med Ønsket om, at Deres Gerning i Løbet af faa Aar maa blive til 
Gavn og Glæde for Befolkningen i det genvundne Land: Tak fra Lærere og 
Disciple. Vi vil savne Dem.

1 Lektor R e i n c k e, der følger Rektor til Haderslev efter 17 Aars Virken ved 
Ribe Skole mister Skolen en af sine betydeligste Lærerkræfter. Vi gamle Elever 
husker med Glæde hans interessante Undervisningstimer, og vi lærte før eller 
senere at erkende, at vi ogsaa i ham havde en forstaaende Ven, der fulgte 
os med Interesse ,en Interesse der bevaredes ogsaa efter, at vi havde sagt 
vor Skole vort Farvel. Men er vi hans Elever Lektoren Tak skyldig, er Ribe 
By det ikke mindre. Paa Grund af sin alsidige Viden, ikke mindst paa sociale, 
politiske og kommunale Omraader, har han været Ribe By og Omegn en god Mand, 
der med sin elskværdige Imødekommenhed) aldrig sagde nej, naar man paa
kaldte hans Bistand. Lektor Reincke vil blive mindet ikke alene som den 
dygtige og elskværdige Lærer, men ogsaa som den gode Borger i den By, der 
havde og vil have hans Interesse og Kærlighed.

Til Haderslev drager ligeledes Adjunkt M a 11 b æ k efter et Aars Virken 
ved den Skole, hvorfra han selv er udgaaet, og hvor han vil mindes som en 
dygtig og afholdt Lærer.

Endelig har Lektor B 1 o c h som omtalt andet Steds i Bladet fra Skoleaarets 
Udgang taget sin Afsked fra Skolen. Man har dog formaaet ham til at un
dervise et mindre Antal Timer,
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Efter at Rektor havde foretaget Dimissionen af Studenter og Realister 
Og holdt en meget smuk Tale til de unge, rettede han en Tak til samtlige sine 
Medarbejdere ved Skolen og til de Lærere, der nu forlader denne. Sluttelig 
udtalte Rektor følgende Afskedsord:

Ja, kære Venner af Ribe Katedralskole: Der er jo endnu én, som skal
tage Afsked med denne Kreds og dette Sted, formodentlig for stedse. Jeg har 
ikke ment at have Lov til at sige nej til at overtage et Arbejde i det gen
vundne Land, men forlader Ribe Skole med tungt Hjerte. Jeg skilles nødig 
fra Skolens Elever; en brav og solid Ungdom er disse vestjydske Piger og 
Drenge. Jeg skilles ugerne fra mine Medarbejdere, hvis Dygtighed og Loyalitet 
jeg med Tak anerkender, og jeg skilles uglad fra Forældrekredsen, der er
kommet mig i Møde med al Tillid. Jeg skilles endelig nødig fra Domkirkens og 
Egnens ældgamle Oaseby, der har en mærkelig Evne til at fange sin Mand. 
Jeg tror, jeg har gjort, hvad min Pligt var, saa langt mine Evner slog til,
i den korte Tid jeg har været her, og idet jeg bringer alt,og alle min varmeste 
Tak, udtaler jeg det Ønske, at Ribe By maa gaa en Blomstring i Møde og 
særlig da, at Ribe Katedralskole maa kunne hævde sit sekelgamle Ry og
sikre sin Tilværelse. Jeg har her tilbragt to gode Aar, maaske de bedste af mit 
hidtidig Arbejdsliv, og jeg vil aldrig kunne glemme Ribe og Ribe Skole. Jeg 
haaber, at man ogsaa her vil bevare et venligt Minde om mig.

Fra Forældrene rettede Kantor Hvid og Redaktør Willemoes en Tak til 
Rektor og til Skolen for Arbejdet her. Desværre var Lektor Bloch ved Syg
dom forhindret i at være til Stede, men saavel Lektor Reincke som Adjunkt 
Maltbæk tog i en Tale Afsked med deres gamle Skole. Den første udtalte bl. a.:

*Jeg skilles med Vemod fra Ribe Skole; jeg skylder den mere, end jeg 
her kan sige, ikke mindst med Hensyn til min personlige Udvikling. Jeg skylder 
den nuværende Leder stor Tak for godt og loyalt Samarbejde. Jeg takker mine 
Kolleger af Hjertet for det Kammeratskab, for den Loyalitet, som jeg har 
mødt. Mange af dem, ikke mindst Lektor Bloch. er blevet mine Venner for 
Livet. Dernæst takker jeg Disciplene. Jeg tør sige, at Arbejdet her ved Skolen 
er blevet mig kærere Dag for Dag, selv om jeg, som vel alle Lærere, har haft 
mismodige Stunder. Men altid vil jeg mindes dem alle, de smaa, rare Menne
sker i 1. Mellemskoleklasse; jeg tror, de betragtede mig som en Slags ældre 
Onkel; jeg blev 20 Aar yngre, naar jeg kom 'nd til dem. Og jeg vil mindes de 
større, hos hvem man allerede aner den voksne; de helt store, i Tankesæt 
voksne, ikke mindst jer kære 8 Studenter, som var mine Venner, og som jeg, 
trods de mismodige Ord hos Faust, dog altid kunde give "det bedste, som 
jeg vidste*.

Jeg har tilbragt festlige Timer i jeres Midte; jeg har nydt i fulde Drag den 
Forret, vi Pædagoger har altid at være blandt de unge. De uforstandige taler 
om Trædemølle; de ved ikke, hvor rig en Gerning det er, trods det, at den 
medfører Skuffelser og er anstrengende som faa; de véd ikke, hvad det er 
for en Glæde at faa de unge til at lytte, at se deres Arbejdslyst vaagne og 
at anspore den. Den Glæde har jeg nydt i Ribe Skole i rigt Maal, og det takker 
jeg jer for. Jeg er vis paa, at I altid vil huske, at 1 har en Pligt til at opret
holde jeres gamle Skoles smukke Traditioner. Skolens Ære er jeres Ære.



Døde i Aaret 1920.
Døden har i Aarets Løb gjort en rig Høst biandt gamle Ripen

sere, ogsaa blandt vore Medlemmer.
Den 3. F ebruar er Pastor Hans Kruse V i n d i n g  afgaaet ved Dø

den. Pastor Vinding, der 1867 blev Student fra Ribe Katedralskole, 
var Sønderjyde. 1877—87 var han Sognepræst i Seem og reside
rende Kapellan ved Ribe Domkirke. Til 31. Januar 1920 beklædte 
han Embedet som Sognepræst for Haarslev-Tingjellinge.

15. Januar døde Provst Ingvart H a n s e n  B e y e r .  Han blev 
Student 1873. Provst Beyer, der til sin Død var Provst i Assens,, 
afgik ved Døden paa sin Fødegaard Aasgaard i Sønderjylland, hvor 
han den 10. Januar havde deltaget i Afstemningen.

I Februar 1920 er den unge Læge Martin A n d e r s e n  (Student 
fra 1910) afgaaet ved Døden efter flere Aars Svagelighed.

Sognepræst til Blaabjerg og Filskov A- P. A n d e r s e n  døde 25. 
April 1920. Han var Student fra 1900.

Runologen Professor Ludvig W i m m e r, en af Ribe Katedral
skoles berømteste ¡Disciple, er den 30. April død, 81 Aar gammel. 
Han, der blev Student 1857, har bl. a. ved sit Hovedværk »De dan 
ske Runemindesmærker« sat sig et uforgængeligt Minde i dansk 
Sprogforskning.

1. Juli er den kendte Øjenlæge Professor Dr. med. B je r  rum  
afgaaet ved Døden, 69 Aar gammel- Jannik Petersen B j e r r u m. 
der var født i Sønderjylland, blev 1869 Student fra Ribe Katedral
skole.

",
Endelig er Kontreadmiral Chr. G. M i d d e 1 b o e, hvis Memoirer 

vi omtalte i sidste Nr. af Bladet, død, 68 Aar gammel, og den 15. 
Juli døde Dr. phil. P. P. J ø r g e n s e n ,  hvem vi omtaler andet 
Steds i Bladet. Et af vore ældste Medlemmer, Apoteker N i e l s e n  
i Varde  ̂ er ligeledes død i Aarets Løb.

H a l f d a n  L a n g e :  Fugleliv i Ribes Omegn.
Maa jeg som Naturhistoriker henlede Ripensernes Opmærksomhed paa 

ovennævnte lille Bog. Ribe har i Tidernes Løb haft mange interesserede 
Fuglevenner. Vi ældre husker Konditor Bjerrums smukke Samling; senere har 
afdøde Magnus Clausen gjort udmærkede iagttagelser. For Tiden har Ribe i 
Apoteker Lind, Vejassistent Saaby og Student Lange tre særdeles kyndige 
Fugiekendere. Lange har i en halv Snes Aar, dels som Skoleelev, dels sonv
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Student, med stor) Kærlighed, og Samvittighedsfuld^ ed studeret Rlbeegnens 
Fugleliv og ogsaa grundigt sat sig ind i, hvad der er iagttaget i tidligere Tid. 
Hans Bog er en overordentlig fornøjelig og underholdende Læsning, der sikkert 
vil glæde ogsaa dem, der ikke har særlig Interesse for Fugle. Efter en frisk 
Indledning om Ribeegnens Natur gennemgaar han alle vore Fugle og fortæller, 
hvad han selv og andre ved om deres Forekomst og Liv i Ribeegnen. Frem
stillingen er alt andet end tør Opregning; læs f. Eks. Stykkerne om Storken, 
Alliken, Kobbersneppen, Taarnfalken o. m. a., og den, som ikke har haft In
teresse for Fuglene før, vil maaske have faaet den ved Læsningen. For os 
gamle Ripensere, som kun i Ny og Næ ser vor Fødeby, er det hyggelige Min
der, der dukker op, naar vi læser om Holmene, Lustrup, Varming Sø osv. og 
ser de smukke Billeder, som Endes i Bogen. Vi mindes vor Barndom og øn
sker, at vi havde haft en Lærer, som kunde have vakt vor Interesse for Fugle
livet og paa den Maade bragt lidt Friskhed og Afveksling ind i vort ikke vi
dere opmuntrende Skoleliv. Køb Bogen hos Forfatteren, St. Laurentiigade i 
Ribe*) Vilhelm Balslev.

Ribe Katedratskotes Aarsskrift 1920
er ualmindelig lødigt af Indhold. Rektor Dr. phil. Karl Mortensen indleder 
med en overordentlig interessant Afhandling om den navnkundige Salmedigter 
Sønderjyden og Vestjyden Hans Adolf Brorson.

Netop nu i disse Genforeningsdage, hvor Trængselstiden er forbi for en Del 
af Sønderjyderne, er det paa sin Plads at mindes Sønderjyden, Ribestudenten, 
der blev den store Digter, som ved sin nTroens rare Klenodie« satte sig et va
rigt Minde i den danske Litteratur, en af de mest danske Bøger, vor Litteratur 
rummer.

Man mærker, at denne fortrinlige Afhandling er skrevet af en fremragende 
Litteraturhistoriker med en brændende Kærlighed til Emnet.

Det er beklageligt, at den kun bliver tilgængelig for en mindre Læsekreds.
Alle Ripensere kunde glæde sig ved at læse om Digteren og Ribebispen, 

hvis skønneste Salmer som paavist i Afhandlingen i høj Grad præges af den 
Egns Natur, hvor de blev til.

Foruden Afhandlingen om Brorson bringer Heftet xen Fortegnelse, med kort
fattede biograHske Oplysninger over Sønderjyder, der er demitterede fra Ribe 
Katedralskole fra det 16. Aarhundrede til vore Dage«.

Det er Skolens Historiker, Lektor Bloch, der med megen Omhu har sam
let disse.

Det er morsomt gennem Fortegnelsen at faa Besked om, hvad disse søn- 
derjydske Ribestudenter er blevet til. Efter Udfaldet at dømme har de ikke 
hørt til de ringeste Disciple, men som Præster, Rektorer, Lærere, Læger og i 
andre Embedsstillinger har de gjort eller gør endnu deres Skole Ære.

Af de sædvanlige Oplysninger om det forløbne Skoleaar anfører vi;
Til Studentereksamen i 1919 indstilledes 18 Disciple, 6 af klassisk-sproglige 

og 12 af den matematisk-naturvidenskabelige Linie.

*) Medlemmer af Ripenser-Samfundet kan ved Henvendelse til Forfatteren
i Ribe faa den interessante Bog for 2 Kr. Bogladeprisen er 4 Kr.

Red .
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Til Realeksamen indstilledes 21 Disciple og til Mellemskoleeksamen 26 Dis
ciple, hvoraf 1 hindredes af Sygdom i at. komme op.

Af de 180 Elever, som var opførte i Indbydelsesskriftet i Fjor, var der efter 
Afgangsprøverne og anden Afgang ved Skoleaarets Slutning 129 Elever. 1 dette 
Skoleaar er der derefter ialt optaget 72 Elever (deraf 25 kvindelige). I Aarets 
Løb — indtil 1. Maj — udgik der 10, saaledes at Skolen derefter tæller 191 
Elever. Ved det nye Skoleaars Begyndelse er Elevantallet 216.

Til Sønderjylland.
En gammel Ribestudent tidligere Borgmester og Byfoged H. G j e s s i n g  er 

konstitueret sdm Dommer i sin Fødeby Tønder. 1 samme By er tidligere. Amts
fuldmægtig i Ribe J. V o x 1 e v konstitueret som Politimester og Fuldmægtig 
cand. juris. P. C. S t e m a n n  som Amtsassessor.

Vort Medlem Ingeniør K n u d s e n  er ansat som Amtsvejinspektør i Haders
lev. — Postekspedient i Ribe A b e l  er forflyttet til Augustenborg. .— Posteks
pedient A. J. V o s s, Nakskov, er konstitueret som Postmester i Rødding. — Tid
ligere Adjunkt ved Ribe Katedralskole W a n g er forflyttet til Aabenraa.

Ved Redaktionens Slutning forelaa Meddelelse om, at vor Formand Kaptajn
B. P o u l s e n  er blevet ansat som Amtsvejinspektør i Tønder.

*

Genforeningsdagene i Ribe.
fejredes paa den smukkeste Maade. Selve Genforeningsdagen var der om For
middagen Procession gennem Byen, og der sluttedes med en højtidelig Guds- 
tjneste i Domkirken. — Den 15. Juli ankom hans Majestæt Kongen paa Hjem
rejsen fra Sønderjylland paa et kortere Besøg til Ribe. Byen var pragtfuld smykket 
og Tusinder af Mennesker hyldede Kongen, Dronningen og Prinserne. Der var 
Gudstjeneste i Domkirken, Modtagelse paa Raadhuset og Frokost i Stiftsamts- 
gaarden.. . < ,  ̂ j

Fru Lektor Dybdals Minde.
Paa Fru Dybdals Grav paa Ribe Kirkegaard har Venner rejst en smuk Minde

sten, udført af Kunstneren H a n s e n  J a c o b s e n .

Personalia.
Adjunkt Cand. theol. og mag. Vilh. B a l s l e v ,  Lærer ved Frøken Zahles 

Gymnasium og Seminarium, fyldte den 2. Marts 60 Aar.

Provst Th. Sørensen, Skanderborg, har 1. August taget sin Afsked. Provst 
Sørensen er et af de mest trofaste ældre Medlemmer i vor Forening, der bl. a. er 
ham megen Tak skyldig for hans udmærkede Foredrag.

Ekspeditionssekretær Brorson C h r i s t e n s e n  er udnævnt til Fuldmægtig 
under Bankinspektionen.

Pastor emeritus Dr. phil. H. F. F e i l b ' e r g ,  Askov, fyldte den 6. August 
89 Aar.

Ved Ribe Katedralskole er ansat Adjunkterne H. J ø r g e n s e n ,  L a u r i t 
sen,  J o h a n s e n  og Premierløjtnant K r e b s .

ø
Amerikansk Stipendium til en Ribestudent.

A a g e  N i e l s e n  — Søn af Lærer Nielsen ved Lemvig —, som i 1917 
tog Studentereksamen fra Ribe Katedralskole, har forleden Dag faaet tildelt 
et sjældent stort Rejsestipendium paa 2400 Dollars. Stipendiet bærer Navnet 
-National City Banks Stipendium, og uddeles af denne New Yorker-Bank efter 
Indstilling af en Komité, bestaaende af to Medlemmer af -American-Scandina- 
vian Foundation's danske Komité, samt tre Medlemmer, udpeget af Bestyrelsen 
for -Danmarks amerikanske Selskab., Stipendiaten skal opholde sig i New



York i to Aar og arbejde i National City Bank s Laboratorium samt drive Uni
versitetsstudier i Bankøkonomi og Teori.

Aage Nielsen tog i 1919 Afgangseksamen fra Niels Brocks 2-aarige Han
delsdagskole i København og har siden haft Ansættelse hos et Bankierfirma i 
København.

DødøfnldL
Vor Kasserer Bankfuldmægtig C h r i s  te n s e n  har haft den Sorg i Sommer 

at miste sin unge Hustru, h^s Død vil vække Deltagelse blandt de mange Ripen
sere, der kendte hende fra vore Sammenkomster.

Byggearbejder ved Ribe Katedralskole.
Arbejdet ved Opførelsen af en Rektorbolig og en ny Skolefløj ved Sko

len er nu udbudt i Licitation. Tegningerne til de omfattende Nybygninger er 
udarbejdet af kgl. Bygningsinspektør P e t e r s e n ,  Odense.

Turistforeningens Ribe-Bog,
der længe har været udsolgt, er udkommen i en smuk og forøget Udgave. — 
Endvidere er der udkommen en ny Udgave af Domkirkens Beskrivelse, hvis 
udmærkede Tekst skyldes afdøde Adjunkt A b e  11.

Historisk Samfund for Ribe Amt
»Fra Ribe Amt 1920« {5. Binds 2. Hæfte) er udkommen. Indholdet er føl

gende: Kammerherreinde Helga S t e m a n n, Biskop Viktor Christian H j o r t  
(iortsat)}J Lærer N o v jr u p, Alslev, Alslev Sogn, Højskolelærer Mag. scient 
J. R o s e n k j æ r ,  Askov, Emil Chr. Hansen, Søren A 1 k æ r s ig, Vore Folke- 
volde, Højskolelærer Marius K r i s t e n s e n ,  Askov, Grænser og Grænseveje 
samt Foreningsmeddelelser.

*
Meddelelse til Medlemmerne.

Med dette Nr. af Bladet følger en ny Fortegnelse over Ripenser-Samfundets 
Medlemmer, ordnet efter Aargang.

Redaktionen af dette Nr. er sluttet 11. August.

R ipen* ør-Sam fnn døt
optager som Medlemmer a l l e ,  der har været E l e v e r  i eller Lærere ved Ribe 
Katedralskole. Medlemstal ca. 300.

Amtsvejinspektør Kaptajn B. P o u l s e n ,  Formand, Richtsensgade 23, 1. Sal, 
Tønder.
Lektor C. A m o r s e n, Næstformand, Ribe.

Bankfuldmægtig C. F. C h r i s t e n s e n ,  Kasserer, Lyngbyvej 210, Telefon Helr. 
1678 x.

Beregher A. T a n g - P e t e r s e n ,  Sekretær, Norgesgade 42.
Cand. phil. K. H. R o s e n s t a n d ,  Redaktør, Ribe.
Ingeniør O. B 1 u m e, Bengtasvej 2 A
Stud. med. K. Th. F o g h, Vennemindevej 24, 2. Sal.

Udgivet af Ripenser-Samfundet.
Redigeret af K. H. R o s e n s t a n d.

Rum  m**n A Rwth* Kfbwahawa



M P E M S E R  BLADET

MEDLEMSBLAD FOR RiPENSERSAMFUNDET

Nr. 13 D ecem ber 1920

Fra den garnte Skote.
F r e m t i d s u d s i g t e r  og  U d v i d e l s e r .

Ribe Katedralskole har i de sidste Aar 
været i en stadig og ret stærk Vækst. 
Den 1. April 1913 havde Skolen 157 Ele
ver, den 1. April 1918 185, og i Øjeblikket 
er Antallet 220. Dermed har Skolen 
naaet en Størrelse, som den ikke har haft 
i flere Hundrede Aar.

Denne forholdsvis stærke Tilvækst stam
mer dels fra Sønderjylland — Skolen har 
i Øjeblikket 27 sønderjydske Elever —, 
dels hænger den sammen med den nye 
Lov om Skoleafgift, der gør Skolegangen 
gratis eller i hvert Fald meget billig for 
alle mindre bemidlede. . Tilgangen fra 

Ribe Borgerskole er som Følge heraf blevet overordentlig stor. Saa- 
ledes optoges iaar fra Sommerferien ikke mindre end 23 Elever fra

s y
Rektor WiFtnnscn.

denne Skole.
Som Følge af denne Tilvækst har vi nu dobbelte Klasser i hele 

Mellemskolen, og naar hertil kommer, at vi i 1919 fik oprettet ny
sproglig Afdeling i Gymnasiet, saa at dette nu er 3-delt, er det for- 
staaeligt, at det ikke længere var muligt at faa Plads i de gamle 
Lokaler.

Det har dernæst været en Ulempe, at der i en Aarrække ikke
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har været- nogen Rektorbolig ved Skolen. I den lille By med de 
faa større Lejligheder har det desuden i de sidste Aar været umu
ligt at finde en passende Bolig for Rektor.

Efter Indstilling fra Forstanderskabet og med Tilslutning fra 
Forældrekredsen er der derfor paa Finansloven for indeværende 
Aar bevilget et Beløb paa 178,000 Kr, hvoraf 108,000 Kr. til for
skellige Udvidelser af Skolen, væsentligst til en 14% Meter lang 
Tilbygning til Skolens Hovedfløj i sydlig Retning, og 70,000 Kr. til 
en ny Rektorbolig paa Hjørnet af Gravsgade og Sviegade med Fa
cade mod den sidste.

Kgl. Bygningsinspektør Vilh. Petersen i Odense har udarbejdet 
Planer til disse Byggeforetagender, og naar disse Linier læses, er 
det hele forhaabentlig under Tag.

Tilbygningen kommer til at indeholde 4 gode og rummelige Klasse
værelser, 2 paa 5%X6% m og 2 paa 5% X8% m, samt i Tagetagen 
Lokaler til Undervisning i Tegning eller Sløjd. Af Hensyn til 
Brandfaren vil der blive ført en Trappe helt op til Tagetagen. Af 
de 4 Klasseværelser vil det ene blive anvendt til Geografiunder
visning. ir i

Re&iorboiigen er rummelig og god. Den har 4 store Værelser og 
Køkken i Stueetagen og 5 Værelser samt Pigekammer i Tagetagen.

I den gamle Skolebygning vil der desuden blive indrettet et sær
ligt Værelse og et Baderum for Pigerne bag den gamle Gymnastiksal, 
og i Puggaard vil et af Klasseværelserne blive omdannet til Frokost
stue for Drengene. , , , ,  ̂ . j tu ^

Med disse Udvidelser vil Ribe Katedralskole sikkert, hvad Plads
forholdene angaar, i mange Aar kunne se Fremtiden trygt i Møde. 

Ribe, d. 20. Novbr. 1920. ,4 W!//H7ns2n.

Ribe.
Hvornaar er Ribe skønnest? Er det om Foraaret, naar et lyse- 

grønt Skær breder sig ud over Engene, naar de sidste Isflager drive 
aed ad Aaen, naar Vildænderne i de halvmørke Morgener trække 
ben over Domkirken og fylde Luften med deres langtlydende, klare

^*Er det i Forsommeren, naar Haverne dufte, bugnende under Si-
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rener og Guldregn, mens Kastanietræernes Blomster som Julelys 
pege mod Solen, og Storken vader i Fladvandet, adstadig og ire
delig som Byen selv? Er det om Vinteren, naar Engene ligge over
svømmede, dækkede af Is, mens Ungdommens Kaner rutsche ned ad 
Slotsbakken, og den nedgaaende Sol sender et sidste Strejflys hen
over de røde Tage, og Domkirkens Taarn lægger sin lange Skygge 
hen over Torvet?

Er det om Morgenen, naar Skoleklokken klemter, og Børnene ile 
til Skolen med deres Bogpakker og Tornystre, eller er det om Af
tenen, naar Tusmørket ruger, naar Lysene springe frem, et for et 
bag de smaa Vinduer, mens Gadefærdslen dør hen, og man kun hører 
en forsinket Vogns Rumlen eller den klaprende Lyd af et Par Træ
sko paa den ujævne, forældede Stenbro.

Spørg Vandringsmanden!
Spørg ham, der har levet som Barn i Ribe By, der har tilbragt 

sin Manddom i de fjerne Lande, under den tropiske Sol, blandt Sy
dens Palmer, paa de store Have! Spørg ham, naar han som moden 
Mand vender tilbage for at gense den gamle By, som han har min
dedes i Udlandet, hvis Skønhed og Charme ofte har bragt Længsel 
efter Fædrelandet ind i hans Bryst! Spørg ham, hvorledes han 
helst vil gense den gamle By, om han vil se den under Sommerens 
Sol eller dækket af Vinterens Sne, om han vil se den i Morgenens 
vaagnende Travlhed eller i Aftenens Tusmørke og Stilhed. **̂

Spørg ham, medens han gennemvandrer de gamle krogede Gader, 
og Minderne om dette og hint vaagne i hans Sind, naar han genser 
nu denne Bygning, nu hin Krog! Spørg ham, naar han vandrer 
udenfor Byen og ser det svære Taarn nu som da dominerende rage 
op over de smaa Lilleput-Bygninger, som omgive det! Spørg ham. 
naar han staar paa Møllebroen og lytter til Vandets Brusen, den 
samme monotone, søvndyssende Lyd, der ramte hans Øre, naar han 
som Barn slumrede ind! Spørg ham, naar. han staar i den gamle 
Skolegaard, med Vemod savnende det mægtige Kastanietræ, som har 
skygget over saa mange af hans barnlige Glæder og Sorger!

Spørg ham, og han vil svare: »Ribe er den samme nu som da, 
altid skøn, altid længselsvækkende for den, som én Gang har levet 
dér! Den, som har færdedes dér og indsuget det ubestemmelige no
get, den Hygge og Charme, som Byen er indhyldet i, han glemmer-^ 
den aldrig; fjærnt kan han færdes, mangt og meget af Verdens 
Skønheder kan han se, men han elsker den gamle By, den gamle 
Kongestad, som altid taler til ham som et typisk Stykke Danmark.«

Og han vil tilføje, at har han én Gang besøgt den efter sine 
lange Rejser, da kommer han sikkert igen mange Gange, kommer 
igen for at lade Barndomsminderne og den gamle By s Ro og Stilhed 
sive ind i sit Sind.

Ribe er Fred; Ribe er Hygge! Lykkelig den, hvis Barndom er 
rundet et Sted, som han kan gense med Glæde og Taknemmelighed.

29. November 1920.
O .  B .
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Set. Catharinae Kirke og Ktosteret.
Vød Arkitekt A X E L  H A N S E N .

Som tidligere meddelt undergaar saavel Kirken som Ktosteret i disse Aar 
en gennemgribende Restaurering. Bl. a. har man med Held fuldført et inter
essant Ingeniørarbejde, idet man har formaaet efter endt Fundering at rette 
Kirkens stærkt iøjnefaldende Skævhed.

Restaureringen af den smukke gamle Klostergang er ligeledes stærkt frem
skreden, men der vil sikkert endnu hengaa Aar, inden den omfattende Restau
rering er tilendebragt.

Vi har bedt Arkitekt A x e l  H a n s e n ,  Ribe, der er ansat ved Arbejdet her, 
fortælle »Ripenser-Bladet« om Kirken og Klosteret og de interessante Slutninger 
rørende de ærværdige Bygningers Historie, man er kommen til under Restaure

ringen, som foretages af Arkitekt L ø n b o r g  - J e n s e n .
Arkitekt Hansen har sendt os følgende:
Aar 1228 kom Sortebrødrene til Ribe og paabegyndte antagelig straks efter 

Opførelsen af deres Kloster og Kirke.
Rimeligvis er Munkene begyndt med at opføre Kirken 6g i Forbindelse 

dermed, eller kort Tid derefter, Kapitelhuset.
Kirken og Kapitelhuset var de vigtigste Led i et Kloster, og indtil der 

kunde samles tilstrækkelige Midler til at opføre hele Klosteret for, maatte Mun
kene tage til Takke med at bo ude i Byen.

At give nogen nøjagtig Beskrivelse af, paa hvilke Tidspunkter de for
skellige Dele af Kirke og Kloster er bleven til, eller paa hvilke Tidspunkter 
Komplexet er bleven hærget af Ildebrande, skal jeg ikke her komme ind paa; 
for en Del mangler man ogsaa paalidelige Oplysninger. Kun skal jeg i korte 
Træk angive følgende:

Af de Spor som findes bevarede i det gamle Murværk, og som er bleven 
blottede under det nuværende Restaureringsarbejde, fremgaar det. at man op
rindelig har haft en romansk enskibet Kirke med højtsiddende smaa Vinduer, 
sammenkoblede to og to.

Kirken har selvfølgelig paa det Tidspunkt haft fladt Bjælkeloft, og antage
lig har den været to Fag kortere mod Øst.

Mod Syd stod Kirken i Forbindelse med Kapitelsalen gennem en smuk 
romansk Dør. Sandsynligheden kan tale for, at Munkene paa dette Tidspunkt 
ikke har haft Bolig i Klosteret. u  i . j

Den næste Periode, Kirken gennemgaar, er en gothisk. Her fremtræder 
denne, efter alt at dumme, atter enskibet, men med store, brede Hvælvingsfag 
og med to høje spidsbuede Vinduer mod Syd ud mod den nuværende Kloster-

Fra første Sal i den Del .af Klosterbygningen, der fandtes paa denne Tid, 
førte en lille spidsbuet Dør ind til Kirkens Kor. Gennem denne har Munkene 
fra deres Dormitorium over Kapitelsalen haft bekvem Adgang til Kirken under 
Nattegudstjenesten. Paa dette Tidspunkt har altsaa Munkene boet i Klosteret.

Kirkens tredie Periode er den nuværende, hvor Kirken fremtræder som 
treskibet, med svære Piller og Arkader, der bærer Midterskibets Triforier.

Da Restaureringsarbejdet paabegyndtes, var det sydlige Sideskib overhvælvet, 
medens en ¡tilbagebleven Ribbestump tilkendegav, at Nordskibet ogsaa havde

været ^æ lv et. ^  „ieiæt hvælvet, og Hvælvingerne kort efter er
' bldveh nedtagne, fordi Kirken sank, kan ikke bestemt ^É^es; men Hvælving- 

afsættene over Triforiebuerne. Vederlagene for Graterne i Midtskibet og cn 
lille Luge der fra Sideskibet fører ind over Hvælvingsafsættene, staar som 
tydelige^ Vidnesbyrd om, at Højkirken i alt Fald har været bygget med Over-

hvælving ^  0 ^ . ^  ^  af Klosteret under Kirkens forskellige Perioder,
kan paa nærværende Tidspunkt kun delvis sluttes. Sikrere slutter man, hvad 
der i de forskellige Perioder ikke kan have staaet af Klosteret.

Saaledes har der Under Kirkens 2den Periode, hvor denne havde høje, 
spidsbuede Vinduer ud mod den nuværende Klostergaard, ikke existeret noge
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,nordlig Processionsgang. At den brede vestlige Processionsgang heller ikke 
har existeret paa dette Tidspunkt, Iremgaar gennem Spærene i Murværket, der 
viser, at den nordlige og et Fag af den vestlige Processionsgang er opfort for 
Vestflojens øvrige Del.

At den østlige Procesisonsgang er bleven til før nogen af de andre, fretn- 
gaar af den Maade, hvorpaa disse er sammenbygget med den, og til Dels skjuler 
existerende Vinduer.

Det ser næsten ud til, at Sydfløjen til at begynde med heller ikke har 
haft Processionsgang. Sydfløjen er ikke bleven til paa een Gang i hele sin 

Længde, og den har haft en Udløberfløj mod Syd.
Af Østfløjen er nu kun Processionsgangen tilbage; men dens Længde og 

Bredde fremgaar tydeligt af tilbageblevne Fundamentrester.
Man kan danne sig følgende Slutninger:
1 s t e  K i r k e  — den romanske — har haft et Kapifelhus eller mere.

2 d e n  K i r k e  — den tidlig gothiske — har haft et Kapitelhus og et 
Dormitorium eller Celler ovenpaa eller mere samt en Processionsgang.

3 d i e  K i r k e  har staaet samtidig med hele det færdige Kloster og alle 
4 Processionsgange.

Kirketaarnet skriver sig først fra en meget senere Tid (Aar 1617) — Tigger
munkene maatte ikke have Taarn paa deres Kirke —, og det opførtes, som 

det hed, for at støtte Kirken i Stedet for et Par Stræbepiller, som det ellers 
vilde være nødvendigt at tilføje. Men det gjorde ikke den rette Virkning; thi 
allerede kort Tid efter begyndte det at synke og trække Kirkens Vestgavl med.

1745 nedtog man den øverste Del af Taarnet og ommurede til Dels Kir
kens Nordmur, der ogsaa var ved at falde.

Den Dør, der fører fra Taarnet ind i Kirken, er den oprindelige Hoved
indgang i ommuret Skikkelse; den gamle var spidsbuet, ligesom Kirkens Nord
side fremtraadte med spidsbuede Vinduer.

1 den nedertse Del af Nordmuren, hvor denne ikke er ommuret, fandtes 
Resterne af den oprindelige Kvindeindgang.

Antagelig vil der under Restaureringens Gang endnu fremkomme meget. 
Det har med disse Linier kun været min Hensigt at give et ganske kortfattet

Rids af Sortebrødreklosterets og 
Ribe, November 1920.

Kirkens Tilblivelse.

Axe? #ansen, Arkitekt M. af A. A.

En R ibe -B orger.
SfdfsAassereren — eller som man for Fremtiden 

maa sig — Bankdirektør C. Rosensfand, og her 
maa Navnet med, thi der er i Ribe mere end én 
Bankdirektør, har taget sin Afsked, og, dermed 
forsvinder en af Byens kendte Mænd af Embeds- 
mændenes, men heldigvis ikke af Borgernes 
Kreds*).

Der er i enhver lille, og for Resten ogsaa stør
re By, altid Navne, der ligesom er typiske for 

Byen og falder én paa Tungen, naar man nævner Byen. Til disse 
hører i høj Grad den populære »Stiftskasserer«, der var og er lige

*) C. R.. der 1862—67 frekventerede Ribe Katedralskole, har, siden han 1876 kun 
23 Aar gammel, ansattes som Byfogedfuldmægtig i Ribe, været knyttet ti! 
denne By.



afholdt i By og paa Land, fra Folkene paa »Marken« og »i Mo
sen« og til Byens Spidser; thi hans Væsens Kendemærke er hjerte
lig Jævnhed, og hans Færd har fra først til sidst været præget af 
Dygtighed, Bravhed og Flid.

Som Kæmner og Stiftskasserer, som mangeaarigt indflydelsesrigt 
Byraadsmedlem og som Medlem baade af den ene og den anden Kom
mission, har Stiftskasserer Rosenstand udført et stort og frugtbrin 
gende Arbejde for sin By og dens Omegn. Da »Ribeforeningen« i 
sin Tid blev stiftet, var han det naturlige Enhedsmærke, der sam
lede alle om sig, og det skyldes, som enhver ved, kun hans egen Mod
stand, naar han ikke, da Borgmester skulde vælges, kom til at ind
tage Forsædet i Byens Raad. Han vilde her utvivlsomt have været 
paa sin Plads. Hans mangeaarige dygtige Arbejde i forskelligartede 
Virksomheder, der dog altid var af den Art, at de bragte ham i For
bindelse med Mennesker og praktiske Forhold, syntes at gøre ham 
selvskreven til denne Post.

Men ikke mindre end den offentlige Personlighed indtager »Men
nesket« Rosenstand en fremragende Plads blandt sine Medborgere. 
Mange kan tale med om, at de hos Stiftskassereren har fundet baade 
Raad og Hjælp, og i hans og hans elskværdige Hustrus gæstfrie 
Hjem er i Aarenes Løb en talrig Skare af yngre og ældre Venner og 
Veninder gaaet ud og ind som i et venligt Hjem. Hr. Rosenstand 
fyldte 1. Juledag de 68, men er der noget, han ikke er, saa er det 
gammel. Vi ønsker ham, at han endnu i mange Aar maa bevare sin 
Sundhed og sit jævne jydske Humør, til Gavn og Glæde for sig selv 
og andre. Æc&.

Ripenser-Samfundets 9. Generatforsamiing
fandt iSted Torsdag den 25. November i Søpavillonen. Assistent E. Sttirup di

rigerede.
Beklageligvis havde kun faa Medlemmer givet Møde.
Formandens og Kassererens Beretninger var fulde af Klager over den øko

nomiske Situation. Det vedtoges derfor at søge Kontingentet forhøjet — laveste 
Kontingent er nu kun 3 Kr. aarlig — paa en ekstraordinær Generalforsamling, og en 
frivillig Kontingentforhøjclse, som straks fandt Sted for de tilstedeværendes Ved
kommende, gav et smukt Resultat, bl. a. tegnedes straks en Del større Bidrag til 
Medlemsbladets Vedligeholdelse. Formanden betonede stærkt, at man maatte ved
ligeholde dette Bindeled mellem Medlemmerne.

Den afgaaende Formand, Amtsvejinspektør, Kaptajn P o u l s e n ,  Tønder, 
den afgaaende Kasserer. Bankfuldmægtig C. F. C h r i s t e n s e n ,  og Medlems
bladets Redaktør, cand. phil. R o s e n s t a n d ,  modtog hver for sig megen Aner
kendelse for deres Arbejde for Foreningen.

Der fremkom dog ogsaa nogen Kritik af Foreningens Ledelse fra Grosserer 
E. C h r i s t e n s e n s  S i d e ,
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valgtes Ingeniør O. B i u me .  Til Bestyrelsen nyvalgtes Gros
serer Ejnar C h r t s t i a n s e n o g  cand. juris J. D y b d a i og genvatgtes Lektor 
Amorsen og Rosenstand. Tii Revisorer genvalgtes Overretssagfører Juhl og 

Assrstent Nutzhorn og til Suppleanter Sekretær uand. jur. Agner P e t e r s e n  og 
nyvalgtes stud. polyt. D a u g a a r d  P e t e r s .

Det vedtoges at søge indsandet et Beløb til Ophængning paa Katedralskolen 
af en af Arkitekt Arne F i n s e n tegnet Mindetavle over sønderjydske Rtbe- 
Flever, der er faldne i Krigen, og Rektor lovede den en god Plads.

Formanden medddelte derefter, at et Medlem overfor ham havde udtalt 
rrygt for, at Ribe Skole var i stærk Tilbagegang.

Herpaa svarede Rektor W i 11 u m s e n, der var kommen til Stede, at Elev
antallet i Øjeblikket var saa stort som ikke i adskillige Aar, og at den hyggelige 
gamle Skoleby med det gode Ry nok vilde formaa at hævde den <tamle vel 
renommerede Skoles Tiltrækningskraft.

Derimod oplyste Rektor, at det for Tiden var vanskeligt og dyrt 
at faa Logi til Eleverne, og haft opfordrede Samfundet til at gaa i Breschert 
for, at gode Ribe-Hjem aabnede sig for de unge, og at Byen fik Blikket aabnet 
tor den kulturelle og økonomiske Betydning, det var at have en god gammel 
Skole og eventuelt oprettede nogle Legater til at afhjælpe de vanskelige For
hold. Han nævnede i denne Forbindelse Kaptajn Rasmus Nelsons Legat.

Provst Th. S ø r e n s e n  (tidligere Skanderborg) mente, at Ripenser-Sam
fundet burde slaa tit Lyd for Sagen i den ripensiske Presse.

Formanden opfordrede tit Stut alte til at støtte ham og Bestyrelsen i det 
kommende Aar.

Samfundets Medtemmer.

Man har vist mig den Ære at vælge mig til 
Formand for Rtpenser.Samfundet. For mig, der 
holder af Ribe og alt til Ribe henhørende, kan 
det kun være en Glæde, at dette Hverv er blevet 
mig overdraget, men for at jeg som Formand skal 
være istand til at udrette noget for Foreningen, er 
det ganske nødvendigt, at Foreningens Medlemmer 
støtter mig. Det har hidtil været saaledes, at de 
allerfleste Medlemmer ansaa deres Pligt for gjort, 
naar de én Gang om Aaret indbetalte til Kasse
reren de tre Kronet, som Kontingentet bestod i, 
og maaske én Gang om Aaret mødte til en sel
skabelig Sammenkomst, hvis de da var blevet an
modet om at komme, tilstrækkelig ofte og til
strækkelig indtrængende.

Og Følgen er, at Foreningen staar med tom 
Kasse, Ukendt, uvirksom, ikke det Samlingssted 
for Mænd og Kvinder fra Ribe Skole, som den 

b u r d e  være, ikke det levende Avertissement for Rjbe By, som den k u n d e  være.
Ribe By og Ribe Skole fortjener noget mere og bedre af os, fortjener, at vi 

virkelig er, hvad vi kalde os, et "Ripenser-Samfund« — et Samfund af Menne
sker, som vil virke for den By og den Skole, som vi har taget Navn efter, og 
for at opnaa dette, maa vi alle tage Skeen i den anden Haand, begynde at ofre 
noget mere for Vor Forening, end vi hidtil har gjort.

For det første maa vi ikke længere nøjes med at betale til vor Forening 
en saa latterlig lille Sum som Kr. 3.00 om Aaret! Den Sag vil nu blive taget

TH

Ripenser-
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ep paa den næste Generalforsamling; vi maa op paa et betydeligt hejere Kon-

Dernæst maa vi gøre noget mere lor vort Medlemsblad. Al Ære til ver 
Redaktør, men han alene kan ikke trække Læsset; hjælp ham m-ed Indlæg. Person- 
Nyheder — Forlovelser, Ægteskaber. Forfremmelser — etc. — indenfor Med
lemmernes Kreds; sligt gør Bladet interessant og levende; og "last hit not teast", 
vi maa virke for Ribe By og Ribe Skole i vort daglige Liv, i vor daglige Um 
gangskreds; hver og én blandt os kan maaske kun gøre l i d t  Gavn paa den 
Maade, men de mange smaa Resultater vil i det lange Løb h]ælpe vor By og 
vor Forening. — Husk paa, at det er v o r  Forening, at v i er Foreningen; husk 
paa, at Ribe er v o r By. Skylde vi den ikke noget?

1. December 1920. tr iO. barmand.

Bestgreisens nge Sammensætning.

Efter en Funktionstid af 2 Aar har Kaptajn B. Poulsen trukket sig tiilbage 
paa Grund af sin Ansættelse som Amtsvejinspektør i Tønder.

Amtsvejinspektør Poulsen har i denne Periode udført et godt Arbcidc for aen 
Forening, der fra Stiftelsen har haft hans Interesse. Det kan herunder nernes. at 
den nye Medlemsliste, hvis Fremkomst har vakt saa megen Tilfredshed, skyldes hans 
Initiativ. R. S. bringer ham sin bedste Tak. Han har ved sin Tilbagetræden meldt 
sig som livsvarig Medlem, hvilket tyder paa, at han fremdeles vil bevare borenm-
gen i velvillig Erindring. . ^ ^  ^ ^  . u,<„

Vor mangeaarige Kasserer, Bankfuldmægtig C. F. C h r i s t e n s e n ,  har lig 
ledes ønsket at trække sig tilbage. Det var med stor Beklagelse, vi modtog d^nnc

Meddelelse^istensen har siden 1914 beklædt den brydsomme Stilling som For
eningens Kasserer, og han har gjort det paa en saa samvittighedsfuld og dygtig 
Maade, at det ikke kunde gøres bedre. Naar han tilmed i en længere Penode tit
lige har varetaget Sekretærforretningeme m. v. forstaar man, at K. b. er tir. Chri
stensen megen Tak skyldig, og at Foreningen fremdeles vil have hans Interesse, er

vi Formand, Ingeniør O. B 1 u m e, er allerede en velkendt Mand inden
for Foreningen. Hans Valg maa absolut hilses med Tilfredshed. ^

I Tale og paa Prent har han lagt den varmeste Interesse og Kærlighed til Kibe 
og Ripenser-Samfundet for Dagen, saa man med den største Tryghed kan lægge 
Stvret af R. S. i hans Haand. Vi hidsætter her hans Personalia:

O. B. er født i Bording Sogn, Søn af afdøde Provst P. E. Btume; Student 1892, 
cand. phil. 1893; gik til Søs i engelske og amerikanske Skibe; tog Styrmandsexamen 
i New-York og Calcutta; sejlede som Styrmand fra England og Amerika nogle Aar 
studerede derpaa i New-York, hvor han i 1906 tog Examen som Bygningsingeniør; 
arbejdede derpaa som saadan for amerikanske Firmaer i de Forenede Stater 
Mexico og Syd-Amerika, til Tider som Leder af ret store Anlæg — Havne, Jerr 
bane- og Beton-Arbejde, samt Vej-Arbejde, indtil han i 1915 blev ansat som til- 
synsførende Ingeniør ved de ny Frihavneanlæg under Københavns Havnevæsen. 
Gift 1909 med Helga v o n B i i l o w .

Helt nye Navne indenfor Bestyrelsen er den nye Kasserer, Grosserer E ) n a r 
C h r i s t i a n s e n  og cand. jur. J. D y b d a 1, der har overtaget Sekretærposten, men 
deres Interesse lor Foreningen og Ribe i det hele taget borger for, at deres Valg 
utvivlsomt vil betyde et Plus for Foreningen.
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Ved Skoteaarets Beggndetse i Ribe Katedratskote.

Ved det nye Skoleaars Begyndelse, den 19. August, udtalte Rek
tor Willumsen ved sin Tiltrædelse omtrent følgende:

idet jeg overtager Rektoratet ved Skolen, er det med Haabet 
og Ønsket, at jeg maa kunne udføre et værdigt Arbejde ved denne 
Skole. Ribe Skole har gennem Aarene ejet fremragende Ledere, 
der i Spidsen for dygtige Lærerkræfter har skabt Skolens Anseelse.

Jeg møder med Vilje til at fortsætte i dette Spor, og jegj beder 
Dem hjælpe mig dermed.

I ethvert Samfund maa man indordne sig under visse Regler, en 
Skole er et saadant lille Samfund, hvor hver især maa indordne sig 
som et lille Led. Disciplenes Opgave er ikke alene at vise Flid og 
god Vilje, men ogsaa at indordne sig under Disciplinen. Jeg er ingen 
Ynder af stærke Midler, og jeg haaber og tror, at vi kan arbejde 
uden dem. Det er det bedste baade for Lærere og Elever.

Siden Skolen sidst samledes, har vi oplevet Genforeningen med 
Sønderjylland. Og har end Glæden været blandet med Sorg over 
dem, der blev derude,, dem mod Syd, der ikke kom hjem. ue lem
læstede og de sørgende, der sidder tilbage, har Sorgen ikke kunnet 
overskygge den store Glæde, der er timedes Danmark. Nu er Festens 
Dage forbi og Arbejdet ligger for. I Arbejdet for Sønderjylland etter 
Genforeningen skal Ribe Katedralskole ogpaa være med. Vi haaber 
at sønderjydske Forældre i stigende Tal vil sende deres Børn herop, 
at vi kan bidrage til. at dansk Aand maa brede sig dernede. Jeg 
beder Eleverne tage godt imod de sønderjydske Kammerater, der 
møder med andre Forudsætninger end Eder, og hvis Skolegang har 
været afbrudt.

Til Slut vil jeg ønske, at Arbejdet her maa blive til Glæde for 
Eder og til Gavn og Ære for Skolen og vort Fædreland.

Lektor Amorsen bød derefter paa Lærerkollegiets Vegne Rektof 
Velkommen, hvorefter Rektor præsenterede de nye Lærere,

I den korte Tid Rektor Willumsen har staaet som Leder af Sko
len har han allerede vist stor Interesse for denne.

Ripenser-Samfundet har haft den Glæde, at Rektor straks — 
tillige med flere nye Lærere har indmeldt sig i Foreningen, som han 
ogsaa viste den Interesse at overvære Generalforsamlingen i No 
vember.

Vi byder den elskværdige Skolemand Velkommen i vor Midte og øn
ske ham mange lykkelige Arbejdsaar ved. den gamle Skole.

Titføjetse tit Medtemsfortegnetsen.
Medlemmerne er opført under det Aar, i hvilket de er gaaet ud af Skolen. For 

de Medlemmer, der ikke har gennemgaaet hele Skolen, er foran Navnet tillige an
ført, af hvilken Klasse de er gaaet ud; hvor flere er gaaet ud af samme Klasse, dog 

kun ud for den først opførte. Hvor intet Hjemsted er anført, er dette København.
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Aarstal efter Lærernes Navn angiver Tidspunktet for deres Ankomst og Afsked 
med Skofen

Nuværende og forhenværende Lærere,
(der ikke tiffige er udgaaede fra S&o/enJ 

Rektor A. W7LL7/MSEN, Ribe, (1920).
Adjunkt R. P. MADSEN, Ribe, (1920).....................................................................

Elever udgaaede fra Skolen.
1887 IIL Bankkasserer R.V7LANDT, Ribe.
1889 Redaktør A. 7*. ADAMSEN.
7890 kgl. Skovrider TE. S. W7EEANDT, Palsgaard pr. Hampen.
1895 /ngeniør J. W7ELANDT.
1896 Ekspeditionssekretær i Overformynderiet SV. ROSENV7NGE.
1902 Bankdirektør V. JEPSEN, Ribe.

Tandlæge A. SCERØDER, Askov.
1914 P. E. LØVE, Hillerød
1919 4 M Frk.GERDA MENCE.
1920 Student EV7D.

stud. mag. O. LARSEN.
Student Frk. TEORA P7NEOLT.

Stud. polyt- K. J. PEDERSEN.
Student E. ScAonsfrup TAorpsen.

Byggearbejderne skrider rask frem. Saavel Skolebygningen som den nye Rek 
torbolig er under Tag.

Mindedagene for H. C. Ø r s t e d  o g T h o r v a l d s e n  højtideligholdtes paa 
Skolen ved Foredrag.

Der vil atter i 1921 blive spillet Skolekomedie, idet Eleverne under Adjunkt 
Nørregaards Ledelse vil opføre Hostrups »Familietvist«.

Fru Estrid SCE70TE, f. Wielandt, Samsø.,
Ny Lektor.

Adjunkt ved Ribe Katedralskole L. C h r i s t i a n s e n .  Adjunkt ved Kolding 
højere Almenskole T a n g - P e t e r s e n  og Adjunkt ved Esbjerg Gymnasium P. 
G r e g e r s e n  er udnævnte til Lektorer.

Hejmdal.
har haft en god Sæson. Der har været 24 Medlemmer, hvoraf 4 kvindelige.

Af Lærerne har Adjunkterne Madsen, Lauridsen og Premierløjtnant Krebs holdt 
interessante Foredrag, og »Luren« skal have været en ualmindelig vellykket Aar. 

gang.
»Hejmdal«s Kasse er svulmende, dels af Bøder, dels paa Grund af 2 — to 

vellykkede Auktioner, saa Foreningen Lørdag d. 18. December kunde byde Med
lemmerne gratis til et vellykket Afslutningsgilde.

Studenterjubilæerne,
De nulevende Studenter fra Ribe Katedralskole 1870 er: Ripenser-Samfundets 

tidligere Formand Dr. phil. K. F. K i n c h, København, Pastor Emeritus Provst
P. G. H e l m  s, Vejle, og Forretningsfører i »Messen« i København C. H. A. 
T h a l b i t z e r .
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Personalia,
Lektor K. K n u d s e n  her af Helbredshensyn Orlov fra Skofen dette Sko* 

leaar. Lektoren opholder sig for Tiden i Italien.
*

Enkefru Dr. V i 1 a n d t fejrede den 26. Novbr. sin 70 Aars Fodselsdag ved en 
Familiesa,mmenkomst 'paa den kgl. Skydebane,

*

Pastor Otto R o s e n s t a n d ,  V. Vedsted, er konstitueret som Sognepræst 
i Augustenborg.

*

En gammel Ripenser, Pastor Andreas B l i n k e n b e r g ,  er blevet Provst 
S ø r e n s e n s  Efterfølger som Sognepræst i Silkeborg.

*

Den afdøde Ripenser, Pastor A. P. A n d e r s e n ,  Blaahøj, har ligeledes faaet en 
Ripenser til Eftermand, nemlig Pastor G. S o r t .

*

Hospitalforstander, Stiftsfuldmægtig Holger J e n s e n  er fra 1. December, 
udnævnt til Stiftskasserer for Ribe Stift.

*

Dyrlæge N. K, P e d e r s e n ,  Ribe, fejrede under megen Opmærksomhed fra 
sine Medborgeres Side 50 Aars Borgerjubilæum den 17. November

*
Lektor R e i n c k e fejredes i August forinden sin Bortrejse fra Byen ved 

en Fest sammen med Amtets øvrige konservative Folketingskandidater.
Lektoren fik tillige af sine Venner overrakt et smukt Ribemaleri, Stephan U s- 

s i n g s Parti fra Præstgade.
*

Forlovelse er indgaaet mellem Frøken Margueritha O f f e r s e n ,  Datter af Di
rektør O., København, og Bankassistent J. T h o m s e n ,  Søn af Restauratør P. 
Thomsen i Ribe.

*

Maskinassistent J. W m d f e l d - H a n s e n ,  Søn af Bankdirektør W. H., Ribe, 
er blevet forlovet med Frk. D. Espensen, København.

*

Højesteretsassessor J. C. P e t e r s e n  fyldte den 20. August 60 Aar. Han 
er Student fra Ribe Skole fra 1878. Højesteretsassessoren er velkendt i vor 
Forening, hvor han ugærne forsømmer nogen Sammenkomst.

Dødsfald.
Amtsvejinspektør C. S. H ø y e r  er den 27, November afgaaat ved Døden 

63% Aar gammel, Han var i 26 Aar Amtsvejinspektør for Ribe Amt.

Den 18. September døde stud. theol. Christian K o c h, Søn af Biskop G. 
Koch, kun 27 Aar gammel.

*
Af vore Medlemmer er foruden de i forrige Nummer nævnte følgende af- 

gaaet ved Døden i Aarets Løb:
Læge , Tof t  H ø y e r ,  Søn af afdøde Pastor Høyer i Ribe. Han blev Stu

dentt 1899 og var i en Aarrække Læge i Børkop, men flyttede kort forinden 
sin Død til Vejle'.

Læge J. M. A b r a h a m s e n  var Student fra 1874. Han var ved sin Død 
praktiserende Læge paa Frederiksberg,

Den 8. November omkom Købmand, Biograftealerejer H. B o j s e n  ved ct 
Vaadeskud, idet han vilde rense sit Jagtgevær.

En ny Ribe Radering.
Arkitekt Arne F i n  s en  har udsendt en køn og stemningsfuld lille Ribe- 

lille Ribe-Radering »Domkirkens Taarn«, for Ribes Vedkommende i Kommission 
hos H. Bentzon.

Arkitekt Finsen, der er Søn af Dommer Finsen, København (tidligere Borg
mester og Byfoged i Ringkøbing), frekventerede i sin Tid Ribe Katedralskole. 
At han ikke har glemt sin Skoleby, er den nye Radering et smukt Vidnes
byrd om.
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Finsen har i 2 Aar i Træk udstillet Tegninger og Akvareller med arkitekto
niske Motiver paa Foraarsudstillingen paa Charlottenborg. Raderingens Teknik 
har han studeret under et Studieophold i Stockholm.

Arkitekt Finsen er et interesseret Medlem al vor Forening. Han har som 
omtalt andet Steds i Bladet udarbejdet en Tegning til en Mindetavle for de i 
Krigen faldne Ribe-Elever.

I Ribe kan Raderingen købes hos Boghandler B e n t z o n, ligesom den ogsaa kan 
faas hos Boghandlerne i København. Prisen er 15 Kr., men ved Imødekommenhed 
fra Hr. Finsens Side kan vore Medlemmer ved Henvendelse til denne (Strandboule
vard 146 A,"København Ø j faa Billedet for 5 Kr.

Jacob A. Riis Minde i Amerika.
' I Chicago vil en af de store Parker blive opkaldt efter vort Bysbarn, 
Danlsk-Amirikaneren Jacob A. R i i s .  De Danske i Byen forbereder en Fest 
til Indvielsen, ,

Historisk Samiund ior Ribe Amt
holdt den 11. Oktober Aarsmød.e i N. Fårup. Det vedtoges bl. a. at forhøje 
Kontingentet for livsvarige Medlemmer fra 25 til 50 Kr. For ordinære Med
lemmer havde man forhøjet fra 2 til 4 Kr, Medlemstallet er nu 700.

Dr. phil. Marius C h r i s t e n s e n ,  Askov, holdt et interessant Foredrag 
om den kendte Ribe-Rektor, Chr. F a  i s t e r ,  og hans Kreds paa den Tid, da 
Ribe udenfor København var en førende By paa Aandslivets Omraade.

Sluttelig talte Pastor J ø r g e n s e n ,  N. Fårup, interessant om .Træk af 
Fårup Sogns kirkelige Historie«.

Ribe Musikforening
afholdt 15. December sin 1. Koncert i Sæsonen paa Katedralskolen.

I Anledning af 150 Aaret for B e e t h o v e n s Fødsel, var det hovedsagelig denne 
Komponists Kompositioner, som stod paa Programmet. Disse saavel som H a r t -  
m a n n s  skønne Korværk, »Hinsides Bjergene«, fik saavel sangligt som musikalsk 
en god Udførelse af de velkendte lokale Kræfter.

Ribe-Maleme.
Maleren Stephan U s s i n g, der i Sommer har malet en Række stemnings

fulde Billeder i Ribe, agter sig til Foraaret med sin Frue til Parts og Italien.
Akvarelmaleren F o r s b e r g  med Familie tilbringer Vinteren i Italien.
Maleren L a u r i t z a n - T h o m s e n ,  der er  indfødt Ripenser, har nylig gjort 

megen Lykke i Ribe med en Udstilling af Hedebilleder og enkelte Ribe-Billedei.
Maleren Valdemar T h : o m  s en, der ligeledes har haft en velbesøgt Udstil

ling, har taget Ophold i Tønder.
En Digtsamling,

»»Lyng«, er nu til Julen udsendt af vort Medlem stud. K. L. A a s t r u p .
Medlemsfortegnelsen.

Til Trykningen har vi modtaget Bidrag fra Medlemmerne Amtsvejinspektør, 
Kaptajn Poulsen, Tønder, Købmand Jens Andersen, Ribe, og Direktør Obbekær; 
hvorfor R. S. bringer sin bedste Tak. .

Ved en Uagtsomhed var Rektor M o r t e n s e n s  Tiltrædelsesaar anført som 
1919 i Stedet for 1918 og H. Schørring (1908) anført som stud. med. i Stedet 
for Læge.

Ripenser-Samiundei
eller Lærere ved Ribe

St.,

optager som Medlemmer a l l e ,  der har været E l e v e r  i 
Katedralskole. Medlemstal ca. 300.

Ingeniør O. B 1 u m e, Formand, Bengtasvej 2 A.
Lektor C. A m o r  s en, Næstformand, Ribe.
Grosserer Ejnar C h r i s t i a n s e n ,  Kasserer, Willemoesgade 56,

^ c i n & 'j u r .  J. D y b  da l ,  Sekretær, Gothersgade 167,L Telf. Byen 2931 
Cand. phil. K. H. R o s e n s t a n d, Redaktør, Ribe.
Stud. med. K. Th. Fogh ,  Vennemindevej 24, 2. Sal.
Beregner A. T a n g  - P e t e r s e n ,  Norgesgade 42.

Telf.

Ulla.

Udgivet af Ripenser-Samfundet. 
Redigeret af K. H. R o s e n s t a n d.
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Henning Frederik Feitberg.
1831 — 6. August — 1921

Ved Dr. phi/. Af anus Ænstensen, Askov.

Da præsten N. L. Feitberg i V. Ved
sted skulde have sin ældste søn i skole, 
blev det naturligt det nærliggende Ribe, 
som blev skolebyen. Den dreng, som her 
kom ind fra landet, havde allerede oplevet 
noget af kampen mellem danskogtysk,idet 
hans fader var en af dem, som med størst 
dygtighed og kraft holdt på danskens ret 
og, om det behøvedes, ikke veg tilbage for 
en kamp med amtmanden i Haderslev om 
den sag, og vandt sejr i kampen. I Ribe 
var der nok heller ikke i de tider anled
ning til at glemme, at der var noget, som 
hed den danske sag i Sønderjylland, byen 
lå jo på alle sider omgivet af hertugdøm

met og mærkede hver eneste bevægelse, der rørte sig i det. Det 
blev derfor en nationalt vågen ung mand, som 1849 blev student. 
De to sidste år havde han haft endnu mere grund til at mærke røret, 
idet hans fader var blevet præst i Sundeved, hvor forholdene var 
langt mere fremmede, og han havde besøgt sit ny hjem under selve

H. F. FeUberg.
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krigen. Han havde i Ribe også begyndt at lægge sig efter botanik, 
og heller ikke legemsøvelser (især skøjteløb) havde han forsømt.

# . F. Fez/berg gav sig til at studere teologi, men botanikken glemte 
han ikke, og da han kom til at bo på Borchs kollegium sammen med 
sprogmanden, K. J. Lyngby, blev han ved omgangen med denne for
beredt til sit arbejde med de jyske folkemål. Så kom han som Kapel
lan til Hagerzzp i Solt, skildreren af det danske sprog i Angel, og 
dette førte ham endnu mere ind i arbejdet med sprog og almueliv. 
Regenbzzz*g opmuntrede ham til at arbejde med dette, og under hans 
præstegærning i Alellemslesvig fra 1856 til 1864 samlede og skrev 
han sin første bog om den jyske almue og dens sprog, »Fra Heden«, 
som udkom i 1863 og nylig er udgivet påny.

Efter det bediøvende slag, som krigen og tabet af den landsdel, som 
i et kvart hundredår havde været hans hjem, tilføjede ham, kom 
der en lang tid, da han kun i ringe grad virkede som forfatter. At 
han selv i disse trange år ikke lagdie sine granskninger til side, viser 
dog nogle tidsskrift-artikler, især en fra 1872 om »Almuens sæd og 
skik i egnen mellem Kolding og Ribe«. Men rigtig kraft i arbejdet 
bliver der dog først, da han i 1876 bliver præst i Darum, i sin hjem
lige egn ved Ribe, og får tålelige økonomiske kår. Allerede næste år 
begyndte han at samle til sin store /ysbe ordbog; den 6. januar 1877 
skrev han den første ordseddel, i 1881 og 1882 kommer de første 
meddelelser frem om ordbogsplanen, i 1886 udkom første hæfte, og 
den 22. april 1914 — kun tre måneder før verdenskrigens udbrud 
— modtog han det sidste rentrykte ark. Alen ved siden af denne vor 
bedste nordiske dialektordbog med dens uudtømmelige rigdom på 
oplysninger, også til Nordens kulturhistorie, skrev han i Darum den 
bog, som har gjort ham videst kendt, »Dansk Bondeliv«, som i mange 
tusinde eksemplarer er spredt i landet som folkelæsning, og til 
Darum præstegård søgte folk både her fra landet og fra andre lande 
foi( at søge belæring.

Imidlertid tålte Feilberg ikke så godt det barske vejrlig i vesten 
og de lange sognekørsler; han så sig derfor nødt til at gåa af som 
præst i 1892, kun lidt over 6Q år gammel. Han flyttede så til Askov, 
og selv om han ikke har været fri for sygdom, kom han dog under 
det rolige liv snart til kræfter, så han både kunde begynde at prædike 
igen en gang om måneden og udfolde en betydelig forfattervirksom- 
hed. Foruden en mængde artikler i danske og fremmede tidsskrifter 
har han her skrevet en 2den Del af »Dansk Bondeliv«, en stor bog 
»Jul«, i to bind, og en række mindre værker om folketro og folke- 
sktik. Han har udgivet to samlinger breve fra udvandrere i Canada 
(»De derovre«) og har liggende færdig til udgivelse en stor samling 
eventyr fra mange lande. Og alt imens har han fortsat sit store ar
bejde med at indsamle oplysninger om folkenes sæd og skik verden 
over, så der nu ligger ordnet i seddelkasser vistnok et endnu større 
stof end det, der; er trykt i den jyske ordbogs fire store bind. Til de 
engelske folkemindetidsskrifter har han udarbejdet et register, som 
kan gå i trykken, hvad dag det skal være. Og bliver det ikke trykt, 
går det med hans øvrige store samlinger af opskrifter og bøger ind 
til den »Danske folkemindesamling«, han og Axel Olrik har grundet 
på det kongelige bibliotek og bliver altsaa forskernes ejendom også 
efter hans tid.



Forskernes ejendom har hans samlinger forøvrigt været i mange 
år, og d!e er kommet til Askov fra adskillige lande for at arbejde i 
hans stue, eller han har sendt dem store dele af sine samlinger til 
brug, for han har ikke arbejdet for sig selv, men med det mål at 
gøre så megen nytte som muligt. Det har han gjort som videnskabs
mand, og det har han gjort som folkeoplyser og som præst, og derfor 
har hans Liv været lykkeligt, selv om tunge sorger har ramt ham. 
Endnu i sin gamle alder har han oplevet, at hans faders gamle præste
gård i Sundeved igen kom til at ligge indenfor Danmarks grænser, 
selv om han ikke fik den glæde, at de sogne, hvor han selv havde 
været præst, kom med nord på. Hans sidste prædikener blev holdt 
paa afstemningsdagen og genforeningsdagen ifjor, og det er vel også 
den smukkeste afslutning, hans præstegærning kan få.

Afarius Æris/ensen.

Freden i Tiisit.
Et Skoteminde.

Af Dr. phil. Pastor emeritus #. P. Feiiberg.

Det må jo have været i slutningen af August 1842, at jeg efter 
Sommerferien og efterat være examineret af skolens lærere, traadte 
ind i Ribe Latinskole som elev. Jeg var 11 år gammel, mine for- 
ældre var præstefolk i V. Vedsted, og jeg blev indkvarteret i Sønder
portsgade hos bogbinder Simonsen, gift med Ane Poulsen, der havde 
været husjomfru hjemme. I samme gård boede bogbinderens broder, 
garver Simonsen. Medl den unge distriktslæge, # . Æiær, var der en 
smule slægtskabsforbindelse, han var gift med en Krohn, og 
hendes broder, den senere Medailleur F. Krohn, var gift med min 
moster. Jeg havde været indbudt af Kiærs, vel sagtens i en ferie, 
og så mødte jeg tid og dag i skolegården, ikke meget glad; thi jeg 
kendte kun vor gamle, løjerlige skolemester hjemme, en lyshåret 
Tønder seminarist, der kastede fra kathederet sin nathue ned i 
flokken, hvor den eller de, der havde forset sig, måtte bære den i 
højtidelig procession op til kathederet, hvor degnen så trak sin 
tamp frem og afgjorde regnskabet med det samme, på de skyldiges 
rygstykker. Jeg mindedes den store dreng, der efter omgangen glad 
udbrød: »å ja, da, det gør da grov godt, det kløj' jawn!« Han fik 
ganske vist støvet banket af sin trøje bagefter, — men hvordan gik
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det til i den fornemme byskole? Pultz stod og savede brænde, Jørgen 
Kiær, den senere iysikns, mødte mig i døren til den lange gang, der 
forbandt klasserne, tog mig i nakken, trak af med mig tilvenstre, 
lukkede døren til 1ste klasse op, puffede mig ind med ordene: »her
ind i det hul!« og smækkede døren i efter mig.

Hermed var jeg introduceret. Skolen måtte vist i de år have 
været i tilbagegang. Der var fire toårige klasser, og det står for 
mig, at vi var fem i nederste klasse, men jeg kan kun i mindet få 
fat på fire. Duxen var Johannes Rorchsenius, søn af en præste- 
enke, den anden var Thomas #o/sf, også en præsteenkes søn, der
næst amtsforvalter Berfelsens søn, Edvard. Det var øverste bænk, 
de gamle i klassen. Jeg udgjorde 1ste års bænk, den øverste som 
den nederste, og begyndte, som det sig sømmer, fra den absolute 
første begyndelse. Skolen havde beholdt et og andet af de gamle 
vedtægter. De øvre klassers disciple havde ret til at betræde de 
lavere klasser, men understod en af os sig til ukaldet at gaa ind i 
2den klasse, han prøvede ganske sikkert aldrig tiere på det, thi 
pryglene, spark og puf, der ledsagede ham ud, var både mange og 
tunge. Min plads havde imidlertid nogle fordele, som ikke var at 
foragte. Jeg besørgede skolens ærinder. Hver klasse havde sin blæk
flaske, der var opkaldt efter evangelisterne, og det kunde ske midt 
i en vanskelig time, at en af de store drenge kom ind i klassen med 
en tom blækflaske og ordre til at gå til apotheket og få den fyldt. 
Ved vintertide gik jeg med en kasse ned i rektorboligen for at hente 
tællelys. Der var smaa blikrækker til Lysene, som sattes fast i 
bordene, og vi havde lysesakse til at pudse med. I rektorgården 
mødte jeg med min lysekasse under armen rektorens døtre, jeg 
husker Grete Thorup, senere gift med adjunkten Andr. Le ih, stak 
jævnlig et æble til den lille dreng. Det er vel tilgiveligt, at jeg sjæl
den skyndte mig med slige byærinder, der var både vanskelige 
timer og vanskelige lærere. Såvidt jeg mindes blev jeg straks sat 
til at læse Madvigs store latinske grammatik, bøje mensa eller amo 
var ikke af de vanskelige ting, men forklaringerne! H. C. Andersen 
nævner Cornelius Nepos som en af de romaner, der har kostet de 
fleste tårer, jeg tilføjer uden betænkning Madvigs Grammatik.

Der blev endnu med mig iagttaget indvielsesceremonierne. Jeg fik om 
Vinteren ordre til i frikvarteret at stille mig op i en krog i gården 
og blev »knøget ind« med snebolde, måtte krybe på alle fire 
under bænkene i øverste klasse, mens alle de store drenge daskede 
løs på mig med lexikoner, linealer og hvad der kunde bruges: det 
hed at »gå under åget«, og da sommeren kom, blev jeg behørig duk
ket på svømmepladsen, men var så også nfe inifidfus, og havde er
hvervet retten til at handle ligeså med andre, hvad der dog ikke 
indtraf. Jeg var sagtens den sidste.

Inspektion var der jo i de tider aldrig tale om. Vi mødte kl. % 2 
på skolen, 4de klasse kommanderede, både ved deres kræfter, de 
var jo gamle karle, og deres priviligerede stilling blandt elevetrne, men 
rektor Thorup frygtedes især, og vi små blev stillet på vagt. Jeg 
har stået bag lygtepælen på hjørnet af grydergade og holdt udkig 
derfra, mens en anden stod inde i portåbningen og passede på der
fra. Sås nu rektor Thorup i anmarsch, løb vagten ind i den lange 
gang og råbte med sine lungers fulde kraft: »nu kommer Røjter!«*J

*) rector — røgter.
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og så skyndte alle store og smaa sig) hurtig på plads. En gang måtte 
det være blevet forsømt. Jeg mindes, at pludselig midt i den øre
døvende støj, hele skolen var omtrent samlet i nederste klasse, 
blev der på engang dødsstille, rektoren stod med sin løftede sorte stok 
midt i flokken. Hvad der passerede i de store klasser, fik vi små 
aldrig at vide.

Så var det en varm sommerdag, vi fire mand var samlet og sad 
artig og stille) paa vore pladser, vi skulde have -AJfer, der var en af 
de vanskelige lærere. Han kom ind, satte sig tilrette paa kathe
deret, og vi små purke sad stille som mus, nøje om ikke at skrabe 
med en fod eller gøre den ubetydeligste støj, da han lagde hovedet 
på armene og faldt isøvn. Hvorlænge der gik, véd jeg ikke, men 
på engang rejste Adler sig op, uden at sige et ord, gik han hen til 
Borchsenius, gav ham en vældig lusing, saat fik Thomas Holst en, 
Edvard Bertelsen en og tilsidst jeg, den varmeste lusing, jeg nogen
sinde har fået. Da det var besørget, satte han sig tilrette på kathe- 
dret og] spurgte: »hvor langt kom vi så?« Den bundskikkelige og 
utrolig atdige Borchsenius svarede: »fif freden i Tifsif/« Jeg har haft 
liden evne til at huske historiske kendsgerninger, og der er næsten 
hengået 80 år siden, men freden i Tilsit er ikke glemt. Lad så no
gen komme og tale om, at det er ondt og unyttigt at prygle børn!

H. F. F e i 1 b e r g.

Ribe Katedratskotes Aarsskrift 1921
giver b!. a. følgende Oplysninger:

Til Studentereksamen indstilledes 8 Elever, deraf to af den klassisk-sproglige 
og 6 af den mat. nat. Linie.

Skolen talte 215 Elever mod 191 sidste Aar, en Fremgang paa 24 Elever, 
hvilket maa siges at være et smukt Resultat.

Følgende Forandringer er sket i Lærerpersonalet::
Den 29. Juli konstituerede Ministeriet Adjunkt ved Roskilde Katedralskole, 

Aage Johannes IViffumsen, som Rektor ved Ribe Katedralskole fra 1. August at 
regne. — Samme Dag konstitueredes Lektor ff. Reinche og Adjunkt J. Afoiihceh 
som henholdsvis Lektor og Adjunkt i Haderslev Katedralskole fra 1. August at 
regne. — Den 9. August forflyttedes Adjunkt ved Statsskolen i Rungsted, Holger 
Jørgensen, til Ribe Katedralskole fra 1. August. — Den 13. August konstitueredes 
mag. art. L. E. V. Lauriizen, og den 9. September cand. mag. Hans Aage Johan
sen, som Adjunkter her ved Skolen, henholdsvis fra 1. August og 1. September. — 
Den 28. September meddelte Ministeriet, at det under 25. samme Maaned har be
haget Hs. Maj. Kongen at udnævne Adjunkt C. L. Christiansen til Lektor fra 1. 
August. — Den 19. Marts 1921 meddelte Ministeriet konstitueret Adjunkt R. P. 
itfadsen fast Ansættelse som Adjunkt fra 1. Marts. — Paa Grund af Sygdom har 
Lektor Knudsen siden Oktoberferien haft Permission og Lektor Bech siden 1. 
Januar været fritaget for en Del af sine Timer.

Den 14. og 15. Januar opførte Skoleelever under Adjunkt Nørregaards Le
delse Hostrups »Familietvist«.

Den 25. Juni oplæste Professor Vilh. Andersen Dele af »Den Stundes- 
løse« og den 24. Februar holdt Polarforskeren Peter Freuchen et Foredrag om 
Livet blandt Eskimoerne.

Søndag d. 1. Maj var der Fodboldkamp med et Hold Elever fra Tønder. 
Ribe sejredo med 5 Maa! mod 2.

Søndag den 8. Maj var der Fodboldkamp med Elever fra Statsskolen fra Es
bjerg. Kampen var uafgjort med 2—2.

Fru J. C. Secher, Enke efter Overlærer M. Secher har oprettet et Legat 
for Studenter fra Ribe Katedralskole paa 5000 Kr.

Da Skolens Pladsforhold paa Grund af Optagelsen af den nye sproglige Ret-
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ning i Gymnasiet og Eiévantallets stadige Vækst var bievet ret indskrænkede, be
villigede Rigsdagen paa Finansloven ir. 1920—21 Kr. 178.000 til Byggeforetagender 
ved Skolen, nemlig Kr. 108,000 til Opførelse af en Tilbygning til Skolebygningens 
Hovedfløj og 70,000 Kr. til en ny Rektorbolig, som er opført i den gamle Rektor
have paa Hjørnet af Gravsgade og Sviegade med Facade mod den sidste. Rektor 
er nu flyttet ind i sin nye Bolig, og de nye Skolelokaler er delvis taget i Brug.

Det vil sikkert more en Del gamle Elever at se følgende Passus:
»Offentlig Tobaksrygning er kun tilladt Elever i 2. og 3. Gymnasieklasse, 

dog ikke paa Vej til og fra Skole.? Bare det havde været i vor Tid!
Skolens Regnskab balanceter med Kr. 303.949, hvilket er en anselig Stigning 

gennem Aarene.
Translokation afholdtes den 28. Juni under de sædvanlige Former. Det nye 

Skoleaar begyndte 5. August. Ferien er altsaa rykket ca. 8 Dage frem

Ti)
Ripenser-Samfundets Mediemmer.

For nogle Maaneder siden kom jeg i en Samtale med en Bekendt til at 
omtale Ripenser-Samfundet. Vedkommende — en Dame, hvis Navn er kendt 
baade her i Landet og i Udlandet, og som er stærkt interesseret i de mange 
Spørgsmaal og Krav, som vor Tid bringer ind paa Livet af os — havde hørt om 
vor Forening, og da jeg havde fortalt hende om vor forestaaende Fest, vort Med
lemsblad, og hvad jeg ellers kunde tænke paa desangaaende, sagde hun: »Og hvad 
gør Foreningen saa ellers for Medlemmerne??

Jeg indrømmer, at jeg saa at sige blev hende Svar skyldig; jeg følte mig 
pludselig fattig og flov, og denne Følelse af Fattigdom — jeg vil næsten sige 
Skamfuldhed — har jeg haft lige siden og har endnu, naar jeg tænker paa dette 
Spørgsmaal og forsøger at finde et Svar.

Gør nor Forening i Grunden noget for Medlemmerne?
Vi holder Fest nogle Gange om Aaret; somme — ikke mange — af de i 

København boende Medlemmer møder; vi spise og drikke, lytte til nogle Taler; 
de yngre d a n s c: de ældre spille Kort eller træffe gamle Bekendte og opfriske 
gamle Minder, og jeg tror mange gaar fornøjet bort.

Medlemmerne udenfor Byen — de allerfleste af dem — deltage ikke.
Vi udsende et Medlemsblad, kvikt redigeret og jeg synes, det bliver bedre 

med Aarene,' dette faar alle Medlemmerne, og det skulde være — og e r — et 
Baand mellem dem, men ud over det her nævnte gøres der i Grunden intet for 
at samle dem i hvert Fald aandeligt om vor Forening.

Der gøres intet for at faa Medlemmerne til at føle, at hver og En er en Del 
af den Forening, der er stiftet ud fra vor gamle Skole; der gøres intet for at skaffe 
Sammenhold, Kammeratsfølelse dem imellem; der gøres intet for. at hvert Medlem 
kan føle, at han — eller hun — yder noget til Gavn for sin Forening eller for 
den Skole, som er vor Forenings Rod, eller kan føle, at der bliver ham — eller 
hende — ydet noget, der kan skabe Glæde og Gavn.

Disse Tanker har jeg bragt frem ved et nylig afholdt Bestyrelsesmøde; jeg 
benytter dette Middel til at bringe dem frem for Medlemmerne i det Haab. at 
muligt En eller anden kunde tænke paa noget, der vilde tjene til at gøre vor For
ening lidt mere fyldig, end den synes mig at være, noget der vilde tjene til at løfte 
Ripenser-Samfundet ud af det rent dagligdags og være Foreningen og dens Med
lemmer til Ære og Nytte!

Bestyrelsen bør have — og har — altid — et lydhørt Øre for Medlemmernes 
Ønsker og Krav! Skulde nogen sidde inde med et godt Raad, da send det til os, 
eller lad os faa det næste Gang, der holdes Generalforsamling og Fest.

Juni, 28. 1921.
B/ume, Formand.
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F o r e n i n g e n  i d e n  f o r t ø b n e  S æ s o n .
Lofter for den kommende Sæson.

Fredag den 4. Februar afholdtes der Sammenkomst i Ny Rosenborgs Sel
skabslokaler. Paa Programmet stod extraordinær Generalforsamling med en saa 
opsigtvækkende Dagsorden som Kontingentforhøjelse, men man maa til de mødte 

Medlemmers Ros bemærke, at de enstemmigt vedtog at forhøje Kontingentet til: 
Kr. 5.00 for Medlemmer boende i Provinsen, Kr. 5.00 for Medlemmer under 25 

Aar boende i Storkøbehavn, Kr. 10,00 for Medlemmer over 28 Aar, mindst Kr. 
100.00 en Gang for alle for livsvarige Medlemmer.

Derefter var der Diner, og til denne havde der tegnet sig saa mange, at de 
sidste 25 desværre maatte afvises paa Grund af Mangel paa Plads. Det er mange 
Aar siden, at saamange Medlemmer har givet Møde.

Politiinspektør PncA holdt Festtalen, hvori han bl. a. fortalte os mange gamle 
morsomme Skoleerindringer, og han gjorde ved sin morsomme og vittige Tale sit 
til, at Stemningen kom paa Kogepunktet.

Den unge Overretssagfører Anstrup holdt Talen for Damerne, og belønnede 
med en Laurbærkrans. Derefter talte Overretssagfører, Forfatter Peter Poulsen og 
Læge Knud FogA.

Efter Dineren optraadte Danseparret Løjtnant Æri& og /ngeborg Porner, som 
viste, hvorledes man kunde danse moderne smukt og imponerende; derefter Bal 
tik KL 1, og trods det sene Tidspunkt var der mange, der gerne havde holdt ud 
meget længere.

Lørdag d. 9. April afholdtes der Diner i Café »Nationales Selskabslokaler 
hvor ca. 75 Personer havde givet Møde. Festtalen blev denne Gang holdt af 
Overretssagfører Peter Poulsen, der holdt en mesterlig formet Tale for Ribe med 
mange Sidestrejf til Sønderjylland.

Senere holdt 2 Medlemmer af Bestyrelsen nogle mindre heldige Taler, hvor
efter Næstformanden i Landsoverskatteraadet, Kontorchef Pung, takkede Besty
relsen for dens ihærdige Arbejde.

Efter Dineren begyndte Dansen, som blev afbrudt ved. at Fru Ayoe Wi'lfum- 
sen sang nogle Kabaretsange, hvorover enkelte af de mere »dydige« Medlemmer var 
lidt forargede. Derefter dansedes der atter til Kl. 1 baade af unge og ældre — 
hvem kan ikke danse nutildags.

Det er Bestyrelsens Agt at afholde den aarlige Generalforsamling med ef
terfølgende festlig Sammenkomst i Skolens Oktoberferie, Tidspunktet bliver an
tagelig imellem 17.—22. Okt.

For at gøre Sammenkomsten særlig festlig har man indbudt Skolens tid
ligere og nuværende Lærere og forskellige af disse har allerede paa Forhaand gi
vet Tilsagn om at komme til Stede.

Det er derfor Bestyrelsens Haab. at dette foruden det heldige Tidspunkt vil 
bevirke, at ikke alene de københavnske Medlemmer, men ogsaa saa mange som 
muligt af dé udenbys vil glæde deres Lærere og Kammerater og give Møde.

For at gøre Festen saa smuk og stemningsfuld som muligt, vil Bestyrelsen 
sikre sig Odd Fellow Palæets Riddersal — et af de smukkeste Lokaler i Byen — 
samt de tilstødende Værelser. g.

Den nationat-historiske Fest i Ribe 3. Juti
fik et overordentlig smukt Forløb og besøgtes af ca. 30,000 Fremmede. Stor Be
undring vakte Optoget i Nationaldragter (ca. 200 Personer) og det morsomme land
bohistoriske Optog, ligesom Festen i Domkirken, hvor dansk Salmedigtnings Hi
storie illustrerede ved Foredrag af Højskoleforstander Bredsdorff og Musik- 

Foreningens Sang og Musik, og en Folkedanseopvisning paa Slotsbanken hvor 
ogsaa Skuespiller AfefMings Sang hilstes med Begejstring af 1500 Mennesker.

Som det vil være Medlemmerne bekendt, udsendte Bestyrelsen i Juni Maaned 
Indbydelser til en Tur til Ribe i Anledning af den nationale Fest 3 Juli.

Da der imidlertid ikke meldte sig mere end ca. 10 Deltagere, ansaa Besty
relsen det for rigtigst at opgive Turen og tilstillede de nævnte Deltagere Meddelelse 
om, at Turen var aflyst. En De! ældre og yngre af vore Medlemmer havde dog af 
sig selv fundet til Ribe, hvor Gensynet med Skolebyen fejredes ved et lille Sold 
i Plantagen Lørdag Aften, hvori deltog 18 Personer.
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Grunden til den manglende Tilslutning maa sikkert søges deri, at Indbydel
serne blev lovlig sent udsendt, men det havde ikke været Bestyrelsen muligt at 
fremskaffe autentiske Oplysninger angaaende Festen paa et tidligere Tidspunkt.

Imidlertid har flere Medlemmer opfordret Bestyrelsen til at tage Sagen op 
igen til næste Aar, og Bestyrelsen agter at optage Spørgsmaalet paa Generalfor
samlingen i Oktober, for der at høre Medlemmernes Mening, om de ønsker en 
saadan Tur arrangeret. Turen tænkes da arrangeret saaledes, at Medlemmerne 
vil kunne overvære Translokationen næste Aar,

*
Efter Festen d. 4. Februar blev der fundet et Guldarmbaand. Ejeren heraf 

kan ved Henvendelse til Formanden faa det udleveret.

Tiiføjetse ti! Medtemsfortegnetsen.
fHuor intet ft/'emsfed er nænnt, er dette Kø&enAapnJ

Frøken Gerda Munck, Hellerup 
Politimester Osvald Petersen, Varde, 

(Student fra 1900).
Frøken Lilly Vieth 
Frøken Nora Nielsen.
Læge Frk. Stiirup.
Fru Provstinde Johansen (f. Stiirup).
Frøken cand. phil. Emmy Willemoes.Ribe. 
Postelev, Frøken Margrete Hansen, Hellerup. 
Fru Valgerda Rasmussen (f. Jensen). 
Ingeniør Tylvad, (Student 1913).
Prokurist Fr. Nielsen.
Ingeniør N .S. Dahl, (IV. Klasse 1889).
Stud. polyt. Dalsøe.
Ing. cand. polyt. Carl H. Aastrup.
Frøken Andrea Margrethe Posselt.
Cand. phil. Joh. Bennedsen.
Kommis Carl Quedens, Ribe 
Fru Anna Skjold Nielsen, (f.Schaarup) 
Adjunkt Jørgensen, Ribe. -

Adjunkt Lauridsen.
Boghandler George Michaelsen, Neapel.
Assistent Nygaard, Holte.
Kaj Kirkegaard Jensen.
Læge Georg Jepsen, Nr. Nebel.
Kontorchef Aage Bekker Hansen, 

Odense.
Politibetjent H. Lambertsen, Nakskov.
Ing. Einar Thorsen.
Stationsforstander Haahr, Guldager, 

(IV Klasse 1888).
Repræsentant Rogata Kramer Terkel- 

sen.
Kommis Peter Kramer Terkelsen.
Grosserer I. R. Bock, Vedbæk
H. F. Moe, og af Studenterne fra 1921: 

Engeline Okholm, Sv. Stenbæk, 
Bjarne Petersen og Carl Christen-

TH  de pam !e B tibe-D tseipte.
Hvem kender ikke Ripenser-Samfundet? Hvem har ikke hørt om de straa- 

lende fester og fornøjelige skovture, som finder sted i aarets løb? — Der er liv 
og fest over en aften i Rinenser-Samfundet; men der er mere end det; der er 
en ubeskrivelig hjemlighed. Mindet om Ribe ligger i luften, man træffer gamle kam
merater fra skolen modtager russerne, man kan ikke andet end befinde sig godt. 
Ribe skole er jo bekendt for sit gode kammeratskab, og Ripenser-Samfundet er 
en glimrende støtte til at bevare det gennem aarene. — Desuden kommer to gange 
om aaret medlemsbladet, der altid indeholder interessante artikler og alle mulige 
oplysninger.

Skønt Ripenser-Samfundet har vokset sig stort gennem de 10 aar, det har be- 
staaet, findes der dog en del gamle elever, som aabenbart ikke rigtig ved, hvad det 
egentlig betyder. Det nylig oprettede agitationsudvalg har det formaal at faa saa 
mange som muligt med. Men alle vi, der er i Ripenser-Samfundet og ikke kap 
undvære det, bør af alle kræfter virke for, at flere og flere faar del i dets goder, 
saa aanden fra Ribe skole kan vedblive at leve iblandt os, naar vi forlader den 
og spredes over landet.

Paa agitationsudvalgets vegne:
7*Aoro PinAo/f.
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Ripenser-ptadet
For at gøre Bladet til det, det bør være, nemlig Bindeledet mellem alle de 

gamle Elever ira Ribe Katedralskole, maa saa mange som muligt indsende Bidrag 
til Bladet. Meddel alt hvad De mener kan interesse om de gamle Kammerater, 
hved enten de gifter sig, faar nye Stillinger, eller hvad det nu kan være. Vort 
Bfad bliver først fuldstændigt, naar vi hører gennem det, hvad der sker med vore 
Kammerater ude i Verden. — Bidrag til næste Nummer maa være indsendt til 
Redaktøren, cand. Rosensiand, i Ribe senest i Løbet af November Maaned. Ved 
Henvendelse til samme kan nye Medlemmer faa de udkomne Numre af Bladet, 
— hvoraf en Del dog er udgaaet — tilsendt, naar 10 Øre i Frimærker vedlægges. 

Ældre Medlemmer kan faa manglende Numre tilsendt saa langt Oplaget rækker.
Redaktionen benytter Lejligheden til at takke den nye Bestyrelse for den 

varme Interesse, hvormed den i Ord og Gerning omfatter Bladet. — Enhver kan 
abonnere paa Bladet for 1 Kr. aarlig +  Porto.

Bøger.
Kor/ Lauritz Aasirup; LYNG. 46 Sider.

Det burde have været Pergament af de gamle, gulnede Blade, thi er det 
ikke Profanation at trykke Kys paa Avispapir; men Tidernes'Ugunst bør vel tages i 
Betragtning, og Karl Lauritz Aastrup er en beskeden Mand, der ikke iklæder 

sine Digte prangende Skrud.
»Lyng« kalder han sin Bog, efter et af de bedste af dens Digte, og det er 

ganske fornøjeligt at læse hans nydelige, smaa Vers. Tiltalende er det at mærke 
Aastrups klassiske Dannelse igennem mange af Digtene, det er desværre noget 
man nutildags kun sjældent træffer paa. At Ribe ogsaa faar sine Vers er kun 
naturligt — men den kunde dog maaske have fortjent lidt flere.

Selvfølgelig lider denne Debutbog som alle andre af visse Smaaskavanker, 
men alt ialt kan vi anbefale den til vore Læsere. Det bliver jo næppe den sidste 
Bog Aastrup udsender, thi »godt begyndt----------- osv.« K. FA. F.

90 Aars Fødselsdag.
Den 6. August fyldte Folkemindeforskeren, Forfatteren, Pastor emeritus, Dr. 

phil. #. F. Fet'f&erg i Askov, 90 Aar.
Feilberg, der blev Student fra Ribe Katedralskole 1849, er Ripenser-Samfun

dets ældste Medlem og en af de navnkundigste af Ribe Skoles Disciple i vor Tid.
Ripenser-Bladet bringer sin Lykønskning ved omstaaende Artikel, som Dr. 

phil. Marius Kristensen i Askov velvilligst har overladt os og bringer sam
tidig et fornøjelig Skoleminde, forfattet af selve Fødselsdagsbarnet, der trods sin 
høje Alder har gjort os den Glæde og Ære at skrive en Artikel til vort Blad, der 
vidner om Ungdomsfriskhed og Lune hos den aldrende Forsker.

R.-S. sendte telegrafisk Lykønskning. Fødselsdagsbarnet blev naturligvis 
hædret paa forskellig Vis paa Højtidsdagen, bl. a. ved en Festmiddag paa Askov 
Højskole.

Feilberg, der er dekoreret med Ridderkorset og Sølvkorset, er i Anledning 
af sine Fortjenester for vort Land, udnævnt til Kommandør af Danebrog 2. Grad.

.
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Personalia
7. Juli viedes i Lyngby Kirke Frk. Gudrun LiRiendaA/ Sørensen. Datter af 

Maskinmester i Fiaaden S., tii Læge Aage KirAeA/erg, Søn af Højskofefærer K., 
Askov Højskole.

En af de første Dage i August rejste det unge Par til Jacobshavn, Grønland, 
hvor Hr. Kirkebjerg har faact Ansættelse som Distriktslæge.

Bankfuldmægtig Knud Ponioppidan viedes 14. Maj i Lyngby Kirke ti! 
Frøken FranzisAa Woffsing Ramsing, Datter af Bestyrer R. paa «Lykkens Gaven.

*
Blandt gamle Ripensere, der i Sommerens Løb har besøgt Ribe, noterer vi: 

Provst Th. Sørensen, Professor Fugen Watming, Grosserer O. Kinch, Stockholm. 
Læge Brammer, Aarhus, Boghandler Michaelsen, Neapel, Maskinmester E. Mazar 
de la Garde, fhv. Stationsbestyrer i «Store nordisken, Fr. Kolvig, fhv. Belysnings
direktør Ib Windfeld-Hansen, Kontorchef Emanuel Bang, Sagfører C. V. Nielsen, 
Hillerød, og Pastor Blinkenberg, Skanderborg.

*
Det Oehlenschlåger-Tegnérske Legat, 600 svenske Kroner, til Studiebesøg ved 

svenske Universiteter er tildelt stud. mag. C. F. Wiese (Student fra Ribe Katedral
skole 1915L Student Wiese tager Ophold i Lund.

*
KaAon Moe er med sin amerikanskfødte Hustru efter Besøg herhjemme vendt 

tilbage) til De Forenede Stater.

Fru Laura Kofoed, f. Christensen, fejrede sit Sølvbryllup 5. Juni.
*

Siden sidste Nr. er Politifuldmægtig J. L. RucA udnævnt til Politiinspektør.

/A Windfe/d-Kansen, Søn af Bankdirektør W. i Ribe, har i indeværende Som
mer bestaict Maskinistexamen.

*
Dommerfuldmægtig Ponioppidan i Ribe fyldte den. 7. Juli 60 Aar.

*
Lektor K. Knudsen genoptager sin Virksomhed ved det nye Skoleaars Be

gyndelse efter at være vendt tilbage fra en længere Rekreations- og Studierejse.
*

Læge Knud Th. FogA er ansat ved Øresundshospital i København og har 
samtidig begyndt Praksis, Vennemindevej 24 ,̂ Telf. 252 (Kl. 12—2.)

Visensangerinden, Frøken Af isse JordaAn, der ved Engagement desværre var 
forhindret i at synge ved Festen i April, har i afvigte Foraar koncerteret i forskel
lige danske Provinsbyer.

PofiiiinspeAiør HenriA Madsen, Opdagelsespolitiets tidligere Chef, fortæller 
i «Hver 8de Dag« for 22. Juli nogle fornøjelige Ungdomserindringer bl. a. fra 
Skoletiden ii Ribe.

*
Frk. Rigmor Køsi blev den 19. Januar viet til Bog- og Papirhandler Afomme.

*
Ingeniør cand. polyt. Fyiuad afrejste 1 Maj paa Studierejse til «De Forenede 

Stater«. Rejsen vil antagelig vare et Par Aar.
*

Arkitekt Arne Finsen har i Foraaret foretaget en Studierejse til Paris. Førend 
sin Afrejse forærede han seks Raderinger fra Ribe til Samfundet, hvoraf de tre — 
paa en morsom Maade — blev fordelt mellem Deltagerne i Festen den 9. April. 
De andre} vil senere komme Medlemmerne tilgode.

Forlovelse er indgaaet mellem Tandlæge, cand. phi!„ Frøken Anna Farre 
Jørgensen, Datter af Pastor J. N. Fårup, og stud. jur. Rosensiand Søn af Post

mester R., Kjellerup.
*

Lektor ReincAe og Frue, Haderslev, fejrede den 4. Juli deres Sølvbryllup. 
R.-S. telegraferede.
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Cand. mag. Axef /Viefsen S/reA/e er blevet ansat som Adjunkt ved Aarhus 
Katedralskole.

Den 7. Maj blev Regnskabsfører ErfA o. RufA viet til Frk. Elna Kruuse An
dersen i Frederiksberg Kirke.

Enkefru Sop/ue Vifandf er den 10. August død under et Besøg i Ribe 
70 Aar gammel.

28. April døde Enkefru Farp, Enke efter Politibetjent Tarp i Ribe.

Cand. mag. Frøken Ingeborg Siemann er udnævnt til Docent i Dansk ved 
Universitetet i Posen.

Bogholder ved Ritzaus Bureau, Vilhelm Posentnnge, har fejeret 25 Aars-Dagcn 
for sin Ansættelse i Bureauet.

*

Cand jur. J. Dyhdai Søn af Lektor Dybdal, Ribe, er fra 1. Juni bleven ansat 
som Sekretær i Finansministeriet.

*
Cand. jur. Agner Pedersen er ansat som Sekretær i Overpræsidiet.

Veteran fra 1864, Oberstløjtnant C. Bendfsen, fyldte den 26. August 80 Aar. 
Han er ældste Søn af forlængst afdøde Rektor ved Ribe Katedralskole, Professor
C. H. A. Bendtsen, og Broder til Ftu Bankdirektør Rosenstand i Ribe.

En ny Udgave af Ribesangen.
»Ribes Pris«, der længe har været udsolgt, er besørget af Ribeforeningen af 

1918 i smagfuld Udstyrelse med Noder og Portrætter af Komponisten C. A. Ransen 
og Forfatteren P. G. Muffer.

Ribe Katedralskole.
Kongen har under 19. Juli d. A. — midt under Grønlandsfærden — meddelt 

kst. Rektor ved Ribe Katedralskole, Aage J. Wfiiumsen, Udnævnelse som Rektor for 
nævnte Skole fra 1. Juni d. A. at regne.

Det nye Skoleaar begyndte 15. August med ca. 230 Elever.

Fra Oktober tiltræder cand. mag. Otto Petersen sin Stilling som Adjunkt ved 
Skolen.

Adjunkt Madsen rejser i Oktober paa Studierejse til Paris.

En mindre Brand, foraarsaget af et Buntzen-Apparat, udbiød 21. August i 
Fysiklokalet i den gamle Rektorbolig. Skaden andrager dog kun 2100 Kr.

Hjem fra Amerika.
Dansk Presseattaché i Washington, Roger Nielsen og Frue, Erna, f. MeinAard, 

der begge er Medlemmer af Ripenser-Samfundet, har holdt Sommerferie i Ribe. 
Hr. Nielsen vil i et af de senere Numre af vort Blad fortælle om Ripensere i
U. S. A.

Ægteparret overværede sammen med Missionær B/errfng og Frue fra Indien 
Skolens Translokation.

Ny Borgmester i Ribe.
Vort Medlem, Stiftskasserer, Hospitalsforstander Holger Jensen, valgtes ved 

sidste Byraadsvalg til Ribe Bys Borgmester. Hr. Jensen er den første indfødte 
Ripenser, der beklæder denne Post efter den nye Lov. Ved samme Valg indvalgtes 
et andet af vore Medlemmer, Købmand Jens Andersen, i Byraadet.

»Kærminder«.
Der er gentagne Gange fra Medlemmernes Side talt om, at der til Delfefsens 

kendte Digt om Ribe burde komponeres en Melodi, der kunde passe til denne.
De musikalske Medlemmer opfordres derfor til at forsøge sig paa Opgaven. 

Det vilde være morsomt, hvis denne Sang kunde blive en særlig Sang for Ripen-



152

ser-Samfundet i Lighed med xHeimda!«s uSol er oppe«. Saafremt der indkom- 
mere flere Melodier, vil et særligt musikalsk Udvalg blive nedsat til Bedøm
melsen.

Til Opmuntring vil Bestyrelsen udsætte som Belønning en af de andetsteds om
talte Raderinger indrammet i en ilot Ramme. Besvarelse bedes indgivet til cand. 
jur. Agner Petersen, Nansensgade 86, inden 1. Oktober d. A.

Mindetavlen.
Paa den ordinære Generalforsamling i Efteraaret blev det meddelt, at vort 

Medlem, Arkitekt Arne Pinsen, havde tegnet et Udkast til en Mindetavle over de 
gamle Elever fra vor Katedralskole, der som Sønderjyder maatte kæmpe i Ver
denskrigen paa Tysklands Side og bøde derfor med Livet. Arkitekt Finsen har 
skænket sit Udkast til Samfundet, saafremt dette kan skaffe de nødvendige Midler 
til Udarbejdelsen af Mindetavlen. Denne vil koste mellem 3 a 400 Kroner. Det 
er Meningen, at den skulde anbringes et Sted indenfor Katedralskolens Vægge, 
og Rektor Willumsen, som var til Stede, lovede at finde en passende Plads. Be
styrelsen skal derfor indtrængende anmode Medlemmerne om at give Bidrag til 
Mindetavlen. Det er et smukt og varigt Minde at sætte over vore gamle Kam
merater. Bidrag modtages med Tak af Kassereren, Grosserer Ejnar CArisfiansen, 
Bredgade 6.

Meddelelse til Medlemmerne.
Da det Gang paa Gang viser sig, at Medlemmerne, naar de flytter, ikke med

deler deres nye Adresse og saaledes ikke er i Kontakt med Samfundet, skal Be
styrelsen indtrængende anmode Medlemmerne om altid at meddele deres nye 

Adresser til en af dens Medlemmer. Bestyrelsen kender saaledes ikke for Øje
blikket nedenstaaende Medlemmers Adresser og beder derfor venligst om, at de 
enten selv eller Kammerater, der kender deres Adresser, vil meddele disse:

Stud. S. P. Andersen, Nis P. Boysen, Postexpedient Chr. Hansen, stud. polit. 
Gunnar Hagen, cand. polyt. Ewald C. Rasmussen, stud. med. K. Hestbechj cand. 
med. Holger Schiørring, stud. polyt. O. Spangsberg Hedegaard, Ingeniør Mogens 
Tvermoes, H. F. Moe.

Meddelelse fra Kassereren.
Enkelte Medlemmer har — skønt flere Opfordringer — endnu ikke betalt 

Kontingent i et a to Aar. Dette bedes snarest indsendt til Kassereren, Gross. 
P/nor CArisfiansen, Bredgade 6, København K.

Hejmdal«s Jubilæumsskrift.
Som det maaske vil være Medlemmerne bekendt, blev der i Anledning af 

xHejmda!«s 50 Aars Jubilæum udgivet et Jubilæumsskrift af Hejmdal og Ripenser- 
Samfundet i Forening. Da sikkert en Del af Medlemmerne ikke har faaet noget 
Exemplar, kan Medlemmerne købe et saadant for 3 Kr. pr. Stk. ved Henvendelse 
til Kassereren.

Et Agitationsudvalg.
For at forøge Medlemstallet, og da det viste sig, at en Del af de gamle 

Elever ikke kender Samfundets Existens, har Bestyrelsen, da den ikke selv alene 
turde paatage sig dette, nedsat et Agitationsudvalg, der vil arbejde paa at oplyse 
alle gamle Elever om Samfundets Existens.

Ripenser-Samfundet
optager som Medlemmer aPe, der har været Pletter i eller Lærere ved Ribe Katedral
skole. Medlemstal 315. Hvor intet Hjemsted er nævnt ved Bestyrelsesmedlem
mernes Navn, er dette København.

Ingeniør O. Plume, Formand, Bengtasvej 2 A.
Lektor C. Amorsen, Næstformand, Ribe.
Grosserer P/nar CArisliansen, Kasserer, Willemoesgade 56, St-, Telf. Øbro

.4356.
Cand. jur. J. DyAdal, Sekretær, Østersøgade 32, 3. Sal.
Cand. phil. P. AL Fosensland, Redaktør, Ribe.
Læge P. PA. FogA, Vennemindevej 24, 2. Sal.
Cand. jur. Agner Petersen, Nansensgade 86.

Udgivet af Ripenser-Samfundet. 
Redigeret af P. Af. Fosenstand.
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MEDLEMSBLAD FOR RIPENSERSAMFUNDET

Wr. 15 April 1922

10 Aar.
Efter at der gentagne Gange var gjort forgæves 

Forsøg paa at samle gamle Ripensere i et Skole
samfund, gjorde daværende stud. med., nu Læge 
K n u d  Th.  F o g h  1911 et nyt Forsøg, og efter at 
der var udsendt et Opraab med 51 Underskrifter 
af kendte Ripensere, afholdtes den 27. Marts 1912 
konstituerende Generalforsamling i Studenterfor
eningen, hvor Foreningen stiftedes med 177 Med
lemmer. (Medlemstallet er April 1922 ca. 350.) Den 
første Generalforsamling, hvor bl. a. Understøttel
sesfondens Vedtægter vedtoges, afholdtes hos Wi- 
vel med en paafølgende fornøjelig Fest.

Den første Bestyrelse kom til at bestaa af Pro
fessor Eugen Warming, Formand, Overlærer Amor- 
sen, Næstformand, Dr. phil. K. F. Kinch, stud. med. 
Fogh, Redaktør Franz v. Jessen, stud. med. Bjerge 
og cand. jur. E. Stiirup.

Foreningens Virksomhed kom straks ind i det 
Spor, der senere er fulgt.

Man var imidlertid snart klar over, at der maat- 
te gøres noget ekstra for de mange Medlemmer uden for København, der ikke havde 
Lejlighed til at deltage i Fester og Sammenkomster.

Som første Forsøg i den Retning udsendtes 1915 et lille Hefte ^Meddelel
ser« indeholdende "Erindringer af Højesteretsassessor L u n d  og Ingeniør J. 
A n d e r s e n  og en Tale af J a c o b  A. Ri i s .  Dette Hk en god Modtagelse, 
ligesom ogsaa det sammen med "Hejmdal« udgivne af Fogh fortrinligt skrevne 
Jubilæumsskrift i Anledning af Hejmdals 50 Aars Bestaaen 1916.

Samme Aar udkom 1ste Nr. af Medlemsbladet "Ripenser-Bladet«, der gen
nem Aarene kan glæde sig ved stigende Interesse blandt Medlemmerne, ikke

R. S.s nye Formand.



mindst de æfdre. I Bladet kan læses om vor Forenings Virksomhed gennem de 
første 10 Aar. Her skal jo ikke skrives Historie. En 10. Aarsdag er intet Ju
bilæum, men en Mindedag i al Beskedenhed. Paa denne Dag skal der lyde en 
Tak, først og fremmest til Læge Fo g h ,  der stiftede »Ripenser-Samfundet«, 
dernæst en Tak til de Mænd, der ved deres Støtte muliggjorde Stiftelsen, der 
som Formænd og Bestyrelses-Medlemmer i de svundne Aar nedlagde et Arbej
de for Foreningens Trivsel, til dem. der siden er gaaet bort, til alle Foreningens 
Medlemmer, der møder ved vore Sammenkomster, og til de trofaste ældre Med
lemmer, fil dem, der ude i Landet og ude i den store Verden følger vor Færd.

Naar vi over disse Linier bringer Billedet af vor nye Formand, Næstformand 
i Lands-Overskatteraadet, I m m a n u e l  Bang ,  og byder ham Velkommen i vor 
Kreds, er det med Haabet om, at han maa have en heldig Haand til at lede Forenin
gen s t a d i g  f r e m a d .

Ripenser-Samfundet har haft sine Børnesygdomme at overstaa. Stadig nye 
Opgaver venter deres Løsning. Det er vort Haab, at vor Forening i de kom
mende Aar i stedse stigende Tal maa formaa at samle Gamle og Unge om de 
fælles gode Skoleminders Banner.

Ribe, Marts 1922. K a i R o s e n s t a n d

M inder  fra Ribe.
Af fhv. Stiftsprovst P. J. P e d e r s e n .

Som adskillige andre fra den nedlagte 
Kolding Skole kom jeg til Ribe i Somme
ren 1856. Det blev ior mig en god Over
gang, og jeg oplevede 3 i det hele gode og 
lykkelige Aar i Ribe. I Kolding var der 
maaske noget mere Disciplin, men ai en 
Art, som undertiden kunde virke noget 
irriterende; i Ribe mødte jeg en friere og 
mere forstaaende Tone, som idet mindste 
for min Natur passede bedre. Maaske kom 
det dog nærmest af, at jeg kom der netop i 
Overgangsalderen; i Kolding var vi endnu 
rene Drenge, i Ribe begyndte man at tage 
paa os som voksne, og saa opførte vi os uvil- 
kaarligt ogsaa mere som voksne.

Den »friere« Tone, ja, den mærkede jeg straks den første Skoledag. 
Da en Lærer om Eftermiddagen kom ind i Klassen, havde en Skelms
mester gemt sig under Kathederet, stak Hovedet frem og sagde: »Glæ
deligt Nytaar, Hr. . .!» Læreren sagde godmodigt: »Aa, kom nu ud, 
N. N.!« Det skulde have været i Kolding, saa havde der nok ligget et 
Hus. Ja det var nu ogsaa over Stregen. Den paagældende Mand 
var en godmodig og vistnok kundskabsrig Mand, men manglede aldeles 
disciplinær Evne.

Af Lærerne i daværende 6te Klasse mindes jeg særligt Adjunkt 
d'Origny, en i sit Fag udmærket og kundskabsrig Lærer. Og i 7de 
Klasse, som var toaarig, havde vi en lille Stab af blot 5 Lærere, som 
alle maa nævnes med Hæder. Det var Rektor Æendfsen, en ejendom
melig jovial Skikkelse; maaske noget naiv og neppe saa grundmuret 
som Overlærer Riis, men en Mand med Gemyt og en Kærlighed til 
det klassiske, som burde paaskønnes. Der var nogen Humor over hans
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Timer. Naar der var en Bommert i den latinske Stil, spurgte han: 
»Hvad kalder Du det, Du?« Saa svarede vi efter hans Sind, naar vi 
sagde: »Et monstrum!« Var det endnu værre, skulde vi helst svare: 
»En Hovedbuk!« — Saa var der Overlærer Rus, strix, for strix vistnok 
overfor de mindre begavede, men glimrende sikker i den græske Gram
matik og Analyse. Jeg har ham meget at takke for, at Grammatik 
og Etymologi senere i det nye Testamentes Græsk for mig var Smørre
brød. Og dog har jeg maattet sige, at jeg maaske lærte fuldt saa 
meget af Rektoren i Latin; den Glæde ved Klassikerne, den Maade, 
hvorpaa han kunde nyde f. Ex. Horatsiske Sentenser, var smittende. 
Det var jo i det hele i den rent Madvigske Tid, og de af os, som kunde 
og vilde noget, blev godt trænede i de gamle Sprog, saa vi er jo ikke 
utilbøjelige til at se med en vis Skepsis paa, hvad de lærer i de 
Sprog nu om Dage. — I Religion havde vi Adjunkt, senere Pastor, 
He/ms, en god og rar Mand. 1 Mathematik og Fysik SaRo, en brav 
og praktisk Lærer. Og saa havde vi i de vigtige Fag, Dansk, dansk 
Stil og Historie (og Hebraisk) Adjunkt, senere Stiftsprovst, Koch, 
ubetinget som Lærer en af de dygtigste, jeg har kendt. Der var noget 
tilknappet over ham, og han kunde ved Lejlighed snær te føleligt; 
men i den lille, tætte Skikkelse var der mere aandfuld Forstaaelse af 
Fagene end i de allerfleste, og han holdt udmærket Disciplin. —

Meget kom vi, ialtfald vi udenbys, ikke i Berøring med det alminde
lige Liv i Byen. Det var, forekommer det mig, noget mere Tilfældet 
i Kolding. Den var dengang en mindre, ret borgerlig By; i Ribe var 
def noget fornemt, den var jo mere en Embedsmandsby. Jeg skulde 
tro, at den endnu har noget af dette Præg. Men Kammeratskabet 
plejede vi ret omhyggeligt. Ja ikke som nu, da de jo har »Hejmdat«, 
den saare loyale Forening; nej, vi havde »Discipelforeningen«, og der 
kom Embedsmandsssønner fra Ribe og Sønner af Skolens Lærere ikke 
ind, ikke at tale om, at der var da ingen »Studiner«. I det sidste Par 
Aar samledes Foreningen stadig hos Warming (den senere Profes
sor) og mig, som boede sammen, og en Tid var jeg, maaske i Forening 
med Warming, Redaktør af Foreningens Blad: »Skolens Satyr«, hvor 
vi fandt Afløb for vore Ungdommeligheder.

I Byens Liv deltog vi som sagt kun lidet. Dog staar en vis »Valg
dag« uforglemmelig for mig. Der stillede sig 3 Kandidater til Folke
tinget: en Gaardmand fra Vilslev, vor Adjunkt Kinch og den forrige 
Folketingsmand, Grosserer Puggaard. Gaardmanden stilledes meget 
pænt af sin Præst, Pastor Friis, men siden under Valghandlingen hørte 
vi ikke det mindste til ham; han trak sig tilbage fra Tribunen med 
Spørgsmaalet: »Skal A taal ?« Nej, det behøvede Kandidaten da ikke. 
»No ja, saa snakker A ett «. Derimod stod der en varm Bataille mel
lem Overlærer Riis, som stillede sin Kollega Kinch, og saa Pastor, 
tidligere Adjunkt (han var vist dengang ikke længere Adjunkt, men 
Præst i Seem) Jacobi, som forsvarede Puggaard. Ved Kaaringen sej
rede Kinch med Glans, idet bl. a. vi Latinere rakte begge Hænder op 
for vor Adjunkt; men ved den skriftlige Afstemning gik det jo noget 
anderledes; Kinch fik, tror jeg, 123 St., Puggaard 120, og Gaardman
den, skønt han ikke havde sagt et Ord, dog 61. Som man ser, aldeles 
minimale Tal mod, hvad der senere er blevet Tilfældet. Under den 
skriftlige Afstemning listede Warming og jeg os ind i Lokalerne for 
at kigge paa Listerne, og det endte med, at vi blev vist ud.

Jeg var ikke helt dygtig til at møde præcis paa Skolen pm Mor



genen, og det var saa meget værre, som jeg var sat ti! at lede Mor
gensangen, saa det mærkedes altid, naar jeg var borte. Men jeg maa 
sige, at Rektoren fandt sig i det overfor mig med en mageløs Taal- 
modighed. Et Par Kammerater, som boede et Stykke længere oppe i 
Sønderportsgade, og som heller ikke udmærkede sig ved Præcision, 
sagde, naar de saa mig ile op ad Gaden. »Nu kommer Peder Julius, 
saa er det nok paa Tide, at vi kommer afsted.«

Da vi efter endt Dimission gik ned ad Skoletrappen, udbrød en af 
Kammeraterne: »Nu ryster vi Skolestøvet af vore Fødder«. Jeg kunde 
i det Øjeblik ikke stemme i med; jeg følte, jeg havde saa meget af 
være Ribe Kathedralskole taknemmelig for.

P. S..' De spørger, Hr. Red., hvad jeg mener om Ripenser-Samfundets 
Existensberettigelse. Det er mig noget vanskeligt at sige. Noget af 
det bedste synes mig næsten »Ripenser-Bladet« at være; det er hyg
geligt ogsaa for os ældre at høre noget om, hvordan det gaar gamle 
Kammerater. Men ellers turde Foreningen have mest Betydning for 
de unge i København. De kan have godt af ikke at blive slugt altfor 
meget af det almindelige Studenterliv. Jeg vilde tænke, at Foreningen 
desto bedre hævder sin Betydning, jo mere den bevarer det sunde, 
solide »jydske« (og fædrelandssindede) Aandspræg, uden derfor at for
falde for meget til Lokalpatriotisme, og jo mere den kan holde sig 
fri for det moderne københavnske Forlystelsesliv, som meget gaar ud 
paa »Mad og Morskab«.

En S k o l e e r i n d r i n g .
Af Prousf Ph. Sørensen.

I det Tidsrum fra 1861 til 1868, da jeg var Discipel paa Ribe Kate- 
dralskole, var Livet paa selve Skolen saare ensformigt. Den ene 
Dag gled nogenlunde hen som den anden. Ganske vist indtraf Krigs- 
aaret 1864 i den Tid, men paa selve Skolelivet øvede det ringe Ind
flydelse. Kun en enkelt halv Dag fik Disciplene fri, fordi man mente, 

at de østerrigske Besætningstropper havde faaet Befaling til at 
plyndre Byen. Det hele indskrænkede sig til, at nogle Købmandslagre 
blev beslagslagte og hurtigt igjen givne fri. Derimod optog selvfølgelig, 
hvad der ellers dengang skete, og hvad der fulgte efter, i højeste 
Grad Disciplenes Sind, satte sit Præg paa deres Samvær og gav dem 
en Understrøm af Fædrelandskærlighed, som vistnok de fleste af dem 
bevarede hele Livet. Den nye Grænse blev jo trukket godt en halv 
Mil Syd for Byen; og de sorthvide Pæle med den tyske Ørn og Ind
skriften F. R. o: Finis regni =  Rigets Grænse, men almindelig udlagt 
ikke mindst ai Sønderjyderne: »Fanden regerer« blev sat ved Lan- 
devejene, som førte Syd og Øst ud af Byen, dér, hvor Danmark hørte 
op. —

Selv de Disciple, som ikke personlig hørte hjemme i det fraskilte 
Land, men som i Ferierne besøgte deres Kammerater dernede, fik at 
mærke, at det var »Fanden« o: Fjenden, Landets og Danskheden#
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Ribe Katedralskoles Lærere 1864.

I Baggrunden fra venstre til hejre: Adjunkterne Salto Trugaard, Koch og Helms 
1 Forgrunden fra venstre til højre: Adjunkt Ramsing, Overlærer*Riis, Rektor Bendtsen, 

Adjunkt Fischer og Overlærer Kinch.

Fjende, som regerede, og som havde Sind til at rykke det Danske op 
med Rode, om det var muligt.

Netop i Anledning ai én af disse Disciple fra selve Sønderjylland, 
den senere berømte Øjenlæge Professor Jannik B/errum fra Skær
bæk har jeg én for Skoledisciplene og ikke mindst for Skolens Rektor 
Professor Bendisen betegnende Erindring, som jeg her i Anledning ai 
Ripenser-Samfundets 10 Aars Jubilæum vil fortælle. Ripenser-Sam
fundets Blad er jo det naturlige Sted for saadanne Minder og har 
allerede nu og da samlet adskillige.

Professor Bendtsen var Lærer i Græsk i de øverste Klasser. Hans 
Undervisning var helt igjennem præget af hans dybe Betagethed af 
de Oldtidens Mesterværker, som han gennemgik med Disciplene. 
Hvad enten det var Homérs Odysse eller Xenofons Anabasis og Memo- 
raliia eller Platons Apologi, var han lige opfyldt af Indholdets Rig
dom og Formens Skjønhed, og han søgte ikke uden Held paa sin 
undertiden noget naive, men maaske netop derfor i Virkeligheden saa 
meget mere indtrængende og for Disciplenes modtagelige Sind saa 
meget mere uforglemmelige Maade at aabne deres Sind for, hvad 
denne Læsning her paa første Haand bød dem. For at skærpe Sandsen 
for det særlig Græske modsat Latinen, meddelte han os engang imel
lem, hvorledes det latinske Sprogs Mestre i Oldtiden havde oversat 
det græske og læste saaledes en Dag for os Ciceros Oversættelse af 
Sokrates Slutningsord i Platons Apologi: »Tempus est jam hine abire; 
me ut moriar, vos ut vitam agatis. Utrum autem sit melius, dii immor- 
talei sciunt, hominem id autem scire arbitror neminem; o: Nu er Tiden 
kommen til at gaa bort herfra: jeg for at dø, I for at leve. Men hvilket 
ai de to er det bedste, det véd de udødelige Guder. Intet Menneske, 
tror jeg, véd det.

Da Rektoren gjengav disse Ord, var Jannik Bjerrum syg og derfor



ikke paa Skolen; og nu Hk Professor Bendtsen det Indfald, at vi 
skulde lære Ciceros Ord udenad, og naar Bjerrum igjen kom paa 
Skolen, ved den næste Time i Græsk citere Cicero for at se, hvor 
forbavset Bjerrum vilde blive ved dette uventede Citat. »I maa ende
lig ikke lade Bjerrum ane noget om denne Overraskelse« var Rekto
rens sidste Ord: »I skal se, hvor overrasket og forbavset han vil 
blive.«

Man behover kun at kjende Skoledisciple lidt for at vide, at vi alle 
som én lige fra Skolen stormede hen til Bjerrum for at fortælle ham alt, 
for at han. rigtig kunde faa Tid ti! at indstudere sin Overraskelse.

Det hele lykkedes ogsaa til Fuldkommenhed.
I næste Time et Par Dage derefter sad vi alle tilsyneladende med 

de mest spændte Miner for at se Bjerrums Overraskelse, da Duksen 
med tilbørlig Pathos fremsagde de latinske Afskedsord. Bjerrum var 
naturligvis ude af sig selv af »Forbavselse«. Hele Klassen skoggerlo —- 
Rektor i Spidsen, — og lange Tider derefter morede Rektoren sig 
over dette Indfald og sagde flere Gange til os: kan I huske, hvor 
forbavset Bjerrum blev? uden nogensinde at ane hvad der var den 
egentlige Aarsag til den Lattersalve, som hver Gang var Svaret paa 
dette Spørgsmaal.

Men denne Umiddelbarhed, som saaledes nu og da kunde faa et 
komisk Anstrøg, og den Hjertevarme for det Store og Skjønne, forenet 
med Kjærlighed til de Disciple, som han gerne vilde dele det bedste 
med, det, ¡som havde beriget ham selv, hører med til de værdiful
deste Minder, jeg har fra min Skoletid; og hver Gang jeg nu med Tak 
tænker tilbage paa min gamle Rektor, mindes jeg tillige, hvad Stifts
provst Koch — i det meste af min Skoletid Adjunkt ved Skolen — en
gang mange Aar senere fortalte mig, at det havde gjort et dybt og 
uudsletteligt Indtryk paa ham, at Direktøren for hele Landets lærde 
Skolevæsen, Professor J. N. Madvig, som sammen med Rektor Bendt
sen havde gaaet i Frederiksborg lærde Skole, ved en Middag i Rektor
boligen i Ribe  ̂ hvor alle Skolens Lærere var samlede, havde rejst sig 
og sagt: »Naar jeg idag udbringer en Skaal, saa er det ikke for Dem, 
Hr. Professor, Rektor for Ribe Kathedralskole, Bendtsen, men det er 
for Dig, min kjære gamle Skolekammerat, det er for Dig, min kjære 
gode trofaste Ven hele Livet igennem......................... «

Stiftsprovst Koch føjede til — saaledes stod han i Grunden ogsaa 
for os Lærere, hvis Foresatte han var. Han var vor gode trofaste Ven. 
Jeg svarede: »Ja, saaledes staar han ogsaa for os. Han var Disciple
nes gode og trofaste Ven!« Derfor ærer vi hans Minde.

D et j y d s k e  U n i v e r s i t e t .
.Af A. WMumsen,

Den gamle Tanke om Oprettelsen af et jydsk Universitet, der saa ofte har væ
ret fremme, men stadig med samme negative Resultat, levede for et Par Aar siden 
op paany, og der syntes til en Begyndelse at være kommet nogen Vind i Sejlene. 

Ministeriet nedsatte en Kommission til at overveje Sagen, og da der for et Aars-



tid siden fra et af Kommissionen nedsat Stedudvalg fremkom et Forlydende om, 
at man m. H. t. Universitetets Beliggenhed særlig havde sin Opmærksomhed hen
vendt paa Aarhus, Viborg, Kolding og Ribe, begyndte for Alvor Kapløbet om, hvil
ken af de 4 Byer, der skulde blive den heldige.

Aarhus kastede sig straks med stor Iver ind i Agitationen. Den henviste til 
sin gode Beliggenhed, sit Bibliotek, sine store Hospitaler osv., først og fremmest 
naturligvis til, at den var Jyllands største By, og man viftede med 5 Millioner 
Kr., som Byens Borgere vilde tilskyde, hvis Universitetet kunde komme til at 
ligge her.

Disse 5 Millioner, som naturligvis ikke var stort mere end en Draabe i Havet, 
men alligevel gjorde et vist Indtryk, skal dog kun have eksisteret paa Papiret og 
er vistnok nu reduceret til 2.

I de andre Byer gjorde man gældende, at Universitetet netop ikke skulde ligge 
i en By. der pretenderede at være en Storstad. Kom det til at ligge i det store 
og stadig stærkt voksende Aarhus, vilde det kun blive en tarvelig Efterligning af 
sin københavnske Søster. Skulde det kunne hævde sig i Anseelse, gjaldt det om 
at give det sin egen ejendommelige Karakter. Derfor skulde det ligge i en lille 
By. hvor Studenterne kunde komme i nær Berøring med hinanden, med deres Læ
rere og med Byens og Egnens Befolkning, og hvor der var umiddelbar Adgang til 
Naturen. Helst skulde det indrettes efter Kollegiesystemet. og man maatte lade 
det tage sine særlige Opgaver op, som Folkeuniversitetssagen. Handelsstudium o. lign.

Viborg søgte at forbedre sine Chancer ved med betydelig Bekostning at udgive 
et Pragtværk, som i Billeder og Tekst skulde godtgøre, hvilke fremragende Betin
gelser netop denne By besad:

Aarhus syntes dog at have taget Teten, og i Ribe rystede man selvopgivende 
paa Hovedet.

Men saa undfangede man i Kolding en god Idé. Paa denne Bys Initiativ slut
tede de syd- og sønderjydske Byer og Egne sig sammen, holdt Møder og kræ
vede med Styrke gennem enslydende Resolutioner, at Universitetet skulde ligge 
i Sønderjylland eller nær yed den gamle Grænse, saaledes at det kunde tage 
virksom Del i det nationale og kulturelle Arbejde, der skal gøres blandt Sønder
jyderne.

Denne sunde og gode Tanke skal have giort Indtryk i Kommissionen og v!! 
forhaabentlig slaa igennem. Og lykkes det. ja, saa begynder først Kampen om, 
i hvilken By. Universitetet skal ligge, om det skal være i Ribe, Kolding Haderslev 
eller Sønderborg, og her skulde man synes, at der maatte være gode Chancer for 
den gamle — geografisk set sønderjydske — Stiftsby Ribe. der historisk er knyt
tet til Sønderjylland gennem saa mange og stærke Baand. Men dette Spørgs- 
maal vil vel — desværre — paa Grund af de stadig voksende økonomiske Vanske
ligheder først blive aktuelt et godt Stykke ude i Fremtiden.

A. Wtff omsen.

D ø d e n s  H ø s t .
Ikke mindre end 3 af vore ældre Medlemmer er, siden vi udsendte sidste Nr. 

af Ridenser-Bladet, gaaet bort.
I Efteraaret døde vort ældste Medlem, den 90-aarige Folkemindeforsker, 

Dr. phil. Pastor emeritus H. F. F e i 1 b e r g i Askov. jOtn hans Betydning for dansk 
Folkemindeforskning og hans op i den høje Alder bevarede Interesse for Ribe. der
om giver Dr. phil. Marius Kristensens Karakteristik og hans egen friske Skole
erindring i Ripenser-Bladet tydeligt Vidnerbyrd. Han stedtes til Hvile paa 
Askovs Kirkegaard. Til hans Baare sendte R.-S. en Blomsterdekoration med 
rødhvide, guldsignerede Baand.

Den 27. August er vor gamle Formand, Dr. phil. K. F. K i n c h ,  afgaaet ved Dø
den 68 Aar gammel.

Navnet Kinch er fast knyttet til Ribe. Karl Kinch var Søn af Ribe Bys Hi
storiker, Adjunkt J. Kinch. Som Videnskabsmand, Arkæolog, vandt han et anset 
Navn i dansk Videnskab. Hans Interesse for Fødebyen og den gamle Skole blev 
ikke svækket gennem Aarene. Hér i vort eget Blad skal han først og fremmest 
mindes for sit trofaste Arbejde for Ripenser-Samfundfet, hvis Formand han var 
1913—18.

Det var med dyb Vemod, vi ældre og yngre Medlemmer, der gennem Ar
bejdet i Bestyrelsen havde Lejlighed til at lære Dr. Kinch nærmere at kende,



160

modtog Meddelelsen om hans Død. Det var altid en Fornøjelse at besøge ham i 
hans hyggelige Hjem i København, hvor han aldrig blev træt af at spørge om Nyt 
fra Ribe, og hvor Emnerne Ribe, Rhodos (hvor han foretog sine arkæologiske Un- 
dersøgelserl og Sønderjylland var hans kæreste Samtaleemner.

Ved Dr. Kinchs Begravelse var Ripenser-Samfundet repræsenteret af Læge Fogh, 
og R.-S. sendte en signeret Krans til hans Baare.

Endelig er den gamle Ribe Ven, Proprietær N i c o l a i  N y h o l m ,  død i en 
Alder af 73 Aar. Navnlig de vngre Medlemmer af vor Forening vil modtage Med
delelsen om hans Død med Vemod. Thi det var det Særkende ved Nyholm, at 
han forstod at være ung med de Unge. «Adolescentiam meam meminisse sem- 
per gaudeo« (Jeg glædes altid ved at erindre min Ungdom) var hans Valgsprog. 
I Minderne fra sit korte Ophold ved Ribe Skole, hvorfra han 1865 blev Student, 
dvælede han helst. I Kredsen af unge, glade Mennesker befandt han sig bedst, 
saaledes ogsaa ved Ripenser-Samfundets Fester. Da «Hejmdal« 1915 fejrede sit 
50 Aars Jubilæum, skyede den aldrende Mand ikke den lange Rejse fra Køben
havn til Ribe for at være med ved Festen i denne hans bedste Minders og hans 
Ungdoms By. Et synligt Minde om den trofaste gamle Ribe Student er Bænken 
han satte ved Ribe Plantage paa det Sted, hvorfra han første Gang saa Ribe og 
som bærer Indskriften «In memoriam scolae ripensis«.

f Dr Feilberg, Dr. Kinch og Proprietær Nyholm har «Ripenser-Samfundet« 
mistet tre trofaste Venner.

Ære være deres Minde.

Af Fødse!sdagska!enderen.
Professor E u g e n  W a r m i n g ,  der den 3. November fyldte 80, er vel kendt 

inden for Ripenser-Samfundet, Præstesønnen fra Mandø, der blev den berømte 
Botaniker og med Hæder indskrev sit Navn i dansk Videnskabs Historie. Med 
Rette hænger Professor Warmings Billede i Galleriet af berømte Ribe-Disciple 
paa den gamle Skole, thi det er et Særkende, at den gamle Professor aldrig 
glemte sin Skole, eller sin Skoleby, som han selv op i den høje Alder hver Som
mer gæster. Da Ripenser-Samfundet stiftedes. blev han naturligt Foreningens 
første Formand, og i 5 Aar røgtede han dette Hverv paa en udmærket Maade.

Da Videnskabsmænd og Venner paa Fødselsdagen hyldede ham, sendte ogsaa 
R.-S. sin Hilsen, og da han kort efter fejrede sit Guldbryllup, sendte vor Forening 
ham en beskeden Ribe-Hilsen i Form af et Hefte Billeder fra Ribe underskrevet 
af samtlige Bestyrelsens Medlemmer. At Fødselsdagsbarnet satte Pris paa denne 
Hilsen, derom vidner et Brev. Bestyrelsen senere har modtaget ledsaget af Pro
fessorens Portræt, der nu opbevares i Foreningens Arkiv.

Den 29. December fyldte et andet af vore Medlemmer, Stiftsprovst P. J. P e- 
d e r s e n, 80 Aar. Mange Medlemmer vi! huske hans statelige og noble Skikkel
se, naar han et Par Aar dirigerede ved vore Generalforsamlinger. Han gik i Ribe 
Skole sammen med Professor Warming, med hvem han logerede hos Købmand 
Pontoppidan. At han sætter Pris paa at mindes denne Tid, derom vidner de for
nøjelige Erindringer fra Skoletiden, som vi gengiver andet Steds i Bladet. Som 
Præst og som en dygtig og omhyggelig Embedsmand af den gamle Skole virkede 
han i Ribe 1895—1913, og herfra modtog han paa Fødselsdagen mange Hilsener 
fra gamle Venner. Som Emeritus lever han nu i København, hvor han trods Al
deren ofte prædiker og livligt følger med i Tidens Rørelser, politiske og nationa
le. Især staar alt, hvad der vedrører Sønderjylland, hans Hjerte nær.

Den 26. September fyldte endelig fhv. Adjunkt L a s s e n  70 Aar. Gamle Ele
ver mindes den elskværdige Lærer med Glæde. Kun alt for tidligt maatte den 
kundskabsrige Lærer, der er en af de faa nulevende Adjunkter med «Store Fi- 
lologicum«, efter 16 Aars Virken ved Skolen 1903 tage sin Afsked. Siden har han 
levet i Ribe beskæftiget med videnskabelige Studier. Adjunkt Lassen er som be
kendt Arkæolog. Ribt antikvariske Samling er ham megen Tak skyldig, og trods 
Alderen stiller han endnu ved arkæologiske Udgravninger som Nationalmuseets 
Repræsentant. R.Æ. sendte telegrafisk Lykønskning til Fødselsdagen.
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Hejmdal.
Fra Sæsonen 1921—22.

Vor Korrespondent i den gamle Gymnasieforening skriver til os:

Jeg har lovet at fortælle Ripenser-Samfundet lidt om »Hejmdal«s Liv i den 
sidste Sæson. Det vil sikkert glæde de yngre at høre lidt om deres gamle Forening, 
som de endnu har i frisk Minde, og forhaabentlig vil det ogsaa kunne interessere 
en og anden gammel Hejmdalist at faa at vide, hvordan vi nu har det i Hejmdal.

Jeg er sikker naa, at alle Hejmdalister er enige med mig i, at det har været 
en ualmindelig god Sæson for os, og at Hejmdal har vist sig saa levedygtig som 
nogen Sinde.

Vi har haft en Mængde udmærkede Møder, baade for os selv og sammen 
med indbudte Foredragsholdere. Saavel den første Præsident. Agerhæk. 
som ogsaa de senere' har været, ualmindelig virksomme for at skaffe os gode 
Foredragsholdere. Rækken af disse indlededes af Frk. E. EeinsAofm. der fortalte 
om sin berømte Pleiebroder. Jacob Riis, og gjorde det paa en ualmindelig hyggelig 
og fornøjelig Maade, med mange smaa Anekdoter fra og morsomme Strejfblik 
ind i den Tids Ribe. — Senere fulgte Seminarielærer Eaar. som holdt et udmærket 
Foredrag om Venedig, ledsaget af nogle fortrinlige Lysbilleder. — Hr. Adjunkt 
JVørregaard holdt et udbvtterigt Foredrag om Frhding og reciterede paa klangfuldt 
Svensk mange af hans Digte for os, medens Lektor Dy&daf talte paa sin gamle, 
fornøjelige Maade til os om Ærlighed, belyst med mange historiske og litterære 
Eksempler.

Det glæder os altid at høre de af Skolens Lærere, som vi er blevet vant til i 
Hejmdal gennem Aarene, og vi takker dem -for den Interesse, de viser os.

For første Gang har Adjunkt doknnsen talt om Johannes Jørgensen Sophus 
Claussen og Stuckenberg, et ualmindeligt vægtigt og stemningsfuldt Foredrag med 
en Mængde Recitationer af deres Digte. — Lektor Reck, der ellers har vist os stor 
Interesse, var i Aar desværre paa Grund af Sygdom forhindret i at give Møde. 
— Den sidste fremmede, der besøgte os, var Seminarielærer Rmg, som sammen med 
sin Frue og Organist Bekrens Claussen gav os en dejlig musikalsk Underholdning, 
de da ogsaa takkedes for med et bragende Bifald.

Medlerpmer har ogsaa selv holdt mange gode Foredrag. Det bedste var sikkert 
Grue-Soreusens om Brandes. Nævnes kan ogsaa <7. Okkofms om Byron og Ekkesens 
om Kriiger. Rosenmeiers Foredrag paa Engelsk om Thackeray var der saa godt 
som ingen der forstod! Vi har ogsaa haft mange glødende Diskussioner, i. Eks. om 
Opdtagelsen, Brandes og Krigens gode og daarlige Følger.

„ Luren " har ogsaa været ret god. Især i Begyndelsen bugnede den af Lyrik, 
væsentlig det af Grue, Tf. Petersen, kaldet »Krølle«, og Rosenmeier, medens ogsaa 
Mortensen t g Sfotk leverede vittige Indlæg. Den uovertrufne Tegner har Agerkrek 
været, som har tegnet en Mængde fortrinlige mythologiske og Ribebilleder. - -  
»Hanegal« har sammen med mange andre Sange gjaldet med vanlig Kraft, saa man 
ser, at vi i det hele har haft nok at fylde Møderne med. Derimod har vi intet haft 
ud af Korrespondancen med andre Gymnasieforeninger, hvis Breve som Regel har 
været fuldkommen værdiløse.

Kandidat Bosnsfand har været nede hos os en Aften og agiterede for Ripenser- 
Samfundet med Tale og Oplæsning af Digte, hvad der sikkert havde et godt Re
sultat, ligesom Rosenmeier paa Hejmdals Vegne har været Ripenser-Samfundets 
Gæst ved dettes Fest i Efteraaret, hvoraf han gav os et meget lokkende Billede.

»Indrepolitiske« Stridigheder har der ikke været mange af, dog har der været 
en hæftig Præsidentstrid, som dog til Slut løb ud i Sandet. Foruden Agerkæk har 
ogsaa Aoorup, R. K. Petersen og Rosenmeier været Præsidenter.

Redaktører har Rosenmeier, Grue og »Krøffe« været. Heimdal har holdt 
en overordentlig indbringende Auktion over de sædvanlige mangfoldige Effekter; 
Slips, Galoscher, Noder, Bøger og utallige Genstande af stor kunstnerisk og histo
risk Værd!

Sæsonen afsluttedes paa en overordentlig stemningsfuld Maade m. J et stor
artet Bal, hvor man ved en lille Spisning skiftede med Taler og Sange, sk r- ne for 
Lejligheden af Mortensen og Paffe Riefsen og et Trekløver »three trusty feres«. 
Derpaa dansede man med de indbudte og egne Damer i den af -Sfigaard og Hjælpere



mej Gran, F!ag og de gamle Gudebilleder smukt pyntede lille Gymnastiksal paa 
et spejlblankt Gulv tii Poulsens 4-Mands Orkester, lige til Klokken 1 %. Ved 1014- 
Tiden serveredes Kaffen af Posenmeiers Faktotum. ^Bolette*, der hurtigt blev alles 
Yndling i den til en elegant Salon omdannede Klokkeklasse. Ved Il-Tiden ind
fandt Rektor sig og fik et Leve af Præsidenten, hvorpaa Rektor holdt en Tale for 
^Hcjmda]« og lod den leve. Alle Hejmdalisters svorne Ven, Pedellen, var Hejm- 
dals Hædersgæst ved Festen og svang sig som nogen Hejmdalist.

I det hele en storartet Aften, der dannede en værdig Afslutning paa Sæsonen.
Med Hilsen til alle gamle Hejmdalsønner fra en

Ribe, Januar 1922

En M!ndetavte.
Paa Ripenser-Samfundets ordinære Generalforsamling i Efteraaret 1920 frem

kom Arkitekt A r n e  F i n s e n  med den gode Ide, at man ved en Indsamling 
skulde søge tilvejebragt en Sum ti! Opsættelsen af en Mindetavle for de søn- 
derjydske Elever fra Ribe Katedralskole, der faldt i den store Krig for en frem
med Sag. Ikke mindre end fire af Ribe Skoles Disciple blev derude paa Slagmar
kerne, nemlig: Asmus Christensen, Hvidding, Asger Jacobsen, Brøns, Valdemar Jen
sen, Ribe, og Jensen, Hvidding.

Den smukke Ide paa denne Maade at hædre de faldne Kammeraters Minde 
faldt straks i god Jord, og Rektor W i l l u m s e n ,  der var til Stede, lovede at 
skaffe Tavlen en smuk Plads.

Arkitekt Finsen meddeler, at han i mange større Forretninger, Læreanstal
ter, Museer o. s. v. i Frankrig og England har set saadanne Mindetavler over 
Funktionærer og Elever, der mistede Livet i Verdenskrigen, og det forekommer 
os saare rimeligt, at Ripenser-Samfundets Medlemmer efter Evne bidrager til et 
saadant Mindesmærke. Arkitekten har nu sendt os et overmaade smukt Udkast 
til Tavlen. Den tænkes udført i rød bornholmsk Sandsten med Bogstaver støbt 
i Bronce. Den øverste Kant dannes af Tandsnitgesims, og paa Tavlen er for
uden de faldnes Navne anbragt en Sørgefakkel. Udføres Tavlen efter Planen, 
vil den i sin skønne, enkelte Stil være et smukt Mindemærke, og vi beder ind
trængende vore Medlemmer s t ø t t e  S a g e n  ved at i n d s e n d e  B i d r a g  
til Kassereren, Grosserer Ejnar C h r i s t i a n s e n ,  Bredgade 6, København.

Arkitekt Finsen, der stiller Tegningen gratis til Raadighed for Ripenser- 
Samfundet, har ved dette Arbejde, ligesom ved forskellige andre Lejligheder, 
paa en smuk Maade vist sin Kærlighed til og Interesse for sin gamle Skole.

Ripenser-Samfundets 10. 6enera!forsam!!ng
afholdtes d. 20. Oktober 1921 i Odd-Fellowpalæet i København. Kontorchef /m- 
manne/ Bang dirigerede.

Formanden, Ingeniør B/ume aflagde Beretning. Han mindedes de i Aarets Løb 
afdøde Medlemmer: Dr. phil. K. F. Kinch, Dr. phil. H. F. Feilberg og Proprietær 
Nyholm. Han slog særlig kraftig til Lyd for af sføffe Ripenser-Blade/ ved at 
indsende Bidrag og takkede Redaktøren for hans Arbejde med Bladet. Han gjorde 
opmærksom paa, at der for at skaffe Tilgang af ny Medlemmer var nedsat et 
Agitations-Udvalg bestaaendé af cand. jur. Dybdal og Frøken T. Pinholt, der 
arbejdede energisk.. Medlemsantallet var i det sidste Aar steget fra 275 til ca. 
325.

Han udtalte sin Beklagelse over, at Rejsen til den nationalhistoriske Fest i 
Ribe maatte opgives, men man haabede i Sommeren 1922 at kunne arrangere en 
Rejse til Ribe og pegede sluttelig bl. a. paa Spørgsmaalet om Mindetavlen paa 

Katedralskolen for de i Krigen faldne Elever.
Kassereren, Grosserer E/nar CArisRansen aflagde det reviderede Regnskab 

der balancerede med 2,630 Kr. 12 Øre. Det godkendtes enstemmigt.
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Da Formanden, Ingeniør R/ume, rejser tii Sønderjylland, nedlagde han sit 
Hverv som Formand, og i hans Sted valgtes Kontorchef, Næstformand i Lands- 
overskatteraadet, /mmanue/ Rang. Den nye Formand rettede under Forsamlingens 
Tilslutning en Tak til den afgaaende for hans Arbejde i Foreningen. De afgaaende 
Bestyrelsesmedlemmer; Læge FogA, cand. jur. Agner Petersen og Grosserer P/nar 
CAr/sRansen. genvalgtes. Til Suppleanter valgtes Student Frk. TAora PinAoR og 
stud. polyt. Daugaard Peders.

Sluttelig vedtoges nogle mindre Lovændringer, der forelagdes af cand. jur, 
Agner Petersen.

Under Eventuelt fremkom Grosserer Anton Melsen, Aarhus, med den smukke 
Tanke, at velhavende Medlemmer, der tidligere har nydt Stipendier eller fri 
Undervisning paa Ribe Katedralskole, betalte disse Penge tilbage til Fordel for 
nuværende mindre bemidlede Elever.

Forsamlingen var, da man ved 8-Tiden gik til Bords i den smukke Ridder
sal, steget til 112 Medlemmer med Damer. Som bekendt var indbudt Skolens 
Lærere samt Aarets Studenter og en Repræsentant for Gymnasieforeningen 
»Hejmdal«.

Rektor WiRamsen var forhindret i at møde før senere paa Aftenen. Af nu
værende og forhenværende Lærere ved Ribe Skole saas Lektorerne Amorsen. CAri- 
sRansen, Wang, Knudsen, Røst med Frue, Adjunkt AfaRAæA med Frue og Adiunkt 
Rørregaard. blandt andre ældre Medlemmer Højesteretsassessor Petersen med Frue. 
Apoteker TAomsen. Køge. Grosserer RafRn, Bankfuldmægtig C. P. CAristensen med 
Frue Fuldmægtig i Bankinspektoratet Rrorson CAr/stensen med flere.

Ved hver Kuvert van anbragt et Menukort i Form af en smuk Ribe-Radering 
af Arkitekt Arne Pinsen.

De mange Taler o'g et Par yderst fornøjelige Sange skabte snart en glimrende 
Stemning.

Formanden, ingeniør Rfume, bød Velkommen. Endvidere talte Kontorchef 
Rang for Ribe By og Skole, FogA for Lærerne, paa hvis Vegne Lektor Amorsen 
fakkede, Agner Petersen for Russerne og »Hejmdal«ss Repræsentant, hvorfor 
stud. mag. Carf CAristensen og Gymnasiast Rosenmeier takkede Endvidere holdtes 
Taler af Ingeniør Rtume- for Damerne, Adjunkt Rorregaard for nuværende og 
tidligere Elever og cand. K. Rosensfand for de ældre Medlemmer.

Efter at Kaffen var indtaget, fulgte en Fremvisning af Films fra Ribe i Al
mindelighed og den national-historiskc Fest i Særdeleshed, der modtoges med 
stormende Jubel.

Derefter dansedes der til Kl. 1.
Det er ikke for meget sagt. at det blev den mest vellykkede Fest, der har 

været i Ripenser-Samfundet i adskillige Aar, og alle Deltagerne var enige om at 
karakterisere den med Ordene i Omkvædet paa en af Aftenens Viser;

»Aa, hvor var den stemningsfuld«

B ø g e r
CArisiian Falster; Lærdoms Lystgaard«, ouersai af Jørgen O/riA

»Lærdoms Lystgaard« er Jørgen Olriks heldige gengivelse af det latinske: 
amoenifafes pAiioiogicae. Hermed er oversættelsens klangfarve givet; Rektor Falsters 
latin er erstattet af et dansk med gammel sprogtone; uden at ville forsøge at gøre 
oversættelsen til en pastiche, der skulde illudere som et korrekt billede af datidens 
sprog, har oversætteren heldigt forstaaet at gennemføre en stil. der synes læseren 
at slutte sig smidigt om datidens tanker; man er fri for en uvedkommende interesse 
for, hvor pudserligt de gamle møjsommeligt opledte udtryk tager sig ud, men har 
hele tiden en følelse af, at man sidder og lytter til Falsters egne Ord.

Og vi maa være oversætteren meget taknemmelige for, at han har sat os i stand 
dertil; thi gennem disse »diskurser« træder en i høj grad interessant personlighed os 
i møde. Naturligvis har vi alle kendt Falster af navn før; vidst at han var en frem
ragende skolemand, der har betydet meget for Ribe Katedralskole, og at han var 
forfatter til en række satirer, der i emner havde meget tilfælles med Holbergs sati
risk? arbejder; men forsøgte man at komme manden nærmere paa livet ved at læse
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i cMsae satirer, fde findes i uef&euarede eksemplarer i skolens elevbogsamlingl kom 
man snart til den rigtige slutning, at det var spildt arbejde, Holberg sagde de 
samme sandheder saa uendelig meget morsommere. For den der søgte lidt grun
digere. fandtes der ganske vist ogsaa udmærkede karakteristikker af Falster, bl. a. 
en højst fortræffelig af Vilh. Andersen i *Tider og Typers; men her har vi altsaa 
m a n d e n  s e l v  — man tør næsten sige lyslevende for os.

Først faar man vel nok øje paa det, der er fremmedartet for os, gør det van
skeligt for os at faa rigtig øje paa personligheden, — ligesom man. naar man 
ser paa et gruppebillede, et par menneskealdre gammelt; og i begyndelsen fanges 
saaledes af de mærkværdige gamle kostumer, at man synes, at alle personerne ligner 
hinanden.

Vort blik vil maaske fæste sig ved det luthersk-teologiske klædebon, der naturligt 
hører til en^skolemand fra begyndelsen af det 18. aarhundrede. Hypoig drøftelse af 
teologiske spørsmaal, fortrolighed med ældre og nyere teologiske forfattere, en gang 
imellem en dom. der for os synes præget af en kras ortodoksi, vil bibringe det 
indtryk. Ret hurtigt ser man dog. at Falster saa langt fra er overveiende teologisk 
præget, at han tvertimod snarere kan betegnes som antiteologisk. Han farer gang 
paa gang ud mod den teologiske rabies, overfor hvilken han priser hedningernes 
maadehold: i det hele tager han ofte hedningernes forsvar og fremhæver deres 
dvder ti! de kristnes beskæmmelse; og skønt han tydeligt nok med stor oprigtighed, 
takker Gud fremfor alt andet for, at han er avlet i en lutheransk moders skød er 
han dog ikke bange for at indrømme, at de mindre dogmestridigheder slet ikke 
interesserer ham. Med tilsvarende dristighed angriber han Pietisternes dømmesyge 
paa en tid, hvor det var en farlig ting at gøre det.

Falster er ikke teolog; af fag er han filolog, af aandsretning humanist. Det var 
ingen tilfældighed at han foretrak at blive i sit rektorembede fremfor at gaa den 
sædvanlige vej til Kirken; det var ikke udslag af nersonlig stridbarhed, der fik ham 
til at forsøge at hævde sin mvndighed overfor biskop Thurahs; det var først og 
fremmest følelsen af hans studiums og hans kalds værd.

Den filologisk humanistiske Tanke, der præger hele værket, er ikke fri for at virke 
meget trættende paa en nutidslæser. Metoden i diskurserne er stadig at konstatere, 
hvad forfatterne i begge litteraturer o: den hedensk klassiske og den oldkristelige, 
har ment om det drøftede soørsmaal. og derefter at træffe sit valg mellem de for
skellige meninger, ofte midt imellem dem. Nu kan det io ikke altid interessere os at 
vide hvad denne hærskare af fortidens skribenter hvis blotte navn for største
delens vedkommende ligger uden for vor klassiske videns grænser, har ment; saa det 
kan tit være praktisk at hopne over citaterne lige til Falsters egen slutningsdom 
Men iøvrigt har det jo sin store interesse saa klart og typisk at faa indblik i en 
humanistisk aandsform; og humanismen hos Falster er ikke blot en ydre form, den 
er i høi grad indre liv. Den giver hans livssyn bredde og frisind; hans fredsomme
lige ligevægtige gemyt finder næring i den humanistiske livsanskuelses tolerance og 
fordomsfrihed.

Og vi faar ikke blot et abstrakt billede af en humanist; i diskursernes anekdote
mæssige indledninger faar vi Falster at se i det milieu, han levede i. og faar et 
meget levende billede baade af manden selv. hans omgangskreds og hele tiden

Snart ser vi ham over for tidligere disciple, retledende dem, givende dem raad 
eller spottende deres hanekvlling-opblæsthed, snart er han i et godt lag i færd 
med at afhandle interessevækkende materier med selskabets medlemmer. Man faar 
indtrykket af. at Falster ligesom hans store mester. Erasmus. ikke var nogen for
agter af bordets glæder, men at bordets bedste krvdderi dog for ham var drøftelsen 
af, hvad der laa ham og hans fæller paa sinde Vi faar et indblik i. hvor solid en 
dannelse der fandtes hos mange af tidens mænd; maaske var den fortrolighed ti! 
biblen og klasikerne, den byggede paa. et ret begrænset dannelsesgrundlag; men til 
gengæld var der en soliditet og sluttethed deri, som vel nok nutidens dannelse i 
nogen grad savner.

Dog. det er ikke blot mændene, Falster kan udveksle tanker med; han har en stor 
veneration for kvindekønnets forstand, og aldrig befinder han sig bedre, end naar 
han hos geheimeraadinde Harboe paa støvringgaard uden nogen art af smaalig ge
nerthed drøfter alle mulige emner, selv saadanne, som vi finder temmelig dristige

Spredt rundt om i værket findes desuden en række kulturelle smaatræk, der 
ikke mindst for en ripenser er af stor interesse. Vi hører f. eks. om det bogmarked, 
der endnu paa Falsters tid fandt sted i domkirken; vi faar en beskrivelse av discip
lenes majoptog. Et meget pudsigt indblik i tidens selskabelige liv giver ogsaa en 
skildring af et bryllup mellem en ung mand og en gammel udlevet kælling; en nid
vise over parret bliver under gildet bekendt blandt gæsterne, og de tilstedeværende
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dcatfenMct finder da anledning til at drøfte det betimelige i den slags ægteskaber 
— dog af høflighedshensyn paa latin!

Biiver saaledes "lystgaarden* en gulgrube for studiet af tidens kultur, bliver dog 
det hovedindtryk, der fæstner sig ved læsningen, billedet af forfatterens personlighed, 
en virkelig hel og fremragende menneskeskikkelse.

T. Marregdrff.

Historisk Samfund for Ribe Amt.
zFra Ribe Amt 1921 <t (5. Binds 3. Hæfte, indeholder følgende:
Bibliotekar CAr. ffeifsAou, Historisk-topografisk Tidsskrift. Indenfor Ribe Amt 

Kammerherreinde Sfemann, Biskop Victor Kristian Hjort (Slutning). Højskolelærer
P. P/erge, Askov, Kristen Madsen i Gammeiby. Grd. Chr. Køy, Stengaarden, Han
delsmanden, Legatstiiteren Chr. Vad, Sæddmg Vadgaard. Kammerherreinde Sfe
mann, Minder Ira Biskop Hertz's lid. Dr. phil. Marius Kristensen, Askov, Fra 
Ribe og Omegn paa Christian Falsters Tid. — Foreningens Regnskab

I Sommer holdtes Generalforsamling og Aarsmøde i Alslev ved Varde med 
Foredrag af cand. mag. H. Lund, Askov, og Lokalhistorikeren, Lærer Novrup 
i Alslev.

Blandt Efteraarets Møder maa Interessen hovedsagelig samle sig om Aarsmødet 
i Ribe den 14. Oktober.

Formanden, Kammerherre Sfemann, erindrede om, at det i Aar er 20 Aar siden, 
Historisk Samfund for Ribe Amt stiftedes ved et snævrere Møde, hvortil Taleren 
havde indbudt nu afdøde Højskoleforstander Schrøder i Askov, Provst Nissen, Brø
rup, nu afdøde Overlærer Olsen i Varde, Højskolelærer Bjerge i Askov. og Køb
mand C. N. Termansen i Ribe.

Der indmeldte sig hurtigt ca. 440 Medlemmer, men dette Tal var i de forløbne 
Aar kun steget til ca. 660.

Arkitekt C. M. Smidt fra Nationalmusæet holdt et fortrinligt, klart orienterende 
Foredrag om Dominikanerordenen og dens Bygningskunst i Almindelighed og Set. 
Catharinae Kirke og Kloster i Ribe i Særdeleshed, baseret paa indgaaende Studier 
idet han paa Basis af de under Restaureringsarbejderne høstede Erfaringer an
skueliggjorde Kirkens og Klosterets Bygningshistorie.

Dr. phil. Marius Kristensen, Askov, gav ganske kort, men yderst livligt og in
teressant nogle Oplysninger om et Resultat, hvortil han var kommen med Hensyn 
til det gamle Ribe Gadenavn, Bothemangade, som Taleren, modsat Kinch mente 
maatte være Gaden, hvor Købmændene havde deres Boder: Stenbogade.

— I sin Række af udmærkede Aarbøger har KisforfsA Samfund for Ribe Amt 
i disse Dage udsendt 5. Binds 4. Hefte, der har følgende Indhold: De kongerigsko 
Enklaver af Pastor M. H. Nielsen, Kvong; I Ribe 1H14 ved Kammerherreinde Ste- 
mann, Haderslev; Af Biskop H. A. Brorsons Visitatser paa Ribeegnen af Skole
forstander Th. Madsen, Odder; Et Blad af vore Bierhvervs Historie af stud. art. F. 
Schmidt, København; Fra Randerup Kirke ved Kammerherreinde H. Stemann, 
Haderslev; Fredning om gamle Vejspor, meddelt af Kammerherre G. Stemann, 
Haderslev; Christen Krarup (oognep,æsi tit røvnng og Holsted) af Lærer J. An
dersen, Føvling; Et Blad af Sønderskov Mølles Historie af Fru M. Løbner Jør 
gensen, Vejen; De gamle taravsien paa jerne Kirkegaard, af Fabriksinspektør L. 
Spangsberg, Roskilde.

Endvidere bringer Heftet, der er det afsluttende Hefte paa 5. Bind af Aar- 
bøgetne. Medlemsefterretninger. Navneliste m. v. u  . . j  j

Alt i alt staar det torei.ggenae nei.e at Aarbøgcrne fuldt paa Højde med de 
tidligere udkomne. Det vil blive modtaget med Glæde af Medlemmerne og blive 
læst med Interesse af enhver med historisk Sans.



Personalia.
Indehaveren al det kendte Firma: aTh. Bøggilds Efterfølger« i Ribe, Anton 

Andersen, fejrede under megen Opmærksomhed 25 Aars Købmandsjubilæum den
17. December 1921. — Enkefru So/ie 7* ermansen (Termansens Boghandel)
i Ribe fyldte den 31. Januar 1922 96 Aar. — Drejermester Christensen og Hustru 
i Ribe fejrede samme Dag Krondiamantbryllup [65 Aars Bryllupsdag) Bru
den er 89 Aar og Brudgommen 90 Aar. — En velkendt Ribe-Borger, Slagter
mester LooF, døde den 3. Januar. — Provst F. i .  OAsen, Herfølge, R. af Dbg-, er 
udnævnt til Dannebrogsmand. — rrovst n. X. TAyssen er udnævnt til Sognepræst i 
Ulkebøl paa Als. Hans Efterfølger som Sognepræst ved Set. Catharinæe barke i 
Ribe er blevet Provst F. Fønnesen. — Dyrlæge Pedersen, Ribe, fyldte den 19. Fe
bruar 80 Aar. — Ingeniør O F/ume, København, (Ripensersamfundets fhv. Formand) 
har overtaget Stillingen som Direktør ved den store Skærvefabrik i Nørre Smedeby.— 
hf. J. Feims er under 30. Oktober kaldet til Sognepræst for Mj olden og Rande- 
rup i Jylland. — Kaptajn /. D. Siemann er blevet Kontorchef i Krigsministeriets 1. 
Kontor. — Billedhugger d. P. Gram, Ribe Byraads ældste Medlem, nar trukket sig 
tilbage efter flere Aars kommunalt Arbejde. — Rektor Aforfenspn, Haderslev, er 
udnævnt til Ridder af Dannebrog. — Provst 7*A. Sørensen, tidligere Skanderborg 
vikarierer for Tiden for Sognepræsten Møgeltønder, Pastor Jensen (tidligere: 
Jernved ved Ribe og Bovlund i Sønderjylland.) — Sognepræst O. Moe, Sdr. Bjært, 
har faaet bevilget Afskedsansøgning fra 30. April. — Læge X. FogA er udnævnt 
til Reservelæge i Hæren. — Adjunkt X. FeincAe er indvalgt i Haderslev 
Byraad. — I N .  Fårup vie,des den 14 Marts cand. theol. C. 7*. Frorson, Ribe, 
og Frøken Dagmar Nielsen, København. — Apoteker Lind, Pibe, fyldte den 2. Fe
bruar 60 Aar. — Vor nye Formand, Kontorchef Fang, er Søn af afdøde Pastor Vilh. 
Fang, Føvling, Forfatteren til oLatinskoleliv og Studenterlivs (i det 16. og 17. Aar- 
hundrede). — Landmand Mazar de /a Garde har holdt Foredrag paa sin gamle 
Skole om Australien og Ny Zeeland. — Det svenske Videnskabernes Akademi fej
rede den 31. Marts sin Højtidsdag i Nærværelse af Kronprinsen og Prins Carl 
Akademiets store Linr.émedaille i Guld, der er tildelt den danske Botaniker, Pro
fessor Eugen Warming, blev af Kronprinsregenten overrakt den danske Gesandt, 
Kammerherre Zahle. — En smuk Mindetale, som Professor J. L. FeiAerg holdt den
18. November i Videnskabernes Selskab over afdøde Dr. phil. X. F. XincA fore- 
ligger trykt forsynet med et vellignende Portræt af den afdøde Videnskabsmand.

- Ribe Katedralskole.
Skoleraadet har anvendt det Beløb paa 400 Kr, som blev Skolen tildelt af Ko

miteen for aDen national-historiske Dag i Ribe 3. Juli d. A.« paa følgende Maade: 
Student C. J. Pedersen 150 Kr.; Student Anton Andersen 125 Kr. og Student Val
demar Christensen 125 Kr.

Xapfa/'n Fasmus Nelsons Legat er af Ribe Byraad uddelt første Gang.
Følgende Studenter fra Ribe Katedralskole fik efter Rektors Indstilling tildelt 

hver 250 Kr.: stud. polyt. Karl Rasmussen, stud. med. Harald Dejgaard, stud. polyt, 
Jens Christian Jensen.

Den 4de Portion paa 250 Kr. tildelte Byraadet stud. polyt, Knud Daugaard Peters.
Til Elever paa Ribe Katedralskole skulde uddeles 275 Kr. Heraf fik Aage Gra- 

vesen 125 Kr. og Anton Karkov og Elisa Lauridsen hver 75 Kr.
Cand. mag. Xiørbye har efter Oktoberferien overtaget sin Stilling som Adjunkt 

ved Skolen.
Den 24. Febr. var der Forældremøde paa Skolen. Om Formiddagen stod Sko

len og dens Undervisning aaben for Forældres og Værgers Besøg. Om Eftermid
dagen Kl. IH  var der Gymnastik og Sang af Skolens Elever. Derefter fandt For
ældremødet Sted. Ved Mødet, hvori kunde deltage alle, der har Børn eller Mynd
linge i Skolen eller har Elever i Pleje, aflagde Rektor IViFumsen Beretning og talte 
derefter om, hvilke Livsstillinger og højere Undervisningsanstalter Skolens forskel
lige Eksaminer giver Adgang til, og hvilke Hensyn der er at tage med Hensyn til 
Spørgsmaalet om Elevernes Opflytning i Gymnasiet eller Realklassen.

Den 4. Marts afholdtes et fornøjeligt Skolelbal.
Der var skrevet flere Sange til Festen, hvori deltog over 200 Personer.
Adjunkt Jfadsen er fra Paris rejst til Rom.

Gamle Ribemønter fra Erik Plovpennings Tid.
Ved Opmudring af Aaen ved )>Børløs<t, Vest for Ribe, er der fun

det en lille velbevaret Sølvmønt af Størrelse som en af de gamle Lybskillinger. 
Paa Forsiden findes en Lillie med Omskrift ERIC REX og paa Bagsiden en Krone



med Omskrift DANORUM. Den er præget i Ribe af Erik Pfovpenning, der var 
Konge fra 1241 tii 1250. Typen er ikke almindelig. Da Mansfeld-Biillners Mønt- 
leksikon udkom i 1887 kendtes kun 1 Eksemplar, som var fundet paa Fyn.

Mønten er indgaaet i den antikvariske Samlings Møntafdeling.

Ny Stiftamtmand i Ribe.
Stiftamtmand, Kammerherre Sfemann har taget sin Afsked fra det Embede, 

han siden 1889 har beklædt i Ribe. Ribe By og Amt har med Kammerherre Stemann 
mistet en dygtig, pligtopfyldende og repræsentativ Embedsmand af den gamle 
Skole.

Amtsraadet har i Raadhussalen i Ribe ladet ophænge et af Maleren Knud Lar
sen vellignende udført Portræt af den afgaaede Stiftsamtmand, der nu har taget 
Bopæl i Haderslev.

Kammerherre Stemanns Efterfølger i Embedet som Stiftsamtmand er hidtil
værende Kontorchef i Handelsministeriet P. HerscAencf. Han er født 1881 i Hor
sens som Søn af nu afdøde Overretssagfører C. M. E. Herschend.

En ny Markedsplads i Ribe.
Ribe følger med Tiden. Den 11. Oktober aabnedes en moderne Markedsplads 

i Byens Udkant, hvor før den romantiske Rosenallé var, »sic transit« Dermed 
forsvinder desværre et morsomt gammelt Folkelivsbillede fra Torvet, Nu mangler 
vi bare Eksportmarkedet.

Ripenser-Samfundets Fester.
Den 14. December afholdtes en vellykket »Medlemsaften« i Hotel »Kong Frede

rik«.- Visesangerinden Frøken Misse JordaAn glædede Medlemmerne med Sang. 
Derefter var der tvangfri Sammenkomst og Dans.

10-Aars-Dagem for R. S.s Stiftelse, der faidt den 27. Marts, fejredes ved en Fest i 
i Odd Fellow Palæets Riddersal den 25. Marts.

Ved Middagen, hvori deltog ca. 60 Personer (senere kom en Snes Personer til), 
talte Grosserer Einar CArisiiansen for Samfundet, Ingeniør, cand. polyt. Einar 7*Aor- 
sen for Ribe og Ribe Katedralskole. Cand. jur. DyAdtd talte for Stifteren, Læge Knud 
Fogh, som paa Grund af Praksis var forhindret i at være til Stede.

Formanden, Næstformand i Overskatteraadet, Zm. Eang, talte for de to af sine 
Forgængere: Amtsvejinspektør Kaptajn Poulsen, Tønder, og Ingeniør Blume, N. Sme
deby, og til Slut talte Fuldmægtig i Bankinspektoratet, Erorson-CAris/ensen, for den 
nuværende Formands Arbejde for Samfundet

Ved Desserten blev der afholdt en lille Auktion til Fordel for Fondet til den paa
tænkte Mindetavle over faldne Sønderjyder, udgaaet fra Ribe Katedralskole. Kon
torchef EriA u. ZZutA fungerede som en vittig og fornøjelig Auktionarius. Der indkom 
81 Kr.

Efter Kaffen gav den kendte Klavervirtuos Max Ryiier en lille Koncert, som blev 
modtaget med stærkt Bifald.

i Aftenens Løb afsendtes Telegrammer til de to tidligere Formænd: Kaptajn Poul 
sen og Ingeniør Blume, samt til Stifteren, Læge Knud Fogh paa Langeland.

Fra 2 Medlemmer i Ribe indløb Lykønskningstelegram.

Ripenser-Bladet.
Da Medlemmerne i Fjor kun modtog 1 Nr. af Bladet, er dette Nr., hvoraf Redak

tionen er sluttet den 2. April, udvidet fra 12 til 16 Sider. Da man paatænker at 
optage Annoncer i Bladet, bedes ærede eventuelle Annoncerende henvende sig til 
Redaktionen i Ribe desamgaaende.

Genoplivelse af den gamle Ringridersport.
Den nationalhistoriske Fest i Sommer gav Stødet til en fornyet Interesse for den 

tor Ribe-Egnen og den vestlige Del af Nordslesvig ejendommelige gamle Ringridnings- 
sport. Med Gymnastiklærer Stockholm Simonsen som Formand nedsatte man et 
Udvalg til at søge dannet en Sammenslutning af Ringriderforeningerne indenfor de 
interesserede Omraader. Resultatet er nu blevet, at man har dannet »Første sønder-
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jydske Ringriderkreds*. Antagelig vil ca. 30 Ringriderforeninger komme ind under 
Sammenslutningen. Den første Kredsfest vil blive afholdt ved Ribe i Juni Maaned 
i Aar. I Festen, der skal vare 2 Dage, vil antagelig henimod 300 Ringridere deltage.

Vedsted Station som Sindssygehospital.
I den store Grænsestation ved Vedsted, der nu efter Genforeningen er pverflødig. 

er Ombygningsarbejdet nu i fuld Gang. Bygningerne skal anvendes til Sindssyge
hospital med Plads til ca. 200 Patienter. En ny Station vil blive bygget Syd for den 
tidligere tyske Station.

En Bog om Ribe.
Den unge Ribestudent, Jørgen BuAdaAl, har paa Hagerups Forlag udsendt en lille 

Bog hvori han med megen Pietet i Digt og Prosa hylder Ribe By og dens Minder. 
Vi skal i næste Nr. bringe en Anmeldelse of Bogen, hvis Titel er sDen gamle Bys 
Drøm*.

T ilfø je lse  tH M edlem sfortegnelsen.
Hvor intet Hjemsted er nævnt er dette København,

Student Tage Aastrup.
Kæmner Andersen, Ribe 
Eigil Brenner.
Kontrollør P. Beier Andersen. 
Forfatter Jørgen Bukdahl. 
Repræsentant Dejgaard.
Frk. Marie Farre Jørgensen 
Driftsbestyrer G. Fensmark, Esbjerg. 
Fru Agnes Holten, f. Jensen. 
Sognepræst H. N. Høigaard, Gedsted. 
cand. theol. Marinus Jepsen.
Kommis Emil Jensen, Aalborg.

Frk. Helga Karkov, Ribe. 
Adjunkt Kiørbye, Ribe.
Frk. Edith Larsen, Ribe. 
Isenkræmmer Vald. Møller, Ry. 
Postmedhjælper N. F. Nielsen. 
Sagfører Nonboe, Esbjerg. 
Student Tage Norrild.

'Stud. Erik Oxenvad.
Garver Johs. Simonsen, Ribe. 
Gartner Wm. Simonsen, Ribe. 
Fru G. Schrøder, Nykøbing F. 
Bankassistent V. Willemoes.

Følgende Medlemmers Adresser ønsAes oplysi.'

Cand. polyt. C. Ewald Rasmussen. 
Stud. polyt. O. Spangsberg-Hedegaard. 
Ingeniør Mogens Tvermoes.
H. F. Moe.

Stud. S. P. Andersen.
Tage Aastrup.
Stud. polit. Gunnar Hagen.

Ripenser-Samfundet
optager som Medlemmer alle, der har været Fleuer i eller Lærere ved Ribe Katedral
skole. Medlemstal ca. 350. Hvor intet Hjemsted er nævnt ved Bestyrelsesmedlem
mernes Navn, er dette København.

Kontorchef F. Bang, Carit Etlarsvej 5.
Lektor C. Amorsen, Næstformand, Ribe.
Grosserer F/'nar CArisliansen, Kasserer, Bredgade 6.
Cand. jur. J. Dyhdal, Sekretær, Østersøgade 32, 3. Sal.
Cand. phil. K. B. Rosensland, Redaktør, Ribe.
Læge K. TA. FogA, Vennemindevej 24, 2. Sal.
Cand. jur. Agner Pelersen, Nansensgade 86.

Udgivet af Ripenser-Samfundet. 
Redigeret af K. H. Rosenstand.

AR NO LD BUSCK K J9 S E N H A V N .
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Ribes Fremtid.
^  Byraadsmed/em, Købmand dens Andersen.

Vi har bedt vort Medlem Købmand J e n s  A n d e r s e n ,  en af Ribes mest 
driftige og fremsynede unge Købmænd, om at udtale sig om sit Syn paa Ribe 
Bys Fremtid. Hr. Andersen er født 1883 i Ribe, hvor han frekventerede Kate" 
dralskolen. Han er nu Indehaver af Magasin du Nords Filial i Ribe. I „Ribe' 
Foreningen af 1918" og senere som Medlem af Ribe Byraad har han udført et 
udmærket Arbejde ikke mindst paa Jernbanesagens og Vejsagernes Omraade.

Vi har modtaget følgende Svar paa vor Henvendelse:

Jens Andersen.

mod Syd og 8 Km. mod

Sønderjyllands Genforening med Dam 
mark mærkedes straks i det okonomiske Liv 
i Ribe, idet der i Genforenings?Aarene var 
meget livlig Handel fra Ribe sydpaa, hvor? 
ved Ribe i mindre Grad har følt den almin? 
delige Depression, der i de sidste 3 Aar har 
lammet Forretningslivet i de øvrige danske 
Byer. Det vil sikkert være indlysende fol
de fleste, at det maatte faa stor Betydning 
for Ribe, at det unaturlige Skel, der blev 
trukket efter Krigen 1864 gennem en vigtig 
Del af Ribes Opland, blev slettet ved Gen? 
foreningen 1920

Ved at se paa Kortet, ser man bedst, 
hvorledes Ribe blev indelukket i en snæver 
Firkant (Havet mod Vest, Grænsen 6 Km.

Øst).
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Byen har desværre endnu ikke i saa høj Grad kunnet mærke det 
fulde Udbytte af, at den har faaet sit tabte Opland tilbage, som Til; 
fældet maaske vilde have været, hvis de økonomiske Forhold havde 
været normale. Det er jo desværre en sørgelig Kendsgerning, at navnlig 
det store Flertal af Sønderjyder har lidt særlig under de fortvivlede 
Valutaforhold, og af den Grund haft knapt med Kronemønt. Dertil kom; 
mer, at Ribes Færdselsforbindelser med Sønderjylland under Fremmed; 
herredømme ikke blot er bleven forsømt, men i høj Grad forringet, idet 
de sønderjydske Tværbaner, der er anlagt efter 1864, bøjer mod Syd, 
og kun ad store Omveje har Tilslutning med Statsbanen i Ribe.

Til foreløbig Afhjælpning af det store Savn ikke at have nogen For; 
bindelse med den nærmeste sønderjyske Tværbane, har man oprettet, 
paa Foranledning af et Interessentskab, en Bilrute Ribe;Gram, som sam; 
tidig med Persontrafiken besørger Posten, en saadan, der kun 2 Gange 
daglig og til ret dyre Takster sætter Ribe i Forbindelse med sit østlige 
Opland, vil langt fra have den Betydning for Byen som en Jernbane.

For at raade Bod paa dette Forhold nedsattes der i 1919 paa For; 
anledning af Ribe;Foreningen et Jernbane;Udvalg, hvis Opgave skulde 
være at arbejde for Gennemførelse af en normalsporet Jernbane fra 
Ribe til Gram.

Udvalget henvendte sig straks til Byraadet og anmodede om Støtte 
i Sagen, hvilket Byraadet ogsaa imødekom ved at bevilge de nødvendige 
Midler til Udarbejdelse af Planer og Overslag. Udvalget i Forening 
med daværende Byfoged Bruun henvendte sig dengang til Trafikminister 
Hassing Jørgensen, som stillede sig imødekommende.

Efter Regeringsskiftet nedsattes der af Rigsdagen en større Jernbane; 
kommission for at tage hele det sønderjyske Jernbanespørgsmaal op til 
Behandling, og efter Forlydende staat Ribe;Gram Projektet nu som et 
af de Baneprojekter i Sønderjylland, der har størst Udsigt til at blive 
gennemført, da det er den haardest tiltrængte sønderjydske Jernbane. 
Selvfølgelig vil det ogsaa faa stor Betydning, naar engang de Lande; 
veje der forbinder Ribe med sit gamle Opland mod Syd forbedres, da 
ogsaa disse var meget forsømte ved Genforeningen.

Det forekommer mig, at det vilde have været mest naturligt, om 
Staten, da den gav det store MilliomTilskud til Istandsættelse af de søn; 
derjyske Landeveje, ogsaa havde ladet Ribe komme i Betragtning. At 
Ribe vil blive Stiftsby for hele den vestlige Del af Sønderjylland kan 
kun gavne Byen, og der er ikke Tvivl om, at en saadan Ordning vil 
blive modtaget med Tilfredshed af Befolkningen dernede. Beviset for, 
at Sønderjyderne gerne ønsker at komme til Ribe, er den ret enstem; 
mige Bevægelse, der har gjort sig gældende i de 7 Sogne for at komme 
ind under Ribe Jurisdiktion.

Ogsaa paa Turistbesøget i Ribe har Genforeningen med Sønderjyl; 
land virket ansporende, idet den stigende Strøm af Turister til de søn; 
derjyske Landsdele for en stor Del har passeret Ribe.
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Smaatræk fra 1864.
Af Pastor H. Rosensfand, Frederikssund.

Det første vi saa til Krigen var, då Be: 
sætningen fra Frederiksstad paa Tilbage: 
toget kom til Ribe. Det var nogle Kanoner 
med deres Besætning, en Del Infanteri og 
enkelte Dragoner med Reb om Livet i Ste: 
det for Bælte til at. bære Sabelen i. Det 
hele gjorde et brudstykkeagtigt Indtryk og 
bar Præg af et pludseligt og uventet Op: 
brud. Oberst Vaupel havde Kommandoen. 
Vi Drenge tog imod dem langt ud af Tøn: 
dervejen, De blev modtaget i Ribe med 
stor Gæstevenlighed og rundhaandet be: 
værtede.

Om Aftenen flokkedes de paa Torvet 
udfor Købmand Vaupels Bolig, hvor Gene: 
ralen, hans Broder, boede. En Deputation 

blev sendt op for at bede Generalen om Tilladelse til at danse. Først 
blev der svaret Nej, hvilket vakte lydelig Skuffelse iblandt dem. Ved 
fornyet Anmodning blev de mindede om, at man vidste ikke, hvilket 
Øjeblik Fjenden kunde ventes. Dog paa Grundlag af, at de villigt og 
hurtigt skulde rykke ud, naar der blev blæst til Samling, fik de Til: 
ladeisen.

Kanonerne var blevet stillet op udenfor Sønderport, Byens Borger: 
væbning holdt Vagt. Jakob Riis og jeg inspicerede i Snestormen Kanon: 
bedækningen og hørte i Mørket en af Vagten sige til en anden: „Hvad 
vil Du nu gøre, Jørgensen, naar Tyskerne kommer." „Jeg kaster Muske: 
donneren og løber min Vej," var Svaret. — Og Dansen med de Riber: 
piger den gik saa let, — jeg tror det var i Andreas Petersens Lokale ved 
Ydermollen, Dagen efter drog de afsted, videre nordpaa.

Der gik en Maanedstid, inden de første Prøjsere viste sig i Ribe. Det 
var en lille Afdeling af Garden. Efterat Geværerne var stillet i Pyra: 
mide paa Torvet, gik de ind i Creisens Hotel, det nuværende Hotel 
„Dagmar". En Arbejdsmand gjorde, paa daarlig Tysk, Vagten paa 
Torvet opmærksom paa, at man i Ribe burde være høflig. Han repræ: 
senterede det historiske Ribe og mente, at det kunde gøre Fordring 
paa ogsaa fra Fjendens Side at blive respekteret som saadant. Vagten 
var dog af en anden Mening. Straks blev hele Mandskabet kaldt under 
Gevær, og kort efter forlod de Byen, korende paa et Par Vogne. Ripen: 
serne ledsagede dem ud af Byen med Stenkast, medens Prøjserne med 
Geværløbene pegede mod Folkehoben, der næppe var sluppet saa skaan: 
somt, hvis nogen Sten havde ramt Maalet.

De næste fjendtlige Tropper, der viste sig, var en større Afdeling 
østrigske Husarer. Med barske Miner og Hanen spændt paa Kara: 
binen, som de holdt i højre Haand, red de ind i Byen. Det var Palme: 
søndag. Den Dag fandt Ribe det klogest ikke at udæske Fjenden. Siden 
kom der mange, mest østrigske Tropper til Byen. Deres Opførsel 
var i det Hele hensynsfuld, og de røbede i private Samtaler, at de egent: 
lig ikke betragtede Danskerne som Fjender, men langt mere Prøjserne. 
General Gablenz laa en Tid i Byen, og naar han med sin smukke Skik:
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kelse og sit sympatetiske Ansigt henimod Aften var til Stede paa Torvet, 
medens Militærmusikken spiiiede, da fiokkedes Ripenserne og fra Pors? 
borgs Vinduer saas Byens smukke Damer med miide Ansigter give de* 
res Bifaid. I 1866 faldt General Gablenz ved Sadowa i Kampen mod 
Prøjserne, og den tyske Kejserkrone tabtes for Østerrig.

Min Fader, som, skønt han havde 4 Sønner, ikke kunde sende nogen 
af dem til Forsvar for Fædrelandet, syntes, at han selv maatte gøre 
noget. Han blev Spion og havde den Opgave at underrette Hoved* 
kvarteret for den jydske Hærafdeling om Fjendens Bevægelser. Dygtig 
Rytter som han var, havde han Heste stationeret flere Steder i Jylland 
og færdedes Dag og Nat borte fra Hjemmet. Det hemmelighedsfulde 
Slør, der hvilede over hans Fraværelse, gjorde, at jeg, som spurgte om, 
hvor han var, fik højtidelig Paamindelse om aldrig at spørge derom. 
Han var dog hjemme en Dag, da han pludselig om Morgenen blev ført 
bort af Militær. Lidt senere marcherede et Kompagni op og omringede 
Sparekassens Gaard i Sortebrødregade. For at finde Fader gjorde jeg 
Forsøg paa at komme over Muren ved Aaen ud i Per Dovns Slippe, 
men ogsaa dér stod Skildvagt med opplantet Bajonet. Husets kvinde* 
lige Medlemmer maatte gaa forsigtigt for ikke at robe, at de bar hver 
paa noget af Sparekassens kontante Beholdning i Benklæderne, og min 
Moder, som laa syg, havde en Pose med Penge liggende i Sengen. Hun 
turde imidlertid ikke beholde dem dér. Dørene stod alle aabne, og en 
Skildvagt gik frem og tilbage foran den aabne Dør til Dagligstuen og 
holdt Øje med, hvad der foregik i Husets Indre. Jeg gik frem og til* 
bage foran Sovekamrets Dør og skulde efter Aftale give Signal til at 
flytte Pengeposen fra Sengen ind i et Klædeskab, naar det var et be* 
lejligt Øjeblik. Jeg gav Signalet, men i samme Øjeblik kom en højere 
Officer ledsaget af min Fader efter sig med hurtige Skridt gennem Dø* 
rene lige ind i Sovekammeret; han saa Pengeposen og sagde: „Geben 
Sie hier," men min Fader sagde: „Læg den paa Sengen" og gav Officeren 
Anvisning paa selv at tage den; men det gjorde han ikke, hans Officers 
Ære forbød ham det.

Derefter blev min Fader ført bort tilligemed 9 andre af Byens Bor* 
gere. Blandt dem var: Tømmerhandler L. Lund, Købmændene Rasmus 
Gregersen og Theodor Bøggild, Overlærer Kinck, .Værtshusholder An* 
ders Weis o. s. v. De blev kørt paa en Arbejdsvogn til Haderslev, der* 
paa videre sydpaa. I lang Tid vidste vi ikke, hvor de var. Udenfor 
Haderslev mødte de Telcgrafbestyrer Fauerschou fra Ribe, som tid* 
ligere var blevet ført bort. Han var under Bevogtning. Da han saa min 
Fader, rystede han vemodigt paa Hovedet, som han vilde sige: „Dig 
ser jeg ikke mere."

Det var en Tid fuld af Ængstelse for os i Hjemmet, da vi ikke vid* 
ste, om det var blevet opdaget, at Fader var Spion. Disse Mænd blev 
ført bort som Garanti for en større Pengesum, som Ribe By skulde 
betale som Krigskontribution. Efter en Tids Forløb, saa vidt jeg husker 
6 Uger, kom de tilbage fra Rendsborg, hvor de havde været indespærret 
paa et Loft, og ingen kunde gaa ud uden at være bevogtet af en Soldat.

Krigen gik sin Gang. En Dag kom der en stor Afdeling Spidsben 
(ungarsk infanteri) til Byen. De havde deres Nød med at finde Kvar* 
ter, fordi Husnumrene var ofte ulæselige. Jakob Riis og jeg, og for* 
modentlig flere, blev snappet af Soldaterne og med Pistolen for Brystet 
tvunget til at tyde de ulæselige Runer over Husdørene, indtil vi, da en 
Mand kom til, saa Lejlighed til at smutte fra dem. Efter Krigen blev
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Fra venstre  til højre:
1. Ræ kke: t^lbrygger Fr. Jacobsen, O verlærer J. K inch, T øm m erhandler Chr. 

L. Lund, A vlsbruger A ndr. M ikkelsen , Folketingsm and, Skom ager Kruse.
2. R æ kke: K øbm and R. N . G regersen, K øbm and Th. Bøggild, V æ rtshusholder  

Thom as N issen , V æ rtshusholder A n d ers W eiss, Sparekassekasserer S. R osen 
stand.

stene ved Tøjlerne, skulde Kusken ved et rask Ryk i Tømmen faa He= 
stene til at springe til Siden. Det lykkedes. Vi hørte kun Tyskernes 
Forbandelser over os, ikke mindst til Oplivelse for den unge Pige.

1 Ribe By laa en Tid Tyrolerjægere. De var godmodige Folk, men 
kunde hurtigt blive hidsige. Hos os boede to, som holdt meget af sam? 
men med Alathias, vor danske Karl, at hente Hestene hjem fra Mar; 
ken. En Dag fandt Karlen paa i Karlekammeret at sige til den ene af 
Tyskerne, at de kun var kommet her til Danmark for at æde og drikké, 
og han føjede til henvendt til mig: „Kan han ikke sige det paa Tysk?" 
Da jeg gjorde det, trak Tyskeren sin Bajonet og vilde stikke den i 
Maven paa Karlen; men denne var saa heldig at have faaet fat i Spid* 
sen af Bajonetten og styrede udenom. Jeg saa nu, at Situationen var 
kritisk og hentede hurtigt Fader ud fra Kontoret. 1 forbavsende Fart 
var han dér, greb Karlen med den ene Haand i Nakken og Tyskeren 
m e d  d e n  a n d e n  K a r le n  k a s t e d e  ban ud a f  D o r e n  nø T v s k e r e n  m e d  e n

min Fader „virkelig Kammerassessor", han syntes, at det var rimeligere, 
om han var blevet Krigsassessor.

Jeg var i Sommerferien paa Fyen, hvor jeg besøgte Læge H. Mygind, 
der senere blev min Svoger, og som paa den Tid var Reservelæge ved 
Hæren. Paa Hjemvejen mellem Snoghøj og Kolding, hvor jeg kørte 
sammen med Myginds Kæreste, kom en tysk Soldat og sprang op paa 
Vogntrinet for at sætte sig i Vognen ved Siden af os. Jeg gav ham et 
Puf, saa han maatte springe ned igen, men han blev vred og trak sin 
Daggert. Kusken gav Hestene af Pisken, saa de strøg hen af Lande: 
vejen, men Soldaten forfulgte os i fuldt Lob. Straks efter kom en 
anden Soldat imod os. Han blev ved Tilraab fra den første opfordret 
til at standse os. Kusken og jeg blev hurtigt enige om, at vi skulde i 
fuldt Galop køre lige imod ham, og i det Øjeblik han vilde gribe Hê
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saadan Kraft hen i Sengen, at han fandt det rigtigst at blive liggende. 
Slaget var endt. Udenfor Karlekammerdøren kunde man høre Tyske; 
ren udgyde sit Hjerte i gentagne: „Verfluchter Däne," men det varede 
ikke længe, førend der sluttedes Fred paa Grundlag af, at Tyskeren 
fremdeles skulde med ud og hente Hestene paa Marken.

Efteraaret kom og med det den tunge Fred. Jeg husker, hvordan de 
korte Dage sneg sig hen som Skygger i vore Drengesind. Vor Gang til 
Skolen var en Pilgrimsgang.

Vor sønderjyske Skolekammerat fra Haved, P. N. Petersen, senere 
Sognepræst ved Trinitatis Kirke i København, sagde, at nu maatte man 
trøste sig ved Bøgerne, thi Livet havde mistet sin Tillokkelse.

Aske o g  Dd.
En Studie.

Af Jørgen Bukdahl.

Stemningerne har deres særegne Psykologi.
Ejendommelig er Modløsheden efter Forbruget, Følelsen af, at Stem; 

ningen kun bærer en Stund og saa glipper, og vi holder kun Aske i vor 
Haand, hvor vi før bar skinnende Guld. Undertiden er Stemningen Selv; 
opholdelsesdriftens sidste Chance, Livsviljen spændt til det dirrende 
yderste, dér hvor Galgenhumoret sætter alt paa ét Kort. . . .

Modsat er Stemningen ogsaa en sødmefuld Glæde, som uanet pibler 
frem af en pludselig indre Samlethed . . .  et Minde, der ligger inde i 
Sjælen og skinner og gløder, et intetsigende Minde maaske, uden Vold; 
somhed og hed Spænding, et Minde, der har den hemmelige Magt over 
Sjælen, at det stilner Uroen, bliver Midtpunktet og Hvilepunktet og 
ligger dér og gløder og skinner.

Det var mellem Vinter og Vaar i den gamle By. En Hverdag. Der 
laa let Sne paa Tagene og Jorden, Sne, der var fastkørt til smudsiggraa 
Isskorper mellem Gadernes toppede Brosten. Men i Haverne stod 
grønne Vintergækker og skjalv i den hvide Sne. Der var Musik paa 

. Torvet af et Regimentsorkester. Jeg husker, hvor Musikken løste Stem; 
ninger, der ligesom krøb op om de gamle graa Huse, op om Domkirkens 
høje Mure, og Taarnene'syntes at sejle ind i den. hverdagsgraa Luft, 
vældig, med sine store, røde Murflader, Liniespillet mellem Midtskibets 
Tagrygning og Taarnsidernes Paraleller. . . .  Rundt om laa den gamle 
By i Vintereftermiddagen med Sne paa Tagene, et tyndt Lag, hvor den 
røde Tegl nu og da skinnede igennem. Husene gled som sammen i Stil; 
heden, man følte, at de laa der, og at de havde ligget der gennem Aar; 
hundreder, gennem mange Vintre og graa Vintereftermiddage. Mu; 
sikken borede Stemningen ind bag Husenes Bindingsværksfacader, 
ind i gamle Stuer, hvor Flyacinter stod med deres hvide, trævlede Rød; 
der i høje, grønne Glas. . . .

Saa tav Musikken og de sparsomme Tilhørere spredtes. Jeg gik hjem 
til min Hybel hos Clemmensen i Sviegade. Opad den knagende Trappe 
med det skøre, svajende Rækværk. Varmen slog mig i Møde, da jeg 
aabnede Døren. Kedelen kogte i Kakkelovnen, denne snurrende døsige 
Lyd i en lun Stue. . . .  Snelyset faldt ind i Stuen og hen under Loftet.
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Udenfor stod bare Træer i Sne, Buske og derunder Vintergækker, som
grønne Striber.------ Lyset biegnede, iigesom sivede ud af Dagen, bare
Sneen skinnede endnu. Det giødede fra Kakkelovnen og iysende Striber 
gied ud i Væreiset, strejfede et Par Bordben, giodede sig saa fast i røde 
Pietter paa Væggen. \ Vinterskumringen faidt over den gamie By. Lyg: 
terne tændtes paa Gadehjørnerne og Lysene i aiie de smaa Huse.

Det var i 1916. Over Europa rasede Verdenskrigen. Land stod mod 
Land. Vaande og Jammer randt af dette Ragnarok. . . .  Men den gamie 
By sov ind i den iydiose Vinterskumring. Domkirketaarnenes Profiier 
gied som Skygger ind i Natten og blev borte. Saa tændte jeg Lampen 
og tog fat paa Bogen. Men Hverdagsstemningen, dens Stiihed og Sødme 
var kommet i Sjælen, iaa og uitncde der og blev tii et Par Vers, disse:

En stilie S tues Stem ning  
im elicm  V in ter  og V aar, 
d et er den første  Dæ m ning  
m od aiie onde Aar.

En K akkeiovn, der gløder  
i Skum ringstim ens Fred, 
om  m ange A ar v i m øder, 
og  varm er os derved.

Nu er de mange Aar gaaet. Og jeg fandt disse Vers mellem gamie 
Papirer. Den gamle Stue iever, aiie dens Stemninger lever og deres 
Varighed er deres Værdi. Stemningerne har deres særegne Psykologi. 
Der er Stemninger, der fortæres indefra, og vi staar med Aske i vor 
Haand, hvor vi før bar skinnende Guid. Men der er ogsaa Stemnin: 
ger, der uanet pibier frem, bliver en Sodme i Sjælen, en indre Samlet: 
hed. En graa Vintereftermiddag biot, en stilie Stue med Kakkelovnsild 
i Skumringen. Men onde Aar siukkedc ikke dens Giød. Thi den brændte 
af et Stof, der aldrig kan forbrændes, og den havde en lid i sin Giød, der 
aidrig kan dø.

Døde.
Byraadsmediem, Billedhugger L P. Gram er den 19. Juni død, 74 Aar 

gammei. Han var 1909—22 Medlem af Ribe:Byraad.
*

Oberstløjtnant C. V. Bendfsen er afgaaet ved Døden, omtrent 81 Aar 
gammel.

Carl Bcndtsen fødtes i Ribe som Søn af Rektor ved Ribe Katedral: 
skole, Professor Bendtsen. Han lærte Landvæsen, bl. a. i Skotland. 
1862 var han blevet Reserveløjtnant og som saadan deltog han i Krigen 
1864, hvor han bl. a. var med ved Jagel og Fredericia. Som Officer vir: 
kede han derefter først i Linien til 1893 og senere i Forstærkningen til 
1900, sidst som Kompagnichef i Helsingør.

Afdøde, der en Tid ejede Valbygaard, levede sine sidste Aar i Kø: 
benhavn.

Hans Søster Frøken Marie Bendtsen er død i Foraaret, 84 Aar garn? 
mel.
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Den første danske Politimester i Tønder efter Genforeningen, 7. 
Voxlev er den 18. juli afgaaet ved Døden kun 42 Aar gammel.

I Aarene 1904—20 var Jens Voxlev Amtsfuldmægtig i Ribe og vandt 
ved sin Dygtighed og personlige Elskværdighed en stor Kreds af Ven: 
ner, ligesom han havde mange Tillidshverv.

Den 6. Maj 1920 udnævntes han til Politimester i Tønder, et Embede 
han ligeledes røgtede med Dygtighed og Takt. Ogsaa her forstod man 
at skatte ham, hvilket den store Deltagelse ved Bisættelsen fra Tønder 
som Jordefærden i Ribe gav et tydeligt Vidnesbyrd om.

Han var gift med en Datter af Bankdirektør Rosenstand i Ribe.
Om faa kan det siges med saa fuld Rigtighed, som om den afdøde, 

at han i Ordets bedste Forstand var et godt Menneske.* en god Søn, en 
god Husbond og en god Embedsmand i al sin Færd.

*

Folketingsmand, Dommer Ole Ki'rk er afgaaet ved Døden 57 Aar 
gammel.

Kirk var Student fra Ribe Katedralskole 1883. 1 1909 udnævntes han 
til Borgmester og Byfoged i Nakskov, og i 1914 blev han Byfoged i Aab 
borg.

1 1918 blev Kirk, der tilhørte Venstre, valgt til Folketingsmand for 
Nr. Sundbykredsen.

*

Sagfører Chr. Vesterby er den 31. Juli død i København. Han var 
Student fra Ribe Katedralskole 1867 og var Medstifter af „Hejmdal".

*

Rentier J. Wi'nd er angaaet ved Døden godt 85 Aar gammel. „Gamle 
Wind" var jo kendt af hele Ribe, og man vil savne hans af Alderen 
ukuede spænstige Skikkelse. I 37 Aar var han ansat i det gamle Firma 
„I. H. Quedens". Siden 1891 har han levet som Privatmand.

*

Den 3. November er Biskop G. Koch efter længere Tids Svagelighed 
død paa Finsens Klinik i København.

Gabriel Koch var født den 20. December 1858 i Ribe som Son af da: 
værende Adjunkt senere Stiftsprovst C. F. Koch. Fra 1901—1922 be: 
klædte han Ribe Bispestol og var tillige fra Genforeningen konstitueret 
Biskop for de sonderjydske Landsdele. Den 21. Marts i Aar udnævntes 
han til Biskop over Fyns Stift.

Biskop Koch sad i det første kirkelige Udvalg i Aarene 1904—07 
og i det andet kirkelige Udvalg siden 1921 samt — naturligvis — i en 
Række Kommissioner.

Endelig har han som Forfatter skrevet Bogen „Præst og Menighed" 
og de to Smaaskrifter: „Den saakaldte Syndfrihedslære" og „Bibelkri: 
tik", og endelig har han sammen med Professor J. C. Jacobsen foretaget 
den nu autoriserede Revision og Oversættelse af det nye Testamente.

Med Biskop Koch er en af Landets mest kundskabsrige Gejstlige 
gaaet bort. Den 9. November jordedes han fra Ribe Domkirke under 
den største Deltagelse, der er set i Ribe i Mands Minde.
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Ripenser==Samfundets 11. Generalforsamling.
R ipenser;Sam fundets 11. ordinære G eneralforsam ling og Rusgilde afhold tes  

den 20. Oktoiber i O dd F ellow  Palæ et i K øbenhavn.
H øjesteretsd om m er P e t e r s e n  dirigerede.
Form anden, N æ stform an d  i L andsoverskatteraadet, Im m anuel B a n g ,  aflagde 

B eretning om  det forløbne Aar, og denne, saavel som  det af K assereren ,'G ros;  
serer E. C h r i s t i a n s e n ,  aflagte R egnskab godkendtes.

D e afgaaende B estyrelsesm edlem m er, L ektor A  m  o r s e n, cand. jur. D  y  b; 
d a l  og cand, phil. R o s e n s t a n d  genvalgtes. T il Suppleanter va lg tes Ingeniør
K. D a u g a a r d  P e t e r s  og  Student G . R o s e n m e i e r .

D en danske G esandt paa Island, B ø g g i 1 d, slog  derefter stæ rkt til L yd for, 
at Kinchs „Ribe B ys H istorie", som  havd e fu lgt ham  V erd en  over, snarest b lev  
fortsat, og anm odede R ipenser;Sam fundet om at m edvirke hertil.*)

V ed  M iddagen, som  ind toges i R iddersalen, bød  Form anden V elkom m en .
D erefter  ta lte  M inister B o  g g i 1 d for A arets R usser. H an poin terede, at 

hans V irk som h ed  i de s id ste  20 A ar havde ligget ud en for L andets G ræ nser, saa  
han ikke var k end t m ed, d ivilke R etn inger politisk , litteræ rt og ku nstnerisk  N u; 
tidens U n gd om  hyM øde, m en et v id ste  han, at den U ngdom , der nu kom  til 
K øbenhavn fra Skolebyen , ligesom  i hans T id, kom  til en By, hvor der var de 
rigeste M uligheder for at være ung. D en  m aatte dog forstaa, at U n gdom stid en  
skal n y ttes , ikke nydes. Først paa Baggrunden af en god A rb ejd stid  kan Fri; 
tiden nydes. A f  gode N y d e lse r  bod H oved stad en  jo  i rigt Maal. V ed  Siden af 
A rbejdet bør man have en lille  K æ phest. D esu den  faar m an jo  i den store By 
O m gang m ed m ange M ennesker, lærer forskellige Standpunkter at kende og op; 
læres derigennem  til Selvkritik  og til kritisk  at væ lge, hvad man se lv  finder er 
det rette.

G esandten  erindrede fra sin Skoletid  to hver for sig udm æ rkede Lærere, af 
hvilke den ene altid sagde: „ S k r i v  o p " , naar han gennem gik næ ste D ags Pen; 
sum, m edens den  anden kunde bringes i H arnisk, naar han fik sine egne V end in ; 
ger serveret. D e  to forskellige pæ dagogiske M etoder virkede forøvrigt v ed  Siden  
af hinanden, m en for begge gjaldt det at gaa til Bunds i T ingene; bed st var det 
dog, naar m an selv  søg te  Sandheden og forstod  at vurdere den, m ed et gam m elt 
Ord: Søger, saa skulle I finde. —  A rbejder og I skal høste.

T aleren slu tted e  m ed e t  kraftigt besvaret Leve for  Russerne.
Student R o s e n m e i e r  takkede paa R ussernes V eg n e  for Skaalen, hvor; 

efter man sang en sm uk Sang af Ingeniør D a u g a a r d  P e t e r s .
D erefter h o ld tes en lang Ræ kke Taler.
A rkitekt F i n s e n m indedes de glade Skoledage og m otiverede et L eve for 

Ribe Skole.
Cand. jur. D  y  b d a 1 ta lte  for G ym nasieforen ingen  „Hejm dal" og  dens gode  

Traditioner.
„H ejm daP's R epræ sentant, Frøken V i l a n d t ,  takkede for Skaalen, og en; 

delig ta lte  H ø jesteretsd om m er P e t e r s e n  for R ipenser;Sam fundets B estyrelse  
og „Ripenser;B!adet"s B etydn in g  som  B indeled  for de uden bys M edlem m er.

Efter at K affen var ind taget, tog A ftenu nderholdn in gen  sin B egyndelse.
Forfatteren A n d e r s  T h u b o r g  op læ ste  under stæ rk t Bifald en Skildring af 

en sp iritistisk  Seance, et B rudstykke af hans n ye  Bog, som  udkom m er om  kort 
Tid, sam t e t  jy d sk  D ig t „Akkordarbejde", en lille Perle, saavel fra Indholdets  
som  fra Form ens Side.

Sluttelig sang Luthsangeren G i l d s i g ,  ligeled es under stæ rkt Bifald, Bell; 
m anske Sange, og  derefter dansedes der.

K. Th. F.
Fra Parkettet.

G eneralforsam lingernes T id  er inde —* den kom m er saadan ganske stille  af 
sig selv. — N u  har vi i Som m erens Løb sparet sam m en dertil v ed  gratis at be< 
søge O nkel M arius i V a n lø se  (ikke for A fh old sm æ n d) og T ante Eulalia i Senge; 
lø se  (væ m m eligt Sted  at b live  født, d e tte  er dog ikke sagt til F ork lejnelse af 
Hr. Reincke).

Kan D e se, hvor det svirrer i Luften m ed smaa B øffer m ed Spejlæg, skaaret 
Sm ørrebrød og Snapse +  Skat —  d et er ikke D ilerium , den Sygdom  blev  af;

*) L ektor B loch og B yarkivar T erm ansen har i flere A ar gjort Forarbejder til 
F ortsæ ttelsen  af K inchs Værk. (R ed.)
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skaffet, da en A fholdsm and i R ingkøbing ifø lge  M edicinatberetningen kurerede  
sin H ik k esyge  m ed K affepunscr — det er G eneralforsam ling —  D irigenten lev e  
—  hip! hip! Hurra — og saa det lange.

Stilfu ld  G eneralforsam ling: B estyrelsen  in pleno og to  T ilhørere. — H vis  
ingen haver noget derim od, forcslaar jeg, at B estyrelsen  genvæ lges; naa, ikke! —  
ja, saa er altsaa B estyrelsen  genvalgt —  spæ de H aandklap fra de to . —  Saa. 
sk ulde vi have nogle Suppleanter, de to  foreslaaes —  stæ rke H aandklap fra 
B estyrelsen . H vis der ikke er mere, saa hæ ver vi G eneralforsam lingen. —  
G eneralforsam lingen er hæ vet. —  Fælles H aandklap fra B estyrelsen  og de to.

M iddagen indtages —  b etyd elig  større In teresse og T ilslu tn ing  —  B ordet 
bugner —  det slankes —  man bugner — H errerne letter  paa Spæ ndetam pen og  
løsner en Knap i al U bem æ rkethed  —  D am erne, naa! ja. de har hverken let  
tilgæ ngelige T am pe eller Knapper.

K lingelingeling!
V ort M edlem , H s. E xellence Storvisiren af Bramaputra har Ordet: M ine Da; 

mer og  Herrer, højtæ rede Forsam ling — aa, d e t er saa nyd elig t, hvad han siger, 
U ngdom m en b lusser af B egejstring (inflam m atio anim i) — ellers ingen Inflamma; 
tion  —  T idens L øsen  bør være „nothing ro tten  i the State o f denmark (ingen  
R otter  i Danm ark) —  bliv Sandhedssøgere som  Jens Busk (A  benæ gter facta).

Saa taler der en A rkitekt, som  beskriver Skoleb ygn ingens Lokaler, U den; 
om sbekvem m eligheder og V en tila tion  —  den elsk er  vi alle (altsaa Skolen). ,

O g saa svn ges der en Sang, hvoraf jeg kun husker et V ers , m en det har rørt 
m ig saa dybt, da jeg selv  er H usfader og nylig  har anskaffet m ig Brændsel. D e t  
begynder saadan:

D e  sidste  j^ul fra Skolen  der 
vi byder V e lk o m st her.

H vor er det dog sm ukt af den gam le Skole at hjæ lpe sine gam le Elever m ed at 
holde sig varme. D e t rører H jertets Strenge, der er én der græder og en Islæn; 
der, der tøm m er e t  helt G las R odvin. N u  rejser der sig en Hr. H øjbjerg, hvis  
O nkel er Politid irektør, og udtaler sin G læ de over, at der er P iger i H ejm dal, 
og forlanger paa det b estem teste  T raditionen overh old t m ed H ensyn  til A ften ;  
turene til H videbroen.

En ung D am e m ed lang F letning, som  H ejm dal har send t over, for at man 
kan se, den er i V æ k st (altsaa H ejm dal), lover at gøre, hvad  hun kan, naar hun 
kom m er tilbage til R ibe. H un nejer og takker og en ung M and m ed et blom ; 
stren de N avn  takker og bukker.

O g saa gaar m an til T onerne af „Kom m er der nu ikke snart en Tuborg" in d  
til K affen og den berøm te F orfatter af sam m e N avn  (altsaa ikke Kaffe), m en  
hvorfor i A lverd en  slukker man ikke L yset under en spirituel sp iritistisk Seance, 
M anden er jo næ rsynet, saa han kan alligevel ikke se e t  H ak af det, han staar 
og  læser bp, og v i kunde have h aft det saa rart i M ørke —  sæ rligt da han for; 
ta lte  os, at Fanden b oede i Jylland.

N aa! Saa kom m er der p ludselig  cn stor  L uth op paa P od iet, og bag den  
fæ gter, danser og tram per der et Par A rm e og  Ben m ed et saa infernalsk  
Spektakel, at der kom m er Bud op fra V æ rten  m ed en lille Seddel, hvorpaa der 
staar: D e bedes fjerne D em  uden  at væ kke O psigt. D er er nogen, der siger, 
at M anden hedder P ilsner, og d et passer jo m eget godt i E nsem blet. Da han 
taler Svensk, kan jeg  ikke forstaa, hvad han siger, m en jeg passer nøje paa, 
naar de andre begynder at le.

—  A k . ja! det er en v idunderlig  A ften ; da jeg kom m er h jem  fra D ansen, er 
der H ul i m ine Saaler — m en lidt ødelagde det nu a lligevel Stem ningen, at 
jeg var b levet anbragt lige overfor min T and læ ge, som  jeg  skylder en M asse  
Penge, og  hun sad hele T iden  og saa saa underligt paa m ig —  den Slags maa 
ikke passere en anden G ang. højstæ rede B estyrelse.

D eres ærbødige
C a r t s b e r g .

V ed  Festen  den 20. O kthr. b lev  det k on stateret, at vor K asserer var Samfun; 
dets ty k k este  M edlem , i hvert Fald af de tilsted evæ rend e; Stud. jur. R osenm eier  
har den Æ re at væ re det n æ sttvk k estc .

O psigtsvæ kk en de! V o r  Sekretær, Cand. jur. D vbdal m ødte for en G angs 
Skyld  præcis til G eneralforsam lingen, (lysvaagen).
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En Stormflodssøjle paa Ribe Skibbro.

I adskillige A ar har R ibe haft et prunkløst, m en originalt M inde om  de store  
Storm floder, der g e n n e y  T iderne har hæ rget Byen, nem lig i de sm aa Flodm ærker  
paa „H ans Jørgen"s gam le H us paa Skibbroen.

R ipenserne kender alle d isse M ærker, m en Frem m ede —  T uristerne —  er ofte  
h astet forbi uden at æ nse dem.

D er o p stod  da den T anke at skabe et mere m onum entalt M inde om  Elem ent 
ternes R asen i den gam le By og dens O m egn.

T anken , der allerede drøftedes um iddelbart e fter  D ig ets Fuldførelse under  
Forhandlinger m ellem  Ingeniør Kr. T hom sen  og R edaktør W illem oe, m aatte im id: 
lertid hvile, indtil den atter bragtes frem  —  om end i en noget anden Form  —  
af T øm rerm ester D a u g a a r d  P e t e r s  og nu b lev  taget op af R i b e T u r i s t :  
f o r e n i n g ,  hvorefter  R esu ltatet er b levcn  S t o r m f l o d s s ø j l e n ,  som  den 
nu præ senterer sig.

En væ ldig  Eg i G ram  Skov m ed et Tværm aa! af 26— 27 T om m er udvalgtes  
til Søjlen. D en  udboredes først hos T øm m erhandler A m arius N i e l s e n  i R ibe, 
tilhuggedes hos T øm rerm ester D a u g a a r d  P e t e r s ,  m edens Snedkerm ester  
D  a u besørgede de kunstfæ rdige U dskæ ringer i 'Søjlens K apitæl og M alerm ester  
D a m s g a a r d  m alede U dskæ ringerne m ed G uld, grønt, blaat, gu lt og rødt.

A rk itek t A x e l  H a n s e n  har g ivet T egningen  til hele Søjlen  og led et Ar: 
hej det.

Søjlen er 5,80 M eter (ea. 20 Fod) høj, hvoraf 4,03 M eter over Stenbroen, og ea. 
2 Fod i D iam eter paa det svæ reste Sted; H o v ed et er ea. 20 T om m er i D iam eter. 
Fem m assive B roncebaand bærer fra ov ep  og nedad A arstallene 1634, 1825, 1911. 
1909 og 1904 —  A arsta llen e for den største  og nogle af de største  Storm floder  
— fra hin frygtelige  Storm nat i F j e r d e  C h r i s t i a n s  D age, da V an det 
trængte ind i selve „Dom en", til den sid ste  store Storm flod i 1911, den sidste  
inden D ig ets F uldendelse i 1912 lagde se lve  V esterh a v et i Lænker.

M ærkerne angiver den nøjagtige V a n d stan d sh øjd e  de paagæ ldende A ar, ud= 
nivelleret af V e ja ss is ten t S a a b y e  efter  D om kirkens T æ rskel som  N ulpunkt.

A d  A are kan even tu e lt flere M ærker anbringes paa Søjlen, thi M ærkerne  
for 1839, 1825, 1852 og 1881 m angler endnu.

Søjlen  har uden O pstilling  k o stet 1457 Kr. H eraf er indsam let 872 Kr. blandt 
B yens Borgere, og R estb elø b et udredes af R i b e  T u r i s t f o r e n i n g .

Paa Skibbroen ud for F iskergades O pgang til „Brorsons M inde" knejser  
Søjlen nu, et væ rdigt M inde om  E lem enternes R asen i henfarne Aar. rejst i en 
T id, hvor Storm ens barske Sange vel endnu bruser over  lave Enge, m en hvor  
m enneskelig  Sn ilde har form aaet at bryde Storm ens og H avets V æ lde.

Et smukt Minde om Ribes Trængselstider.

K. H. R.

Ved RipenseriSamfundets Rusfest.

Me!.: V ort Land, vort Land.

V or kæ re gam le Skoleby, D in Kamp m ed G ræ nsepæ le har vi
kendt;

nu er din D o n t som  Forpost end'lig
endt.

V i ønsker dig en Frem tid ny!
A lt godt, du gam le By!

den sam m e aldrig ny!
D e snæ vre G ader, dine H use smaa, 
de røde T age, Storkereder paa, 
din Kirke som  en B lom st, der brød

sig frem  af E ngens Skød.

A f  A a en s A rm e favned  ind
# B a g  Lindens Ly, din Skole god, 

d é r  har vor  V isd om  Rod.
om sust af V esten v in d , 

i V in terstorm  i Som m erstilhed hen 
du ligger i en D røm  om  Fortid end! 
En H ygge, Skønhed, Fred og Ro

D ér har vi sänket af den sam m e

som  kendte danske M ænd —  vor
M uld —

paa hver en P let dér bo.
K undskabs G uld.

Og G ræ nsen, der var dig saa nær, 
du skuer ikke mer!

D en  sam m e A an d  —  trods alt det n y  —  
bag Skolen  din har Ly.
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D e t s id ste  Kuld fra Skoten dér V o r  kære gam le Skoleby!
vi byder V e lk o m st her. vi hy ld er  dig paany!

! kom m er m ed de friske M inder hid, I T ankerne vi dig saa o fte  ser, 
m ind os om  B yen og vor Skoletid! saa lad o s da i festlig t Sam m envær
G lem  aldrig se lv , hvor I har Rod, din Pris ud sju nge h ø jt i Sky!

hvor Kundskabs^Vuggen stod . V o r  gam le ^Skoleby!

K n u d  D a u g a a r d  P e t e r s .

Storkene i Ribe.
,.Du kloge Fug!, Farve!, Farve!, vi ønsker He!d 
dig paa din !ange Rejse!

CAr. Wnfher.

Ribe By ligger i en Egn. som  præges af A acr og  Enge. og i sjæ lden Grad er 
B yen forenet m ed d isse sin O m egns N aturforhold. M an kan ikke kom m e ind i 
Byen fra nogen Side uden at overskride et A aløb, og man kan vanskeligt finde 
et Sted  ! U d kan ten  af Byen, som  ikke giver U d sig t til et Engdrag. D et er da 
let at forstaa, at Storken fra æ ldgam m el T id har fundet sig hjem m e her og har 
b ygget overalt paa de røde Tage.

M an kan vel undres over, hvordan Storkene har kunnet finde paa at forsøge  
R edebygning paa en smal, rund T agryg af T egnsten , eller hvordan ,B orgerne har 
fundet paa at sæ tte  V ognhju l og T ræ stativer op til H jæ lp for  Fuglene. M en 
borklaringen kan søges i. at H usene i gamle D age var straatæ kte og saaledes 
bød paa gode „naturlige"* R cdepladser. Endnu træ ffer man i H øjer  en Storke: 
koloni r en Stad m ed StraaH'age. (H vornaar Storkene er b lev et H usfuglc j 
Danm ark og har slaaet sig ned i sto.rt A ntal i R ibe ved  m an in te t om; man kan 
tettere tæ nke sig, at A rten er indvandret paa et T idspunkt, da B eboelseshusene  
var af anseelig Størrelse, end at den har væ ret i Landet som  Skovfugl før Mern 
nesk ets Indvandring (den er ikke fundet m ellem  de K nogler fra Stem  og Jern: 
alderbeboernes Jagtrester, som  er b levet v idenskabeligt undersøgt)). M en at den 
har faaet H æ vd paa at bebo T egltage ved B eboernes H jælp, forstaar man, naar 
man forestiller sig den langsom m e A fløsning. H us for H us, af Straatagc med 
T egltage og husker paa, hvor trofast det enkelte  Storkepar er overfor den Bvg: 
ning. som  det regner for sit H jem .

B yens Storke har søgt Føde i de fugtige, dyrerige Stræ kninger Ø st og V est  
for Ribe. H elt ude ved  H avkanten vandrer enkelte  Fugle paa Jagt, og at det er 
Y nglestorke fra B yen, ser man ved A ften stid , naar de enligt styrer m od Byen  
(6 km  i L uftlin ic) og i den sene Skumring kom m er m ed susende V ingeslag  paa 
stæ rkt spæ ndte V inger strygen de hjem , hurtigere i F lugten og vældigere i sin 
strakte F lyvestilling  at se til m od den stil!e. Ivse N atteh im m el end nogensinde  
ellers.

M en ogsaa tæ t ved Byen findes Fodcrpladser. især paa H ovedengen , og derfor 
lærer man i R ibe ogsaa let at glæ de sig over dens alvorlige, afm aalte Skikkelse, 
naar den spanker i grønne Enge, thi fra G aderne, Storegade og  Skibbroen set- 
man den tæ t for Ø je. M en navnlig før T ræ ktiden, i A u gust M aaned, giver 
H oved en gen  Plads for Storkens ejendom m elige Færden, saaledes at alle kan se 
og sige Farvel til denne Som m erens G æ st. En stor  D el af D agen  gaar Flokken  
roligt og søger Fode, pudser sig eller hviler paa eet Ben; m en ret o fte  er de alle 
ordnede i Række og har da den sam m e O rden, som  Flugten m od Syd kræver 
af dem , for at de lange Stram ninger kan blive tilbagelagt.

M en Storken kan ogsaa lægge sit Træk uden H og Jag, og  da er det, at Flok: 
ken paa Engen langsom t hæ ver sig og kredsende om  hinanden driver m od Syd. 
D e førende Fugle svinger sig op fra Engen; de andre følger dem  ved at tagé 
T illøb , stræ kke H o v ed et frem  og sla#  de brede V in ger  ud. som  i faa Slag fører 
dem  opad og giver dem  Fart til G lideflugt. 1 brede Sving ud over A aen eller 
over Engfladen stiger de et S tyk ke, bruger saa atter V ingerne, gaar skraat tik  
vejrs og kredser atter; og nu er hele Skaren oppe over B yen, fy lder hele H im len  
over vore H oved er m ed deres hvide Krop og sorte V inger. D e krydser over  
og under hinanden, svinger sig jæ vn t frem eller brat rundt og stiger stadig  
højere. M an træ ttes af at se opad og  vender B likket væk for en kort Stund, og  
søger nu atter de skopne Fugle, M en nu træder kun de hvide Skyer, graaskyg:
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gede og nortynde, N ossede og bølgede, frem  pna det dyb e blaa H im m elhvæ lv, og  
vi syn es B likket falder langt dybere en d  vi ven tede , helt ud i U endeligheden . 
V i søger et fast Punkt deroppe; m en det'kan  lykk es a t^ p o re  Storkene, h ø jt oppe, 
stadig kredsende om  hinanden i legende, vuggende Buer, m en ganske smaa i den 
store H ø jd e  og læ ngere m od Syd, paa V ej bort fra H jem  og Bostavn.

M en igennem  A aren e cr stadig et ringere A n ta l vendt" tilbage. H vor m ange 
Ribe .har haft i gam le D age, ved  vi ikke. D e t siges, at der kort efter  1890 fandt 
en betydelig  A fta g en  Sted. En O pgivelse  fra 1902 næ vner 33 R eder talt fra 
K irketaarnet, og et Skon herudfra kan sige, at iait 40 Par da b oede i Byen. 
1915 viste  en nøjagtig  O ptæ lling 16 Par, 1918 13 Par, 1919 12 Par, 1922 14 Par. 
Efter sæ rlig daariigc A ar kan N edgan gen  til D els udjæ vnes; m en alt i alt er 
N edgan gen  uom tviste lig , A arsagerne derim od stæ rkt om tvisted e. M an kan for  
Ribes V edk om m en de ikke tale om  større U dtørringer, om  forstyrrende M ølle: 
byggeri, om  N edrivn ing  *af Reder eller Jægernes E fterstræ belser/ D isse  T ing kan 
spille en R olle and etsted s, m en her som  i hele A iellem curopa falder A arsagen  
snarere paa V ejrligets Ø delæ ggelser og paa en Svæ kk else  af A rten s Y ngledygtig: 
hed og L evekraft. H vad M ennesker kan gøre cr da kun at værne om  dens Bo: 
steder og hver Fugls Liv; især falder denne Pligt paa de M ænd, som  har faaet 
dens R ede paa T aget o'  ̂ dCrmed L ykkens Fugl paa sit H jem .

„D et gam /e R ib e" .' Billeder af H. J a c o b s e n ,  T ek st af P e t e r  V e j r u  p.
B ogtrykker A a g e  J a c o b  s .e n  i R ibe har paa sit Forlag ud givet et nydeligt 

udstyret sta te lig t JJefte m ed Ribe:BiHcdcr. H efte t indeholder 12 sm ukt udførte  
R eproduktioner af P en netegn inger fra Ribe, ud forte af den unge R ipenser  
H a r a l d  J a c o b s e n .

Som  Indledning har Forfatteren P e t e r  V e j r u  p skrevet e t  stem ningsfu ldt 
D igt om  det gam le Ribe, som  Alindernes By m ed D u ft fra forgangne Aar, hvor  
Ridderne traadte D an sen  og de rigt ladede Snekker for fulde Sejl sto d  A aen  ind. 
D og savner m an i D ig te t et lille Blik ud i Frem tiden, thi R ibe har trods alt et  
Frem tidshaab og  vil ikke i Længden n øjes m ed at væ re en By, hvor „det, som  er 
L i v e t s  og N u e t  s, saa underlig liv lø st staar. . . . "

M en P ie te t  og  Æ rbødighed for den gam le B ys H istorie  rummer D ig te t  og er 
en passende O uverture til de kønne Billeder.

Foruden hos B oghandlerne i R ibe fa as Billederne i A rnold  Buscks Boghan: 
del, K øbm agcrgadc 49, K øbenhavn. Bogladcprisen er 5 Kr., m en vore M edlem : 
mer kan ved  in d sen d e lse  af 3 Kr. 10 Øre faa H efte t gennem  R ipenserbladets  
R edaktion i Ribe.

Jørgen Bukdahl: D en  gam /e B ys D røm . H agerups Forlag. 207 Sider.

1 d isse Linier i In d lcd ningsd igtet har vi B ogens Sjæl.
1 en stille Stue i et frem m ed l,and sidder Forfatteren, m edens Storm en raser 

udenfor og iader T ankerne fare saa vide til den gam le M indernes Bv, B yen m ed  
de røde T age, de stille  G ader, m ed D u ften  af H yld og Hø og A løllehju lcnes Bru: 
sen.

A lt fortæ ller ham om  svundne T ider og svundne T iders store A andcr. Sivene  
i S lotsgraven og D om kirkens Taarnc fortæ ller om  V aldcm arstiden  og dens Stor: 
hed, om  den blide D ronning og den enligt ridende K onge.

Og han ser A m b rosiu s Stub paa det fattige Kam m ers, A nders Sørensen V edel 
ved  Studerelam pen paa L ilicbjcrgct og Brorson, Julens Salm edigter, i det gamle 
Taarnborg.

M idt i den sp litted e  og onde V erd en  føler F orfatteren disse stille S teder som  
et fast Punkt, hvor der er godt at dvæle,, som  trods T id en s Storm e er uforander: 
ligt det sam m e.

Er der end i denne Bog af og til n o g et skurrende i S t e m m e n ,  f. Eks. de 
mange G entagelser, saa er dog S t e m n i n g e n  truffet, den Stem ning, hvori vi

H a l f d a n  L a n g e .

Bøger
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gamte R ipensere h e lst fornem m er vor By, og derfor ska) Bukdaht have Tak for 
denne Bog. D en vi) b)ive )æst, og den fortjener det. K. H. R.

H os G y)denda) er udkom m en en ny B og af A n d ers T huborg „En ny Verden".

H agerups For)ag har udsendt en n y  Bog af Jørgen Bukdaht „D en sidste Frist", 
en M osaiknovelle.

V o r t M cdtem , R ca)sko)eejer A xe) N oack  i R inge, har send t os Skotens Aat;s: 
beretn ing for 1921— 22. T it R eatskoteeksam en i A ar indstittedes 10 Elever og ti) 
M ellem skoleeksam en 16 Etever.

R ibe K atedratsko tes  A arsskrift 1922
giver bt. a. føtgende O plysninger:

Tit S tudentereksam en 1921 indstiH edes 12 Etever, til Reateksarpen 11 Etever.
A f d,e 215 Eever, der er opfort i In db ydetsessk riftet for i Fjor, udgik 13 Stu: 

denter og  11 Reatister. M ed bestaaet M ettem skoteeksam en udgik 5 Etever. Naar 
herfra træ kkes ydertigere udgaaede Etever, btiver ElevtaH et v ed  Skoleaarets 
Stutning 177.

V e d  B egyndetsen  af indevæ rende Skoteaar var Etevtattet 228. D en 1. M aj 
1922 var Tattet 226 —  143 D renge og 83 Piger, af hvitke 136 er hjem m ehørende  
i R ibe, m edens 90 er udenbys.

O m  L æ rerpersonalet kan m eddeles føtgende: D en  28. Juni 1921 konstitueredes  
cand. mag. O. F. V . K i ø r b y c  som  A d ju n k t ved  Skoten. —  D en  11. Juti foretaa 
R ektor W  i 11 u m s e n s kg). U d næ vn else. —  U n der  16. Juti m eddettes de kom  
stituered e A d jun kter L. E. W . L a u r i t x e n  og H.  A.  J o h a n s e n  fast A m  
sæ ttelse .

Fra O ktoberferien  og  A aret ud har A d ju n k t M a d s e n  Perm ission for at 
foretage en S tu d ierejse  tit Frankrig, og fra 4. Maj d. A . har Lektor, Frk. W  u b 
s t e n  Perm ission paa O rund af Sygdom .

Frøken M. F o r s b e r g ,  der siden  1903 har væ ret H aandgerningslæ rerinde  
vect Skoten, har fra 1. A prit d. A . m aattet opgive sin V irksom h ed  paa Grund af 
Sygdom , Skoten skvtder Frk. Forsberg T ak for flittigt og sam vittighedsfutdt 
A rb ejd e  gennem  de m ange Aar. Frk. G e r d a  V e t d b æ k ,  der har vikarieret 
for Frøken Forsberg, er nu ansat som  H aandgerningstæ rerinde ved  Skoten.

Foruden de forskettige Beneficier, som  Skoten uddeler, har m an i A ar haft 
R aadighed over 400 Kr. skæ nket af K om itéen  for  den  nationabhistoriske F est i 
Fjor, hvoraf er titdett 2 træ ngende Studenter P ortioner paa henhotdsvis 125 Kr. 
og 150 Kr.

D er har i A a rets Løb væ ret afholdt et Skotenæ vnsm øde den 7. Februar.
D e t ordinære F o r æ l d r e m ø d e ,  der afho ld tes den 24. Februar, havde  

sam let ca. 60 Forældre og forløb paa føtgende M aade: O m  Form iddagen stod  
Skoten og dens U ndervisn ing aahen for Foræ ldres og V æ rgers B esøg. Kt. 1% 
var der G ym nastikop visn ing  og Sang af Skotens Etever. D erefter  gav R ektor  
B eretning om  det forløbne Skoteaar og tatte om , hvitke L ivsstitlinger og højere  
U ndervisn in gsan sta lter  Skotens forskettige Eksam iner giver A dgang tit, og hvitke  
H en syn  der er at tage tit, hvorvidt en E lev skat tæse Latin i 4. M eHemklasse, 
og v ed  V alget for en Etev mettem G ym nasiet og R ealklassen.

D en  28. Februar holdt en gam m et E lev M a z a r  d e  l a  G a r d e  Foredrag paa 
Skolen om  A ustralien . —  D en  t. og  2. M arts insp icerede U ndervisn ingsinspektør, 
Dr. phit. B e r t e l s e n  Skolen. —  A d jun kterne  T  h o r u p, H orsens, og Frøken  
L i e b e t r a u ,  Randers, har hotdt vejled en d e In sp ek tion  m ed G ym nastikunder: 
visningen . D en  4. M arts a fhold tes Skolebat.

Navne og Noter.
D en  nye Forsvarsm inister S ø r e n  B r o r s e n  er udgaaet fra Ribe Katedral: 

skole m ed Alm . Forb. E ksam en 1892. 1907 valgtes han første  G ang ind i Folke: 
tinget, hvor han siden  har repræ senteret R ibekredsen m ed m egen D ygtighed . —
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U n der 15. Maj er Sekretæ r i F inansm inisteriet G. D  e b e 11 udnæ vnt til A m ts:  
forvalter i R ibe. —  R eservelæ ge v ed  R ibe A m tssygeh u s S v . P o n t o p p i d a n  
er udnæ vnt til R eservelæ ge ved  Sygehuset i V arde. —  Lektor, cand. theol. & mag.
V . B a l s l e v  er b levet R idder af D annebrog. —  P rovst E. L. O k s e n  har taget 
sin  A fsk ed . — 'O v er læ g e  P. N i e l s e n ,  R ib e  A m tssygeh u s, og H ustru fe jred e  
under m egen H y ld est Sølvbryllup den 12. O ktober, blandt de m ange G aver var 
ct sm ukt M aleri fra Skibbroen m alet af K unstneren Stephan U ssin g , skæ nket af 
V enn er  og P atienter. — Crom e & G oldschm idts Fabrikker i Ribe, der i en læn: 
gere Periode har væ ret standset, har nu defin itivt stan dset D riften . —  Bank: 
direktør C. R o s e n s t a n d i R ibe fylder den 25. D ecem ber 70 A ar. —  R edaktør  
N i e l s  V o g t ,  Kristiania, har i en T ale for D anm ark ved  „N orsk e  Selskabs 
150 A ars F est b eteg n et Ribe som  m aaske Danm arks m est ind tagende B y m ed  
sine M inder og  Farveorgier i grønt og rødt. —  Forlovelse er indgaact m ellem  
Frøken E s t e r  L i i s b c  r g:H  a n s c  n og D irektør eand. phil. K a i  E 1 d a 1, 
K øbenhavn. —  D en  13. N o v em b er  v ied es i R ibe D om k irke  M askinm ester  
Ib  W  i n d f e  1 d:H  a n s e n, Ribe, og Frøken D i t t e  E s p e n s e n ,  Kø: 
benhavn. — V o rt M edlem  A rk itek t A r n e  F i n s e n  har været saa 
heldig at faa nogle A rbejder paa . Parisersalonen; der er nogen der 
kan. —  Læge K n u d  T  h. F o g h er udnæ vnt til R eservelæ ge ved  H æ rens Epb  
dem ihosp ita let paa Jagtvejen'. —  Cand. phil. Frøken E m m y W i l l e m o ë s  har 
taget E ksam en i fransk Sprog ved  U n iv ersite te t i N eu ch âte l i Svejts. Hun fort: 
sæ tter nu Studierne et A arstid  v ed  Sorbonnen i Paris. —  Cand. phil. Frøken  
T h o r a  P i n h o l t  studerer Fransk ved  U n iv ersite te t i N eu ch âte l. — V eteran  
fra 1864 Snedkerm ester B j ö r n  i Ribe fy lder den 3. Februcr 1923 90 A ar. —  
D rejerm ester  C h r i s t e n s e n  fy ld te  den 29. Septem ber 90 Aar. —  F orlovelse  
er indgaaet m ellem  cand. jur. J o h s. D  y  b d a 1 og Frøken G e r d a  G c m x ø c .  —  
L ektor B e c h  fy ld te  den 23. N o vem b er 60 Aar. —  D en  8 Juli havde R ibe B esøg  
af de hollandske Journalister, der gæ stede Danm ark. —  Cand. phil. A l f r e d  
B j e r r u m  har hold t Bryllup m ed Frøken I n g e r  N i e l s e n ,  A uning. —  D en  
24. N ovem b er v ied es Frøken* A s t r i d  H e l l e ,  Ribe, til G rosserer C. 1. C h r i: 
s t i a n s e n, E sbjerg.

Ribe Stiftsmusæum
har in d rettet en  R ibestue i M usæ ets K ælderetage. M usæ et har af afdøde Fabri: 
kant Frederiksen og H ustru i K øbenhavn faaet testam en teret K unstværker, 
takseret til ca. 36,000 Kr.

Ribe Katedralskole.
K st. A d ju n k t K i ø r b y e  er fra 1. A u gust fast ansat som  A d jun kt. —  

P rem ierløjtnant K r e b s  er k on stitueret som  A d jun kt. —  Skolen har faaet et 
n yt V arm eapparat installeret. —  D a det har v ist sig, at S tem m eafgivningen ved  
Skolens Foræ ldrem øder har væ ret ringe, har M inisteriet ophæ vet Foræ ldrenæ vnet 
i d e tte  Skoleaar. D e t vil afhæ nge af, om  der bliver større In teresse  for Sagen, 
om  N æ v n et atter vil b live etab leret igen til n æ ste  Aar. D et er beklageligt, .at der 
ikke sy n es at være synderlig  in teresse  for N æ v n et hos Forældrene, særlig nu, 
da f. Éks. Sporgsm aalet om  Bevarelsen af den klassisk:sproglige Linie v ed  den  
gam le Skole er bræ ndende. —  P rovst T ø n n e s e n  har afløst S tiftsp rovst O lesen  
som  Religionslæ rer ved  Skolen.

A d ju n k t T a g e  N ø r r e g å r d  er udnæ vnt til Lektor. L ektoren har i Ok: 
toberferien  hold t Forelæ sninger over dansk Sprog og L itteratur ved  Lunds Uni: 
y ersite t og et Par Skoler i Lund.

1 A n ledn ing  af den danske Skueplads 200 A ars Jubilæum  forberedes en 
H olbergaften  af Skolens Elever.

Ribe Katedralskoles Aarsfest.
fandt under de sæ dvanlige Form er Sted den 3. Juli. R ektor o p ly ste  i sin Tale, 
at det var første G ang i A ar, at der d em ittered es nysproglige Studenter fra 
Skolen, der nu har alle 3 R etninger. H an beklagede, at der i A ar ikke er til: 
stræ kkelig m ange E lever til at danne en k la ss isk sp ro g lig  1. G ym nasiek lasse.

D e t  s e r  d e s v æ r r e  i Ø j e b l i k k e t  s o r t  u d  f o r  d e n  k l a s s i s k e  
L i n i e  v ed  Skolen , da Sparekom m issionen har fordret, at der kun skal dém it: 
teres e fter  denne Linie ved  2 L atinskoler i Jylland.

T il næ ste  A ar bliver der im id lertid  ret stor  T ilgang til denne Linie i G ym : 
nasiet, og det er da at haabe, at der ud fo ld es de største  A nstræ ngelser for at 
bevare denne Linie for R ibe gam le k 1 a s s i s.k e Skole.
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Mindetavlen.
V ed  Festen  den 20. O ktober b lev  der tegn et Bidrag for ialt 195 Kr. 

til M indetavlen , og da m an i F orvejen  havde 125 Kr., m angler der endnu kun  
ca. 80 Kr. i. at m an har det Beløb, som  T avlen  antagelig vil kom m e til at staa  
Sam fundet i.

Da B estyrelsen  m eget gerne ser, at M indetavlen  er færdig og overtaget af 
Skolen  til T ranslokationen næ ste Aar, v il B estyrelsen  sæ tte  Pris paa, at Mede 
lem m erne vilde være m ed til at give de resterende 80 Kr. i Bidrag.

Foruden de i s id ste  N r. næ vnte 4 Faldne er ogsaa  L øjtnant i den kanadiske  
Hær O tto  B .K r en ch e l.

Histotisk Samfund for Ribe Amt
holdt den 18. Septem ber A arsm ød e i Bram m inge. Form anden, Kmhr. S t e m  a n n 
afgav B eretning om  V irksom heden , hvoraf bl. a. frem gik, at Foreningen siden  
sin S tifte lse  havde ladet afholde 66 Foredragsm øder paa forskellige Steder i A tm  
tet. M ed lem santallet er nu 678. B eretningen toges til Efterretning.

K assereren, K onsul B r e i n h o 1 1, E sbjerg, aflagde R egnskabet.
T il B estyrelsen  genvalgtes K onsul B r e i n h o 11- og  i S ted et for Kmhr. Ste= 

m ann og Pastor N ie lsen , K vong, der begge er fraflyttet A m tet, n yvalgtes Lærer 
B l o c h ,  Ø lgod, og  Læge T h o r b ø l ,  N r. N ebel.

Pastor R ichter rettede en  Tak til Kam m erherre Stem ann for hans udm ærkede 
og u egen n yttige  A rb ejd e  i H istorisk  Sam fund.

S lu ttelig  talte R edaktør E 1 i a s s e n, K olding, om  K o n g e a a e n  og Pastor  
.1. R i c h t e r ,  V ejen , om  E gnens ældre H istorie.

B estyrelsen  har senere k on stitueret sig m ed Dr. phil. M a r i u s  K r i s t e m  
s e n ,  A sk o v , som  Formand.

Maleriudstillinger.
D en  sven sk e  M aler K a r l  J o h a n  F o r s b e r g  har hold t en ve lb esøgt  

A kvareludstilling  i Ribe.
M aleren S t e p h a n  U s s i n g ,  der i Som m er atter har m alet en R æ kke Billes 

der i R ibe, vil til næ ste Efteraar foranstalte en U d stilling  af sine R ibesA rbejder  
i K øbenhavn. B illederne vil antagelig ogsaa blive udstillede i Ribe.

Vor Forening.
D er agtes afholdt en M edlem saftcn  2. D ecem ber, en i Januar e ller Februar og 

en festlig  Sam m enkom st i M arts. D er vil b live sørget for ku nstnerisk  A ssistan ce  
af forskellig  Art.

En ripensisk Opera i København.
„D et ny Teatcr"s Juleforestilling bliver en original O pera „Svinedrengen'' 

m ed M usik af Sem inarielærer R i n g  og T ek st af Sem inarielæ rer H a  a r  begge  
af Ribe.

P rinsessens R olle sp illes af E llen G otschalk  og K ongens af Rasm us Christians 
sen.

Tilføjelse til Medlemsfortegnelsen.
H vor in te t H jem sted  er næ vnt er d ette  K øbenhavn, 

stud. polyt. Poul A gerbæ k.
Cand. jur. Jens H im m elstrup.
Ingeniør H. A . M adslund.
G rosserer L. C. N ie lsen , Ribe.
P rovst P. V . E. Poulsen, A rnbjerg, V arde.
D om m er L P. R osenm eier, N c x ø .
Bankkasserer, Cand. phil. H olger Bech H ansen.
S tudent Einar V oigt. 
stud. mag. Johs. N ovrup. 
stud. m ed. H. K. Pedersen, 
stud. jur. G. Rosenm eir. 
stud. med. H. Agerbæk.
Eigil Bruun.
stud. polyt. Julius H ansen.
P ian ist Poul P oulsen, A rnbjerg, Varde.

Annoncer i Ripenser=Bladet. Skriv til Redaktionen i Ribe.

U d g iv e t af Ripenser^Samfundet. 

Redigeret, af K. H. R osenstand .
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Fra Skolen.
Nøjesferef^dommer J. C. Pedersen.

H øjesteretsdom m er I. C. Petersen er den 26. 
Februar afgaact ved  D ød en . Et pludseligt Ilde: 
befindende overfaldt ham paa G aden, hvor han 
styrted e  om  og paadrog sig e t Brud paa K raniet, 
der m edførte D øden . H an blev 62 A ar gam m el.

M ed V em o d  m odtog ikke m indst ældre og  
yngre M edlem m er af R. S. B udskabet om  den tro: 
faste  og sym p atetisk e M ands p ludselige D ød.

H øjesteretsdom m er P etersen  var R ipenser. 
Han var fø d t 1860 i R ibe som  Søn af A m tstuc:  
fuldm æ gtig P etersen  og H ustru, fød t Kruse, en 
D atter  af Folketingsm and Kruse. 1878 blev Pe: 
tersen  Student fra Ribe K atedralskole, 1884 juri: 
disk K andidat og sam m e A ar Sagførerfuldm æ gtig  
i K øbenhavn, A aret e fter  b lev  han B yfogedfuld: 
m ægtig i A arhus og 1901 A ssesso r  i L andsovcr: 
retten  for Jylland i V iborg, hvilken Stilling han 
beklæ dte, til han 1915 udnæ vntes til A ssesso r  
(D om m er) i H øjesteret.

U nder sit  O phold  i V iborg var Petersen M edlem  af B estyrelsen  for V iborg  
Fæ ngselsselskah og Form and for V æ rgeraadet. 1917 b lev  han M edlem  af O ver: 
fredningsnæ vnet. Indenfor Fæ ngselsselskabet og V æ rgeraadet har den afholdte  
og dygtige  H øjesteretsdom m er bl. a. udført et paaskønnelsesvæ rdigt A rbejde.

H an bevarede til sin D ød  en levende In teresse  for og K æ rlighed til sin F ødeby  
Ribe og sin gam le Skole. I R ipenscr:Sam fundct var han et af de m est trofaste  
og populæ re ældre M edlem m er og en ynd et Taler v ed  F oreningens Sam m en: 
kom ster, som  han sjæ ldent forsøm te.

R ipenser:Sam fundct sendte  en Krans til hans K iste og  var ved  B egravelsen  
repræ senteret af R eservelæ ge K. Th. Fogh.

V i bringer nedenfor nogle Skoleerindringer, som  H øjesteretsdom m eren  i 
E fteraarct skrev  til vort M edlem sblad og som  er talende V idn esbyrd  om  den  
Kærlighed, han næ rede til M inderne fra den gam le Skole.
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* T ^ e t var i 1869, at jeg blev optaget i Ribe Kathedralskoles nederste
§  Klasse. For en indfødt Ripenser var det jo ikke en Overgang til 

helt nye Forhold. Man blev i sine vante Omgivelser, kendte ogsaa 
Skolens Lærere og Disciple. Mit Hjem laa i Sviegade, som Nabo til Sko; 
len, og fra vor Have kunde man se ind i flere af Klasseværelserne.

Med storst Spænding imodesaas den Modtagelse, som ventede den 
første Skoledag fra de „gamle", der bl. a. havde ladet sig forlyde med, 
at man skulde stikkes med KnappenaaH og holdes under Pumpen. Der 
skete ikke andet, end at de nye en efter en blev baarne i „Guldstol" 
og maaske, hvis de sprællede, fik nogle Nap i Arme eller Ben. Derefter 
kom Rektors højtidelige Oplæsning af de „disciplinariske Bestemmeb 
ser" med de Straffe, der truede Overtræderne, derunder „korporlig Rev; 
selse", som jeg ikke vidste hvad var, men efter den Betoning, hvormed 
det blev læst, forstod maatte være noget overmaade fælt.

Naturligvis varede det ikke længe, før man fandt, at baade Lærere 
og Kammerater var rigtig rare, og at der ikke havde været noget at være 
bange for.

En af de „disciplinariske Bestemmelser" lod saaledes: „Det er Dis; 
ciplene forbudt at gaa med Spadserestok." Efter Rektorskiftet i 1875 
blev bl. a. denne Paragraf strøget, og Drejer Frandsen fik straks en ri; 
vende Afsætning paa sine Stokke. De fleste blev dog snart kede af at 
„slæbe rundt med en Kæp."

Man gik den Gang ud fra, at hvad der ikke var forbudt, var tilladt, 
men ved en senere Lejlighed fik man at vide, at Rektor Krarup ikke gan; 
ske var af denne Mening. Der skulde opføres en offentlig Dilettant; 
komedie — „Store Bededagsaften" —, og min Klassekammerat Valde; 
mar Kinch, der havde Bagersvendens Rolle, fik da til sin store Overra; 
skelse en Skrivelse fra Rektor, som dog endte med, at han tillod ham at 
optræde. Det vilde ogsaa have været Synd andet, for hans Bagersvend 
var meget morsom.

1 Skolen blev vi kun nævnede ved Efternavn, og en af Lærerne, Over; 
lærer Riis, tiltalte selv de alleryngste, omkring 9 Aar, med „De".

Fliden tog særlig Fart, med megen Hjemme;Repetition, i Tiden hen; 
imod de to aarlige Examiner, efter hvis Udfald Omflytningen skete. Vi 
fik nemlig ikke daglige Karakterer, men et maanedligt Vidnesbyrd, som, 
naar der intet særligt var at udsætte, holdtes i staaende Vendinger som 
„Tilfreds", „Vel tilfreds" indtil „Meget vel tilfreds"! Rektor, Professor 
Bendtsen gik selv hver Maaned fra Klasse til Klasse og oplæste det Ka; 
rakterbøgerne tilførte, ledsaget af nogle venlige Ord, naar Vidnesbyr; 
dene var gode.

1 mine sidste Skoleaar blev der indført daglige Karakterer og maa; 
nedlig Omflytning, de øverste Klasser undtagne.

Vi havde delt Skoletid, fra 8—12 og 2—4 eller 2—5 — om Lørdagen 
kun til KL 12 — med 5 Minutter fri efter hver Time, Kl. 10 „det lange 
Frikvarter" paa 10 Minutter. Der kunde leges utrolig meget i de Mi; 
nutter, særlig i Sneboldenes Tid. I Løb kunde Ordensduxen i „det 
lange" ogsaa lige naa ud til Adjunkt Fischers Bopæl paa Nederdammen 
efter Skolebøgerne, hvis han ikke havde faaet dem hentet for Skoletid, 
men undertiden aftaltes det med den Discipel, der skulde „ringe ind" 
efter Frikvarteret, at han skulde hale Tiden ud, indtil han fik Melding 
om, at Manden med Stilebøgerne var i Sigte.

I Frikvarteret saa man jævnlig Pastor Feilberg fra Darum, den i 1921 
afdøde udmærkede Forfatter, komme springende gennem Skolegaarden
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med en Stabel Bøger fra Bibliotheket under Armen, nikkende til os med 
en lystig Skjelm i Øjent^egen, som jeg ofte mindedes, naar jeg senere 
læste hans „Skræddernes Saga" (Dania 1) eller andre muntre Afhandl 
linger.

Naar Efteraarsfyringen begyndte, var Kastanierne modne paa de 
store Træer ved Indgangen til Skolegaarden, og for at faa lidt Under; 
holdning i Timerne brugte man at sprede dem mellem Brændestykkerne 
i Kakkelovnen, saa de efterhaanden exploderede med smaa hyggelige 
Knald.

I lOTrikvarteret mødte Pedellen Silas Nielsen med en Kurv Hvede; 
brød fra P. Skødt i Grydergade. Vilde man have meget for Pengene, 
kunde man for 2 Skilling faa et stort og tykt firkantet Stykke med mange 
Korender ovenpaa.

Vi havde Ret til en FrbEftermiddag hver Maaned. Duxene fra alle 
Klasser samledes da i et Frikvarter for at gaa i Deputation til Rektor 
og bede om „Maanedslov". Da man en Dag (i 1876?) mødte om Efter; 
middagen Kl. 2, rygtedes det, at Kronprinsen (Frederik den 8de) og 
Storfyrsttronfolgeren (Alexander den 3die) uventet kom til Byen paa 
et kort Besøg. Det kunde vi ikke godt lade gaa fra os, og da vi endnu 
ikke havde benyttet vor Maanedslov, blev Deputationen kaldt sammen, 
og et Øjeblik efter kunde man storme afsted til Banegaarden, hvor 
Gæstgiver Morten Schmidt holdt med sit fine Køretøj. Prinserne var 
først i Domkirken og kørte derfra til Enden af Slotsgade, hvor de længe 
stod og saa over mod Slotsbanken, medens Kronprinsen forklarede. Der 
var hverken Følge med eller Politi tilstede, kun Stiftamtmand Nielsen i 
sine daglige Klæder.

Maanedslov;Dagene saavelsom Lørdag Eftermiddag tilbragtes ellers 
ofte i Plantagen med forskellige Lege. E*n Dag, medens en større Flok 
opholdt sig ved Bækken i den vestre Plantage og blandt andet sendte 
„Skibe" ned med Strømmen, fik en det uheldige Indfald at sende et 
brændende Skib afsted. Det kom for nær til Bredden, og i samme Øje; 
blik stod det tørre Græs paa Skraaningen i lys Lue op mod Granerne, 
men det lykkedes at kvæle Ilden i Tide. Alle lovede derefter hverandre 
ikke at omtale Sagen med et Ord. Jeg tror, at dette blev holdt, men 
man maatte jo af og til hen og se efter den store sorte Plet, der ikke 
vilde blive grøn den Sommer.

De øverste Klasser havde ogsaa Lørdag Eftermiddag om Sommeren 
Skarpskydning paa Banerne ved Plantagen — 3 Skud med Forladeriffel 
og 2 med Remington hver Gang. Om Vinteren holdtes der i Gymnastik; 
timerne Sigteøvelser, hvortil der foruden Fænghætter medgik en 
Mængde Tændstikker, da adskillige kunde slukke Lyset næsten i hvert 
Skud.

En Del af Disciplene var bievne optagne i Skolen i en yngre Alder 
end den normale. I 1875 blev en af disse Student, inden han var fyldt 
16 Aar, men blev alvorlig syg straks efter, at han var kommen til Uni; 
versitetet. Da man frygtede for, at han var bleven forceret for hurtigt 
frem, lod man de yngste af de følgende Aargange blive et Aar extra i 
næstøverste, den Gang — efter Nedlæggelsen af de to nederste Klasser 
— 5te Klasse. Biskoppen og Rektoren gav Exemplet med deres egne 
Sønner.

Paa denne Maade kom ogsaa jeg til at gaa ni Aar i Skolen i Stedet 
for otte. Der blev i Læseplanen, saa vidt muligt, taget særligt Hensyn 
til disse unge Oversiddere, som blandt andet kom til at læse adskilligt
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mere i Sprogene end sædvanligt, navnlig i Latin og Græsk. Alligevel 
føltes det andet Aar i 5te Klasse paa mange Maader som let. Da jeg 
gik ud af Skolen, havde jeg ogsaa faaet I ld  til noget nær at gennem: 
pløje hele „Discipelbibliotheket", til hvilket jeg i mine sidste tre Skole: 
aar som Bibliothekar havde uindskrænket Adgang, ogsaa i Ferierne.

Dette Bibliothek styredes, med Støtte af en Lærer, af 2 Disciple. Naar 
den ene af disse var bleven Student, valgte den anden en ny Kollega.

i Foreningen „Hejmdal", hvor der bl. a. hver Mødeaften holdtes 2 
Foredrag af Medlemmer, blev der nedlagt ikke saa lidt Arbejde, som 
sikkert ikke var uden Betydning for vor Udvikling. Alle maatte være 
ydende og ikke blot nydende.

Jeg hørte til det sidste Hold, der naaede at faa Professor Bendtsen 
som Lærer (i Græsk). Provst Sørensen har i Ripenser:Bladets No. 15 
smukt skiidret ham som „Disciplenes gode og trofaste Ven", og det 
vedblev han at være til det sidste. Da han nogen Tid efter sin Afgang 
kom til Byen paa Besøg, faldt det af sig selv, at hans gamle Disciple 
maatte ud paa Banegaarden og hilse paa ham, og Professoren udbrød 
fornøjet: „Naa, I er her mange" — hans Ordstilling var undertiden let 
præget af hans fortrolige Omgang med Klassikerne.

Ogsaa om hans Eftermand, Rektor Krarup — fra Nytaar 1875 — har 
jeg kun gode Minder. Han var en meget dygtig Skolemand, der paa 
mange Alaader bragte nyt Liv ind i Skolen, og som ogsaa snart blev af: 
holdt af Disciplene.

Overlærer Riis har jeg, afset fra Engelsk, kun haft som Lærer et en: 
kelt Aar, nemlig i Latin det første Aar i 5te Klasse Han gjaldt for den 
strengeste af Lærerne, og havde han faaet et godt Øje til en, kunde de 
otte ugentlige Latintimer nok blive sure for Synderen, da han var meget 
ihærdig og ofte af mange Ord.

Under sit noget bidske Væsen skjulte Riis et bevægeligt og vistnok 
ret blødt Sind. Et Aar arrangerede han Fastelavnsløjer for os i Gymna: 
stiksalen, hvilket ellers aldrig skete. Han kunde skrive muntre Selskabs: 
sange. Da jeg tog Afsked med ham, fortalte han om sin egen Ankomst 
til Kjobenhavn som Student: „Jeg satte mig ned paa min Kuffert og 
græd."

Naar det nævnes, hvad Ribe gennem Tiderne skylder sin Latinskole 
og dens Mænd, tilkommer der Overlærer Kinchs „Ribe Bys Historie" 
en fremskudt Plads. Kinch hørte til de meget flittige Mænd, der uden 
synligt Hastværk udnytter deres Tid til det yderste. Undervisningen 
gik i et roligt, ensformigt Tempo, uden Svinkeærinder.

Med al sin Tørhed var Kinch ikke uden Sans for det komiske, hvad 
han ogsaa en sjelden Gang kunde vise paa Skolen. En Discipel skulde 
oversætte et Stykke af Cornelius Nepos, og deri forekom Navnet Age: 
silaus. Da hans Lyst og Anlæg ikke gik i Retning af Latinen, havde han 
laant en af Kammeraternes skrevne Oversættelse, hvoraf hart i Tillid 
til Kinchs Nærsynethed læste op. Men da han naaede til Navnet paa 
den berømmelige Spartanerkonge, kunde han ikke rigtig læse det og 
stammede forfjamsket: Age — Agesi — Agesilampe. Kinch, for hvem 
„Snyderi" ellers var en Vederstyggelighed, kunde ikke staa for denne 
overraskende Endelse, men brød ud i en halvkvalt Latter og sagde: Hæ, 
ikke skulde det være en Søn af Skomager Lampe ved Fornavn Agesi?

Skolens tredie Overlærer var Salto, en gæv Mand. 1 de lavere Klas: 
ser havde man særlig Respekt for hans fysiske Styrke. Det hændte, 
naar en i Mathematik kludrede paa den store Tavle, at Salto pludselig,
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ildrød i Hovedet, for hen imod ham og greb fat i — Tavlen, som han 
saa vendte ved at svinge den rundt med en Haand. Ved denne Kraft; 
udfoldelse blev han rolig og tog saa selv fat med Kridtet.

Som Lærer i Astronomi gik han med os ud paa Plantagevejen for at 
vise de forskellige Stjernebilleder. Paa den hvidmalede Bro over Tved 
Aa paavistes det, at Venus kastede en synlig Skygge.

I det naturhistoriske Kabinet med dets Samlinger af udstoppede Dyr 
m. v. regerede Adjunkt Ramsing, som næppe selv befandt sig saa godt 
som vi i dette Værelses blandede Atmosfære, hvor han maatte opholde 
sig saa mange Timer. Han kunde tale om, hvorledes han glædede sig 
til i Sommerferien (den Gang en Maaned) at gaa ude i den friske Luft 
hele Dagen og maale Land op.

Den yngste Lærer var i næsten hele min Skoletid Filologen, Adjunkt 
Fraas. Han var en god Lærer og en tiltalende Personlighed.

Sanglæreren, Domorganist C. A. Hansen, havde blandt mange andre 
Sange, derunder ogsaa nogle af hans egne Kompositioner, lært os „Mar; 
seillaisen". Men da den franskdyske Krig var udbrudt i 1870, maatte 
vi aldrig mere synge den hos ham, „for nu er den bleven en Gadevise," 
sagde Organisten.

Han havde en lille Svaghed for søde Sager, og naar Prædikenen i 
Domkirken var begyndt, kunde man se hans store Slængkappe paa Vejen 
til Konditor Backhaus.

Vistnok dromte han, den gamle kgl. Kapelmusikus, om mellem sine 
Elever at Unde nogen, der en Gang kunde blive en berømt Sanger. Hans 
særlige Yndling var Chr. Haunstrup, senere Magister i Fysik, der virke; 
lig langt om længe gik til Operaen, hvor han dog kun blev nogle faa Aar. 
Den sidste Gang, vi saa Organist Hansen paa Skolen, medbragte han 
et af ham selv malet Billede af Haunstrup, som han udstillede i Synge; 
salen. 7. C. Petersen.

To Klassikere.
J. M. Secher. —  V . Bech.

Lektor Bech har taget sin A fsk ed  fra N ytaar.
G anske v ist var ieg, som  han se iv  engang har sagt mig, „ikke just en af hans 

aiierfiittigstc Eiever", m en vi kom  dog rigtig godt ud af det sam m en —  jeg  ved  
da ikke af, at han nogensin de har pryglet mig, saaledes som  jeg paa m in første  
Skoledag m ed stor R æ dsel saa ham gøre v ed  en af m ine Kam m erater; Hr. Bech  
fordrede O rden i T im erne og R espekt.

Paa se lve  denne D ag, da jeg skriver d isse  Ord, har jeg  m it K obberjubilæum  
som  Student, 12% A ar er det siden Secher dg Bech for s id ste  G ang hersede m ed  
mig, de to, som  repræ senterede O ld tiden  i vort Skoleliv, begge Pæ dagoger af den 
gode gam m eldags Slags, i B esidd else  af store K undskaber og yderst grundige —  
ja indtil P etitesser  —  i deres G erning.

Secher fuldblods H ellener, opflam m et af attisk  A and, tæ nkte græsk, talte  
græsk og saa Idealet af Skønhed i alt græsk, opbrusende til daglig over den mind; 
ste gram m atikalske Fejl, buldrende, til T ider tordnende —  ikke for in te t kaldte  
vi ham Z eus —  og saa til Exam en, naar det gia ld t, den m est om sorgsfu lde næ sten  
kærlige Exam inator, der, naar vi sagde en Fejl, altid dæ kkede over d ette  ved  at 
sige: „D et m ener du jo  slet ikke, du ved  det jo  lige saa god t som  jeg" og saa be; 
gyndto at stave det rigtige Ord. indtil vi fik fat paa det. Ingen forstod  som  han 
at lede Sam talen fint hen paa det, han v id ste , vi kunde, se lv  om  han derved maa; 
ske fu ldstæ ndig ignorerede C ensorens Spørgsm aal, saaledes husker jeg m ed Tak; 
nem lighed, hvorledes han sto lt førte m ig gennem  „en V andring paa Akropolis"  
ved  hl. a. at spørge mig, om  de doriske Søjler var lige saa tykk e forneden som  
han, hvad jeg  dog ikke m ente dc var.
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D er var Etcvcr, som  aldrig lærte at forstaa Hr. Secher og var bange for ham. 
m en de var faa. V i, der saa K ærnen i ham. vi lærte ogsaa at holde m eget at 
ham. og se lvom  vi i Ø jeb lik k et fandt det grinagtigt, naar han for at svale s it  
h eftige  Sind løb ud af K lassen og storm ede som  et U v ejr  frem  og tilbage paa 
G angen, til han havde faaet R o, saa forstod  v i alligevel det rørende M om ent d e n  
og væ rdsatte det; og vi fø lte  os, naar vi havde vu n d et en af hans 5 Ører —  eiler, 
naar han „ikke havde Raad til m ere, fordi det var sidst paa M aaneden, 2 Ø rer  
—  som  Præm ie for B esvarelsen  af et vanskelig t Spørgsm aal. Secher kunde saa: 
m ænd godt lide os alle, m en han havde dog sine Y n dlingselever, det var gerne 
D u xen  eller en af P igerne, og var der et eller andet vi ikke kunde taa m d i vore  
H oveder, kunde det godt falde ham  ind at tage Y ndlingen op til sig og forklare  
ham eller hende det vanskelige, m edens de begge dem onstrativ t skulde vende os 
andre uvæ rdige R yggen. M atem atikerne næ rede han stor Foragt for, hvis de ikke  
var forsvundet, naar han kom  m d i K lassen, b lev  han staaende i D øren  og raabte. 
„Barbaroi", til der var kom m en Fart i Prosaikerne, saa han kunde kom m e ind til
G udernes Yndlinge. . , ...

En Spøg gik han ikke af V e jen  for. H an lo h jertelig t, da v i fik ham til at 
sæ tte  sig paa en af de 5 Stole, han i L øbet af en M aaned havde vrikket i S ty k 
ker, og han derved gik badus paa G ulvet, derim od m orede det ham  ikke, m en  
han fandt det næ rm est blasfem isk , da vi havde g ivet A p hrod ite  A gn es H unde: 
rups H at m ed Pleureuse paa. . . .  t . ..

V ar  Secher saaledes ret aaben og ligetil, var B ech til G engæ ld  den torsigtige  
M and, der altid  var paa V a g t overfor et Smil h os os, m en se lv  godt kunde sige  
og gøre spøgefu ld e T ing. H vem  husker ikke hans berøm te: „M adsen vil D e for^ 
lade Klassen" eller da han som  Strafarbejde paalagde Svend P ontoppidan at over: 
sæ tte  til D an sk  en latinsk V ersio n  af „Dengang jeg drog afsted".

Han satte  en Æ re i at faa nøjagtige O versæ tte lser  —  Secher kunde godt lide  
et b lom strende Sprog —  og jeg g!emm cr aldrig Hr. B echs A n sig t, da vi havde  
B esøg af, som  B ech i F orvejen  havde sagt os, „hans om  jeg saa maa sige E xellence  
U ndervisn in gsinspektør P rofessor  Tuxen", og min gæ ve V en  A rne Finsen skulde  
oversæ tte  en H istorie  i M ikkelsens Bog om  en eller anden G entlem an, der traadte  
paa „en paa G rund af kolde V in d e  halvdød Øgle"; O versæ tte lsen  gik strygende, 
m en der b lev en lille Pause, da F insen paa Sporgsm aalet om. hvad „propter" be: 
tød, uden at betæ n ke sig svarede: „at træde paa." Hr. Bech var en tilbageholden  
og stille M and, præcis som  et Urvæ rk gik han til Skolen —  m an kunde næ sten  
stille  sit U r  efter  ham — , og paa K lokkeslct vandrede han hver A ften  til og fra 
K lubben, hvor han læ ste  sam tlige B lade og d iskuterede T id en s bræ ndende Spørgs: 
maal —  han skal være m eget in teresseret og vel funderet i baade Inden: og U d en : 
rigspolitik, hvad vi D renge dog selvfø lgelig  ikke m æ rkede noget til, for os var 
han kun Læreren, vi kom  ham  aldrig paa nærm ere H old , m en til G engæ ld en  
Lærer, vi lærte at respektere for hans store Sam vittighedsfu ldhed  og Retfærdig: 
hed. H an behandlede os ens, hvad enten vi var P iger eller D renge, var lige høf: 
lig og lige streng i sine Fordringer m od os alle og o vervejed e  nøje  sine Ord, før: 
end han erklæ rede, at vi „kunde ikke benæ gte dem". G reb han en enkelt G ang  
fejl, da skaanede han sig ikke m en var parat til at gøre os en U ndskyldning. D et  
hæ ndte m ig saaledes engang, at Hr. B ech gav m ig 4, og jeg fandt, det var for 
lid t og sagde det til ham. H an indrøm m ede R igtigheden deraf, m en „havde væ ret 
bange for, at jeg  skulde tro for godt om  mig selv." Inden jeg naaede hjem  fra 
Skolen, havde han im id lertid  aflagt m in Mor et B esøg , da han „ikke kunde holde  
Juleferie, for han havde fortalt hende, at jeg var b lev et uretfæ rdigt behandlet, 
m en nu skulde han have m ig d et in m ente til næ ste G ang, saa skulde jeg faa 6" —  
og jeg, ja jeg b estilte  se lv fø lge lig  ikke Spor i det næ ste K vartal, jeg var jo sik: 
ker paa m in 6'er og fik den ogsaa —  sunt pueril m en Hr. Bech havde vundet m it
H jerte.

D er er sikkert m ange andre Eksem pler paa B echs noble Sindelag, gennem  
34 Aar har han virket ved  R ibe K atedralskole, og hans tæ tte  Sk ikkelse m ed den  
bestem te G ang vil savnes i R ibe G ader, som  hans h e lstøb te  K arakter og grun: 
dige U n dervisn in g  vil savn es i Skolen.

L ektor B ech trækker sig tilbage, fordi hans H ørelse, som  det længe har kn ebet 
noget m ed, nu syn es ham for svag, og han m ener der skal nye og yngre Kræfter  
til. H an har sikkert i F orvejen  n ø je  o v erv ejet sin B eslutning, og  som  en klog  
G eneral har han valgt et T idspunkt, da han for os andre endnu staar i sin fulde 
Kraft, ogsaa heri maa man respektere ham.

D er er dog noget vem odigt derved, nu er der kun faa tilbage af vore gamle 
K endinge, og naar vi saa hører, at der iaar ikke er E lever nok  til at danne en 
gam m elsproglig I G ym nasiek lasse  —  saa kom m er vi uvilkaarligt til at sæ tte det
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i Forbindelse m ed Hr. Bechs A fsked . T id en s Løsen er ikke G ræ sk og Latin. Der  
er ingen In teresse  m ere for de dode Sprog.

D en  Skoleundervisning, vi fik, er ikke m oderne. Secher er borte, og Bcch  
nu ligeledes, m ed dem  er der forsvun det en stor D el af det gode gamle, vi hold t 
af, det der for os var Ribe K atedralskoles k lassiske A and.

Lad b lo t de nye T ider og L æ rdom m e kom m e til, var jeg end ikke en af 
Hr. B echs „allerflittigste Elever", vil jeg dog ikke m iste  den Latin, jeg  kan, for 
100 Rdl. K n u d  F o g h .

Maleren Stephan Ussing.
En Ripenser.

Ripenser! Maa vi være her! Han er jo 
ikke fadt i Ribe ellei; har Bopæl her! Nej 
ganske vist, men han fortjente at være født 
i den By, hvortil han er knyttet ved sin 
Siægt og sin Kunst, den By, han eisker med 
sit store og varme Hjertes fuide Kærlighed.

Mange er de Malere, der gennem Aarene 
har søgt den gamle By. Der er dem, som 
kun Døden fik til at svigte, men mange søgte 
andre Egne. Men Ussing blev trofast. 
Hvert Aar, i det mindste hvert andet, be; 
søger han Ribe, hvor hans joviale Skikkelse 
er kendt af alle unge og gamle. Han er en 
af vore egne.

Naar Hylden breder sine hvide Skærme 
og blander sin balsamiske Duft med Høets 

Krydderaande, og naar en Dag en smittende Latter og et lystigt Praj 
lyder til en af de smaa Haver i Byens Udkant, da er det Maleren Ussing, 
der er kommen til Bys. Det er ligesaa ubedragelige Sommertegn som 
den første Svale og den første udsprungnc Bøg i Plantagen.

Saa traver da den myreflittige Maler i Byen fra Morgen til Aften og 
„digter" sine poesifyldte Billeder fra Gaderne, Gyderne og de grønne 
Enge med „Aaens blanke Stribe", Billeder der saa yndefuldt rummer 
den Charme, der er saa særegen for den gamle Folkeviseby, Billeder der 
gaar Ripenserne til Hjertet fordi de i dem finder Byens Sjæl, og Billeder 
som fremmede holder af, fordi de midt i den nervøse og forjagede Tid 
rummer en Afglans af fjerne svundne Tiders Idyl og Ro.

Og er det saa en Regnvejrsdag og Hviledag, og man i Vennelag sid; 
der hyggeligt sammen med Vennen Ussing og han fortæller — thi han 
kan fortælle —, saa er det stadig tilbagevendende Omkvæd det, som 
man faar Indtryk af af efterfølgende Kærlighedserklæring til den gamle 
By, saa forstaar man, at Stephan Ussing er en fuldgod Ripenser, selv 
om hans Vugge ikke stod ved Nipsaaens Bredder.

Ussing er født den 17. Juni 1868. Han gennemgik Kunstakademiet, 
blev derefter Elev af Maleren Zahrtmanns Skole. 1891 opholdt han sig 
i Paris som Elev af Jules Lefebvre. Siden 1895 er han kunstnerisk Med; 
arbejder paa den kgl. Porcelænsfabrik.

1896 udstillede Ussing første Gang paa Charlottenborg, hvor han nu 
er en aarlig Udstiller. Nu til Efteraaret vil han, der atter i Aar med sin 
Hustru gæster Ribe og de mange Venner her, arrangere en større Ud; 
stilling i København af en Række af sine Arbejder, som det ikke har 
været let for ham at holde sammen paa, da der altid er Rift om dem af
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Kunstelskere. Han vil da ogsaa give Ripenserne Lejlighed til at se Ud; 
stillingen her i Rihc, hvor de fleste af Malerierne er blevet til.

Ribe i Maj 1923.
Kai H. Kosenstand.

Æ angen Ripenser ude i den store, vide Verden vil dele min Kærlig; 
hedslængsel til en og samme Plet Jord, en Egn som er flad med 
grønne Enge, en bugtende Aa, og en gammel By, Ribe.

En Længsel, der foles som al anden Kærlighedslængsel med Torst 
i Struben, klemmende Hjertevc, og saa usigelig vemodigt.

Den overfalder mig paa de skønneste Steder, greb mig i Innsbrucks 
snedækte Bjerge, overvældede mig i Capris solfyldte, syditalienske Dej; 
lighed, paa forvitrede Klipper mellem blomstrende Gyvel, blodrode 
Pelargonier og kæmpestore, spøgelsesagtige, stikkende Kaktus, højt til 
Tops, over Napolis blaanende, vuggende Golf, med Øjet mod det ry; 
gende Vesuv og en Horisont svanger med Tordenluft og knitrende Lyn.

Denne Kærlighedslængsel er min Slægtsarv fra Farfar og Oldefar. 
Begge fødte i Ribe, Borgere i Ribe, og begge bar Kærlighed ti! Ribe.

Min Farfar, Theodosius Ussing, var Hospitalforstander i del gamle 
Kloster, den Gang Galehus. Han levede sit Liv i Uhygge mellem Gale. 
Paa mig Væg hænger et lille malet Billede fra Farfars Stue i det gamle 
Kloster. Stuen bærer Præg af Hygge. Blaa Vægge, gule Draperier fra 
Loft til Gulv. Mellem Draperierne en Sokkel bærende en Kvindefigur 
med en romersk Lampe. 1 Forgrunden, ved et Sybord, sidder en ung 
Pige i sirlig Position. Ved Siden staar en liden lyshaaret Purk i hvide 
Bukser, nedfaldende Skjortekrave over en blaa Troje. Det er Broder og 
Soster. Purken Thorvald blev min Fader.

Min Oldefar hed Peder Ussing. Han var en dygtig Snedker. Fra 
hans Haand staar sirlige Mobler rundt om i mange Hjem, og i Skole; 
gade hænger endnu paa Hængslerne en gammel gron Port, Den glæder 
altid mit Øje. Det er en god Port, sammentømret af skraatliggendc 
Planker. Den har Oldefar gjort. Han var original, flettede sit lange hvide 
Skæg i smaa bitte Piske. Han var Tusindkunstner, malede og spillede 
paa Fløjte. Han havde en stor Børneflok. Billedhugger Stephan Ussing 
var hans Son.

Min Far Thorvald Ussing giftede sig med min Oldefars Barnebarn. 
Han blev Boghandler i Skanderborg. Der blev jeg fodt.

Mine Forældres morke og lyse Minder om Slægten i Ribe vækkede 
min Barndoms fantasirige Drømme, og saaledes blev Kærlighcdslængslen 
min Slægtsarv.

Efter min Konfirmation kom jeg til Ribe. Med aabne Øjne, bankende 
Hjerte, betraadte jeg for forste Gang dens toppede Sten. Jeg kom i 
Urtekræmmerlære. Meget gamle Folk mindes endnu en ubetydelig 
Kræmmerdreng i stort Forklæde staa paa Tæer for at veje Mel af i hoje 
Poser. Disken hadede jeg. Ribe elskede jeg, fangede Poesien i Krogene 
af de gamle Slipper, i de toppede Sten, i den blomstrende Hyld og det 
frønnede Plankeværk, i Storkereder paa mosgroede Tage, i den skri; 
gende, flagrende Allik, og i Domkirkeklokkernes Kimen. Tegnede barn; 
lige Tegninger og gemte dem i en meget stor Mappe.

Og Gud velsigne den Ripenser, som faar Taarer i Øjet af Længsel 
efter Sommerblæst og Sommersol over den høduftende Eng, over den 
bugtende Aa, hvor Baaden med smeldende Motor skyder Fart mod Hol;



193

mene mellem svajende Siv, langt ud, hvor Sol luer ned i Vest og — 
Verden hører op.

Og saa er alle Menneskene i den gamle By saa rare, Ungdommen er 
kæk. Den flokkes i den gamle, lærde Skole som flittige Bier i Kuben, 
og fra Kuben summer Bierne ud over den gamle By med det unge Livs 
leende Jubel. Og Ungdommen er saa smuk. Ynglingen i sin fine Eksa; 
menskjole med sit store, villende Haab, og den nyudsprungne søde 
Studine, som med Ømhed skærmer sin nye akademiske Hue mod de 
første Regndraabers Pjask. Og Ungdommen er saa dygtig. Dér træffer 
jeg nu og da dygtige Mænd, og spørger jeg efter deres Barndoms Skole, 
faar jeg ofte til Svar — Ribes gamle Skole.

Men er Eksamen Slut med Translocation og begyndende Ferie, og 
Ungdommen flyve bort fra Ribe til Hjemmene, saa sænket Stilhed sig 
over den gamle By. Stille, aa, saa stille ligger den svøbt i lysende Graa; 
vejrsdis og Cikorieduft.

Gud velsigne dig, gamle Ribe! Gid Menneskene maa fare varsomt 
med dine gamle Sten! Bevar din Poesi i dine dystre, puslende Kroge, i 
dit Bindingsværk, i din blomstrende Hyld, dit frønnede Plankeværk, og 
dine Storkereder. Bevar din Romantik i Domkirkeklokkernes kimende 
Kalden, og den skrigende, begsorte Allik. Bevar Ripensernes Kærlig; 
hedslængsel, ja, — og giv mig saa en Gravhøj paa Engen.

Stephan Ussing.

Kroget lille Gade i en venlig gammel By, 
skæve Ruder, Bindingsværk og en Kastanies Ly, 
toppede Brosten med Solpletter paa, 
hvorover tusinde smaa Fødder maatte gaa.
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Mindes du den Gade, kan du hore Urets Siag 
melde dig hver Morgen, det er atter Skoicdag. 
Tung var Vejen nedad for de klaprende Sko, 
lettere og lysere, naar Klokken var to.

Tusinder har gaaet og Tusinder vil gaa, 
det er Livets Vandring, som aldrig gaar i Staa, 
var end Vejen kroget, og sled du mangen Saal, 
førte den dog fremad og op imod dit Maal.

K. F.

Ribe Bys Historie.
Fortsættelsen af Kinchs Værk.

H istorikeren , O verlærer J. F. K inch i Ribe, hvis V æ rk om  R ibe Bys H istorie  
nyder stor  A n seelse  hos N u tid en s danske H istorikere, fordi det ikke blot er en 
fortrinlig K ebstadh istorie , m en fornem m elig fordi d et i m ange H enseender er et 
ypperligt K ildeskrift, som  en Række af vore H istorieforskere øser af i rigt Maal 
—  naaede ikke at fu ldende, hvad han i A aren es Løb havde sam let M ateriale til. 
Foruden 2 Bind af hans næ vnte H ovedvæ rk om  Ribe B vs H istorie  og en Række  
A fhand linger i „Samlinger til jydsk  H istorie" har han efterlad t sig en overm aade  
righoldig Sam ling af lose O ptegnelser, der hidtil har ligget forvaret i Katcdrab  
sk o len s A rkiv.

I 1913 lykk ed es d et en lille K reds af In teresserede at bevæ ge to  M ænd, der 
sidder inde m ed Forudsæ tninger for at kunne vurdere og finde tilrette  i disse  
K inchs m eget om fatten de og spredte O ptegnelser, til at paabegynde en G ennem : 
gang og en Sortering til D els en O rdning og B earbejdelse  af dem  saaledes, at 
det righoldige M ateriales Behandling i hoj G rad vil le tte s  for den H istoriker, 
der forhaabentlig om  ikke altfor lang T id  vil give sig i Lag m ed den endelige  
U d arbejdelse.

D e  to  ovennæ vnte M ænd, L ektor V . B 1 o c h  og Byarkivar C. N . T  e r m a n= 
s e n ,  har i de forløbne 9— 10 A ar stad ig sy s le t m ed d ette  M ateriale og bearbej: 
det og ordnet det efter  A fta le  m ed afdøde Dr. phil. L indbæk, som  havde be: 
slu tte t ad A are at føre K inchs V æ rk videTe, en Plan, D ød en  im id lertid  forhin: 
drede ham i. T il H jælp ved  dette  A rbejde, som  de to  H errer in tet H onorar  
m odtager for og i k k e  v i l  m odtage, har det U d valg , der arbejder for Sagen 
og som  foruden de to næ vnte Herrer tæ ller R edaktør W  i 11 c m o e s som  tredie  
M edlem , for kort T id  siden m odtaget 600 Kr. af „D en grevelige H jelm stjerne: 
R osencronske Stiftelse".

A f  „D en C arlsen:Langeske L egatstiftelse"  har m an m odtaget et Beløb af 
800 Kr. til S tø tte  af A rbejdet.

D et er im idlertid et Væ rk, som  vil kræve endnu en R æ kke A ars taalm odigt 
A rbejde  og m eget betydelige  M idler, der vil løbe op i T usinder af Kroner, før  
det kan fuldendes.

I det skønne D ig t til Danm ark af V  a 1 d c m a r R ø r d a m ,  som  m ed G aven  
fra 150,000 danske K vinder blev overrakt K ongeparret paa Sølvhryllupsdagen, og  
som  sam tidig udkom  hos G yldendal, finder vi fø lgen de V ers om  Ribe:
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] \ ^ i o d  F a n ø s  fine Stribe  
af K litter og af V ader  
gynger D om kirkens Skibe, 
sk innet T aarnet som  et Sc.il: 
D et er K ongestaden R i b e ,  
lav m ed stille  G ader, 
der se jler  ud paa Strøm m ene  
m ed H aabct og D røm m ene  
i B lus fra Stavn ti! Spejl.

D en K irke har de hørt sjungc  
m ed Brorsons Sa!mctungc„ 
m ens H aabct var en Drøm ; 
af R cgnbm Straalcr badet 
fløj D u en  m ed O liebladet 
bag spæ rret Strand og Strøm  — 
m ens v i fra T aarnets T inde, 
bag Skyerne paa H eden  
saac F lyverne forsvinde

i R ovfuglcsR eden. . . .
O g a lt var nu forleden!

Hvidebro og Adgangen til Ribe fra Nord.
Ved X. N. Xosensfand.

H v i d e b r o, B roen over T ved  A a, skal til n æ ste  Som m er om bygges og Træ; 
broen ersta ttes  af en bredere og kortere, forhaabentlig  ikke for uskøn, C em ent; 
bro. I den A nledn ing kan det m aaske være af In teresse at kaste et Blik tilbage  
paa, hvorled es A d gangen  til R ibe har væ ret fra B egyndelsen  af det 19. Aarhun; 
dredc til 1923*).

N aar m an ved  B egyndelsen  af det 19. A arhundrede fra V arde eller K olding  
skulde ind til R ibe, m aatte  m an udenfor B yen gennem  en V e jle  paa 12 å 1400 
A len. D isse  Forhold var naturligvis navnlig om  V in teren  til stor G ene.

Stiftam tm and M oltke (Stiftam tm and i Ribe 1796— 1811) tog derfor In itiativet 
til A n læ get af en ny V ej m ed Bro over  T v ed  A a. V e jen  fik sit U dgangspunkt 
fra det Sted, hvor P lantagen nu ligger, et Sted, der dengang laa hen som  fæ lles 
G ræsgang. V ejen  fu lgte om trent L inien for den  nuvæ rende G røn nevej, og der 
anbragtes en  Bro om trent, hvor nu G ron ncvejcns Bro ligger. H erfra sk ete  Ind; 
kørselen  til B yen ad den nuvæ rende T vedgade og ad V ejen , der nu gaar Syd for 
Slagtehuset ind til R ibe Bredgade, nu Saltgade, for hvis Ende N ørreport stod.

V ejen  paabegyndtes A ar 1800 og  var færdig 1802. Som  T ak for V ejen  satte  
„det erkendtlige Ribe" M oltke en M in destøtte, der fik sin P lads ved  V ejen  i en 
lille G ranplantning nær Stedet, hvor nu V o g terh u set ved  Sem inarievejen ligger, 
et Sted  der den D ag i D ag betegn es „Engen, hvor M oltkes S tøtte  stod", 1840 
fly tted es S tøtten  til sin nuvæ rende P lads i P lantagen. V idere hensigtsm æ ssig  
er P ladsen efter, at P lantagen er v o k set op og har skjult den, ikke b levet, selv  
om  P ladsen kan forsvares derved, at B egyndelsen  til P lantagen ogsaa skyldes  
M oltke, eler ved  den nordre E nd e af den i 1800— 1802 anlagte V e j lod plante  
4000 Fyrretræer. T id en s T and  har ikke væ ret blid  v ed  S tøtten , der nu maa 
have K rav paa at „det erkendtlige Ribe" underkaster den en grundig Restaurer 
ring.

D en  nuvæ rende P lantagcvcj fra „T rojels Knæ" ind til R ibe er anlagt 1840 un; 
der L edelse  af V ejo fficer  T rojcl. Samme A ar b v ggcd es den nuvæ rende H v i d e ;  
b r o**).

*) Kilderne til ovenstaaende har været Stiftamtmand. Kammerherre Stemanns Beskrivelse i Historisk 
Samfunds" Aarsskrift 1907 fra Ribe paa Stiftmand Molktes Tid og Oplysninger, meddelt til Ripenser* 
Bladet af By arkivar C. N. Termansen.

**) Broen maa ikke forveksles med Hvidebro paa Ribe Kolding Landevej i Skellet mellem Ribe Mark og 
Ribe Herred.
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B ygm esteren  var V ejo fficer  K aptajn von  N ick o lin  m ed V e jb e tjen t Trom er  
som  A ssisten t.

D en  20. Januar 1841 bestem te  K om m unalbestyrelsen , at den tidligere A d: 
gangsbro v ed  E ksercerpladsen (Statssem inariets nuvæ rende G rund), som  V ejkas: 
sen havde solgt til B yen, skulde optages og T øm m eret bruges til Forbedring af 
K om m unens andre Broer.

1 Som m eren 1843 skal B rolæ gningen i Saltgade paabegyndes, i hvilken A nled: 
ning K aptajn von N ick o lin  under 9de Septem ber 1842 tilskriver M agistraten, at 
den tidligere K ørebane af H en syn  til P lanen m ed den nye Chaussc nødvendigvis  
maa forhøjes 8 T om m er ogsaa gennem  den gam le N ørreport, hvorved  dennes 
Portbue bliver for lav. H an foreslaar derfor at fjerne P orten . 2. Januar 1843 
tillader desvæ rre M agistraten  og B orgerrepræ sentationen i Forening, iøvrigt kun 
m ed ringe Flertal, den V andalism e, at N ørreport nedrives. S tenene sæ lges der: 
efter  ved  en A u ktion  den  31. Januar 1843 til B ygm ester  N ico la i O utzen  for 50 
Rigsdaler Courant til ø jeb lik kelig  Fjernelse. M urgruset forbeholdt B yen sig til 
den nye Farupvej Syd for  P lantagen m ed en Bro over  Laust Jensens G røft.

N u  i Som m eren 1923 har Ribe K om m une og A m tsv ejv æ sen et fu ldendt Om: 
bygning og U d vid elsen  af den saakaldte L andevejsgade fra T o rv et til H videbro  
m ed tilhørende Broer, et stort A rbejde, der har skaffet R ibe en fu ldt tidsvarendc, 
m en absolu t ikke forskøn net A dgang fra N ord , og nu kom m er altsaa Turen til 
H videbros O m bygning.

M ange gam le R ipensere og ikke m indst gam le E lever fra R ibe Skole vil føle 
e t Sting i H jertet ved  T ank en  om , at H videbro skal forandres, H videbro, der 
rummer saa m ange M inder, H videbro tindrende i V in tcra ften ern es Rim, naar 
vi sam ledes der „efter H ejm dal", H videbro i den ly se  Som m ernat m ed M aane: 
skær over grønne Enge v il dog for os altid  —  hvad Form og  Farve Broeksper: 
terne end  finder paa at give den b l i v e -------- H v i d e  b r o .

Dødsfald.
Fru Sofie Ø l l g a a r d ,  Enke efter  R ektor ved  Ribe K atedralskole N . E. 

Øllgaard, er den 3. Januar død paa R ibe Sygehus.
Fru Øllgaard var D atter  af afdøde T old inspektør E tatsraad F ' o r s b e r g  i 

H jørring. Hun om fatted e  sin M ands og sin Søsters G erning ved  R ibe Katedral: 
sk ole  m ed den varm este Interesse, og denne In teresse for og K ærlighed til Sko: 
len og  hendes M ands gam le Elever bevarede Fru Ø llgaard til d e t sidste. Intet 
glæ dede hende m ere, en d  naar gam le R ibedisciple aflagde hend e et B esøg, og  
in tet var da for godt til dem .

B udskabet om  Fru Ø llgaards D ø d  v il væ kke V em o d  hos alle m ed T ilknyt: 
ningspunkter til Ribe K atedralskole og som  nu er spredt i Ø st og  V est, og ikke 
m indre vil d ette  være T ilfæ ld et blandt V enn erne i Ribe.

Fru Øllgaard boede stad ig  her i R ibe sam m en m ed sin Søster, tidligere Lærer: 
inde v ed  L atinskolen  Frøken Marie Forsberg. 1 henved  en halv Snes A ar havde  
hun væ ret m ere eller m indre svagelig , og en ond artet B lindtarm sbetæ ndelse i 
Forbindelse m ed et H jerteon de, b lev  A arsagen  til h end es D ød . H un blev 68 Aar  
gam m el.

R ipenser:Sam fundet send te  en sm uk B lom sterdekoration  mhd signerede Baand  
til Fru Ø llgaards K iste.

D en 13. Januar er K unstdrejer A . P. B l i n k e n b e r g  død i en A lder af 
næ sten 86 A ar gam m el.

B linkenberg fød tes den 20. Januar 1837 i V arde, hvor Faderen var Feldbereder  
(s: G arver) og V æ rtshusholder. Han kom  i Lære hos D rejer  M adsen i Varde  
i 4 A ar og arbejdede d erefter  en T id  i K øbenhavn, indtil han i en A lder af 25 
A ar nedsatte  sig i R ibe som  D rejerm ester  den 12. Januar 1862.

1 Ribe, hvor A . P. B linkenberg siden har levet og virket, altsaa i over 60 Aar, 
arbejdede han en god Forretning op. H an var ikke alene en m eget flittig Mand, 
m en tillige  u tv iv lsom t en af B yens dygtigste  H aandvæ rkeré. H an var ogsaa 
in teresseret i sin B ys T rivsel og var bl. a. 1871 m ed til at stifte  R ibe Industri: 
forening og sad i dens første  B estyrelse.

B linkenberg bevarede sit gode H elbred og H um ør til det sid ste. G runden  
hertil laa sikkert i, at han var F riluftsm enneske, der ikke var gladere, end naar
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han kunde færdes i det frie m ed sin F iskestang i H aanden og dernæ st, elfer først
og fremmest i A r b e j d e t .

B linkenberg var Enkem and. Han efterlader sig to D øtre sam t 4 Sønner, nem : 
lig A rkæ ologen, P rofessor Chr. Blinkenberg, Pastor A . B linkenberg i Skander: 
borg, Paraplyfabrikant Johs. Blinkenberg i A arhus og G uldsm ed T h. Blinken: 
berg i Hjørring.

Bøger.
Im . B a n g :  V ejled n in g  til U d fy ld else  af Skatteb lanketten . B a r f  ø d  & 

C o s  F o r l a g .  ,
V i har snart m ange Forfattere blandt vore M edlem m er, v. Jessen , i  huborg, 

Bukdahl, A astrup, Einar C hristiansen*) —  og nu er der kom m en en til, vor højt:
ærede Form and lm . Bang.

En V ism and har engang sagt, at hvert M enneske burde skrive en Bog, og  
jeg kender m ange, hvis Fingre kribler efter  at faa det gjort; noget lignende maa 
have væ ret T ilfæ ld et m ed lm . Bang, hvordan skal man ellers forklare, at han  
gaar hen og ødelæ gger hele sin L ivsstilling. N u  har han i en A arræ kkc lev e t  
af at rejse rundt og sprede Ræ dsel i B efolkningen ved  at korrigere Selvopgivelser, 
og saa udgiver M anden pludselig sin egen G ravskrift: V ejled n ing  til U d fy ld else  
af Skattcb ian ketten  (Barfod & Co's Forlag).

Jeg har ikke læ st den Bog, jeg  vil ikke læ se den, og jeg haaber inderligt, 
at der ikke bliver so lgt nogen Eksem plarer af den. Kære Læsere! lad os ikke  
være m ed til at gøre Bang overflødig og ruinere ham, han har baade K one og  
Børn —  og saa m anglede det for R esten  ogsaa bare, at m an ikke skulde have  
Lov til at prøve paa at snyde Sk attevæ senet saa godt man kan.

H erm ed være Bogen anbefalet.
Æ rbødigst

S k a t t e b o r g e r .

Løverdagen d. 3. Marts udi dette Aar.
K arneval paa R osenborg i ripensisk A an d  —  
ripensisk det var skrøbeligt, m en A an den  redebon. 
Ram m en skulde være en D ans v ed  hvide Bro —
Bro var der ikke m eget af, m en D an sen  den var go'. 
K alkunen den var D y rcstcg  og Ø stersen  en Radspæt, 
du fik, m in kære Einar, hos Lange v ist til N ø d : Slet. 
L øve som  Jeronim us kom  m ed sin Pernille, 
svæ r at kende, man maa nix. ved  L øvens M aske pille. 
Einar som* en T iggerm unk, hans K one som  en Fanden  
havde H orn i Panden
(det var godt, at det ikke var M anden!).
C ow boys —  hip —  R evolverskud —  K inesere og N eger, 
D om ino som  D om inus m ed Colum binc leger.

Larm en forstum m er, i D ansen  vi triner  
til sm elten de T oner fra sarte V ioliner, 
se Serpentiner brogede og lette  
lænker m ig til en lille P ierrette.
Ø jnene ler, hun er him m elsk skøn,
K om  lad os søge det m ørkeste Løn.
Lad andre b live K ong og D ronning K arneval 
og hyld es og fejres af den ganske Sal, 
vi to , v i b læ ser ad den fine N o b lesse , 
naar du blot, P ierrette, er min lille Prinsesse.

*) A nm elderen  har v ist væ ret h ø jt oppe og forvek slet vor h øjt skattede Kas: 
serer m ed en P rofessor af sam m e N avn , der nylig  fik et S tyk ke opført paa 
Folketeatret.
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San ser v i dem  i Taagen —  Formand, Form andinde, 
som  Fantasifigurer bort fra os forsvinde.
En Broder Johannes v istn ok  D . O. M.,
Z igeunersker og R iddere, og hvem  der ellers kom , 
T yroleren, der jod ler til m unter Spil og Leg, 
im edens hans K ind snart bliver rød, snart bleg, 
og ham den skum le H erre m ed en Straahat i N akken, 
se hvor han svinger hende, der synger paa Bakken.

Og dér en Som m erfugl saa net og saa fin, 
hun holder nok m eget af en lille M andarin.
Saa du T øm m erm anden, m in lille V en in d e?
Han kom  en D ag for tidligt, da han v iste  sig herinde, 
og hvem  skæ nker Cocktail, den k inesiske Kok,
G ud ved om  han ikke skulde være Mr. Fock; 
m en nu tror jeg forøvrigt, vi har pauseret nok.
Se, en Skare U ngdom , der længes og haaber, 
og venter „noget v iser sig" ligesom  M icawber.
D e t sprudler fra Flasker, det sprudler af H um or, 
Livsglæ den lever, K edsom heden dør.
N u  danser vi —  kom , kys m ig —  si'r du, jeg  er gal? 
Pierrette, P ierrette! —  vi er paa K arneval.

Ribe Katedralskole.
R ektor W  i H u m  s e n m eddelte, som  bekendt, ved  T ranslocationen  i Fjor 

paa Skolen , at det var tv iv lsom t om  den klassisk:sproglige Linie kunde bevares 
for R ibe Skole, da der efter  Sparekom m issioncns Planer kun vilde b live bibeholdt 
klassisk  Linie ved  2 S tatsskoler  i Jylland.

N u  har R ektoren im id lertid  m odtaget M eddelelse  fra M in isteriet om, at der 
vil kunne oprettes en  k lassisk  1ste G ym nasiek lasse, dersom  der kan skaffes 5 
E l e v e r  (hidtil har M in isteriet kræ vet 3). Paa vor F orespørgsel udtaler Rektor, 
at der er Sandsynlighed for, at man kan præstere de 5 E lever, idet man allerede 
nu er saa godt som  sikker paa de 4.

D en n e M eddelelse vil sikkert glæde alle V en n er  af R ibe K atedralskole i A b  
m indelighed og af den k lassiske Linie i Sæ rdeleshed.

F orholdet paa Ribe K atedralskole er i Ø jeb likk et det, at der i 3die Gvmnasie= 
klasse er en „klassisk" Elev, i 2den G. 8 og 1ste G . ingen.

Skulde der et enkelt A ar ikke kunne skaffes 5 E lever til en 1ste G., betyder  
det altsaa i k k e ,  a t  L i n i e n  n e d l æ g g e s ;  der kan godt næ ste A ar oprettes  
en 1ste G ., dersom  det nødvendige A n ta l m elder sig.

O rdningen, der er m idlertidig, gælder form entlig  for alle de Statsskoler, der 
i Ø jeb lik k et har den k lassiske L i n i e . ------------ .

D en  2. Maj hold tes G ym nastikop visn ing  og Sangprovc.

Hejmdalsæsonen 1922—23.

H ejm dalssæ sonen  i A ar har været god særlig hen im od Slutningen.
A ftn erne  ers om  sæ dvanlig gaaet m ed Foredrag og D iskussion; af Foredragene  

vakte særlig „lille Jcnscs" m ægtig Jubel; det handlede i Sæ rdeleshed om, hvad  
han havde faact at sp ise, og naar han havde H oved p ine paa sin  W ienerrejse, 
alt andet var m indre væ sentligt; m en vi har ogsaa haft gode Foredrag baade  
af 2. og 3. G'er. Kun to  Lærere har holdt Foredrag, m en begge yderst interessant  
og fæ ngslende: A d ju n k t K iørbye om  Schillers U n gdom  og A d jun kt Johansen om  
m oderne danske D igtere m ed sæ rligt H enblik  paa Johannes V . Jensen.

E nkelte D iskussioner var m eget hidsige, særlig en om  den nysproglige Linie. 
En om  K vindesagen løb trods de kvindelige  H ejm dalisters skarpe P rotest nær: 
m est ud i B eviser for, at K vinden in tet M enneske var.

O m  „Lurens" til T ider svu lm ende Indhold dannede B oescns udm ærkede T eg: 
ninger car sm uk Ramme.

En ve lly k k et A u ktion  satte  H ejm dal i Stand til at slu tte  Sæ sonen m ed et  
glim rende Bal.

P. S. U nder store B etæ nkeligheder ved toges det at m odtage en ny T obaks: 
kasse, som  blev foræret H ejm dal, dog skulde den ikke fortræ nge den gamle m ed  
de m ange N avnetræ k, m en bruges sam m en m ed den.

H e j m  d a 1 i s t.
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Mindetavlen,
der vil blive indsat i Skolens Mur, v il faa fø lgende Indskrift:

A sm us C hristensen  * 1892 t  1917, A sger  Jacobsen * 1892 f  1914, 
A ndreas L. Jensen * 1890 f  1916, O tto  B. K renchcl * 1882 f  1918.

„For at hædre vore trofaste  gode K am m erater, som  faldt i den store Krig, satte  
vi D em  d ette  M inde i deres gam le Skoles Mur."

RipcnsersSam fundct.
T avlen , der som  bekend t er tegn et af A rk itek t F insen, a f s l ø r e s  v e d  

T r a n s l o c a t i o n e n d e n 2  8. J u n i .

Navne og Noter.
Paa Y dre Bjerrum  bliver m uligt ikke R estauration  i Som m ertiden, idet Ejeren  

vil anvende sin B evilling til at drive en Som m errestauration ved  K am m erslusen, 
hvor der vil b live op ført en lille R estaurationsbygning. —  P astor Sim on H ansen  
i H elsingør er b levet udnæ vnt til P rovst for L yngeÆ ronborg H erreds Provsti. —  
Hr. M azard de la G arde holdt den 4. Januar i den k on servative  Forening i R ibe 
e t overordentlig  in teressant og livligt Foredrag om  N e w  Z eelan d  og  A ustralien  
ledsaget af L ysbilleder. —  T egneren  H arald Jacobsen har i Foraaret hos W in; 
ckel & M agnussen ho ld t en U d stillin g  af P en netegn inger fra Ribe, T ønd er og  
M øgeltønder, der b lev m eget rost i D agspressen. —  V ort M edlem , Hr. Emil Jern 
sen  har tiltraadt en Stilling under 0 .  K. i B angkok i Siam. E. J., der er Søn af 
B orgm ester Jensen  i Ribe, har m odtaget sin handelsm æ ssige U d dan nelse  i Kø; 
benhavn og A alborg. —  Student fra Ribe K atedralskole, M alerinden Frøken M arie 
O lesen , D atter  af B iskop O lesen , har taget S tudieophold  i Frankrig. — T age  
H estbech , S tu dent fra Ribe 1917, har m odtaget som  Stipendium  fra 0 .  K. en R ejse  
m ed et af Firm aets Skibe. —  G am le Snedkerm ester Bjørn i R ibe fy ld te  den 3. 
Februar 90 A ar og fejredes i den A nledn ing af sine m ange V en n er  og M edbor; 
gere. B jørn arbejder endnu daglig i sit V æ rk sted  i det tille H us v ed  Siden af 
K atedralskolens L egeplads. —  P rofessor Chr. B linkcnberg fy ld te  den 15. Februar 
60 Aar. —  D en  18. M arts fejrede F orsvarsbrodrene i R ibe 35 A ars Jubilæum. 
G ym nastik læ rer Stockholm  Sim onsen, der i alle de 35 A ar har væ ret Foreningens 
Form and, ud næ vntes i den A n led n in g  til R idder af D annebrog. H oved bestyrel;  
sens Form and, vort M edlem , Folketingsm and, K aptajn Schiøler overrakte ham  
K orset ved  et F estm øde, hvor bl. a. Forsvarsm inister Brorsen, S tiftsam tm and  
H erschend og K aptajn Schiøler talte. V ed  sam m e L ejlighed udnæ vntes sam tlige  
nulevende 14 V eteraner i R ibe til Æ resm edlem m er af Forsvarsbrødrene. Om  
A ften en  var der arrangeret F estopvisn in g  og Bal i Industriforeningen. —  V ete ;  
ran fra 1864, K irkebetjen t ved  Set. C athæ rinae Kirke, Jepsen fejrede under m e; 
gen H y ld est G uldbryllup den 22. M arts. D en  9. A pril afgik han efter  faa D ages 
Sygdom  ved  Døden^ 83 A ar gam m el. G am le Jepsen var k en d t og afholdt af alle 
i "Ribe. —  D en  20. A pril var det 25 A ar siden  P astor R asm ussen paa M andø  
ordineredes so m  Ø ens Præst. —  G raver Pultz og H ustru fejrede den 24. A pril 
deres G uldbryllup under stor O pm æ rksom hed fra deres M edborgeres Side. —  
K ongeparrets Sølvbryllup fejredes i R ibe ved  en vellyk k et B orgerfest paa „Klub; 
bens H otel", hvori deltog  ca. 180 P ersoner fra B y og Land. Stiftam tm and Her; 
schend ta lte for K ongeparret. E ndvidere h o ld tes Taler af B orgm ester H olger  
Jensen for Prinserne, L andstingsm and Jefsen  C hristensen for Fæ drelandet og 
Gdr. D uborg G redstcd  for Sønderjyderne. —  I Paasken gæ sted es R ibe af 150 
engelske Spejdere fra K ent. R ib esp ejd em e, hvis Fører er A d ju n k t K rebs, var  
V æ rter, og de frem m ede indkvarteredes hos B yens Borgere. Paa Sportspladsen  
var der stor Parade for Spejderchefen , R itm ester  Lem cke, B iskop O lesen  talte i 
D om kirken paa engelsk  og L ektor N ørregaard hold t engelsk  L ysb illed foredtag  
i K atedralskolens Sal. E ndvidere ho ld tes en F est i T eatersa len . B esøget varede  
fra Langfredag A ften  til P aaskedags M iddag, da Spejderne dam pede af til Sjæl; 
land. —  T age H estbech , der havde tiltraadt sin R ejse  m ed et af 0 .  K .s Skibe, har 
m aattet afbryde denne af den glæ delige A arsag, at han har faaet en større Stil; 
ting indenfor et k end t Smørfirma. — Blandt de danske O fficerer, der kom  
tilskade i Frankrig, var P rem ierløjtnant H agen, Son af Læge H agen, tidligere i 
Bram m inge. H agen b lev  Student fra R ibe 1913. D er forestaar den unge O fficer  
e t længere S y geleje  paa H osp ita let i M etz. —  K æm ner A ndersen  og  
Bankdirektør Kaalhauge i R ibe fejrede den 7. Maj deres Sølvbryllup. —  En af 
R ibes ve lk en dte ældre Borgere, T oldkarl N ie lsen , døde den 26. D ecem ber. Stdcn  
1889 havde han gjort T jen este  v ed  Ribe Toldkam m er. —  Sk atteprocenten  i Ribe 
er ansat til 8,4 m od 9,2 i Fjor. —  V ed  en A u tom obilu lykke i Saltgade b lev gam le 
A vlsbruger B endixcn dræbt ved  Paakørsel den  5. M aj. —  „N yh olm s Bænk" skal 
Hyttes, da en R æ kke nyop førte  V illaer ved  P lantagen har taget U d sig ten  fra 
den. Fra den ny P lads faar m an dog den gam le U d sig t. —  P resseattache i
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Washington Roger Nielsen nr udnævnt til R. af Dbg. — Arkitekt Finsen udstiller 
atter i Aar Raderinger i Paris bl. a. Ribe Domkirke ved Nat. -— Forlovede: stud. 
med. C. Agerbæk og Frøken Eline Hubsehmann, Ribe.

Ribes nye Biskop og Stiftsprovst.
Som Biskop Kochs Efterfølger som Biskop over Ribe Stift valgtes Stiftsprovst

O. Olesen. Dette Valg vakte Tilfredshed i vide Kredse, hvor den nye Biskop 
gennem sin 9aarige Virksomhed som Stiftsprovst i Ribe og ikke mindst som 
Prædikant har vundet sig en stor Vennekreds.

Som Stiftsprovst over Ribe Stift og Sognepræst ved Domkirken er udnævnt 
Provst Westcrgaard i Skive.

RipensersSamfundets Fester.
Den 2. December 1922 lod vor Forening afholde et fornøjeligt Julehal med 

Spisning paa Ny Rosenborg.
Den 3. Marts 1923 afholdtes et flot og overordentligt vellykket Karneval 

samme Steds.
Som Festens Konge og Dronning kronedes med smukke „Guld"kroner stut), 

jur. Rosenmeier i en glimrende Frederik Jensensk Air. Micawber:Skikkclsc og 
Einar Christiansens Frue som en blændende rød Djævel.

En nationabhistorisk Fest 1 Ribe 1924.
Ribe Turistforening paatænker at arrangere en nationabhistorisk Fest i Ribe 

Sommeren 1924. Festen arrangeres i mindre Format, men i Lighed med den 
store vellykkede Fest i 1921. Der bliver Optog i Nationaldragter, Folkedans og en 
Fest i Domkirken.

Skolekomedie.
Ribe Katedralskoles Disciple fejrede lige før Jul Holbergjubilæet ved at give 

et Par fornøjelige Holbergforestillingcr paa Teatret. Der opførtes Akter af „Den 
politiske Kandestøber", „Barselstuen" og „Julestuen". Amatørerne klarede sig 
fint, ikke mindst Visitakten af „Barselstuen" vakte Jubel. Lektor Nørregaard 
havde sat Forestillingen iscene og instrueret Eleverne paa udmærket Maade.

Ribe Stiftsmusæum.
Alcdlemmerne af Bestyrelsen Lektor K. K n u d s e n  og Maleren J o h a n 

R o h d c  har i København til Malerisamlingen købt 3 Billeder, hvoraf et større 
af Maleren G u r l i t t  „Akropolis", stammer fra Slutningen af 1840erne, medens 
et lille Maleri af Kunstneren E c k e r s b e r g s  Motiv fra en af Vejene udenfor 
Rom. Den tredie Erhvervelse er et lille Billede af Maleren S o n n c med Motiv 
fra en Søjlegang i Rom.

Tilføjelse til Medlemsfortegnelsen.
Hvor intet Hjemsted er nævnt er dette København.

Bankassistent Victor V. Christensen.
Stud. Jørgen Elsas.
Viggo Hansen,
Forvalter Henrik Pontoppidan.
Tandlæge A. Rasmussen, Frederikssund.
Fabrikant Widfeld^Hansen, Vejle.
Folketingsmand, Kaptajn Schiøler.
Fru Herreekviperingshandler Frederiksen, Ribe.

Ripenser:Samfundet
optager som Medlemmer a l l e ,  der har været E l e v e r  i eller Lærere ved Ribe 
Katedralskole. Medlemstal ca. 300. Hvor intet Hjemsted er nævnt ved Bestyre!: 
sesmedlemmcrnes Navn, er dette København.

Kontorchef E. Ba ng ,  Formand, Carit Etlarsvej 3.
Lektor C. A m o r s e n, Næstformand. Ribe.
Grosserer E j n a r  C h r i s t i a n s e n ,  Kasserer, Bredgade 6.
Cand. jur. J. D y h d a i ,  Sekretær, Østcrsøgadc 32, 3. Sal.
Cand. phil. K. H. R o s c n s t a n d, Redaktør, Ribe.
Læge K. T h . Fo g h, Vennemindcvcj 24, 2. Sal.
Cand. jur. A g n e r  P e t e r s e n ,  Nanscnsgade 86.
Kontingentet er for ældre Medlemmer i København 10 Kr. aarlig, Medlem: 

mer i København 5 Kr., og for Medlemmer i Provinsen 5 Kr. aarlig. Ri: 
pensere, der ikke har frekventeret Ribe Skole, kan ved GeneralforsamlingsbcsluL 
ning optages som E k s t r a o r d i n æ r e  M e d l e m m e r .  Medlemmer faai 
g r a t i s  Medlemsbladet „Ripenser:Bladet" tilsendt 2 Gange om Aaret å 16 Sider. 
lkkc:Mcdlemmer kan abonnere paa Bladet for 1 Kr. om Aaret. Abonnement 
tegnes og Annoncer modtages af Redaktøren i Ribe.

Udgivet af Ripcnscr:Samfundct.
Redigeret af K. H. Rosenstand.

Arnold Busck, Kjøbcnhavn.
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Nr. 18. December 1923.

Af Ribe Bys Historie indtil Reformationen.
Efter Kinchs Ribe Bys Historie !. 

ved V. Bioch.

Som det vil være enhver Ripenser be; 
kendt, har Overlærer Kinch givet en møn; 
sterværdig historisk Beskrivelse af sin By 
indtil 1660 i det 2 Bind store Værk Ribe Bys 
Historie og Beskrivelse, et Værk som for; 
modentlig snart vil blive fortsat indtil Nu; 
tiden, idet det nu forhaabentlig lykkes at 
finde den rette Mand til at paabegynde Ar; 
bejdet efter at Byarkivar Termansen og Lek; 
tor Bioch i en Aarrække har gjort fortrinlige 
Forarbejder til Værkets Fortsættelse.

„Kinch" har imidlertid i adskillige Aar 
været udsolgt i 'Boghandelen, og selv an; 
tikvarisk er Værket vanskeligt og dyrt at 
faa fat i.

Det er derfor saa meget mere fortjenstfulde at Lektor Bioch har paa; 
taget sig Opgaven at give et fyldestgørende Uddrag af Byhistoriens 1ste 
Del behandlende Tidsrummet indtil Reformationen.

Lektoren har jo tidligere vist sin Kærlighed til By og Skole paa Prent 
gennerp Afhandlingerne i Skoleprogrammerne og sin udmærkede Ribe 
Katedralskoles Historie, og nærværende lille Bog, der er udsendt paa 
Chr. L. Grottrups Forlag i Ribe, vil kunne paaregne Interesse hos enhver, 
der holder af Ribe, ogsaa hos videre Kredse.

Det er Ribes Storhedstid 1200—1536, Bogen behandler paa sine 76 Si;
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der, Byen „med Valdemarers Minde, hvor de store Konger sad", Kom 
gernes By, Gejstlighedens By, den driftige Handeisby. Paa en kiar og 
koncis Maade, nøje følgende „Kinch", gives her Besked om Byens Glans; 
periode.

I et Tillæg gøres Rede for Byens Styrelse, gejstligt og verdsligt, de 
milde Stiftelser, Kirkerne, Klostrene og Domskolen.

Bogen er trykt i Ribe Stiftsbogtrykkeri, der har givet den en smag; 
fuld Udstyrelse. Det smukke Omslag er udført efter Tegning af Arki; 
tekt Axe^Hansen, Ribe. Det viser i Midten Ribe gamle Byvaaben, oven; 
over tilvenstre Biskop Kristjerns Segl og ovenover tilhøjre Kong Erik 
Menveds Segl.

Maatte da enhver gammel eller ung Ripenser unde sig den Glæde at 
læse den lille Bog, maatte den bidrage til at vække Sansen for det 
svundne store og derigennem ægge til virksomt Arbejde til Gavn for vor 
gamle Bys Fremtid.

70 Aar.
Lektor C. Dybdal.

Den 12. November fyldte en af Ribe Katedralskoles dygtigste og mest 
afholdte Lærere, Lektor C. Dybda/ 70 Aar.

Christian Dybdai fødtes den 12. November 1853 i Vorbasse som Søn 
af Sognepræst P. C. Dybdal (hans Brødre er afdøde Stiftamtmand A. 
Dybdal, Politidirektør, Etatsraad Th. Dybdal i København og fhv. Lek; 
tor V. Dvbdal i Horsens). Han kom i Thisted Realskole, hvor hans 
Skolebestyrer var den senere kendte Professor, Undervisningsinspektør 
Viborg Müller. 1871 dimitteredes han privat fra Kursus i København, 
tog 1878 teologisk Embedseksamen, hvorefter han en Tid var Huslærer. 
Dybdal blev derefter Lærer ved Hjørring Realskole, indtil han den 12. 
Juni 1884 beskikkedes til Timelærer ved Ribe Katedralskole, hvor hart 
siden har virket.

1886 konstitueredes han som Adjunkt, blev det følgende Aar Ad; 
junkt, tog 1893 Skoleembedseksamen i Fagene Engelsk og Tysk og ud
nævntes 1905 til Overlærer.

Lektor Dybda] er nu Alderspræsidenten blandt Katedralskolens Læ; 
rere.

Gennem den lange Aarrække har Lektor Dybdal ved sin Dygtighed 
og fremragende pædagogiske Evner udført et fortjenstfuldt Arbejde ved 
den gamle Skole, hvor han er blevet afholdt i lige høj Grad af sine Læ; 
rerkolleger som store og smaa Elever. I mange forskellige Fag har han 
undervist, men ikke mindst hans særprægede og friske Undervisning i 
Historie, Dansk og Tysk har brændt sig ind i nuværende og gamle Ele; 
vers Bevidsthed.

1 det offentlige Liv har Lektor Dybdal ikke deltaget; han har helliget 
Skolen al sin Kraft og Evne. I en Aarrække var han Skolens Kasserer 
og beklæder endnu Posten som dens Bibliotekar.

Ved forskellige festlige og højtidelige Lejligheder paa Skolen ha. 
han vist sig som en god Taler, der paa en klar og koncis Maade har for; 
staaet med Kraft at finde de rette Ord til Lejligheden.

70 Aar er Aldersgrænsen for Statens Embedsmænd, og Lektor Dyb;
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dal har i Overensstemmelse hermed indgivet sin Afskedsansøgning. 
Dermed er ikke sagt, at han føler sig træt, thi trods Alderen staar han 
i sin fulde Arbejdskraft, det betyder da heller ikke, at Lektoren straks 
tager Afsked med Arbejdet, men fortsætter Skoleaaret ud ved den Skole, 
hvis bedste Traditioner, han er en Repræsentant for, og hvor han gem 
nem de mange Arbejdsaar har vundet sig talrige Venner, der daarligt 
kan og nødigt vil undvære ham.

Kai H. Æosensfand.

Aarsfesten paa Ribe Katedralskole.
Afsløringen af RipensersSamfundets Mindetavle for de Faldne.
Translocationen paa Ribe Katedralskole den 28. Juni i Aar fik et sær; 

lig festligt Præg, derved, at Mindetavlen, som Ripenser;Samfundets Med; 
lemmer har skænket Skolen, afsløredes ved denne Lejlighed. Blandt de 
mange gamle Elever var vor Formand Kontorchef Bang tilstede for at 
afsløre Tavlen.

Efter at Rektor IVB/umsen havde budt den store Forsamling Velkom; 
men, blev 1ste Del af Charles Gandrups og Waage Matthison Hansens 
gamle Skolekantate afsunget.

Rektor meddelte derefter Dimittendernes Eksamensresultater og ud; 
delte Eksamensbeviserne, idet han bl. a. udtalte:

Saa slaar da atter Afskedens Time, idet 36 af Skolens Elever i Dag 
drager bort, og Skolens Port lukkes for dem for sidste Gang.

36 Elever er et stort Tal, et af de største, vi hidtil har kunnet ud; 
sende her fra Skolen.

Vi kunde have ønsket, at deres Tal var fordelt lidt anderledes. Der 
er 22 Realister, 8 Studenter af den nysproglige Retning og 5 Matemati; 
kere, men kun én af den klassisk;sproglige Retning.

Da vi sidst var samlede til Aarsfest, udtalte jeg min Bekymring for 
den klassiske Linies Fremtid. Lykkeligvis blev der senere indført den 
Bestemmelse, at de Skoler, der har den klassiske Linie, kan oprette en 
1ste Gymnasieklasse efterhaanden, dersom dér melder sig 5 Elever. Det 
er mig en Glæde at kunne meddele, at der har meldt sig 6 Elever til 
denne Linie, og jeg haaber, at Forholdene i de kommende Aar ogsaa maa 
stille sig gunstigt for den.

Hvad den nysproglige Linie angaar, da har denne straks sikret sig 
en fast Position. Næste Aar skulde der blive 6 Studenter efter denne. 
I 1. Gymnasieklasse har vi 9 og i den ny 1. Gymnasieklasse bliver der 
6—7.

Rektor udtalte derefter nogle smukke Afskedsord til Studenter og 
Realister og man sang anden Del af Kantaten, hvorefter Rektor meddelte 
Resultaterne af Aarsprøverne og uddelte Legater og Flidspræmier og 
udtalte derefter:

Ribe Skole har lidt et smerteligt Tab derved, at Lektor Bech fra Nyt; 
aar paa Grund af Svagelighed har faaet sin Ansøgning om Afsked be; 
vilget.

Naar Lektor Bech har besluttet at træde tilbage véd vi, at det er et 
Udslag af moden Overvejelse og et Udslag af den Samvittighedsfuldhed, 
der har præget al hans Færd ved Skolen.
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En betydningsfuld Gerning har fundet sin Afslutning. Stod Lektor 
Bech for nogle som Læreren med de store Krav, saa vidste man, at han 
ikke stiHedc mindre Krav ti] sig selv, og hans Retfærdighedsfølelse var 
vel kendt og forstaaet.

Med Lektor Bech gaar en Repræsentant for Ribe Katedralskoles bed: 
ste Traditioner over i Privatlivet. Jeg bringer Dem, Lektor Bech, Sko: 
lens Tak for den lange Arbejdsdag og onsker Dem, at De maa have en 
god Tid tilbage med bedre Helbred.

Lektor Bechs Afskedsord til Skolen.
Lektor Bech udtalte derpaa:
Jeg vil gerne med det samme sige Rektor Willumsen Tak for de ven: 

lige og anerkendende Ord, hvormed han ogsaa i Dag har omtalt min Af: 
gang fra Skolen. Denne Anerkendelse er mig naturligvis kærkommen, 
skønt jeg selv værdsætter mine Egenskaber og min Gerning adskilligt 
lavere. Jeg bringer tillige til Afsked Rektoren og Kollegaer min Tak for 
udvist Hensynsfuldhed, Kollegialitet og Overbærenhed under Samarbej: 
det. Jeg ser ogsaa med Erkendtlighed tilbage paa, hvad jeg fra Dis: 
ciples Side har mødt af Pligttroskab. Loyalitet og redebon Bestræbelse; 
jeg vilde ønske, at jeg havde kunnet være noget mere for dem, end Til: 
fældet har været.

For Skolens Fremtid skal jeg udtale det Ønske, at den gode Aand, 
som i min Tid, navnlig i de senere Aar, overvejende har præget Skolens 
Liv, fremdeles maa raade og udvikle sig, saa at Skolen netop J Kraft af 
denne gode Aand maa trives og blomstre. Særlig det klassiske Gymna: 
sium, hvori jeg har nedlagt en stor Del af mit Arbejde, haaber jeg lige: 
som Rektoren maa vise sig levedygtigt. Mine Ønsker om Ribe Katedral: 
skoles Liv, Vækst og Blomstring skal jeg til Slut give den latinske Form:

Schola Ripensis vivat, crescat, floreat.
Efter at Forsamlingen havde sunget „Jeg elsker de grønne Lunde" 

samledes man i den solbadede Skolegaard under de grønne Linde til

Afsløringen af M indetavlen.

Ripenser:Samfundcts Formand, Kontorchef Bang, tog straks Ordet, 
idet han udtalte:

Vi, der som Børn og unge Mennesker har færdedes i denne gamle By 
med de krogede Gader og de grønne Træer, som luder ud over de lave 
rode Tage, vi tænkte ikke, at de store Verdensstorme skulde naa hertil. 
Men saa kom 1914, da Begivenhederne væltede ind over Europa og og: 
saa naaede denne idylliske By. Og disse unge Mænd, hvis Navne vi har 
skrevet paa denne Væg, blev grebet af Krigens jernhaarde Haand og 
ført med i de voldsomme Begivenheder.

„I, som  segned,
h iødte , blegned
m idt i K am pens vilde Brand,
som  derude fik til Pude
frem m ed Jord i frem m ed Land,
Eders M inde skal ej glem m es,
Eders N a v n e  her skal gem mes."

Her fjernede Formanden, medens Forsamlingen blottede Hovederne, 
Dækket fra den enkle og smukke Mindetavle.
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Formanden fortsatte derefter:
Derfor sætter vi, for at hædre vore trofaste, gode Kammerater, som 

faldt i den store Krig, dem dette Minde i deres gamie Skoles Mur.
Jeg overgiver nu paa Ripcnser;Samfundets Vegne denne Tavle, som 

er udfort efter Tegning af Ripenseren Arkitekt Arne Finsen, og hvis 
Tekst er forfattet af Ripenseren Dr. phil. Hans Brix, til Ribe Katedral; 
skole, til Skolens Rektor, og beder om, at den maa blive bevaret gen; 
nem de kommende Tider.

Rektor IViV/umsen udtalte derpaa: Paa Skolens Vegne bringer jeg Ri; 
pcnser;Samfundet en Tak, fordi det har sat et Minde for Kammerater 
fra de .sønderjydske Hjem, der for Krigen betroede Ribe Skole deres 
Ungdom, for dem der faldt for en Sag, der ikke var deres.

Gaven er et smukt Vidnesbyrd om den Trofasthed, de gamle Elever 
nærer mod deres Skole, og jeg beder Kontorchef Bang bringe Ripenser;
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Samfundet Skofens Tak. Vi skaf frede og værne om Gaven paa bedste 
Maade.

Efter at man havde sunget forste Vers af „I Danmark er jeg født" 
tafte Møffer Jacobsen fra Brøns, hvis Søns Navn er bfandt Navnene paa 
Mindetavfen. Med høj og kfar Røst tafte han trods sine 86 Aar: Vi er 
Dem inderlig taknemmelig for den smukke Mindetavfe. Vi takker Ar: 
kitekt Finsen, som fik den smukke fdé og udførte den saa smukt, Ripen: 
serAamfnndef, fordi det optog idéen og Rektoren, fordi han tiffod at 
Tavfen opsattes og fovede at frede om den.

Det var en trang Skæbne, der mødte vor Søn og de andre, hvis Navne 
er skrevet paa Tavfen, at skuffe ofre Livet for sine Fjender og sfaas med 
sine Venner.

Tak.
Dermed var den kønne fiffe Højtidefighcd tifende, og efter at Rck= 

tor havde ønsket god Sommerferie tømtes Skofegaarden hurtigt — Som: 
merferien var inde.

De, der fafdt i den store Krig.
D e 4 gam fe R ib eT lev er , hv is N a v n e  er ristede i M indetavlens Sten, er A sm us  

C hristensen , A sger  Jacobsen, A ndreas L. Jensen og O tto  B. Krenchei.

A n d r e a s  L a u r e n z i u s  J e n s e n  b lev  fød t 1890 i H vid ing som  Søn af 
horretn ingsfører J. M adsen Jensen (senere T eglvæ rk sbestyrer  ved  H aderslev). 
1907 tog han alm indelig F orberedelseseksam en ved  R ibe K atedralskole og kom  
derefter i H andelslæ re i T o ftlu n d  og b lev  K om m is. Han fik nu en større Stilling  
hos den ken d te  G rosserer fh'v. Landdagsm and Julius N ie lsen  (fød t i R ibe) i 
V ojens. D a K rigen udbrød indkaldtes han som  Soldat. Han faldt i V interen  
1916.

A s g e r  J a c o b s e n  fø d tes i Brøns M ølle 1892 som  Søn af M øller Jacobsen. 
E fter at have frek ven teret R ibe Skole kom  han hjem  1910. H an arbejdede paa 
M øllen i Brøns og  g en ere  paa Broderens M ølle, S lotsm øllen  i N yb org , oa  paa 
Drabæk Alølle indtil Septem ber 1913.

1 O ktober 1913 rejste  han til Berlin for at aftjene sin V æ rnep ligt i den prøj: 
sisk e G arde. D en 31. Juli 1914 kom  han hjem  paa O rlov, m en en halv T im e før 
han naaede H jem m et var der kom m et e t T elegram  m ed de lakoniske Ord „Sofort 
zuruck". P lig topfy ldend e rejste  han straks tilbage til Berlin.

N o g le  D age efter  rykkede hans K om pagni ud. 1 hans H jem  hørte m an af og  
til fra ham  paa hans Tur gennem  Belgien og Frankrig. H ans sidste  B rev var da: 
teret M onchy au bois v ed  A rras den 28. O ktober.

N a tten  m ellem  den 30. og  31. O ktober b lev  den Skyttegrav, hvori han befandt 
sig, h iget af I ranskm ændene, og A sger  og et Par af hans Kam m erater forsvandt 
den N at. Siden har ingen hørt noget om  dem.

A s m u s l C h r i s t e n s e n  fød tes 1892 i H vid ing som  Søn af den senere Ejer  
af H vid ing Kro. 1909 tog  han R ealeksam en fra Ribe K atedralskole. Efter 34 A ar  
at have væ ret ] Sm edelære i R ibe, var han 334 A ar paa Sk ibsvæ rftet i K iel og  kom  
derfra til H am borg for at uddanne sig videre.

E fter e t Sem esters Forløb indkaldtes han som  Soldat i 1914 og m aatte e fter  2 
M aaneders Forlob til Fronten, hvor han opholdt sig 134 A ar uden O rlov. I For: 
som m eren var han derefter  første G ang hjem m e i 10 D age.

H an faldt den 1. D ecem ber 1916 ved  Afoislains (N o rd  for Péronne i D eparte: 
m entet Som m e) kun 24 A ar gammel.

O t t o  B e r t e l  K r e n c h e i  fø d tes i K øbenhavn i 1882 som  Søn af A p o 
teker K renchei i H olstebro. A ar 1900 tog  han alm indelig  F orberedelseseksam en  
fra Ribe Skole.

H an uddannede sig som  Landm and og drog 1907 til Kanada.
D a K rigen udbrød m eld te  han sig frivillig under de A lliered es Faner I det 

blodige Slag ved  Ypern vand t han sine første  Sporer. H an m odtog V ietoriakorset 
og avancerede 1917 til L øjtnant. Han fa ldt den 2. Septem ber 1918
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Kathoveddøren.
A f R ektor P. N . Thorup.

A lle  R ipensere kender „K athoveddøren" i R ibe D om kirke, m ed D y reh oved et, 
vei egentlig  en Løve, om givet af nogle øgieagtige V æ sener. Sagnet beretter, at 
det er en Kat, anbragt her af en RibeÆ orger, der sk y ld te  en K at sine R igdom m e. 
R ektor ved  Ribe K atedralskole (1814— 44), Peter N ico la i Thorup, fortæ ller Sagnet 
paa V ers i nedenstaaen de m orsom m e gamle D ig t fra 1840, som  findes tryk t t 
„Rasks M orskabslæ sning" 1840 og siden er optaget i Thorups „E fterladte Dtgte".

Fortuna duer ej til V ertin de,
Een nøder hun, fast han er mæt,
Een faaer kun L ugten af en  Ret:
Paa Slump hun deler ud  i Blinde.
Fru T hem is seer derpaa m ed Harm.
1 R i b e leved  tvende Brødre,
A f  sam m e Fædre, sam m e M odre,
M en P o u l  var rig, og P e e r var arm.

T il slige T o  vel g ives M age  
Endnu; m en at ulige Kaar 
I Broderskab ei gjorde Skaar,
(H vad ei m an finder alle D age)
D et fandt m an her. D en  rige Broer 
D en  arm e huld til A fsk ed  favner,
Før han til M iddelhavet stavner,
O g trøster  ham  —  ei b lot m ed Ord.

„N u n ok  om  det!" i Spøg han ender, 
Da han e t  H aandtryk fik til Tak, 
„H vad om  v i til Farvel nu drak 
En Skaal af denne her, du kjender?  
Jeg tog  den m ed m ig, da jeg gik,
Og har just ej i B linde grebet.
Du veed st, e t  G las paa Falderebet, 
D et er en gam m el Søm andsskik."

Frem trak han af den dybe T aske  
Hiin ve lb ek en d te  spanske V en.
D e  drak en Skaal, drak een  igjen;
A lt m ere let b lev B ryst og Flaske. 
O prøm t blev Peer og sagde „Broer!" 
Idet sin K at han caresserer,
Som  ju st en M uus ham  præsenterer, 
T ag denne Svend m ed dig ombord!"

„D et faldt m ig ind at speculere  
I det Slags V are. B lot for Spøg,
T ag K atten  m ed som  e t Forsøg,
O g lykk es det, har R ibe flere.
1 frem m ed Land en slig Croat,
M ed G raaskindspcls og Støvler hvide, 
H vo kan P eer P orses L ykke vide, —  
Indbringer vel m ig en D ucat.

„Den sæ tter  jeg da straks i K atte.
Jeg lægger an et K atterie
M ed Firma: Pors e t  Com pagnie;
D et Mier en H andel, som  kan batte."  
Poul skæ nker i og klinker: „Top! 
D en Løier vil vi dog probere.
Broer P eer e t C om pagnie florere!
M en nu Farvel! H un kuler op!"

F o r t u n a  duer ej til V æ rtinde.
Een nøder hun, fast han er mæt;
Een faar kun Lugten af en Ret:
Hun sk ifter  ud i Flæng, den Blinde.
Fru T hem is seer derpaa m ed Harm,
Ei kan hun R et og Skje! forglem m e,
O g gjør da tit, som  hun var hjem m e  
og hjæ lper paa den su ltne Tarm .

En A ften stu n d  i Juletiden
Sad P eer m ed sam t hans Børneflok,
(A f dem  Fortuna gav ham nok)
O g tæ nkte: sad  nu Poul ved  Siden!
G ud veed , hvor nu han flakker om; 
K anskee paa H avsens Bund han sover, 
H er løb just B roderøjet over,
Da P ovel ind ad D øren  kom .

D et hele H uus b lev  fast af Lave 
V e d  Synet af saa kjæ r en G æ st.
„G uds Fred og  en lyksalig Fest!
H er bringer jeg en Julegave."
Frem tog nu P oul en kostbar Skat 
A f T ask en  G uld  og Æ delstene.
„Sec Broer, det er til D ig  alene;
D et er B etaling for din Kat."

„M en har jeg  m istet rent Forstanden?"  
Brød P eder ud. „Broer, er det D ig?
D u vil dog aldrig friste m ig?
Lad see! N e i, D u er ikke Fanden.
N a a  saa i H errens N a v n  fortæ l!
Fortæl, hvad  Pokker kan begribe!
(M en hvad er det?  Ih, hvilken  Pibe! 
D en  ryger!) Poul, m en saa fortæl!"

„Ja Børn!" begynd te Poul, „jeg stranded. 
I seer paa mig. Som  sagt, Barduus!
M it Skib forgik m ed M and og M uus, 
M en ei m ed Kat. M ed to  jeg  landed. 
M en hvor? N aturligviis paa Land,

—  M en —  paa m it K oH  (see  det var
K nuden)

Stod lutter V and. D erfor drev Skuden  
I Storm  og disigt V e jr  paa Strand."

„D og G ud sk ee  Tak! Ei alt forliste,
Jeg redded i m in egen Kat,
H er om  m it Liv, en artig Skat,
Og een i D in , som  T iden  viste.
N u  skal du høre Løier, Peer!
D a Aloens og jeg kom  op af V andet, 
V i gik til K ongen der i Landet.
D en røde Satan ad os leer."
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T itsidst han byder m ig en Pibe,
Som  denne her, tit R øgtobak.
V i sæ tter  os og hotde Snak 
O m  V eir  og V ind , om  Kat og Skibe. 
D u tæ nker nok: den Løgn var god; 
Pout veed  vet knap, hvad Sprog han

talte.
Ja, D u har Ret; m en hvad han m atte 
M ed Lyd og T egn, det Pout forstod."

A tt som  vi snakker, k om  et V æ sen , 
Fortit en M uus, en Ø gte bag.
M oens gav den, vips, e t N akkedrag, 
Saa den btev ganske b leg om  N æ sen , 
O g taa som  D ød  i eet M inut.
Saa snart den rørte sig, Croaten  
V ar straks i Petsen paa Crabaten  
T il —  endeiig  —  den btev caput."

„Tit at forstaae den fine T one  
D in  K at er —  maa jeg  sige —  nem .
Sin Fangst den yd m y g st bærer frem  
O g tægger ned for K ongens T hrone. 
M en tæ nk D ig  nu H ans M ajestæ t!
H an btev af G læ de som  beruset 
O g v iiste  hele K ongehuset 
D en nys ankom ne Raritæt."

„Saa gik vi, kan jeg  troe, tit Taffet. 
D et er at sige, vi os taae,
Og aad att uden K niv og Gaffel.
Flux m ytrer frem  fra hver en  Kant —  
Som  en æ gyptisk  Landeplage —
D e fute D yr, vor  M ad at sm age;
M en Du kan troe, de M ester  fandt."

Jo m eer din M oens dem  inform erer  
Om  sm ukt tit Bords at hotde Skik, 
D esm eer forgabt b lev  vor Cazik  
I K atten. T aus han speculerer.
Da T affelet var endt, han gaaer 
Og kom m er straks igjen  m ed Skatten. 
D en gav han mig, og han tog  K atten. 
D et Sprog, Broerlii, enhver forstaaer."

Og Pout fortalte m eer: hvorlunde  
H an stap om sider fra sin 0  
Og hjem kom  over  satten Sø,
(Hvad ei saa tet er at udgrunde).
D et m ætder Sagnet in te t om;
M en kun, at Povet V e jen  kjendte,
O g Peer en Ladning did forsendte  
Og btev titsid st saa riig som  from.

V o r  Frue da tit Priis og Æ re,
V e d  H endes T em pet i sin By,
En O m gang bygged  han af ny,
(D en  from m e Sjæt ve ls ign et væ re!) 
Paa S ted et hvor den endtes før,
M an seer en K at. Om  K atten dandse  
B em etdte M uus m ed Ø gtesvandse, 
D e t katdes end K a t h o v e d d ø r .

P.  N.  T h o r u p ,  1840.

Ripenser-Samfundets 12. Generaiforsamting
afholdtes den 10. O ktober i „ N y  Rosenborg"s Selskabslokaler i K øbenhavn.

T d  D irigent va lgtes A rk itek t A r n e  F i n s e n .
Form anden, N æ stform an d  i L andsoverskatteraadet, K ontorchef 1. B a n g ,  bød  

V elkom m en og aflagde Beretning om  det forløbne A ar, idet han herunder bl. a. 
om talte den af Ripenser^Sam fundet skæ nkede M indetavte tit R ibe K atedralskole. 
Han rettede en Tak tit A rk itek t F i n s e n, der havd e tegn et T avlen . Form anden  
m indedes de i A arets Løb a fdød e M cdtem m er, H ø jesteretsa ssesso r  P e t e r s e n ,  
Fabrikant I. A . W  i n d f c 1 d^H a n s e n og Isenkræ m m er H. M. P e t e r s e n .

H an opfordrede M edlem m erne tit at stø tte  M ed lem sb lad et m ed Bidrag og til 
at give noget flittigere M øde ved  Sam m enkom sterne.

K assereren, G rosserer E j n a r  C h r i s t i a n s e n ,  aflagde d et reviderede  
Regnskab for Foreningen og U n d erstø tte lsesfon d et, der godkendtes.

T il Formand genvalgtes m ed A kklam ation  K ontorchef B a n g .
I S ted et for K assereren, C h r i s t i a n s e n ,  der ikk e  ønskede G envatg, valg= 

tes stud. jur. R o s e n m e i e r .
U nder E ventuett gjorde Journalist R o s e n  s t a n d  opm æ rksom  paa, at der 

om  kort T id  vil udkom m e en r ibeh istorisk  Bog efter  K inchs R ibe B ys F listorie  
ved  L ektor B l o c h ,  behandlende B yens Storhedstid  fra A nsgar til R eform ationen. 
Han slog  endvidere til L yd for, at Foreningen fik et M cdlem sem btem . D et ved= 
toges at lade Sølvsm ed J a c o b s e n  i Ribe udarbejde en T egning, hvorefter  Bes 
styrelsen  nøjere vil overveje  Sagen. Endelig frem satte  R osen stand  forskellige  
Ø nsker m ed H en syn  til Foreningens V irksom hedsp lan  i R etning af af H ensyn  
td  de yngre Aledlcm m er at gøre F oreningens Sam m enkom ster b illigere og at lægge  
m ere V æ g t paa lødigere A ften er  end paa Spisninger i den kom m ende Sæson, som
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Form anden tovede at tage under O vervejetse.
I den paaføtgende M iddag dcitog  ca. 40 Personer.
D er hotd tes en tang R æ kke Tater.
K ontorchef B a n g  bød V etkom m cn, særlig tit R usserne og „H ejm d af's Re= 

præ sentant.
A rk itek t F i n  s e n  tatte d erefter  for Ribe og R ibe Skote, efterfutgt af bra. 

gende Bifatd.
En sm uk R ibcsang, forfattet af stud. mag. R o s e n m e i e r ,  der aftryk kes am  

det Steds i Btadet, gjorde stor L ykke.
G rosserer C h r i s t i a n s e n  tatte for Russerne, paa hvis V eg n e  stud. jur. 

J e n s  A a  s t r u p  takkede m ed et L eve for Ripenser^Samfundet.
Form anden tak k ed e G rosserer C hristiansen for hans udm æ rkede A rb ejd e  im  

denfor Foreningen.
A rk itek t F i n s e n  tatte for M ateren S t e p h a n  U s s i n g  og takkede ham  

for hans K æriighed tit Ribe, so m  havde g iv et sig saa sm ukt U dstag i hans K unst.
E ndvidere tatte G rosserer C h r i s t i a n s e n ,  Læge F o g h  for P edet N ie isen , 

eand. jur. A g n e r P e t e r s e n  for D am erne og R o s e n s t a n d  for Form anden!
R epræ sentanten for „Hejm dat", Frk. V i  t a n d  t. takkede for In dbydelsen  og  

udbragte et L eve for Foreningen.
L nd er  stæ rkt Bifatd m eddette A fa t e  r e n  U s s i n g ,  at han vitde skæ nke et 

af sine Ribed3ilteder ti) Foreningen tit Borttodning m ettem  M edtem m erne tit Ind=: 
tæ gt for Foreningen.

Forsam tingen k v ittered e  for den sm ukke G ave ved  paa Foghs O pfordring  
atter at ned sæ tte  sig som  G encratforsam ting og enstem m ig at opfordre Hr. U s;  
sing tit at btive ekstraordinæ rt Afedtem, hvorfor denne takkede.

Saa hæ ved es Bordet, hvorefter  m an indtog Kaffen.
D erefter  gik D an sen  og Passiaren tystig t indtit Kt. 3% om  M orgenen, da der 

stu ttedes af m ed et m untert Punschesotd.
D et btev att i att en v etiyk k ct A ften . Kun kunde m an have ø n sk et en tab  

rigere R epræ sentation  for de ætdre M cdtem m er.

Soten skinner paa tegthængte Huse, 
straater ned fra en Himme! saa ren,
Aaen ftyder mod syngende Stuse, 
spejter Munkenes ætdgamte Sten.

: . Dag for Dag gaar Møtters Kværne — 
sindigt bruser en kendt Metodi.
Køer brøte paa Engene fjerne,
Storkens Knebren sig btander deri. :

Maanens Lys træger Domkirkens Tage, 
virker Søtv i hvert knejsende Spir.
Aar for Aar, atte Nætter og Dage 
runger Ktokkernes matmtunge Ir.

: Over Enge danser Taager,
Høets Duft driver ind i vor By, 
kun de kvækkende Frøer vaager, 
synger tyste fra Kvætd og tit Gry.

Stormen rusker i Træernes Grene,
Regnen ptasker mod Gadernes Sten.
Lygter btafrer for den, som atene 
vandrer ude i Høstnatten sen. —

: Under Storm og stride Byger, 
og naar Høstak for Varmen gi r Ly.
Naar fra Østen med Snebyger fyger, 
attid etsker vi dig, vor title By. : :

G e o r g  R o s e n m e i e r .
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De to Ure i den garnle By.
Af Jakob A. Riis.

Jeg husker saa godt den Dag, da det gam le Ur 
kom  i yort H jem . D en  G ang var det ikke garn. 
m elt, m en ungt, og hele  V erd en  og vi se lv  var 
unge.

Splinterflunkendc n yt kom  det fra sit gam le 
H jem  hinsides det store H av, hvor M ændene gik 
klæ dt i Skind og skød  m ed Bue og Pil. A lt d ette  
fortalte Fader os, og v i ly tted e  til m ed store Ø jne. 
Jeg tror nok, det var det første, jeg  hørte om  
A m erika; m en havde jeg  ikke hørt om  A m erika  
før saa dukkede det snart frem  i m in H orisont, 
stort og straalendc, thi jeg  gjorde B ekendtskab  
m ed U ncas, H jortedræ ber og C hingagook ganske  
kort T id  efter, at jeg havde faaet det am erikan. 
ske U r til H usfæ lle; og den D ag i D ag falder det 
m ig vanskelig t at sk ille  d isse  og U ret ad; thi naar 
jeg ser hen til det gam le U r, syn es jeg altid at se 
N a tti B um poos listige A n sig t k igge frem  bag det  

og hans lange B øssep ibe pege ad mig. M en det er at ly tte  til m ine Bamefanta^  
sier, for der har aldrig væ ret m ere regelm æ ssigt og stad igere U r end  dette.

I de m ange Aar, vort gam le H jem  bestod , hang det paa sin Plads, stort og  
sk innende i sin polerede M ahogni.K assc og saa os lige ind i A n sig tet, fortæ llende  
os som  en oprigtig V e n  om  den T id , som  gaar, og som  aldrig kom m er tilbage. 
D et sk ju lte  in tet — det gik aldrig paa A kkord.

I gode D age, i trange D age afm aaltc det T im erne og M inutterne for os, upar. 
tisk  som  en D om m er, ufølsom  kunde m an fristes til at sige, m en det kunde man 
kun. naar m an ikke v idste  ret B esked. .

Fader trak det altid selv  op, han b etroed e ingen anden at gøre det; jeg tror. 
han m ente, U ret vilde have anset det som  en Fornærm else, og da hans H aand, 
der en G ang havde væ ret stærk, b lev  svagog rystende, syn tes jeg at kunne spore  
en Forstaaelse og M edfølelse  i U rets D ikken .

1 T usm ørket Juleaften, naar den travle V erd en s Færd forstum m ede, svang dets  
Pendul i T akt m ed den h øjtidelige  K lokkeklang, som  ringede Julen md; og det 
afm aalte de langsom m e M inutter, naar vi Born i det m ørke V airelse ventede paa, 
at D øren  skulde aabnes for d et straalende Juletræ, ja afm aalte dem  som  m ed  
U v ilje  som  om  det vilde holde fast paa B arndom m ens lykkelige  Glæder. M en 
det kan selv  den hedste  V en  ikke. . ,  ̂ .

D e  glade D age svandt, og dets D ikk en  lød h øjt og b edrøvet t det H jem , hvor 
der efterhaanden b lev  m ere og m ere stille , og M oders m ilde Ø jne var otte rode 
af Graad. O m  N a tten , naar V esten sto rm en  su sede om  H uset og  holdt mrg 
vaagen, laa jeg og ly tted e  og grundede over, hvad det egentlig  var, U ret vride 
fortæ lle mig. N u  tror jeg  næ sten, jeg ved  det.

O« saa kom  ogsaa den T id , da jeg forlod den hjem lige R ede og drog over  
H avet til C hingagooks og H jortedræ bers Land. U ret gav mig det første Indtryk  
af A m erikas V æ rd, derfor tror jeg, det havde sin D e l i, at jeg drog tii den freim  
m edo V erd en sd el. D er var noget i U rets  hurtige, en erg isk e Slag, som  fortalte  
tyd elig t om et kraftigt Folk, der arbejdede, og arbejdede dygtigt. , ^

Saa gik der cn lang T id, før vi m ød tes (U ret og  jeg ), m en saa en glad H jem . 
kom st og et fornøjelig t G en syn  m ed B arndom shjem m et. . . .

A tte r  gik der en T id, og  da d ikkede U ret Farvel til sine trofaste, gam le V en . 
ner hvis Fødder var træ tte af den lange, brydsom m e V andring og nu træ ngte td 
H vile, og saa b o d  U ret Farvel til den gam le By. hvor det havde dvæ let saa længe, 
et vem odigt Farvel, som  blev m ildnet af G læ den over  endelig  at kom m e tilbage  
til sit  gam le H jem , som  det ikke havde set i saa m ange Aar, og hvor et varm t 
V elkom m en  v en ted e  det. T hi det har sikkert hørt hele sin L ivsh istorie tortæ he, 
m edens det b lev om hyggelig  pakket ind, før det skulde til den lange R ejse. Saa 
rejste U ret tilbage den lange, storm fulde V ej, som  det havde tilbagelagt cn G ang  
i sine unge D age, og nu hæ nger det her i m it H jem . D e t  er b leven  lidt gam m elt 
og slidt, ligesom  jeg selv. N u  og da opfanger jeg ligesom  en dirrende Lyd i dets 
Klang, især henim od Jul, og jeg  tæ nker paa at fly tte  det nærm ere Kam m en, tor
at det kan faa lid t V arm e. -  ̂ j

Jeg trækker det se lv  op, ligesom  Fader gjorde det, m en jeg glem m er det under.
tiden, det gjorde han ikke.
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U ret skat træ kkes op hver A ften , det er jo  ikke nym odens. Jeg hotder af at 
tænke mig, at det gam te U r kan tide en titte H vite —  det har ærligt fortjen t en  
Lur —  og saa tager det fat igen friskere og bedre.

N aar jeg  nu har forta it att dette, er det for m ig som  at titstaa et Forræderi —  
men det er Sandhed — at i atte d isse A ar har jeg  haft en anden K ærtighed. Jeg 
føter m ig dybt skam futd ved  at sige  dette, m en tigc siden jeg var D reng, har 
jeg haft en L idenskab for at faa fat i e t  „Bedstefader:U r", et rigtigt Bornholm erur, 
ikke et Taffetur m ed G taskuppet over, m en et Ur, der er højere en d  jeg setv, et  
Ur m ed en Stægts H istorie  — setv  om  den er atdrig saa jæ vn —  jo  jæ vnere den  
er, jo  bedre.

N aar jeg  ser e t  B cdstefad er.U r i en M ibionærs Sat, har jeg a ltid  Føietsen af, 
at det hotdes fangent m od sin Vittie, og at det ønskede at stippe bort. Ja saa: 
dant et U r var det, jeg  saa indertig ønskede at faa fra den gamte By.

For e t  hatvt A arhundrede siden  b oede dér bekend te U rm agere, M ænd, som  
arbejdede ærtigt i deres L evetid, og hvis H æ nders A rb ejd e  endnu er tit og for: 
tætter os om  det; de var dueiige H aandvæ rkere, og de v id ste  at tave U rene saa: 
ledes, at d isse paa én G ang kunde v ise  T iden, D atoen  og M aaneskiftet; og de 
var sto tte  af deres A rb ejd e , derfor undtod de sjæ tdent at sæ tte  N a v n  og Aarstat 
paa U ret, og nu v éd  v i ved  blot at se paa dette, hvor m ange Stægtted, der er 
født og har tevet deres korte L evetid , m edens U ret stog sine Tim estag.

Saadant et U r var det, jeg ønskede, og A ar efter  Aar, naar jeg  kom  titbage 
ti] den gam te By, prøvede jeg paa at finde det for at tage det m ed hjem ; thi det 
var før m in B arndom sven kom  over  tit mig. M en den, som  havd e et saadant 
Ur. vitde ikke sk ibes ved  det; i de H use, hvpr jeg fandt U rene, var de V enn er  
m ed det, og det var jo  netop  det, jeg  søgte  efter.

Jeg titbød en fattig  M and en titte Kapitat for hans, m en han rysted e paa H o: 
ved et og sm itte; det havde væ ret i hans Stægt, saa tænge m an kunde huske, det 
var virketig et T ip:1ip:T ip  O tdefars Ur, og, naar han og M o r ikke var m ere, 
haabede han, at hans D reng, som  var Søm and, vitde tage U ret tit sig; og saa en  
skønne D ag vitde der nok være en  tilte P eter etter H ansem and, som  tuttede om  i 
hans H jem . Jeg rysted e  hans H aand og ønskede, at Sønnen m aatte tigne Fade: 
ren; netop  saadanne V en n er  ønskede jeg det gam te Ur.

O m sider havde jeg  ganske staaet det gamte U r ud af H oved et. Saa en D ag  
henim od Ju) ringede det paa min G adedør —  en frem m ed M and vitde tate m ed  
mig; da jeg kom  ned  ad Trappen —  hvad saa jeg, U ret, det Ur, som  jeg  havde  
drøm t om , det saa paa m ig over Ræ kvæ rket, det stod  akkurat paa det Sted, jeg  
havde ud set ti) det; jeg  var tige ved  at faa et Choc; m en det hete var saa fuhb  
stæ ndig naturtigt, at jeg  b lot n ikkede tit U ret; det var, som  om  det kun var en  
ha!v T im e og ikke en hatv Snes Aar, siden vi skittes. Jeg saa paa M anden, han 
var ikke frem m ed for mig; han var den D reng, som  H avet og den store V erden  
havde lok k et bort fra den gamte B y i de unge Aar, m en han kunde nu drage, 
hvorhen han vitde, under N ord stjern en  etter i Sydkorset, der var attid en P iges 
mitde Ø jne, der hotdt ham  fast og drog ham  hjem ad, og der fandt de da titsidst 
hinanden og rejste sam m en tit A m erika for at finde Lykken. N u  m aatte han jo  
btive i Land. D e t gamte Lir kom  m ed dem  som  deres dyreste  A rv esty k k e  og  
som  n o get andet og større, han kun drøm te tidt om.

D et unge Par rejste  videnom , og det gamte U r saa m ange forskellige Steder  
og m ange forskettige Fotk, efter  at d et havde staaet stihe paa en  Ptet i over Hun: 
drede A a r  i den gamte By, og H jem vé havde det, det er jeg v is paa, U ret kendte  
jo  ikke de frem m ede Fotk og forstod  ikke deres Maat.

T iden  gik, og d ets V enner, de unge Fotk, var tykketige og gtade; der var 
Sang og L atter i H jem m et, Barnet voksed e  op tit at ty tte  tit U rets D ik k en  og ti! 
at begynde et stø jen d e  V enskab  m ed M anden i M aanen.

Da var L ykkens M aat futdt og  L ivet fornøjetigt; m en der kom  tange og trange 
Dage, som  jog  G tæ dcn paa Flugt, de unge Fotk var tangt m od V e s t  paa den an: 
den Side af de m ørke Bjerge; da drog de op og drog m od Ø st; N ord b o en s In: 
stinkt drager ham  attid m od H avet, hvordan det nu er etter ikke, m an syn es  
man er H jem m et nærm ere. D et øvrige af H istorien  er snart fortatt; K one og  
Barn drog tit den gam te By, han btev —  m aaske kunde han [ettere finde A rbejde, 
naar han var atene.

Og nu kom  han da m ed det dyrebare Ur, han vitde sætge det, m en ikke tit 
trem m ede, sagde han, m en tit en fra den gamte By; jeg forstod  det attsam m en.

Jeg stod  og saa paa U ret, det havde M essingsk ive, AarstaH et 1795, og  U rm age: 
rens N a v n  var graveret derpaa. Jeg k end te N a v n et saa godt —  jeg  havde jo  
leget m ed hans B ørnebørn. O g saa den fede M and i M aanen, St. Ctaus, tys: 
tevende. O g nu er U ret hjem m e hos mig, hvor m an ctsker den gamte By tibige
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m ed alle dens dyrebare M inder —  og her skal U ret blive. N aar Skyggerne bliver  
lange, slutter de gam le V en n er  nærm ere sam m en.

O g se nu, hvordan det gam le U r ud løste  sine V æ rdier, det sen d te  ham over  
H avet for at holde Jul m ed sine kære og b lev hos os som  V en n en  fra den gam le  
Bv. Kan du undre dig over, at jeg er glad ved, at d e t gam le U r fandt mig, og 
at undertiden, naar alt er stille  i H uset og alle sover, jeg  da ly tter  til de to Rø^ 
ster  dernede fra. D e t enes langsom  og støt, som  d et passer sig for en gammel 
„Bornholm er", der har ley et før nogen travl D am pfløjte satte  V erdens G ang i 
Fart eller plagede dens D røm m e; sindig og rolig i T a k t m ed d et forbigangne. D et  
andet hurtigt og ivrigt som  dets Land og Folk, altid frem adhastende, m ed hvert 
P endulslag og forsøgende at naa fra den Dag, som  er til, til den, som  er ved at 
gry, og spejdende efter, hvad denne lover. L ndrer du dig, at jeg  tror at de to 
gam le U re fortæ ller om  det H jem , hvor m in V ugge stod , og som  vi alle tre elsker.

Døde.
Fhv. m angeaarig Bvraadsm cdlem  A vlsbruger L. R asm ussen og H ustru i Ribe 

har haft den store Sorg at m iste en af deres Sønner, den godt 25 A a r  gamle cand. 
polit. C a r l  R a s m u s s e n .  , ^

Carl R asm ussen var født i R ibe 1897; i 1916 b lev  han Student fra Rrbe Ka* 
tedralskole. 1 Januar 1923 tog  han statsv id en sk abelig  E m bedseksam en m ed m eget 
fint R esu ltat og var nu ansat under K øbenhavns M agistrat.

I P insen m aatte R asm ussen lade sig operere for en Ø relidelse. D enne Syg* 
dom  gik senere over til L ungebctam delse, der i G aar m edførte  D ød en  paa Kom* 
m uneh osp ita let i K øbenhavn.

A fd ø d e  skildres af sine V enner som  en usæ dvanlig dygtig og sym patetisk  ung 
Aland.

Indehaveren af Struers Laboratorium  i K øbenhavn K em ikeren Fabrikant J. E. 
W i n d f e l d * H a n s e n  er den 31. Maj afgaaet ved  D ød en  efter  en O peration  
paa K om m unehospitalet i K øbenhavn, 65 A ar gam m el.

Ivar Ellung W indfeld*H anscn fød tes i Ribe den 2. Alarts 1858 som  yngste  
Søn af M øller H. H ansen og H ustru Karen, fød t W indfeld . H an tog  1874 IV  
K lasses H oved ek sam en ved  Ribe K atedralskole. 1 1880 blev han cand. pharm. 
og var derefter  1881— 83 Provisor paa københavnske A p otek er . I 1884 ansattes 
han ved  „Struers kem iske Laboratorium " i K øbenhavn. 1902 b lev  han Aledinde* 
haver af Firm aet og var nu Eneindehaver.

A fd ød e, der var en Broder til fhv. B elysn ingsd irektør J. W indfeld*H ansen i 
K øbenhavn, Bankdirektør H. W indfe!d*H ansen i R ibe, Fabrikant A . W indfeld*  
H ansen og Partikulier C. W indfeld*H ansen i K øbenhavn og Fabrikant M. W ind* 
fcld*H ansen i V ejle , besøgte  ligesom  d isse næ sten aariigt Ribe. S idste G ang de 
6 Brødre, hvoraf den æ ldste, B elysningsdirektøren , er 78 Aar, var sam lede i R ibe, 
var 1 A n ledn ing af B ankdirektørens 75 A ars Fødselsdag den 16. D ecem ber i Fjor 
og endnu en G ang var de sam lede ved  C. W indfeld*H ansens 70 A ars Fødselsdag  
i K øbenhavn i Januar.

Isenkræm m er H a n s  AL P e d e r s e n  er d. 12. A u gu st afgaaet ved D ød en  
paa V ejle  Fjords Sanatorium  i en A ld er  af knap 34 Aar. Isenkræm m er H. M. 
P edersen, der var fød t den 28. N o vem b er i Sejstrup, kom , efter  at have frek* 
v en teret Ribe K atedralskole, i Lære hos Isenkræ m m er Schubert paa Mellemdam* 
m en og var senere som  K om m is en kort T id  hos F irm aet Bang K nudsen i Es^ 
bjerg, indtil Isenkræm m er Schubert paa G rund af Sygdom  overdrog Forretningen  
ti! den da kun 23*aarige H ans AI. Pedersen, som  paa en sm uk M aade fortsatte  
denne og yderligere udvik lede den.

H an efterlader H ustru og 2 Sønner.
V o r t M edlem , en k end t og anset dansk Forretningsm and i Stockholm , Gros* 

serer O t t o  K i n c h, er afgaaet ved D øden , 72 A a r  gam m el. A fd ø d e  var fød t i 
R ibe som  Søn af Ribe B ys H istorieskriver O verlæ rer Kinch.

R entier  C a r l  W  i n d f e 1 d*H a n s e n er i Som m er afgaaet ved D øden , 
79 A ar gammel.

D en  5. D ecem ber er vort M edlem  O verbetjen t .1. G . P e t e r s e n  i Ribe død, 
60 A a r  gam m el. P etersen  var kendt af enhver i R ibe og afholdt i vide K redse. 
1889 blev han K ontorist paa Ribe Stiftam t, 1891 K ontorist paa R ibe Byfoged* og  
B orgm esterkontor. Siden 1902 har han væ ret ansat i R ibe kom m unale Politi.
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Bøger.
„ F r a  R i b e  A m t "  1 9 2 3 .  Lehm ann & Stage. 104 Sider.
1 sin R æ kke af fortrinlige A arbøger har H i s t o r i s k  S a m f u n d  f o r  R i b e  

A m t  udsendt 6. B inds ls te  H efte.
H efte t ind ledes denne G ang m ed en velfunderet A rtik e l „Stednavne i Skande, 

rup Sogn" af A ssisten t ved  D an sk  Foikcm indesam ling A . F r . S c h m i d t .  U n , 
der T itlen  „Fattige Tider" kaster Førstelæ rer J. A n d e r s e n  i Føvling baade  
m orsom t og in teressant nogle  S trejflys over D e le  af M alt H erred i vore B ed ste
forældres T id. P rofessor J. T. L u n d b y  e, K øbenhavn, bidrager m ed „Studier  
over V e jen es  u d v ik lin g  i V ardesysse l i O ldtiden", en in teressant A rtikel, der er 
forsynet m ed et K ort og Fotografier af gam le V ejsp or, fhv. Gdr. P. K P e d e r ;  
s e n  (Frøsiggaard), Darum, giver et Bidrag til „Lidt af D arum  Sogns H istorie", 
Gdr. K a r l  H a n s e n  t G jesing fortæ ller om  R akkerhuset i Forum. Sluttelig  
beretter A ss is te n t S c h m i d t  „O m  Trældiget" m ed en E fterskrift af S. A lkæ rsig  
V ejen.

„A  m e r i k a  i B i l l e d e r  o g  l e k s t "  af R o g e r  N i e l s e n .  A sch c , 
hougs Forlag.

V ort M edlem  P resseattache i W ashington Roger N i e l s e n  har paabegyndt 
U d send elsen  af et stort Væ rk om  A m erika i B illeder og T ek st. Første H efte  
foreligger og gør et yd erst in teressant Indtryk. D et vil sp ecielt være af In teresse  
for alle, der har Slægt og V enn er i A m erika. G ennem  T ek sten  vil man faa alle 
m uhge O plysn inger om  U . S. A-, og der bringes fortrinlige B illeder fra alle Sta, 
terne. P risen er billig, 12 H efter  å l  Kr.

A a r  s b e r e t n i n g e n  f o r  R i n g e  R e a l s k o l e  er sen d t os af vort M ed; 
lem Sk oleb estyrer  A x e l N oack . D er d im itteredes i Som m er 10 E lever m ed Real; 
eksam en.

D . K r o h n :  „ R o r b æ k s  K r ø n i k e " .  N y t  nordisk Forlag, A rnold  Busck.
Bogen er en baade spæ ndende og in teressant dansk H errcgaardsrom an. For; 

fatteren er en god Fortæller og ejer ikke saa faa af afdøde Sophus Bauditx's 
bedste Forfatteregenskaber.

Navne og Noter.
R edaktør G. W i l l e m o e e s  havde den 1. Juli væ ret R edaktør af „ R i b e  

S t i f t  s ,T  i d e n d e" i 25 Aar. G ennem  sin V irksom h ed  har han skaffet det  
gam le nationale B lad A n seelse  i v ide K redse, ligesom  hl. a. T uristforen ingen  i Ribe 
er ham m egen T ak skyld ig. Paa Jubilæ um sdagen fejrede ansete  M ænd fra B y og  
Land ham ved  en Fest. B landt Jubilæ um sgaverne var det her i B ladet gengivne  
sm ukke M aleri af Stephan U ssing  (Puggaardsgadc), sk æ n ket af A /S  „Ribe S tifts, 
i  niende —  R tbespejderne deltog  i Juli M aaned under A d ju n k t K rebs L edelse i 
D anske Spejderes ve lly k k ed e  Englandsfærd. —  K om ponisten , Sem inarielærer  
Glat Rtng har taget S tudieophold  i Paris. —  „Ydre Bjerrum" er nedlagt som  Re, 
stauration og afløst af den ny R estauration  ved K am m erslusen. —  N a tten  m ellem  
den 30. og 31. A u gust hæ rgede en stor  Storm flod R ibccgnen. Især var K atastro, 
ten forfæ rdelig ved  det under O pførelse væ rende H avdige ved  R ejsby, hvor 17 
M ennesker om kom , derib landt 2 M urere fra R ibe, sam t paa M anø. —  En ve lk en dt  
Ripenser, U ldhand ler J. N . K i æ r er afgaaet ved  D ød en  den 27. Septem ber. —  
Ribe Sk yttek red s fejrede den 28. Septem ber 60 A ars Jubilæum. — D en 27. O k, 
tober v ied es i Fårup Kirke T andlæ ge Frk. A n n a  Farre J ø r g e n s e n  til D o m , 
m erfuldm ægtig G regers Daac R o  s e n s t a n d i Aabenraa. —  R ibe F olkebib liotek  
er b levet ud videt og forbedret. Foruden B ogudlaanct har B yen  faaet en tid s.  

L æ sestue. Sam tidig er ansat en b ib lio tek su ddan net B ibliotekar Frøken
D. M o r t e n s e n  fra Esbjerg. —  Vo-rt M edlem , dansk P resseattaché i W ash ing, 
ton  R oger N i e l s e n  gæ stede i N o v em b er  sin Fødeby. —  V o rt M edlem , Hr.

d a n s e n ,  ansat i Store nordiske T elegrafselskab  i Finland, er forfly ttet 
td M oskva. Hr. H ansen  har nylig  gæ stet Ribe. —  Ingeniør P eter  P e t e r s e n  
(Søn at Ingentør P etersen , tidligere C ikoriefabrikken i R ibe), der er ansat ved  
et K obberm ineselskab i A laska, er efter  10 A ars Forløb kom m en hjem  paa B e, 
søg i Ribe. H an indm eldte  sig straks i R.,S. —  P o litib etjen t H a n s e n i Ribe er
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død den 18. N ovem ber. —  L ektor D y b  d a l  fik paa sin 70 A ars Fødselsdag  
flere G aver overrakt af E leverne, hl. a. en M erskum spibe fra „H ejm d al'. — D en  
1. O ktober  fejrede alle gam le R ibeelevers V en , P ed el N i e l s e n ,  sit 25 A ars 
Jubilæum ved  R ibe K atedralskole. R ipenser:Sam fundet overrakte ham en  sm uk  
T in:C igaræ ske m ed Indskription . N ie lsen  beder os gennem  Bladet takke for 
G aven, som  han b lev  m eget glad for. —  A rbejderne i Set. C atharinac Kirke skru  
der god t frem , m edens A rb ejd et i K losteret hviler. K irkens og K losterets Re: 
sturcring bliver færdig i 1928- —  B ankdirektør H. W  i n d  f e 1 d^H a n s e n i R ibe 
kunde den 25. N o v em b er  fejre  50 A ars Borgerjubilæum , id et han, der ganske  
v ist siden Faderens D ø d  1866 havde bestyret R ibe M idtm øHc, 1873 fik s it første  
selvstæ n dige Borgerskab som  Ø lbrygger! Ø lbryggeriet, som  han i nogle A ar  
drev ved  Siden af M øllen, laa i K orbrødrcgade. —  Lærer og K ordegn K o  f o e d 
har taget sin A fsk ed  fra R ibe B orgerskole, hvor han har v irk et siden 1885. —  
D an sk e V aabenbrødres R ibeafdeling, der har bestaaet siden  1866, er ophæ vet, 
da det sid ste  M edlem  Partikulier Chr. J e n s e n  flytter fra B yen. Fanen skal 
sam m en m ed andre A fd elingers Faner opbevares paa K old inghus M useum . —  
V o rt M edlem  A rk itek t A rne F i n s c n er dekoreret m ed den franske D ekoration  
Sølvpalm erne. H an har teg n et M indestenen  i G ravlunden i L øgum kloster for de 
der døde franske, belg iske og russiske K rigsfanger. A rk itek ten  har ligeledes  
tegnet K irkegaardsm urcn om kring den son derjyd sk e K irkcgaard i Soissons i 
Frankrig. —  G rønlandsfareren, M agister Lauge K o c h ,  der er Student fra R ibe 
K atedralskole, er dekoreret m ed F ortjenstm edaljen  i G uld. —  En af R ibeegnens  
kendte og afholdte Landm ænd, Gdr. G uttorm  S ø r e n s e n ,  Tangegaard, er den  
1. D ecem ber afgaaet ved  D ød en  63 A ar gammel. Sørensen, der var en Brodér til 
P rovst Th. Sørensen forhen Skanderborg, var 1917— 21 M edl. af R ibe Byraad. lø v :  
rigt har han isæ r nedlagt et stort A rbejde indenfor R ibe og O m egns Landbo: 
forening, hvis Form and han en T id var. —  P rovst Sim on H a n s e n  i H elsingør  
er udnæ vnt til R. af Dbg. —  Cand. theol. Forfatteren Karl L. A  a s  t r u p  er be: 
sk ik ket til Sognepræ st for H usb y og Sdr. N issum  i R ibe Stift. K. L. A . er Stu: 
dent fra R ibe K atedralskole. —  Cand. phil. Frk. E m m y W i l l e m o e s  er rejst 
til Paris for at fortsæ tte  sine Studier ved  Sorbonnen. H en des Søster  cand. phil. 
Frk. B odil W . er rejst til Set. Clou. —  V ore M edlem m er Ingeniør cand. pqlyt. K. 
Daugaard P e t e  r s  og stud. polyt. P. A  g c r b æ k  deltog  i danske P olytekn ik eres  
R ejse  til Paris i Som m er. —  Stud. m ed. K. A g e r b æ k  og stu d . mag. C. C h r ]: 
s t e n s e n var som  Spejderførere i England. —  Ribe Stiftsm useum  har køb t en 
M arm orbuste af H. F. Fejlberg, udført af K unstneren H ansen  Jacobsen. —  Fru 
A n n a  M u l l e r ,  Enke efter  H o telejer  Jes M üller, „H otel Riberhus", er død 76 
A ar gammel.

Ribe Katedralskole.
K a p t a j n  R a s m u s  N i e l s e n s  L e g a t  er uddelt til Studenter fra og  

E lever paa Skolen:
T il S t u d e n t e r  ud deltes 4 P ortioner å 250 Kr. til (N a v n e t  i Parantesen er 

Faderens eller M oderens N a v n ): ^  .
A n to n  A n dersen  (M urer Chr. A n dersen ), H arald D ejgaard  (Lærer D cjgaards 

E nke), N ie ls  H erm an C hristensen (Jørg. C hristensen , R ibe M ark), Karl Jørg. 
P etersen  (Lærer K. A . P etersen , N . Fårup).

Følgende E l e v e r  fik tildelt m indre P ortioner saaledes: Johs. K jelstrup 150 
Kr., A n to n  K arkov, A n n elise  Lauridsen, Iver A n dersen , W ill. Sørensen og Carl 
C, H ansen, hver 100 Kr.

U n dervisn in gsm inisteriet har under 15. A u gust m eddelt k on stitueret A d ju n k t  
K a j  K. K r e b s  fast A n sæ tte lse  fra 1. A u gust 1923 at regne.

D er  er m eddelt L ektor ved  Ribe K atedralskole Chr. D  y  b d a 1 A fsk ed  paa 
G rund af A lder i N aade og m ed P ension fra 31. Juli 1924 at regne.

Ripenser:Samfundets Fester.
Lørdag den 8. D ecem ber afholdtes festlig  Sam m enkom st i H otel Phønix' ScL 

skabslokaler. D er ind lededes m ed Souper. D erefter  var der en udm æ rket A f:  
tenunderholdning. Frøknerne L orentzen og M oesgaard sp illede A io linduetter, 
Fru V alborg G jer løv  sang danske Sange og V iser, og Sangkom ponisten  Saxtorph  
M ikkelsen  sang A ak jæ rske og B ergstcd tske Sange til eget L uthakkom pagnem ent. 
D erefter  var der Bal. D er var m ødt over 80 M edlem m er, deraf flere ældre bl. a. 
S tiftsp rovst P e d e r s e n  og P rovst O k s e n ,  tid ligere H erfølge, Læge M ax 
B r a m m  e r, Aarhus, og  flere af hans A argang skæ nkede under Festen R.:S. 200 
Kr. U nder F esten  forudb estiltes 75 L odsedler til R ibem aleriet.
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Til
Ripenser^Samfundets Medlemmer!

Puggaarc/sgacfe. -Stephan L/.sshig p/nx.

O ven staaende sm ukke Ma!cri (Størrelse 66 cm-'), som  M a!cren Stephan U  s. 
s i n g  har sk æ n ket R.;S„ bordoddes blandt vore Medlemmer tit Fordc! for For; 
eningen.

Lodsedier å 2 Kr. pr. Stk.

faas fra Januar 1924

I K  ø b e n h a v  n hos K assereren, stud. mag. R o s e n m e i e r .  Strandvej 19*, 
og i A rnold  B u  s e k s  B o g h a n d e l ,  K øbm agergade 49.

I R i b e i Chr. F. T  c.r m a n s e n s Boghandel.

M edlem m er, der ikke bor i K øbenhavn eller Ribe, kan m od Indsendeisc af Bc; 
løbet +  P orto  til ovennæ vnte  Steder faa L odsedlen  t i l s e n d t .

Lodtrækningen finder Sted  ved  R.sS.s Foraarsfest i M arts 1924, og R esu ltatet 
bekendtgøres i „Ripenser;Bladet"s Som m ernum m er.

Bestyrelsen.
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Ribe Katedralskoles Indbydelsesskrift 1923. .
In db yd elsessk riftet til A fgan gs, og A arsprøverne v ed  R ibe K atedralskole i Jum  

1923 indeholder de sæ dvanlige Skoleefterretn inger v ed  R ektor W i l l u m s e n .
T il Studentereksam en 1922 ind stilled es og b esto d  14 E lever, 4 k lassisk .sprog. 

lige, 3 nysproglige og  7 m atem atiske. 17 E lever in d stilled es td  og bestod  Rea-.

D e t nye  Skoleaar b eg y n d te  m ed 232 Elever; den 7. Maj 1923 talte Skolen 223 
Elever —  134 D renge og 89 Piger. A f  d isse er 147 h jem m ehørende ! Rtbe og 76

^  D en*9^Juni 1922 k on stitueredes P rem ierløjtnant K. K. K r e b s  som  A d jun kt 
ved  Skolen fra 1. A u gust at regne. D en  2. Septem ber m ed d eltes A d jun kt K l ø r .  
b y e  fast A n sæ tte lse  fra 1. A u gust at regne. U n der  8. N o v em b er  udnæ vntes  
A d ju n k t T . N  ø r r e g å r d til L ektor fra 1. N o v em b er  at regne. U nder 19. D e .  
cem ber m eddeltes L ektor V . F. B e e h  efter  A n søgn in g  A fsk e d  m ed P ension fra 
31. D ecem ber at regne. I Program m et bringes L ektor B eeh  en T ak  tor dygtigt  
og sam vittighedsfu ld t A rbejde  i m ere end en M enneskealder i Ribe K atedral.

^ ° D e t  forløbne Skoleaar har ikke væ ret rigt paa større B egivenheder. 31. A u . 
gust 1922 havde Skolen U dflugt til K am m erslusen og  den 16. og l o  D ecem ber  
fe jredes den danske Skueplads' Jubilæum  ved  en H olb ergopførelse  paa T eatret at

Elevm-nc^r _ væ ret noget Skolenæ vn paa G rund af for ringe T ilslu tning
til V a lget i Septem ber 1922.

Maleren Stephan Ussings Udstilling
hos W ink el & M agnussen i O ktober b lev en Sukces. D er  ud stilledes 64 B illeder  
i O lie  og  A kvarel, foruden 35 R ibebilleder, M alerier fra Frederiksberg H ave, Fre. 
deriksborg, Fanø og H elsingør. U d stillingen  b lev  yd erst rosende om talt at den  
køb en havn ske Presse. Bl. a. sy n tes m an af R ihebiU edernc isæ r om  U d sigten  fra 
N y h o lm s Bænk og B illederne fra Skibsbroen, Puggaardsgade og Slipperne.

En stor  D el af B illederne b lev so lgt. B landt K øberne var bl. a. talrige gamle

^Til Foraaret paatæ nker den udm æ rkede M aler at arrangere en  U d stilling  i 
Ribe, hvor han og hans Frue vil tilbringe Julen. D er  v il da væ re en  passende  
L ejlighed for R ibe Stiftsm useum  til at erhverve e t  af M alerens stem ningsfulde  
Billeder. Stephan U ssin g  er nem lig til D a to  endnu ikke repræ senteret paa R ibes 
lille udm æ rkede M alerisam ling.

Ripenser.Samfundets Bestyrelse.
M ed Sorg tog  vi A fsk ed  m ed vor  Kasserer, G rosserer Einar C h r i s t i a n s e n  

der i 3 A ar har b esty ret vort P engevæ sen  og F estarrangem ent paa udm ærket 
M aade. V i haaber og tror, at han stadig vil in teressere sig for  R..S.

V i maa nu sæ tte  vor Lid til stud. mag. R o s e n m e i e r ,  der har m ange B e. 
tingelscr for at blive en  brugbar K raft indenfor B estyrelsen . H an er en trofast  
R ipenser, og  som  m an se  andet S teds i B ladet har him en pæn lille poetisk  „A^ire .

V o r  Forenings Stifter  R eservelæ ge i H æren K nud T h. F o g h  har „sat sig  
ned" paa V enn cm ind evej 26. V i udtaler det from m e Ø nske, at der i den kom . 
m ende V in ter  maa blive godt m ed M avepine og Forkølelse paa V cnnem m dcvcj.

Ripenser.Bladets næste Nummer
tæ nkes udsendt i Juni— Juli 1924. Da R ipenser.B ladct gerne ønsker at fortsæ tte  
gam le R ibeelevers Erindringer, beder vi vore Læsere, der har Smaatræk at tor. 
tæ lle fra Skoletiden , indsende deres „M emoirer" til R edaktionen  i R ibe ledsaget 
af Fotografi inden 1. Maj 1924. ________________________ _

V. Biochs: Ribe Bys Biston'e
er den bedsie yidegane

Faas i alle Boglader. Bestil den hos Grottrup, Termansen og Bentzon 
Ribe eller Arnold Buscks Boghandel i København, Købmagergade 49.

Pris 2 Kr.

U d g iv et af R ipenser.Sam fundet. 
R edigeret af K. H. R osenstand . 

A rnold  Busck, K jøbcnhavn.
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Professor Eugenius Warming.
A f fhv. S tiftsp rovst F. J. Pedersen.

Faa Mennesker har gennem Skoleaarene 
og de første Ungdomsaar staaet hinanden 
saa nær som Eug. Warming og jeg. Han, 
som var født som Præstesøn paa Mandø, 
og hvis Moder tidiig biev Enke, havde en 
Morbroder i Nørup ved Vejle, og i Nørup 
Sogn er jeg født.

I August — vistnok d. 23. — 1852 mødtes 
vi i Kolding Latinskoles 2. Klasse. Vi var 
dengang begge ca. 10% Aar gamle, han 
næppe 2 Maaneder ældre end jeg. Han var 
fra 1. Klasse rykket op i 2., medens jeg, som 
kom lige fra Landet, slap ind i 2. Kl. Strax 
efter den første Maaned kom vi til at sidde 
Side om Side og sad stadig saadan, indtil 

efter et Par Aars Forlob en nu afdød kær Kammerat, Jes Thygcsen fra 
Lykkesgaard i S. Stenderup, kom ind imellem os, og saa sad vi tre da 
stadig Side om Side, indtil Kolding Skole i 1856 blev nedlagt. 1 disse 
4 Aar spiste jeg som uformuende Dreng stadig hver Søndag til Middag 
i Hjemmet hos Warmings Bedstemoder og Moder. Allerede da havde 
Eugenius Søndag Eftermiddag gerne travlt med sine Planter og Insekter. 
1856 gik Thygesen saa til Fladerslev Skole, medens Warming og jeg 
fulgtes ad til Ribe, hvor vi boede i Værelse sammen hos Købm. Pom 
toppidan i Sønderportsgade og fremdeles stadig sad sammen Side om 
Side i de 3 sidste Skoleaar til 1859. Naturligvis kunde der, naar man
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saadan boede i Værelse sammen, komme en og anden Kurre paa Traa. 
den; jeg glemmer saaledes ikke, at Eugenius havde nogle Rotter og sligt 
staaende i Glas for at skelettere dem, medens jeg allerede dengang 
gerne nød en Pibe Tobak, hvilket han ikke gjorde. Saa fik jeg den Idé, 
at hans Rotter stank, hvad de maaske ogsaa gjorde, og saa flyttede jeg 
dem ud i Gaarden, men saa flyttede han bagefter mine Piber ud i Regn. 
vejr — og Freden sluttedes saa paa de Vilkaar, at baade Rotter og Piber 
fik Lov at blive i Stuen. — Hos os havde den daværende „Discipelfor. 
ening" gerne Møde hver Lørdag Aften, og jeg — vistnok noget i For. 
ening med Warming — redigerede vort Blad: „Skolens Satyr".

Smaaferierne tilbragte vi jævnligt hos den fortræffelige gamle Pastor 
Krarup i Bækbølling (Føvling).

I det hele kom vi godt ud af det med hinanden, og 1859 blev vi begge 
Studenter. —

Saa skiltes vore Veje jo noget, idet han, selvfølgelig, gik løs paa de 
botaniske Studier, medens jeg blev Theolog. Men jævnligt mødtes vi 
alligevel Søndag Aften hos den jævne, elskelige Familie Øllgaard ude 
ved Peblingesøen, hvorfra saa brave og dygtige Alænd som de senere 
afdøde Overretsassessor Hans Øllgaard, Borgmester i København Chri. 
stian Øllgaard og Sognepræst Macdonald Øllgaard udgik. Dér kom 
Thygesen ogsaa, og Venskabet og Kammeratskabet holdtes vedlige. 
Hvad et saadant godt Hjem at mødes i kan betyde for unge Studenter, 
kan vanskeligt vurderes for højt. —

Men i Foraaret 1863 drog Eugenius saa ud til Lagoa Santa i Bracilien, 
hvor han vel fik sin egentlige Daab som Videnskabsmand. Jeg skrev en 
Sang — slet ikke saa daarlig — til Afskedsgildet for ham. Men jeg ved. 
blev i det tunge Aar 1864 at være hans stadige Korrespondent om vore 
offentlige Begivenheder herhjemme. —

Da, i et af hans sidste Breve derovrefra, mærkede jeg noget af et 
Omslag. Jeg var nationalliberal, men jeg skønnede, at han havde faaet 
et andet Syn paa vor Politik, formodentlig under Indflydelse af den 
gamle Dr. Lund, han opholdt sig hos. Han var vel sagtens „Helstats, 
mand". Efter nogle Aar kom Eugenius hjem, jeg besøgte ham og saa 
da paa hans Væg et stort Billede af Darwin, hvad maaske blot kom af 
hans Interesse for Darwin som Naturforsker i al Almindelighed og ikke 
betød andet og mere, men som faldt mig, der var kommen ind i en 
stærk religiøs Krise, noget for Brystet.

Ja saa gik jo vore Veje saare forskelligt gennem mange Aar. Han 
blev mere og mere den beromte Videnskabsmand, medens jeg blev ka. 
stet ud i det praktiske Kirkelivs mangfoldige Brydninger. Naar jeg 
kom til København, besøgte jeg ham af og til, og ved vort 50 Aars Stu. 
denterjubilæum 1909 havde vi to gamle Venner Glæde af at mødes. En 
særlig Erindring, som er af Værdi for mig, er et Foredrag, han holdt i 
„Ripenser.Samfundet". Det handiede om Darwin og Lamarck og den saa 
kaldte „Udviklingslære". Han forklarede deres Theorier og fremsatte 
sin Kritik af dem, og endte saa med de Ord, som jeg ikke kan glemme: 
„Ignoramns ef ignorabimns". Jeg forstod dem som en Erklæring fra hans 
Side om Videnskabens Afmagt til at løse disse Spørgsmaal, hvad jeg 
selvfølgelig lagde nøje Mærke til. —

Da han fyldte 80 Aar, skrev jeg et hjerteligt Brev til min gamle Kam. 
merat og fik derpaa et ligesaa venligt Svar. Han skrev deri, at der var 
forundt ham et rigt og lykkeligt Liv. En af mine sidste Erindringer er, 
at da jeg, selv snart 80 Aar gi., en Søndag prædikede i Jesuskirken, havde 
jeg ham blandt mine Tilhørere. Og nu, ved hans Jordefærd fra samme
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Kirke, havde jeg, trods Svaghed, den Giæde at kunne være tilstede. 
Og hans Sognepræst udtaite sin Giæde over, at han, Warming, havde 
sin faste Plads i Kirken og var en kristen Videnskabsmand.

Ja, som fremragende Videnskabsmand indenfor sit Fag er hans Be= 
tydning jo ubestridt, og han var loyai mod sin Kirke og en god Søn af 
sit Fædreland.

Se dette er da Historien om, hvordan det gik to gamie Kammerater 
under deres Følgeskab her paa Jorden. —

23. April 1924.

Ribe.
Af Højskolelærer P. B j e r g e ,  Askov.

Man har bedt mig fortælle noget om Ribes Historie. Der er skrevet meget 
og udmærkede Ting om Ribe, saa for mig at prøve paa at skrive noget endnu 
bedre, det viide jo være, som om jeg vilde prøve paa at skrive en lliiade bedre 
end Homér. Men jeg kan maaske skrive noget om Ribes Betydning for dens Orm= 
giveiser.

Ribe er den gamle By. Den nævnes første Gang 860, da Ansgar fik Lov at 
bygge en Kirke her. Men da havde Ribe været Ribe i lange Tider.

I gamle Dage havde man ingen Kunsthavne. Da sejlede Skibene ind i Flods 
mundinger eller i Aaløbene, og de blev ved saa langt op med Floden eller Aaen, 
som de kunde sejle. Naar de saa ikke kunde komme længere, lagde de til Aas 
brinken. Saa kom Folk med deres Varer, og nu begyndte der en Byttehandel.

Dette gentog sig Aar efter anden. Man fandt, det var praktisk at bygge Boder 
her. Det er den første spæde Begyndelse tit en By. Saadan er Ribe vokset op, 
og det har været længe, længe før 860.

Ansgar havde det praktiske Biik. Han saa at Slesvig eller Hedeby og Ribe var, 
hvad vi nu viide kalde Landets Kulturcentrer. Handelen gik ind ad Ejdermuns 
dingen, over Land til Slesvig, og derfra tii Fyn, Sjælland og Skaane. Den anden 
Handelsvej gik ind ad Aaen til Ribe og derfra videre ind over hele Jylland. Til 
disse to Byer kom Folk ude fra og inde fra. Her var de bedste Betingelser for, 
at Læren om hvide Krist kunde paavirke Folk og spredes ud mellem dem. Ders 
for byggede Ansgar sine første Kirker i disse to Byer.

Og Kirken og Præsterne og den ny Lære gav Byen en endnu større Betydning. 
Og Handelen voksede. Alle de mange prægtige og straalende Sager kom ude 
fra til Ribe. Det var fine Klæder, det var Kunsthaandværk og alt prægtigt, ja 
selv fine Manerer kunde man lære i Ribe.

Da Kong Niels 1127 vilde gøre et prægtigt Bryllup for sin Søn, blev det holdt 
i Ribe. Ingen Steder kunde der udfoldes en Pragt som dér. Valdemar Sejr mod" 
tog sin Dagmar i Ribe. Og i Folkevisen hører vi, at de „rede dennem til Ribe og 
lade sig Klæder skære." Ribe var den Tids København. Vilde man have noget, 
der var kønt og fint og prægtigt og efter nyeste Mode, saa skulde man til Ribe.

Ribe var Møntsted. Her blev slaaet Mønt i Svend Estridsens Dage. Og det 
blev man ved med til efter Reformationen. Det vidner ogsaa om Økonomiens 
stærke Pulsslag i Byen.

Aandelige Strømninger gik de samme Veje. Fra England, fra Flandern, ja selv 
fra det fjerne Spanieland kom der Vindpust paa Vindpust, der bragte Bevægelse 
og Liv ind over vore stille Vande paa Aandslivets Omraade.

Ja, Livet i alle dets Former pulserede stærkt gennem Byen.
Saa kom der stillere Tider. Skibene gik andre Veje, Handelen ogsaa. Men 

Aandslivet holdt sig frisk. Kirken blev ved at hævde sin Plads. Den lærde 
Skole ligesaa. Mægtig har Byens Indflydelse været paa de Folk, der bor i dens 
Omegn. Den, der i sin Barndom har haft Udsyn til Ribe Domkirketaarn, glem: 
mer den aldrig.

Præsten og Folkemindeforskeren H. F. Feilberg har i sin Barndom fra treaars 
Alderen og hele sin Drengetid stadig haft Udsigt til dette Taarn. Den drog ham, 
saa da han blev Mand, satte han Bo i dette Omraade, saa han atter kunde faa 
Udsigt til Taamet. Og den øvede en saadan Indflydelse paa hans videnskabelige 
Arbejde, saa man kan vanskelig tænke ham øve den noget andet Steds i vort 
Land.

Jeg talte en Gang med en Gaardmand paa Fyn. Han var fra Ribeegnen. Nu
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havde han en Gaard paa Fyn. En udmærket hUe Gaard, passende td ham paa 
Størrelsen, gode Jorder, velholdte Bygninger, køn Egn. „Her bor du endda kønt 
og har det godt," sagde jeg. „Ja, det gør jeg jo nok; men jeg bryder mtg ikke 
saa meget om den Skønhed, der er her. Nej, da er der en ganske anderledes stor 
og skøn Natur over ved Ribe," sagde han. „Ja, men der er da ogsaa kønt her, 
indskød jeg. „Der er ingen Steder i Verden, hvor det er saa godt at bo, som der 
hvor man ser Ribe Taam til den ene Side og Hygum Kirke til den anden, sagde 
han saa med Overbevisningens Styrke. Og sandelig om han ikke kort etter solgte 
sin Gaard og flyttede hjem til Ribe.Egnen. . ,

Vi ser, hvad enten det er den intelligente Videnskabsmand eller det er den 
jævne Bonde, Taarnet og den mægtige Natur virker ens paa dem. Den præger
dem, den drager dem, den holder dem fast.

Jeg er født i Ølgod, der ligger omtrent midt mellem Varde og Ringkøbing. 
Det var i Midten af forrige Aarhundrede. Jeg husker, hvor ofte Talen faldt om 
Ribe, og altid med rosende Udtryk. Naar Konerne kom sammen og talte om, 
hvad nyt Tøj de havde faaet, kunde det lyde: Det er godt Ribetøj. Og naar om. 
løbende Kræmmere kom, forsikrede de, at det var udmærkede Ribevarer altsam. 
men. Og talte man om Domkirken, var den mægtige store prægtige Kirke uden 
Mage i Verden. En, der havde været Soldat, kom hjem og fortalte, at han havde 
set en Ribe Domkirke i Roskilde, ogsaa stor og prægtig. Ribe og Domkirke
var for ham smeltet sammen til ét. . . .

En Gang jeg vat i Domkirken, kom en vestjydsk Haandværker travlt ind ad 
Døren. Men saa standsede han paa én Gang. Han saa og saa med aabne Øjne 
og aaben Mund. Saadan gik han stille omkring en Tid. Saa paa en Gang kom. 
mer Travlheden over ham igen. Han skridter af paa langs og tværs og kryds 
ad Kirken. Hvad gik der dog af ham? Da han kom ind i Kirken, blev han op. 
taget af det skønne storslaaede Kirkerum. Han glemte alt. Han blev ved at 
inddrikke disse Indtryk. Men saa kommer den Tanke: Hvordan skal jeg for. 
tælle om dette her, naar jeg kommer hjem? Det er ikke til at skildre. Jeg maa 
have nogle Maal paa, hvor stor og bred og lang alt er; det kan jeg da fortælle 
om. Saadan opfattede jeg ham. Det interessante var i al Fald, at Kirkens Skøn. 
hed og Storhed saa helt fangede den jævne Haandværker, saa Travlheden helt 
faldt af ham, og han ikke sansede andet end selve Kirkens Skønhed.

Kunsthistorikeren N. L. Høyen var en Gang i Ribe. Han var sammen med 
flere oppe paa Taamet. En af dem havde saa travlt med at vise, hvad man kunde 
se fra Taarnet. Navnlig var han utrættelig i at vise, hvor Grænsen i 1864 var
bleven draget. „Hør nu, k æ re -------! Lad os nu lade være med at tænke paa
Menneskers Ondskab; men lad os samle vor Sind og Tanke om al den Skønhed 
og Storhed og Vælde, som Vorherre har givet os i alt dette, vi se.r her omkring 
os," sagde Høyen. Det virkede, saa det blev som en Gudstjeneste, man holdt 
der paa Taarnets Flade.

Ingen Storflaade findes der nu i Ribe Havn. Mønten er flyttet anden Steds 
hen. Moderne og de fine Klæder kommer ikke længere over Ribe. Men dens 
Indflydelse paa Menneskets Sind er den Dag i Dag endnu stor. Dens Skønhed 
tages aldrig. Ældens Adel ligger over den. Naturens Vælde omgiver den. Hvor 
smiler Vaaren friskere og herligere end paa Ribe Engene? Hvor træder Alvoren 
én stærkere i Møde, end naar Stormen rejser Havet ved dets Kyster. I alle Tone. 
arter taler Naturen til én. Ingen Under at Menneskets Sind paavirkes saa stærkt 
deraf.

Ribe Taam ses fra mine Gavlvinduer. Ogsaa jeg mærker, at jeg er paavir. 
ket deraf. Lad dette virke tilgivende, fordi jeg skriver disse Ubetydeligheder.

\
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Ribe Domkirkes Historieskriver.
1824 — Jacob He/ms — 1924.

Den 14. Marts var der hengaaet 100 Aar 
siden Bygningshistorikeren, Læreren og 
Præsten Jacob Helms blev født.

Jacob Helms var født i Sørbymagle paa 
Sjælland som Son af Sognepræst Søren 
Bagge Helms og Hustru Nicoline Alarie, 
f. Zeuthen. Han blev Student fra Frede: 
riksborg i 1842 og Kandidat i 1848.

I 1850 blev Helms Adjunkt ved Ribe 
Katedralskole, hvor han virkede, indtil han 
i 1869 blev Sognepræst for JanderupdJillum 
i Ribe Stift, hvorfra han i 1874 forflyttedes 
til Skellerup og Ellinge paa Fyn, i hvilket 
Embede han virkede til sin Død den 10. 
Oktober 1906.

; /KA? Uden for sin Skole: og Præstegerning
nærede Helms dybtgaaende Interesse for Aliddelalderens kirkelige Byg: 
ningskunst, og denne hans Interesse, der førte ham ind i et fortjenstfuldt 
Studium, næredes i særlig Grad under hans ca. 20:aarige Ophold i Ribe, 
hvis Domkirke jo staar i første Række blandt vore Kirkebygninger fra 
den romanske Periode.

I Helms' Adjunktdage kunde Kirkens Tilstand nok give Grund til 
Bedrøvelse, thi vel var den efter lange Tiders Forsømmelse blevet hjul: 
pet en Del paa Fode ved Nebe/ongs Restaurering i Aarene 1843—45; 
men det var ingenlunde blevet det endelige Ord i den Sag.

I disse Aar foretog Helms med offentlig Understøttelse Rejser saavel 
her i Landet som i Tyskland for at studere den ældre Middelalders kirke: 
lige Bygningskunst.

Udbyttet foreligger delvis i Artikler i „Ny kirkehistoriske Samlinger" 
og i „Traps Beskrivelse af Slesvig".

Aaret efter at Helms var blevet Præst udkom imidlertid hans Hoved: 
værk „Ribe Domkirke", et Værk, der var Resultatet af mange Aars flit: 
tige Studier, gennem hvilke det var lykkedes Forfatteren kunstnerisk at 
placere Ribe Domkirke blandt de berømte Tufstenskirker ved Rhinen, 
en Viden, der fik den allerstørste Betydning for Professor Ambergs hi: 
storiske Restaurering, der fuldførtes i 1904.

Helms var saaledes i 1882 blevet Medlem af Kommissionen til at give 
Forslag om Domkirkens Restaurering.

1894 blev Helms Æresdoktor ved Københavns Universitet og samme 
Aar udsendte han et ikke mindre værdifuldt Værk „Danske Tufstens: 
kirker", ligesom han 10 Aar tidligere havde skrevet en interessant Af: 
handling om Nørrejyllands Granitkirker.

I 70:erne havde han for Direktionen for de antikvariske Mindesmær: 
kers Bevaring bl. a. undersøgt samtlige Kirker i Ribe Amt.

Om Flelms Arbejder om kirkelig Bygningskunst som Helhed siger 
Kunstarkæologen J. Æ. Lø/7er, at disse hører til det værdifuldeste, som 
vor Litteratur ejer paa dette Omraade.

Den sidste Bog, Helms arbejdede paa, var ogsaa om Ribe Domkirke, 
et Arbejde, der kort efter hans Død i 1906 udkom i Anledning af Re:
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staureringen, og hvori Heims bidrager med to værdifulde Afsnit om Kir? 
kens Historie, medens Professor Amberg fortæller interessant om selve 
Restaureringsarbejdet.

Som Menneske var Jacob Heims af en fintdannet Karakter, en bram? 
fri jævn og frisindet Mand i al sin Færd.

I 100 Aaret er der al god Grund til at mindes Jacob Heims, der ikke 
blot vandt et Navn ud over Danmark for sine grundige og ypperlige 
Studier i den gamle Kirkebygningskunst, men frem for alt vil han min? 
des af den By, hvor han efter 20 Aars ihærdig Studium gennem sit mo? 
numentale Værk om Ribe Domkirke sammen med Arkitekt Professor 
Amberg bidrog til at bevare Landets ældste monumentale Kirkebygning 
i den Skikkelse, den nu har.

»Kærgaard«.
Af en Herregaards Saga ved Adjunkt W. Sieverts, Tønder.

I „Nordslesvigsk Sondagsblad" finder vi nedenstaaende Artikel om den gamle 
Herregaard, der er velkendt af alle Ripensere:

Næppe er nogen Herregaard i Danmark vandaliseret som Kærgaard. Fra at 
være en af de anseligste, ældste og smukkeste er den nu en forfalden Fattiggaard. 
Hvor før saa stolte Riddere som de Langers, de Skeelers, de Gerstorners og 
Kragers Guldsporer klirrede, hører man nu kun gamle Fattiglemmers slæbende 
Trin.

Kærgaard ligger mellem Bramminge og Ribe i det sydvestlige Hjørne af Hun? 
derup Sogn. Den laa godt gemt i sin tætte Skov bag Volde og Grave.

Kærgaard nævnes første Gang 1440, da Henrik Esgesen Lange er Herre paa 
Borgen. Den endnu ældre Kærgaard laa 40Q Alen sydligere, hvor Alur? og Vold? 
rester endnu findes.

Af de mange Langer, som har ejet „Kærgaard", var Niels Lange den mest frem? 
ragende. Han var Medlem af „Rigens Raad", og ved Frederik den Andens Kro? 
ning fik han Ridderslaget og til sin Gaard Birkeret tillige.

I 1885 fandt man under Gulvet i Hunderup Kirke et saare kunstfærdigt og 
smukt Alonument, Kenotof, af nederlandsk Arbejde over Hr. Niels Lange og Hu? 
stru, Abel Skeel, med deres liggende Portrætfigurer af hvidt, lidt rødligt Mannor 
og Evangelisterne af Alabast. En forstaacnde Slægt har reddet dette pragtfulde, 
skønne Kunstværk og indsat det paa sin Plads.

Niels Lange havde ingen Børn med sin Hustru, men en Søn med en ufri 
Kvinde. Denne Søn kunde selvsagt ikke arve den stolte Ridderborg, hvorfor den 
overgik til Søhelten Peter Skrams Svigersøn Hans Lange.

Borgen gik derefter over til en Hr. Peder og Jørgen Lange, som solgte den i 
1662 til Hr. Erik Krag, Bramminge Hovedgaard. Da det var efter Svenskekrigen, 
var Borgen meget medtaget, og Krag evnede ikke at sætte Kærgaard paa ret Køl. 
Erik Krags Søn solgte derfor Borgen til Generalløjtnant Gersdorff. Han var en 
vild og levelysten Herre, som mindes den Dag i Dag i nogle haarrejsende Beret? 
ninger: „Den jydske Slagter." En af dem lyder saalunde: Da Gersdorffs Lig 
skulde køres ud af Borggaarden, sagde hans ældste Søn: „Kør saa i Guds Navn." 
Hestene stejlede og fnyste, saa Skummet stod af dem, og de var som naglet til 
Pletten. Saa sagde den yngste Søn: „Kør for Fanden!" Det hjalp. Vognen fo'r 
som Lyn og Torden over Vindebroen ad Hunderup Kirke til. —

I Hunderup Kirkes Gravkapel hviler den levelystne Generalløjtnant Gersdorff 
mellem sine to Hustruer. Taamkapellet er adskilt fra Kirken ved en kunstfærdigt 
udskaaren Egetræsdør. Maaske den smukkeste i Landet.

Enhver, som besøger Kapellet, undlader ikke at løfte Laaget paa den ene af 
Fruernes Kiste. Der ligger hun, smuk og fin i den dejligste Humle. De hvide 
Fingre med rosenrøde Negle er foldede over det synkende Bryst. Døden er kun 
en underdejlig Søvn. Det ses ikke, at det er over 200 Aar, siden Fruen lagde 
sig til at sove.

Efter at Gersdorfferne havde opbygget Langernes prægtige Borg og ejet den 
over hundrede Aar, stillede Efterkommerne den til offentlig Avktion 1786. Gaar?
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den havde 46 Tiender og Kirkegods, 73 Bøndergods og 463 Tønder Hartkorn.
Auktionsdagene 25. og 26. Oktober 1786 mødte en Mængde adelige Damer og 

Herrer i deres statelige Dragter ai Silke og Fløjl, guldbaldyrcde og med lange 
Slæb, som blev baarne ai Pager og Tjenere i spraglede Liberier I den under; 
skønne Lindeallé holdt de svære Karosser, forspændte nogle med fire og andre 
med 6 Heste. Pragtfulde Ridetøjer og sølvbeslaaede Seletøjer flimrede i Soten.
Det var den sidste adelige Udfoldelse paaKærgaard. ___^

Gaarden blev tilslaaet Kammerjunker Gersdorff for 20,893 Rigsdaler; men 
fire Aar efter solgte han den til Niels Jacobsen og Peter Thomsen fra Fanø. Rær; 
gaard var ved dette Salg faldet blandt Røvere; thi disse to Herrer begyndte straks 
at slagte løs paa den mindeværdige Gaard, og den skiftede nu jævnlig Ejer, den 
ene værre end den anden. En af dem, Jægermester Teilmand, satte en Nat alte 
Engene under Vand for at kunne skyde Bekkasiner. Der blev ingen Hø paa Rær;

^ V æ rs t ' afdenTalle var Prokurator Sørensen. Han ødelagde Slevene, nedbrød 
Avlsbygningerne og tænkte endogsaa paa at nedbryde Borgen. Heldigvis havde 
han ingen Dynamit ved Haanden. Han forsøgte med den nordre Fløjs K.æider^ 
hvælvinger; men da disse ikke var til a t hugge fra hinanden, blev han saa despe. 
rat, at han fyldte de smukke Kælderrum med Sten og Jord. Kavallerfløjen paa 
første Sal indrettede han til Kostald og Vognport; men for at kunne taa Køerne 
ind, maatte han hæve Borggaarden en 5 Alen. Dette gav ham yderligere Ideen 
til at fjerne Vinduerne i Riddersalen ud mod Borggaarden og erstatte disse med 
en stor og grim Port; men nu kunde han bruge Riddersalen til Lade, mi at de 
herligste i vort Land. De mægtige pommerske Bjælker, som dannede Lort i Kid; 
dersalen, oversavede han og solgte som Pindebrænde. Øverste Stokværk i den 
østre Fløj, Hovedfløjen, vilde han have ned for at kunne sælge Stenene i de alen; 
tykke Mure. Det gik som i Kældrene. Disse Murmasser var ikke til at løsne 
fra hinanden. Han væltede dem saa ned i Borggaarden og ned i Gravene. Tegl 
og Bly blev overalt erstattet med Straa. , u

Kærgaard, der før knejste vældigt og rankt, skjuler nu sine Lemlæsteiser bag
de mægtige Linde. — ^  , , , . ^  ...

Hr. Sørensen, som mente at blive en rig Mand paa Kærgaard, døde i fattig; 
huset. Der er dog Retfærdighed til, stundom. —

Den sidste Herre paa Kærgaard var Gæstgiver Grejsen, Ribe. Han fuldførte 
Sørensens Ødelæggelsesværk. De to dejlige Skove, „Norlund" og Fruerlund , 
hvor Ridderne havde jaget det ædle Vildt, og hvor den haabefulde Ungersvend 
stævnede Jomfruen til et lifligt Møde, blev fuldstændigt ryddet. De levende 
Hegn, der stjerneformet udgik fra Gaarden, fik samme Skæbne. Endelig kom 
Forstvæsenet — for sent. Hr. Grejsen solgte Kærgaard til de omliggende Sogne, 
som indrettede den til Fattiggaard.

— — — Det er med en egen sær Uhygge, man stiger ned i de haivmørke, men 
smuktformede Hvælvinger. Fortidens rige Begivenheder parret med uhyggelige 
Tildragelser hvisker løndomsfuldt fra alle Kroge.

I det sydvestlige Hjørne findes Indgangen til en Longang. En modrg Mand, 
som vovede sig derind, kom aldrig tilbage.

Under Hovedtrappens Hvælving er selve Fanden manet ned, og det er gjort 
godt; thi man har væltet et mægtigt Kar over Stedet og muret Hvælvingen til. 
For nogle Aar siden undersøgte en nysgerrig Murer dette Forhold. Han bræk; 
kede Hul, men da han med en Jernstang vilde vælte Karret bort, hørte han td 
sin Rædsel: „Let højere op!" Rystende af Skræk lod han Karret falde og skyndte 
sig med at mure Hvælvingen til igen. c n, , .

I Nærheden af dette uhyggelige Sted ligger „Jomfruovnen". Sit Navn har den 
efter en Jomfru, som først druknede og derefter brændte sit Bam. Hver Nat 
vandrer den ulyksalige fra Ovnen til Graven og tilbage igen. Frem og tilbage.
Evig B od.----------- i , i -

Paa Kærgaard har der levet meget betydelige Mænd, og der levedes rigt og 
festligt. Glimrende Fester har vekslet med tragiske Begivenheder. —

Man gribes af Vemod ved at betragte Resterne af den fordums Herlighed, og 
man harmes paa den Slægt, der i grænseløs Uforstand rev ned af stort og kønt, 
hvad Fædrene byggede.

Dødsfald.
Den 10. Marts er en ogsaa af mange gamle Ribedisciple kendt Ripen; 

ser, Domorganist GJahn, afgaaet ved Døden, 78 Aar gammel.
Niels Christian Hans Egede Glahn fødtes den 26. August 1845 i Hjør;
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ring som Søn af Oberst Hans Otto Giahn. Paa mødrene Side var han 
af Grønlandspræsten Hans Egedes Siægt. Sin musikalske Uddannelse 
fik han hos Professor G. Matthison?Hansen. I Tiden 1869—75 var Giahn 
Organist ved Trinitatis Kirke i Fredericia og 1873—74 tillige konstitueret 
Musiklærer ved Statsseminariet i Ranum.

Siden 1875 har Giahn virket som Domorganist i Ribe, fra hvilket Em? 
bede han i sidste Maaned paa Grund af Svagelighed havde søgt og faaet 
bevilget sin Afsked fra 1. April i Aar.

I en lang Aarække var Giahn Sang; og Musiklærer ved Ribe private 
Seminarium. Giahn var dekoreret med Dannebrogsordenens Ridder? 
kors.

Afdøde deltog ikke i det offentlige Liv, men for Byens Musikliv be? 
tød han i en Aarrække meget ikke blot som Domkirkens Organist, men 
ogsaa i Musiklivet i det hele taget og fik ved Ribe Musikforenings Stif? 
telse Sæde i dennes Bestyrelse.

Den 14. Februar er Tømrermester J. Daugaard Peters afgaaet ved Dø? 
den 57 Aar gammel, med ham er en af Ribe Bys mest kendte og afholdte 
Borgere gaaet bort. Han var kendt af enhver i Ribe By, og med oprigtig 
Vemod vil Meddelelsen om hans alt for tidlige Død blive modtaget af 
alle gamle Ripensere.

Jacob Daugaard Peters nedstammede fra en gammel Tømrerslægt i 
Hannover. Han fødtes den 21. Marts 1867 i Ribe, hvor Faderen var Tøm- 
rermester. Efter velbestaaet Svendeprøve arbejdede han en Tid i Kø? 
benhavn, hvorefter han i 3 Aar rejste paa Professionen i Tyskland og 
Svejts. Derefter kom han til Ribe, hvor han løste Borgerskab som Tøm? 
rermester den 24. August 1892.

Blandt den lange Række af Arbejder, som Peters i de forløbne 31 Aar 
har ledet og udført her i Byen, samler Hovedinteressen sig naturligt om 
hans Deltagelse i Restaureringen af Domkirken i Aarene 1899—1904, 
hvorefter han belønnedes med Dannebrogsordenes Sølvkors.

Siden da har han opfort eller ledet Arbejdet ved ca. 100 større og 
mindre Bygninger her i Byen. Vi nævner hans Medvirken som Kon? 
duktør hos Professor Amberg under Restaureringen af Taarnborg, ved 
„Hotel Dagmar"s Restaurering, hans Genopførelse af „Stenbohus" og 
den pietetsfulde Bevarelse af Gavlpartiet i den tidligere Bager Carsten? 
sen tilhørende Ejendom.

Endvidere har Peters gentagne Gange deltaget i Arbejdet ved Aands? 
svageanstaltens Udvidelse og nu sidst ved Vedsted Stations Omdannelse 
til Sindssygehospital.

Daugaard Peters fik i Aarenes Lob mange Tillidshverv betroet af sine 
Medborgere. 1904— 17 havde han Sæde i Byens Raad, ligesom han blandt 
andet indenfor Industriforeningen og Grundejerforeningen udførte et 
godt Arbejde.

Peters var Ripenser i Ordets bedste Forstand, og Drivkraften i hvad 
han virkede var, og det kan siges uden Overdrivelse, hans varme Kær? 
lighed til og Interesse for sin Fødeby.

I den gamle Gaard i Grønnegade, hvor han havde levet siden han 
blev Ålester og gift, havde han og hans Hustru skabt et godt og kærligt 
Hjem for den store Børneflok. Her stod Døren altid gæstfrit aabent 
for den store Venneflok, og Vennerne som hans Medborgere vil mindes 
ham som den gode og virksomme Ribeborger, han var.
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Provst Æ. L. Oksen, tidligere Herfølge, er død i Hellerup, 75 Aar 
gammel.

Erik Lassen Oksen var født i Mosbøl i Skærbæk Sogn som Søn af 
Gaardejer Kjeld Petersen Oksen.

1868 blev han Student fra Ribe Katedralskole og 1874 teologisk Kans 
didat. Efter at have virket som Huslærer hos Grev Aloltke paa Brcgents 
ved blev han 1879 Sognepræst til Hylleholt paa Sjælland og 1894 Provst 
for Fakse, Bjeverskov og Stevns Herreder, en Stilling, han vedblivende 
beklædte efter, at han 1902 var forflyttet til Herfølge.

Efter at have taget sin Afsked, flyttede Oksen til Hellerup.
Provst Oksen var en begavet Personlighed og baade dygtig som Præst 

og Administrator. Derfor vilde man gerne have haft ham til Provst i 
Sønderjylland efter Genforeningen, men af personlige Grunde afslog 
han dette.

Genforeningsdagen prædikede han i Skærbæk.
Provst Oksen efterlader sin Hustru, f. Neergaard, en Datter og en 

Søn, der er Fuldmægtig i Undervisningsministeriet.

In memoriam.

S v e n d  V ie h t  P o n to p p id a n .

Solen skinner over Ribes grønne Enge, hvor Sommerens første Hø 
stakkes, og Aaens sølvglitrende Stribe snor sig gennem alt det grønne 
mod Havet.

Dette sommerlige Syn faar mig til at tænke paa min gode Ven, Læge 
Svend Pontoppidan, hvis pludselige Dod den 27. Februar greb alle os, 
der holdt af ham, saa dybt og smerteligt.

I RipensersBladetfor Juli 1917 udtrykte han selv saa kønt, hvor stærkt 
Ribe midt i det grønne Enghav altid greb ham, det ægte Barn af Ribe:

„Jeg har fra det blaa Middelhav set den synkende Sol lægge et Purs 
purslør over Sierra Nevadas sneklædte Tinder. Men jeg har ogsaa set 
Solen gaa i Hav i Knudedyb mellem Fanø og Mandø; jeg har stirret ind 
mod det glødcfSde Ribe — den By, hvor jeg har levet mine lykkeligste 
Aar og som gemmer mine bedste Minder."

Ribe og Hjemmet her var de faste Punkter i Svend Pontoppidans Liv.
Saa vil jeg da mindes ham som den gode og trofaste Kammerat i Skos 

ledagene i Ribe med mange Feriers lykkelige Friluftsglæder paa Aa og i 
Eng.

Og jeg mindes Studenterdagene i København med mange Afteners 
fortrolige Samtaler i Skæmt og Alvor paa Studenterhybelen paa Østers 
bro.

Og jeg mindes ham, da hans Gerning kaldte ham til Ribe Sygehus, 
hvor han vandt sine Overordnede, Funktionærerne og Patienterne ved 
sin milde, venlige Færd, som det ogsaa var Tilfældet ved Arbejdet paa 
Varde Sygehus, hvor han med Iver gik op i sin Gerning.

Han havde endt sin Uddannelse og alt syntes saa lyst. Nu skulde 
han ret prøve sine Kræfter i selvstændig Gerning da Livet saa tidligt 
udsluktes.

Men hans Minde vil leve iblandt os, Mindet om den trofaste Ripens 
ser, den gode og fint tænkende Kammerat og den hjælpsomme og flits 
tige unge Læge, han var. Kai H. Kosenstand.
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Ribe Turistforening.
Et 25 Aars Jubilæum.

Ribe Turistforening kunde den 12. Maj fejre 25 Aars Jubilæum. Foreningen 
blev stiftet paa Initiativ af Redaktør C. W i 11 e m o e's . Den første Formand var 
Stationsforstander A r n d t, der efterfutgtes af den senere Konferentsraad, Stifts; 
fysikus R i æ r, der endelig 1913 afløstes af den nuværende Formand.

Foreningen har gennem de 25 Aar udfoldet en energisk Virksomhed og skaffet 
Tusinder af Fremmede aarlig til Byen.

Ved at opmuntre Borgerne eller yde økonomisk Støtte er Foreningen bl. a. 
Skyld i, at mange af de gamle Bygninger og Huse er blevet restaurerede. Neden; 
staaende Billeder af Weiss Hus er kun et Eksempel blandt de mange.

De fleste af Mindetavlerne paa Husene er opsat af Turistforeningen. For; 
eningen har udgivet Turistfører paa Dansk og fremmede Sprog og i det hele taget 
udfoldet en rig Virksomhed til Gavn og Glæde for vor By.

Den nuværende Bestyrelse bestaar foruden af Formanden af cand. teol. 
H a a r, Snedkermester D a u, Købmændene J e n s  A n d e r s e n  og Q u e d e n s ,  
Sagfører N o r s  og A rkitekt A x e l  H a n s e n .

f a r  fæiOHranngfn.

S'ønderho.
Alle ripensere kender Sønderho. For mange har det endda gennem årene 

været en sikker skik sommersøndage med godt vejr og nok vand at lade skib; 
broen og engene bag sig og forsøge, om man kunde nå over, inden vandet sank. —

Sønderho er da også nok et besøg værd. Enten man har vadet i land i havnen 
og står på det lave græsdige, eller man er kommet nordfra langs havet og duk; 
ker op over et „bjerg" og ser de mange små parallelle tagrygge, vaderne og Ribe; 
domkirken i baggrunden, føler man, at man står overfor noget uvant. — I læ bag 
en bue af store klitter ligger husene side om side, alle i retningen vestøst for 
at bryde vinden. De ser ens ud: små, hyggelige, med stråtag, grønne vindues; 
karme og hvide sprosser, kalkforsiringer over og under vinduerne, og foran hvert 
en lille have med stokroser og vandpost eller en grønning, omhegnet af bukke; 
tom. — Indvendig er de overordentlig sirlige, med sand på gulvet, gamle fliser 
på væggene, malede panelskabe, pyntelige gardiner, dybe alkover og „Abelone 
Kirstine af Sønderho" for fulde sejl.

Allevegne ser man gamle folk: koner i smukke gamle dragter med tørklæde 
om hals og på hoved, og mænd som med snadde i munden lusker ned for at se 
til havnen. — De unge er til søs og i plads på fastlandet — sådan har det altid 
været skik på Sønderho.

Den lille by blev grundlagt i slutningen af middelalderen af Ribe købmænd. 
I den første tid var den udelukkende fiskerleje, der drev en smule landbrug på 
de dyrkelige småstrækninger mellem klitterne. Senere gik man over til søfart, 
og der var en tid, da Nordby og Sønderho tilsammen havde landets næststørste
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handelsflåde. — Sønderho stod stadig i nøje forbindelse med Ribe: Bakskullerne 
derovrefra hed Ribe flynder, pigerne lod sig fæste bort ved markedet i Ribe — 
som Jacob Riis fortæller — de Ribe købmænd havde part i skibene, og i hø? 
høstens tid gik Sønderhoningdansen på holmene i den tid, da høet i store prams 
me blev hentet over til sandlandets køer.

Ved dampskibenes fremkomst Hk Sønderho et hårdt stød. — Vandet var for 
grundt, Esbjerg opstod, og nu er det forbi med Søn derhos storhed. Der bygges 
ikke flere skibe ved havnen, og indbyggerantallet er aftaget med flere hundrede. 
Nu er det 6—700. — Også Ribe har stået stille som sin gamle koloni, der synes 
mere og mere at løsrive sig til fordel for Esbjerg. —

Det vilde være ønskeligt, om Sønderho og Ribe igen kunde træde i nærmere 
forbindelse med hinanden. Om Riber om Sommeren med „Ormen den lange" 
kunde etablere en fast søværts forbindelse, så alle de turister, der besøger Ribe, 
også kunde få lejlighed til at se dette hengemte stykke Danmark.

Der er stadig nogle trofaste sommergæster og malere, som kommer igen år 
for år. Rode, Forsberg og Wilckens bor derovre. Den sidste kommer sammen 
med indbyggerne, og morsomt er det at høre ham og hans gamle model, „Sor 
Ane", tale sammen. Hun har både været i Petersborg og i Engelland. ja er sågar 
i 1874 strandet på Bornholm. Har hun fået en snaps kirsebærvin, aflever hun 
i rivene fart et vers, hun har lært i skolen: Zwei Knaben jungen auf einer Wiese 
. . .  resten er uforståeligt, men Ane ser triumferende på Wilckens, slår ham i 

maven og siger: „ka do no sætt et over o dansk!"
Sådan er menneskene på Sønderho, flinke og originale, og langt flere skulde 

lære dem og deres gamle skikke og danse, deres små huse og hele Sønderhos 
dejlige natur at kende. De vilde komme til at holde af klitterne og nordsoen 
mod vest, og mod øst engene, vaderne med de skæve koste og udsigten til Ribe 
og Vester Vedsteds hvide kirketårn.

H e l g e  H a a r :  E n  R i b  e?B og og e n  R i b e  b o r g e r .  N yt nordisk For? 
lag, Arnold Busck. 340 numererede Eksemplarer, 15 Sider.

Cand. theol. Haar har været i Rektor Willumsens Pengeskab og dér frem? 
draget en mærkelig gammel Bog, indbundet i Kalveskind og paa saa sindrig en 
Maade, at den kan aabnes til 6 Sider, hvad en almindelig stakkels Hjerne har 
lidt svært ved at fatte. Tit Gengæld indeholder denne Bog ligesom Faraos Køer 
syv andre, hvoraf de fem er hidtil ukendte. Desværre er der Defekter i dem, 
men den enes Fortale lader erkende en Oversættelse af den meget elskende Pe? 
trarcas næsten ukendte Bodssalmer, som Anders Sørensen Vedel har tilegnet en 
„erlig, vijs oc velact" Borger i Ribe, Anders Sørensen Klyne, som sad til sin 
voksne Alder i Ribe Latinskole og var henfalder til Drik og Slagsmaal samt havde 
den grumme Vane at stikke Folk ihjel med Spyd eller slaa dem et Krus for Pan? 
den, alt ialt en brav Mand, som der digtedes skønne latinske Hymner til, og 
som, efter at være blevet saa rig, at han ejede hele den nordre Husrække paa 
Mellemdammen, overtog Stillingen som Fændrik ved Borgervæbningen, der den? 
gang talte 393 Mand og altsaa maa have kunnet slaa nogle ordentlige Slag paa 
Holmene. — Hans Endeligt var trist, i Bispegaarden kom han op at slaas med 
Herredsfogeden fra Gjørding, som huggede ham ned, medens Bispen sagde: Eja 
(ligesom I. C. Christensen). Han Hk da ogsaa et smukt Epitafium i St. Catha? 
rinæ Kirke. Et haabefuldt Afkom efterlod han sig, som alle myrdedes, hals? 
huggedes og døde paa lignende kristelige Vis, undtagen en eneste Stakkel, som 
blev Præst.

Det var nogen skidt Klyne, og Bodssalmerne hjalp ikke.
Cand. Haar har faaet en lille fiks Afhandling ud af sit Stof med Smaaskildrin? 

ger af Patrarca, Vedel og Klyne paa Basis af den gamle Bog, som Kinch i 1854 i 
„Fædrelandet" omtalte som værende i Privateje, og Hr. Haar vil nu gerne have 
oplyst, hvordan den er kommen ind i Rektors Pengeskab, og vi andre kunde lide 
at vide, hvordan han selv fandt den der.

Den gamle Bog er med særlig Pietet opbevaret paa Skolen, der velvilligst har 
givet Forfatteren af ovenstaaende Lejlighed til at undersøge den. Det er For? 
fatterens Fortjeneste, at han har fremdraget dens interessante Indhold for Offent? 
ligheden. (Red.)

G e o r g  R o s e n m e i e r .

C a n u t o .
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„ Fr a  R i b e  A m t "  1924.  Lehmann & Stage. 104 Sider.
I sin Række af fortrinlige Aarbøger har H i s t o r i s k  S a m f u n d  f o r  R i b e  

A m t  udsendt 6. Binds andet Hefte.
Foruden Medlemsmeddelelser har den lødige Aarbog foigende Indhoid:
„Foikeiiv i SKanderup Sogn" ved Husmand Otto Korsgaard Nagbøl. Ordnet 

og udgivet af Assistent Aug. F. Schmidt, København.
„Uddrag af Copic-Bog for Ribe Hospital" ved Frk. Maria Rosenvinge, Ribe.
„Biskop Tønne Bloch som Feltpræst i Aarene 1758—-62" ved Postekspedient

I. T. Rohde, København.
„Den ulovlige Brændevinsbrænding" af fhv. Højskoleforstander, Gdr. S. Ab 

kærvig, Vejen.
„Fattige Tider og Egne" (Alalt Herred i vore Bedsteforældres Tid. Af Første; 

lærer .1. Andersen, Føvling.
„Efterslæt om Trældriget m. m." af Assistent Fr. Schmidt, København.

Af R o g e r  N i e l s e n s  s t o r e  i l l u s t r e r e d e  V æ r k  o m A m e r i k a  
foreligger nu 6 statelige Hefter paa Aschehougs Forlag.

E n  K o m m e n t a r  t i l  G o e t h e s  „ E g m o n t "  er udgivet af Lektor P. 
G r e g e r s e n ,  Esbjerg.

Fra Ejeren af Ringe Mellem; og Realskole cand. mag. Axel N o a c k har vi 
modtaget Skolens Aarsprogram for 1923—24. 1 Aar indstilledes 11 Elever til
Realeksamen og 15 til Mellemskoleeksamen.

Den 10. December døde gamle P. R. Tønder i Grønnegade 95 A ar gammel. 
Han var Veteran fra den amerikanske Krig mellem Nord; og Sydstaterne. — 
Samlingen af Bispemalerier i Domkirken er blevet forøget med et Billede af af; 
døde Biskop Koch, malet af Liitzhøft. — Biskop O l e s e n ,  der var Ridder, 
er blevet Dannebrogsmand. — Nytaarsnat holdtes en smuk Gudstjeneste i Ribe 
Domkirke. — Læge A g e r b æ k  og Forstander N o r r i 1 d er udnævnt til Rid; 
dere. — I Vinter stiftedes en permanent Skøjteforening i Ribe, hvis Formand er 
Lektor N ø r r e g a a r d .  — Byarkivar T e r m a n s e n  har taget sin Afsked som 
Brandinspektør. Hans Efterfølger er kgl. Vejer og Maaler H y g u m  H a n s e n .  
— Den 15. Januar holdt Grønlandsfareren L a u g e  K o c h  Foredrag om sin be; 
rømmelige Grønlandsfærd i sin gamle Skoleby. — Vor Formand, Kontorchef 
B a n g  fyldte den 1. Februar 50 Aar. R. S. sendte Blomster. — Den kendte og 
afholdte Ribeborger, tidligere Ejer af „Stenbohus", N i e l s  C h r i s t e n s e n  
døde den 21. Februar 65 Aar gammel. — Veteran fra 1864, Klodsemager H a n s e n  
er den 25. Februar død 94 Aar gammel. — Skandinaviens første Flyverlæge er 
Dr. H a k o n  B r i n c h ,  Student fra Ribe Katedralskole 1908. — Rektor ved 
0 . Borgerdydsskole (tidligere Ribe) J u l i u s  N i e l s e n  er udnævnt til Docent 
ved Universitetet. — For Fremtiden skal Ribe Bys Arkiv, hvad Dokumenter fra 
og efter 1900 angaar, opbevares i Administrationsbygningen, den tidligere Lærer; 
bolig i Hundegade, medens de ældre Dokumenter bliver paa Raadhuset. — I An; 
ledning af Hundredaaret for Ribe Domkirkes Historieskriver J a c o b  H e l m  s' 
Fødsel har Maleren J o h  s. K r a g h  skænket e t Maleri af Helms, der blev op; 
hængt i Domkirken paa Hundredaarsdagerf d. 14. Alarts. — Vort Aledlem, Gross.
E. C h r i s t i a n s e n  er udnævnt til lettisk Vicekonsul i København. — Uden for 

*  Ribes nye Sprøjtehus, der er indrettet i Kommunens ombyggede Materialhus i Salt;
gade, er anbragt to gamle Stenkugler paa et lavt Underlag. De er det sidste synlige 
Minde om den i 1843 nedrevne Nørreport og fandtes paa to Murpiller udenfor Por; 
ten. — K n u d M. H j o r t, Søn af Overpostbud Hjort i Ribe, har taget statsviden; 
skabelig Embedseksamen. Samtidig med at han forberedte sig til Eksamen, har han 
taget Stilling under Postvæsenet. Han er nu Assistent under Gcneralpostdirektora; 
tet. — H e n n i n g A a s t r u p  har taget Lægevidenskabelig Eksamen. — Bankassi; 
stent V. W i l l e m o e s  uddanner sig i Handels; og Bankvæsen i Marseille. — 
Ordenen Officier de l'Instruction publique (Guldpalmerne) er af den franske Re;
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gering tildelt Redaktør W i l l e m o ë s ,  Ribe S tiftstidende ''. — Vort skattede 
Bestyrelsesmedlem F o g h og vort ikke mindre skattede Mediem Købmand J e n s  
A n d e r s e n  er nu begge ivrige Radioam atører. De Herrer stiller Ur efter 
Eiffeltaarnet og fryder sig over Taler af Stauning, Jazzband og Fløjtetoner fra 
Blaavand. — En Nattergal høres i Aar i Ribe, veritabel, ikke traadløst. — Vort 
Bestyrelsesmedlem, Sekretær cand. jur. A g n e r  P e t e r s e n  holdt den 19. Maj 
Bryllup i Randers med Frøken E. Nielsen, Randers. — Dommer F e r s 1 e v, Køge, 
fyldte den 16. Maj 70 Aar. Han blev Student fra Ribe Skole 1872 og var 1900— 
1902 Herredsfoged i Ribe. Fra 1908—19 var han Borgmester i Køge, hvor han 
nu er Dommer. — En gammel Ripenser, fhv. Købmand K n u d  A a g a a r d  har 
skænket sine 7 Holmeskifter paa Ribe Holme til et Legat for gamle og træns 
gende Mennesker i Ribe. Legatet, der faar Navn efter Legatstifterens Foræidre, 
Bager Knud Aagaard og Hustru Caroline Aagaard, skal bestyres af Byraadet 
og uddeles første Gang 1925. — Stud. polyt. P o u l  A g e r b æ k  har taget Inge; 
niøreksamen. — Vort Medlem Organist F. B e h r e n s  C l a u s s e n  er blevet 
Organist Glahs Efterfølger som Domorganist. — Dansk Presseattaché i Washing; 
ton R o g e r  N i e l s e n  er kommen hjem med 1 Aars Orlov. Presseattachéen 
med Frue f. M e i n h a r d t o g  Børn tilbringer Sommerferien i Ribe. — S v. N o r ;  
r i 1 d har taget Skoleembedseksamen i Juni i Aar. — Frk. E m m y  W i l l e m o ë s ,  
der 1921—22 studerede Fransk ved Universitetet i Neuchâtel og siden 1922 har 
studeret ved Sorbonnen i Paris, har i Marts d. A. ved det franske Universitet 
erhvervet sig Diplom som Lærer i Fransk med Udmærkelse. — Vort Medlem, 
Arkitekt A r n e  F i n s e n ,  har tegnet Kirkegaardsmuren omkring den danske 
Kirkegaard i Braisnes og deltog i Indvielseshøjtideligheden i Juni Maaned. — 
Ripenser;Samfundets første Formand Professor E u g e n  W a r m i n g  døde den
2. April 83 Aar gammel. — Bankdirektør W i n d f e 1 d;H a n s e n har solgt Ribe 
Elektricitetsværk med Ribe Midtmølle til Kommunen. — Fhv. Borgmester, By; og 
Herredsfoged i Frederikshavn C. A. R a m s i n g  er afgaaet ved Døden. Han var 
Student fra Ribe og var bl. a. en Tid Herredsfuldmægtig i Ribe.

Ripenser;Samfundets Karneval
afholdtes den 15. Marts paa ny Rosenborg. Det fik et yderst fornøjeligt Forløb.

Der var skrevet en meget morsom Vise af Læge Fogh og en fornøjelig do. af 
Rosenmeier.

Ved Bortlodningen af det af Maleren S t e p h a n  U s s i n g  skænkede smukke 
Maleri fra Puggaardsgade blev den lykkelige Vinder Frk. Eline Hiibschmann, Ribe.

Vor flittige Medarbejder beretter følgende om den vellykkede Fest:
A tter i Aar har Prins Karneval gæstet Ripenser;Samfundet i det nye Rosen; 

borg, hvis Sal var smykket pragtfuldt med Ribebilleder, fremstillede af Samfun; 
dets yngre Kunstnere; og den høje Herre var fulgt af en broget Skare af Ung; 
dom, hvis Danselyst ikke svigtede Aftenen igennem.

Jazband kalder, Propper, der knalder — Masker, der falder — Humør, der 
stiger — dejlige Piger —- ja, saadan er Karneval, „det kan ej beskrives, det skal 
ses" — eller rettere det skal opleves, thi man maa selv være tosset blandt de 
tossede for at more sig.

God Mad, daarlig Vin, spirituelle Sange af et tykt og et tyndt Medlem. Klap 
for og paa den tykke, Bravo for den tynde, som gav en vercificeret Tale af samme 
Tønde. Lodtrækning om et Maleri —- Dans, Dans og atter Dans, og tilsidst Auk; 
tion over Indboet i Ny Rosenborg. Alt i alt en vellykket Aften trods Efter; 
veerne. A m a g e r .

Et Legat til Ripenser^Samfundet.
Læge M a x  B r a m m c r  i Aarhus har i taknemlig Erindring om sin Skoletid 

skænket Ripenser;Samfundet 200 Kr., som under Navn af „ R i p e n s e r ; S a m ;  
f u n d e t s  S t i p e n d i u m  samlet skal uddeles til e n  y n g r e  S t u d e n t  fra 
Ribe Katedralskole.

Det er Giverens Haab, at andre gamle Elever vil følge dette Eksempel, saa 
et lignende Stipendium kan uddeles ad Aare.

Ripenser;Samfundet takker Dr. Brammer for den smukke Gave, hvorved han 
saa smukt har vist sin Taknemlighed imod sin gamle Skole.

Stipendieudvalget bestaar af Formanden, Kontorchef Ba n g ,  Lektor A m o r; 
s e n og stud. mag. R o s e n m e i e r .

A n s ø g n i n g  om Stipendiet maa indsendes til Formanden, Carit Etlarsvej 5-, 
København, i n d e n  1. O k t o b e r  d. A.
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Ribe Katedralskole.
Adjunkt ved Viborg Katedralskole A. V. N i e l s e n  er udnævnt tii Lektor 

ved Ribe Katedraiskoie fra 1. August d. A. at regne.

Ved skriftiig Studentereksamen Juni 1924 lød Opgaverne (der var 4 at væige 
imeiiem):

„Havet og Danmarks Kyster".
„Om Fremmedords Indtrængen i Dansk, hvor vidt bør man gaa i Bestræbel* 

serne for at fjerne dem?"
„Skiidring af en dansk Samfundsklasse i Fortid og Nutid".
„Æidre og nyere Anskueiser om Pianetbevægeiser".

Discipel A r n o i d  R ø n n p a g e ,  hvis Fader faldt i Krigen, har ved en Høj: 
tidelighed paa Skolen faaet overrakt Sønderjydsk Fonds smukke Mindeur.

Den 29. Februar afholdtes det aarlige Forældremøde.
Kl. 8—12 stod Skolens Undervisning aaben for Forældres og Værgers Besøg, 

og Kl. 1% var der Gymnastik og Sang af Skolens Elever.
Til Forældremødet, der aabnedes Kl. 1% var mødt ca. 50 Forældre.
Rektor W i l l u m  s e n  bød Velkommen og aflagde Beretning om Skolens 

Virksomhed i de sidste 2 Aar siden sidste Forældremøde og nævnte herunder, 
at Skolen fra en Velynder havde faaet en Gave paa 500 Kr. til Hjælp til Af* 
holdelse af Foredrag for Eleverne. Herved var afhjulpet et stort Savn, idet 
Skolen ikke havde nogen Konto, hvoraf saadanne Udgifter kunde afholdes.

Fra flere af Forældrene fremhævedes det ønskelige i, at Skolen i Lighed med 
Seminarierne fik et Beløb til Raadighed for saadanne Foredrag.

R e k t o r  mente ikke, at det for Tiden lod sig gøre af økonomiske Grunde, 
tilmed da Skolen nu har de 500 Kr., men lovede senere at bringe Sagen frem paa 
et Forældremøde.

Derefter holdt Rektor et Foredrag om den højere Skole i den store Skole* 
kommissions Betænkning.

Ribe Katedraiskoies tndbydeisesskrift.
Indbydelsesskriftet til Afgangs* og Aarsprøverne ved Ribe Katedralskole i 

Juni 1924 foreligger nu og indeholder de sædvanlige Skoleefterretninger ved 
Rektor W i 11 u m s e n.

Til Studentereksamen 1923 bestod de 14 Elever i 3die Gymnasieklasse, 1 
klassisksproglig, 8 nysproglige og 5 Matematikere, 23 Elever tog Realeksamen 
og 27 Mellemskoleeksamen.

Skolen tæller nu 215 Elever, 127 Drenge og 88 Piger, af hvilke 134 er hjemme* 
hørende i Ribe, medens 81 er udenbydes.

Under 15. August 1923 fik Adjunkt Krebs fast Ansættelse ved Skolen. Under
3. April 1924 udnævntes Adjunkt ved Ribe Katedralskole A. V. J. Nielsen til 
Lektor ved Ribe Katedralskole fra 1. April at regne. Under 3. November 1923 
fik Lektor Dybdal efter Ansøgning sin Afsked med Pension fra 31. Juli at regne.

Aarsskriftet bringer Lektor Dybdal Skolens Tak for 40 Aars udmærket Ar* 
bejde.

Det forløbne Skoleaar har ikke været rigt paa større Begivenheder. Vi næv* 
ner, at den engelske Student Mr. M o n c k t o n ,  der har undervist i Engelsk i 
nogle Klasser, har holdt Foredrag paa Skolen om Skole* og Studieliv i Oxford.

Pastor R i c a r d og Pastor B j ø r k, Stockholm, har holdt Foredrag paa Sko* 
len, og Skuespiller Sv. Al e t h 1 i n g har læst op for Eleverne.

Skolen har haft den Glæde at modtage en Gave paa 500 Kr. til Hjælp til 
Afholdelse af Foredrag for Eleverne.

Nogle Sportskampe har været udkæmpet med Elever fra Esbjerg og Tønder 
Statsskoler.

I September 1923 foretoges Valg til Skolenævn. Valgt blev Læge Agerbæk, 
Ribe, Pastor T. Møller, Bramminge, Lærer Stensig, Vilslev, og Købmand H. A. C. 
Hansen, Ribe. Som Lærernes Repræsentanter Lektorerne Frøken Wulsten og
C. Amorsen. Rektor er Nævnets Formand.
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Aarsfesten paa Ribe Katedraiskoie
afholdtes den 27. Juni under de sædvanlige festiige Former.

Man sang Charles Gandrups og Waage MatthisomHansens smukke gamle 
Kantate.

Translocationen fik en særlig højtidelig Karakter, derved at man maatte tage 
Afsked med Lektor Dybdal, der nu etter 40 Aars udmærket Arbejde paa Skolen 
trækker sig tilbage til Privatlivet, da de 70 Aar jo nu er Aldersgrænsen.

Rektor Willumsen bragte i hjertelig Ord Lektor Dybdal Skolens Tak, og den 
afholdte Lærer bragte i en fortrinlig Tale, som vi omstaaende bringer efter Tas 
lerens Manuskript, sin Afskedshilsen.

„Hejmdal".
Hejmdalssæsonen begyndte i Aar med en heftig Diskussion, der strakte sig 

gennem flere Aftener, om man for Fremtiden skulde lægge størst Vægt paa Diss 
kussioner eller Foredrag; selvfølgelig formaaede selv ivrige Reformvenner ikke 
at rokke ved Traditioner, og Aftenerne blev ligeligt delte mellem Foredrag og 
Diskussion, behageligt (for det meste da) afbrudt af „Lurens" Toner.

Et af Møderne var fuldstændig „rødt"; der blev holdt to gode Foredrag, et 
om Bolshevikerne og et om Kommunisterne, og dernæst var der hidsig Diskuss 
sion; bagefter svælgede vi i „Pressens" Skandalehistorier for til sidst at afsynge: 
„Nu dages det Brødre o. s. v." — Hvorvidt den røde Agitation har frugtet, tør 
jeg ikke udtale mig om, men det synes ikke saa.

Vi har haft ikke mindre end fem Lærerforedrag i Aar: Adjunkt Krebs holdt 
Foredrag om „Fascismen". Adjunkt Lauritzen holdt hele to Foredrag: et om 
„Gerhart Hauptmann" og et om „Ovid". Lektor Nørregård holdt Foredrag om 
„de forskellige Prometheusskikkelser i Verdenslitteraturen" og Lektor Dybdal 
om „Warren Hastings". Særlig højtideligt var det at høre Lektor Dybdals Fores 
drag, da dette jo efter al Sandsynlighed var det sidste Foredrag, Lektoren holdt 
i „Hejmdal". Præsidenten takkede efter Foredraget Lektor Dybdal for den Ins 
teresse og Venlighed, Lektoren gennem en Aarrække har vist „Hejmdal" ved 
næsten hver Sæson at holde Foredrag der. Lektor Dybdal takkede for Præsis 
dentens Ord, ønskede „Hejmdal" en god Fremtid og udbragte et Leve for Fors 
eningen.

Sæsonens Slutning fejredes ved et muntert Bal paa Skolen.
„H e j m d a 1 i s t".

, Skolebal.
Skoleballet den anden Februar var meget vellykket. Ved Lektor Nørregårds 

utrættelige Hjælp var Salene blevet nydeligt pyntede, og store og smaa Par svang 
sig glade mellem hinanden. Mægtig Jubel vakte „Fyrtaarnet" og „Bivognen", der 
kom ind med Kotillonen og opførte en hel lille Pantomime for de begejstreda 
Tilskuere. — Der var ikke mindre end fire Sange, deraf én paa Latin — som det 
sømmer sig for en Latinskole.

Klokken to holdt Ballet op — og Mandag Morgen var alle Spor af kulørte 
Lygter og Gran forsvundet.

—t.

En smuk Maleriudstilling i Ribe.
Vort skattede Medlem Maleren S t e p h a n  U s s i n g ,  der med sin Frue atter 

i Aar har taget Sommerophold i Ribe, aabnede den 26. Juni en smuk Udstilling 
af Arbejder fra Ribe, Fanø og Møgeltønder i Stiftsmuseet.

Udstillingen af Billederne fra de gamle Gader, Gaarde og Slipper og Aaen og 
de grønne Enge vil for de flestes Vedkommende være flere af vore Læsere be= 
kendt fra Udstillingen i København. Den dokumenterede til Fulde, at vor Ven 
Ussing er Ribemaleren par excellence, og Sukcessen blev fastslaaet allerede den 
første Dag, da der solgtes 5 Billeder.

Senere er der solgt yderligere 5 Billeder. Ribe Stiftsmuseum har købt det 
overordentlig stemningsfulde „Klostergade i Graavejr", og Kunstforeningen har 
købt Møgeltønderidyllen „Hus og Kirke" til Bortlodning blandt Medlemmerne.
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Joachim Wielandts „Extraordinaire Relationer 1721—48.

Blandt de mange Telegrammer, som „Berlmgske Tidende modtog i An. 
ledning af 175 Aars Jubilæet, var ogsaa en Hilsen fra Bankkasserer Riddter. 
mann V i 1 a n d t i Ribe Diskontobank. Vilands Oldefaders Tipoldefader var den 
i den danske Presses Historie navnkundige Bogtrykker og Bladudgiver Kancelli, 
raad og Justitssekretær i Højesteret J o a c h i m  W i  e l a n d  t. Fra 1721 udgav 
den driftige Embedsmand, Forfatter og Bogtrykker danske, tyske og frak k e  
ugentlige Aviser „ E x t r a o r d i n a i r e  R e l a t i o n e r  . Ved hans Død H30 
gdc Privilegiet over paa hans Enke, der imidlertid 1748 solgte Privilegiet til den 
fra Mecklenburg indvandrede Bogtrykker E r n s t  H e i n r i c h  B e r l i n  g, „Ber. 
lingske Tidende„s Grundlægger.

I en Karakteristik hedder det om Joachim Wielandt: „Den Roes bør han 
nyde i sin Grav, at ingen enkelt Mand før vore Dage har virket saa meget som 
han for den danske Presses Udvikling".

Lektor Dybdals Afskedsord til Skolen.
Om Kunsten at være Lærer.

Naar jeg nu forlader mit Embede her ved Ribe Latinskole, vil jeg gerne efter 
gammel Skik sige et Par Ord til Afsked.

Jeg er fuld af Taknemlighed overfor den gamle Skole, som i de mange Aar 
har ydet mig en god Arbejdsmark. Det var i mine unge Aar egentlig ikke mm 
Mening at jeg vilde være Skolemester hele mit Liv, men det blev jeg nu altsaa 
alligevel. For jeg saa snart, at det var et Arbejde efter mit Sind, og jeg vidste, 
hvilken Foryngelsens Kraft der ligger i at have med Børn og unge Mennesker at 
gøre Men jeg saa ogsaa snart, at Undervisningens Kunst er en af de vanskelig, 
ste af alle Kunster, og at jeg aldrig vilde komme til Ende med at lære den.

De Mænd, som styrer Skolevæsnet — ja, jeg burde sige: de Mænd og Kvin. 
der, som styrer Skolevæsnet — er, baade her i Landet og i andre Lande, store 
Teoretikere. Teori er fulgt efter Teori, ogsaa i min Tid; men saa meget blev mig 
klart, at Nerven i al Undervisning er det, at Lærer og Elev forstaar hinanden. 
Hvis de gør det, er Slaget vundet. Hvis denne Forstaaelse ikke opnaas, saa vil 
Undervisningen let, selv om stor Dygtighed og Flid sættes ind paa den, Tøbe ud 
i Sandet, og Nederlaget er sikkert. Denne Grundsætning passer til alle teorier 
og retter ofte Teoriens Fejl.

De Elever, jeg har haft her i Skolen, er jo for det første vore egne Ribebørn, 
og dem kender jeg bedst. Men vi har haft Elever mange andre Steder fra, fra 
Fårup, Vilslev og Bramminge. Vi har haft dem fra Ringkøbing, fra Outrup og 
Aarre, og hvad alle de Byer hedder, helt op til Lemvig og Holstebro. Og vi har 
haft sønderjydske Børn helt ned til Tønder. Kort sagt: hele Vesteregnen har 
været vort Opland. Alle disse Byer og deres Befolkning kender jeg ikke meget 
til, men de Børn, der er kommen derfra, dem kender jeg, og jeg kan tilføje: dem 
kender jeg g o d  t. Og bedre og solidere dansk Ungdom tror jeg ikke, .man vil 
finde noget Steds end disse Vesteregnens Børn, baade hvad Aandsevner angaar 
og i Henseende til Karakterens Bravhed.

Den ene Aargang har ustandseligt afløst den anden, og nu sidder de spredte 
over hele Landet som Tjenestemænd af en eller anden Slags eller i praktiske Livs. 
stillinger. Ikke faa af dem .er døde. Mange af dem er i fremmede Verdensdele. 
Til dem alle, nuværende og gamle Elever, sender jeg i Dag en venlig Hiisen

Jeg takker Rektoren for hans venlige Ord og bringer ham og mine andre Med. 
lærere og Pedellen en Tak for godt Venskab og Samarbejde i den Tid, jeg har 
været ved Skolen.

Udgivet af Ripenser.Samfundet. 
Redigeret af K. H. Rosenstand.

Arnold Busck, Kjøbenhavn.
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Dybdal.
Det er en lidt respektstridig Overskrift, 

men jeg véd, Hr. Lektoren forstaar, at den 
netop er et Bevis paa den Kontakt, der var 
imellem os i Skoletiden. De var ingen 
Snob, der satte Pris paa Titler, og De var 
ikke nogen ærefrygtindgydende Lærer, 
men De var i Deres Færden et Mandfolk, 
som vi holdt af og havde Respekt for. Jeg 
husker, vi Drenge en Dag, De mødte i 
Skolegaarden med en Bule i Hatten, havde 
stor Raadslagning om, hvem der turde gaa 
hen og sige: „Undskyld, Hr. Dybdal, men 
De har en dyb Dal i Deres Hat" — der 
var ingen, der turde. Og mangt et Øjelaag 
har glippet, naar dets Ejermand blev kaldt 

op til Kathederet med Ordene: „Kom herop, min Dreng, frygtelige 
Aalekanin" (et Ord jeg ved Lejlighed skal forære Lis Jacobsen), for 
vi vidste jo, at baade Tiltalen og Revselsen, der paafulgte, var fortjent.

De var ikke af de Lærere, vi gik til med vore Bekymringer, dem 
havde vi i det hele taget ingen af — jo, maaske dog en enkelt, men De 
havde en vidunderlig Evne til at skære igennem Vrøvl og Omsvøb og 
ramme det centrale. Jeg mindes ofte et Foredrag af Dem i „Hejmdal" 
om „Frisind", det varede kun 20 Minutter, men i den korte Tid havde 
De i knappe Sætninger sagt mere end andre vilde have brugt Timer til. 
Og at Haanden var lige saa hurtig som Tanken fik vi et slaaende Bevis 
for den Dag, vi havde Styrtebad, og Agner Petersen fik den for?
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vorpne Idé at banke paa Ruden og dukke sig, i det Øjeblik De passe? 
rede ad den lille Sti bag Badeanstalten. Der gik Sekunder, saa stod De 
i Døren, og da min intetanende tykke Ven Charles var den nærmeste,, 
blev det paa hans mest kødfulde Del Straffen ramte, og tavs gjorde De 
omkring og forsvandt uden at vide, at De havde rettet Smed for Bager. 
Det er den eneste Gang, jeg har set Dem være uretfærdig, og nu da De 
mange Aar efter faar det at vide, tror jeg endda, De vil more Dem der? 
over, for De har altid haft en udpræget humoristisk Sans. Kan De hu? 
ske, da Professor Tuxen inspicerede os i Dansk i en af de Smaa Klas? 
ser, og De spurgte mig: „Kan du nævne mig et af Heibergs Værker"? 
Mit Svar faldt prompte „Nej"! Da morede De Dem, og da vi fort? 
satte „Kan du flere?" og jeg svarede „Ja", lo De højt. En lille literær 
Spøg fandt altid Forstaaelse hos Dem, De satte Pris paa, at vi kunde 
læse ordentligt op, og det glædede Dem. naar De mærkede Interesse 
hos os for Deres Fag, ligesom De paa Bibliotheket holdt et privat Regn? 
skab over vor Udvikling gennem den Læsning, vi i Fritiden søgte.

Nu har ogsaa De forladt Skolen, Hr. Dybdal, endnu en Grundpille 
i det gamle Hus er oprykket og erstattet med en ny, det er tyndet no? 
get stærkt ud i Rækkerne i den sidste Tid, snart kender vi, som dog 
ikke er saa bedagede, ikke' mere Lærerstaben, men vær overbevist om„ 
at for os Deres gamle Elever betyder det ikke blot et Savn, fordi De 
nu engang hørte med til vor Skole, men især fordi vi personligt satte 
Pris paa Dem og holdt af Dem og derfor daarligt kan tænke os en  
anden paa Deres Plads. Deres

Knud Fogh.

Af Jacob A. Riis' The Old Town
ved Emma Remsholm.

Den afdøde Danskamerikaner J a c o b  A. R i i s  beskriver i „The Old Town" 
med en ejendommelig Friskhed sine Barndoms: og Ungdomserindringer fra sih 
elskede Fødeby Ribe. Han ønskede at sætte sin Fødeby et smukt Minde der? 
igennem, og det er vistnok lykkedes ham.

Ved velvillig Imødekommenhed fra Jacob Riis' Plejesøster Frk. Emma Reins? 
holms Side ser Ripenser?Bladet sig i Stand til i dette og følgende Numre at 
bringe nogle Oversættelser fra Bogen om den gamle By, til hvis Oversættelse til 
Dansk Frk. Reinsholm har Eneretten.

1.
Mark og Hede — Seem og Gram Skove — Holmene.

Nogle af mine kæreste Erindringer fra min Drengetid er mine lange Ture 
over Mosen og Heden. Man mødte ikke mange levende Væsener, var man saæ 
heldig at træffe paa en Zigøjnertrup, var det jo en Oplevelse. Nu beplantes 
Heden, og det er godt; men, naar der engang ikke mere er: Moser, Heder,. 
Humlebier med den liflige brune Honning, Gyvel med sin guldgule Farve og de 
sorte Rævlinger, saa siger jeg, godt, at jeg var Dreng i gamle Dage!

Paa en af mine Strejfture langt mod Nord naaedc jeg ved Aftenstid til en 
Kro, hvor jeg kom til at sove i en stor Alkoveseng. Jeg havde næppe lagt mig 
til Hvile, før en Gnaven og Skraben sagde mig, at jeg delte min Seng med Rot? 
ter; men jeg var altfor søvnig til at tage mig af det, og vi havde det nok saa 
hyggeligt sammen og gjorde ikke hinanden Fortræd. Jeg husker ogsaa kun Be? 
givenheden, fordi Mor blev rædselsslagen, da jeg fortalte hende min Oplevelse, 
hun var saa angst for Rotter. Naa, jeg vandrede stadig imod Nord og Vest og 
kom en Aften til en Fisker ude ved Havet. Han bad mig spise til Aften med 
sig. Vi fik røget Hajkød, aa! hvor det smagte, det var en Herreret. Og hvorfor 
skulde det ikke smage. Man spiser Kødet og sælger Skindet, som bliver for? 
arbejdet til Sandpapir.
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I Se em  Skov plukkede vi Nødder, men en tre Mil mod Øst var der v irk e  
lige Skove, hvor vi Drenge godt kunde fare vild, og hvor vi kunde være saa 
heldige at se Dyr. — Der gjordes Udflugter til G r a m  Skov. Saa behøvedes 
alle Byens Vogne, naar baade Voksne og Børn skulde være med. Et halvt Dusin 
„Holstenskvogne" med gule Hjul og Sæder — hvor der kunde rummes 8 å 10 
Personer, kørtes op paa Torvet, hvor Folk ventede paa, at Afrejsen skulde 
finde Sted. Man talte om Vejret, hvordan det vilde blive, ja, der var Skyer 
oppe; men Vinden var i Vest, saa det blev nok godt Vejr — blot det vilde holde 
sig den halve Dag. Nu blev Provianten anbragt, man steg til Vogns, vinkede 
til dem, der ikke skulde med, og saa rullede man afsted. Forandringen fra den 
gamle Bys ufrugtbare, vejrbidte Omegn, hvor Vestenvinden afsvier Træer og 
Buske, saa de altid bøjes mod Øst, som om en Kæmpe med sin Le havde be== 
skaaret dem — og saa hen til Bøgeskoven med Ly og Læ, med levende Hegn, 
med Overflod af Farve og Pragt, det var bedaarende! Medens vore Forældre 
drak Kaffe, besaa Slottet og vandrede om i Parken, legede vi Drenge „Røvere 
og Soldater" i Storskoven, og herligt var det, om vi saa en Raabuk. Rundt om 
paa Mark og Hede laa store Kæmpehøje; de var i gamle Dage rejst over de 
dristige Vikinger. Vi havde oplevet saa meget, at vi havde nok til vaagne 
Drømme.

Saa var der H o l m e t i d e n ,  en festlig Tid!! Den begyndte sidst i Juli, naar 
Græsset var slaaet. Høet var Egnens store Rigdom; men før Høsletten var det 
ikke godt at komme paa Bondens Enge, saa vankede der.

Som en stor Dreng fik jeg Lov til at sejle til Holmene sammen med Fader, 
Dr. Kiær og flere. Da Baaden stødte mod Land, sprang jeg først ud, snublede 
og faldt med Næsen i en „Kokasse", ja, det var jo ikke saa behageligt; men 
hvad var det! noget haardt laa paa Bunden; min Fryd, min Jubel kan ikke bes 
skrives, der laa en Specie, formodentlig tabt af en, som havde lidt af „Holmen 
syge".

Herude paa Holmene træffer vi den begyndende Marsk; Græsset er saa tæt, 
saa frodigt, det fjedrer under ens Fødder. I det 14de Aarh. gav Kongen Hoh 
mene til Byen, som saa skulde forpligte sig til at befæste Byen.

Holmene blev ved at høre Byen til, og Borgerne lejede Engene af Byen.
Naar nu Høet var sat i Stak, drog den gamle By ud med Pik og Pak for at 

holde Fest. De, som havde Raad, kørte derud, de, som ikke havde, gik, sejlede 
ell. roede, haabende at der var Vand til Hjemturen. Men alle havde Kurve og 
Kasser med propfulde af Proviant; det glemmer Danskerne ikke.

Derude paa Engen, der var som et blødt Fløjlstæppe, legede Børn og Voksne: 
Tagfat, To Mand ud for en Enke o. s. v. Og saa det, som hørte til paa Hob 
mene, at dænge hinanden til med Hø. Jeg véd ikke, om der var nogen, som 
betalte for Fløet, vi spredte; eller om Tilladelsen var et Bevis paa Tidens gode 
Vilje.

Til sidst stormede vi Folden, en Slags Fæstning paa den flade Eng, hvor 
Kvæget blev drevet ind i Tilfælde af Stormflod.

Folden havde Jordvolde og et levende Hegn; og at vælte ned ad Volden med 
en blodig Næse eller endnu bedre storme ind i Folden og uddele en saadan, 
det var nok til, at Drengen følte sig som Helt, især naar Pigerne saa paa det 
og viste deres store Deltagelse. Naar Solen gik ned og vi kom tilbage fra vort 
Felttog, trætte og saarede, var Aftensbordet dækket ved en duftende Høstak, 
og det var dejligt. Der er intet saa godt i hele Verden som dansk Smørrebrød, 
naar du er sulten, især det Smørrebrød, du faar i Ribe; men jeg haaber, du har 
en Drengs Mave, for du vil helst spise det altsammen, og ak! og ve! den sidste 
Gang jeg gjorde det!! Nok om det.

Naar det saa blev mørkt, stak man Tællelys i Ølflasker; saadan blev Teltet 
oplyst, og saa gik Dansen lystig til Violinens Klang; enhver fik sig en Svingom. 
Hvis der var Standsforskel inde i den gamle By, saa var den ikke naaet herud.

Baaden og Færgen gled stadig fra Bred til Bred, de blev begge trukket ved 
Reb. Utallige Hølæs kørtes ud paa Færgen. Der kunde være to ad Gangen. 
Baadføreren havde travlt især henimod Aften, da flere og flere muntre Gæster 
vilde glæde sig paa Holmene i den lyse Sommernat.

3dje Søndag i Juli var Holmetiden Slut. Saa blev Kreaturerne „brændt" og 
drevet ud paa Engene for at græsse. Markmanden var da i uindskrænket Be  ̂
siddelse af JJolmene. Og det var ikke et Embede uden Ansvar; thi snart kunde 
Vesterhavet begynde at røre paa sig og varsle om, at hans og Dyrenes Liv vilde 
være udsat for Fare, hvis de blev overraskede af det rasende Hav.
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Galgebakken i Ribe Plantage.
Af Byarkivar C. V . Termansen.

Ældre ripensiske Disciple vil fra en Tid, da Standsforskjellen var 
større end nu mindes Galgebakken som et Sted, hvor der fra Tid til am 
den stod en Dyst mellem dem og Byens Handværkslærlinge eller som 
Samlingsplads til Leg en solklar Eftermiddag, naar der om Formiddagen 
ved en Deputation til Rector var opnaaet Maanedslov. Da Banken med 
sin Galge har spillet en Rolle i Bylivet i mere end 200 Aar, kan der 
være Grund til lidt nærmere Omtale af den.

Formodningen om at Byens ældste Rettersted har ligget tættere ved 
nemlig paa Skrænten mellem Ladegaards; og Hans Hegelunds Mark 
omtrent for den nordøstlige Ende af Valdemar Sejers Alle er bleven 
bekræftet ved de paa Stedet af og til fundne Menneskeben, som ikke 
kunne forklares paa anden Maade end stammende fra Forbrydere, der 
er bievne begravede under eller ved Galgen. Efterhaanden dannede 
der sig paa den Kant en østlig Forstad til Byen af Smaahuse, som efter 
den nærliggende Hellig Gravs Kirke fik Navn af Gravssogn, og det 
kan da tænkes, at denne Bebyggelse har givet Anledning til at Retters 
stedet med Galgen flyttedes længere bort ud til Sandflugtsterrainet 
vest for den nuværende Plantage.

Da det ved ældre Tiders Retspraxis mere kom an paa ved haarde 
ofte umenneskelige Straffe at virke afskrækkende end paa en Forbeds 
ring af dem, som vare komne ind paa Forbryderbanen, valgtes Retters 
stedernes og Galgernes Plads paa iøjnefaldende Steder oftest ved Ads 
gangsvejene til Byerne, hvor saa mange som muligt kunde se Forbrys 
dernes Legemer hænge og svaje for Blæsten. 1 saa Henseende var 
baade den ældre og nyere Plads her ved Byen vel valgte. Paa førsts 
nævnte Sted vilde alle de nordfra kommende, saa snart de vare komne 
ned paa Vejlen eller den lave Strækning over Måderne ind til Langs 
vedels Kjørested, have Galgen med dens Indhold klart liggende for sig 
paa venstre Haand og den anden Plads havde en fortrinlig Beliggenhed 
mellem de to Landeveje til Varde og Kolding, som allerede skilles ad 
strax efter Opkjørselen af Vejlen og saaledes løb paa hver sin Side af 
Galgebakken.

Angaaende Galgebygningens Udseende vides hel god Besked. Kinch 
fremfører saaledes oplysende Regnskabsuddrag baade fra 1584 og 1639 
og Terpager, i hvis Tid Galgen endun stod ved Magt, har i en af sine 
Excerptbøger givet en Beskrivelse af den. Af de i de senere Aar fores 
tagne Arkivudskrifter fremgaar det, at den Form hvori Terpager 
kjendte Galgen, havde den faaet ved en Hovedistandsættelse i Juli Maas 
ned 1702. Der arbejdede ikke mindre end 7 Murmestere, 3 Kalkslagere, 
2 Haandlangere og 2 Tømmermænd paa den, til Stillads omkring Mure 
og Piller maatte der laanes lange Fyrrebjælker, Barguner, Deller eller 
Brædder hos Pengemester Anders Hansen Torup og Kæmner Christen 
Andersen Snedicher laante 4 lange Stiger i sit Nabolag. Da der ikke 
maatte slaaes Søm i det laante Tømmer, kjøbtes hos Rebslager Anders 
Pedersen 22 Stk. Øxenreb til at binde Stilladset sammen med. De tre 
Egebjælker, som forbandt de murede Piller, og altsaa var dem der bar 
de hængte Forbrydere, maatte helt fornyes og kjøbtes hos Præsident 
Worm, de fastgjordes i Pillerne med sex Murankere, som med Kramper 
og Søm vejede 87 Pd. Paa den sydvestligste Pille blev Blyafdækningen
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nedtaget og erstattet med nyt TavIcMy ti! en Vægt af 190 Fd. Hele 
Istandsættelsen kostede Byen 85 Rdlr. 3 Mk. 6 Sk. foruden 35 Tdr. Kalk 
af Communens egen Kalkkule i Tinghusgaardcn. Af Terpagers Beskri; 
velse og ovenanførte Uddrag fremgaar det, at Galgen her har været 
meget lig Galgen ved Visby paa Gulland, hvoraf en betydelig Del er 
bevaret til vore Dage ved en af Adgangsvejene nord fra.

Saalcdes som Galgen istandsattes i 1702 stod den omtrent i 100 Aar, 
men i den mellemliggende Tid var dels en mildere Retsopfattelse kom; 
men til Orde og dels synes Ribe efter Delinqventudgifterne at dømme, 
der forskudsvis udrededes af Byens Kasse, at have været forskaanet for 
større Forbrydelser udover Tyverisager og som Sagefaldslisterne ud; 
viser nogle Uenigheder mellem Naboer og Slagsmaal paa Markedsdage, 
hvorfor Galgen stod ubenyttet og forfaldt. Magistraten lod den derfor 
8. Juni 1793 opraabe ved offentlig Auction til Nedbrydning. Kæmner 
Christen Koch fik Hammerslag for 5 Rdlr. med Forpligtelse til at have 
de nedbrudte Materialier fjernet fra Pladsen inden Mikkelsdag. Ned; 
brydningen gjorde han saa grundig, at det ikke har været muligt senere 
at paavise Pladsen, hvor Galgen har staaet. Selv det sidste Murgrus 
toges i Brug og kjørtes ned i den ovenomtalte Vejle, der altid trængte 
til Istandsættelser og hvori ogsaa en stor Del af Slottets Murværk er 
havnet.

Ogsaa om Skarpretterne vides lidt. Den næstsidste hed Witz Gel; 
ders og var som saa mange af sine Embedsbrødre af fremmed Oprin; 
deise. Han indehavde Bestillingen fra c. 1690 til 1712 og tituleres altid 
i Regnskaberne med Mester, hans faste Løn udgjorde 10 Rdlr., hvortil 
kom 2 Rdlr. 4 Mk. for at renholde Torvet og Skibbroen, det forlangtes 
dog ikke at han selv skulde udføre dette Arbejde men kunde bortaccor; 
dere det til Natmanden og nyde den Fortjeneste deri kunde ligge. Des; 
uden havde han Fribolig i et lille Byen tilhørende Hus, formentlig i den 
sydlige Ende af Præstegade, med Bræddegavl til Gaden og 3 Fag Bly; 
vinduer i Dørnsen. Den 13. December 1706 afblæste en Del Tagsten, 
som Mester W itz tilbød selv at ville lægge op, naar Byen vilde bekoste 
Tagstenene, hvilket Magistraten fandt rimeligt. Plans Eftermand og 
sidste Indehaver af Embedet hed Vitt Wagener og fungerede fra 1713 
til 1745. Efter Navnet at dømme hørte han til en af de vidtforgrenede 
tyske Skarpretterslægter, der efterhaanden havde bemægtiget sig Nor; 
dens Embeder, som Magister Hugo Mathiessen oplyser i sin interessante 
Bog om Bøddel og Galgefugl. I hans Embedstid affattedc Magistraten 
under 30. August 1731 en Instrux for ham med tilhørende Taxt for hans 
Arbejde. For Expl. for et Hoved at afhugge med Sværd 10 Rdlr., naar 
det sker med Øxe 8 Rdlr., for en Haand at afhugge 4 Rdlr., for et Hoved 
og en Haand at sætte paa Stejle 4 Rdlr., for en Flængning at foretage 
10 Rdlr. og for den døde Krop at nedtage 4 Rdlr., for et helt Legeme 
at partere og lægge paa Stejle 12 Rdlr. I Aaret 1745 døde Wagener 
og Skarpretterbestillingen blev ikke mere besat her i Byen.

Endnu en Gang kom Galgebakken eller en af de andre Sandhøje i 
dens Nærhed til at spille en Rolle i Byens Retshistorie. I Begyndelsen 
af December Maaned 1842 fandtes i en Grøft nordenfor Plantagen Li; 
get af en Mandsperson med stærk forslaaet Ansigt og knust Tinding. 
Man blev hurtig klar over, at der havde fundet et Mord Sted og at den 
myrdede var en 60aarig Mand Anders Vad fra Tjæreby, som havde 
været ovre at tærske paa Føhr og tjent sig en lille Sum. hvilken han nu 
var paa Vejen med til sit Hjem. Han havde været set i Selskab med en
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yngre Arbejdskart og ved den under Borgermester, Overauditeur 
Høyers Fraværetse constituerede Fuldmægtig Witmanns hurtige Indgri: 
ben lykkedes det snart at anholde denne og indbringe ham i Arresten 
her. Han hed Anders Andersen Storgaard, var fra Morsø og 24 Aar 
gammel. I Begyndelsen nægtede han at kjende noget til Mordet baade 
da Liget blev ham forevist og da han blev ført ud paa Marken til Mord: 
stedet, hvor Sporene af hans Træsko, der havde en ejendommelig Form, 
endnu vare synlige. Efter et Par Dages Forløb bekjendte han dog, at 
han havde ombragt Anders Vad, som han opgav havde drillet ham 
med Skjældsord og anden Tiltale paa deres Vandring, og da denne var 
ved at krybe over en Grøft, havde han givet ham et Spark i Hovedet 
med sine Træsko og derpaa tre Slag med sin Stok. Da han lidt efter 
vendte tilbage til Stedet, var Vad død, hvorefter han fratog ham, hvad 
han havde hos sig af Værdi. Nogen Tid efter at Storgaard var kom: 
men under den lovbefalede Religionspaavirkning, begj ærede han sig frem: 
stillet i et nyt Forhør og bekjendte da, at Mordet var sket med Over: 
læg for at komme i Besiddelse af hvad Vad havde med sig, særlig var 
det et Lommeuhr der havde fristet ham. Den 31te Juli 1843 faldt Un: 
derretsdommen og blev Anders Andersen Storgaard dømt til at bøde 
Liv for Liv efter Lovens Bogstav. Derpaa gik Sagen til Overretten i 
Viborg, hvis Dom stadfæstedes af Højesteret den 20de December 1843 
og gik ud paa, at Morderen havde sit Liv forbrudt og skulde lægges 
paa Stejle og Hjul. Ved kongelig Rescript af 3. Januar 1844 blev Straf: 
fen for saa vidt formildet, at Stejle og Hjul bortfaldt men Dødsstraffen 
bibeholdtes.

Den 26. Januar 1844, Formiddag Kl. 10 fandt Henrettelsen Sted paa 
en Høj vesten for Plantagen overværet af mange Mennesker. Borger: 
væbningen dannede en Kreds om Højen, Borgermester Høyer oplæste 
med høj Røst Dommen og Præsten ved Set. Catharinae Kirke Christian 
Erik de Thurah bragte Delinqventen Religionens Trøst, hvorefter Exe: 
cutionen foregik. Desværre kom Skarpretteren daarlig fra sit sørgelige 
Hverv, maatte bruge to Hug og næsten skjære Hovedet fra Kroppen 
med sin skarpe Øxe. Ribe Stifts Tidende, som hele Tiden havde holdt 
sine Læsere vei rettet om Mordsagens Gang vel sagtens ved Med: 
delelser fra Politimesteren, udtalte samme Dag som Henrettelsen havde 
fundet Sted sin berettigede Harme og Afsky for den Maade den var 
udført paa og søgte at berolige den ophidsede Stemning i Byen ved en 
Udtalelse om, at det førsteHug alene havde været fuldt dræbende, 
løvrigt er Bladet af samme Mening som Borgerne, at det triste Udfald 
dels skyldtes at Blokken var for lille og smal, dels at Skarpretteren ikke 
havde beregnet det løse Sands Eftergivenhed for det stærke Hug. En: 
delig anføres at Storgaards kraftige Legemsbygning og ualmindelig 
kjødfulde Hals kan have haft nogen Indflydelse paa det sindsoprørende 
Udfald.

Mærkværdignok har Galgebakken i Ribe ikke det skumle afskræk: 
kende ved sig, som siges om andre Byers Retterpladser f. Ex. Sorøs, 
tværtimod den ligger lys og venlig omgiven af opvoxende Naaletræs: 
plantninger.
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Nogle Ungdomserindringer
af Politiinspektør Henrik Madsen.

Vi gengiver nedenfor nogle morsomme Ungdomserindringer, som fhv. Politis 
inspektør H e n r i k  M a d s e n  i København 1921 har fortalt til Tidsskriftet 
,Hver 8. Dag". H. Madsen blev Student fra Ribe 1882 og cand. jur. 1886. Det 
følgende Aar var han Politiassistent paa Vesterbro, 1895—1919 Politiinspektør 
og Chef for Opdagelsespolitiet i København.

Jeg er fra min tidligste Ungdom saa at sige prædestineret til at blive 
Politimand. Født i Hornum i Jylland, ansattes jeg lige efter Konfirma? 
tionen paa Bjerre Herredskontor som Skriver, var her i fem Fjerdings 
aar, til jeg kom i Ribe Latinskole, men tilbragte mine Ferier først i 
Horsens Tugthus, senere paa Vridsløselille — andre Mennesker begyn? 
der som Regel i Vridsløse for siden at gaa „over Vandet!" Det bør 
dog meddeles, at jeg ikke var slet saa stor en Skurk, som disse Oplys? 
ninger kunde tyde paa, men at min Tilstedeværelse paa de nævnte 
Straffeanstalter havde til Aarsag, at jeg kendte en Embedsmand ved 
Horsens Tugthus, som senere blev forflyttet. Ogsaa efter Studenter? 
eksamen vedblev jeg at tangere det kriminelle, idet jeg havde Logi i 
det gamle „Børnehus" paa Christianshavn, men forøvrigt var det saa 
langt tilbage, som jeg kan erindre, min Drøm at komme ind i Køben? 
havns Politi. Foreløbig havnede jeg altsaa i Ribe Latinskole med Stu? 
dentereksamen som Maal. Ribe var dengang en rigtig typisk gammel? 
dags Provinsby med Natvægtere og det hele. Kun een Politibetjent 
fandtes i Staden. Han var forresten min Nabo. Jeg boede til Leje hos 
en Bager, der ejede et lille Hus med Vinduer, som sad saa lavt, at jeg, 
naar jeg skulde til mit Værelse, plejede at skræve lige ind fra Gaden 
i Stedet for at gaa gennem Butikken.

Ribe er jo kendt for sine røde Køer og for sine smukke Piger! For 
en Del af de første tog det en sørgelig Ende, mens jeg var der i Byen. 
En Stormflod brød ind over den lave Marsk, skyllede helt op i Ribe 
Gader og gjorde flere af dem næsten ufremkommelige. Men medens 
de smukke Piger havde let ved at gardere sig mod Vandmasserne, gik 
det skralt for de smukke, røde Køer. Paa den højtliggende Ribe—Tøn? 
der Landevej fandt vi adskillige opskyllede Kadavere . . .

Fra Ribe Latinskole husker jeg blandt mine Lærere særlig tydeligt 
Overlærer Æi:s, Fader til Roosevelts Ven, den dansk?amerikanske Jour? 
nalist Jacob Riis. Denne har i sin Bog „Hvorledes jeg blev Amerikaner 
fortalt et Par Minder om sin Fader, hvem han skildrer som et Menne? 
ske, der skjulte sit sande Væsen bag en haard Skal. Det samme Indtryk 
har jeg af Overlærer Riis, der var en Mand med et inderligt Had til alt 
Snobberi. Som et Eksempel kan jeg fortælle en lille Hændelse. Jeg 
havde en Dag glemt en Bog, jeg skulde bruge paa Skolen, og i min For? 
legenhed — jeg var endnu ukendt med Forholdene — spurgte jeg en 
ældre Kammerat (det var forresten nuværende Højesteretsdommer 7. C. 
Petersen)*), hvad jeg skulde gøre. „Spørg Overlæreren", sagde han, „men 
husk endelig at sige: Tillader Hr. Overlæreren, at jeg o. s. v." Over? 
lærer Riis havde Inspektion paa Legepladsen, og jeg gik straks hen til 
ham og tiltalte ham som anvist, men fik til min Forbavselse et barsk 
Afslag. Kammeraten grinede, da jeg kom tilbage med den Besked. Han 
vidste forud, hvordan det vilde gaa . . .

*) Død 1923.
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Efter at have taget Studentereksamen, rejste jeg til København for 
at studere Jura. Jeg blev cand. jur. paa 4 Aar, og samtidig med at jeg 
iæste til Embedseksamen, bidrog jeg tif Livets Ophold ved at give Um  
dervisning i Regning og Dansk i de smaa Klasser i den nu nedlagte 
Mariboes Skole i Stormgade. Et ganske morsomt Træf staar i Forbin. 
delse med denne min Virksomhed. Skolebestyrer N eve udtalte en 
Gang, at der maatte lyse en mærkelig Stjerne over hans Regnelærere. 
Ogsaa den Mand, han havde haft før mig, var nemlig blcven Politis 
inspektør. Det var Karl .Sfephensen, senere Dommer i Middelfart. Og 
ydermere var der det besynderlige ved Tilfældet, at Stephensens og min 
Udnævnelse til Politiinspektører faldt paa nøjagtig samme Dag . . .

Mit næste Stadium var som Politifuldmægtig i Helsingør, men her 
var jeg kun i 7 Maaneder, da jeg blot betragtede Ansættelsen som 
et Trinbrædt paa Vejen til det københavnske Politi. Fra min Helsingørs 
Periode erindrer jeg en frygtelig Julestorm, der bevirkede flere Skibes 
Stranding omkring Byen. Adskillige blev hugget til Pindebrænde i den 
rasende Brænding, og Mennesker var i Livsfare paa et af Skibene. De 
blev bragt i Land ved Hjælp af Redningsstolen, hvis Bæreline var blevet 
skudt ud over Skibet af Kronborgs Kanoner. Det forulykkede Skib laa 
med Bredsiden mod Land, og under dets voldsomme Duven blev Linen 
snart strammet stærkt og snart slappet. Det var selvfølgelig en rædselss 
fuld Tur for de skibbrudne Sømænd; fra et andet Skib, hvor man kun 
kunde anvende et Redningstov, blev en Sømand, da Tovet strammedes, 
slynget i Vandet og omkom hjælpeløst. For os, der stod inde paa den 
sikre Bred som Øjenvidner til Begivenhederne uden at kunne hjælpe, 
var det en yderst oprivende Episode.

Som Politibetjent i København patrouillerede jeg i 214 Maaned, dels 
i Kvarteret omkring Gasværkshavnen, som dengang var øde og uhygges 
lig og uden Gader, og dels i Frederiksborggade.

Jeg maa have haft et eget Tag paa at behandle de urolige Hoveder i 
Gasværkshavnen — og de var forresten ikke faa — thi jeg mindes 
tydeligt et overdaadigt Slagsmaal mellem to Kolosser af Havnearbejs 
dere, som jeg ikke destomindre — skønt jeg var baade lille og spinkel 
— fik til baade at holde inde med Skydningen og at gaa godvilligt med 
paa Stationen, der laa helt inde paa Graabrødretorv. Jeg gik midt imeb 
lem dem og havde en af Kæmperne i hver Haand, og det var en Fors 
nøjelse at se, hvor varsomt de trippede af Sted ved Siden af mig, bes 
stræbende sig for ikke at komme til at genere mig under Transporten.

Patrouilletjenesten er jo ingenlunde morsom, navnlig om Natten er 
den dræbende, og man gaar undertiden som i en Døs, lige paa Nippet 
til at falde i Søvn. Hvor forfriskende da at opleve et eller andet, som 
kan forkorte Tiden. Saaledes husker jeg et meget oplivende Syn en 
tidlig Morgen i Frederiksborggade. En Mand kom gaaende med noget 
bag om Ryggen, der ved nærmere Eftersyn viste sig at være en Kvinde, 
formodentlig Mandens Kæreste. Hun var døddrukken. Benene strits 
tede vildt. „Godmorgen, Hr. Betjent", sagde Manden gravalvorlig og 
gik videre med sin Byrde, som om det var en Sæk Mel, han slæbte 
paa. Det saa kosteligt ud og gjorde mig lysvaagen.

En anden Nat blev en Dame generet af nogle fugtige Kavallerer. 
Hun søgte Bistand hos mig, og jeg paatog mig da at følge hende til 
hendes Gadedør. Hun boede i en af de nærmeste Gader, men da vi 
kom til Døren, som var inde i en Port, viste det sig, at hun havde glemt 
sine Nøgler. Jeg tog mit Nøgleknippe frem og prøvede, om jeg kunde 
hjælpe hende. Det lykkedes mig at faa Døren op, Damen forsvandt tak=



241

nemlig, og jeg søgte tilbage til min Vagt. Da jeg kom lidt hen i Gaden, 
hørte jeg pludselig et vældigt Hyl og saa lidt efter et stort og løjerligt 
Optog pærmc sig. Det var en Del Solderister, hvoriblandt jeg kendte 
flere af dem, der havde generet Damen fra før, men de gik forbi mig 
uden i nogen Maade at forulempe mig. Jeg forstod ikke rigtig Menin* 
gen, men spekulerede noget over, hvad det kunde være for et Hyl, jeg 
havde hørt. Lidt efter fik jeg Opklaringen. En enlig Mand, ikke saa 
lidt anløben, kom hen til mig og præsenterede sig. D et var ham, der 
havde hylet! Og han havde hylet i den allerbedste Mening. For at ad* 
vare mig! Bag det løjerlige Optog formummede sig nemlig en græsse* 
lig Sammensværgelse: Arge i Hu over min Indblanding havde de fug* 
tige Kavallcrer udspioneret Damens og min videre Færd. „Aha", tænkte 
de, da de saa os forsvinde i Porten og blive mistænkelig længe derinde, 
mens vi baksede med Døren . . .  „Nu skal Betjenten knaldcs!" svor de 
derpaa og ilede tilbage til det Lokale i Rømersgade, hvor de havde sid* 
det og bumlet, for dér at sikre sig Vidner. Der var flere end nok, som 
var villige til at vidne, og afsted gik det, saa hurtigt de lidt usikre Ben 
kunde bære dem, til den mystiske Port, hvor de mente, der foregik un* 
derlige Ting. Uheldigvis for de „moralsk forargede", var jeg allerede da 
paa Vej tilbage til min ordinære Post, og iøvrig vilde Planen nok allige* 
vel være røget i Lyset, takket være den venlige Mands Hyl. Thi som 
før nævnt var det lanceret udelukkende for at advare mig. Hans noble 
Tanke var den, at jeg ved Hylet skulde storme ud af Porten og i Tide 
opdage „Afsløringskomitéen", der nærmede sig . . .

Det var i de Tider ret ualmindeligt, at Jurister søgte til Politiet. 
Mens jeg gik i Frederiksborggade hændte det en Dag, at en af mine 
gamle Lærere fra Ribe, daværende Ritmester Fahrner kom forbi. Jeg 
gjorde stram Honnør, han standsede, saa nøje paa mig og genkendte 
mig endelig. „Aa, Herregud, Madsen!" sagde han saa medlidende, 
„hvordan er det dog gaaet til?" Jeg fik ham dog hurtigt overbevist om, 
at han ikke stod overfor en Mand, for hvem det var gaaet lidt tilbage, 
men tværtimod overfor én, som var i Drift fremefter! . . .

Lønningerne dengang var naturligvis ikke af dem, man blev overfede 
af. Som Politibetjent havde jeg 58 Kr. om Maanedcn! Men ret hurtigt 
blev det jo bedre, efter 11 Maaneders Forløb blev jeg Politiassistent 
paa Vesterbro og naaede derpaa i 1895 frem til Politiinspektør og Chef 
for Opdagelsespolitiet. Fra min næsten 25*aarige Virksomhed her kunde 
naturligvis nok berettes en Del; lad mig gribe i Flæng og fortælle Dem 
om Attentatet paa Prinsen af IVaies (den senere Kong Edward den 7.) 
og min Indblanding i Processen mod Gerningsmanden, den 16*aarige 
Knægt Scipido i Brüssel.

Det hændte paa Banegaarden i Brüssel, som Prinsen passerede paa 
Vej til Danmark (det var jo i Fyrstebesøgenes store Dage), at en ung 
Knægt, før nogen kunde hindre det, steg op paa Trinbrædtet til Prin* 
sens Salonvogn og sendte en Revolverkugle ind gennem et Vindue. In* 
gen blev ramt, Fyren toges øjeblikkelig ved Vingebenet, og Prinsen 
kørte videre. Men forgæves ledte man efter Kuglen. At den befandt 
sig et Sted i Prinsens Vogn var der ingen Tvivl om, og for Undersøgel* 
sens Skyld skulde den skaffes til Veje. Da Vognen kom her til Køben* 
havn, blev Eftersøgelsen overtaget af det danske Opdagelsespoliti. Jeg 
tog ud og undersøgte Waggonen og fandt langt om længe i Væggen 
ovenover Prinsens Plads et lille Mærke, som bragte mig til at studse. 
Kuglen maatte altsaa have ricochetteret. Jeg saa mig omkring i Rum* 
met og beregnede Ricochetteringsvinklen. Lige under dennes Ende* 
punkt stod den lange Sofa, som var placeret langs Waggonens Væg. Jeg
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stak Haanden ned mellem Ryggen og Sædet og trak herfra uden Besvær 
den famøse Kugle frem. Mysteriet var opklaret! Da Sagen mod Atten; 
tatmanden Scipido kom for Retten i Brüssel, rejste jeg derned for at 
afgive Vidneforklaring, og i min Egenskab af Politimand overværede 
jeg hele Processen. Sagen var ikke indviklet; Scipido, der trods sin 
Ungdom viste sig at være en fræk Knægt med en overmaade sikker 
Optræden, var jo grebet paa fersk Gerning og ønskede absolut ikke at 
skjule noget. Han havde handlet ud fra de mest ideelle Motiver, for; 
sikrede han. og han beklagede i høj Grad, at det ikke var lykkedes ham 
at faa Ram paa Prinsen! Paa de bagerste Tilhørerpladser sad i stort 
Antal den Anklagedcs Kammerater, og de opmuntrede ham paa bedste 
Maade ved at vinke og gestikulere. D et var i det hele taget en mærke; 
lig Forestilling, og den fik en Udgang, som vakte Røre over hele Europa. 
Trods Scipidos' aabenlyse Tilstaaelse, at Attentatet var overlagt og 
trods hans Beklagelse af, at det var mislykket, blev han af Nævninge- 
retten pure frikendt/

Kort efter Løsladelsen rejste han til Schweitz, men af en eller anden 
Grund fik man alligevel Betænkeligheder ved at have ham gaaende løs, 
hvorfor man hentede ham hjem og anbragte ham paa en Opdragelses; 
anstalt til hans 21. Aar. Senere blev han Borgerrepræsentant i Brüssel.

Ribe — Rhodos.
Dr. phil. K i n c h  og Professor B l i n k e n b e r g s  store Værk om Udgrav; 

ningerne paa Rhodos staar nu over for Udgivelsen. ,
Malerinden Fru H e l v i g  K i n c h ,  Dr. Kinchs Enke, der i Sommer har gsŝ  

stet Ribe, fortæller om disse Udgravninger, til hvilke hun var knyttet som

^  L)et var i Aarene 1903, 1904 og 1905, at Carlsbergfondet lod foretage Udgrav; 
ninger paa Øen Rhodos, hvis antikke Mindesmærker endnu ikke havde været

""^Bye^ Lindos, der allerede nævnes i Iliaden, valgtes til Udgravningerne, da 
der paa dette Sted fra meget gamle Tider fandtes en Helligdom for Athene. 
Flere ældre Templer er i Tidernes Løb bleven ødelagt, men genopført paa samme 
Sted oppe paa et højt Klippeplateau med bratte Klippeafsatser kun tilgængelig
fra den nordlige Side. , . --- o, .

Her, højt hævet over Havet, laa den gamle Helligdom, der i Øen Rhodos 
Glansperiode omfattede selve Templet, en Propylæ;Bygning og en pragtfuld 
Stoa, der spændte tværs over hele Klippeplateauet med sin mod Nord aabne

Søjlegang. ^ a  Tiden efter Alexander, som Udgravningerne, ledet
af Dr. phil. Kinch og Professor Blinkenberg, har bragt frem i Dagens Lys og af 
hvilke en fuldstændig Rekonstruktion har kunnet gives.

Endnu udgravedes i Lindos By, som laa ved Foden af Borgen, Teatret, Palæ; 
stram og andre Monumenter.

Ved Udgravningerne af denne Arkitektur fandtes store Mængder at mindre 
Sager, Vaser, Terracottafigurer, Bronzer, hvoraf mange er meget gamle, ofte 
anvendte som Gaver til ældre Templer. Endvidere fandtes Fodstykker med 
Inds&ifter til ea. 500 Statuer og Skulpturer, dels af Marmor, dels af Bronze, 
som havde været opstillet i og omkring Bygningerne

Pragtfuld og rig har hele denne Helligdom været højt over Havet, synlig tra 
Land og Sø under Sydens Sol. , ,

Stedet'har været udsat. Romerne, Tyrkerne og Johanniternddere har huse; 
ret heroppe i Aarhundredernes Løb. Statuerne er omstyrtede, røvede eller 
brændt i Kalkovnene eller omstøbt til Kanonkugler; derfor er der forholdsvis 
faa af Skulpturerne tilbage paa Rhodos.

Johanniterridderne holdt en Tid Rhodos ¡besat. De opførte Lmdosborgen, 
en prægtig Fæstning med Kommandantbolig og Kirke og en takket Mur rundt
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om hele Kirkeplateauet (Borgen er gengivet paa flere Alalcrier af Fru Kinch). 
Mangen en Sten fra Templet og mangen en Søjlerække og mangen en Indskrift 
gik med ind i Muren, men er nu ved forsigtig Udhugning reddet ved Udgravs 
ningerne.

I 1905 fuldendtes de Udgravninger, som Blinkenberg og Kinch ledede i Fors 
ening og om hvilke foreløbige Beretninger hurtigt udkom. Senere udførte Dr. 
Kinch alene Udgravningerne af en antik By V r o u l i a  paa Sydkysten af Øen 
fra ca. 600 før Kristus. Et stort Værk derom udkom lige inden Verdenskrigen.

Hovedværket om Lindosudgravningerne er stadig under Arbejde.
Da Italienerne under Balkankrigen besatte Rhodos og fordrev Tyrkerne, ødes 

lagde de saa meget af Udgravningernes Terræn i Lindos, at Dr. Kinch 1913—14 
maatte foretage en Rejse derned for at søge bevaret og restaureret, hvad der 
var muligt, men hele det store Stof var allerede i Udgravningsaarene afbildet 
og beskrevet, saa at senere Ødelæggelse ikke berører Værket om Lindosudgravs 
ningerne, der som ovenfor nævnt nu udgives af Professor Blinkenberg.

Heraf har Dr. Kinch efterladt sig Manuskript til Behandlingen af Lindos Tos 
pografi og Behandlingen af Arkitekturen.

Det store Værk, der udgives paa Fransk, imødeses med stor Interesse.

Hvide?Bro.

Efter Ombygningen 1924.

Jacob Riis.
af Bibliotekar V. J. v. Holstein Rathlau.

Det var her i denne skønne 
gamle By ved Aaens Strøm 

Tømrersvenden gik og drømte 
mangen stor og dristig Drøm.

I det stille gamle Ribe
mødte ham den stride Blæst, 

og han drog imod den friske 
Luftning mod det fjerne Vest.

Ud i Kampen, ud i Larmen — 
først blot for det bare Brød, 

men derefter blev det Kampen 
for enhver, han saa, led Nød.

Og den unge RibesBorger, 
som engang drog fattig ud 

gennemførte sine Drømme, 
vand sin Ungdoms drømte Brud.

Vandt sig Magt og gjorde Nytte 
som kun faa i noget Land, 

kasted Glans og Hæder over 
Ribe By og Danmarks Land.

Men vi regner altid højest 
tusind Hjerters varme Pris; 

derfor Ribe — ja og Danmark — 
stolt nu mindes J a c o b  R i i s!
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In memoriam.

Fru Sofie Termansen.

Ribe Bys ældste Borger, Enkefru S o f i e  T e r m a n s e n ,  er den 14. August 
afgaaet ved Døden godt 98 Aar gammel. ^

Sophie Termansen var født den 31. Januar 1826 i Flensborg som Datter at 
Skibsfører Johan Peter Noack, og hun var Søster til Købmand Noack i Ribe, 
hvis Søn, som bekendt, er den nuværende danske Præst i Flensborg, Carl Noack.

Allerede i 20 Aars Alderen kom Sophie Noack til Ribe, hvor hun har levet
uafbrudt i 78 Aar. c

I 1850 blev hun gift med Boghandler Chr. F. Termansen (død 1886), en Søn 
af Firmaets Stifter, Clemen Nielsen Termansen. Gennem sin mangeaarige Enke? 
stand har Fru Termansen nydt en omhyggelig Pleje hos sin Datter, der er gift 
med Boghandler Jepsen, der leder Boghandelen, et af de ældste Firmaet i Låns 
det, idet det grundlagdes allerede 1813.

Med Fru Termansen er en af de fineste og mest sympatetiske Gamle gaaet 
bort. Hendes Vennekreds var stor, ikke mindst omfattede hun de mange gamle 
Ribedisciple, der gennem de mange Aar fra 1880 til Verdenskrigens Begyndelse 
havde et godt Hjem hos hende med Kærlighed og Interesse. Hun glemte ikke 
sine gamle Drenge, og de glemte heller ikke deres gode Plejemoder.

Syn og Hørelse svigtede vel i de sidste Aar, og de før saa flittige Hænder 
maatte hvile, men den aandelige Kraft var usvækket, og kom Vennerne paa Bc= 
søg, blev hun glad og oplivet ved Samtalen med dem.

Nu har Fru Termansen fundet den Hvile hun længtes efter; et Stykke af de 
gode gamle Dages Ribe gik med hende i Graven, men hendes Minde vil leve 
hos de mange unge og ældre, der satte en Glæde og Æ re i at regnes blandt 
hendes Venner.

En stor Skare fulgte hende til Graven og Provst T h y s s e n, Ulkebøl, og hen: 
des Brodersøn, Pastor N o a c k  fra Flensborg, talte følte og smukke Ord ved 
hendes Baare.

K a i H. R o s e n s t a n d .

Hans Agerbæk.

H a n s  er død. For os, der har gaaet i Klasse med ham og haft ham til Kam: 
merat i Ribe Skole gennem Aarene, er det ganske ufatteligt, at den stolte og 
kraftige Kammerat skulde dø nu af en lumsk Sygdom. Han stod altid for os 
som Incarnationen af alt rankt, sundt og frejdigt.

For hans Venner, der herovre kom sammen med ham og beundrede hans 
faste, dygtige og maalbevidste Arbejde i det daglige og glædede os over den 
Fest og Livsglæde, han udstraalede, naar han sammen med os i Ripensersam: 
fundet, ved Festerne i Ribe eller Fødselsdage herovre, staar det klart, at der er 
blevet et tomt Rum, som aldrig vil fyldes, at hans tomme Plads altid vil gabe 
os imøde, naar vi samles.

Og de, der har set ham, hvor han var mest værd, i sit Hjem, forstaar, hvad 
det har mistet.

Vi kan ikke andet end altid bevare Mindet om vor gode Ven og Kammerat. 
Han var Typen paa en rigfig Ripenser.

G e o r g  R o s e n m e i e r .
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Fra det forsvundne Ribe.

Ved Udgravningen af Grunden til den nye Kornmode med tilhørende Be; 
boelseshus, som Bankdirektør Windfeld;Hansen for Tiden har opført paa 
Stampcmøiiens Grund paa Hjørnet af Sønderportsgade og Skovgade, er man i 
en Dybde at 1% til 3 Alen stødt paa en hel Del Bygningslevninger fra gammel 
Tid. Murene er opførte dels af Munkesten og dels af andre store Mursten paa 
et Fundament af svære Kampesten og ligger i forskellige Lag, saa det ses, at 
Opførelsen er sket fra Tid til anden. Hvilke Bygninger, de har været anvendte 
til, er vanskelig at sige, idet Pladsen i Tidens Løb har været benyttet til Ports 
nerhus, Accisebod, Jordemodcrbolig og senest Farveri. Dog synes den store 
Mur langs Sønderportsgade at være gamle Sønderports vestlige Side, og en ual; 
mindelig stor Mur i samme Retning som Aaen og hvilende paa lange udspaltede 
Granitsten, næsten saa lange som Trappesten, og hvoraf en opgives at have 
været kvaderhugget, kan med stor Sandsynlighed henføres til Byens Befæste 
ning.

Historikeren Peter Tcrpagcr, der i sin Ungdom maa have kendt Sønderport, 
saaledes som den stod fra Middelalderen, inden den iøvrigt dygtige Kæmner 
Christen Snedicher med Magistratens Billigelse af Sparsommelighedshensyn oms 
trent ved Aaret 1700 forstyrrede dens Udseende ved at nedbryde dens forment; 
lige kamprydede Overdel, fortæller, at paa hans Tid, 1736, var det almindelig 
Mening, at Sønderport tidligere havde været befæstet og dannet et Led i den 
Mur, hvoraf Byen mod Syd havde været omgivet i gammel Tid. Denne gamle 
Tradition synes nu bekræftet ved Fundet af den svære Mur langs Aaen.

Fra Ribe ti! Aarhus.
Borgmester Holger Jensen

i Ribe er udnævnt til Direktør for Ny jydske Kjøbstad Creditforening i Aarhus. 
En kendt og anset Ripenser forlader hermed sin Fødeby.

Født den 22. Maj 1867 som Søn af daværende Sadelmager Jensen i Ribe tog 
han i 1888 dansk juridisk Eksamen og blev Fuldmægtig paa Ribe Stiftamt, indtil 
han i 1898 udnævntes til Stiftsfuldmægtig og Amanuensis hos Biskoppen og til; 
lige blev Stiftsrevisor og Revisor for Ribe Amts Skolcfond. 1 Tiden 1898—i919 
drev Holger Jensen tillige Sagførerforretning. Siden 1921 var han Stiftskasse; 
rer og siden 1910 Forstander for Ribe Hospital, fra 1914 Repræsentant for Ny 
jydske Kjøbstad Creditforening, senere Næstformand og Formand i Repræsen; 
tantskabet. I 1920 føjede han hertil Posten som Meddirektør i Spare; og Laane; 
kassen for Ribe By og Omegn.

Efter at have beklædt forskellige Hverv valgtes Holger Jensen 1921 til Ribes 
Borgmester, hvilken Stilling han beklædte indtil sin Udnævnelse til Kredit; 
forcningsdircktør i Aarhus.

Lektor Christiansen
er udnævnt til Rektor for Aarhus Katedralskole. Ribe Skole har i ham mistet 
en af sine dygtige Lærerkræfter og Ribe Handelsskole sin dygtige og energiske 
Leder.

C. L. Christiansen er født den 5. Alarts 1877 i Højby ved Odense som Søn 
af Landmand Christiansen. Han blev Student 1896 fra Odense Katedralskole 
og cand. mag. i 1902 i Matematik og Fysik.

Efter at have aftjent sin Værnepligt i 1902 var Christiansen i Aarene 1903— 
06 Lærer ved Gymnasiekursus'et i Høng ved Slagelse.

1 1906 ansattes han som Timelærer ved Ribe Katedralskole, blev Adjunkt i 
1909 og Lektor i 1920.

Fra 1910 har Lektor Christiansen ført Tilsyn med Eleverne, og fra 1915 har 
han været Skolens Hovedinspektør. Siden 1922 er Christiansen endvidere Sko; 
lens Regnskabsfører.

C. L. Christiansens Ansættelse ved Skolen fandt Sted ved den ny Gymnasie; 
ordnings Ikrafttræden, og det faldt i hans Lod at organisere den moderne Fysik; 
og Kemiundervisning ved Skolen, hvilket Hverv han skilte sig fra paa en dygtig 
Maade, hvad bl. a. de fortrinligt indrettede Fysik; og K em ilaboratorier i den 
gamle Rektorbolig vidner om.
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F % ^ R ! P E N 5 E R - 5 A M  F U N D E T

13. o r d i n æ r e  G e n e r a l f o r s a m l i n g  og R u s g i l d e  
afholdtes Lørdag den 6. December i Admiral Gjeddes Gaard i 
København.

Efter at Formandens Beretning og det reviderede Regnskab var 
blevet godkendt, genvalgtes Kontorchef B a n g  med Akklamation 
til Formand.

Til Bestyrelsen nyvalgtes Bankkasserer K n u d  P o n t o p p i d a n  og Arki* 
tekt A r n e  F i n s e n  og genvalgtes Journalist R o s e n s t a n d .  Det vedtoges 
at sende sidstnævnte et Telegram som Tak for hans Arbejde med „Ripenser* 
Bladet", det virkelige Bindeled mellem Medlemmerne og Foreningen. Til Sup* 
pleanter valgtes stud. mag. C a r l  C h r i s t e n s e n  og Ingeniør cand. polyt. 
K n u d  D a u g a a r d  P e t e r s .

Det vedtoges paa Forslag af Rosenstand at arbejde paa, at de i Ribe og 
Omegn samt Tønder tboende Medlemmer konstituerer sig som en selvstændig 
Gruppe indenfor Foreningen med egne Sammenkomster i Ribe.

Da Presseattaché R o g e r  N i e l s e n  jo desværre var blevet syg, maatte 
hans Foredrag udskydes til en senere Lejlighed.

Ved Spisningen i den smukke Holbergsal bød Læge F o g h i en baade smuk 
og morsom versificeret Tale, som vi skal gengive i næste Nr., Russerne Vel* 
kommen, idet han tillige tolkede Foreningens Glæde over at se Formanden rask 
igen-

Kontorchef B a n g  takkede og uddelte Aarets Legat paa 200 Kr., skænket 
af Læge M a x  B r a m m e r  i Aarhus, til stud. jur. S 1 o t  h, der takkede og ud* 
bragte et Leve for Ripenser*Samfundet. Paa Russernes Vegne takkede stud. 
mag. M a a r s ø e .  En smuk Vise af stud. mag. R o s e n m e i e r  gjorde megen 
LykJte. .

Og saa kom Aftenens Sensation, idet en lille Kreds af Medlemmer i For* 
staaelse af den himmelraabende Uretfærdighed i, at Legater kun uddeles til 
flittige Elever, stiftede et Legat paa 100 Kr. for den dovneste Elev fra Ribe 
Skole at uddele ved næste Fest, hvor behørig Dokumentation maa finde Sted!!l

Efter Bordet dansedes der under Bjælkeloftet med en Iver, saa selveste Fa* 
der Holberg skubbedes skæv paa sit Søm, medens den mere ærværdige Del af 
Forsamlingen tog sig en stille Bridge.

R i p e n s e r .

E t  E m b l e m ,  som ovenfor gengives i naturlig Størrelse, er tegnet til R. S. 
af Guldsmed J a c o b s e n  i Ribe. Det viser Ribe Vaaben og over det Uglen 
mellem Kastanieblade; paa Skjoldets Rand staar „Societas Scolae Ripensis", det 
er „Ripenser*Samfundet". Det smukke Mærke, som alle Medlemmer bør eje 
og bære ved Sammenkomsterne, vil antagelig kunne forhandles ved Foraars* 
festen.

Den 18. og 19. Juli havde Ribe Besøg af den dansk*amerikanske Sangforening 
„Harmonien".

Sangerne blev modtaget paa Raadhuset. I Domkirken blev der holdt Fore* 
drag om Byens Historie. Besøget sluttede med en vellykket Koncert og Sexa 
i Plantagepavillonen.

Sangerne hædrede Jacob A. Riis' Minde ved at bekranse Mindetavlen paa 
hans Fødehus. Den berømte Danskamerikaners Søster Fru Vandværksbestyrer 
Tarp overrakte dem et Fotografi af Riis til Ophængning i „Harmonien"s For* 
samlingslokale. — Den 20. Juli havde Foreningen „Norden" arrangeret en Ud*
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flugt til Ribe for 80 Rektorer og Lektorer fru Danmark, Island, Norge og Sver; 
rige. Turistforeningen var Vært for Selskabet og Byens Borgere trakterede med 
Frokost. — K. F. U. M. i Ribe har faaet sin egen Bygning, idet man har er; 
hvervet og ombygget Logebygningen i Badstuegade, hvor man har indrettet 
et hyggeligt Hjem og Pensionat. Hjemmet indviedes den 27. Juli. — Den 10. 
August er en velkendt Ripenser Urmager Ch r .  P e t e r s e n  afgaaet ved Dø? 
den 61 Aar gammel. — Vort Medlem Fuldmægtig under Bankinspektoratet 
B r o r s o n  C h r i s t e n s e n  har i Sommer været paa Inspektionsrejse paa 
Færøerne. Senere inspicerede Hr. Christensen i sin Fødeby Ribe. — Zoologisk 
Haves nye Direktør, A 1 v i n g er Søn af afdøde Maler Jensen i Ribe. Han 
tog 1888 alm. forberedelseseksamen fra Ribe Katedralskole. Han var ved sin 
Udnævnelse Sagfører i Rødding, men har studeret zoologiske Haver i Amerika.
— Lektor i Dansk ved Universitetet i Posen, Frk. I n g e b o r g  S t e m a n n ,  
er blevet dekoreret med Polonia Rcstituta;Ordenen. — Fhv. Skolebestyrer 1. 
B e r t e l s e n  er afgaaet ved Døden i Horsens 78 Aar gammel. Han var født 
i Hammelev ved Haderslev og blev 1868 Student fra Ribe Katedralskole.

Den 30. Oktober forsvarede cand. jur. J e n s  H i m m e l s t r u p ,  der er Stu; 
dent fra Ribe 19, sin Disputats om Søren Kierkegaards Opfattelse af Sokrates.
— Præst ved Set. Jacobskirken i København Provst R a s m u s s e n ,  Student fra 
Ribe 1872, fyldte i Efteraaret 70 Aar. — Cand. mag. W i e s e er blevet Adjunkt 
i Viborg. — Cand. jur. S t  r e h 1 e har nedsat sig som Sagfører i Ribe. — 
Veksellerer A x e l  P o n t  o p  p i  d a n  er blevet forlovet med Frk. Ina Sebbelov.
— E r i k  P o n t o p p i d a n  har holdt Bryllup med Frk. Frida Jensen. — Borgme; 
ster Holger Jensens Efterfølger i Embedet er Bankdirektør H. K a a l h a u g e .  — 
Ved velvillig Imødekommenhed fra Ribe Amts Vejvæsens Side har R. S. er; 
hvervet noget gammelt Egetræ fra den nyombyggede Hvidebro. Det er Me; 
ningen at lade forarbejde Smaagenstandc heraf til Bortlodning mellem Med; 
lemmerne. — Konferensraadinde A l b c r t i n e  K j æ r ,  Enke efter Ribe Bys 
Æresborger, Stiftsfysikus Konferensraad K., er død omtrent 90 A al gammel.

Ribe Katedralskole.
Adjunkt M. J e n s e n  er under 4. Juni udnævnt til Lektor.

Adjunkt M a d s e n  har afløst Lektor Dybdal som Skolens Bibliotekar.

Kaptajn R a s m u s  N e l s o n s  Legat uddeltes den 18. August af Byraadet 
til følgende Studenter fra og Elever ved Skolen:

Til S t u d e n t e r  med Portioner å 250 Kr.: Niels Herman Christensen (Jør; 
gen Christensen, Ribe Mark); Harald Dejgaard (Lærer Dejgaards Enke); Anton 
Andersen,(M urer Chr. N. Andersen, Ribe Mark); Karl Jørg. Pedersen (Lærer 
K. A. Pedersen, N. Fårup).

Til D i s c i p l e :  Carl Chr. Hansen, Anton Karkov og Johs. Kjelstrup hver 
140 Kr., William Sørensen 140 Kr. og Peter Riber 90 Kr.

Den 28. August havde Skolen en vellykket Skovtur til Gram.
Lektor N ø r r e g å r d  har i Oktoberferien holdt Kursus i Dansk ved Uni; 

versitetet i Lund samt nogle Skoler i Lund.
Lektoren holdt lignende Kursus i Lund i 1921 og 22.

Adjunkt K r e b s ,  Ribe;Spejdernes Fører, deltog med 1ste Ribe Trop i Jam; 
boreen i København. Hr. Krebs var Medlem af Jamboreeledelsen.

Posten som Skolens Kasserer og Regnskabsfører ved Skolen er efter Lektor 
Christiansens Bortrejse overtaget af Lektor N ø r r e g å r d .

Inspektionen er blevet fordelt mellem Adjunkterne Johansen, Kiørbye og 
Krebs.

Den 30. Oktober holdt I. C. C h r i s t e n s e n  Foredrag paa Skolen om „Par; 
lamentarismens Udvikling".

Studenter jubilæerne.
For 50 Aar siden dimitteredes 3 Studenter fra Ribe Katedralskole, nemlig 

H. S. K j æ r ,  der saa vidt vides lever som Læge paa Sjælland, nuværende Kam; 
merherre O. S. C. O ' N e i l l  O x h o l m  og den i 1920 afdøde Læge J. M. A b r a ;  
h a m s e n i København.

Blandt Aarets 50 Aars Studenterjubilarer finder vi endvidere Dommer 1. 
S a x i 1 d, Ribe, og Lektor ved Ribe Katedralskole K. K n u d s e n .

Lektor R e i n c k e  i Haderslev kan i Aar fejre 40 Aars Studenterjubilæum.
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Set. Catharinae Kirkes Restaurering.
Forhaabentlig vil Set. Catharinae Kirkes Restaurering være fuldendt 1926. 

Klosteret er desværre langt tilbage. Det er Pengene, man mangler.
Kirken tager sig overordentligt smukt ud i sin hvidtede Skikkelse og med de 

skønne nye Hvælvinger.
Ved Taarnet opføres der nu to mægtige Stræbepiller, der vil skjule dets 

Skævhed. Som bekendt er Kirkens Skævhed blevet rettet ved Restaureringen.
Den sidste Tids Gravninger i Set. Catharinæ Kirke har bragt interessante 

Fundamentrester fra en tidligere Byggeperiode for Dagen.
Som bekendt findes der i den nuværende Kirkes nordøstlige Hjørne en Dør 

ind til en Vindeltrappe. Nu har man imidlertid et godt Stykke nede i Kirken 
fundet Fundamentet til et lignende „Trappetaarn", og man staar her overfor det 
nordøstlige Hjørne af Set. Catharinæ Kirke omkring 1200.

Af de øvrige Fundamentfund kan rekonstrueres Omridsene af en enskibet 
Kirke, halv saa bred som den nuværende og betydelig kortere, selv om den i 
Forhold til sin Bredde virker lang.

løvrigt har man ogsaa afdækket nogle Grave af Mursten, der dog næppe er 
ældre end fra omkring Aar 1400.

Bøger.
Roger Nielsen: Amerika i Billeder og Tekst. Aschehougs Forlag.
Den danske Presseattaché i Washington, Roger Nielsens store Billedværk 

med Tekst om De forenede Stater, foreligger nu komplet.
Med sidste Hefte følger et stort fortrinligt Kort over U. S. A. og Register til 

hele Værket.
Samtidig med den danske Udgave foreligger en tysk Udgave hos Koehler i 

Leipzig og en svensk Udgave paa Bonniers Forlag i Stockholm.
Med sit rige Billedstof —- 1020 større og mindre Billeder og sin korte, klare 

og anskuelige Tekst er Værket ret enestaaende i sin Art; det belyser alle 
Sider af Livet i De forenede Stater; etnografisk, zoologisk og geografisk, his 
storisk, politisk, socialt og økonomisk, ikke mindst Landets Næringsveje er 
grundigt behandlet. Og alt er præget af solid Kendskab til Emnet.

Peder Hesselaa: Esseys, N yt nordisk Forlag, Arnold Busck.
Forfatteren har skrevet nogle Karakteristiker af Gunnar Gunnarsson, Thomas 

Lange og Johannes Jørgensen samt Ribestudenten Jørgen Bukdahl, som jo er 
flere af R. S.s Medlemmer bekendt fra hans Bog om Ribe, den gamle Bys 
Drøm, og hvis Forfatterskab Esseyisten betegner som Repræsentant for den 
moderne Romantik.

E. Mazar de ia Garde: Ni Aar i Australien og paa New Zeeland. Martins 
Forlag.

Forfatteren, Ernst Mazar de la Garde, er Søn af forlængst afdøde Postme* 
ster Mazar de la Garde i Ribe. Han frekventerede Ribe Katedralskole, og da 
Faderen forflyttedes til Aalborg, tog han Realeksamen fra Latinskolen der.

1904—06 uddannede han sig paa Næsgaard Landbrugsskole paa Falster. Men 
hans Hu stod til de fremmede Lande. Han opholdt sig i 3—4 Aar i Siam i 
0 .  K.s Tjeneste og derefter i 9 Aar i Australien og paa New Zeeland. Tid^ 
ligere har han fornøjeligt skildret sine Oplevelser i Siam og paa NeW Zeeland 
under Titlen „Mads Olsen paa Vandring", ligesom han ruhdt omkring i Dam 
mark bl. a. i Ribe har holdt Foredrag med Lysbilleder om sine Oplevelser i de 
fremmede Lande.

Nu udgiver han altsaa sine Minder fra Opholdet i Australien og paa New 
Zeeland.

Snart er det Turisten, snart den praktiske Landmand, der har Ordet, og 
begge virker lige fornøjeligt. Bogen er forsynet med en Masse udmærkede 
Fotografier.

1. Bichel: Polhavets Folk. Aschehougs Forlag*
Læge 1. Bichel, Uggerløse, der i flere Aar har virket som Distriktslæge paa 

Grønland, fortæller i denne Bog interessant Grønlændernes Historie, om 
Eskimoernes Udvandring fra Kanada til Vestgrønland og deres Udryddelses^ 
kamp mod Erik den Rødes Efterkommere i Sydgrønland.

Udgivet af RipensersSamfundet.
Redigeret af K. H. Rosenstand.
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Lektor Knudsen.
»Ungdommens Dage hastig forgaar, 
husk at du høster, kun som du saar.«

Saa smukt har disse Ord aldrig før fydt 
for os, som da Hr. Knudsen paa sin Af: 
skedsdag for sidste Gang sang dem paa 
Ribe Skole. V i gamle Elever sad med Taa: 
rer i Øjnene, det var som en god gammel 
Kammerat nu forlod os, thi Hr. Knudsen 
var vi alle — om end ikke bogstavelig talt 
— Dus med, han var for os ungdommelig i 
Sind som i Væsen, og nu mødte Alderen 
op og bankede ogsaa paa hans Dør.

Jævne og ligefremme var hans Afskeds: 
ord til den Skole, hvor han havde herset 
med et umuligt Sangmateriale, ofte har jeg 

haft Medlidenhed med ham, naar han — 
gennemmusikalsk, som han var — skulde trække os op, og ofte har jeg 
glædet mig, naar han som Dirigent for Lærernes Sangkor rigtigt kunde 
komme til sin Ret.

Skæbnen kan spille mange Pus, og et saadant har det altid forekom: 
met mig at være, at Hr. Knudsen valgte Teologien, det mest stavns: 
bundne Fag for en Dansker, han, der holdt af Rejser og Oplevelser, 
hvis Væsen aldrig fornægtede Herregaardshjemmet, den belæste og 
kunstelskende, og den gladeste af alle glade i et godt Selskab — Ribes 
første gentleman par exellence.
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Det b!ev da ogsaa Skolegerningen med dens skiftende Elever og 
dens gode Ferier, der indfangede Hr. Knudsen, først Borgerdydskoien 
paa Christianshavn, saa Huslærerstillingen hos nuv. Kammerherre Se; 
hested Juul, med hvem han rejste i Udiandet 1884—87, derpaa Hærens 
Elevskole paa Frederiksberg Slot og endelig den 19. August 1891 Ribe 
Katedralskole.

34 Aar — hvor mange Pogesjæle har han ikke bearbejdet, og mon 
en eneste af dem i Dag vil nægte ham Lovord. Husk Geograftimerne, 
naar Knudsen begyndte at fortælle, husk Tysktimerne og først og frem; 
mest Sangtimerne, de var smaa Oaser for os, der behøvedes ingen 
særlig Forberedelse, der kunde vi vort Pensum, og Hr. Knudsen gjorde 
saamænd hvad han kunde for at faa os alle til at synge ligefra den spæ; 
deste Sopran til den dybeste Overgangsbas. Disciplin var der i Ti; 
merne, det forlangte han, men Tonen var aldrig streng; lod han os løbe 
paa Række og tampede løs paa os af et godt Hjerte, naar vi klagede 
over, at vi frøs, saa var det i Spøg, og kunde han en enkelt Gang give 
en af os en Salut af aandelig eller haandgribelig Art, saa følte vi, den 
var fortjent.

Hr. Knudsens sidste Ord paa Skolen var en Tak til Lærerne, Pe; 
dellen og Eleverne. Lad os sige ligesom Eleverne nu i Kor, naar Rektor 
ønsker dem god Ferie: „Tak i lige Maade".

Tak for Skoletimerne, Tak for al Venlighed udenfor Skoletiden; Tak 
fordi vi følte, De holdt af os.

Knud fogh.

SOC1ETAT1 RIPENSI SACRUM.

modis: Ensom og mørk og snæver er vor Bolig.
Tempora litterarum disciplinae 
adhibito
acerrimae jucunditatis vitae 
condimento
indefessis aves nidum nutricis 
appetituras alis commodum 
recordationis 
vocant vinclum.

Fulgoris occasum excipientis 
splendidior
affectio placidioris noctis 
sublustrior
itinere sinuoso relecta 
fcna fragrantia irriguo 
odore differta 
perfundito.

Scholae Ripensi „omnia docenti" 
subtilia
acuminis integra conferenti 
ofHcia
boni percepti saeclorum ornatae 
auctoritate gratiam fructus 
animis percarae 
habeamus.

m.
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Mindetale over 
Kontorchef Immanuel Bang.

Af Knut? Th. Fogh.

De af os, der var ti! Stede ved vor sidste Generalforsamiing, vi! 
huske, at jeg da lykønskede immanue! Bang ti! at være kommen ti!bage 
ti! os fra sin a!vor!ige Sygdom, og at han svarede mig med spøgefuldt 
at erklære, at han havde tænkt sig at gaa rundt med et Skilt paa Bry; 
stet, hvorpaa der skulde staa: „Det var slet ikke saa slemt som der stod 
i Aviserne." — Disse Ord karakteriserede egentlig Bang ganske godt, 
for her i vor Forening vilde han være glad og ikke mindes de alvorlige 
Forhold — for det var slemt, og det gik langt hurtigere end baade han 
og vi havde tænkt — kun 8 Dage efter døde han.

Immanuel Bang fødtes paa Omø 1874 og blev Student fra Roskilde 
(1893), men sine Barneaar tilbragte han i Ribe, og han, hvis Far, Præs 
sten Vilhelm Bang, med megen Flid havde gjort skolehistoriske Studier 
og udgivet en fornøjelig Bog derom, hvori ogsaa Ribe Skole og dens 
gamle Skolekomedier har en fremtrædende Plads, han følte sig knyttet 
til den gamle By, som vi andre gør det, og regnede den som sin Hjems 
stavn. Hans Livsbane var uden Krogveje og Afstikkere: Cand. polit. 
1900 — Assistent i Statistisk Bureau 1901 — Fuldmægtig 1906 — Næsts 
formand i Landsoverskatteraadet 1913; og havde han faaet Lov at leve, 
kunde man nok engang have forkortet Ordet Næstformand.

I talrige Skrifter og Blade har Bang skrevet nationaløkonomiske og 
statistiske Artikler; som Medlem af Ædruelighedskommissionen i 1914 
udarbejdede han Kommissionens Betænkning over Drikfældighedens 
Indflydelse paa forskellige sociale Foretagender, og for ca. 1 Aars Tid 
siden udgav han den lille Pjece om Skattcsedlernes rette Udfyldelse.

Men ogsaa Politik var Bang interesseret i og skrev sammen med 
Bibliothckar Elberling „Folketingsvalgene 1895—1910".

Ligesom sin kendte Broder og Svigerinde var Bang Socialdemokrat, 
og ved hvert Valg kunde man finde ham paa „Socialdemokraten^ Korn 
tor til langt ud paa Natten for at udregne Kvotienter og stille Bereg; 
ninger. At han indenfor sit Parti var anerkendt som en Kraft, saa vi 
da hans Navn ved sidste Regeringskifte var i første Række som Finans; 
ministeremne. Ude omkring i Landet derimod, hvor Bang havde sit 
store Virkefelt, var han ikke nogen populær Mand, thi hans Arbejde 
førte det med sig, men han var kendt som en retfærdig og retlinet Mand, 
der fordrede Respekt for Loven og ikke veg til Siden. Og de, som 
kendte ham, de vidste, at der bag Embedsmanden boede en fornøjelig, 
godmodig Civilmand, som kunde se gemytligt paa sit Arbejde og gerne 
fortalte de smaa vittige Indfald han opsamlede paa sin Vej.

Ved Bangs Baalfærd udtalte en af hans Underordnede og gode Ven; 
ner, at for at se hans rette Natur, maatte man gaa med ham en stille 
Sommeraften gennem Ribes gamle Gader og hvert Øjeblik staa stille 
for at høre ham fortælle Minder fra Skoletiden; hver kroget Gade og 
hvert faldefærdigt Hus havde sin lille Historie — og Bang var næsten 
barnlig glad ved at kunne fortælle derom.

Og saadan er det ogsaa vi har kendt ham. I de Aar han har været 
Medlem af vor Forening, har han altid vist den største Interesse for 
den, og som Formand har han aldrig svigtet ved et Møde, selvom han
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skulde komme langt ovre fra Jylland, ligesom han rejste over og afslør 
rede Mindestenen over de faldne Sønderjyder i vor gamle Skole.

Immanuel Bang var glad for at være Formand for os, og jeg kan kor? 
teligt karakterisere vort Forhold til ham med Ordene: Vi kunde ikke 
ønske os nogen bedre. Derfor vil vi i Aften mindes vor gode Kammerat.

Æret være hans Minde!

Da Jernbanen kom til Ribe.
A f K. FL Rosensfand.

Fredag den 1ste Maj var en Mærkepæl i Ribe Bys Udviklings Hi? 
storie, idet der da var hengaaet et halvt Aarhundrede, siden Banen fra 
Bramminge til Ribe aabnede for Trafikken. Ribe By fik dermed et længe 
næret Savn afhjulpet, og nyt Haab vaktes om en Udvikling for den ved 
den nære Grænsedragning i 1864 saa haardt ramte By.

Hidtil var Ribes Forbindelse med Omverdenen Landevejen og Aaen.
Der var endnu i 70'erne (og op i 80'erne) en ikke helt ringe Skibsfart 

paa Ribe med Gods, der bragtes med mindre Fartøjer. Bl. a. fik Ci? 
koriefabrikken „Sønderjylland" paa Mellcmdammen, der grundlagdes 
1871, Cikorierodderne ad Vandvejen fra Holland. Mindre Fartøjer 
kunde gaa ind til Byen, men det kunde ogsaa hænde, at større Skibe 
ankrede op ude i Dybet, hvor Varerne omladedes i Lægtere for at blive 
sejlet ind til Byen, en Fremgangsmaade, der naturligvis var baade dyr 
og ubekvem. Ad denne Vej fik f. Eks. Ribe Gasværk sine Kul i de før* 
ste Aaringer efter dets Anlæg 1863 og en Snes Aar frem i Tiden.

Fragtkørselen besørgedes af store Fragtvogne med Ruf over, en 
Vogntype, der nu hører Historien til.

For Persontrafikkens Vedkommende, da havde man de forskellige 
Dagvogne, der ogsaa paatog sig mindre Kommissioner og Forsendelser, 
ganske som Rutebilerne i vore Dage.

Men Posten og Hovedpersontrafikken besørgedes af det kgl. dam 
ske Postvæsens gule Deligencer med den rodkappede Postillon paa Buk? 
ken, hvis Horns ofte mere skrattende end just melodiøse Toner kaldte 
Folk til Døre og Vinduer, og bragte Bud til Ribe ude fra den store 
Verden. Postruternes Udgangspunkt var det gamle Posthus overfor 
Domkirken, nu den gamle Sparekasses Friboliger.

Af Ruter var der foruden Ruten Nord paa til Varde, Ruten Øst paa 
til. Kolding og Syd paa Ruterne til Vojens og Tønder.

Paa den førstnævnte sydlige Rute kørte Ribekusken Deligencen til 
Gram, hvor nyt Forspand og ny Kusk kom til, og paa Tønder?Ruten 
kørte Ribepostillonen med sit Spand til Skærbæk, hvorfra efter 1864 det 
tyske Postvæsen besørgede den danske Deligence videre til Tønder, 
medens det danske Postvæsen kørt den tyske ørneprydede Deligence 
til Ribe.

Den 3. Oktober 1874 aabnedes Banen fra Lunderskov til Esbjerg 
og Varde, hvorved Deligenceruterne ændrenes noget, men ogsaa en Tid 
efter Ribe?Banens Aabning maatte Deligencen gøre Tjeneste, da jo 
f. Eks. Banens Tilslutning mod Syd først kom 1887.

Den 18. December 1872 forelagde Indenrigsminister Fonnesbech Lov? 
forslaget om Banen fra Bramminge til Ribe i Folketinget, hvor Sagen
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særlig varmt anbefaledes af Ribckredsens Folketingsmand Kruse. 1 
Folketinget vedtoges Loven ved 3die Behandling den 15. Marts 1873.

Den 4. April 1873 vedtoges Lovforslaget ved 3die Behandling i Lands* 
tinget, og den 16. April samme Aar underskrev Kong Christian d. 9. Loven.

En langvarig Strid førtes om Banegaardens Beliggenhed, idet nogle 
ønskede Banen ført V est om Byen med en Banegaard Beliggende, hvor 
nu Set. Laurentiigade og Kongensgade gaar, medens andre holdt paa 
den østlige Linie, der jo blev ført igennem.

Skønt det sikkert nu staar klart for enhver, at den vestlige Belig* 
genhed vilde have været meget uheldig, kom der alligevel noget godt ud 
af Diskussionen. Oprindelig var Banegaardens Beliggenhed tænkt oms 
trent, hvor Aandssvageanstaltens Forstanderbolig nu ligger. Imidler* 
tid bevirkede Indvendingerne, at den blev rykket Byen noget nærs 
mere med Beliggenhed i Asylhaven og Rhodes Toft. Endvidere gik Res 
geringen ind paa at bekoste Adgangsvejen til Byen med en Bro ovtr 
Nipsaa (Dagmarbroen), idet dog Vejens Fortsættelse op til Byen bes 
kostedes af Ribe Kommune.

Den 22. September 1873 blev Arbejdet med Banens Anlæg i samlet 
Entreprise udbudt med alle Leverancer undtagen Jernbaneskinner. 
Overslagssummen var beregnet til 244,666 Rigsdaler.

Den 24. November kunde „Ribe Stifts Tidende" meddele, at Arbejs 
det var overdraget 3 Kontrahenter (Entreprenører), nemlig Ripenserne 
Sparekassekasserer, Kammerassessor & Rosensfand, Tømmerhandler
J. Lauri'fzen og Prokurator, Landinspektør G. Styrup.

Styrup og Rosenstand skulde tage sig af Jordarbejdet, den første 
havde jo Sagkundskab som Landinspektør og den sidste drev ved Si" 
den af Sparekassevirksomheden Avlsbrug og havde mange Fleste paa 
Stalden; han havde iøvrigt ogsaa Kørslen med Deligencen til Vojens 
og Tønder.

Tømmerhandler J. Lauritzen fik Bygningernes Opførelse, Jernbane* 
stationen, Vogterhusene osv., og i det hele taget Tommerarbejdet som 
sin Del af Entreprisen.

Som Sagkyndig antog Entreprenørerne som deres Ingeniør den se* 
nere Amtsvejinspektør i Ribe Æ Møller. Iøvrigt blev i Aarenes Løb bl. a. 
følgende. Ingeniører knyttede til Jernbanens Anlæg: Simoni, Korfixen, 
Schlichtkrull og v. Jessen m. fl. Banens Overingeniør blev Tegner.

Straks i det nye Aar 1874 synes Arbejdet at være paabegyndt.
Styrup overtog Stykket fra Bramminge til Gredstedbro, medens Ro* 

senstand tog sig af Strækningen fra Gredstedbro til Ribe. Arbejdet 
paabegyndtes samtidig paa begge Strækninger.

Den sidste Strækning viste sig at være den vanskeligste, selv om 
ogsaa den første frembød Vanskeligheder med at komme over Hun* 
derup Mose, hvilket dog ikke var noget imod Arbejdet paa den 8 Fod 
høje Jernbanedæmning mellem Plantagen og Ribe, hvor der bl. a. skete 
det store og beklagelige Uheld, at en Stormflod gjorde slem Ravage i 
Byggeperioden.

Ogsaa Bygningen af Broen over Tved Aa voldte mange Genvordig* 
heder ved den uafladelige Tilstrømning af Grundvand.

Arbejdet med Stationsvejen og Dagmarsbroen, som Staten skulde 
bekoste, overdroges de samme Kontrahenter, som byggede Banen.

Fylden til Vejen toges fra Gasværkets Have og i den Syd for lig* 
gende Mølletoft, hvorved de sidste Fundamenter af Byens gamle Vejr* 
mølle forsvandt.
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Et Mindretal i Byraadet ønskede Stationsbroen anlagt til Badstue: 
gade, hvor den gamle Langebro gik, og Vejen ført op bag Museumshas 
ven til Tangegade eller tværs igennem den nuværende „Hotel Riber: 
hus'" Have. Man enedes dog om den nuværende Beliggenhed.

Den sidste Del af Vejen, som Kommunen skulde bekoste, fortes 
over Grunde, som tilhorte Set. Catharinae Kirke, men benyttedes af 
private Havebrugere, Gartner Pultz, Stiftsfysikus Kiær og Købmand 
Quedens, op til Sortebrødrcgades Hjørne. Arealerne købte Byen mod 
en aarlig Bygafgift.

Nu opstod Spørgsmaalet, om man skulde henvise Færdslen herfra 
til Badstuegade eller Vægtergade eller gennembryde den mellemlig: 
gende Huskarré. Man valgte det sidste, den lige Linie til v. Støckens 
Plads.

De mærkelige overskaarne Huse paa Dagmarsgades Hjørner blev 
Følgen af Gadens Gennemførelse. Arbejdet her var ikke ganske ringe 
med Reguleringen af Grundene, hvorved bl. a. en stor Vognremise, 
stammende fra Vognmandslaugets Dage, forsvandt, og man var da og: 
saa midt i Arbejdet, da Jernbanen aabnedes.

Paa Grund af forskellige Genvordigheder kunde Banen først aab: 
nes sidst i April.

Saa oprandt da endelig den 30. April, Dagen for Aabningsfesten for 
RibesBanen.

Byen var smykket i sin smukkeste Flagpynt og Kl. 11 om Formid: 
dagen samledes i den festligt pyntede Raadhussal et udsøgt Selskab af 
Damer og Herrer.

Blandt de Indbudte var Stiftamtmand Nielsen, Overpostinspektor, 
Justitsraad Schultz, de jydsksfynske Jernbaners Overbestyrelse, Etats: 
raad Holst, Overdriftsinspektør Aløller, Overbaneingeniør Beyer, Buch: 
hejster, Wanscher m. fl.

Efter at Borgmester Kiær havde budt Velkommen, sang man Lemb: 
ckes Sang „Blev nu til Spot dine tusindaars Minder".

Efter at Borgmesteren derefter havde holdt Festtalen, begav man 
sig derpaa ad den flagsmykkede Stationsvej til den nye Banegaard, hvor 
der havde forsamlet sig „en utallig Menneskemasse".

Her afgik Aabningstoget Kl. 1. Ved Ankomsten til Bramminge Kl. 
114 havde Entreprenørerne indbudt til en Frokost, der blev meget ani: 
meret.

Der deltog 70 Personer, hvoriblandt Stiftamtmand Nielsen, de jydsk: 
fynske Jernbaners Overbestyrelse, Overpostinspektor Schultz, Vest: og 
Sydbanens Anlægsentreprenør L. Petersen og et Par Amtsraadsmed: 
lemmer m. fl.

Taler holdtes af Assessor Rosenstand for Kongen, Landinspektør 
Styrup for Jcrnbanestyrelsen og Etatsraad Holst for Entreprenørerne, 
Tømmerhandler Lauritzen for Ribe Amtsraad.

Kl. 4 var man atter i Ribe, og Kl. 6 samledes 300 Damer og Herrer til 
en Festmiddag paa „Klubbens Hotel".

Her blev to i Dagens Anledning forfattede Sange afsunget, og ad: 
skillige Taler blev holdt. Bl. a. talte Stiftamtmand Vie/sen for Kongen 
og Lærer Suusvi'nd for Regeringen med Tak for Banen.

Lørdag den 1. Maj aabnedes Ribebanen for den almindelige Drift 
med 3 Tog i hver Retning.
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R1PENSER.SAMFUNDETS EKSTRAORDINÆRE GENERALFOR.
SAMLING.

Overretssagfører Peder Paulsen vælges til Formand. — Et fortrinligt 
Foredrag af fhv. Minister I. C. Christensen.

Ripenser.Samfundets ekstraor. 
dinære Generaiforsamiing i Køben, 
havn med paaføigende Fest, Søn. 
dag den 22. Marts, fik et yderst 
vellykket Foriøb. Paa Grund af 
indtrufne Omstændigheder afhoid. 
tes Festen i »Set. Thomas« Sel. 
skabsiokaler i Stedet for sNy Ro. 
senborg<t. Ca. 100 Medlemmer 
havde indfundet sig i de festsmyk. 
kede Lokaler. I Forsamlingen saas 
bl. a.: Provst Th. Sørensen, Real. 
skolebestyrer, cand. mag. Noack, 
Ringe, Sagfører, cand. jur. Johs. 
Richter, Nykøbing S., Redaktør 
Adamsen, Presseattaché Roger 
Nielsen med Frue, Redaktions, 
sekretær Dethiefsen, Malerne Ste. 
phan Ussing og Walther Meinhardt, 
Sekretær Windfeld, Grossererne 
Ballin og Iversen, Ingeniørerne 1. 
Styrup og Thorsen, Kontorchef 
Brorson Christensen, Bankfuld. 
mægtig Christensen og Læge 
Htibschmann.

Ved en kort Generalforsamling, 
hvor Sagfører R i c h t e r  dirige. 
rede, og hvor Læge F o g h holdt 
Mindetalen over Foreningens af. 
døde Formand, Næstformand i 
Landsoverskatteraadet Immanuel 
Bang, som vi gengiver andet Steds 
i Bladet, og aflagde Beretning om 
den forløbne Del af Sæsonen, 
valgtes enstemmigt til Formand 
Overretssagfører P e t e r  P a u l .  
s e n .

Derefter gik man til Bords, hvor 
Formanden hyldede Hædersgæsten, 
fhv. Statsminister J. C. C h r i . 
s t e n s e n, og i velvalgte Ord bød 
ham velkommen i Foreningen, som 
han havde vist den Ære at ville 
holde Foredrag for.

Derefter talte Arkitekt A r n e  F i n s e n for Paulsen, hvorpaa man sang en 
fornøjelig Vise med Omkvædet: „Nej, det er ikke mere saadan, som det har 
været før", hvoraf vi citerer sidste Vers:

„Men Husene de lave og Gaderne de smaa 
og Kløveren paa Engene og saa den blanke Aa 
og denne Ko.odeur —- og Lærernes Humør, 
jo, det er heldigvis da som det aitid var det for".

Derefter talte Læge F o g h  for Presseattaché Roger Nielsen og Frue.
Saa rejste I. C. C h r i s t e n s e n  sig, og staaende midt i Salen mellem Lo. 

kalerne fortalte han paa sin jævne og fornøjelige Maade om R i b e  f o r  1.0 0 
A a r  s i d e n ,  da Bissekræmmerne drog Jylland igennem og bragte N yt fra 
Ribe, om Kirkerne og Skolen med dens berømmelige og mindre berømmelige 
Lærere, hvoraf nogle lod Eleverne selv bestemme Karaktererne, om Byen i
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Krigens Tid, om Kosakkernes Udskrivning af Heste, og om hvorledes Stifts; 
provsten reddede sine egne og en fattig Borgers Heste ved at holde sin barkede 
Næve op imod Kosakritmcsterens Pisk, om Slavekrigens Tid, om Frikorpsefte 
og Toget til Tønder, om 64 med Østrigernes Indkvartering.

Foredraget, der viste en forbløffende Indsigt i Ribeforhold, blev hilst med 
bragende Bifald.

F o r m a n d e n  supplerede Foredraget med nogle Slægtserindringcr og F o g h 
takkede Hr. I. C. Christensen og overrakte ham til Erindring det første Eksem; 
piar af Ripenser;Samfundets smukke Emblem.

Saa sang A g n e r  P e t e r s e  n;K v a r t e t t e n  med sin^ skønne kultiverede 
Stemmer forskellige stemningsfulde og muntre Sange, og derefter gik Dansen 
lystigt til langt ud paa Natten.

Alt i alt en af de hyggeligste og hedste Aftener Kipenser;Samfundct endnu 
har haft, saa god, at man tilgav de utilgivelige Forstyrrelser og Ærgrelser, den 
sene Skiften Lokale havde forvoldt.

Aar sf est en paa Ribe Katedralskole.
RipensersSamfundets Sommerfest i Ribe.

Katedralskolens Aarsfest den 27. Juli fik i Aar et særlig højtideligt Præg 
ved Afskeden med Lektor K n u d s e n  og R i p e n s e r ; S a  m f u n d e t s  offici; 
elle Repræsentation. Foruden en talrig Repræsentation for Byens Embedsmænd 
med Stiftamtmanden og Biskoppen i Spidsen og Forældrene saas mange gamle 
Elever, blandt hvilke Presseattaché Roger Nielsen og Frue, Amtsve jinspek; 
tørerne Poulsen fra Tønder og Knudsen fra Haderslev med Fruer, Ripenser; 
Samfundets Stifter, Læge K. Fogh, København, Ingeniør Blume, N. Smedeby, 
med Frue, Postassistent Olesen, Varde, Arkitekt Arne, Finsen o. a.

Rektor W i l l u m s e n  bød Forsamlingen Velkommen: En særlig Tak til Ri; 
penser;Samfundets Medlemmer, som er kommen til Stede. Særlig Tak, fordi 
De har valgt Translocationsdagen. Gid De maa faa en god Dag, der vil hi; 
drage til at knytte Baandct fastere til den gamle Skole.

Efter at man derefter havde sunget den gamle Skolekantates 1. Del, tog 
Rektor i en smuk Tale Afsked med Aarets Dimittenter.

En Hilsen fra Ripenser;Samfundet.
Læge K n u d  Th.  F o g h ,  Medlem af Ripenser;Samfundcts Bestyrelse, ud; 

talte derpaa:
Jeg vil gerne bringe en Tak til Rektor Willumsen for de smukke Ord til os 

gamle Elevér. Vi er vel en lille Skare, men vi haaber, at Samarbejdet mellem 
Skolen og vor Forening maa udvides til Glæde og Gavn for begge Parter.

Vi gamle Elever har modtaget saa meget godt fra vor Skole. Da vi gik her; 
ovre, stod det maaske ikke altid saa klart, men Livet lærte os det senere.

Vi vil haahe og ønske, at de Storme, der truer Skolens Mure, maa fare var; 
somt hen, saa Ribe Skole fremdeles vil formaa at hævde sig til Ære for vor 
By og til Gavn for vort Land. Et Leve for Ribe Katedralskole (Hurra).

Afsked med Lektor Knudsen. — Lektor Knudsens Afskedsord.
Efter at Rektor havde takket Læge Fogh for de smukke Ord til Skolen og 

givet Meddelelse om Legater og Flidspræmier, udtalte han i varme Ord Sko; 
lens Tak til Lektor Knudsen, der nu forlader den efter mere end en Menneske; 
alders Virken.

Saa stod Lektor K n u d s e n  paa Talerstolen og udtalte følgende karakteri; 
stiske og personlige Afskedsord:

Jeg maa først takke Rektor for de smukke Ord, De sagde til mig. Om jeg 
har fortjent dem, véd jeg knap. I min Ungdom har jeg ikke tænkt paa at blive 
Lærer og heller ikke forberedt mig dertil. Jeg har derfor ogsaa altid følt, at 
jeg manglede Kundskaber i mit Fag, og hvis jeg alligevel har gjort nogenlunde 
Fyldest i mit Arbejde er det af andre Grunde.

Men har jeg ikke egentlig valgt mit Arbejde, saa hf-* ieg i høj Grad valgt
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Stedet for det. Jeg er selv født her paa Vestkysten, i de danske Enklaver her 
Syd for, og jeg har aftid foft mig stærkt draget af den vestjydske Natur og af 
Vestjyderne, blandt hvilke al min Slægt har levet. — Ribe stod for os Søm 
derjyder som den fine By, meget finere end Tønder, og saa var den en Søkøbs 
stad, troede vi, og endelig boede min Oldefader i Sønderportsgade, hvor han 
var Kreaturhandler og Gæstgiver for ca. 100 Aar siden.

Det var derfor ikke saa underligt, at jeg valgte Ribe fremfor nogen anden 
By. og naar jeg har haft noget Held med mit Arbejde, saa tror jeg, det ligger 
i, at jeg har forstaact de vestjydske Drenge og Piger maaske nok mest dem 
fra Landet.

Jeg erindrer et Par Oplevelser fra min første Tid her ved Skolen. Jeg vilde 
til at gaa op ad Trappen til 1. Sal, da kom øverstc Klasses store Drenge stor: 
mende ned ad den og rendte mig overende. Synderen hjalp mig ikke op, saa 
kun paa mig og sagde „Høj". Jeg kom den Gang fra en Militærskole i Købens 
havn og syntes, det var en løjerlig Manér; siden kom jeg i Tanker om, at jeg 
selv som Dreng i et lignende Tilfælde vilde have sagt ganske det samme. Det 
var vestjydsk Høflighed. En anden Gang gik jeg hjem gennem Sortebrødres 
gade, og en gammel Mand hilste paa mig, men jeg gengældte ikke Hilsenen, 
da jeg ikke kendte ham. Derimod hortc jeg en Kone spørge den gamle, hvem 
jeg var, og han svarede: Ih, det er jo ham Knudsen ned fra æ Synderpurt. — 
Da forstod jeg, at jeg hørte hjemme her.

Der er mange, der mener, at Lærergerningen er særlig triviel ved sin stås 
dige Gentagen og særlig opslidende. Jeg har aldrig mærket det, for jeg har 
aldrig kunnet faa Tiden til at slaa til. Men der er én Ting som de, der doms 
mer ilde om Lærergerningen, ganske glemmer, og det er den forskellige Stems 
ning, med hvilken man træder ind i en Klasse. Enhver Klasse har sit Præg, 
og dette Præg meddeler sig til Læreren og sætter ham i en ganske forskellig 
Stemning. Hos en Klasse gaar Arbejdet som en Leg, en anden er mere vans 
skelig og paakalder ens Aarvaagenhed, en tredie vil (særlig i gamle Dage) 
gerne drille sin Lærer; ogsaa det har sin Charme.

Til jer alle, Drenge som Piger, vil jeg sige en hjertelig Tak, Tak for Eders 
Eorstaaclse, naar jeg har været arrig, Tak for, naar I har været rare imod mig, 
og Tak for, naar I har drillet mig lidt; det har altsammen virket opmuntrende.

Og saa vil jeg sige Tak til Rektor for, naar De har baaret over med mine 
smaa Svagheder med Klokken, og Tak til Dem og alle mine Kolleger for godt 
Kammeratskab og for al Deres Elskværdighed mod mig. Og endelig en Tak 
til Skolens Pedel, som saa mange Gange baade i og udenfor Skolen har rakt 
mg en hjælpende Haand.

Lektoren sluttede med at udbringe endnu et Leve for Ribe Katedralskole.
De djærve og hjertevarme Ord greb Tilhørerne, ikke mindst de gamle 

Elever.
Med Sangen „Jeg elsker de grønne Lunde" sluttede Translocationen.

RipensersSamfundets Fest paa Hotel „Dagmar"
om Aftenen fik et 'saa helt igennem vellykket Forlob, at den i høj Grad op: 
muntrer til Gentagelse ad Aare.

Om Eftermiddagen havde en Del Medlemmer en vellykket Udflugt til Kams 
mersluscn, hvortil Bankkasserer V i 1 a n d t havde stillet sin elegante Motors 
haad til Disposition.

Kl. 7% samledes 66 festklædte Medlemmer med Gæster i „Hotel Dagmar"s 
Sal, flere var der desværre ikke Plads til, saa adskillige Medlemmer, der ikke 
havde meldt sig i Tide, maatte nøjes med at deltage i Festen efter Bordet.

Salen var smykket med store Vægmalerier af Skolen og Puggaardsgade (af 
Maler Siielsen), som Købmand Jens Andersen under almindelig Jubel skænkede 
til RipensersSamfundct. samt smukke Gengivelser af Emblemet udført af Gulds 
smed Jacobsen og Barber Henriksen.

Til Festen havde Lektor Madsen skrevet en udmærket Sang paa Latin, 
Ingeniør Daugaard Peters en smuk Rihcsang og Købmand Aastrup en smuk 
Sang til Skolen.

Pladshensyn forbyder os at gengive andre end de to første. Den latinske 
skildrer, hvorlunde Skolens Fugle samles sammenknyttede af de fælles Minder 
om Arbejdet og Glæderne ved Skolen.

Endvidere skildrer Sangen Sommerstemninger med Solnedgang, lyse Næt: 
ter og Duft af Hø ved Aaen og munder endelig ud i en Tak til Skolen, den 
kloge pligtopfyldende, hæderværdige ved sin Alder, saare kær for os alle.
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Endelig gjorde en munter Vise af Domorganist Behrcns*Clausen og Køb: 
mand Jens Andersen Lykke.

Til Tonerne af Riberhusmarchen gik man til Bords.
Desværre var Formanden i sidste Øjeblik blevet forhindret i at komme til 

Stede.
Næstformanden, Lektor A m o r  s e n  bød derfor i smukke Ord Velkommen 

og dvælede ved Minderne ikke mindst sammen med de gamle Elever Amtvej: 
inspektørerne Knudsen og Poulsen og Direktør Blume. Saa lød „Ribes Pris" 
gennem Salen.

Efter at man havde ladet Hotel Dagmars fortrinlige Mad vederfares Ret: 
færdighed, holdtes en lang Række fortrinlige Taler.

Direktør B l u m e  holdt en meget smuk og følt Tale for Ribe gamle Skole.
Domorganist C l a u s e n  fremdrog morsomme Skoleminder. Han reciterede 

smukke Ribevers og motiverede et Leve for Ribe.

Læge F o g h talte kønt for Lektor Knudsen.
Købmand J e n s  A n d e r s e n  talte for Rektor Willumsen og B l u m e  og 

P o u l s e n  for Amorsen.
Arkitekt F i n s e n takkede Journalist Rosenstand for hans Arbejde i For: 

eningen i Almindelighed og for Arrangementet af Festen i Særdeleshed.
R e k t o r  takkede for Clausens Skaal og motiverede et Leve for Ripenser: 

Samfundet.
Journalist R o s e n s t a n d  takkede Finsen for Skaalen og motiverede et 

Leve for Minderne, der har sammenknyttet baade gamle og LJnge fra Ribe 
Katedralskole.

Apoteker L i n d  talte for den gode Aand i „R.:S.", der sammenknytter 
gamle og unge, og udbragte en Skaal for Damerne rettet til den ældste til: 
stedeværende Dame, der har Tilknytning til Ribe Katedralskole, Rektor Bendt: 
sens Datter, Fru Bankdirektør Rosenstand.

Bankdirektør R o s e n s t a n d  takkede for Skaalen.
Lektor K n ud s e n udbragte et Leve for Fru Rektor Willumsen, der just 

holdt Fødselsdag.
J e n s  A n d e r s e n  talte for Gymnastiklærer Stockholm Simonsen, F o g h 

for Jens Andersen'; med Tak for Salens festlige Udsmykning. Endelig talte 
Fru C h a r l o t t e  G e d d e ,  Enke efter Premierløjtnant G., smukt for Ribe.
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Endvidere talte Fogh for Frk. Emma Reinsholm, Rosenstand for Adjunkt 
Madsen, ligesom Direktør Blume m. fl. havde Ordet.

Tiden trak saa længe ud, at Presseattaché Roger Nielsen efter Ønske fik 
Lov til at udsætte sit Foredrag.

Der indlob Telegram fra Formanden og Kassereren og Hilsen fra Medlems 
mer i Nakskov, og der afsendtes herpaa Takkehilsener.

Ved Kaffen glædede Konsulent Siggaard Forsamlingen ved med sin prægs 
tige Tenor at synge de gamle Vægtervers.

Saa dansedes der med Liv og Lyst af unge og gamle, og først da Spurvene 
kvidrede udenfor i Hotel Dagmars Linde, skiltes de sidste Gæster fra den 
vellykkede Fest.

Af Jacob A. Riis' The Old Town
ved Emma Reinsholm.

II.
Nytaarsaften — Vægterne.

Det gamle Aar gik ud med ligesaa megen Støj som nu omstunder. Vi blæste 
ikke Nytaar ind; vi dundrede det ind.

Naar det var mørkt Nytaarsaften, listede vi os ud med alle de knuste og 
skaarede Potter, som vi Aarct igennem havde gemt til dette Brug. Vi skyndte 
os hen til vor kære Nabos Dør, og snart raslede Skaarcne ned over den. At 
faa Potter paa sin Dør var Tegn paa Venskab, og den Mand, som fik de fleste 
Potter paa sin Dør, var Byens populæreste Mand.

Da jeg gik i Latinskolen, havde vi en ængstelig Borgmester. Flan havde 
nylig faaet sin Gadedør malet, og Vægterne fik Ordre til at passe paa, at Gades 
døren ingen Nytaarshilsen fik. Det var nu ikke nerrt for Ordenens Haands 
hævere, da saa mange som muligt skulde ud at se paa eller deltage i Nytaarss 
løjer.

Vore Mødre bagte Kager Nytaarsaften, de bod Vægterne ind til et lille 
Traktement — og imedens drev vi Drenge ret alle de Nytaarsløjer, vi kunde 
finde paa. — Paa en Gang gik det fra Mund til Mund: Borgmesteren gaar en 
Runde gennem Byen. — Som ved et Trylleord var alle Gader tomme, og Stib 
hed rugede over den ganske By. Men Byen hævnede sig.

Ved Midnastid kom Borgmesteren hjem. Da han skulde ind ad sin Port, 
faldt han saa lang han var over et Juletræ, som var stillet op udenfor denne. 
Træet var pyntet med gamle Støvler, Potteskaar og forskelligt Skrammel, alt 
det ramlede ned over ham; han maatte raabe om Hjælp, hans Familie ilede 
til i stor Hast og fik ham paa Benene — og op i Stuerne. Men hans Værdighed 
havde lidt et Knæk; han forvandt det ikke. 1 de Tider var den samme Mand 
Borgmester og Politimester. Men jeg tror ogsaa, at Nytaarsløjerne fik et Knæk 
—- det var, ligesom der siden den Aften ikke mere var den gamle Kraft i 
dem.

Vi Drenge havde en standende Strid med Vægterne. Naar de om Aftenen 
havde sunget gennem Byens Gader „Hov Vægter, Kl. er slagen 10", kom de 
alle tilbage til Torvet. Udenfor Weis' Hus stod Dagvognen; naar det var 
koldt, holdt Vægterne af at krybe derind og faa sig en lille Hvil til Kl. 11.

En mørk Aften kom vi fra Selskab; der stod Dagvognen paa sin vante Plads; 
vi vidste, hvem der sad lunt og godt inde i Vognen — vi vidste, at Vogndøren 
blev lukket udvendig, saa laasede vi den, og afsted gik det ned ad Gaden, mes 
dens Vægterne gestikulerede vildt derinde. Vi var sikre nok; Vægterne brød 
sig ikke om at faa fat i os, skønt de rasede over den ufrivillige Køretur — vi 
vidste, de skulde nok lade være at melde os. —

RIBE'ORIGINÅLER FRA GAMLE DAGE
af Emma Reinsholm.

Vi gamle Ripensere mindes mange underlige Fremtoninger, som foraarsagede 
os megen Glæde.

De Løjer, vi drev med dem, var saamænd uskyldige.
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Naar vi mødte Vedsted, spurgte vi altid: „Hvad er Klokken? Det maa
Rotterne vide! Hvorfor ikke Musene? For de er ikke confirmerede."

En anden Original var K r æ s t e n  S k i l l e v e j .  Han snakkede altid med 
sig selv, naar han travede Byen rundt; og det var altid det samme Æmne, han 
behandlede: „7 Tønder Pevver o æ Lovt, nej hør nu, nej ve' I hva, de er 
Løvn da." Kræsten tjente paa Korsbrødregaard, hvor Peter Høyberg den? 
gang boede. Kræsten passede Køerne og drev dem ud paa Ladegaardsmark, 
hvor Korsbrødregaard havde Jord. Det gik nok saa fredeligt, til Jærnbanen 
blev anlagt, men da var det ikke altid lige let for Kræsten og Køerne at komme 
over i den belejlige Stund.

En Dag var det nær gaaet galt, og Stationsforstanderen raabte af sine Lun: 
gers fulde Kraft til Kræsten om at komme af Vejen i en Fart. Men Kræsten 
vendte sig rolig om, stirrede stift paa Stationsforstanderen og sagde: „Hva'
raaver du ætter. Ved du eet, at det er mit og Peters det hele."

A n e  A a r h u s  husker man ogsaa — hun udmærkede sig just ikke ved 
overdreven Properhed, og da man en Gang foreslog hende at pynte lidt paa 
sig, navnlig vaske sig, svarede hun: „Vorherre ser ikke paa Skindet men paa 
Sindet." Hun var en Dag omme at luge i et Stykke Havejord ved Slotsbanken, 
der fandt man hende død, og Betjenten skrev i Rapporten: Hun lagde død i 
Bederne, som hun lige havde luget

Tale til Russerne
af Knud Fogh.

Velkommen Kammerater fra den lille stille By, 
fra de krogede Gader i Domkirkens Ly, 
fra de lave Huse med de Haver smaa 
og de grønne Enge langs den nugtende Aa.

Velkommen Kammerater — eders Barndom er forbi, 
nu er 1 Studenter — nu er i fri, 
fri fra Skoletid og fri fra Skoleslid 
og kanske en enkelt og for Skoleflid.
Nu staar Livet aabent for eders Lyst og Vid.
Nu begynder eders Ungdomstid.

Velkommen Kammerater i vor Forening her, 
her mødes vi i Mindet om den By, som vi har kær, 
om Skøjteløb, om Holmetur med Aftensmad i Stak, 
om Film i Plantagen med et lille Kys til Tak.
Om gode Kammerater fra de mange Skoleaar, 
om tusinder Kærminder, som aldrig forgaar, 
var end en Lærer gnaven eller ogsaa lidt streng, 
ja, saa var du jo hellerikke altid artig Dreng; 
lidt Ærgrelse, lidt Fejl og lidt Snyderi iblandt, 
det glemmes dog for alt det gode, som vi fandt.

Vi spredes, Kammerater, over By over Land, 
en faar en Kone og en anden faar en Mand, 
men altid vil vi mindes, hvor vi i Barndom fandt 
de Baand, der os i Ungdom og Manddom sammen bandt.
Og derfor Kammerater, lad os hyppigt se jer her, 
velkommen Kammerater, velkommen hos os vær!

(Ved Rusgildet 1924).
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N A V N E  OG NOTER
Den 2. Januar er Lærer H o l g e r  N i e l s e n  død 83 Aar gammel. — Den 

7. Januar kunde Læge A g e r b æ k  og Hustru, Ribe, fejre deres Sølvbryllup. 
— Den 16. Marts viedes i Ribe Domkirke Frk. E l i s a b e t h  D a u g a a r d  
P e t e r s ,  Datter af afødede Tømrermester D. P., og Mineingeniør P e t e r s  
B u h i  P e t e r s  en,  Søn af Ingeniør P. De nygifte tager Bopæl i Cordova i 
Alaska, hvor Ingeniør Petersen har Ansættelse. — Den 28. Marts er Kateket og 
Overlærer ved Ribe Borgerskole N. L a r s e n  pludselig død, 59 Aar gammel. 
Han havde i ca. 30 Aar virket i Ribe. — Den 7. Aprii viedes i Taarnby Kirke 
paa Amager Frk. I n a  S e b b e l o v ,  Datter af Ingeniør S. i Kastrup, og Vekseh 
lerer A x e l  P o n t o p p i d a n ,  Søn af Dommerfuldmægtig P. i Ribe. — Amts* 
fuldmægtig, cand. jur. L e r c h c  T h o m s e n  er udnævnt tii Forstander for 
Klosteret i Ribe. — Der vil formentlig i en ikke for fjern Fremtid blive ophængt 
3 Broncelysekroner i Domkirken. De tilvejebringes for en Sum af 15000 Kr., 
der er skænkede til dette Formaal af Enkefru A n e  K i r s t i n e  H a n s e n  til 
Minde om hendes afdøde Mand Købmand Andreas Hansen. — Til Skabel* 
sen af en Fond til Anskaffelse af et nyt og bedre Orgel til Ribe Domkirke har 
Organist Behrens Claussen taget Initiativet til en Bortlodning af Kunstværker 
skænkede til dette Formaal af kendte Kunstnere, bl. a. Malerne Ussing, 
Meinhardt, Oda Peters, Schwen, Lauritzen Thomsen, Guldsmed Jacobsen 
(Pennetegning) m. fl.). Billederne bortloddes den 1. Juli. — Fiskeriet i Ribe Aa 
fra Byen til Havet er af Læge Vilandts Arvinger solgt til Sagfører Ehlers, 
København, for 8000 Kr. +  Omkostninger. — Forfatteren J ø r g e n  B u k d a l  
har holdt Bryllup med den norske Forfatterinde Magnhild Ødvin og har taget 
Bopæl i Oslo. — Den 28. Juni afsløredes under store Festligheder et af det 
danskamerikanske Wall. Henius Institut skænket skønt Mindesmærke for Gær* 
fysiologen, Professor Dr. phil. E m i l  Ch r .  H a n s e n .  Vi skal i næste Nr. 
omtale Festen og bringe et Billede af Statuen ved Dagmarbroen. — Den 7—10. 
Juli gæstede Akademisk Skyttekorps Ribe.

Cand. jur. Dybdal har nedsat sig som Landsretssagfører, Valkendorfsgade 
16'. Telefon Central 3000.

Forlovede.
Frøken Inger N o r s ,  Datter af Sagfører Nors, Ribe, og Adjunkt ved Ribe 

Katedralskole H. A. J o h a n s e n .
Frøken Astrid L a n g e ,  Datter af afdøde Adjunkt Lange i Ribe, og cand. 

teoi. Povl O t z e n, Søn af afdøde Sognepræst Otzen, Kjeldby.

En ny Riberadering
er sendt os af Tegneren, Guldsmed J a c o b s e n .  Den er den første Ra* 

dering, han har udført, og den tager sig meget nydelig ud. Motivet er Indgan* 
gen til det gamle Kloster med de prægtige Piller og Alléen ved Efteraar med 
et Kig ind i Klosterhaven med Bygningerne i Baggrunden. Foruden hos Kunst* 
neren i Ribe faas Raderingen bl. a. i Arnold B u s c k s Boghandel, Købmager* 
gade 49.

Ribe Katedralskole.
Den 1. Februar afholdtes et vellykket Skolebal paa Skolen.
Ved 714*Tiden samledes i den smukt pyntede store Gymnastiksal ca. halv* 

tredie Hundrede Personer, Lærere, Elever og Forældre, til Elevernes Opførelse 
af Chr. Richardts morsomme lille Sangspil „Deklarationen", der gjorde megen 
Lykke med sine morsomme gamle kendte Sange, smukke Dragter og gode 
Masker og den fornøjelige Udførelse, det fik.

Efter Komedien gik man til Bords i den mindre Gymnastiksal, der var 
prægtigt smykket, og hvor de gamle Guder, som afdøde Bogholder Bruhn i sin 
Tid malede, i Overensstemmelse med Traditionen skuede ned paa den fest* 
stemte Forsamling. Saavel i Salen som i de tilstødende Lokaler lod man Smørre* 
brødet og Lagkagen vederfares Retfærdigheden.

Der holdtes adskillige Taler, ligesom en morsom Vise, forfattet af to kvinde* 
lige Disciple, gjorde stormende Lykke.

Efter Bordet dansedes der med Liv og Lyst, ligesom heller ikke en morsom 
Kotillon savnedes.

Afsnittet om Lærerne bringer nogle Afskedsord om Lektor K n u d s e n ,  der 
med Skoleaarets Slutning forlader Skolen, da han har taget sin Afsked paa 
Grund af Alder.
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Under 10. Oktober 1924 udnævntes Lektor C h r i s t i a n s e n  til Rektor 
for Aarhus Katedralskole.

I Aarets Løb har været afholdt 2 Skolenævnsmøder og 1 Forældremøde.
Skolen har haft en Udflugt til Gram, og der er udkæmpet forskellige Sports: 

kampe i Skoleaarets Løb.
Fhv. Minister i. C. Christensen og Professor Vilhelm Andersen har holdt 

Foredrag og læst op paa Skolen, og der har været Underholdning bl. a. ved 
Skuespiller Texiere og „Danske Provinsers Skoleteater" („Emilies Hjertebarn 
ken" og „Nej").

Bøger.
Ribe Katedralskoles Aarsskrift 1925, 20 Sider.
Ribe Katedralskoles Indbydelsesskrift til Afgangs: og Aarsprøverne i Juni 

1925 er nu udsendt og indeholder de sædvanlige Skoleefterretninger, Med: 
delelser om Skolens Biblioteks og de videnskabelige Samlingers Forøgelse, Op: 
lysninger om Skolens Legater, Regnskaber, Oplysninger for Forældre osv.

Det oplyses, at Skolen den 1. Maj 1925 talte 216 Elever, 136 Drenge og 80 
Piger — af hvilke de 135 er hjemmehørende i Ribe, medens 81 er udenbys.

Vi har atter i Aar faaet tilstillet Meddelelserne fra Ringe Mellem: og Real: 
skole. Der dimitteredes 1924 11 Elever med Realeksamen og 15 med Mellem: 
skoleeksamen.

Fra Ribe Amt 1925. 150 Sider.
H i s t o r i s k  S a m f u n d  f o r  R i b e  A m t  har nu udsendt 6. Binds 3. Hefte 

af sin Aarbog. Pensioneret Lærer H. H. S ø r e n s e n  i Veldbæk fortæller Min: 
der fra Jerne Sogn. Assistent A u  g. S c h m i d t  i København fortæller om 
Herredsfoged Jep Thomsen og Noesgaard.

Sognepræst J ø r g e n s e n  i Fårup beretter om den smukke gamle Kirke i 
Tjæreborg, medens Husmand S. K. H a n s e n  i Tarm bidrager med Omtale at 
2 gamle Skrifter fra Horupgaard i Grindsted Sogn.

Endelig har Telefonbestyrer i V. Vedsted, C. A n d r e a s e n ,  skrevet nogle 
med fortrinlige Fotografier illustrerede Bidrag til V. Vedsted Bys og Kirkes 
Historie.

Det lødige Hefte, der sikkert vil vække Glæde og Interesse hos Medlem: 
merne, slutter med „Historisk Samfund"s Regnskab m. m. for 1923—24. Det 
bør animere til en kraftig Agitation for Foreningen.

En gammel Landsbypræsts Ungdomserindringer, udgivne af J u l i u s  C l a u :  
s e n  og P. Fr. R i s t ,  Gyldendal, 191 Sider.

Denne smukt udstyrede Memoire:Bog, der er udsendt i den kendte, for: 
trinlige Serie af „Memoirer og Breve", vil med særlig Grad med Fornøjelse 
kunne læses af enhver Ripenser, idet dens Forfatter er Ripenser Rasmus Us: 
sing, født som Søn af Hospitalsforstander Niels Ussing i Ribe.

1 en lille yndefuld Fortælling „Empire" af Lektor K. G. Brøndsted, der nær: 
mest bør ses under Synsvinklen „Dichtung und Wahrheit", fortælles Rasmus 
Ussings Ungdoms Kærlighedshistorie. 1 Memoirerne uddybes denne yderligere 
med en nogen anden Udgang end i Fortællingen.

I Memoirerne er alle rigtige Navne udeladt, men ved Hjælp af Udgiverens 
fortrinlige Noter kan man følge de virkelige Personers Skæbne.

Rasmus Ussing var født den 9. Juli 1778 i det gamle Kloster i Ribe. Om 
Datidens Ribe og Latinskolen, som Ussing frekventerede 1791—1800, giver Mc: 
moirerne indledende interessant Besked.

Endvidere berettes udførligt om Ussings langvarige Forlovelse med Hen:
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riette Fridsch, Datter af den af Datiden saa kendte Provinsialmedicus Dr. med.
F., der ejede nuværende Købmand Quedens Ejendom i Ribe med den store 
Have ned tii Aaen. De to skiltes af forskellige Grunde, og hun blev senere 
gift med Pastor Hans Kruse Winding. Hun overlevede sin Mand og døde først 
1864 i Ribe, hvor hun levede sine sidste Aar.

Rasmus Ussing giftede sig — med en Datter af Pastor Bruun i Taarnby paa 
Amager.

Foruden om det gamle Ribe fortælles interessant om det gamle København, 
ikke mindst om Englændernes Bombardement i 1801 og Rasmus Ussings Dels 
tagelse i Byens Forsvar.

Rasmus Ussing blev 1819 Sognepræst for Uldum og Langeskov ved Hors 
sens, og her blev han, til han 1859 tog sin Afsked. Han døde i Kolding 1861.

Memoirerne giver i al sin Jævnhed et interessant Tidsbillede og er i høj 
Grad læseværdige, som sagt ikke mindst for Ripensere, for hvem Slægten 
Ussings Navn lige til vor Tid har en udmærket Klang.

De af Ripenserne mest kendte af Slægten er Rasmus Ussings Søn afdøde 
Guldsmed U. i Ribe og Maleren Stephan Ussing.

HEJMDAL 1924.

„Hcjmdals" 60. Sæson er nu forbi. Den forløbne Sæson har ikke særlige Bes 
givenheder at opvise; men Traditionen tro har Hejmdal fortsat i de gamle Spor. 
Hver Lørdag Aften er der blevet holdt 2 Foredrag og en Diskussion, afbrudt 
af vor gamle „Lur", som foruden sit Indhold i Aar har udmærket sig ved sine 
meget smukke Forsidebilleder.

Den 23. August blev det første Møde holdt. Vi har haft 3 Lærerforedrag i 
Aar. I September holdt Adjunkt Jørgensen Foredrag om „De danske Kolonier". 
1 Oktober holdt Adjunkt Kiørbye Foredrag om Goethes „Gotz von Berlichins 
gen" og i December Lektor Nørregård om Hans Egede Schacks „Phantasterne". 
— I November indledte cand. theol. Llalfdan Lange en Diskussion om Afholdss 
sagen, et Emne der jo er meget aktuelt og hvori flere Hejmdalister deltog. — 
Som sædvanlig sluttede Hejmdal sin Sæson med en Fest, der blev holdt den 19. 
December. Kl. 614 indfandt 30 Hejmdalister med deres Damer sig paa Skolen, 
og efter en fornøjelig Spisning, hvor der blev afsunget 4 til Festen forfattede 
Sange, dansedes der til Kl. 1.

Trods sin høje Alder har „Hejmdal" bevaret sin gamle Livskraft og har 
haft og har stadig sin Betydning for Gymnasieeleverne paa Ribe Katedralskole. 
Hver Lørdag Aften forsamles 111 og 11 G. paa Skolen for at deltage i dens 
Møder, og i muntert Tilvær tilbringer man Aftenen med sine Kammerater, sam* 
tidig med at den lange Uges Skolestøv bliver røget ud med Tobak.

Men Hejmdals gamle Traditioner er der ingen, der faar Lov at røre ved. 
Vé den, der prøver at bryde Traditionerne, ham gaar det ilde; thi hvis Tra* 
ditionerne forsvinder, forsvinder det ærværdigt gamle, som vi alle finder, at 
Hejmdal er i Besiddelse af. 60 Aar er mange Aar for en Skoleforening; men 
„Hejmdal" er ikke trykket af Alderen. Livskraften har den bevaret, og derfor 
vil den vedblive at bestaa i mange, mange Aar endnu.

Maleren Stephan Ussing
gæster atter i denne Sommer Ribe, hvor han har malet en hel Række Billeder, 
hvoraf de fleste i Aar er fra Engene, hvoriblandt mange nye Motiver. Fra det 
idylliske Færgested paa Holmene har den populære Kunstner malet to meget 
stemningsfulde og typiske Billeder.

Ripenser=Samfundets Emblem
kan faas tilsendt mod Indsendelse af 2 Kr. (+  Porto 20 Øre) til Guldsmed 

Jacobsen, Ribe. Det bedes anført, om man ønsker Naal, Sikkerhedsnaal eller 
Knap.
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Ri be .
Mel,: Vi elske vort Land!

Vi elske vor By, 
naar ved Vaaren paany 

gennem Sluserne Aacn sig fossende vælder.
Naar her Storken en Dag 
fra det teglrøde Tag

selv sin Ankomst fra Langfarten Borgeren melder.
Naar Engene grønnes, naar Knopperne bryder, 
naar Fuglene Foraaret velkommen byder.

Naar den legende Trop 
af Børn spiller Top

eller Kugler og Klink i krogede, knudrede Gyder.

Vi elske vor By, 
mest ved Midsommertid, 

naar til Marskengen Køerne drives i Klynge.
Naar i Havernes Ly 
Hyld staar blomstrende hvid, 

naar i Baad man kan lunt mellem Sivene gynge.
Naar den nye Student svinger Huen med Hæder.
Naar en Duft af Hø staar i Gader og Stræder.

Da til Fods og til Vands,
Set. Hans! Set. Hans!

Ud man drager til Holmene, Høslcttens herlige Glæder.

Vi elske vor By, 
selv om barsk er din Egn, 

naar vi bort imod Syd hører Trækfuglen drage.
Naar den drivende Sky 
varsler Taage og Regn, 

naar en Efteraarsstorm gennem Gaderne jage.
Naar en bidende Kulde os Vinteren byder, 
ved Arnen i Hjemmet da Hyggen vi nyder.

Mon der findes et Sted 
med saa herlig en Fred

som i Ribe ved Julen, naar Domkirkeklokkerne lyder.

Vi elske vor By, 
midt i Engen saa grøn,

som du drømmende ligger om Fortidens Dage.
Du er l i l le  og skøn .
Vi vil hævde dit Ry,

hvor saa hen vi i Verden vel end monne drage.
Lad Tiderne rinde, lad Farverne blegne.
Dog Mindet om Ribe vi stedse vil tegne.

Naar vi drage af By, 
da ved Kvæld, som ved Gry, 

søger Tanken til Barndommens sollyse, herlige Egne.
K .D .P.
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B a r n d o m s e r in d r in g e r .
Af Professor y4ndr. Sch. Sfeenherg.

1.
Jeg har atter efter mange Aar, der= 

under Krigsaarene, besøgt Ribe og talt 
med Barndomskammerater. Og frem i 
Erindringen er, underligt tydeligt, korns  
met mine Barndomsaar dernede i den 
smukke, hyggeiige By.

Min Far blev 1859 fra Hamborg, hvor 
han var ansat ved det danske Postvæsen, 
forfivttet til Ribe som Postmester. At 
Far kom „oppe fra det tyske", var jo alles 
rede noget betænkeligt i disse spændte 
Tider; det blev ikke bedre ved, at en 
Bornepikkelhue, som jeg havde, uheldigs 
vis var blevet liggende i Vinduet i „Klubs 
bens Hotel", hvor vi boede, indtil vi 

kunde flytte hen i Posthuset, den gamle Latinskole paa Hjørnet af Ooms 
kirkepladsen og Grydergade. Folk opdagede imidlertid snart, at Far 
var en god, dansk Mand.

Ribe var den Gang en lille By, kun ca. 4000 Indbyggere. Den ligger 
jo omgivet af Enge, og de fleste Mennesker havde een eller flere Køer, 
der Morgen og Aften blev drevet ud og hjem af en Hyrde. Det var 
meget almindeligt, at Koen for at komme i Stald maatte gaa gennem 
Husets murstensbrolagte Forstue. I Forstuen boede Svalerne, og for 
at de kunde komme ud og ind, var der taget en Rude ud af Vinduet
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over Gadedøren. De allerfleste Huse havde kun een Etage. Det var 
ret almindeligt, at et af Vinduerne var forsynet med et Gadespejl, en 
„Spion", der gav Udsigt ned ad Gaden til begge Sider. Hvad der ogsaa 
karakteriserede Byen — ja, det er da Tilfældet endnu — var de mange 
Storke, der byggede paa Tagene og undertiden sloges om Rederne.

D et er Nibsaacn, der i min Erindring særligt præger Byen, med dens 
tre Arme gennem Byens Hovedgade og de tre Møller, StampemøMen, 
Midtmøllen og Ydermøllen. A f de tre Møllere mindes jeg tydeligst 
Midtmolleren, hvis Sønner var mine Kammerater. Det var ogsaa Nibs: 
aaen, der dannede Byens lille Havn med Skibbroen; ind i den kom ved 
Markedstider smaa Jagter med Fanniker. Dem abede vi Drenge efter 
ved at sige lidt syngende: Nær I kommer over til vo't Land, skal I faa 
Kaffe me' Bakskul (tørrede Smaaflyndere). Den Gang spillede jo Kram: 
markederne en stor Rolle, og vi Drenge sparede Penge sammen for at 
kunne forsyne os. Jeg har paa en af mine Foredragsrejser truffet en 
Aland, en gammel Kammerat, der viste mig et dybt Ar i sin ene Haand; 
en herlig Kniv, som jeg havde købt paa Markedet, og som han beum 
drende undersøgte, smækkede sammen om hans Haand. Jeg mindes 
et Telt, hvori der blev forevist Billeder fra Udvandrerdampskibet 
„Austria"s Brand, hvis Rædsler blev indprentet endnu kraftigere ved 
Afsyngelsen af en Sang derom. I et andet Telt blev fremvist et Par 
vilde Mennesker med røde Øjne, hvidt Haar og hvide Øjenbryn. De 
var lyssky, boede i Huler og taalte ikke at komme frem i Dagens Lys. 
Det er senere faldet mig ind, at det maa have været Albinoer, hvid: 
fødte Mennesker, der ligesom hvidfødte Kaniner havde røde Øjne og 
hvidt Haar.

Der kom jo ogsaa undertiden smaa Skibe med en eller anden Last; 
de maatte ofte stages op til Byen omtrent fra Nibsaaens Munding.

Til Byen forte fire Chausseer, fra Tønder, Haderslev, Kolding og 
Varde. De to sidste fulgtes et Stykke ad fra Byen, indtil ved „Trojels 
Knæ", en Fjerdingvej udenfor Byen, Vardevejen drejede mod Nord. 
Derude fra har jeg en Erindring. En Dag, Havgusen trak ind over
Landet, saa jeg en Rytter bogstaveligt talt ride ind i Taagen; jeg saa
Bagparten af Hesten, medens Forparten var inde i Taagen. Vejene var 
mange Steder mærkede med rode og hvide Stormflodspæle, for at man 
kunde finde Vejen, naar Havet kom ind, hvad der gerne skete et Par 
Gange om Aaret. At Pælene kunde behøves og endda ikke altid hjalp, 
viste sig et Par Aar efter, at Far var kommet til Byen; da kom Post:
vognen fra Tønder under en Stormflod udenfor Vejen, og Postkarlen
druknede.

Det var jo et mægtigt Syn at se Byen omflydt af Havet; med Havet 
kom ogsaa Havfuglene ind. Undertiden gik Vandet højt op i Gaderne; 
en rigtig slem Stormflod, naar Vandet gik op i Domkirken, har jeg ikke 
oplevet. Under Stormfloden druknede gerne en Del Kreaturer, særlig 
Faar, der gik ude hele Aaret. Jeg synes, jeg har en Erindring om, at 
ved en Sænkning vestfor Ribe, ved Gaarden IndresBjerrum, stillede Folk 
sig paa Post, naar Vandet begyndte at gaa ud, for at faa fat paa de 
døde Faar, der kom flydende, og faa saa meget ud af dem som muligt. 
Slotsbanken var jo et sikkert Sted for Kreaturerne, og ude paa Hob 
mene, de Engdrag, der ligger i en Bue, som Nibsaaen vestfor Ribe slaar 
mod Syd, var der bygget en Fløj, omgivet af Volde, dér kunde Krea: 
turerne drives op, naar Havet kom ind. Disse Holme var ogsaa det 
Sted, hvortil Ripenserne tog ud paa deres „Skovture". Man kørte med
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Vogn derud i Høhøstens Tid; Vognen blev færget over Anen. Paa 
Holmene var oprejst Beværtningstelte; til dem søgte man, eller man 
lejrede sig i Høet, spiste og drak, det sidste undertiden i saa stort Om= 
fang, at det medførte „Holmesygen". Om denne i vor afholdsivrige 
Tid er forsvundet, véd jeg ikke. Vilde man virkelig i Skoven, gik Tm 
ren — før 1864 — til Gram; nu er disse Skovture vel genopstaaet. I 
Gram Skove har jeg kun været een Gang. Mine Erindringer med For= 
aarsfolelsc i er knyttet til Markerne og Engene. Paa Markerne var det 
de nyfødte Lam, der kom ud sammen med, at Tusindfrydene sprang ud. 
Og i Engene var det Kabbelejen og Engkarsen (Mariæ Sengehalm kaldte 
vi den, et Navn, der maa skrive sig fra den katolske Tid) og i Grøf= 
terne nogle frodige Forglemmigejer, der skabte Foraarsfølelscn. Jeg 
husker, hvor forbavset jeg var over, at en ældre Kammerat søgte Fors 
aarsblomstcr, bl. a. Guldstjerne i Plantagen. Denne Plantage med et 
Gæstgiversted Puggaardsmindc var allerede i mine Drengeaar Maalct 
for Udflugter til Fods. Da fandtes kun de Dele af Plantagen, der laa 
nærmest paa begge Sider af Vejen. Derude stod Fuglestangen, hvor 
Skyttelaget skød efter Papagøjen og skabte Aarets Fuglekonge; den Dag 
var en stor Dag. Jeg har endnu i Øret den Melodi, hvormed Byens 
Musikkorps — jeg synes, der var fire Mand, men deres Tal maa dog 
vistnok være skrumpet ind i min Erindring — førte Skytterne derud.

En anden Fest derude, som jeg dog kun erindrer en enkelt Gang, 
var Ringriderfesten, som jo sikkert.var kommet til Ribe fra det slcss 
vigske.

A f andre Fester mindes jeg Dyrskuerne, der blev holdt paa Engen 
lige overfor Skibbroen. Efter 1864 vedblev Sønderjyderne i nogle Aar 
at komme til disse Dyrskuer og blev modtaget med store Festligheder.

Mange Spadsereture var der jo ikke. Der var anlagt en Allé sønden 
om Byen; den førte forbi St. Catharine Kirke, Klosteret og Kirkegaar* 
den. Ved Klosteret laa ud til Alléen et Plankeværk; bag det var en 
Gaard, hvori de sindssyge i Klosterets lille Galeanstalt spadserede. 
Barnepigen brugte at lade os Børn kigge ind i Gaarden gennem Revner 
i Plankeværket. Naar jeg sov daarligt, drømte jeg ofte, at en gal var 
efter mig, og jeg flygtede for ham ad de mærkeligste Veje, f. Eks. ud 
gennem Afløbsrenden fra vort Vaskehus.

Færdslen paa Gaderne i Ribe var jo ikke stor. Endnu i vore Dage 
sælges der Prospektkort med Billede af „Ribe i Strøgtiden" med Kø? 
erne, der kommer op ad Gaden. Naturligvis kunde det ikke undgaas, 
at denne Færdsel afsatte sine ingenlunde vellugtende Mærker paa Ga: 
den. Derfor udgik der, da Kongen skulde komme til Ribe, Opfordring 
til Borgerne om at holde Køerne inde umiddelbart før Kongens Am  
komst. Ogsaa Høhøsten afsatte sine, mere vellugtende, Mærker paa 
Gaderne, der, hvis det i Høhøstens Tid traf ind med Blæsevejr, kunde 
flyde med Hø.

Naturligvis beherskede Domkirken Byen; jeg mindes, at der i mine 
Barndomsaar begyndte en meget omfattende Restaurering af den. 1 
den gamle Del af Byen var der de samme Gader som nu; dog blev der 
anlagt en Gade fra Korsbrødregade i Fortsættelse af Grydergade ned 
til Sønderport, og en ny Vej blev anlagt østfor Kirkegaarden ud til 
„Dammen", en Del af Vejen mod Sydøst til Haderslev.

Byens øverste civile Embedsmand var Stiftamtmanden, den gamle 
Nielsen. Han var en stor Børneven; vor Vej til Latinskolen gik jo forbi 
Amtmandsgaarden i Puggaardsgade, og om Efteraaret, naar vi om Mor=
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genen gik i Skoie, laa han ofte i et Vindue ovenpaa, kaldte os hen under 
sig og lod Pærer falde ned i vore Kasketter. Da jeg i 1864 var kommet 
i Latinskolen, traf jeg ham paa Fars Kontor, en Gang han besøgte Far. 
Han spurgte, om jeg var kommet i Latinskolen? Ja, det var jeg. Om 
jeg havde set den Overskrift, der stod over Døren? (Litteris et artibus, 
For Videnskab og Kunst)? Jo. Om jeg kunde oversætte det? Nej. Det 
betyder: Her garves Læder.

A f andre Embedsmænd var der Biskoppen, Præsterne ved Domkir: 
ken og St. Catharine Kirke, Rektor og Lærerne ved Katedralskolen, 
Toldinspektøren, Postmesteren, Telegrafbestyreren, Stiftsfysikus og Di: 
striktslægen. Disse tilligemed Apotekeren og nogle Fabrikanter, bl. a. 
den rige Fabrikant Gørtz, der i min Tid byggede sit prægtige Hus i 
hollandsk Rænaissance, der nu er Museum, og nogle handlende udgjorde 
Byens øverste Lag, der kom sammen i Klubben og ordnede Byens Fe: 
ster samt ordnede Dilettantforestillinger til bedste for de fattige. De 
dannede mindre Kredse, der omgikkes selskabeligt, spillede Kort, men 
ogsaa tilbragte Tiden med Sang til et Glas Punsch, som man sagde, de 
Ribe Damer var gode til at drikke. Mor fortalte særligt om Nytaars: 
aften, som mine Forældre og nogle flere altid tilbragte hos den gamle 
Stiftsfysikus Kjær. Efter Aftensmaaltidet kom en stor Glas:Punsche: 
bolle med tilhørende Glas frem, Visebøgerne, der var laant i Klubben, 
blev delt rundt, og saa sang Selskabet til Vægteren bankede paa Ruden 
og meldte, at Klokken var 12, og det nye Aar blev drukket ind.

Ja, Vægterne, de holdt sig længere i Ribe end i andre Byer. Hen: 
imod 20 Aar senere, da jeg var i Ribe som Adjunkt og boede paa 
Grejsens Hotel (nu Hotel „Dagmar") paa Torvet, samledes Vægterne 
nedenfor mine Vinduer og jeg hørte dem, syngende

Hov, Vægter! Klokken er slagen 10.
Om I vil Tiden vide,
Husbonde. Pig' og Dreng,
Da er det paa Tide,
Alan føje sig til Seng,

gaa op, hver ad sin Gade. Man sagde, at Vægterne havde været af: 
skaffede, men maatte anskaffes igen, fordi Borgerne ikke kunde sove 
uden dem; de vaagnede til de Tider, da Vægter skulde have raabt.

Livet i Hjemmet havde i forskellige Retninger andre Former end 
nu. Hver Uge blev der bagt Rugbrød. 1 Køkkenet stod et stort Dejg: 
trug, i det blev Dejgen æltet; saa blev Karret dækket til for Hævnin: 
gens Skyld, der skete med Surdejg, og næste Morgen var Dejgen fær: 
dig til at lægges i Brød og sendes til Bageren for at bages. Sigtebrød 
bagte vi selv. A t Kagejulebagningen var en Fest, der opfyldte hele 
Fluset, var jo en af de Skikke, som endnu har holdt sig i mange Huse.

Hvert Efteraar var der en stor Slagtning; der blev købt et Svin, en 
Slagter kom for at stikke det, og samtidig mødte en Veninde af Huset, 
Frk. Eulalia Ussing, for at ordne alt ved Slagtningen. Jeg mindes jo 
bedst de mange dejlige Pølser. Men en Del blev saltet ned; det mindes 
jeg, fordi vort Hus altid blev omtalt som et rigt Hus, hvad Saltmaden 
angik; vi fik nemlig ogsaa en Tønde islandsk Kød fra min Mors Far, 
Andreas Hemmert, der var islandsk Købmand.

Den nævnte Eulalia Ussing var Datter af min Tegnelærer, den gamle
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Maler Ussing, der boede i Grydergade. Hans Søn, der døde ung, var en 
udmærket Billedhugger; et af hans Værker, et Basrelief, findes i Dom: 
kirken. Faderen havde en stor Samling af Sønnens Udkast i sin fine: 
ste Stue. Ved Siden af Maler Ussing boede en Konditor; ved mit Bc: 
søg i Aar saa jeg, at Maler Ussings Hus var slaaet sammen med Kom 
ditorens; det har maattet ærgre den gamle Maler i hans Grav. Mellem 
de to Naboer var der nemlig dødeligt Fjendskab. Konditorens Hus 
sprang en Alen frem og havde Vindu ind mod Malerens Facade. Jeg 
tror, at dette Vindu gjorde sit til at ødelægge Maler Ussings Liv; han 
laa i Proces derom med Naboen, og hans Sind kom derved i en ulige: 
vægtig Tilstand, der sikkert har bragt ham til Handlinger, som var 
mindre vel overvejede; idetmindste havde han i et af sine Vinduer 
klæbet et Par Lægeattester, der udtalte, at han ikke var sindssyg. Jeg 
blev gode Venner med ham, og han tog mig med ud paa sine Fisketure 
paa Nibsaaen.

Ogsaa Vasken var en stor Begivenhed i Hjemmet. Naar Tøjet var 
kogt og vasket ovre i det store Vaskehus i Bagbygningen, som var en 
Del af Ribe ældste Latinskole, skulde det paa Bleg. Der var to Blege: 
pladser, Slotsblegedammen, mellem Slotsbanken og Nibsaaen, mod Vest 
og Hundegadens Blegeplads, der ogsaa stødte op til Nibsaaen, mod Syd. 
Vi brugte den første; Tøjet blev kørt derud, blev skyllet i Aaen og lagt 
til Bleg paa Marken. En Blegemand havde Opsyn med det.

Jeg husker tydeligt den Aften, da Gassen første Gang blev tændt i 
vort Hjem. Hidtil havde vi jo brugt Stearinlys og Moderatørlampcr 
med Rapsolje; i Lamperne skulde Oljen pumpes op en Gang imellem. 
Der var begyndt at komme Petroleums: (Stenolje) Lamper, men de om: 
taltes med megen Frygt; de kunde naar som helst springe og sprede 
Ilden omkring sig. Nu var der i længere Tid foretaget Gravninger i 
alle Gaderne for at lægge Gasrørene ned; store Stabler af disse havde 
ligget ved Domkirken, dér hvor nu Marietaarnet er bygget. Dettes Gra: 
nitgrundvold var forøvrigt blevet afdækket i mine Drengeaar men til: 
dækket igen. Saa en Aften tog Fader os alle ud i Køkkenet, og til vor 
store Forbavselse tændte han et Jernrør. Jeg mindes den stærkt delte 
Flamme fra en „Fiskchalebrændcr". Særligt paa Postkontoret var det 
nye Belysningsmiddel et stort Fremskridt.

Fortsættelsen af Ribes Historie.
M agister  H ugo  M atth iessen  om  d et gam le R ibe.

Magister Hugo Matthiessen, der med en Stab af gode Medarbejdere 
skal fortsætte Kinchs Ribe Bys Historie, opholdt sig i den svundne 
Sommer en Tid paa Studieophold i Ribe, hvor han med interessant Re: 
sultat har undersøgt en Række gamle Ejendomme.

Kan Resultaterne ventes at resultere i en Bog om Ribes gamle Huse, 
spørger vi Magisteren.

Maaske, svarer Hr. Matthiessen, men Undersøgelserne foretages na: 
turligvis ogsaa i Anledning af Fortsættelsen af Kinchs Ribe.

Bestyreren af Tøjhussamlingen, Premierløjtnant Schmidt, er allerede 
i Gang med Udarbejdelsen af „Næringslivets og Havnens Historie", og 
Magister Hermansen vil til Vinter begynde paa at skrive om „det lærde
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Ribe". Om et Aars Tid mener jeg at kunne begynde paa „det topografi: 
ske og det historiske".

Naar vi først kommer rigtig i Gang, vii det næppe trække længe ud 
med Udarbejdelsen.

Arkivar Termansen skriver om „Byens Jorder", der gives jo faa, 
der som han er inde i dette Spørgsmaal.

De Forarbejder, der er gjort til Værket af Arkivar Termansen og 
Lektor B/och, er ti! uvurderlig Nytte. De supplerer hinanden paa ud: 
mærket Maade. Det er jo specielt det kommunale ved Siden af Jor: 
derne, der har beskæftiget Hr. Termansen, og for Lektorens Vedkom: 
mende specielt det personalhistoriske.

Men, som sagt, man behøver ikke at frygte for, at der vil hengaa 
alt for lang Tid, inden Værket kan nærme sig sin Fuldførelse.

H vad  R ibes gam ie H use gem m er —  in teressan te  
gam le Stenhuse.

Om det direkte Resultat af Undersøgelserne af Ejendommene ud: 
taler Magisteren:

Der har afsløret sig en hel Del gamle Bindingsværksgavle paa Ste: 
der, hvor man ikke har tænkt sig at finde saadanne, f. Eks. skjult bag 
moderne Facader. Det er særlig paa Hovedstrøget gennem Byen, i 
Storegade, Nederdammen og Mellemdammen o. s. v. Bindingsværket er 
af den for Ribe ejendommelige Type af Renæssance:Bindingsværk, der 
er bygget med Højstolper (lange Tømmerstykker, der gaar fra Fod: 
tømmeret igennem begge Etager op til Tagrenden). Forfacaden ud til 
Gaden er i Reglen forsynet med Knægte, som man kender dem paa de 
endnu helt bevarede Bindingsværkshuse.

Gennem de nu fundne Spor kan man komme til Klarhed over den 
gamle Ejendomsfordeling paa Ribes Strøg. Ved at kontrollere de paa 
Stedet indvundne Resultater gennem en Undersøgelse af gamle Matrik: 
ler, kan man delvis ligefrem bygge de gamle Ejendomme op. Det har 
hovedsagelig været smalle, men dybe Grunde, der viser Borgernes Øn: 
ske om at have Facade til Gaden i saa stor Udstrækning som muligt. 
I Tidernes Løb er saa flere Gavle slaaet sammen til én Facadelinie.

Mange Huse gemmer i deres Indre smukke Minder om borgerlig 
Stuekultur, særlig Rokoko og Barok, Døre med store Fyldinger med 
smukke Messinglaase og Vinduer med Rokokoprofiler.

Det er ofte sande Guldgruber for Arkitekter, og teknisk Skole burde 
føre sine Elever rundt og se disse Ting.

Ikke alt, hvad man finder, er fra 1700 Tallet. Der gemmer sig ogsaa 
en Del Renæssance fra 1600 Tallet (Christian den Fjerdes Tid), saaledes 
smukke udskaarne Døre f. Eks. 2 i „Postgaarden", i Apoteket, et Hus 
i Fiskergade og i Peder Dovns Slippe.

Man finder flere velbevarede Vinduer, enkelte Steder endog med 
den gamle oprindelige Blyindfatning bevaret.

Det ældste, jeg har opdaget, er for Resten af nogle gotiske Huse 
fra Tiden for Reformationen, som man ikke før har lagt Mærke til.

1 Matr. Nr. 215 i Sønderportsgade har jeg i den moderne Facade 
ved Siden af „Ehlers Gaard" fundet middelalderligt Murværk med Kæl: 
der underneden.

I Købmand Husted Knutzens Ejendom gemmer der sig bag Galleriet 
og en nyere Tilbygning en stor Kælder, hvor Nordvæggen stammer fra 
en middelalderlig Bygning med 3 smaa aftrappede Nicher og fladbvg:
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gede Nicher. Muren er senere omdannet til en stor Kælder i Rcnæs: 
sancetiden. D et middelalderlige Hus synes at strække sig ind under 
Nabogaarden.

A f Undersøgelserne fremgaar det, at de fleste Huse i Ribe har været 
Bindingsværksbygninger, men jeg har dog ogsaa fundet Rester af 
skjulte Stenhuse o: grundmurede Huse, saaledes bl. a. i den vestlige 
Del af Apotekets Gaard og i Købmand Carl Hansens Hjørneejendom  
ved Skibbroen, der antagelig stammer fra Tiden efter den store Brand 
i 1530.

Har Magisteren haft let Adgang til Husene under Undersøgelserne? 
spørger vi sluttelig.

— Ja, jeg er overalt blevet mødt med den største Elskværdighed af 
Ribes Borgere, der synes at interessere sig meget for Undersøgelserne.

K. 77. R.

Lektor V. Bloch.
79. Apri/ 7852 — 72. November 7925.

Den 18. November vajede Ribe Kate: 
dralskoles Splitflag paa halv Stang, thi paa 
denne Dag førtes en af Ribe Bys Skoles 
bedste Sønner, Lektor Bloch fra den gamle 
Domkirke til sit sidste Hvilested paa Ribe 
Kirkegaard. Men i mange gamle Elevers 
Hjerter Landet over „flagedes der ogsaa 
paa halv Stang", thi for alle os, der havde 
den Lykke at kende den gamle Lektor, stod 
han jo som Inkarnationen af den gamle 
Skoles bedste Traditioner.

Ribe Skole havde hans Hjerte i fuldestc 
Maal, den Skole, hvorfra han blev Student 
1872 og her, hvor han stilfærdigt, beske: 
dent og pligtopfyldende røgtede sin Ger: 
ning i omtrent et kvart Aarhundrede.

Ribe Sko/e havde i ham sin flittige og dygtige Forsker i Nu: 
tiden, en ægte Ætling af Thorup, Adler og Kinch. A f disse hans Ar: 
bejder nævnes hans fortrinlige Arbejde: „Af Ribe Katedralskoles Hi: 
storie gennem 700 Aar", som udkom i 1910; hans sammen med Rektor 
Øllgaard samlede personalhistoriske Oplysninger om Ribe Studenter 
1801—1900; Oversigten over Skolens Legater (1912) og en senere Af: 
handling om Skolens Legater (1919) og „Sønderjydske Studenter" (1920).

Lektor Blochs Interesse og Kærlighed udstrakte sig ogsaa til Ribe 
By, der gav sig saa levende Udslag i hans ribehistoriske Arbejder, en 
Skribentvirksomhed, der vil sætte Spor i det under Udarbejdelse væ: 
rende Værk: Videreførelse af I. F. Kinchs Værk om Ribe. Han har 
gennem 12—13 Aar af Kinchs efterladte Papirer samlet en Række vær: 
difulde Oplysninger, saaledes et Aarsregister fra 1660; Henvisninger for 
Sager efter 1660; Henvisninger for Personer efter 1660; Biskopper i 
Ribe 1660—1713 inkl.; Rektorer i Ribe 1660—1722 inkl.; Læger i Ribe.

Selv da Sygdommen tilsidst hærgede ham, slap han ikke de histori: 
ske Arbejder, og han vedblev med at gøre Notater. Til den sidste Af:
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ten, han levede, laa ved hans Seng det nye Testamente og bindstærke 
historiske Værker.

De sidste Arbejder, der nu er ufuldendte, er Udarbejdelsen af per: 
sonalhistoriske Værker og Oplysninger om Studenter ved Ribe Kate= 
dralskole saa langt Universitetsmatriklen gaar tilbage, ligesom han til 
det sidste syslede med Oplysninger om Kæmnere, Postmestre og 
Pengemestre i Ribe By.

Fra min Skoletid mindes jeg Lektor Bloch som den venlige og elsk: 
værdige Lærer, og naar jeg i de senere Aar af og til fik en lille Passiar 
i hans lille hyggelige Studenterhybel i den gamle Sparekasses Bindings: 
værksbygning med dens hyggelige Atmosfære af Bøger og Tobak, der 
passede saa godt til Lektor Blochs hele Fremtræden, lærte jeg ham at 
kende som en god og forstaaende Ven.

Endnu findes der i det Hus, hvor Lektor Bloch boede som Skole: 
discipel, en Rude, hvori han har ridset sit Navn. Dybere og klarere 
staar hans Navn prentet i hans gamle Elevers Hjerter. Hans Minde 
vil hos dem blive bevaret i taknemlig Erindring.

Kai H. Rosensfand.

Af Ribe Piantages Historie.
A f Byarkivar C. N . Termansen.

I en indholdsrig Afhandling i historisk Samfunds Aarbog om Ribe 
paa Stiftamtmand Moltkes Tid har Kammerherre Stemann oplyst, at 
den første Begyndelse til Ribe Plantage er foretagen i Foraaret 1802 
paa Foranledning af Stiftamtmand Moltke og at den første Plantning 
bestod af 4000 Fyrretræer fra Løverodde ved Koldingfjord og plante: 
des af Gartner P. Svedenborg her af Byen. Da Plantagen i de første 
40 Aar hørte under Kæmnerkassen, kan der af de communale Regn: 
skaber sees, hvorledes Arbejdet i de følgende Aar er gaaet for sig.

De omtalte 4000 Fyrretræer lod Byen hente ved Vognmand Niels 
Jensen Smith, og Svedenborg fulgte med Vognen for at tage mod Træ: 
planterne og faa dem godt hertil. Til Beplantning var udtaget den syd: 
lige Ende af Nørreports Fællesdrift, som ved Udskiftningen 1771 var 
henlagt til Fællesgræsning for 60 af Nørreports Køer. Jordstykket var 
beliggende ved den nordre Ende af den nylig anlagte Vej over den 
sumpede Strækning ind til Byen og deltes ved den gamle Kolding: 
landevej, der iøvrigt tildels fulgte den nuværende Chausses Retning, 
i to Dele, en østlig og en vestlig. Den østlige tilplantedes først og fik 
hurtig Navnet af den gamle. I 1803 kjøbtes atter 2000 Fyrretræer i 
Løverodde, hvor Skovbetjent V. Petersen foretog Afsendelsen i 6 Pak: 
ker indsvøbte i Langhalm med Vogn til Haderslev og videre til Ribe 
med Haderslev:Postfører Laust Sørensen. Skovbetjenten gjør opmærk: 
som paa, at der angaaende Betalingen for Træplanterne maa forhånd: 
les directe med Fir. Gehejmeraad og Hofjægermester von Krogh. Maa: 
ske paa Grund af Dødsfald høres der ikke mere til Gartner Sveden: 
borg, men fra 1803 og i en lang Aarrække forestodes Plantning og Ren: 
holdelse af N iels Polakker, en dygtig Arbejdsmand med et godt Haan: 
delag. Han boede i en af Slipperne mellem Grønnegade og Skibbroen 
og benyttedes af den mere end forsigtige Kæmner senere Stiftsrevisor 
Niels Hansen til alle mulige communale Arbejder, blandt andet til det
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i og for sig sørgelige Hverv som Formand for en Arbejdsstyrke at op: 
bryde og bortfjerne de sidste Rester af Ribcrhus, hvoraf der baade 
efter en Udtafeise i 1797 og de specificerede Regninger til Kæmner: 
kassen har været betydelige Rudera tilbage til omkring 1810. Til Med: 
hjælper ved Træplantningen havde Niels Polakker en anden Arbejds: 
mand Hans Lobsin, som egentlig var Skrædder og om Vinteren syede 
Uniformsfrakker til Stadsbudene og Vægterne. Disse to Mænd gik hvert 
Aar fra April Maaneds Begyndelse, ligesom Hans Træde og Ludvigsen 
i vore Dage, i Plantagen og arbejdede med Plantning og Rensning og 
navnlig med at holde Hegnet i Orden, hvilket nok kunde gjøres nødig, 
da til Tider 70 af Nørreportens Køer under Commando af den ene 
Byhyrdc havde Løsgang paa Markerne deromkring. Der ofredes i det 
Hele ikke saa lidt paa indhegningen. De kjendte Kjøbmænd Hans 
Gerdes Bjcrrum og Friderich Kümmel leverede fra Tid til anden Bræd: 
der og Lægter og Johannes Krag Egepæle. I 1806 tilkjørte Vognmæn: 
dene Peder Bertelsen og Hans Skade ikke mindre end 544 Læs Vælt, 
som er tykke Græstørv med vedhængende Jord, til et Dige langs Plan: 
tagernes Sydside. Af disse i 1802—03 plantede Fyrretræer have for: 
mentlig kun en mindre Del kunnet taale den barske Vestenvind, dog 
er der ingen Tvivl om, at de store Stammefyr, som indtil de sidste Aar 
have staaet i Partiet omkring Moltkes Støtte, er fra den Tid og saaledes 
have opnaaet en Levetid af over 100 Aar. Man maa hurtig være ble:* 
ven klar over, at Træerne fra Løverodde ikke rigtig egnede sig for 
Klimaet her, thi efter faa Aars Forløb gik man over til at kjøbe Ask 
og Elletræer i Seem Skov, ligesom ogsaa Stiftamtmand Moltke af og til 
forærede Buske og mindre Træer fra sin egen Have.

Ogsaa langs den nye Vej forsøgtes Træplantning. Man gik grundig 
tilværks, tilkjørte 10 Læs Muldjord til at plante i, og Tømrermester 
Christen Pedersen forfærdigede 84 Skjærme og Støtter til at sætte ved 
og omkring de unge Træer. Skj ærmene maa have været ret store, de 
kaldes stadig paa Regningerne for Huse og vare saa solide, at da man 
i 1810 havde maattet opgive at holde Liv i Vejtræerne, kunde sælge 
dem til Committeen for den nuværende Kirkegaards Anlæg. Vejan: 
læget over Vejlen var aabenbar baade Stiftamtmandens og Borgerska: 
bets Kjælebarn; imellem Byen og den vordende Plantage anbragtes en 
anselig Bænk, og saavel denne som Husene omkring Træerne maledes 
som det fremgaar af Hans Mahlers Regning med hvid Blyhvidtsfarvc, 
medens den communale Hofcouleur ellers var Brunrødt, saaledes som 
den endnu holdes i Hævd paa Brandvæsenets Stiger og Hager.

1 Aaret 1811 flyttede Stiftamtmand Moltke fra Byen, og med hans 
Bortrejse kølnedes Interessen for Plantagen, i de paafølgende trange 
øeonomiske Aar gik Vedligeholdelsen i Staa, Træerne voxede op i Vild: 
nis og Vandafledningen forsømtes. Saaledes stode Sagerne indtil 1839, 
da fire yngre Mennesker, Pharmaceut, senere Apotheker i Brørup, Hü: 
bertz, Cand. phil. Fritz Müller i Ydermøllen, Møller P. Nielsen i Midt: 
møllen og Bogtrykker Emil Hyphoff under 11. October tilskreve Magi: 
straten og paa egne og andre unge Menneskers Vegne tilbøde gratis 
at udføre en Del personligt Arbejde i Plantagerne for at bringe dem 
paa Fode igjen, efter at de i nogle Aar var gaaede i Forfald og saa 
godt som ikke afbenyttedes. Endvidere mene Forslagsstillerne, at en 
af Grundene til, at Interessen for Plantningerne havde tabt sig, var den 
besværlige Adgangsvej med den gamle Landevej fra Exercerpladsen 
over Nørreaaen, og da den nye Chausse vil afgive en kortere og i flere
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Henseender behageligere Vej, ville Plantagerne upaatvivelig igjen blive 
besøgte med Forstaaeise, hvis de btive hoidte i den Stand, som de i vor 
for Træer saa blottede Egn unægtelig fortjene. Communafbestyreisen 
tog mod Tilbudet og overtog indhegning og Afvanding, som de unge 
havde ment ikke at kunne magte.

Da denne Sag var gaaet i Orden foreslog de samme fire Herrer, at 
Moitkes Mindestøtte, som skuide Hyttes, opstiiledes i Piantagen. I Fon  
slaget hedder det, at da den gamle Landevej, som den ædle afdøde 
havde bygget, nu ved den nye Chausses Anlæg var bleven overHødig 
og skulde nedlægges og det var bestemt, at Mindestøtten skulde Hyttes 
fra sin hidtidige Plads, ansaa de Plantagen som bedste egnet til dette 
Formaal.

Under 1839 approberer Stiftamtmand Sponnech den foreslaaede 
Flytning, som skal ske senest i Foraaret 1840 og paa Byens Bekostning. 
Stiftamtmanden anbefaler, at Omgivelserne om Støtten ordnes efter en 
Tegning af en kyndig Mand og at den indhegnes, han opfordrer Com* 
munalbestyrelsen til ikke at se altfor øconomisk paa Indretningen af 
den nye Plads. Henstillingen toges til Følge og Æresstøtten omgaves 
af Jernkjæder fastgjorte til Metaløjne paa tilhuggede Granitsten.

I samme Skrivelse beklager Stiftamtmanden sig over, at de frivillige 
Bidrag til de ny anlagte Aleer omkring Byen efterhaanden vare op* 
hørte og anfører, at Spadseregangene over Set. Catharinae Kirkes, Ho* 
spitalets, Stiftamtmandens og Biskoppens Jorder vare afgivne uden Ves 
derlag, ja Hospitalet havde endog bidraget ikke ubetydeligt til det før* 
ste Anlæg, dog imod at de skulde beplantes, vedligeholdes og for be* 
standig holdes i god Stand.

I 1842 oprettedes Forskjønnelsescommitteen og baade Plantagerne 
og Alleerne kom ind under den faste Bestyrelse, som har bestaaet siden.

Hejmdals 60=Aars Fest.
En sm uk A fte n  paa den gam le Skole.

69 A ar er en P ost, naar det drejer sig om  en Forening, og  d et var derfor  
m ed fuld B erettige lse , at de trad ition stro  H ejm d alister  b eslu tted e  sig til i A ar  
at fejre den  officielle  F ødselsdag  v ed  en fe stlig  Sam m enkom st paa Skolen den  
14. O ktober.

Skuepladsen var Syn gcsa len  p rydet m ed „de Bruunske G uder" og Efter* 
aarets spraglede Løv.

En festk læ d t og fe stste m t Forsam ling m ød te  frem . F ørst og  frem m est Hejm* 
dals Sønner og de n y d elig e  do. D øtre  ikke at forglem m e. D ernæ st Størstepar*  
ten  af Skolens Lærere m ed R ektor i Sp idsen. A f de forhenvæ rende Lærere 
saas A d ju n k t L assen. A f gam le H ejm d alister  saas adsk illige, de æ ldste var  
O verlæ ge N ie lsen  og L ektor Jensen  og H o sp ita lsforstan d er  Lerche T hom sen . 
Ripenser*Sam fundet var repræ senteret af L ektor A m orsen  og d ette  Blads Rc* 
daktør.

„H anegalet" in d led ed e trad ition sm æ ssig  F esten , og tv en d e  i D agens Anled*  
ning fo rfa tted e  Sange, den ene paa Latin (a f L ektor M adsen), som  vi gengiver  
and et S teds i B ladet, sa tte  i F orb indelsen  m ed V in en  (og  K ransekagen) Hu* 
m øret op og lø ste  T un gehaandene.

P ræ sidenten  F o s s bød  V elk o m m en  og m in d ed es H ejm d als Stiftere. Gym* 
nasiast H a l d  ta lte  for de gam le H ejm d alister  og  G y m n a sia st D i g e  for Rek* 
tor, hvem  han bragte en varm  T ak for hans V e lv ilje  m od „H ejm dal".

Paa R ipcnser*Sam fundets V eg n e  ta lte  Journalist R o s e n s t a n d .  idet han 
udtalte:

H ejm d alister, æ rede Forsam ling!
U n d sk y ld , at jeg  uvæ rdige tager O rdet her i A ften . Som  U n dskyldning  

m aa tjen e, at jeg fø ler m ig som  hørende til Fam ilien . M in O nkel P astor H.
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R osenstand  i F rederikssund var jo en af H ejm dafs S tiftere, og  m in anden  
O nkel P astor O. R o sen stan d  i V . V e d sted  var en ivrig V en  af „H ejm dal", der  
m eget beklager, at han ikke kan være til S tede v e d  denne Fest.

D e t er m ig en kær P ligt at bringe D em  en H ilsen  og L ykønskning fra „Store  
Bror". Jeg m ener m ed Føje at kunne benæ vne R i p e n s e r . S a m f u n d e t  
saaledes, thi vor  F orenings ca. 300 M edlem m er er jo  for S tø rsted elen  gam le  
H ejm dalister, der har gode M inder fra „H ejm dal".

T il L ykke da m ed de 60 A ar, som  er hengaaet, siden  „H ejm dal" saa L yset  
i d et lille  b esk ed n e D isc ip e lvæ relse  h os Bager S ch iød t lige  o v erfor  Backhaus.

A f  dem , der var m ed hin A ften , skal jeg næ vne afdøde P astor P etersen , 
T rin itatis K irke, P astor K ruse W inding, B orgm ester  A n d ersen  i N . Sundby, 
P rovst O ksen i H erfø lge, og af de n u leven d e P astor H. R osen stand  i Frede: 
rikssund, P ræ sterne Carl og O tto  M oe, P rovst T h. Sørensen  og G . Engberg.

„H ejm dal" fik som  b ek en d t sit N a v n  efter  A sern es G ræ n sevogter  m od  
Jæ tterne. N a v n e t er sym b olsk  for den T id , hvori F oreningen b lev  til, nem lig  
G en rejsn in gstiden  e fter  N ed er la g e ts  A ar 1864, h v ilk et ogsaa den la tin sk e  Sang, 
vi skal synge her i A ften , hen tyd er  til og som  A n a l e  r n e ,  o: „H ejm dal"s 
H istorie  fortæ ller  om .

D e t  n a t i o n a l e  var G rundlaget for Foreningen, og herm ed foren ed es  
gennem  A arene D rø fte lsen  af andre go d e  Spørgsm aal, in teressan te  Em ner i 
Skæm t og A lvor , der gennem  60 A ar har gjort „H ejm dal" til d e t y n d ed e T il.  
flugtssted  Lørdag A ften . 1 „H ejm dal" u d v ik led es et sjæ ld en t K am m eratskab , 
der for m anges V ed k om m en d e b lev  V en sk ab  for hele  L ivet. H er sk abtes en 
trofast V a g t om  R ibe Sk oles gode T rad ition er  trod s T idern es Storm løb.

N aar jeg skal ønske noget god t for „H ejm dal" i Frem tiden , da m aa det 
blive:

V æ rn varsom t de gode T rad ition er. G id  den gam le B ornholm ers m alm . 
fu lde Slag frem d eles m aa indvarsle m angen fornøjelig  Lørdag A ften , og  lad  
Stjernernes Skin over  den rim klæ dte B ifrost, „H videbro" fortæ lle, at i „H ejm . 
dal" har ikke alene Skæ m ten  hjem m e, m en at her er ogsaa P lads for de D røf. 
teiser, der kan virk e lø ften d e  efter  den graa H verdags Slid.

H erm ed et L eve for den gam le, m en dog ev ig  unge „H ejm dal". (Stæ rke  
Hurraer).

R ektor W  i l  1 u m  s e n bragte derefter  i sm ukke O rd Skolens L ykønskning  
til „H ejm dal". En Forening, der m ed sin  ungdom m elige  Friskhed var v e lse t  
af Skolens L eder og  Lærerne.

G ym nasiast A x e l  H a n s e n  bragte. R osen stand  c'n T ak for R ipcnser.Sam . 
fun dets H ilsen  og  hans In teresse  for „H ejm dal".

R o s e n s t a n d  takk ed e for Skaalen og bad om  at faa V e lv iljen  overført  
paa R ipenser.Sam fundet.

L ektor N ø r r e g å r d  ta lte  baade m orsom t og sm ukt om , h vad  „H ejm . 
dal" betød  for Lærerne. Han frem satte  den ganske n y  H y p o tese , at „H ejm daP's 
berøm m elige 9 M ødre form od en tlig  m aatte  b etyd e  de 9 M user.

L ektor N i e l s e n  ta lte  sm ukt for U n gdom m en, den friske U ngdom , der  
repræ senteredes i „H ejm dal" , og  som  endnu ikke k asted e  V rag paa Latinen.

E t v e lly k k et Fotografi b lev  taget af Selskab et, og  m an tilb ragte  nogle  for. 
n øjelige  T im er sam m en, ind til So ld et v ed  M idnat h æ v ed es m ed „Sol er oppe".

Saa drog m an i s lu tte t  T rop  m ed R ek tor  i Sp idsen  til H v id eb ro , hvor m an  
sk iltes under H ø stn a tten s  Stjerner e fter  A fsy n g e lsen  af „D er er et ynd igt  
Land", et sm ukt og  fo rn øjelig t H ejm d alsm in d e rigere.

T il F esten  ind løb og o p læ stes m ange H ilsener.
Fra R u sh old et 1925 sen d tes en hel lille  Filial af „Luren" m ed sm ukke  

V ignetter . R ipenser.S am fun det te legraferede  paa Latin: „G alli pu llos salu. 
tamus" (V i H aner h ilser  K yllingerne). T elegram m er og H ilsener ind løb fra 
fø lgen de gam le H ejm d alister: P o litim ester  F ritsche og L ektor G regersen  i E s. 
bjerg, H ejm d als H isto r iesk r iv er  Læge K nud Th. Fogh, P astor O. R osen stand  
i V. V ed sted  og D irek tør  O. Blum e i N . Sm edeby, „Valhal", R anders, osv .

Minder.
A f L ektor P. Gregersen.

H vor m ange glade M inder dukker der ikke frem , naar m an tæ nker tilbage  
paa Barneaarene i H jem  og Skole; hvor  er det ikke forfrisk en de at tage dem  
rem; M inde efter  M inde dukker op, A n sig t e fter  A n sig t, B egivenh ed  efter  B e.

i
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given h ed  kom m er frem , sm aa og store m ellem  hinanden.
H vor staar ikke m it H jem  ly slev en d e  for m ig, sa a led es som  det var i m ine  

første  Barneaar, d e t lille  H us i H undegade 90, m ed de store K am pesten  i G run. 
den, der ragede langt frem  og fy ld te  det sm alle F ortov; V induerne m ed de 
sm aa Ruder, en D el endnu b ly in d fa tted e  m ed grønligt, uklart og  næ sten  uigen. 
n em sig tig t G las; d e t ujæ vne K økkengulv  af M ursten; den  gam m eldags Skorsten  
m ed R øgfang, hvor det til M ors store B ekym ring stad ig  dryppede m ed Sod; 
den lille  Butik m ed H yld erne  i V induerne, hvor der sto d  F lødekander og Suks 
kerskaale; L oftet, der var fy ld t m ed gam le Skabe og K ister, og  hvor D oktors 
sto len  sto d  fra den T id , Far var „Foerm and" og kørte  de lange Ture, før Jerns 
hanen kom ; R ullestuen; de store  H yldetræ er, der fy ld te  den lille  H ave og  hvert 
A ar har e t  V æ ld  af Bær. H vor m indes jeg ikke den stad ige  Kamp for U dkom s 
m et, der førtes i d e t lille  H jem , isæ r i de senere A ar, da Far, der var fø d t 1814, 
lid t e fter  lid t bu kkede under for A lderd om m en s Svagheder, da vi stad ig  havde  
D isc ip le  i P ension , hvad  især vi Børn havde stor  G læ d e af; vi fandt gode Kams 
m erater i dem , H ans og P eter  B øjsen  b oede h os o s i en lang Aarræ kke, liges 
led es Regnar K nudsen og andre.

T y d e lig t  m indes jeg  m in fø rste  Skole, F røkenerne F læ bes i K lostergade, der 
for o s sm aa var en Slags B ørnehave, og senere Frk. M athilde N ie lsen s Institu t 
i Skolegad e, hvor  G lan sp unk tet var Frk. N ie lsen s  F ødselsdag , da v i alle b lev  
trakterede m ed to  af Bager K arstensens d ejlige  N ap oleonskager.

Saa kom  end elig  d et T idspun kt, da jeg som  om tren t 9aarig b lev op taget i 
L atinsk o len s F orb ered elsesk lasser  og derm ed b eg y n d te  den lange R æ kke Skoles 
aar i L atinskolen .

Jeg kom  ind i L atinskolen  paa et T idspunkt, hvor der endnu sad en D el af 
de gam le Lærere —  det var i 1886 — som  O verlæ rer K inch, O verlæ rer Riis, 
A d ju n k t Trugaard, A d ju n k t Spang, R itm ester  v. Fahrner; A d jun kt F ischer  
h avd e, saa v id t jeg  m indes, kort forinden trukk et sig tilbage. Jeg havde i det 
eller de første  A ar O verlæ rer K inch i T ysk ; d et har v ist ikke væ ret rare T b  
m er for den gam le, m eget n æ rsynede O verlæ rer, som  v i stad ig  søgte  at drille, 
f. Eks. m ed at pu tte  torrede K astanier i K ak k elovn en  for at faa dem  til at 
knalde, K astanier havd e vi jo  den G ang nok  af i Skolegaarden.

M en foruden de gam le Lærere, der for en D e ls  V ed k om m en d e snart taks 
kede af, var der en Stab af d y g tig e  yngre Lærere; der var den frem ragende  
R ektor Fritsche, som  jeg  i de forste  A ar havd e til D ansklæ rer, og det en overs 
m aade dygtig; de første  A ars D an sk tim er staar for m ig som  noget af det m est 
spæ ndende og fornøjelige, jeg  har o p lev et i m in Sk oletid . R ektor F ritsches  
D yg tig h ed  som  D ansklæ rer for de y n g ste  E lever  kan i m in Erindring sid estille s  
m ed den en estaaen d e D yg tig h ed , hvorm ed R ektoren , da jeg  i en senere A lder  
havd e ham  i Latin, forstod  at gøre G en nem gangen  af latinsk  V ersion  til en 
virk elig  O p levelse; han sk yed e ingen A n stren g else  for at faa O versæ ttelsen  
saa form fu ldendt som  m uligt. R ektor F ritsches uendelige K ærlighed til Fædres 
land et og M odersm aalet sæ tter  ham  paa en høj P lads i de ripensiske R ektorers  
Ræ kke. — Saa var desuden Ø llgaard, D yb d al, Fraas, A m orsen  og S im onsen  
kom m et til Skolen , senere K nudsen og Bech, alle Lærere, der hver paa sin V is  
fik stor  B etydn in g  for den o p vok sen d e  U n gdom . Endnu senere kom  Secher, 
der i hvert Fald for m ig har b e ty d e t overm aade m eget som  en streng, m en  
d y g tig  Lærer i G ræ sk; han forlangte om h yggelig t A rbejde; sine D efin itioner i 
K un sth istorien  f. Eks. forlangte han ordret: „D et kan ikke siges m ed andre 
Ord," og  n o g et var der om  det.

1 F iundcgadc var der foruden M ors adskcllige  P en sionater  for D iscip le, Gas 
den var et helt lille  „Studenterkvarter" . Fra før m in Sk oletid  eller fra m ine  
tid lig ste  Skoleaar husker jeg cn Del, der b oede hos m in G udfar Jakob H ansen, 
der b o ed e  skraas overfor  os —  i m ine Barneøren lød  hans N a v n  som  Jakopan. 
sen; senere lod  han sig kalde T hom sen . D er b oede, foruden Sønnen, nu A p o. 
teker  A ab ling T hom sen , nuvæ rende Læge A n th o n isen  og O verlæ ge Brinch. 
S tørst R y  havde Frk. Ø gm und sens P en sionat, der regn ed es for B yens fineste  
og  h ed ste , og hvor  der altid  b oed e  en hel F lok; jeg  husker B rødrene Harck, 
E jlert M ortensen , H ack  K am pm ann og P eter  B ichel. D enn e sid ste  var i m ine 
senere Skoleaar m in stad ige O m gangsven; v i læ ste  sam m en; m ed den lange  
P ibe i M unden er jeg utallige G ange vandret de faa Skridt ned ad G aden  for 
at tilbringe et Par forn øjelige  T im er ved  L ektielæ sn ingen  sam m en m ed Peter  
B ichel. A n to n  Jensen , D ejgaard , V aldem ar B øggild , K nud K nudsen, Erik S ty . 
rup, Frk. K irstine Stvrup, den første  kv in d elige  E lev  i Ribe, vor D igter  Jørgen  
B øje H øjer, Johansen, H øher, Lauritzen, N . S. V ed e l og  B ertel Dam  N ie lsen  er 
andre N a v n e  fra F lokken, der m ødtes. B ertel N ie lsen  stod  i et sæ rligt rom an, 
tisk  Skær paa G rund af sit en estaaen d e H eld; i A sy lh a v en  m ødte han en en .
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gelsk  G odsejer, som  han kom  i Sam tale m ed, og  som  i m ange A ar d erefter  
send te  ham  en større aarlig P engesum .

I de første  A ar var Johannes B øggild  min K am m erat; hans Far var Banks 
direktor og b oed e  i H jørn eejen dom m en paa S tø ck en s Plads, hvor nu Boghans 
delen  er; især ø v ed e  den store H ave (hvor  nu S tiftstid en d es T rykkeri er) stor  
T iltræ kning; desu den  havd e han en Baad, og m ange G ange se jled e  v i op ad 
A aen  paa den anden S ide Jernbanebroen, løvrig t var vi i d isse  første A ar en 
hel Flok K am m erater, der tilbragte hver E fterm iddag m ed Leg i P lantagen, 
ofte  ogsaa paa H o sp ita le ts  L ofter, hvor Svend R osen v in ge  førte an. — A f Kams 
m erater i de m ellem ste  Skoleitar m indes jeg foruden de sidst næ vnte særlig  
Søren Brorsen og  A n to n  N ie lsen ; v i sad i læ ngere T id  paa Skolebæ nk sams 
m en. — B adelivet sp illed e om  Som m eren en stor R olle, det foreg ik  paa E ngene  
ved Bjcrrum gaard (T yren g  H ol). M ange fornøjelige  T im er har v i tilbragt sams 
men.

I de sidste  Skoleaar sp illed e H ejm dal naturligvis en stor R olle  i vort Skoles 
liv. Særlig fred elig t sp æ n dte A ften ern e  i H ejm dal iøvrigt ikke a ltid  af. V i 
var i lang T id  d e lt i to  Lejre, der stod  m eget skarpt overfor h inanden. D er  
var jo a ltid  en D e l, der to g  det hele m indre h ø jtid e lig t, m edens andre, ældre  
m aaske og m ere adstad ige, tog  F oren ingslivet i H ejm dal m ere alvorligt. M en  
naar det aarlige G aaseg ild e  h o ld tes, g lem tes Strid ighederne. N aar  G æ ssen e, 
som  den gam le P ed el N ie ls e n  eller hans K one havd e stegt, sto d  d u ften de og  
dam pende paa B ord et i G ym nastik sa len , kom  H um øret —  v ed  R ød vin en s  
H jæ lp — snart op; h ø jtid e lig s t var d et Ø jeb lik , da R ektor kom  ned til Æ bles 
kagen og Sherryen og ho ld t sin T ale, og da saa bagefter P unsch cb ollen  kom  
paa B ordet, e fter  at R ektor var gaaet, kunde L ystigh ed en  gaa v id t nok. D en  
trad itionelle  T ur til H vid eb ro , i G aasegang forbi den brum m ende og skæls 
dende V æ gter, der var a ltfor  b etaget af s it h ø jtid e lig e  H verv til at kunne  
bære over m ed slig t H alløj, sa tte  Slut paa Festen .

Skovturen til G ram  staar ogsaa som  et G lanspunkt i Sk oletiden . D en  lange  
Ræ kke Landauere og  Charsåsbanc'er var et fe stlig t Skue. M est spæ ndende var 
det Ø jeb lik, da v i skulde køre ind over  G ræ nsen m ellem  O bbekjæ r og  Hårs 
reby. N aar v i naaede saa v id t, g jordes der H old t, og  A m orscn  gik  langs V ogns 
rækken og form anede til ikke at kaste  F lasker paa Ø rnen. M orsom st var Legen  
i Skoven . R øvere og P o liti, hvor R ektor F ritsche og  A m orsen  var Førere for 
hver sit Parti. L egen en d te  m ed en alm indelig  Kam p, naar de to  Partier fandt 
hinanden, K ulm inationen  var R ektors og A m orsen s Brydekam p, der afgjorde  
Slaget. Saa gik d et til S lotsk roen , h vor det s id ste  M aaltid  og de trad ition elle  
T aler hold tes.

Ja, Sk oletiden  var en dejlig  T id; m ange M inder og m ange N a v n e  kom m er  
frem , naar jeg dyk ker  ned  i M indernes H av. V e l var vi alle e fter  den lange  
og anstrengende E ksam en stid  —  fra P aaske b egyn d te  R epetition en ; i lang T id  
før E ksam en gik jeg  rundt i B yen  Kl. 3 å 4 om  M orgenen og væ k k ed e forskels 
lige K am m erater, en v ed  at træ kke i en Snor, der var bundet til hans Storetaa  
og hang ned fra V in d u et — v e l var v i henrykte , naar vi kunde lukke alle  
B øgerne, m ange af os har v e l i vor overstrøm m ende H en ryk kelse  —  og efter  
gam m el T rad ition  —  k a ste t B øgerne hulter til bu lter  hen i en K rog, naar det 
sid ste  Fag var o v ersta a e t og  v i m ed R ette  kunde sæ tte  Studenterhuen  paa. 
M en det var sikk ert m ere Ø jeb lik k ets B efrielse, der gav sig d ette  U dslag, 
end det egen tlig  kom  fra H jertet. 1 H jertet var v i dog sikkert for største  
Parters V ed k om m en d e fy ld t af G læ de over  vor Sk oletid . D et var i hvert Fald  
T ilfæ ld et m ed mig.

Esbjerg, den 27. O ktober 1925.
P. G r e g e r s e n .

R ibespejderne er b lev et forøged e m ed en T rop  paa 15 „U lveunger". — D en  
16. O ktober er Sparekassed irektør C. N . H e l l e  død i en A ld er  af 66 Aar. 
Han, der nød m egen  A n see lse  i B yen , var i 1919— 21 R ibe B ys første  fo lk eva lg te  
B orgm ester. —  A m tslæ g e  C. J. B i n z e r  er den 20. O ktober afgaaet v e d  D ø; 
den næ sten  70 A ar gam m el. M ed ham  er en af B yens m est k en d te  og  afholdte
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Borgere gaaet bort. Fra 1915 ti! Juli i A ar bek læ d te  han Stillingen som  A m ts:  
og K redslæ ge i den By, hvor han havde v irk et siden  1896, og hvor han kun 
havde V enner. — 1 R ibe D om kirke er b lev et ophæ ngt 3 prægtige R enæ ssance: 
lysekroner, skæ nkede af Enkefru A n dreas H a n s e n ,  til M inde om  hendes af: 
død e M and, K øbm and A . H. —  R ibe B ys In db yggerta l v iste  ved  F olketæ llin: 
gen den 5. N o v em b er  5,435 Indbyggere im od 5,510 i 1921. —  V ed  L ektor  
B l o c h s  Jordefæ rd var R ipenser:Sam fundet rep ræ sen teret af N æ stform an den , 
L ektor A ndersen , og  Journalist R osenstand . Saavel R. S. som  „H ejm dal"  
sen d te  signerede K ranse. Fru Bloch beder os ad denne V ej bringe R. S.s M ed: 
lem m er en hjertelig  T ak for D eltagelsen . —  Paa G rund af P ladsm angel maa en 
D el S to f udgaa til B ladets næ ste Nr.

Professor, Dr. phi!. Emi! Christian Hansen og Hustrus Legat.
! Som m er afsløred es i R ibe et sm ukt M onum ent for den berøm te G ær: 

fy sio lo g  E m i l  C h r i s t i a n  H a n s e n ,  hvoraf v i i et senere N r. skal bringe et  
B illede.

A t vort berøm te Bysbarn ikke g lem te sin F ødeby  vidner nedenfor om talte  
Legat.

U n d er  de B esøg P rofessor  Em il Chr. H ansen  fra T id  til anden aflagde her i 
B yen havd e han for Skik at gaa rundt og  ud dele  m indre P engegaver eller Pak: 
ker m ed Kaffe, Sukker og andre K olon ialvarer paa Steder, hvor han havde hørt, 
at der var K naphed eller  Sygdom . Form entlig  for at denne G odgøren hed  kunde  
b live  ved , stifted e  han v ed  sin D ø d  et L egat paa 11,000 K roner i S tats: og Kre: 
ditforen in gsob ligation er , hv is R enter u d deles hvert A ar til Jul til Fattige og  
Syge i R ibe K øbstad . B estyrelsen  bestaar af 3 M edlem m er, som  væ lges hen: 
h o ld sv is  af Stiftam tm anden,* S tiftsp ro v sten  og B yraadet, for T id en  Bankdirek: 
tør  R osen stand , K irkebetjen t K jellerup og K øbm and T erm ansen.

Carmen.
ob

sollemnia societatis Heimdal natalem sexagesitnum 
celebraturae conscriptum.

m odis: D u skønne Land m ed D al og  B akker fagre.

so la tio  Juventus d estitu tis  

fortuna duriore conflictatis  

annalibus sp es nostra  

Scholae testan tib u s  

perlegen do percara  

com m ota  c lad ibus  

anim um  viribus in tegris  

crectura ex cita ta  som nis  

gratias

firmo so c ie ta tis  fundam ento

annos per sexagin ta  connecten do

nodum  am icitiei

ind isso lu b ilem

salis cu sto d ien ti

jocosu m  leporem

intim aeq ue sod alita tis

seria T ib i flori aetatis

agim us

m.
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FRA RtPENSER-SAMFUNDET^
T orsdag  den 22. O ktober afholdt R i p e n s e r e s  a m f u n d e t  

paa „ N y  R osenborg" sit aarlige R usgiide, som  forløb  fra først til 
s id s t  paa den fe stlig s te  M aade.

D er  var m ød t c. 70 M edlem m er m ed G æ ster, der c. Kl. 8 same 
led es om  d et fortræ ffelige Sm ørrebrød, hvor m an lo d  01  og Snaps 
v ed erfares R etfæ rdighed.

Form anden, O v erretssagfører  P e t e r  P a u l s e n  bød V elkom m en , idet han  
sæ rlig rettede sin  V e lk o m st til A arets Russer, hvorefter  han gav O rd et til 
A ften en s R ustaler, Dr. phil., cand. jur. H i m m e l s t r u p .

R u s t a l e r e n  pegede i Sæ rdeleshed  paa den G ave, som  m an maa sig es  
at m odtage, naar m an m ed store O fre fra H jem m ets Side nyder den L ykke  
at blive sat i Stand til at studere. H an haahede, at denne G a v e  m aatte b live  
rettid ig  vurderet af de U n ge.

Efter R u sta len  afsang m an Ingeniør P eters sm ukke Sang „Ribe".
Student S c h ø n bragte derpaa i v e lv a lg te  O rd R ussernes T ak for den  

festlig e  M o d tagelse  i R.?S.
Senere ta k k ed e A rch itek t F i n s e n Dr. H im m clstrup, fordi han var kom m et  

til Stede og v e d  sin N æ rvæ relse  v iste  sin In teresse  for sin gam le Skole.
Derpaa afsang m an atter  en Sang af R ibes frodige L ejlighedsd igter  — P eters  

—  paa M elodien: „Min A m an da var fra K ertem inde".
T il Slut r e tted e  B ankbogholder K. P o n t o p p i d a n  en T ak til Form anden  

efterfu lgt af e t  rungende „Hurra"!
Kort efter  b eg y n d te  den fornøjelige  A ftenu nderholdn in g , hvor  L uthsangercn  

G ild sig  to lk ed e  B ellm ann og D rachm ann — vild  Jubel!
Efter d ette  b eg v n d te  D an sen , som  vared e ti! hen paa de sm aa T im er.

A . F.

Hejmdal 1915̂ 25.
V ed  H alvor  H ald  og V aldem ar N ie lsen .

1.
Paa Journalist R o sen stan d s og H ejm d als indtræ ngende O pfordringer har vi 

dristet os til a t gribe P ennen  for at skrive H ejm d als H istorie  gennem  de sid ste  
10 Aar, uden at v i dog paa nogen  M aade nærer H aab om  b lo t tiln æ rm elsesv is  
at naa paa H ø jd e  m ed vor Forgæ nger, Læge Knud Fogh.

For at begyn d e, hvor denn e slap, vil v i kortelig t om tale  H ejm d als 50aarige 
Jubilæ um sfest, der h o ld tes den 9. Januar. D enne F est regner m an nem lig  for 
den egentlige Jub ilæ um sfest, til T rods for, at m an fejrede den  virkelige Føde 
selsdag den 14. O k tob er  v ed  en lille  H ø jtid eligh ed . 1 G ym nastiksa len , der var  
festlig t sm y k k et m ed B ankbogholder Bruuns kendte G ud eb illed er, sam ledes  
m an til O pførelsen  af H olb ergs „Julestuen". E fter d ette  fu lgte M usikunderhold?  
ning af davæ rende A d j. N ørregaard , Sem inarielæ rer Ring og O rgan ist B ehrens 
C lausen. D erpaa gik m an ind i Syngesalcn , der var sm ukt p y n tet, til de fest? 
lig t dæ kkede B orde, hvor P ræ sidenten  bød  V elkom m en  og „H anegal" b lev  af? 
sunget. D e t g ik  nu Slag i Slag m ed T a ler  af Lærere og  E lever, ind im ellem  
hvilke der b lev  su nget v isse  til L ejligheden  d ig tede  Sange. V e d  K affebordene  
i de som  Saloner u d styred e  K lassevæ relser  herskede R esten  af A ften en  en  
fornøjelig  S tem ning, in d til F esten  slu tted e  m ed den trad ition elle  T ur til H vide? 
bro.

1 næ ste Sæ son  gik L ivet sin vante  G ang, A ftenern e  gik m ed Foredrag, Lur, 
R eferat og un dertiden  en D isk u ssion , naar et dertil egnet Em ne var at op? 
drive, som  f. Eks. „Salget af de dansk?vestindiske Øer". A f F oredragene ud? 
m æ rkede sig isæ r et af L ektor N ørregård, hv is T ite l v i v ed  en kedelig  For? 
glcm m else fra R eferen ten s S ide ikke ser o s i Stand til at frem føre, og et and et 
af D iscipel H estb ech  om  e t saa v id en sk ab elig t Em ne som  „V idn eu dsagnets  
P sykologi". Sæ son en  s lu tted e  m ed et v e lly k k et G aascg ilde, hvori bl. a. R ektor  
og L ektor N ørregaard  deltog .

Sæ sonen 1917 var m eget fornøjelig  paa G rund af de m ange liv lige  Hove?  
der. D og frem gaar d et af R eferaterne, at m an, som  det saa o fte  har væ ret Til? 
fæ ldet, har sa v n et se lv stæ n d ig t ud arbejdede Foredrag. Som  U n d tagelser  herfra
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maa dog næ vnes B ent N ie lsen s  Foredrag om  „Realism e" og L. M unchs „Ribe 
Bys H istorie  fra G rundlæ ggelsen  til 1269". H ertil kom m er Foredrag af L ektor  
Bcch om  „rom erske Feltherrer og deres L evem aade", af A dj. R eineke om  
„Rosseau" og Journalist R osen stan d  om  „Sk uesp ilku nsten  i det 15. og  16. Aarh.". 
A fslu tn in gen  paa Sæ sonen b lev  gjort sæ rligt fe stlig t v ed  O pførelsen  af „den 
pan satte  B ondedreng". Som  e t sm ukt T ræ k m aa det næ vnes, at man skæ nkede  
O versk u d et til nød lid en de Sønderjyder.

D en  nye  Sæ son oprandt under en anden R ektors B cvaagenhed, id e t R ektor  
Jul. N ie lsen , h v is Forhold til H ejm dal ikke a ltid  h a v d e  væ ret saa g od t, var 
b levet kon stitu eret som  R ek tor  ved  B orgerdyd skolen  i K øbenhavn. H an efter: 
fu lgtes af Dr. phil. Karl M ortensen, som  straks v is te  sin V e lv ilje  overfor  
H ejm dal bl. a. ved  at holde et udm æ rket Foredrag om  „Leo T o lsto j" . En 
B egivenhed , som  fik v id træ kk en de B etydn in g  for H ejm d a ls U d vik lin g  gennem  
A arene, indtraf: D e t sm ukke K øns A d gan g  til H ejm d a ls hellige H aller. Et 
andet E ksem p el paa denne A argangs revolutionæ re T en d en s er et m islyk k et  
Forsøg paa A fsk affe lse  af „H anegal". F oruden R ektor h o ld t af L æ rerpersonalet 
L ektor B ech e t  Foredrag om  den rom erske F orfatter „Petronius, og e t  af den: 
nes satir iske V æ rker. Som  Slutning paa denne liv lige  Sæ son  holdt m an et m ed  
et hejm d alistisk  U d try k  saakald t „Æ degilde".

En af de første  A ften er  i 1919 d isk uterede m an et E m ne, der o fte  har staaet 
paa T ap etet: „O ptagelse af 1 G . i H ejm dal" . h v ilk et fo rk asted es efter en  h idsig  
D ebat. D og , paa G rund af en A n m odn in g  fra R ektor, b lev  E m net genoptaget  
paa et E kstram øde paa Slotsbanken; m en e fter  at Svar var ind løb et fra Ripen: 
sersam fundet, som  m an havd e spurgt til Raads, fo rk a sted es det atter. A f  be: 
m æ rkelsesvæ rdige Foredrag m aa næ vnes e t  af den sv en sk e  M aler F orsberg om  
„K unst og  D igtning" og af A d j. R eineke om  „Dreifusaffæren". A a ret slu tte:  
des m ed e t  Bal paa „Dagm ar".

Sæ son en  1920 a fv en ted es m ed nogen Æ n g stelse  a f H ejm d alistern e, idet 
R ektor M ortensen  var b lev et afløst af R ektor W illum sen ; m en man b lev  dog  
beroliget, da det v iste  sig, at den n y e  R ektor s tilled e  sig ligesaa v e lv illig t  
overfor  H ejm dal, som  R ektor M ortensen h avd e gjort. A f  d ette  A ars mang: 
fo ld ige Foredrag m aa som  gode og væ rd ifu lde  næ vnes: af E levernes: V iggo  
H ansen: „Barndom s: og U n gdom stiden" , og  af L æ rernes: A dj. Krebs: „Træk 
fra den russiske R evolution", L ektor D yb d al: „G uvernanterom anerne", A dj. 
M adsen: „Louis X IV  og hans Sam tid sæ rligt m ed H en b lik  paa Litteraturen"  
og A d j. Lauridsen: „D er zerbrochene Krug". A fs lu tn in g en  d ette  A ar foregik  
paa den  M aade, at Frk. O line H ansen steg te  G æ s og Frk. Staunsbjerg la v ed e  Is.

A aret 1921 er e t  af de g o d e  i H ejm d als H istorie . V e d  deh store In teresse  
for Foreningen skaffede m an udm æ rkede T alere saavel blandt Lærere som  
uden forstaaen dc. A f d isse  s id ste  ho ld t Frk. Em m a R einsh olt et in teressant 
Foredrag om  sin P lejebroder, R ibes berøm te Søn: Jacob A . R iis og Scm inarie: 
lærer H aar om  V en ezia , hvortil han frem v iste  L ysb illed er. E ndvidere L ektor  
N ørregaard: Frøding, L ektor D ybdal: Æ rlighed  og  A d j. Johansen: N o g le  dan: 
ske L yrikere. Sæ rligt m aa benæ vnes, at m an d ette  A a r  en A ften  havd e noget 
saa fint som  M usikunderholdning af Hr. og Fru R ing sam t Behrens C lausen  
paa Program m et. M an ho ld t en fornøjelig  A fs lu tn in g sfest  bestaaende af Fest: 
m iddag og Bal.

I 1922 fik D isk ussionern e en stad ig m ere frem træ dend e P lads i H ejm dal, 
man in d led te  nem lig  A aret m ed en D isk u ssion  om  et m eg et næ rliggende Em ne: 
D en  nuvæ rende G ym nasieord n ing . Som F ølge af d e tte  O psvin g  for D isk ussio:  
nerne fand t kun 2 L æ rerforedrag Sted, nem lig  et af A d j. K iørbye om  Schillers 
U n gdom  og første  Væ rk: D ie  Räuber og e t  af A d j. Johansen om  Johs. V . 
Jensen, T høger  Larsen, B ønn elycke og T o m  K ristensen . Som  det efterhaanden  
var gaaet over til at b live  T rad ition , s lu tted es Sæ sonen m ed M iddag og  Bal.

Ripenser:Samfundets Bestyrelse
bestaar af:

O verretssagfører P. Paulsen , Frederiksberggade 1 (Form and). 
L ektor C. A m orsen , R ibe (N æ stform an d ).
B ankbogholder K. P ontopp idan , L yngby Bank (K asserer). 
Læge Knud T h. Fogh, V en n em in d ev ej 26. T elf. Strand 1260. 
A rk itek t A rne F insen, S trandboulevard 146 A  (Sekretæ r). 
Journalist K. H. R osen stand , R ibe (R edak tør).
Ingeniør K. D augaard Peters.

U d g iv e t af R ipenser:Sam fundet.
R ed igeret af K. H. R osenstand .
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OLE BORCH
in memoriam.

Han er sikkert Ribe Katedraiskoies be: 
rømteste Discipel! Se kun efter i Jochers 
noksom kendte »Allgemeines Gelehrten: 
Lexikon« fra Midten af 18. Aarhundrede, 
en ikke daarlig Gradmaaler for europæisk 
Berømmelse, og opsøg deri ripensiske Pro? 
filer. De vil se, at det forholder sig rigs 
tigt med Berømmelsen: Peder Palladius har 
kun i det store Lexikon en lille halv Spalte; 
Ole Worm naar op paa to Tredicdcle af 
cn Spalte; men Otaus Borrichius Ripensis 
har tæt ved to fulde Spalter!

Jo, vist er han Ribeskolens berømteste 
Discipel — jeg siger ikke betydetigste, thi 
blandt de fem Navne paa store Disciple, 

der nu med Guldbogstaver rtaar paa Facaden af den gamle Skolebyg: 
ning Vest for Domkirken, er Borch's Navn vel egentlig det mindst 
betydelige. Men europæisk Berømmetse vandt han som ingen andre, 
og Katedralskolen kunde med god Grund mindes ham med Stolthed, 
da han i April Maaiied 1926 blev 300 Aar gammel.

Og endyderligere Grund til at mindes ham havde Skolen, thi vist: 
nok ingen af dens gamle, »store« Disciple staar den Dag i Dag i et saa: 
dant levende Forhold til sin gamle Skole som denne trofaste Vestjyde, 
af hvis Penge Rektor, i Forbindelse med Ribes Biskop, endnu hvert 
Aar kan uddele »Borchs Legat« til 2 Disciple, og paa hvis hyggelige Stu:
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dcnterboiig i Kobenhavn flittige Ribestudenter i mere end 2 Aarhun: 
dreder har haft sikrede Pladser.

Men ogsaa vort Lands Universitet hædrede Mindet, og det skal der 
meget til. Men det var kun smukt og pietetsfuldt, at Alma Mater fej: 
rede ham ved en stilfuld Højtidelighed i sin skønne Aula, thi ikke blot 
var han en af sin Tids betydelige Lærde, men han var, som faa, Stu: 
denternes faderlige Ven. Livet skænkede ikke den flittige Gransker 
den Lykke at se sig omgivet af en kærlig Familiekreds; han levede sit 
ensomme Ungkarleliv, højagtet og afholdt af alle, i stor Velstand, men 
i personlig Nojsomhed. Men Eftertiden har fortalt en rørende — og 
sandsynlig — Fortælling om, hvordan den aldrende Mands Hu stod 
til at bygge et Hjem for Hustru og Efterslægt, og hvordan han, skuf: 
fet i sit Haab, ofrede sig stadig mere for sine unge Disciple, indtil han 
tilsidst, da Døden nærmede sig, skænkede sin næsten fyrstelige Rigdom 
til Universitetets Studenter og for dem rejste det Hjem, der var blevet 
nægtet ham selv.

Her er ikke Stedet til at give en Levnedstegning — heller ikke Plads 
dertil. Vi minder kun om, at Ole Borch fødtes 7. April 1626 som Søn 
af Præsten i Nørre Bork, og at han i syv Aar, 1637—44, gik i Skole i 
Ribe og her bl. a. oplevede Svenskekrigens bevægede Tid. I København 
kom han tidlig ind i begavede Venners Kreds, Ole Worm, Simon 
Paulli, Thomas Bartholin. Som ægte Polyhistor i Tidens Smag dyr: 
kede han Sprogvidenskab, Digtekunst, Theologi og fremfor alt Natur: 
videnskab. Allerede som Student skrev han lærde Skrifter, »som fødte 
af Jupiters Hjærne«. Men den fredsæle Mand kunde ogsaa vie sig til 
Mars' Tjeneste. Stormnatten, 10.—11. Februar 1659, kæmpede han paa 
Voldens mest udsatte Sted, ved »Løngangsporten«, og holdt sig saa 
bravt, at han belønnedes af Kongen.

Aaret efter blev han kaldet til Professor i Botanik og Kemi, men 
først maatte han habilitere sig til Stillingen ved en Rejse, og i 6—7 Aar 
færdedes han nu i talrige europæiske Lande, fejret som en af sin Tids 
store Læger, for derefter at vende hjem med europæisk Ry og siden i 
25 Aar at bestride en stadig voksende Gerning som Professor ved Uni: 
versitetet, og dets selvfølgelige Ordfører ved alle festlige Lejligheder, 
som Huslæge ved Hoffet og ude i Byen, som Assessor i Højesteret og 
Bibliotekar ved Universitetets Bogsamling.

Han hører det Aarhundrede og den Aandsretning til, der staar som 
en Askepot i vort Aandslivs Historie. »Muserne maa tie mellem Vaa: 
ben«; det syttende Aarhundrede er en mat Tid i Aandens Verden, en 
Træthedstid efter det friske Reformationsaarhundrede, en Dvaletid for 
Opsamling af aandelig Kraft til den kommende Holberg:Brorson:Tids: 
alder. »Ortodoksiens Tid« har ikke noget godt Lov paa sig, ufolkelig 
og snævert begrænset som den var. Men i een Henseende brød noget 
nyt paa, og her var Banen endnu aaben for en friere Forskning: det 
er Naturvidenskabernes Fødselstime, hvor Autoriteten og Bogen maatte 
vige saa smaat for Erfaringen og Forsøget; det er Steno's, Bartholiner: 
nes og Rømers Aarhundrede, og Ole Borch har sin Plads og sin Be: 
tydning i denne Kreds.

Ja, er Borch end langtfra den hetydetigste af sin Tids Førere, saa 
er han maaske den mest karakteristiske,' i ham samles som i en Ge: 
neralnævner al Aarhundredets aandelige Stræben. Han er en ægte og 
direkte Discipel af Reformatorerne, from og luthersk som de, men uden
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Ortodoksiens Fanatisme og Snæverhed. Han er Digter i Tidens Smag, 
Latinen er for ham »det Dronningesprog«, som alic bør værne om. 
Men han er i høj Grad Refleksionens, ikke Inspirationens Digter. Og 
han er Naturforsker, hængende endnu i Fortidens Tro paa kabbalisti; 
ske Kunster og »de Vises Sten«, men dog anende Fremtiden og pegende 
paa Forsøget og Naturiagttageise som den sande »Kongevej«, der skal 
befri Naturvidenskaben, som hidtil havde »sovet i Aristoteles' Favn«. 
Her har vi samlet den Trilogi, der kendetegner det lærde Bjærg: Luther; 
dom, Latin, Naturvidenskab; paa alle disse Omraader fandtes der større 
Mænd end Borch, men hos ham samles de alle, saa at han paa en 
Maade kan staa som Type paa Tiden.

Og dertil kom saa, at alt forenedes i en saare skøn Personlighed. 
Hans Sinds Retskaffenhed og Varme vandt hans Samtid for ham. Stor 
af Karakter var han, da han henimod sit Livs Aften lagde Grundstenen 
til det Kollegium, der den Dag i Dag bærer hans Navn, og som er kendt 
og kært for Generationer af Studenter, der her i Byens Hjærte fandt 
en fredfyldt Bolig, men især kendt for alle Ripensere, af hvilke der 
efter Testators Vilje til alle Tider skal findes nogle indenfor dens Mure. 
Større endnu, da han i Oktober 1690 følte sig syg til Døden og pers 
sonlig bestemte den frygtelige Galdestensoperation, hvis Lidelser han 
mandigt bar, indtil han selv kunde konstatere, at den var forgæves. 
Den 13. Oktober dode han og begravedes i sin Hvælving i Frue Kirke.

Borch's Skrifter og lærde Værk er nu kun Historie, men ved sin 
storstilede Gavmildhed har han i mere end to Hundrede Aar staaet i 
Forbindelse med sin Eftertid. Og især glemte han ikke sin gamle Skoles 
by. Det er da kun en Pligt af simpel Taknemmelighed og Pietet, at 
Disciplene fra hans gamle Skole mindes den Ribepebling, hvis Navn 
har vundet størst europæisk Ry.

He/ge Haar
Inspector co lleg ii M ed icæ i N o . C L X X X V .

Ribespejdeme.
R edaktøren  har m ent, at det m uligt kunde in teressere  B iadets L æ sere at høre  

lid t om  Spejderne i R ibe i A n ledn ing  af de to  B egivenheder, som  i Foraarets  
Løb har v æ ret de alt and et overskyggende i T rop p en s Liv: 10 A ars Fødselss 
dagen og  Foraarsturneringen.

V ed  F ød se lsd a g sfesten  i T eatersa len  om  A ften en  den 27. M arts slog  det 
een straks: H vor 1. R ibe T rop har vun det a lm indelig  A n erk en d else  i Byen! 
H er sad en Forsam ling paa e t Par H undrede gode B orgere, derib lan dt Repræ; 
sentanter for de tre store pæ dagogiske In stitu tioner  i B yen. Jeg m aatte  tænke  
paa det besk ed ne, m en h yggelige  lille  G ilde, hvorm ed  v i fe jred e  den første  
F ødselsdag, og  de V an sk eligh ed er, der naturligvis m ød te  os i B egyndelsen , 
inden R ipenserne fik Ø jnene op for d et sunde og gavnlige  i Spejd erbevæ gelsen .

Saaledes truede m in første  L atinlæ rer engang m ed at sm id e  m ig ud af 
»hele Spejd erhistorien « , fordi jeg  havde glem t, h vad  Supinum  hed  af et uregeL  
m æ ssigt V erbum , og m in anden Latinlærer fandt sig  foran led iget til at spørge, 
om  de s p e c u l a t o r e s ,  som  Cæsar ud send te, var af den Slags, som  »løber  
rundt m ed store H atte  daskend e om  Ø rerne« — sto rt m ere forstod  man ikke 
af det hele.

D enn e O p fa tte lse  er efterhaanden b lev et æ ndret, og de kh ak ifarvede D renge 
er siden  den T id  g led et ind i R ipensernes B ev id sth ed  som  et fa st T ræ k i By; 
billedet, e fter  a t d et er gaaet op for Folk, at K orp sets Form aal kort og godt 
er at gøre sine Spejdere til gode Borgere — hverken  m ere e ller m indre.

E t v ig tig t  M iddel hertil er den V æ k k else  og S tyrk else  af Fædrelandskæ rlig;
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heden , som  er d et ikke m indst væ rdifulde U d b y tte  af Som m erlejrene. V i, der 
er Sp ejd ere, har i en ung A ld er  sikkert se t e t  langt større S tyk k e D anm ark  
og er m ere fortro lige  m ed dets vek slen d e N a tu r  end vore  Fædre, da de var  
D ren ge (andre Fortrin hos dem  ufortalt), og n o g le  af vo re  b ed ste  M inder har 
vi h aft i Spejderuniform .

Særlig 1. R ibe T rop, der ligger saa nær v ed  den gam le G ræ nse, har sin 
nationale  O pgave at varetage. V e d  K ongeaad iv ision en s Foraarsturnering i R ibe  
i B ed edagsferien  m ø d tes  saa ledes de forskellige  T roppe nord og syd  for den  
gam le G ræ nse —  ta k k et væ re R ibeboernes u d strakte  G æ stfr ih ed  —  til fe stlig t  
Stæ vne i den gam le B y, der i de D age g en lød  af alle m ulige  søn derjyd sk e  
D ia lek ter , som  d et var en Fryd at høre. O g v e d  A fs lu tn in g en  udtalte D ivfs 
sio n sch efen  klart, at d e t g ja ld t om  at arbejde m ed paa G en foren ingen  v ed  at 
sam m en svejse  T roppene nord og syd  for K ongeaaen . —

A len e  denne O p gaves L øsn ing er E k sisten sb erettige lse  nok  for 1. R ibe T rop, 
som  m an m aa ø n sk e  al m ulig Frem gang under sin energisk e Fører, A d ju n k t  
Krebs' L edelse.

k.

Lektor Frøken Wülsten.
Atter siger en af Ribe Skoles gamle Læ: 

rerstab med Skoleaarets Udgang Farvel til 
sin gamle Skole, Lektor Frøken FUtdsfen.

Dorthea Margrethe Wulsten fødtes i 
København den 9. Maj 1864. Faderen 
Ferdinand Alexander Wulsten var Adjunkt 
ved Flensborg Latins og Realskole, men 
blev i Foraaret 1864 afsat af den tyske Cis 
vilregering.

Efter en Tids Virksomhed som Privats 
lærerinde kom Frøken Wulsten i Frk. Zahs 
les Skole, hvorfra hun blev Student 1889. 
1896 tog hun Skoleembedseksamen med 
Engelsk som Hovedfag og Dansk og Latin 
som Bifag.

Efter i nogle Aar at have undervist ved forskellige Skoler i Købens 
havn konstitueredes hun, da Kvinder efter den nye Skolelov fik Ads 
gang til at blive Lærerinder ved Statens Skoler, den 19. August 1904 
som Timelærerinde ved Ribe Katedralskole som den første kvindelige 
Akademiker, der fik Ansættelse ved en Statsskole, konstitueredes 1906 
som Lærerinde og fik 1907 fast Ansættelse. Benævnelse Adjunkt inds 
førtes først langt senere for Kvinder. 1919 blev hun endelig Lektor.

Frøken Wulstens Dygtighed, specielt i sit Hovedfag Engelsk, er 
kendt ud over Landets Grænser, og med denne Dygtighed er forenet 
sjældne pædagogiske Egenskaber, hvorigennem hun paa een Gang 
vandt sine Elevers Respekt og Hengivenhed. At dette ikke er Munds: 
vejr, derom vidner de mange Ytringer i Breve fra gamle Elever, der se: 
nere spredtes Verden over, der ofte bar Vidnesbyrd om Tak til deres 
gamle Lærerinde.

Hvor levende staar ikke Engelsktimerne hos Frøken Wulsten endnu 
for os gamle Elever. Hvor husker vi ikke hendes venlige Hjælpsom: 
hed baade paa Skolen og udenfor denne, og hvor har hun ikke altid 
fulgt os med Interesse ogsaa efter at det var Slut med Skoleaarene.
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For mange Aar siden forærede smaa Piger og Drenge i Mellem: 
skolen Frøken Wuisten en beskeden Søivkæde. Den bærer hun endnu 
Ffeliig og Sogn. Den er som et Symbol paa det Baand mellem os, der 
aldrig bristede.

Vi ønsker vor gamle Lærerinde et Sundhed bringende Otium. Her 
i de gamle Ribeelevers Blad skal ved Afskeden lyde et: Tak for hvad 
De lærte os. Tak for Deres Kærlighed til os.

Kai H. Kosensfand.

Ribe 1925.

</y/2 P/?/ ¿/¿V grø/mf,
de æMgwn/e /Mare, de Vindaer smao,
/eg* ø/sAer dea gam/e, dea ra^/eade ^aaae, 
mea de/ Araa /  aadre r/e/ /Me /aee/aa.

O g derfor skæ rer d et m ig i H jertet, naar jeg  e fter  e t lille  d escen ium  gen: 
ser min B arndom sby og finder flere grim m e og ubetæ nk som m e P le tter  i dens 
Billede.

Store Forandringer er der ganske v ist  ikke sk et, de Forhaabninger, Ribe  
sa tte  til G en foren in gen  m ed Sønderjylland , m aa v e l nok  siges at være bri: 
sted e , nogen  S torb y  b liver  R ibe aldrig, og  G ud ske L ov for det. T æ n k  b lot 
D om kirken  o m g iv et af rygende F abriksskorstene, den  bu gted e A a  om dannet  
til en snorlige K anal, Skibhroen asfa lteret og fo rsy n et m ed store Kraner og  
E ngene som  L ossep lad s m ed høje  S ilopakhuse — nej, lad  E sbjerg beholde, 
h vad  E sbjergs er, R ibe havd e sin  S tortid  for A arhundreder sid en  og  faar den  
aldrig igen , m en v il a ltid  væ re den lille , h yggelige  jæ vn t v e lsta a en d e  By, som  
du og jeg  kend er og hold er  af.

Store Forandringer er der ikke sk et —  om end B yen  er u d v id et ad T ange: 
vejen  m ed e t  V illak varter , som  ikke er a ltfor  sm ukt, m en dog m ed sine Smaa: 
haver v irker h yg g e lig t og  v ed  sin a fsid es B eliggenhed  ligesom  S ygeh u set og  
A a n d ssv a g ea n sta lten  abso lu t ikke gør nogen  Skade, en lille  Solstraale  her er 
dog R idderm and W ilan d s O m bygning af d et gam le B ondehus, hvor  han i sin 
T id  havde H ønseri.

O gsaa m od V e s t  er R ibe udvidet, og  de nye B yggeforen ingshuse  m ed sam t 
den kostbare P ræ stegaard  falder god t til i L andskabet og v irker yd erst til: 
talende.

M od Syd  er der m ellem  Scem  og T ø n d erv ejen  b ygget nogle  Sm aavillacr  
og ved  S tam p em ollen  et stort, rødt H us, m en denne D e l af B yen  har nu aldrig  
h aft særlig Skønhed , naar bortses fra A a en s Charm e.

D erim od m aa det paa d et stæ rk este  m isb illiges, a t k arakteristiske sm ukke  
Partier ød elæ gges v ed  grim m e N y b ygn in ger. T aarne og  sp irprydede H use pas: 
ser til B ind ingsvæ rk som  G ullasch  til G am m elku ltur, og cn B ygning som  det 
nye nOdd Fellow palæ « er ogsaa  en Skam plet. Som  m oderne B ygning betragtet 
er L inierne go d e  nok , d e tte  være ingenlunde nogen  K ritik  af A rk itek ten s D yg: 
tighed, m en i R ibe passer  H uset ikke og a llerm in dst paa Skibbroen, hvor det 
to ta lt ødelæ gger d et id y llisk e  B illede af den lave, sk æ ve H usræ kke paa den  
h øje  Stenkaj, o m g iv et af flade, grønne Enge og en stille  bu gtet A a. D e t er 
ingen U n d sk y ld n in g , at N a b o h u set ikke er kønnere, ^Palæet« er m ere frem : 
træ dende, og  se t  fra E ngene tager d et sig  ræ dsom t ud, m en væ rst af a lt er 
det dog, at d e t er d et første , der m øder Ø jet, naar m an kom m er m ed T o g et  
nordfra.

N u , da d et er der, ser jeg  kun en L øsning, nem lig  at lade d et gro til m ed  
Efeu — h v is  m an ikke foretræ kker at cam ouflere d et v ed  at p lan te e t  Par store  
T ræ er foran, saa d et ikke v irker saa skæ rende disharm onisk .

Er d et galt a t b ygge  m oderne i R ibe, er det dog værre at m odernisere det 
gam le, saa ledes som  d et er gjort ved  C lausens H us, der har faaet store, flotte  
Butiksruder, G aard en  er der he ld igv is ikke p ille t ved , og H øn sen e  er der 
endnu —  at d e t er de sam m e, tør jeg dog  ikke svæ rge paa, —  m en Espalier: 
roserne syn ger paa deres s id ste  V ers, der er ingen gam le C lausen til at passe
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dem  m ere, og det lille  V æ relse , hvor v i nød  vor C igar i Sm ug, er nu kun et  
h ø jst u ev en ty r lig t F orretn ingskontor. N e j , saa er det r igtignok  langt glæ de: 
ligere at se  K øbm and, L ektor K nudsens E jendom  i N ørrep ortsgad e, den er om : 
b ygget m ed P ie te ts fø le lse , og  h v is  N a b o h u set fik s it Pus p ille t af, v ild e  de to  
H use tilsam m en  virk e stor lad en t og m eget sm ukt.

V e d  en F est i R ibe fornylig  u d ta lte  D irek tør V a g n  Jacobsen , at R ibe havde  
G u ld et liggend e for sin Fod, h v is det fik K alkpusset af sine gam le H use. A a  ja, 
for n o g les V ed k o m m en d e , m en tæ nk om  m an gjorde d e t v e d  C lausens G aard  
eller de d ejlige  Slipper. N æ , der skal Skaansom hed til a lt, og Slipperne har 
deres P oesi, som  de er, i dem  har v i G rund laget for R ibes K ælenavn, T orne: 
rosebyen , og  D v a le tilsta n d  kan god t bevares uden Forfald.

E t S ted  er der dog i R ibe, hvor man kunde ønske en om gribende Foran: 
dring, og d et er paa T o rvet. H v is  N ørregaards H us b lev  b ygget stilfu ld t om  
og Fru Sturups H us jæ vn et m ed Jorden, saa R aad hu sets takkede G avl kom  
til sin  R et, v ild e  m an faa e t  T o rv  af en Skønhed , som  ingen anden By i Dan: 
m ark kunde v ise  M agen til. —  D e t er ikke ford i jeg  svæ rm er for fa lsk  Re: 
klarne, m en T o rv et har dog ikke altid  set ud, som  d et gør nu, og jeg  er v is  
paa, at der i B yark ivet findes T egninger af forlæ ngst hensm uldrede B ygninger, 
der kunde a n ven d es som  M odel.

V e d  D om k irkens In dvielse  1904 var Sturups G av l d æ kk et af en  B indings: 
væ rksbygn ing i gam m el Stil, og en saadan kunde jo  ogsaa  genopb ygges og her 
finde fortræ ffelig  A n v en d e lse  til M arkedsboder for den daglige M orgenhandel 
m ed G røn tsager, K ød og B lom ster, e ller —  h vorfor ikke —  som  K iosk.

R ibe huser i Ø jeb lik k et en A rk itek t, paa h v is O m bygnin g  af Sp røjtehu set  
der ikke kan o fres R os nok  —  jeg kender ham  ikke, m en af hans G erninger  
véd  jeg , at lagde m an Sagen i hans H ænder, v ild e  m an faa et god t R esu ltat.

H o te l D agm ar og P orsborg er præ gtige B ygninger, den  n y e  Indgangstrappe  
noget d iskutabel, m en Synd og Skam  er det, at P orsborgs G aard er b lev et  
ødelagt, d e t skum le R øverborgs:T aarn ligner nu næ rm est en københavnsk  
K økkentrappeopgang.

A k  ja, der er a lligevel er D e l forandret sid en  sid st —  n o get til d e t bedre  
og n o g e t til d et væ rre, K lo steret er en æ gte Perle, m en ganske v ist  ogsaa  en  
af de dyre, som  d et tager lang T id  at faa poleret.

Ja se lv  Skolegaarden  er and erled es m ed en T ilb ygn ing , som  kunde have  
væ ret kønnere, eller er det ford i K astanien  er borte, jeg  ikke rigtig kan fø le  
m ig hjem m e, é t  v éd  jeg  i hvert Fald, S o len n itetssa len  var anderledes hyggelig  
v ed  T ra n slocation er  end  den nye  G ym nastiksa l, h v is en este  Pryd er Skolens  
noget soc ia ld em ok ratisk  u d seen d e Banner. D e t  var for R esten  en god O pgave  
for o s gam le E lever  T id  efter  anden at g ive  vor Skole  G aver, vi er b egyn d t  
m ed en M in detavle , og naar v i engang ad A are b liv er  ve lh aven d e, ja  saa er 
der jo  en tom  P lads, hvor T ræ et har staaet, se lv  om  v i ikke faar Raad til som  
Soranersam fundet at b ygge en Fraterbrønd eller  at rejse  K inchs Statue, og  
hvorfor skulde han ikke h ave en, naar saa m ange andre m indre væ rdige kan  
faa det.

F orøvrigt er S tatu er og M in d estø tter  ikke just m in  L ivret, de bør som  
G u d estø ttern e  rejses i en hellig  Lund og  ikke paa alfar V ej —  og i a lt Fald  
ikke — m ed m indre de kan y d e  n o g et im poneren de til G engæ ld  —  saadan, 
at de tager S yn et fra et hyggelig t, y n d ig t A ap arti, som  det er T ilfæ ld et m ed  
den  lille , n yd elige  N ipsfigur, der i Som m er b lev  a fsløret v ed  N ip sa a en s Bred, 
og som  havd e p a sse t langt bedre til e t D ag ligstu eh jørn e , om givet af grønne  
Palm er.

O g heller ikke D ronn ing D agm ar er tilfred sstillen d e  anbragt. Paa A fstan d  
virker hun m ed s it  tunge Slør som  et pæ nt lille  S p øgelse  paa en stor  Banke. 
H un kunde m uligv is passe  paa den lille  0  ude v e d  D agm arsgadebroen m ed  
den  a fstu m pede Baad halvtd æ k k et af K rat og  virke ganske im ponerende her, 
eller m aaske bedre i d e t y d erste  Bryn af P lan tagen  sk uend e ind im od B yen. 
O g saa tror jeg , a t e t m æ gtig t D agm arkors, som  T h or Lange havde tilbudt, 
v ild e  se and erled es stem n in gsfu ld t ud paa S lotsb ank en  h ø jt  hæ vet im od  Perle: 
m orsaftenhim len .

P lantagen  —  ogsaa  her er B yggem anien  naaet ud, den  lange, lave, grønne  
L inje b ryd es af de tre h v id e  K latter  i V illa stil, m en v æ rst af alt er d et dog  
for en  gam m el F lejm dalist a t se den h v id e  Bro, h v ilk en  V an dalism e er her 
ikke ø v et, cg  d et sy n es jeg dog kunne væ re undgaaet.

M it Suk b liver  uvilkaarligt til et Spørgsm aal: H vorfor  har R ibe ikke et
F orskønnelsesraad  m ed M agt til et V e to  overfor  alt grim t, hvad  nytter  d et at 
hæ nge T av ler  paa H usene, og  hvorfor er d isse  egen tlig  saa uskønne; m ed lid t
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snørkiede B ogstaver  og udskaaret i T ræ  v ild e  de virke langt m ere stilfu ld t  
end de stive , fo rg y ld te  B ogstaver paa koldt, h v id t M armor. H vad nytter  det 
at kalde R ibe M in dern es By, naar d et nye faar L ov  at v o k se  op og dæ kke  
skæ m m ende o v er  d et gam le. M an kan forbyde F olk  alt m uligt and et i d ette  
Land, kan m an da ikke ogsaa forbyde dem  at b ygge  grim t. D er  ek sisterer dog  
baade en Forening for gam le H uses B evarelse  og  en N atu rfred n ingsforen ing , 
ingen af d isse  sy n es  k end t af R ipensere — og der eksisterer  e t  Fredningsnæ vn, 
hvor Form anden for R ibe A m t er D om m er i E sbjerg. H vor m eg et der er at 
frede om  i den By v éd  jeg ikke, m en i R ibe er der A rbejde  nok , og enhver  
god  R ipenser burde væ rne om  sit H jem  og gøre s it til, at d e t b evares i den  
gam le, sm ukke Sk ikkelse.

p. ser.
Jeg har atter, i M aj 1926 væ ret igennem  R ibe, det var kun et Ø jeb lik , m en  

jeg Hk dog T id  til at ærgre m ig end m ere. D en  h yggelige  S ta tio n sv ej ødelagt  
ved  O m hugning af K riigers A n læ g, hvor  der skal b y g g es et E lek tric itetsvæ rk! 
— T ak, Jens A n d ersen , fordi D e stem te  im od i B yraadet, ligesom  Krtiger 
ved b lev  D e at ta le dansk, og D e var dog bl. »de G uder, der ta lte  forgæ ves«. 
E t E lek tric ite tsvæ rk  v il jo  væ re en nyd elig  G en b o  til A n ders Sørensen  V ed e ls  
Statue, og saa behøver  m an ikke m ere at være bange for, at de stille  A ftn er  
paa A aen skal tiltræ k ke Folk. —  o, jerum , jerum , jerum  et quae m utatio  rerum!

K n u d  F o g h .

En Borger.
Bankdirektør C. Bosensfand har den 1. 

August iaar 50 Aars Jubilæum som Borger 
i Ribe — et halvt Aarhundrede er et Væld 
af Aar at se frem til, men sikkert betyde: 
ligt kortere at se tilbage paa, især naar de 
har rummet meget Arbejde, og Bankdirek: 
toren har saa vist aldrig haft Tid til at 
kede sig. Som Son af en god Ribeborger 
folte han sig knyttet til Byen, og da han 
havde overstaaet Præliminæreksamen og en 
fin dansk juridisk Eksamen ved Universb 
tetet, var han kun en kort Tid Sagfører: 
fuldmægtig i Horsens, før han 1. August 
1876 efter at have aftjent Sin Værnepligt 
tog fast Bopæl i Ribe som Landets yngste 

Byfogedfuldmægtig, kun 2314 Aar gi. En Række Hverv er siden da lagt 
paa hans Skuldre. 1882 blev han Kæmner og udarbejdede som saadan 
Byens Jordebog, 1885 Agent for Statsanstalten for Livsforsikring, 1896 
Branddirektør i Købstædernes alm. Brandforsikring og Meddirektør i 
Ribe Diskontobank, hvilke Hverv han endnu med stor Dygtighed be: 
klæder.

Fra 1903—19 var Hr. Rosenstand Stiftskasserer og i 1906—13 Med: 
lem af Byraadet, hvor han indlagdc sig stor Fortjeneste ved Indrette!: 
sen af Alderdomshjemmet, og en Tid var han Formand for Gasværks: 
udvalget og Medlem af Kasse: og Regnskabsudvalget. Desuden var han 
i 12 Aar Formand for Forskønnelseskomitéen, Medlem af Digekommis: 
sionen og Formand for »Ribeforeningen af 1918« samt er stadig For: 
mand for A/S »Ribe S tiftstidende«.



288

Men meget andet har Hr. Rosenstand haft en Finger med i. saaledes 
var han bi. de Borgere, der i sin Tid sikrede Stiftsmuseets Bygning for 
Byen og overlod den til sit nuværende Brug, ligesom han var med til 
at overdrage »Weis Hus«: til Kommunen og medvirkede til Landkom: 
munernes Indlemmelse i Byen 1912.

Og der er meget andet, jeg kunde fristes til at nævne for at hædre 
ham paa hans 50 Aars Borgerdag, men det er ikke nødvendigt, hvert 
Barn i Ribe véd jo, at Hr. Rosenstand har været sin By en god Søn, 
og vi, der færdes i hans Hjem og altid bliver modtaget dér som et Led 
af Familien, vi kender ikke blot hans Dygtighed og Punktlighed i Ger: 
ning, men vi ser ogsaa et lunt Blink i Øjekrogene, naar. han fortæller 
en af sine mange Oplevelser, og et Smil, hvormed han, og kun Rosen: 
stand, modtager os og aabner deres Hjem for os.

Vi Ripensere bliver ofte saa vemodigt stemt ved at se os omgivet 
af nye Lærere, nye Elever og nye Borgere, mange nye Huse og nye 
Sæder og Skikke, naar vi besøger vor gamle By, det er godt at have 
et Sted at ty hen, hvor det gode gamle er i Højsædet, hvor Væggene 
rummer Ribebilleder fra nær og fjern Tid, hvor Hjemmet er præget 
af Kærlighed til Fædreland og Fødeby, og hvor man altid er velkommen.

Knud Fogh.

Hejmdal 1915—25.
V e d  Haldor Hald og Valdemar Nielsen.

II.
1923's liv lige  Forløb aner m an straks, da der v ed  B egyndelsen  deraf ned: 

sæ ttes  en K om m ission  til en L ovred aktion , og denne gav L ovene deres nuvæ: 
rende Form , h v orved  D isk u ssion ern es P lads v ed  Siden af Foredragene endelig  
fastslaaes.

D e tte  A ar fandt der ikke m indre end 5 L æ rerforedrag Sted: L ektor D yb : 
dal: W arren H astings, A d j. Lauritzen: G erh. H auptm ann og senere Lek: 
tor  N ørregård: P rom eteu s og A d j. Krebs: F ascism en . E ndvidere ho ld t
cand. theol. B ennedsen  Foredrag om  R elig io n sp sy ch o lo g i, og H ejm dal nød  den  
Æ re at b live  g æ stet af en af den s berøm te Sønner: Lauge K och. Da L ektor  
D y b d a l d ette  A ar fy ld te  70 A ar, skæ nkede H ejm d al ham  en M erskum spibe  
scm  T ak  for L ektoren s ven lige  Stilling  til H ejm d al. Som  d et kunde v en te s  
fu lgte  m an den n y e  T rad ition  m ed H en syn  til A fslu tn in gen .

D e t  syn es, som  om  den  kraftige O pb lom string  i 1923 efterfu lg tes af en kort: 
varig H en sygnen  i 1924, som  m an dog v ed  energisk e A n stren gelser  efterhaan: 
den forvandt. A f  D isk ussionern e  m aa særlig frem h æ ves »A fholdssagen« ind: 
led et af cand. theo l. H alfdan  Lange.

T il at raade B od  paa de ikke sæ rligt frem ragende E levforedrag var der ud: 
m æ rkede Læ rerforedrag: A d j. Jørgensen  ta lte  om : D anm arks K olon isation  paa  
G u ld k y sten  og T rankebar, A d j. K iørbye: G ø tz  v. B erlich ingen  og  L ektor N ørre:  
gård: P hantasterne. A fs lu tn in gen  var sæ rdeles liv lig  og  stod  ikke tilbage for  
nogen  af de tid ligere.

Straks fra B egy n d e lsen  af 1925 havd e m an paa F ølelsen , a t m an i d e tte , 
d et 60. A ar i H ejm d a ls T ilvæ relse , burde anstrenge sig  for paa en væ rdig  
M aade at fejre  Jubilæ et, som  fand t Sted  den 14. O ktbr.

O gsaa  paa de a lm in delige  M ød eaften er  sp ored es en lign en de V irksom h ed s: 
trang. F oredragene b lev  bedre udarbejdede, og D isk ussionern e  førtes m ed  
større H eftighed . I d e t hele  ta g et er D isk u ssion ern e  m ere og  m ere b le v et  
det, hvorom  H ejm d al sam ler sig. Ikke alene O rd ets Svæ rd har man forstaaet 
at bruge m ed K raft, m en ogsaa den  gam le Lurs T o n er  har ly d t saa kraftigt 
som  sjæ ld en  tilforn.

F oruden egne B idrag har A d j. Jørgensen h o ld t Foredrag om  »G am m el Kul: 
tur og  ny«, A d j. L auritzen om  G o eth es  Faust og  Sem inarielæ rer H aar ve lv il:  
lig t om  O le Borch.
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T il Slut ønsker v i for H ejm dal, at den, som  den h id til har form aaet det, 
endnu i m ange A ar m aa kunne bevare sin  U n gdom sk raft til G læ de for kom : 
m ende Slægter.

Barndomserin dringer.
A f Professor Andr. Sch. -Sfeenherg.

II.
Jeg har gaaet tre Steder i Skole i Ribe. Forst hos et Par ældre Da: 

mer, som havde cn Pogeskole. Der havde jeg min forste Forelskelse; 
den tilbedte havde saadan nydelige blaatærnede Lommetørklæder. Saa 
kom jeg i Borgerskolen; der mindes jeg bedst Sangundervisningen. Idet 
jeg traadte ind i en Klasse, hvor Skolen var samlet til Sang, var der en 
lidt ældre Dreng, der sagde til mig: »Sæt dig hos os, vi sætter anden 
Stemme til.« Det gjorde jeg, og vi satte anden Stemme til, og jeg tror, 
at naar jeg er blevet saa musikalsk, saa skyldes det bl. a. disse Sang: 
timer, hvor vi satte anden Stemme til. Men jeg mindes ogsaa, at jeg en 
Dag kom til at slaa en Kammerat med en Sten i Tindingen, ikke i Fjcnd: 
skab, men ved et Uheld i Kaadhed. Det blødte, og da han ikke kom 
paa Skolen den næste Dag, var jeg gysselig bange, en Frygt, som Kam: 
meraternes Bemærkninger ikke formindskede, for, at jeg skulde have 
gjort ham varig Skade, hvad der dog ikke var Tilfældet. Det bragte 
mig heller ikke til at holde op at slaa med Sten; Domkirketaarnet var 
en herlig Flade at slaa opad, ogsaa med en Bold. Den Lidenskab, som  
jeg hele mit Liv har haft for Boldspil — den førte mig til at spille Bold 
i Køkkenet med min Moders runde Lampekupler, hvad der bragte vor 
gamle Pige i stor Forskrækkelse, saa hun udbrød: »Andre's, Andre's la' 
dov vær'; de' ku jo mis«, men det missede aldrig — har jeg sikkert faaet 
ved denne Leg.

Da jeg var 10 Aar, kom jeg i Latinskolen. Fra den har jeg ikke 
mange Erindringer; jeg husker vor Modtagelse fra de ældre Kammera: 
ters Side; først en Daab i et Vandkar og, da Vinteren kom, en kraftig 
Beskydning med Snebolde i en Krog, hvor vi var jaget op. Ellers min: 
des jeg bedst vor Matematiklærer, Adjunkt Helms, Ribe Domkirkes ud: 
mærkede Beskriver, der lod os lave de almindelige stereometriske Le: 
gemer af Pap (Terning, Oktaeder o. s. v.) og belønnede de bedste; jeg 
fik et lille Billede af Trondhjem Domkirke. Og saa erindrer jeg en An: 
mærkning, som jeg fik, fordi jeg blev for længe hjemme, da jeg havde 
faaet Lov til at gaa hjem for at faa en Finger forbundet; jeg syntes, den 
var skammelig uretfærdig, og Harmen herover kom frem igen, da jeg 
som Adjunkt fandt den i Anmærkningsprotokollen.

1 Fritiden legede jeg jo med Kammeraterne. En Gang havde vi ord: 
net en Ringridning som Efterligning af de størres vi red paa Kæppe. 
Pladsen omkring Domkirken med dens mægtige udvendige Støttepiller 
var en herlig Legeplads, særligt naar vi tog de omliggende Gaarde med. 
I en saadan Leg havde en Kammerat og jeg skjult os i et lille Rum, hvor 
man ellers kun opholder sig saa kort som muligt. For at faa Tiden til 
at gaa, fortalte min Kammerat mig om Aladdin; vi blev saa optaget af 
Flistorien, at vi rent glemte Legen, og derinde hævede da for første 
Gang Aladdins vidunderlige Hule sig for min Sjæls Øje. A f andre Hi: 
storier mindes jeg H. C. Andersens Eventyr, der blev læst for mig, før
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jeg kunde læse. De greb mig stærkt; jeg holdt ikke af at blade de Sis 
der igennem, hvor »Den lille Havfrue« stod; jeg kunde jo kende dem 
ved Hjælp af V. Pedersens Illustrationer, og det skar mig i Hjertet at 
se den lille Havfrues bare Fødder, som hun dansede paa, skønt det var, 
som hun traadte paa Knive. I Ribe lagde jeg Grunden til min Bogsam: 
ling. Naturligvis havde jeg samlet paa mange Ting: Segl (jeg mindes 
et Segl, d. v. s.: tre Tommer i Gennemsnit med Ribe Vaaben), Frimær: 
ker og tilsidst en naturhistorisk Samling. Men en Dag sagde en Ven 
til mig: »Du skulde samle paa Bøger; det er saa morsomt.« Jeg har 
mange Aar efter sagt til ham, at det var i Grunden ham, som havde 
grundlagt de danske Folkebiblioteker.

Der er en anden Tildragelse med Kammeraterne, som staar i min 
Erindring. Latinskolen havde holdt Afslutningsfest, og ved Middags: 
tide gik en Del af os ud i Plantagen. Vi stod ved Begyndelsen af den 
højre Del af Plantagen; der var den' Gang en Laage lige ved Hjørnet. 
Og nu begyndte Kammeraterne at tale om, hvad de skyldte hverandre 
af Penge, og at ordne deres Mellemværende. D et vakte min største 
Forbavselse; det var første Gang, jeg hørte om Pengelaan.

En Eftermiddagstur, som vi Drenge undertiden gjorde, var ud paa 
Heden sønden for Byen; saa nær laa Heden den Gang ved Ribe. Hen: 
sigten med Turen var at samle Revlingebær; ved vor Hjemkomst tig: 
gede vi af Mor Mælk til at komme paa dem. D et kunde de nok trænge 
til; jeg har senere aldrig kunnet forstaa, at vi brød os om at spise de 
smaa, tørre, sorte Bær. Men Turen ud i Heden havde ogsaa sin Spæn: 
ding, og den leverede Hugormene. Dem var vi umaadelig bange for. 
Særligt skulde de opholde sig i nogle Fordybninger, hvor de rigtig 
kunde ligge og sole sig i Sandet. Satte de efter en, var de ikke til at 
løbe fra; de kunde, fortalte man, putte Halen i Munden og saa rulle af: 
sted som et Hjul; hvis de kunde finde et Hjulspor at rulle i, blev Far: 
ten særlig stor. Jeg véd ikke, at nogen af os nogensinde blev forfulgt 
eller bidt af en Hugorm, men vore smaa Hjerter skælvede alligevel af 
Rædsel for dem.

En af de Legekammerater, som jeg som voksen er kommet til at 
tænke mest paa, er Elisabeth Gørtz, en Plejedatter af Fabrikant Gørtz. 
Hun blev senere gift med en gammel Ripenser, Jacob Riis, Søn af Over: 
lærer Riis ved Katedralskolen. Sin meget romantiske Kærlighedshisto: 
rie har han skildret i sin Bog »The Making of en American«, hvori han 
ogsaa skildrer sine Lidelser i sin første Tid i Amerika, sin Fremgang 
som Journalist og sit under denne journalistiske Virksomhed opstaaede 
Venskab med den senere amerikanske Præsident Roosevelt og deres 
fælles Kamp mod New Yorks skrækkelige Fattigkvarterer. L denne Bog 
og endnu vidtløftigere i sin Bog »The old town« har han givet en le: 
vende Fremstilling af Ribe og Livet i den lille By. Gennem disse Bøger 
er Ribe blevet en kendt By over hele Amerika. Jeg besøgte Jacob og 
Elisabeth Riis et Par Gange under mit Ophold i Amerika, og jeg op: 
friskede, særligt med Elisabeth, mange Erindringer fra Ribe. Paa Væg: 
gen havde de bl. a. et Billede af den gamle Postgaard med Diligencen 
holdende udenfor. Jeg har det samme Billede. I amerikanske Aviser 
har jeg figureret som en Skolekammerat af »Elisabeth, Heltinden i The 
Making of an American«.

Tænker jeg tilbage paa Skoletiden, er der to Drenge, som staar me: 
get levende for mig. Den ene var en Bødkersøn, Elev i Borgerskolen. 
Han var noget ældre end jeg, saa jeg havde ikke meget at gøre med
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ham, men hvor jeg beundrede den kønne Dreng, der holdt Underarmene 
vandret, naar han løb. Den anden var min bedste Ven, Søn af Distrikts; 
lægen, min Fars gode Ven. Erik, saadan hed han, var en kvik og livlig 
Dreng, som jeg beundrede meget. Hans Mor fortalte, hvorledes jeg 
stod maabende af Beundring, naar Erik deklamerede:

Gennem Mark og Skov, gennem Krat og Lund,
drog Hæren frem en Morgenstund.

I Distriktslægens Hus var man ikke tidligt oppe, og det kneb under; 
tiden for Erik at faa sin Morgenmad, før han gik paa Skole. Saa kom 
han ned til os og fik den. Om Sommeren krøb han ind ad mit Vindue 
ud til Grydergade. En Gang gjorde han mig Sorg. Han havde hjemme 
hos os faaet noget intimt at vide om os; det fortalte han til vore Kam; 
merater, som saa drillede mig dermed. Jeg kan huske, at jeg ikke kunde 
forstaa, at han vilde være det bekendt, eller at han nænnede det.

Mine mest levende Erindringer har jeg naturligvis fra Krigsaaret. 
Da Frederik den Syvende døde, laa jeg i Sengen med en Hjernesygdom, 
som gjorde mig bevidstløs; mine Forældre har fortalt, at jeg laa og kla; 
gede mig ynkeligt, naar Domkirkens Klokker om Eftermiddagen ringede 
en Time for den døde Konge — vi boede jo lige under Domkirketaar; 
net. Forberedelserne til Krigen saa vi afbildet i »Illustreret Tidende«. 
Ellers havde vi, dog med Undtagelse af et Besøg af danske Soldater, 
som jeg slet ikke mindes, intet at gøre med Krigen. Men saa en Søndag 
i Marts kom en lille Trop Preussere. Naturligvis saa vi Drenge med 
stor Forbauselse paa disse Soldater med deres Pikkelhuer. De eneste 
Soldater, vi havde set, var en Oberst, der var Gymnastikinspektør, og 
den Underofficer, som han havde med. De lejrede sig paa Torvet uden; 
for Grejsens Hotel og gik rundt til de forskellige Statskontorer, bl. a. 
for om muligt at finde Penge i Kasserne, som de kunde tage. Man for; 
talte, at Far gemte Postkontorets Penge i Bunden af et gammelt Born; 
holmerur. Preusserne tog Stiftamtmand Nielsen, Borgmesteren og 
nogle Byraadsmedlemmer med; de blev sendt til Rendsborg. Det var 
den eneste Gang, vi havde Preussere. I Begyndelsen af April kom 
Østerrigerne. Jeg var gaaet op paa Slotsbanken med min Søster og 
hendes Barnepige. Pludselig blev Vejene sydfor Byen fulde af Støv; 
skyer. Med Udbruddet: »Nu kommer Tyskerne!« skyndte vi os hjem. 
Men da vi naaede ind i Byen, var Tyskerne allerede komne. Hele 
Grydergade var fuld af Ungarere, »Spidsben« kaldte vi dem, fordi de 
havde snævre Benklæder, der var stoppet ned i høje Snørestøvler. Og 
dermed var Begyndelsen gjort til en Besættelse, der først hørte op i 
Slutningen af November. I al den Tid — maaske med Undtagelse af 
Vaabenstilstanden om Sommeren — var Far sat fra Embedet af Tysker; 
ne; det bestyredes af en tysk Postmester, der brugte Fars Kontorer.

Ogsaa vi fik naturligvis Indkvartering; jeg synes at erindre, at det 
var en 4—5 Mand. De blev anbragt ovre i Rullestuen i Bagbygningen. 
I den blev der muret en Gruekedel op; i den kogte Østerrigerne deres 
Mad (vi havde ikke Ungarere). De putted alt, Kød, Ris, Kartofler ned 
i Kedlen og kogte det paa en Gang. De fik megen Rødvin. Vi Børn 
blev hurtigt gode Venner med dem; de var venlige mod os og sagde tit, 
at de ikke forstod, hvorfor de var kommet herop; de havde ikke noget 
Udestaaende med de Danske.

Ovre i Sprøjtehuset paa Domkirketorvet, skraas overfor Posthuset,
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var deres Hovedvagt; derfra udgik Aftcnreveiiien, som jeg kan endnu. 
Forbi Hovedvagten gik vi Børn med en vis Rædsel; der biev ncmiig for: 
talt, at derinde blev udført en Straf, som vi syntes var grusom: Krum: 
slutning. Omkring Nakken blev der lagt et Reb, der blev ført ned un: 
der Knæhaserne; saa blev Rebet strammet, saa at Knæerne kom op 
foran Brystet. I denne sammensnørede Tilstand maatte Soldaten ligge 
et Antal Timer efter Straffens Størrelse. En anden Straffeform var 
Prygl med Rotting (Spanskrør). Jeg har endnu i Ørene Lyden af Sla: 
gene, da en Soldat blev straffet med Rotting paa Raadhuset.

De østerrigske Officerer færdedes jo en Del paa Gaden; det var 
smukke Folk iført hvid Uniform med en opretstaaende sort Flojels: 
krave besat med Guldstjerner efter Officerens Rang.

Jeg har et Par smaa Erindringsbilleder fra denne Krigstid. Jeg gik 
en Eftermiddag nede i Aleen ved Kirkegaarden, og saa da ep Kanon, 
der var kort op nedenfor Hundegadens Blegeplads. Jeg havde aldrig 
set andre Kanoner end dem, hvormed man paa Fugleskydningsdagen 
hædrede Fuglekongen, nogle ganske smaa Indretninger.

Under Krigen saa jeg ogsaa for første Gang et Dyr blive slaaet for 
Panden og Halsen skaaret over paa det; det skete i en Port ud mod 
Graabrødregade. Jeg husker tydeligt den Maade, hvorpaa Koen sank 
sammen under Slaget.

En Gang i Løbet af Sommeren var der en stor katolsk Kirkefest, der 
blev fejret i Domkirken. Alle Soldater var med; rundt om Kirken stod 
en Kreds, der affyrede en Salve over Kirkens Tag.

Hvad der mest opfyldte mig, var den østerrigske Militærmusik. Det 
store Orkester — mon det er overdrevet, at der var 40 Mand — havde 
Instrumenter, som jeg aldrig havde set før: Obo, Fagot, mærkeligt for: 
mede Messinginstrumenter. Den store Tromme laa paa en lille Vogn, 
der blev trukket af en stor Hund. De stillede sig op udenfor Grejsens 
Hotel i en Rundkreds med Dirigenten i Midten, og saa begyndte de. 
Jeg var aldeles betaget; jeg havde aldrig tænkt, at der kunde gives saa: 
dan Musik; men fra den Dag var jeg der altid, naar de spillede, helt 
ude af mig selv af Fryd. Jeg husker en Aften, da de spillede i Halv: 
mørke, og nogle kaade Drenge løb og skubbede til nogle af de spillende; 
jeg syntes, det var noget af det skammeligste, jeg havde oplevet. Denne 
Musik har sikkert været Grundlaget for den musikalske Udvikling, jeg 
siden har gennemgaaet.

Vaabenstilstanden om Sommeren bragte, såavidt jeg erindrer, ikke 
nogen Forandring i vor Stilling. Men en raakold Morgen i November 
drog alle de tyske Tropper sydpaa ud ad Byen, Musikken med sin 
Trommevogn, trukket af den store Hund.

For mig, der gennem min Barndom —- og ogsaa gennem senere Aar 
— er knyttet til Ribe, er det en stor Glæde igen at besøge Byen. Ikke 
blot træffer jeg Barndomsvenner, med hvem jeg har mange gode Erin: 
dringr fælles. Men jeg glæder mig over alt det meget, der er gjort for 
at smykke Byen, glæder mig lige fra det Øjeblik, da jeg kommer ud af 
Banegaardcn og ser det smukke Anlæg med Nibsaaen som Baggrund 
og med Mindesmærkerne, der nu er forøget med det smukke lille Min: 
desmærke over Gærfysiologen Emil Christian Hansen (jeg mindes saa 
tydeligt hans Ansigt, fordi hans Fader, der boede i Sønderportsgade, i 
mange Aar havde hans Portræt, et lille Oliemaleri, udstillet i sit Vin:
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due). Hvad der gøres i Ribe for at bevare det gamle, saa at Byen kan 
være en værdig Ramme om den skønne Domkirke, og for at man kan 
mindes Byens Fortid, maa skyldes en udpræget Hjemstavnsfolelse hos 
dens ledende Mænd. Der er Grund til at ønske Ribe til Lykke med 
det, der er udført, og fortsat Fremgang for Arbejdet.

Dødsfald.
Stiftsprovst P. J. Pedersen.

V ort A ledlem  fhv. S tiftsp ro v st P. J. P edersen  er den 2. M arts død i sit  
H jem  i K øbenhavn 85 A ar gam m el.

Peder Julius P edersen  var fød t i S. Lihm e i N ø ru p  Sogn v ed  V e jle  som  Søn  
af Lærer N . C. P edersen . Han b lev  S tudent 1859 fra R ibe K ated ralsk ole  sam : 
tidig m ed sin gode V en , den senere berøm te B otaniker E ugen W arm ing, sam : 
m en m ed hvem  han b oed e i S k oletiden  h os K øbm and P ontopp idan . D e to V en:  
ner havde fra 1852 frek ven teret K old ing L atinskole, m en fly tted es ved  Skolens  
N ed læ ggelse  1856 til R ibe. 1865 tog han teo lo g isk  E m bedseksam en.

Efter en kortere V irk som h ed  som  K apellan paa Fyn b lev  han Præ st for G al: 
trup:Ø sterjø lb y  paa M ors (1874). 1884 b lev  han ka ld et til S tiftsp ro v st i A al:
borg, og i sam m e E genskab forÉ yttedes han derfra til R ibe 1895.

U nder den  lange A arræ kke 1895— 1913, P. J. P edersen  v irk ed e  i R ibe som  
Stiftsp rovst og  som  Sognepræ st ved  D om k irken , erh verved e han sig en stor  
K reds af V enner.

Som  P ræ st sam lede han en stor og  tro fast M enighed , og som  P rovst var 
han en E m bedsm and af den gam le Skole, der m ed den stø rste  A k ku ratesse  
røgtede s it E m bede og m ed en D y g tig h ed , der ikke m ed U r e tte  skal have  
skaffet ham  P ræ dikatet »D anm arks d y g tig ste  P rovst«.

Ikke læ nge efter  at have  taget sin A fsk ed  fly tted e  S tiftsp ro v st P edersen  til 
K øbenhavn, m en A ld erd om m en s A ar b lev  ikke L ediggangs A ar. I flere A ar  
præ dikede S tiftsp ro v sten  saa ledes h yp p ig t i k øb en havn ske K irker, ligesom  han  
m ed den stø rste  In teresse  fu lgte  m ed i T id en s R ørelser, de k irkelige  og ikke  
m indst de nationale.

R ibe og  V enn erne h erovre glem te han ikke. H an var e t  sk a tte t  M ed lem  af 
R ipenser:Sam fundet, og  i denne F orenings M edlem sb lad  skrev han i 1922 nog le  
baade sm ukke og forn øjelige  Erindringer fra Sk oletiden , der var præ gede af 
T aknem lighed  over, hvad  R ibe Skole havd e g iv et ham .

T il de s id ste  A ar gav han fra T id  til anden m ed sin sm id ige Pen væ gtige  
cg  af hans skarpe In telligen s præ gede Indlæg, bl. a. i »Ribe S tifts:T idend e« , 
om  kirkelige, p o litisk e  og nationale Spørgsm aal.

N u  er den gam le S tiftsp ro v st gaaet bort, m en m ed T akn em lighed  vil ogsaa  
V ennerne i hans gam le S tiftsb y  m indes hans L iv og  G erning.

Ingeniør Sophus Stiirup.
Fra Johannisburg i Sydafrika kom m er M ed d ele lse  om , at Ingen iør Sophus 

Stiirup den 28de M arts er afgaaet ved  D ød en , 59 A ar gam m el.
S o p h u s  S t i i r u p  var fød t i R ibe som  Søn af Prokurator og  L andinspek: 

tør Stiirup i d enn es første  Æ gteskab  m ed A n na  K irstine, fø d t F uglede. H an  
gik i R ibe K ated ralsk ole  og  læ rte derefter  L andvæ sen paa en større G aard i 
E jdersted t, drev en T id  M ejerivæ sen  i K øbenhavn og  læ rte derpaa Landm aa: 
ling hos Faderen.

For 32 A ar siden  drog Sophus Stiirup efter  at have a ftjen t sin V æ rnep ligt 
ved  G arden sam m en m ed sin gam le Skolekam m erat, A ssiste n t v ed  A m tsstu en  
Løjtnant H ans P eter  K n u d s e n ,  Søn af A v lsb ru ger  H ans Chr. K nudsen, der 
b oede i B adstuegade, til Johannisburg i Sydafrika, hvor  han gennem  Brødrene  
D ebel, et Par k en d te  D iam anthand lere, der stam m ede fra V ardcegn en , fik A n: 
sæ ttelse  som  Landm aaler i et engelsk  M in eselskab , hvor han arbejdede til sin  
D ød og hvor han gennem  den  fra F aderen arvede Jernflid og  sin  P aapasselig: 
hed  skabte sig en sm uk Stilling.

V enn en  K nudsen døde for en halv  Snes A ar siden.
Stiirup se lv  led  i alle de 32 A ar af en nagend e H jem ve efter  sin gam le
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F ødeby, som  han flere G ange gæ sted e, og d et var ham  en stor  G læ de at hjæ lpe  
D an sk e i det frem m ede Land.

A llered e  A aret e fter  sin B ortrejse  h en ted e  han sin H ustru  Anna, f. P eter: 
sen, i R ibe. 1905 g æ sted e  han a tter  R ibe, so m  han d erefter  først skulde gense  
i Fjor, a ltsaa  efter  20 A ars F orløb sam m en m ed  sin H ustru, ved  hvilken  Lej: 
ligh ed  han  foruden F am ilie og  V enn er  i R ibe ogsaa  gæ sted e  sin H elsøster , Pa: 
storinde H cnrikke Johansen, i h end es Som m erhjem  paa Fanø.

Stiirup var rørende i sin K æ rlighed til R ibe. In tet g læ dede ham  m ere end  
at ta le m ed gam le B orgere paa G aden , m en m ange af dem , han kendte, m aatte  
han til sin  Sorg paa de s id ste  B esøg  søge paa K irkegaarden.

M ed U n d tagelse  af en A fb ry d else  under B oerkrigen, da han m aatte flygte  
til K apstaden , b oede han i Johannisburg, hvor  han byggede sit Hus. M ateria let 
var som  m ange andre H uses B ølgeb lik , m en paa H uset sto d  m alet » R i b e  r: 
h u st<, til M inde om  den B y, h vor han gerne havd e en d t sine  D age.

Stiirup efterlad er sin  H ustru og  to  vok sn e  D øtre, der begge er g ifte  m ed  
D an sk ere i Sydafrika.

Fhv. Belysningsdirektør 1. Windfe!d:Hansen.
V o rt M edlem , fhv. B elysn ingsd irek tør i K øbenhavn 1. W  i n d f e 1 d:H  a n: 

s e n  (en  B rodér til B ankdirektør W ind fe ld :H ansen  i R ibe) er uden forudgaa: 
ende Sygdom  død i s it H jem  i H oved stad en .

Ib W ind fe ld :H an sen , der for ny lig  i sin  F am ilies K reds knude fejre sin  81 
A ars F ødselsdag  (den  27. A p ril), var fød t i N r. Fårup v e d  R ibe som  Søn af 
M øller H . H ansen.

Senere k øb te  F aderen R ibe M idtm ølle, og  her i R ibe lev ed e  Sønnen sin  
Barndom .

Fra R ibe K ated ralsk ole  b lev  han S tudent i 1864 og P oly tek n isk  K andidat 
b lev  han 1871.

W ind fe!d :H ansen  b lev  derefter  1874—76 Ingeniør v ed  Bygning af H avne  
paa B ornholm , 1877— 79 k on tro lleren de Ingen iør ved  B ygnin g  af K øbenhavns  
østre  G asvæ rk, tek n isk  Fuldm æ gtig ved  K øbenhavns G asvæ rker 1879—91 og  
d erefter  D r iftsb esty rer  for E lek trisk  S tation  i K øbenhavn, en Stilling, han be: 
k læ d te in d til han i 1896 ud næ vntes til at bek læ d e den b ety d e lig e  Stilling som  
D irek tør for H o v ed sta d en s B elysn ingsvæ sen , h v ilk et E m bede han røgtede m ed  
m egen D y g tig h ed  til 1920.

D irek tør  W ind fe ld :H ansen  bek læ d te gennem  A aren e en lang Ræ kke T illids: 
hverv. Bl. a. var han til sin D ø d  M edlem  af O v erb esty relsen  og  Form and i 
F orretn in gsu dvalget for F in sens L ysin stitu t.

V e d  sin  personlige E lsk væ rd ighed  havd e afd ød e erh vervet sig  en  stor  K reds 
af V en n er  ogsaa her i hans B arndom s By.

En af R ibes k en d te  og  agtede  Borgere, D yrlæ ge N . K. P edersen, er den 7. 
Januar afgaaet ved  D ø d en  næ sten  84 A ar gam m el. A fd ø d e  havde Sæde i R ibe 
Byraad 1882— 88 og  1894— 1901. —  D en  1. M arts efterfu lg te  O verlæ rer Skov, 
tid ligere  H aderslev , a fdød e O verlæ rer Larsen som  Leder af R ibe B orgerskole.
— D en  28. D ecem ber havd e B ankdirektør Jepsen  den Sorg at m iste  sin  H ustru.
— F abriksbestyrer Schm itz hæ dred es den 4. Januar for lang og god  T jen este  
af C rom e & G o ld sch m id ts Fabrikker m ed en  sm uk V a se  af kgl. Porcellæ n. —  
D en  af R edaktør W illem o es started e  Indsam ling til R ibe D om k irkes U d sm yk: 
nink har foreløb ig  indbragt fø lgen d e Bidrag: K onsul W ind feld :H ansen  i V e jle  
300 Kr., R entier  G reen  i R ibe 500 Kr., v ed  K ordegn H v id  anonym  50 Kr. Bi: 
drag m od tages frem d eles af »R ibe S tifts T idenden . — D en  1. Maj fejrede G ym : 
nastik læ rer Stockh olm  S im onsen  40 A ars Jubilæ um . R. S. telegraferede. —  
D en  11. Juni v ied es i T r in ita tis K irke Frøken M ise Jordahn og M ilitæ rapo: 
teker T opp , Java. —  Æ gteskab  er ind gaaet m ellem  Ingeniør A x e l Stenderup  
Jensen  og T and læ ge Frk. M e!bye:H ansen  i Sønderborg. — O verpostbud H jort 
har faaet Sø lvkorset. —  Kmhr. Stem ann i H aderslev  er udnæ vnt til Æ resm ed: 
lem  af H istorisk  Sam fund for R ibe A m t. —  T o ld forva ltcr  V ild en sk ov , Es:
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bjerg, fy ld te  den  19. M aj 70 A ar og har taget sin A fsk e d  for at tage Bopæ l i 
Brejning. —  P rofessor  i A rk æ olog i B linkenberg har taget sin A fsk ed  fra U nivers  
site tet. —  B illedhu ggeren  C hresten  Skikkild  skal udføre en M arm orbuste af Digs 
teren Johs. Jørgensen. — Lærer L ovm and H vid  h o ld t 12. Juni 25 A ars Jubis 
læum . —  P o litim ester  O sva ld  P etersen  i V arde er forfly ttet til R anders. —  
L a n d s f e s t e n  f o r  A n s g a r  h o l d e s  i R i b e  d e n  8. S e p t e m b e r  
(K ongen kom m er). — D agen  for H ans T au sem F esten  i V ib org  m in d ed es i R ibe 
ved  N ed læ gn in g  af en B lom sterd ek oration  paa H ans T ausen s G rav  i R ibe  
D om kirke. —  A rk itek t A rne F insen har udført en af H s. M a jestæ t K ongen  
skæ nket M in d etav le  og  en .M indesten  for E tatsraad P. B. F eilberg, b egge i Søs 
borg. — V o rt M ed lem  G uldsm ed  H arald Jacobsen  har teg n et og  m od elleret en  
m eget sm uk S ø lvsk e  m ed M otiver  fra de gam le H u ses B ind ingsvæ rk og Bys 
vaabnet. — V e d  en B ilu lyk ke Store B ededags A ften  dræ btes en ung P ige, Spas 
rek asseassisten t Frøken A nna Jørgensen. Hun, der kun b lev  25 A ar gam m el, 
fik R ealeksam en fra R ibe K ated ralsk ole  1917 og a n sa ttes  sam m e A a r  i Landbos 
sparekassen. H un var et sjæ ld en t d y g tig t og afh o ld t M enneske. —  S yd jyd sk  
Landm andsbank fejred  den 18. Juni 50 A ars Jubilæ um . —  »D en gam le Spares 
kasset< har h o ld t 80 A a rs Jubilæ um . —  F oreningen »K lubben« i R ibe fejrer  
den 1. O k tob er  75 A ars Jubilæum . —  Cand. m ag. H ans A ls le v  Lund er bles 
vet F orstander for R ød ding  H øjsk o le . —  C hresten  A gerb æ k har taget m edE  
cinsk E m bedsek sam en  m ed 1. K arakter. —  D en  30. Juni v ied es i H elsingør  
Frøken A str id  FastingsH ansen , D a tter  af P rovst S im on H ansen, og  M agister  
Ejner Storgaard. —  L igeled es i H elsingør v ied es den 3. Juli Frøken Inger N o rs, 
D atter af Sagfører N o rs, Ribe, og A d ju n k t ved  R ibe K ated ralsk ole  Å . Johans 
sen.

FRA RtPENSER-SAMFUNDET
R ipensersam fundet h o ld t den 9de Februar sin M ed ordinære  

G en eralforsam ling  paa H o te l »K ong Frederik« i K øb en h avn .
Form anden, O verretssagfører P e d e r  P o u l s e n ,  a flagde  Bes 

retn ing om  det forløb ne A ar og m in d ed es a fdød e L ek tor  B loch.
K assereren, B ankbogholder K. P o n t o p p i d a n  a fla g d e  det res 

v id ered e  R egnskab for K assen  og U n d e rs tø tte lse s fo n d e t, der gods
kendtes.

Form anden og de afgaaende B estyrelsesm ed lem m er, L ektor A m orsen , Læge 
Fogh og Ingen iør D augaard P eters, genvalgtes .

Som  Suppleanter gen v a lg tes stud. m ag. Carl FranksC hristensen og  n y v a lg tes  
stud. jur. F. Schøn. R evisorerne, O verretssagfører Juhl og  A ss is te n t  N u tzh orn , 
genvalgtes.

D et v ed to g es, naar den  økon om iske  Status bedres, a t u d send e flere (in d til 
4) N um re af M ed lem sb lad et aarlig, sam t at lade M ed lem sfortegn elsen  trykke  
som  Bilag til B ladet.

T il en M in debu ste  for afdøde P rofessor  Eugen W arm ing, der skal rejses i 
B otanisk H ave i K øbenhavn, b ev ilg ed es et T ilsku d  paa 50 Kr.

D et v ed to g es, at F lensborgstud en ter v ed  K øbenhavns U n iv ersite t  skal have  
A dgang til R ipensersSam fundets Sam m enkom ster som  ekstraord inæ re M eds 
lem m er.

1 den p aafø lgende M iddag deltog  30— 40 M edlem m er m ed G æ ster.
Form anden b ø d  V elk om m en , og snart aabnedes T alernes Ræ kke.
A rk itek t A r n e  F i n s e n  ta lte  for R ibe og ad resserede Skaalen til Journas 

lis t  R osenstand . D en n e tak k ed e og ta lte  for R ibe Skole. Læge H . A astrup  
talte for B esty re lsen  og ud ta lte  Ø nsk et om  at faa en A d resse  i G ang for at 
faa den k lassiskssproglige  L inje bevaret v e d  R ibe Skole. O verretssagfører Juhl 
ta lte for F orm anden og frem drog m orsom m e Skolem inder. F orm anden ta lte  
for G æ sterne og  for N æ stform an d en , L ektor A m orsen , og endv id ere  havd e  
Læge Fogh, A rk itek t F insen, Ingeniør D augaard P eters og G rosserer  H. Pons 
toppidan O rdet.

S luttelig  lagde R o sen stan d  et Ord ind for at y d e  B idrag til R ibe D om k irkes  
U dsm ykning.

D er herskede en fortrin lig  Stem ning, der yderligere  sa ttes  e t  Par G rader op  
ved  A fsy n g e lsen  af »R ibes Pris« og en køn  og en m orsom  S k o lev ise , forfattet  
h enh oldsv is af stud. m ag. Carl FranksC hristensen og Ingeniør D augaard Peters.
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E fter Sp isn ingen  forøged es Seiskab et m ed tairige yngre M edlem m er. Saa 
b egyn d te  D ansen , der kun a fbrødes af en lille  O p visn in g  af e t  fikst D ansepar. 

D e t b lev  alt i a lt en endog ualm indelig  v e lly k k e t og  forn øjelig  A ften .

Aarsfesten paa Ribe Kathedraiskole
fand t S ted  den 28. Juni under de sæ dvan lige sm ukke Form er. Foruden T alen  
til D im itten d ern e  ho ld t R ek to r  W illum sen  en sm uk A fsk ed sta le  til L ektor  
Frk. W  u 1 s t e n. B landt L egaterne b lev  b ortg iv et en anonym  G ave paa 50 Kr. 
Sk olens nye  Sanglærer, K om ponisten  O l u f  R i n g  havd e forskøn net den her: 
lige  gam le K antate m ed O rk esterakkom pagnem ent, der foruden af ham  selv  
u d førtes af H errerne L ektor N ørregård  og P. P ou lsen  sam t Fruerne H aar og  
W ille . T ak, Hr. R ing, fordi D e  paa p ie tetsfu ld  M aade væ rner om  den gam le  
K antate . lø v r ig t er der at bem æ rke, at L ektor K nudsen asorn G æ st« sang  
K antatens Soloparti m eget sm ukt, at A m orsen  havd e R ose i K naphullet, og  at 
den tra d ition elle  E lev  b esv im ed e  og b lev  udbaaret af A m orsen . A lt  forløb  
saa led es program m æ ssigt.

B landt gam le E lever saas Ingeniør K nud Stiirup fra A rgen tina  og A m ts: 
v ejin sp ek tø r  K aptajn  Poulsen  fra T ønder.

Ripenser Samfundets Regnskab
for Tiden i. Septbr. 1924— 31. Aug. 1925.

I n d t æ g t .  Kr.  0 .  U d g i f t e r .  Kr. 0 .
O verført fra forrige A ar -----  646 03 F esten  i A d m iral G ed es G aard 246 40
Indg. K ontingenter fra R ib e ..  226 00 » i Set. T hom as .................  272 06
Indvundne R enter pr. ',5 2 5 . .  1 40 M usik ...................................................  97 00
Indg. K ontingenter udenfor Sange ................................................  15 00

R ibe ................................................  765 00 Rg. R ibe S tiftsb ogtryk k eri . .  53 24
» A rn o ld  B u sck . î  a d e t . 451 40
)> T elegram  til R ib e fe s te n .. 3 70
<> R ibe Stiftsb ogtryk keri . . 59 04
B P. A . N ie lse n  ...................  33 60
N P orto  ........................................  37 63
B K rans til Im. Bang ..........  15 00

Saldo, ind estaaen d e i L yngby
___  _____________  Bank ..............................................  354 36

Kr. 1638 43 "Kr. 1638 43

Understøttelsesfondet:
B eholdn ing den 1. Septem ber 1924 .............................. Kr. 721 79
Indvundne R enter .................................................................. B 32 08
Laan til R ipenser:Sam fundet .....................................  B 371 00
E t ren tefr it Laan til e t  M edlem  . ................................ B 135 00

"KrJ 1259 87

p. t. K øbenhavn, i Februar 1926.
K. P o n t o p p i d a n .

F oranstaaende R egnskab har v i rev ideret og k o n sta tere t B eholdningernes 
T ilsted ev æ re lse .

K øbenhavn, den 8. Februar 1926.
F r . N u t z h o r n .  1. C.  J u e l

U d g iv e t af R ipenser:Sam fundet. 
R ed igeret af K. H. R osen stand .

3PUHR f  TE 3UH R
LiU6:FUHKERI



BUP-EMSER-BLAMET

MEDLEMSBLAD FOR RtPENSER-SAMFUNDET

N r. DECEM BER 192 6.

Forskjønnelsescomiteen i Ribe.
Af Byarkivar C. N. Termansen.

1.
Som tidligere omtalt her i Bladet tabte Interessen sig for den af 

Stiftamtmand Mo/fke nord for Byen grundede Plantage i de trange Aar 
efter Napoleonskrigene og Plantningerne gik i Forfald til 1839, da en

Del yngre Mennesker tilbede ved frivilligt 
Arbejde at bringe Plantagerne paa Fode 
igjen, hvilket Tilbud Communalbestyrelsen 
modtog og Gjenrejsningsarbejdet paabe; 
gyndtes. 1 Længden vilde det ikke have 
været muligt at holde Samling paa den fri; 
villige Arbejdskraft ogsaa af den Grund, at 
en Del af de unge Mennesker Hk andre 
Pladser og forlode Byen, men den af dem 
viste Interesse for Træplantning synes at 
have vakt en Bevægelse blandt Borgerskab 
bet, der blev af afgjørende Betydning for 
Plantagens og Alleernes Fremtid.

Ved Udskiftningen af Byens Jorder i 
1771 havde man baade paa Nørre; og Søn; 
dermarken forbeholdt nogle Arealer til 
Fællesgræsning for de mindre Grund; 

taxejere, som ingen Jordlod fik tildelt men derimod Frigræsning 
til en Ko. Paa Nørremarken, der alene har Interesse i denne Forbin; 
delse, udlagdes 57 Tdr. Land bestemt til Græsning for 60 Køer, hvilke 
passedes af en fælles Hyrde. Foruden disse Jorder blev der tilstaaet 
Fællesdriftens Ejere Medgræsningsret paa nogle fra Udskiftningen lige;
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ledes undtagne Strækninger, hovedsagelig beliggende i Partiet omkring 
Galgebakken paa begge Sider af den gamle Landevej til Varde og mel: 
lem Østers og Vestermade. De kaldtes med et localt Navn »Vejlstrib: 
ler«, hvad der svarer til de Vejforter, som kjendes andet Steds fra og 
stamme formentlig fra gammel Tid, da de store Kreaturdrifter førtes 
nordfra over Gredstedbro gjennem Ribe til Udskibning fra Hvidding 
Nakke eller videre ad Husum eller Hamborg. Dette Fællesskab holdt 
sig til Slutningen af Trediverne, da man paa Grund af gjentagende Syg: 
dom blandt Kvæget mente det heldigst at udskifte Nørreports Fælles: 
drift (Sønderports Fællesdrift var allerede udskiftet 1835). For den 
egentlige Fællesdrift var Sagen klar nok, men for de omtalte Vejlstrib: 
ler var Forholdet mere indviklet, idet baade Magistraten paa Byens 
Vegne og de større og mindre Grundtaxtejere mente at have Krav paa 
dem.

Ved et Forlig mellem Communalbestyrelsen og et Udvalg af Fælles: 
driftens Ejere 1839 var man bleven enig om en Ordning, hvorved 
førstnævnte overtog de sidstes Andel, hvorefter der toges fat paa en 
Forhandling med de større Grundtaxtejere. Nogle af disse erklærede, 
at de vare villige til at frafalde deres Krav, naar Indtægten af disse Jor: 
der anvendtes til offentlige Spadsereganges Anlæg og Vedligeholdelse

samt til Plantagens Udvidelse. Paa dette 
Forslag fandt Communalbestyrelsen at 
maatte gaa ind og efterat det Kongelige 
danske Cancelli havde givet Tanken sin Til: 
slutning afholdtes der under Stiftamtmand 
Sponnecks Forsæde med Bistand af Apo: 
theker Fred. von Sføcken og Procurator 
Ole Hostrup en Raadstuesamling d. "/s 
1842. Paa denne forelagdes Udkast til et 
Regulativ for den vordende Forskjønnelses: 
committe, hvilket med nogle faa Forandrin: 
ger vedtoges. Disse gik ud paa at sikre 
Byens Borgere gratis Jord til Sadde: og 
Sandgravning og give Communalbestyrel: 
sen Ret til at vælge et Medlem af Bestyre!: 
sen, der saaledes kom til at bestaa af 
tre Personer, medens man oprindelig 

kun havde tænkt sig 2. Man skred til Valg med det samme og den første 
Bestyrelse kom til at bestaa af de samme to Herrer, som havde været 
de ledende indenfor den frivillige Arbejdskraft nemlig Cand. phil. Fritz 
Muller (1804—1874) og Redakteur og Udgiver af »Ribe Stiftstidende«, 
Bogtrykker Emil Hypho/jf (1810—1858), hvortil senere kom som valgt af 
Communalbestyrelsen Farvermester M. C. F. Matzen. Det da vedtagne 
Regulativ var vel gjennemtænkt og er fremdeles gjældende og Hoved: 
bestemmelsen gaar ud paa, at Bestyrelsen vælges af samtlige mandlige 
Indvaanere i Byen over en Alder af 25 Aar og svarende Bidrag til Ribe 
Communes Udgifter.

Efter Stiftamtmand Sponnecks Ønske vedtoges det paa ovennævnte 
stiftende Møde, at da der ved denne Samling er grundlagt en Indret: 
ning, som sandsynligvis efter sine Resourcers Betydenhed er den eneste 
i Landets mindre Kjøbstæder, synes det rigtigst for blandt Indvaanerne 
at bevare Mindet om Anledningen og om de Betingelser den er grundet 
paa at lade en Extract af disse Forhandlingers Resultat trykke og om: 
dele blandt alle Beboere. Dette fandt ogsaa Sted og har været Grund: 
laget for denne Meddelelse.
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Forinden Bestyrelsen endnu var kommen rigtig i Orden maatte den 
optage en Proces med Ejerne af Lundgaard og Gersdorffsgave, Gaard? 
ejerne fb Windfeld og N iels Tranberg angaaende Udstrækningen af de 
tidligere nævnte Vejlstribler, som fra den Tid Lundgaard var Kro med 
det gamle Kronavn »Ondaften« for Driverne og deres Studedrifter 
strakte sig langs den gamle Vardelandevej ind i Fårup Sogn. Processen 
tabtes ved Bytingsdommen af "/i„ 1843, hvorefter Sognegrænsen blev 
Skjellet. Ligeledes var der Uenighed med Communalbestyrelsen om 
Ejendomsretten til nogle mindre Jordstykker ved Exercerpladsen, hvor

Af o/; A f s ; P/c/z/og'f/z.

Ærestøtten for Stiftamtmand Moltke havde staaet, indtil den i Foraaret 
1840 flyttedes op paa sin nuværende Plads i Plantagen og endelig ind? 
gave 14 navngivne Borgere d. ^ 3  1846 et Andragende til Magistraten 
om at faa Forskjonnelsescommittecn ophævet og dens Opgaver hen? 
lagte under Fattigvæsenet til Beskjæftigelse for fattige og arbejdsløse, 
hvilket dog blev bortlagt uden Forhandling.

Af de bevarede Regnskaber sees, at Committeen saasnart den var 
kommen i Ro tog fat paa sin Hovedopgave at bringe Orden paa Plan? 
tagen ved Nyplantninger, Udstikning af Gange, Anbringelse af Laager 
og Bænke efter Tegninger af Tømrermester Hjorth. Ogsaa Kloster? 
alleen forlængedes forbi Kirkegaarden til Gravsgade paa et Terrain, 
hvor mangeaarig eligcret Borger Jens Dynesen havde haft sin Reber? 
bane. Endvidere havde Committeen sin Opmærksomhed henvendt paa 
andre beslægtede Opgaver. Allerede paa det første stiftende Møde 
fremkom der Ønsker om et offentlig Badehus i Aaen, en Bro over 
Nibsaa fra Hospitalshaven til Rhodes Toft og Anlæget af Spadsere?
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gange i Seem Skov, hvis Grevskabet Schackcnborgs Tilladelse kunde 
erhverves. Heraf lykkedes det i de nærmest paafølgende Aar at realh 
sere dels ved private Bidrag og dels ved Støtte fra Forskjønnelsescont; 
mitteen Anlæget af et Badehus ved Svaneholmen og et i Bleggaards; 
aaen, Opførelsen i 1851 af den berømte Langebro fra Enden af Badstue; 
gade til Set. Nicolaigade med de to Gjennemsejlingsbuer og endelig i 
1858 Etableringen af en Sidcalle fra Klosteralleen langs Kirkegaardens 
Østside ned til Aaen med en Gangbro over til Damvejen.

Hvorledes Forskjønnelsescommitteen gjennem Aarenes Løb har vir; 
ket til Gavn og Glæde for Byen og dens Beboere er en fra alle Sider 
anerkjendt Sag.

Erindringer fra min Skoletid i Ribe
1885—93

af Parmo C. Tang Petersen, Lektor ved Kolding højere Almenskole.

Omtrent der, hvor Vejen fra mit første Barndomshjem Gimsinghoved ved 
Struer støder til Hovedlandevejen fra Struer til Holstebro, stod der i min Barn; 
dom en Milepæl med Paaskriften: 21 Mil fra Ribe. Naar jeg som lille Dreng 
læste denne Afstandsangivelse, der forekom mig uendelig stor, eftersom en 
Mil jo var noget umaadelig langt, tænkte jeg ikke paa, at Udgangspunktet for 
den skulde blive mit Hjemsted i henved otte Aar. Da imidlertid Pastor C. F. 
Koch i Vejrum, der efter min Faders Død som min Formynder var mig i Fa; 
ders Sted, blev forflyttet til Ribe som Stiftsprovst, medførte dette, at ogsaa 
mine Teltpæle, der var bleven plantede i det nærliggende Struer, atter blev ryk; 
ket op.

Det var med en vis Ængstelighed, jeg en Efteraarsdag i 1885 nærmede mrg 
Ribe. Den Tanke, at jeg nu skulde bo i en rigtig Købstad, indeholdt noget be; 
klemmende, for selv om to Aars Ophold i Struer nok kunde betragtes som en 
passende Overgang fra Landliv til Byliv, saa var Struer dog noget, jeg havde 
kendt, inden jeg flyttede dertil, og fra vore Vinduer i Struer kunde jeg se Mar; 
kerne, der hørte til Gimsinghoved; men dette var en helt ny Egn uden Spor af 
Berøring med det tilvante. Jeg husker, at jeg den første Morgen i Ribe løb ud 
i vort Køkken, der vendte ud til Fiskergade for at betragte den fremmede By, 
og det første Billede, jeg der mødte, var saa langt fra at virke afskrækkende, 
at det tværtimod forekom mig rigtig hyggeligt og hjemligt. En Karl stod paa 
en Stige, der førte op til et Høloft, og passiarede med en Dreng, der hengav 
sig til den landlige Forlystelse at knalde med en Pisk. Naar jeg ser paa det 
morsomme gamle Billede af Nørreport i Ribe, som jeg har hængende over mit 
Skrivebord, med Rytteren, der snakker med Pigen med Aaget og de to Spande, 
kommer jeg altid til at tænke paa dette lille Gadebillede fra Fiskergade og 
paa, hvor lettet jeg da følte mig, idet jeg tænkte: Naa, ser en rigtig By saadan 
ud. Det næste, jeg foretog mig, var at vandre op til Torvet og gaa rundt 
om Domkirken, hvis umaadelige Omfang imponerede mig i allerhøjeste Grad.

Samme Dag gik min to Aar ældre Broder og jeg sammen med Stiftsprov; 
sten om paa Katedralskolen for at blive indmeldt. Rektor Fritschc tog venligt 
imod os, og næste Morgen stillede vi til Optagelsesprøve. Om dennes nær; 
mere Forløb erindrer jeg kun, at vi i 1ste Klasse, hvor daværende konstitueret 
Adjunkt, nu Lektor emeritus Dybdal docerede Religion, blev prøvede i skrift; 
ligt Dansk, og at vi paa Spørgsmaalet om, hvor vidt vi selv kunde sætte Tegn 
i Diktaten, svarede bekræftende, skønt det for mit Vedkommende aldeles ikke 
var Tilfældet; men vi har formodentlig fundet det for indviklet at forklare, 
at jeg ikke stod paa Standpunkt med min Broder i den Henseende; en af 
Eleverne var saa elskværdig at sufflere mig de manglende Kommaer, saa det 
gik meget godt. Vi blev saa anbragt i henholdsvis 2den og 1ste Underklasse, 
som dengang havde Lokale i samme Klasseværelse ligeoverfor Syngesalen; da 
der kun var syv Disciple i 2den og 15 i 1ste Underklasse, kunde vi godt være 
i samme Rum og have saadanne Fag som Regning og Skrivning sammen. Vi 
sad ved lange, sorte Borde til 6 eller 7 Mand, hvilket jeg fandt meget mærke; 
ligt, da jeg fra Struer Realskole, der var nyoprettet, var vant til Tomands; 
borde. Disse lange Borde blev iøvrigt afskaffede i Ribe Skole et af de første
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Aar, jeg var der, men da jeg 14 Aar efter som nybagt cand. mag. blev Vikar 
ved Randers lærde Skole, fandt jeg der ganske den samme Skolebordstype og 
mindedes gamle Dage i Ribe. Hele Skolen havde dengang, Forberedelsesklass 
serne medregnede, c. 100 Disciple, og Lærerpersonalet omfattede foruden Gyms 
nastiks og Sanglærer Rektor, de to Overlærere Riis og Kinch og Adjunkterne 
Trugaard, Fraas, ØHgaard, Spang, Amorsen og Dybdal.

Om Ribe Skole i ældre Tid har jeg hørt et og andet, da min Slægt har hatt 
Forbindelse med den. Saaledes har min Alorfar gaaet i Skolen i Aarene oms 
kring 1820, og hans lidt ældre Broder, senere Justitiarius i Landsoverretten i 
Viborg C. N. Tang, er dimitteret derfra 1821. Jeg ejer et Brev fra Rektor 
Thorup til C. N. Tang, hvori Rektoren takker ham, fordi han har sendt Aleds 
delelsc om Resultatet af Studenternes Eksamen i det Aar; den toges jo dens 
gang ved Universitetet, i Morfars Karakterbog, som jeg ogsaa er i Besiddelse 
af, findes blandt Lærernavne ogsaa Navnet Alathiesen. Det var en Islænding, 
der bl. a. underviste i Geografi, et Fag, Tang særlig yndede, hvorfor han var 
i Kridthuset hos Alathiesen og ofte gik Ture med ham i Omegnen, naar de, 
som det hed sig, skulde studere Alennesker. En Dag, da Tangs Klasse kun 
skulde have een Time om Eftermiddagen og meget ønskede at slippe fri for 
den, sendtes han af Kammeraterne op til Alathiesen for at formaa denne til 
at lade dem slippe for Geografien i Betragtning af, at det var godt Vejr til 
at foretage en Studietur, som altsaa Lærer og Elev skulde foretage i Forening. 
De Betænkeligheder, den gode Pædagog havde ved at give fri, gik mest ud 
paa, at Disciplene jo ikke kunde faa Bud om, at de ikke skulde møde, men 
Tang paatog sig at besørge Averteringen, hvilket ikke var saa vanskeligt, da 
Kammeraterne ventede paa næste Gadehjørne. Studieudflugten gik blandt 
andet til Sønder Fårup. Da de nærmede sig Byen, anfaldt Alathiesen straks en 
Åland, han mødte, med Spørgsmaalet: xHvorr mange Indbiggere err der i
denne By?« )>Hva—a?« aHvorr mange Indwohnere er der i denne By?« »Flva 
siger De?« Ved Tangs Alellcmkomst lykkedes det at gøre Alanden begribeligt, 
hvad Spørgsmaalet gjaldt, og han svarede: xja—a, der er sku ett saa fo, naar 
en for dem mæj haade smo og stur.« Berigede med denne værdifulde Oplyse 
ning drog de videre. Da Alorfar et Par Dage efter blev eksamineret i Geografi 
og Alathiesen spurgte, hvor stor Barcellona er, kunde han, da han ikke huskede 
Bogens Tal, ikke dy sig for at citere: «Ja—a, der er sku ett saa fo, naar en for 
dem mæj baade smo og stur.«

Af Skolens ældste Lærere Riis og Kinch gik Riis af allerede Aaret efter, 
at jeg var bleven optaget, og da han ikke underviste i Forberedelsesklassen, 
fik jeg ikke noget med ham at gøre. Kinch havde vi derimod i Tysk i Unders 
klasserne. Da vi læste Historien om Odysseus og Kyklopen, og den, der var 
oppe, udtalte Navnet Polyfem, som om det havde noget med Talordet fem 
at gøre, sagde Kinch med sin tørre, underligt knirkende Stemme: »Polyseks — 
Polisyv — Poliotte — Polini — Politi. Hva?« Han var en Åland af den gamle 
Skole, og om dette vidner en Historie, der verserede i Byen i min Skoletid. 
Da hans Søn havde taget 4de Klasses Hovedeksamen, kaldte Faderen ham til 
sig og sagde: «Her har du en Femøre at more dig for sammen med dine 
Venner.«

Rektor var i de lavere Klasser absolut mere frygtet end elsket. Alan kendte 
ham der kun som den strenge Ordenens Haandhæver, hvis myndige Ord og 
kraftige Haand de ulykkelige, der under Duksens Førerskab skulde gaa den 
sørgelige Pilgrimsgang op til Kontoret i Anledning af en Anmærkning, havde 
megen Respekt for. I de øverste Klasser, hvor vi fik ham som Lærer i Græsk 
og Oldnordisk og ved at have ham 8 Timer om Ugen kom ham nærmere paa 
Livet, opdagede vi andre Sider hos ham. Hans dygtige, livfulde Undervisning, 
hans Lune, hans paa een Gang elskværdige og overlegne Alaade at være paa 
gjorde, at han vel nok blev den af Lærerne, vi satte mest Pris paa. Da jeg 
25 Aar efter at være bleven Student som Lærer i Oldtidskundskab atter kom 
til at beskæftige mig med den græske Litteratur, forbavsedes jeg over, saa 
let det faldt mig atter at leve mig ind i den græske Verden igen, men at det 
faldt mig saa let, kan jeg takke den fortræffelige Lærer og Vejleder for, jeg 
havde haft i min Skoletid, og jeg har ofte følt mig i Taknemmelighedsgæld til 
min gamle Rektor.

En meget ejendommelig Lærer var Trugaard. Jeg vil ikke paastaa, at vi 
altid fik saa meget ud af Fransktimerne, som vi burde, i Retning af at forøge 
vor Viden i fransk Sprogfærdighed, men paa den anden Side kan jeg ikke være 
med til at opfatte Trugaards Timer kun som behagelige Hviletimer i Sammens 
ligning med den aandelige Kraftanspændelse, der krævedes i Latins og Græsks 
timerne. Som den belæste og berejste Åland, han var, kunde han med sine Fori 
tællinger, dem han, naar han var i godt Lune, gerne gav til Bedste, skaffe os
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et meget fornøjeligt Indblik i Forholdene i fremmede Lande. Jeg ser endnu 
for mig hans Ansigtsudtryk, da han berettede om en Fadæse, han lavede ved 
i Bern at spørge en Franskmand paa Tysk om, hvorvidt den Bygning, de stod 
overfor, var Forbundspaladset. Den ophøjede Foragt, hvormed den adspurgte 
affærdigede ham med et: »je ne vous comprende pas«, gengav Trugaard særs 
deles malende. En anden Gang fortalte han os om den franske Konversations 
hurtige Tempo, som han havde iagttaget i en Kupé i Nærheden af Paris, hvor 
to Franskmænd udtalte Ordet Fontainebleau, som om det kun havde to Staveb 
ser. Trugaards Fransk var præget af Jydens Sindighed, og hans Udtale var 
sikkert ikke efter moderne Sprogundervisnings Krav, men hans Bemærkninger 
var ofte rammende. Saaledes korrigerede han mig, da jeg oversatte: le car^ 
dinal regardai l'horloge 3: Kardinalen betragtede Uret, med de træffende Ord: 
Nej, en Konfirmand betragter sit Ur, andre ser paa Uret. Han var meget 
national, de tyske »Sabelraslere« var ham en Pestilens, og han fremhævede 
gerne Franskmændene paa Tyskernes Bekostning. Da vi i 4de Klasse fik en ny 
Kammerat, en Sønderjyde, der tidligere havde gaaet i Haderslev Skole, og 
denne der ikke havde lært ret meget Fransk, ironiserede han over »die sitt= 
liehen Germanen«, der ikke lod Ungdommen stifte Bekendtskab med den 
»farlige« franske Litteratur saadan som »die windigen Dänen«.

Fraas var en dygtig, men frygtet Lærer i Geografi i 3dje og 4de Klasse. 
Hans Undervisning var livfuld, han meddelte os meget ud over det krævede 
Stof, men stillede store Krav til os, og hans Eksamination kunde være pinlig 
nøjagtig. Samvittighedsfuld til det yderste som han selv var, mødte han om= 
hyggelig forberedt til hver Time og kunde saaledes med Rette stille den 
samme Fordring til os. I 5te og 6te Klasse havde vi ham i Latin, og han var 
ikke let at tilfredsstille i latinsk Version, men hans Undervisning var præget 
af hans Begejstring for den klassiske Dannelse. Kun een Lejlighed husker jeg, 
hvor den nøjagtige og punktlige Mand kom galt af Sted. Da Mandagsskemaet 
saa tit var bleven forurettet ved Maanedslove, skulde vi en Onsdag have Mam 
dagsskema og i den Anledning have Latin fra 10 til 11. Det glemte Fraas og 
gik hjem, som han plejede om Onsdagen i den Time. Vi var henrykte, først 
fik vi os en grundmuret Sludder, saa sang vi firstemmigt, indtil Rektor luks 
kede Døren op fra Naboklassen og bad os indstille den Koncert, men først 
5 Minutter før det skulde ringe ned, kom Fraas forpustet og ulykkelig, gjorde 
mange Undskyldninger og begyndte at gennemgaa Lektie til næste Gang. Vi 
tilgav ham gerne. Større Modsætninger end Fraas og Rektor kan man ikke 
godt tænke sig. Den første var ligesaa korrekt, sirlig og behersket i sin Ops 
træden, som den sidste var formløs og ubehersket. I min Skoletid kom der en 
Discipel ind i 3dje Klasse, der hed Vad. Nu havde Rektor den sproglige Ejem 
dommelighed, at han ikke sagde Hvadbehager, men Hvad — med tydeligt 
udtalt d. Da Rektor en Morgen, som han plejede, gik gennem Klassen for at 
høre, om der manglede nogen, og kom til den Klasse, Fraas underviste i, fores 
faldt der følgende Ordskifte. Fraas: Vil Rektoren ikke sige mig Navnet paa 
den nye Discipel i 3dje Klasse? Rektor: Vad. Fraas, der tror Rektor siger: 
Hvad, med hævet Stemme: Vil Rektoren ikke sige mig, hvad den nye Discipel 
i 3dje Klasse hedder? Rektor med Tordenrøst: Vad. Fraas, meget ulykkelig 
og meget højt: Kan Rektoren da ikke forstaa, hvad jeg mener? Hvad hedder 
den nye Discipel i 3dje Klasse. Rektor: Han hedder Vad.

Da vi kun var 10 Latinere i min Klasse, blev vi i Mellemklasserne underviste 
i Fællesfagene sammen med Realisterne. Medens disse ofte spillede en ret 
fremtrædende Rolle og var de førende udenfor Timerne, kan det ikke nægtes, 
a t de i Timerne undertiden virkede temmelig komisk ved deres ikke altid lige 
aandrige Svar. Saaledes husker jeg en, der var oppe i Plougs Digte: Vil du 
elske mig, naar Dagen lider. Da Læreren i Anledning af Linierne: »Vil du 
mine Børn da trofast lære, hvem jeg var, for hvad jeg stred,« spurgte ham: 
Hvad stred Carl Ploug for, svarede han: For Udkommet. En anden besvarede 
Øllgaards Spørgsmaal: Hvad hed de to Reformatorer, der virkede i Schweiz? 
(der stod i Erslevs Geografi, at Schweiz er Kalvinismens Vugge) saaledes: 
Kalvinismens Vugge og Mohammed. Samme Vismand forbløffede engang 01L 
gaard under en Eksamination i Religion. Han var bleven hørt i Lærebog og 
havde med megen Tungefærdighed afleveret et Par Skriftsteder. Nu stod han 
og ventede paa Kommandoordet: Salme, døv for alt andet end dette ene Ord. 
Uheldigvis kommer Øllgaard til i sin Forklaring af et af Skriftstederne til at 
sige: Det samme, som her siges, har Digteren udtrykt i sin Salme. Ikke saa 
snart hører Eleven Ordet Salme, førend han braser løs med: Aldrig er jeg uden 
Vaade o. s. v. Det passede ikke videre godt i Sammenhængen, og Lærer og 
Elev var lige forbavsede, den første over Afbrydelsen, den sidste over, at hans 
Præstation ikke blev rigtig paaskønnet.
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Øllgaards Historieundervisning i de øverste Klasser gav os ikke ret meget 
ud over Bogens Indhold. Han havde nogle staaende Bemærkninger til Karak; 
teristik af de optrædende Personer; saaledes kunde han ikke nævne Frederik 
Wiihetm den Fjerde af Preussen uden at tilføje: Romantikeren paa Tronen, 
Steffens Velynder. Derimod havde han et godt Greb paa at lære os at skrive 
danske Stile, og hans Bemærkninger om vore Produkter kunde være meget 
træffende og ganske flot formet. Medens jeg som lille Marius i Kiellands: Gift 
altid havde ondt ved at faa mine Stile lange nok, var en af mine Kammerater 
tilbøjelig til at gaa til den modsatte Yderlighed og tage alt for meget med, 
hvilket gik ud over Formen; han fik engang en Stil nedsablet med følgende 
Ord: Tilstrækkeligt Stof, men Chaos, ingen Lyrik og ofte tarveligt Sprog. Ved 
sin noble, gennemkultiverede Personlighed i Forbindelse med en 'i s  Øver; 
legenhed og Tilbøjelighed til at holde sig paa Afstand af os havde Øllgaard 
meget let ved at hævde sig og var en dygtig Inspektør ^ ,

De første Aar af min Skoletid gik vi i Skole fra 8 td 12 og fra 2 til 4, men 
saa indtraf den store Begivenhed, at vi fik sandet Skoletid. Af Hensyn til de 
mange Borgerhjem, hvor den fra Fædrene nedarvede Spisetid Kl. 12 ikke 
kunde ændres, blev der henlagt et stort Frikvarter paa 20 Minutter til Kl. 12 
mellem 4de og 5te Time. Jeg ser endnu den vilde Galop ud af Skolegaarden 
den første Dag i den nye Æ ra og husker, hvorledes de, der havde spist til 
Middag i Frikvarteret, pralede af de mange Frikadeller, de havde konsumeret 
i den korte Tid. , , ,

En stor Rolle som Fritidssyssel spillede Cricquetspillet, som blev drevet 
paa en Plads i Højrs Plantage lige ved Puggaardsminde. En stor Forbedring 
var det, da Skolen fik en nærmere beliggende Plads til dette Brug først ved 
Nordsiden af Tangevejen ved den gamle Møllebakke senere paa Sydsiden at 
samme Vej bag ved Asylhaven. Da Stokholm Simonsen blev ansat som Rit; 
mester Farhners Medhjælper ved Gymnastikundervisningen, som han i Virke; 
ligheden snart helt overtog, indførte han Fodboldspillet som noget ganske nyt. 
Han benyttede ogsaa Gymnastiktimerne til Marchture og anden Friluftsport 
saaledes, at Gymnastikken blev indskrænket til Vintermaanederne og uden for 
dem til Regnvejrsdage. For dem, der som jeg ikke yndede Gymnastik, var 
denne Ordning meget tiltalende, men ogsaa Gymnastikken, som ingenlunde 
blev forsømt af ham, forstod han at gøre tiltalende for alle, og jeg mindes 
med Taknemmelighed den humane og fornøjelige Maade, han behandlede selv 
de største Klodrianer paa, en velgørende Modsætning til Ritmesterens Bru% 
talitet. Ritmesteren trak sig mere og mere tilbage fra den daglige Ledelse at 
Gymnastikundervisningen og blev saa vist ikke savnet. Han forekom os nær; 
mest som en komisk Størrelse, hvis Samtaler med Simonsen til Tider kunde 
være helt grinagtige. Saaledes husker jeg, at han, da han havde faaet Embeds; 
bolig i Vester Vedsted og skulde Hytte fra Byen, og Simonsen i den Anled; 
ning mente, at han vilde savne Byen, sagde: »Tror De ikke, lille Simonsen, 
at jeg fra mine Vinduer hellere vil se ud i Guds frie Natur end over paa Væver
Bruns Lokum.« , , . , . ,Hvor meget af dette lille Uddrag af mme Skoleminder, der kan interessere 
Ripenserbladets Læsere, véd jeg ikke. Jeg kunde fortælle meget mere, men 
vil bryde af, for at ikke de yngre af Læserne paa mig skal anvende det be; 
rømte Eksempel fra Madvigs Grammatik' xsenectus est natura loqvacior.«

Af Jacob A. Riis' The Old Town
ved Emma Reinsholm.

111.
Stæren.

Forleden Dag, da jeg havde travlt i min Have, hørte jeg Susen af Fugle; 
vinger og saa en Flok Fugle, som kom fra de østlige Høje. Der var noget i 
den Maade, hvorpaa de Høj, som slog mig; jeg rettede mig og følte mig tyve
Aar yngre. , , , , , . ^  ,

„Det er Solsorter,« sagde Mike, men jeg vidste det bedre. Jeg iagttog dem 
nøje med spændt Forventning, og, da de var lige over mig, og jeg saa deres 
guldgule Næb, vidste jeg, at jeg ikke tog fejl. Det v a r  Stære, mine elskede 
Venner fra min Barndom. — De var nu komne over Havet efter disse mange 
Aars Forløb. — Var de maaske kommet for at se efter mig? Det syntes næ;
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sten saaledcs. Jeg lagde Spade og Skovt, tog Hammer og Sav for at fave Kas? 
ser tif dem, det plejede jeg at gøre i gamle Oage i det gamle Land. De skulde 
vide, at jeg bød dem velkommen, at jeg havde ventet paa dem. Nu venter jeg. 
— Hver Dag ser jeg efter, om min fjedrede Kammerat er der; om han skulde 
sidde udenfor mit Vindue! — Og han vil komme, det véd jeg; han kan ikke 
have glemt de gode Dage, vi havde sammen for lang, lang Tid siden. For jeg 
skal sige dig, vi voksede op sammen. Det første, jeg husker, tror jeg næsten, 
er Kassen udenfor mit Sovekammervindue. — Foraarssolens første Straaler 
spillede paa den. Saasnart som Sneen var smeltet, og de første Vintergække 
pippede op gennem den halvfrosne Jord, hørte jeg en skønne Morgen en væb 
dig Allarm i den Kasse. — Mørke Skygger jog ind og ud, og Skraben og 
Tummel lød derinde. Jeg laa og hørte efter med bankende Hjerte, for nu 
var min syngende Legekammerat kommen tilbage med Sommer og med Sob 
skin paa sin metalglinsende Vinge. Nu kom han ud paa Pinden, nu kiggede 
han sidelæns ind ad mit Vindue og sad og fløjtede den gamle Melodi. Han 
nikkede til de nøgne Træer, han vidste, han lovede det saa ærligt, at Mester 
Frost var jaget paa Flugt for denne Gang, og snart vilde alt være, som det 
skulde. Sad han ikke dér for at bevise det? Jo, saadan var det, — Sommeren 
var altid i hans Følge.

Paa Mark og i Eng havde Stæren travlt fra Dagen gryede, til Solen sank i 
Vest. Dens mange og kraftige Unger — og oh! de dejlige blaa Æg, som vi saa 
gerne vilde se paa, inden Fru Stær begyndte at ruge — havde en glubende 
Appetit. Der maatte hver Dag skaffes mange Orm og Larver. Men enten 
Stæren gik tidlig til Ro eller han tænkte, nu kunde det være nok med Forf 
tæringen; saa kom han altid, naar den nedgaaende Sol forgyldte den gamle 
Poppels Top, med alle sine Venner og sang sin Aftensang. I de øverste Grene, 
som svajede let for Sommervinden, sad den og fløjtede sine klare Melodier i 
dæmpede Toner. Jeg synes, jeg hører dem endnu, naar jeg er udslidt og træt, 
og de siger mig, at engang vil det altsammen komme tilbage — de unge Dages 
Solskin og Glæde. Det var Stæren, jeg gav min første Kærlighedsgave. Med 
mine uøvede Hænder lavede jeg et Hus af en tom Stivelsekasse til min fløjt 
tende Ven; og senere, da jeg havde lært Tømrerhaandværkct, tømrede jeg en 
Stærekasse med 3 Etager, og den hang udenfor mit Vindue i mange Aar; da 
jeg ikke mere tænkte paa den.

I lange Tider havde jeg været stærkt optaget af min Kamp med Tenementst 
husene i New York; de var ikke byggede med de venlige Følelser, hvormed 
jeg havde lavet min store Stærekasse. Da skrev min Fader til mig engang, 
at Vinterstormene havde blæst min Stærekasse ned; den var gaaet i Stykker 
i Faldet, og indvendig var skrevet med min Haand: »Denne Kasse er til Stæt 
ren, men Søren danse mig ikke til Spurve.« Jacob Riis.

Vi holdt ikke af Spurve. De var næsvise Vagabonder; men de var gode 
at spise, naar man havde nok af dem. Jeg formoder, at det var nærved den 
Tid, da Stær, Stork og Svale drager bort for at overlade os til den mørke, 
lange Vinter, at jeg gjorde et fortvivlet Forsøg paa at sætte Stæren i Bur. 
Hvordan jeg kunde komme i Tanker derom, véd jeg ikke; men Drenge er 
Drenge allevegne.

Jeg lavede et Bur saa fint, saa fint, fangede min Stær og satte den deri. 
Men da jeg saa den flagre vildt omkring for at komme ud til Træerne, Græst 
set og den friske Luft, var det, som om Hjertet blødte i mig. Jeg rev Laagen 
op og aabnede Vinduet paa vid Gab. — Det varede adskillige Dage, før jeg 
kunde se min Ven i Øjnene, og jeg gik hele Vinteren og var ligesom angst 
for, at han ikke vilde komme tilbage. — Men Stæren er en ædelmodig Fugl, 
den bærer ikke Nag. Næste Foraar kom den tilbage tidligere end nogens 
sinde.

Aldrig har jeg glemt det! — Det staar saa levende for min Tanke den Dag 
i Dag, som var det i Gaar — den sørgelige Dag, da jeg følte det Instinkt saa 
stærkt i mig, at jeg skulde ud og ødelægge et eller andet. Jeg tog min Fars 
Bøsse, gik igennem Pilehækken og saa en Stær, som fløj over Engen paa Vej 
til sin Rede. Jeg sigtede, og før jeg ret vidste af det, havde jeg skudt Fuglen. 
Jeg ser endnu, hvor dens Vinger slappedes, og den faldt ned for mine Født 
der. —

Jeg samlede den ikke op, jeg gik hjem; men den Dag var tung og graa for 
mig. Sollyset var borte — jeg har skudt mange levende Væsner siden — en 
Skam for mig! Men intet Skud har smærtet mig som det. Jeg havde dræbt 
min Ven.

Aldrig skal jeg glemme i Sommertiden det lange, fredfyldte Tusmørke, naar 
vi lod Baaden drive ned ad Aaen, lyttende til Anden, som snadrede med sine 
Ællinger, og til de tusinde Stæres Fløjten i Rørene, hvor de nu slog sig til



305

Ro for Natten. Dagens Skærmysler var bragte tit Tavshed, før de skulde sove, 
det var jo kun, som det skulde være — blot Menneskene var ligesaa kloge. 
Saa pludselig sprang vi alle op, klappede i Hænderne, og hele Flokken fløj op, 
steg og blev ved at stige, flyvende længere og længere op ad Aaen, indtil Him: 
len formørkedes af Fuglesværmen, og Tusmørket gik over til Nat, mens Bruset 
af Millioner Vinger svulmede som Stormens Brusen. Vi stod ubevægelige og 
saa det underlige Syn, mens de yngste halvt bange gemte sig i Bunden af 
Baaden. Ja, det er vemodige Minder fra de gamle, svundne Dage, og disse 
Minder kom til mig paa den sorte Stærs Vinger. Hvem bragte den, eller hvor: 
ledes kom den, jeg véd det ikke, men jeg er glad ved, at den kom. Og mens 
jeg venter paa, at den skal synge sin glade Sang ved mit Vindue, vil jeg for: 
søge at holde fast paa Tanken om den gamle By, som vi begge elsker, og som 
den kommer lige fra.

Hvorfor skulde den ellers søge mig?

Ribe.
Af Sigurd Swane.

1.
Der Var de vide Enge, 
der var den vide Aa, 
og der var Himlen, Himlen, 
snart sommerblaa, 
snart vmtergraa.

Der var de vide Enge,
hvor Kvæget gik paa Græs —
og krøgede smaa Huse
med Ryg mod Vindens Pres —

og Kongeborg og Kirker 
og Borgerhus og Adelsgaard — — 
og Dage kom, hvis fjerne Daad 
endnu som Drøm os naar,

Grønt To af Græs om lave røde
Huse,

Brus af Vand ved Mølleværkets
Sluse,

gennem Byens Gader Køer paa runde
Klove

vandrer ind ved Kvæld, naar Bør:
nene skal sove,

Tiden passer Kirken med sin bløde
Klokke,

Eventyrets Sang fløjter Trækfugl:
flokke.

Sivene i Graven ved Slottets gamle 
* Banke

hilder med sin Hvisken Vandrings:
mandens Tanke,

Aaen imod Havet med sin blanke
Stribe,

kalder Knøs til Søs fra den gamle
Søstad Ribe,

Storkens lange Veje bag de fjerne
Bølger

Byens Børn som helst engang i
Tiden følger.

hvis Daad os næsten synes 
kun Sagn og Digt i Dag, 
hvis Folger dog os følger 
i hvert et A andedrag-------

Der sker ej Daad i Verden, 
som ikke sætter Frø, 
og Mindet hvisker til os:
Søg det, som ej kan dø!

Og Eng og Aa og Himmel 
skal aldrig her forgaa — 
og, om det Blaa gør svimmel, 
betagne af det fjerne 
rodfæster vi os i det smaa.

II.
Dog vender Storken aarlig til Byens 

Tag tilbage, 
og Mindet Byens Børn lokker alle

Dage,
den, som én Gang var her, dens

dybe Dragning kender 
og, om det kun er muligt, engang

tilbage vender
— ikke blot en Stue, Aaen, Engen,

Gaden
det er Barndomshjemmet, Volden,

Kirken — Staden.

Derfor skal hver Borger for den
Slægt, der kommer, 

som de fjerne Slægter, der gik ind
for Tidens Dommer, 

agte, vare, værne hver Skønhed,
der er levnet —

Vi ærer kun den Mand, som har i
Gerning evnet

— stort eller smaat, det være som
nu hans Pund blev givet — 

at hævde Aandens Værd og helliggøre
Livet.
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IIL
Som et Værn, et Vartegn, 
en Vagt mod Vest og Sønder, 
Ribe, staar dit Taarn 
mellem Fanø Klit og Tønder,

som et Værn, et Vartegn, 
hvor kun Græsset suser — 
Skyggerne af Vedel, 
Brorson, Stub du huser,

som et Værn, et Vartegn 
igennem Danmarks Tider — 
evigt ind mod Byen 
Konning Volmer rider —

som et Værn, et Vartegn, 
et Tegn i vore Hjerter, 
at Drømmen mod det store 
endnu bestandig er der.

Minder.
Tale til Russerne i R ipensersSam fundet paa H otel Phønix 

den 1. Novem ber 1926.
Af Provst Simon Hansen, Helsingør.

Mindet lader som ingen Ting, 
Er dog et lønligt Kildespring.

Disse Linier kan formentlig staa som Overskrift over de mange 
Skolesamfund, der er dannet rundt om i vort Land i de senere Aar: 
man vil opfriske Minder fra Skoleaarene, de Aar, som nu engang dan: 
ner Grundlaget for det, man senere blev til eller ikke blev til her i 
Livet.

Naar jeg nu i Aften nyder den Ære at skulle holde Rustalen, — og 
jeg betragter det som en meget stor Ære —, vil jeg drage nogle Ribe: 
minder frem.

Der er nu først alle de mange Minder, der knytter sig til Naturen. 
Det, der præger Ribe, er Aaen, som paa engang gennem Tiderne har 
været baade Ven og Fjende.

Den har været Ven, forsaavidt som den fra ældgammel Tid har be: 
tinget Byens Trivsel, saa den blev en af Danmarks betydeligste Byer, 
saa betydelig, at Ansgar vælger den som Udgangspunkt for Kristen: 
dommen i Norden, og saa betydelig, at den blev toneangivende paa Mo: 
dens Omraade, saa man rejste til Ribe at „lade sine Klæder skære" 
Hvor har vi ikke alle Minder fra den Aa, hvor vi sejlede de smukke 
Sommerdage eller løb paa Skøjter i de klare Vintereftermiddage. Eller 
naar vi samledes paa Engene i Holmetider med al deres Høduft. Ikke 
underligt, at disse Enge inspirerer Brorson til at synge om dens Blom: 
ster og Fuglesang.

Men Aaen har ogsaa været Fjende. Jeg tænker paa de store Vand: 
floder gennem Tiderne; i Domkirken har vi alle set Mærket fra 1634, 
og vi kan forestille os den Angst, Folk har været i, medens de søgte Ly 
oppe paa Hvælvingerne. Den sidste store Flod var i 1911, hvor Van: 
det trængte ind i et Hus paa Skibbroen, hvor der laa en Barselkvinde, 
som til Minde om Oversvømmelsen lod sit Barn døbe ^Stormflod«. Jeg 
har et Fotografi hængende hjemme af en Galease, der strandede oppe 
ved Plantagen. Fra en tidligere Vandflod har vi jo den morsomme Hi: 
storie om Konen i S. Fårup, der vaagner ved, at Vandet plasker inde i 
Sovekammeret, og vækker sin Mand med de Ord: »Æ Tap er gaaet af 
æ Øltønd.« Manden springer ud af Sengen, og da Vandet naar ham over 
Anklerne, udbryder han med ægte jysk Lune: »Saa er her da mer 01 
end vort eget.<(-----------



307

Siden Vesterhavsdiget er kommet, er Stormflodernes Saga ude!
Men saa er der de mange Minder fra den gamle By med sine kros 

gede Gader og toppede Brosten, hvor Kvæget passerer sindigt fra Stak 
dene ud i Engene. Navnligt er der et Billede, som jeg aldrig glemmer: 
Markederne paa Torvet, hvor Omegnens Landboere modte op med des 
res Kvæg, og hvor man under munter Skæmt slog mangen en Handel 
af, der bekræftedes ved »Lidkøb« i Weis' Stue eller paa »Dagmar«, hos 
»Niels Christensens« eller andre af de hyggelige ripensiske Gæstgivers 
steder.

Hvem mindes ikke »Slipperne« med de maleriske gamle Bygninger! 
Ikke underligt, at vore Kunstnere, SoyasJensen, Ussing og mange andre 
fandt herlige Motiver i den gamle By.

Men det, der særligt sætter Præget paa Ribe er dens Kirker, og jeg 
maa nok have Lov at nævne min gamle Kirke, St. Catharinae, forst, 
fordi jeg i den Kirke har tilbragt nogle af mine lykkeligste Timer; skæv 
var den, og Revner havde den, men hvor var der hyggeligt, naar vi sams 
ledes Søndag Formiddag, og Solen kastede sine Straaler gennem de 
store Vinduer i Østgavlen. I Fyrrerne var der Tale om at rive den ned 
og lægge dens Gods ind under Domkirken. Det var daværende Amtss 
mand Sponneck, der havde undfanget den Idé; men han havde ikke 
gjort Regning paa Sognepræsten ved St. Catharinae, Thurah, som fik 
Cancelliet til at sende en Kommission til Ribe for nærmere at under: 
søge Sagen. Denne blev modtagen udenfor Kirkedøren af Inspektionen 
med Præsten i Spidsen, der holdt en lang Tale snart paa Vers og snart 
paa Prosa om den ærværdige gamle Kirkes Betydning for Byen gennem 
de skiftende Tider, og Resultatet blev da ogsaa, at Kirken blev bevaret 
og Amtmanden maatte lide den Tort at blive tvunget til at tage sin 
Ridehest bort fra den Toft, hvor Amtmændene fra Arilds Tid havde 
haft deres Heste gaaende, den Toft, der nu danner Kirkegaardens ve: 
stre Del.

Og der er Domkirken, der med sine 5 Skibe virker saa betagende 
skønt. De ældre iblandt os savner ganske vist det gamle »Højalter«. 
Men hele Rummet taler ellers til en over den Tekst: Vær stille, thi i 
Stilhed skal Eders Styrke være! Derfor synes jeg ikke, at den Kirke 
bør dekoreres, maaske med Undtagelse af Apsis. En gennemført De: 
korering vil forstyrre den majestætiske Ro, der hviler over Rummet.

Vi vil ogsaa mindes den gamle Skole med det gamle Kastanietræ, 
som de skiftende Hold af Disciple har søgt Ly under baade Vinter og 
Vaar. Og der er udgaaet mange dygtige Elever fra den Skole, og Grun: 
den er vel den, at Byen er som skabt til Skoleby, og næppe den, som 
en gammel Rektor skal have angivet overfor Frederik den Sjette: »Vi 
har en liden Birkelund i Nærheden af Ribe.« Jeg tror ikke, man ska: 
ber dygtige Mennesker ved Ris. —

Og saa er der endelig de mange Minder, der knytter sig til Menne: 
sker, der har levet, og Mennesker, der lever i Ribe.

Lad mig minde om en Ivar Munk, hvis Ligsten findes i Domkirken, 
og hvis Fingre alle er forsynet med Guldringe, vel fordi man dengang 
troede, at der var Lægedomskraft i Guldet. Lad mig minde om Hans 
Tavsen, hvis Ungdomshistorie er omhyllet af Sagn. En vordende Hi: 
storiker fra Ribe Skole har her et taknemmeligt Emne at tage op, Var 
han Bondesøn, som vi synger i den kønne Vise om »Tave Bondes« 
Ager? Eller var han en sønderjysk Adelsmands Søn? Hans Ligsten 
findes som bekendt i Domkirken, og dens af Soldaters Sværd afslebne 
Kanter taler til os om, at Ribe har været gæstet af Fjendehære.-------
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Idet vi mindes Brorson, vii vi ogsaa mindes hans samtidige Ann 
brosius Stub med de skonne lyriske Digte. De boede næsten Dør om 
Dør. Mon de har haft noget med hinanden at g ø re? -----------

Vi gaar ned til vore Dage. Mange kan endnu huske den gamle fine 
Biskop Balslev, som lod sin Karl gaa rundt i Byen til de mange fattige 
med Middagsmad. Han havde jo ganske vist Raad dertil, idet han fors 
uden sit Embedes Indtægter havde »Balslevs Lærebog og Bibelhistorie«, 
to Bøger, Gyldendal har tjent mange Penge paa gennem de mange Aar; 
men der blev da ogsaa en Del til Biskoppen, og, godhjertet som han 
var, delte han med sine fattige Medmennesker i Ribe og andet Steds. 
Han blev jo meget gammel, og der er en Anekdote om, at Scavenius i 
sin Tid kom til Ribe for at minde ham om, at det var paa Tide, han 
tog sin Afsked. Ministeren fik imidlertid ikke sit Ærinde udrettet, idet 
Biskoppen tog ham med op paa Domkirketaarnet, en Rejse, der nær 
havde taget Pustet fra Scavenius, saa han glemte, hvorfor han var kom? 
men til Ribe.

Lad mig fortælle et smukt Minde, jeg har om ham fra hans sidste 
Tid, Jeg kom op til ham i Skumringstiden. Han sad i sin Gyngestol 
henne ved Vinduet og bemærkede mig ikke, for jeg var helt fremme 
i Stuen. Efter at have hilst paa mig, sagde han: »Hvis Gud lader Dem  
leve og blive gammel, saa skal De erfare, at det er ikke saa let at skrive 
et saadant Brev som det, jeg har skrevet i Eftermiddag. Jeg har nemlig 
skrevet min Ansøgning om Afsked. De synes naturligvis, at det er 
underligt, at jeg gamle Mand har saa svært ved at forlade mit Embede; 
men jeg skal sige Dem, at naar jeg ser tilbage over mit Liv, saa har 
jeg ingen grove Synder eller dybe Fald, som jeg frygter for at møde 
Gud med; men jo ældre jeg er bleven, er der et Kapitel, som for mig 
er Kapitlet over alle, det er Matthæus det 25., dér, hvor der er Tale 
om alt det, Mennesker har undladt at gøre. Jeg synes, der er saa me?
get, jeg har undladt at gøre .« ------- Her gjorde han en Pause, og saa
fortsætter han: »Men der er jo kun én, der virkelig blev færdig og 
kunde sige: det er fuldbragt. Hos ham vil jeg gemme mig med alt det 
ufuldkomne, med alt det, jeg undlod at gøre.« Jeg glemmer aldrig den 
Stund. Kort Tid efter døde han, før hans Afskedsansøgning blev be? 
villiget. —

Og til Slut vil vi mindes alle de mange Hjem, hvor der nu sidder 
en Far og en Mor, der var saa meget for Sønnen eller Datteren i de 
svundne Aar. Af alle Minder er de de rigeste, der knytter sig til et 
Hjem. Og Gudskelov for de mange gode Hjem i Ribe. —

Saa byder jeg de unge Russer velkommen i Ripensersamfundet, og 
velkommen til Arbejdet i København, enten det er Haandens eller 
Aandens.

Der staar paa Dybbøl Mølle: Fremtid gror af Fortids rige Minder. 
1 Disciple fra Ribe Skole har saa mange rige Minder; maatte ogsaa 
Fremtiden blive rig og lys for Eder!

Ripenser^Bladet
gaar i 1927 ind i sin 12. Aargang. Biadct har i de forløbne Aar kunnet glæde 
sig ved Medlemmernes Bevaagenhed, og vi haaber, at denne Interesse i større 
Grad maa give sig Udslag i M e d l e m m e r n e s  M e d a r b e j d e r s k a b .  

Indsend korte Skoleerindringer, Oplysninger om gamle Elever, Meddelelser
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om Forlovelser, Bryllupper o. s. v., Ribeerindringer o. s. v. til Redaktøren i 
Ribe; saa vil Bladet kunne blive bedre og bedre.

I det kommende A ar vil der i S tedet for 2 N um re å 16 Sider blive udsendt 
3 Num re å 12 Sider i April, Juli og December Maaned, henholdsvis med Refe* 
rater fra Foraarsfesten, Translokationsfcsten og Rusfesten.

Med Foraarsnum ret vil medfølge en tryk t Medlemsfortegnelse.

Ribe i Billeder.
Ribes gode Ven, vort skattede Medlem, Maleren S t e p h a n  U s s i n g ,  

holdt efter 2 A ars Pause Efteraarsudstilling i September i W inkel & Magnus: 
sens stilfulde Lokaler i København.

Kunstneren havde væ ret saa elskværdig specielt at indbyde Ripenser:Sam: 
fundets M edlemmer til Ferniseringen.

Udstillingen om fattede ca. 90 Billeder fra Ribe, Fanø, Frederiksberg Have 
og Bøllemosen ved Skodshorg. ^

For Ripenserne — og for mange andre — var det naturligvis i særlig G rad 
Ribebilledcrne, der fangede Interessen.

For de senere A ars Vedkomm ende staar Ussing af alle Ribemalere som den 
eneste, der er blevet sin gamle Kærlighed tro. K apitlet Ribe er for Ussings 
Vedkommende ikke alene et Stykke Kunsthistorie, men ogsaa et Stykke Kul: 
turhistorie.

Hans Billeder er med hele deres Malemaade et Stykke Idyl i deres atdæm: 
pcde Ro og Stemningsfuldhed som en kær, gammel Melodi.

Aa og Eng, G ader og G yder maler han i skiftende Belysninger, og de gamle 
G aarde og Huse skildrer han, saa de griber os om H jertet.

Den samme M alemaade lader sig saa udm ærket overføre paa N ordbys Ga: 
der og morsomme Huse og de henrivende M ariner fra Stranden, som ogsaa til 
Bøllemosens Skovsøer og Frederiksberg Haves stille Kanaler. H er er ogsaa hi: 
storisk Duft under Træerne.

Vi behøver næppe at tilføje, a t Udstillingen var godt besøgt og Salget at 
Billeder trods de pengeknappe T ider godt.

Forhaabentlig vil vi til Sommer kunne glæde os til en ny Ussing:Udstilling i 
Ribe.

M aleren S i g u r d  S w a n c  har i Sommer holdt Udstilling paa Ribe Stifts: 
museum. .

Der var Farveglæde paa denne Udstilling, ofte var anvendt en egen tiltalende 
blød Farvetone. D er var S torm vejr med drivende Skyer over adskillige af Bil: 
lederne, rigtig ripensisk Efteraarsstem ning.

Vi nævner Aaen svulmende i Storm ud for Forsøgsgaarden, Ribe set fra 
Baadepladsen, og Høstakke paa Engene, Aaen ved Skibbroen o. s. v. Frem: 
hæves bør ogsaa det store Lærred med Aaens Bugtninger gennem det grønne 
Enghav, et helt A akjæ rsk Motiv.

To yderst stemningsfulde Billeder var Clausens G aard set fra Haven og 
Quedens G aard i G raavejr, endvidere den morsomme Bredeslippe og det gan: 
ske henrivende G adeparti fra Sønderportsgade.

Kunstnerens Blomsterbilleder var iøvrigt ikke de m indst tiltalende paa denne 
Udstilling, der ogsaa rummer de enkelte M otiver fra andre Steder end Ribe.

Endnu nævner vi blandt Oliebillederne det morsomme Staldinteriør fra 
»Tangegaard« og det fornøjelige Engbillede med K reaturer »med Ryg mod Vin:
dens Pres«. , , , ,  ,

Foruden Oliebillederne udstilles en Række A k v a r e l l e r ,  m est fra Ribe 
og Sønderho. . .

Ribe Stiftsmuseum købte paa Udstillingen »Bredeslippe«. Salget var iøvrigt
godt.

Den 8.—12. September holdt vort Medlem, Tegneren og Sølvsmed Ffarald 
Jacobsen, der velvilligt har stillet den andet Steds gengivne M oltkes S tøtte 1 
Plantagen til vor Raadighcd, en Udstilling af Pennetegninger og Raderinger 
fra Ribe og M øgeltønder, der vakte megen Paaskønnelse.
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In memoriam.
Boghandter J. Michaelsen.

Den 29. September er den danske Boghandler i Neapel, vort Medlem J. M i; 
c h a e 1 s e n, pludselig afgaaet ved Døden.

Jørgen Michaelsen tilhørte den kendte sønderjydske Slægt Michaelsen. Han 
fødtes den 9de Marts 1878 som Søn af Sognepræst J. Michaelsen i Bjolderup 
ved Aabenraa. (Senere blev Faderen Præst i Rødding og sidst i Mjolden).

Jørgen Michaelsen kom paa Ribe Katedralskole, hvorfra han i 1894 tog 4de 
Klasses Hovedeksamen. Efter at have lært Boghandelen i Kolding, blev han 
Boghandlermedhjælper i Kristiania, senere i Aarhus og 1901 i Neapel. Siden 
1904 har Michaelsen drevet selvstændig Boghandel i Neapel.

Jørgen Michaelsen glemte ikke sit Fædreland, men bevarede sin varme Kærs 
lighed for sin sønderjydske Hjemstavn og til sin gamle Skole og Skoleby.

Under Krigen havde han som tysk Undersaat en Tid vanskelige Kaår med 
Internering o. s. v., men fra Danmark kom man ham til Hjælp gennem Sønder; 
jydsk Ministerium.

Meddelelsen om hans Død kom pludselig. Hans Venner vil mindes ham 
som den dygtige, sympatiske og trofaste Dansker i det fremmede.

Cand. teol. Brorsen
er den 27. November død 46 Aar gammel.

Den afdøde, der var Gaardmandssøn fra Kærbøl, blev Student fra Ribe 
Katedralskole 1899, studerede derefter Teologi og tog teologisk Embedseksamen 
i 1906. Af forskellige Grunde søgte han ikke Præsteembede, men prøvede at 
tage Lærergerningen op, og var bl. a. en Tid Lærer paa Birkerød Kostskole og 
Esbjerg Latinskole, men en haardnakket Gigtfeber havde skaffet ham en slem 
Hjertefejl, der gjorde, at han ikke taalte den mindste legemlige Anstrengelse. 
1 Stedet slog han sig paa Landbruget. Ved Moderens Død i 1914 overtog han 
Fædrenegaarden, som nan senere solgte under Krigen.

Siden Gaardens Salg boede han dels i Fårup, dels i Ribe.
Afdøde, der var samtidig med afdøde Dr. phil. P. B. Jørgensen, elskede 

Ribe og Egnens Natur. Med ham er et af vore mest sympatiske og trofaste 
Medlemmer gaaet bort.

Fhv. Gæstgiver og Avlsbruger Søren A. W e i s er afgaaet ved Døden i en 
Alder af ca. 74 Aar.

Afdøde var gennem mange Aar Ejer af den kendte „Weis' Stue», som efter at 
have været i Slægten Weis' Besiddelse i flere Generationer, solgtes til Ribe 
Kommune.

Den 9. September døde Veteran fra 1864 Møllebygger M o r t e n s e n  88 Aar 
gammel.

Enkefru C h r i s t e n s e n ,  Moder til den vidt forgrenede Christensenske Fa; 
milie, der er hyppige Gæster i R. S., er afgaaet ved Døden.

Den velkendte Ripenser, Avlsbruger Anton A n d e r s e n ,  der ejede »Maren 
Splids Hus«, er død 88 Aar gammel.

FRA R !P E N S E R = S A M F U N l3 ir r '^

Ripensersamfundet holdt den 1. November sin 15de ordinære 
Generalforsamling i Hotel Phønix s stilfulde Selskabslokaler i Kø; 
havn.

Fuldmægtig i Bankinspektoratet H. B r o r s o n;C h r i s t e n s e n  
dirigerede.

Under Formandens og Næstformandens Fraværelse aflagde Journalist R o; 
s e n s t a n d  Beretning, og mindedes de i Aarets Løb afdøde Medlemmer, Stifts;
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provst Pedersen, fhv. Belysningsdirektør Windfeld;Hansen samt Ingeniør S. 
Stiirup og Enkefru Christensen.

Kassereren, Bankbogholder K. P o n t o p p i d a n ,  aflagde det reviderede 
Regnskab, der ligesom Beretningen godkendtes.

Som Formand genvalgtes Overretssagfører P. P a u 1 s e n.
Til Bestyrelsen genvalgtes Bankbogholder Pontoppidan og Rosenstand, og 

nyvalgtes i Stedet for Arkitekt Finsen, der ikke ønskede Genvalg, stud. mag. 
C. Frank;Christensen. Som Revisorer genvalgtes Overretssagfører Juhl og ny; 
valgtes Grosserer H. Pontoppidan.

Som Suppleant til Bestyrelsen nyvalgtes stud. mag. Stensig. Det vedtoges 
at holde en Foraarsfest i København samt en Translokationsfest i Ribe.

Som ekstraordinært Medlem optoges Borgmester K a a l h a u g e ,  Ribe.
Derefter gik man til Tonerne af Riberhusmarchen til Bords i den smukke 

Rococosal, hvor 3 smukke Ribebilleder, skænket af Købmand Jens Andersen 
og malede af Maler Nielsen, indtog Hæderspladsen.

Læge F o g h  præsiderede og bød Velkommen, og snart begyndte Talernes 
Række.

Provst Simon H a n s e n ,  Helsingør, holdt en meget smuk Tale for Russerne, 
idet han gik ud fra Ordene:

Mindet lader som ingen Ting, 
er dog et lønligt Kildespring.

Efter Sangen »Ribes Pris« talte Journalist R o s e n s t a n d  for Provst Simon 
Hansen, Ribes og Ripensernes Ven.

Derefter bortloddedes under megen Munterhed en af Guldsmed Jacobsen 
skænket nydelig Papirkniv.

Paa Russernes Vegne takkede i en smuk Tale stud. jur. Axel H a n s e n .
Efter en munter Vise af stud. mag. Frank Christensen talte stud. jur. 

S c h ø n kønt for Ribe og Ribe Skole.
Fuldmægtig B r o r s o n ; C h r i s t e n s e n  rettede en Tak til Bestyrelsen, 

adresseret til det afgaaende Bestyrelsesmedlem, Arkitekt Finsen, med Tak for 
hans gode Arbejde indenfor Foreningen, og F i n s e n talte for Hr. Brorson 
Christensen og slog, inspireret af Foghs Artikel i sidste Nr. af »R. B.«, til Lyd 
for, at Foreningen søgte Midler skaffet til Veje til en Mindebrønd eller lignende 
til den gamle Skolegaard.

Endelig bragte R o s e n s t a n d  en Tak til Købmand Jens Andersen og Guld; 
smed Jacobsen for de smukke Gaver og til Maleren Stephan Ussing for Ind; 
bydelsen til Medlemmerne til hans vellykkede Maleriudstilling.

Efter Bordet begyndte Ballet, og der dansedes med Liv og Lyst til Kl. 1.
I Spisningen deltog ca. 50 Medlemmer med Gæster, et Tal, der dog øgedes 

betydeligt ud paa Aftenen, da Dansen begyndte.
Det var fornøjeligt at se glad Ungdom saa talrigt repræsenteret, men tillige 

trist, at saa faa ældre havde fundet Vej til den baade smukke og fornøjelige 
Fest.

Kære gamle og ældre Medlemmer! Det er Eder, der ved Nærværelsen ved 
vore Sammenkomster skal vise, at Kærligheden til Minderne fra den gamle 
Skole og Skoleby er noget, der a l d r i g  æ l d e s .  A f t a l  d e r f o r  m e d  
g a m l e  K a m m e r a t e r  a t  m ø d e s  i R i p e n s e  r;S a m f u n d e t. Først da 
kan disse Sammenkomster ret blive, hvad de bør være.

Samtidig vil vi indtrængende opfordre de forskellige Aargange til at give 
Møde ved R. S.s T r a n s l o k a t i o n s f e s t  i J u n i  192 7. Program vil blive 
udsendt i god Tid, og det er Bestyrelsen magtpaaliggende, at saa mange »gamle 
Drenge« f r a  h e l e  L a n d e t  stævner til den gamle Skoles Aarsfest.

Til Arkitekt Arne F i n s e n skal her lyde en særlig Tak for det Arbejde, 
han med ægte trofast Ribesind har ydet indenfor Bestyrelsen. Vi véd, at han 
fremdeles vil ofre vor Forening sin varme Interesse.

Student F r a n k;C h r i s t e n s e n  byder vi Velkommen til Arbejdet, idet 
vi haaber, at hans rette Studenteraand maa tiliøre vor Forening noget af det 
vi gerne vil have frem indenfor Foreningen, h y p p i g e r e  S a m m e n k o m ;  
s t e r  m e d  m e r e  l ø d i g e  P r o g r a m m e r  og foruden den fine Aarsfest 
ogsaa b i l l i g e  S a m m e n k o m s t e r .

Foraarsfesten vil i Aar blive fejret paa særlig festlig Vis i Anledning af Ri; 
penser;Samfundets 15 Aars Jubilæum. A g i t é r  f o r  n y e  M e d l e m m e r !

K a i  R o s e n s t a n d .
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Den 10. August kunde Ribe Ydcrmøllc fejre 400 Aars Jubilæum. — Den 17. 
August gæstede skandinaviske Interparlam entariker Ribe. — Forstanderinde 
for Statsseminariet Fru Mohr har taget Rekreationsophold paa Sicilien. Semb 
narielærer Haar er konstitueret i Embedet. — Seminarielærer Ring havde kom: 
poneret Musiken til Johannes Jørgensens Kantate til Festen i Svendborg. — 
Billedhugger Chresten Skikild har udført en Marmorbuste af Digteren Johan: 
nes Jørgensen. — Cand. teol. Joh. Bennedsen er udnævnt til Sognepræst for 
Galtrup og 0 . Jølby. Det var afdøde Stiftsprovst Pedersens første Embede i 
Ungdommens Aar. — Odensianerne har stiftet en Skoleforening, der allerede 
tæller 125 Medlemmer. — Redaktør Franz v. Jessen, Paris, gæstede i Sommer 
sin gamle Skoleby. — Frk. Aagot Lange, Datter af afdøde Adjunkt Lange, er 
ansat som Gymnastiklærerinde ved Rønne Statsskole. — Den 8. Oktober fej: 
rede Kirkehistorikeren Pastor P. Jørgensen 25 Aars Jubilæum som Sognepræst 
i N. Fårup. — Lørdag den 2. Oktober viedes i Ribe Domkirke Frøken Eline 
Hiibschmann, Datter af Møller Hiibschmann, Ribe, og Reservelæge Chresten 
Agerbæk, Hjørring, Søn af Læge Agerbæk, Ribe. Fremtidig Bopæl: Hjørring.

— Vort Medlem Erik Pontoppidan har sammen med P. Lang, Darum, købt 
og overtaget en ældre større Manufakturforretning i Viborg. — Vor Formand 
Overretssagfører P. Paulsen har købt en Villa i Lyngby til Helaarsbeboelse, 
saa nu baade vor Formand og Kasserer bor i Lyngby.

— Snedkermester Hans D a u i Ribe har udført en original Ribecrindring. 
Det er et Cigaretetui forarbejdet af Træ (i dette Tilfælde El), opgravet i Set. 
Catharinæ Kirkes Grund som Rester af Kirkens gamle 700:aarige Fundamenter. 
Etuiet, der fremstilles i et begrænset Antal, er smukt indlagt med 3 Farver 
Træ, hvoraf man i sort Silhuet ser Ribe Domkirke.

Sommerens Begivenhed var den pompøse Ansgar Mindefest den 8. Septem: 
ber, hvor Kongeparret og Nordens Biskopper gæstede Byen. Om Festens helt 
igennem vellykkede Forløb vidner Omtalen i hele Landets Presse — und: 
tagen »Politikens« »Referat«.

Ribe Katedralskole.
Kongens Fødselsdag deltog Elever fra Ribe sammen med Elever fra Flens: 

borg, Aabenraa og Sønderborg til Stævne i Sønderborg og paa Dybbøl.
Under 4. August konstitueredes cand. mag. E. A s k g a a r d  som Adjunkt 

ved Ribe Katedralskole. — Den 15. September foretog 2. og 3. G. en historisk 
og geologisk Ekskursion til Fredericia under Ledelse af Lektor Jensen og Ad: 
junkt Jørgensen. — Lektor Nørregård har i Oktoberferien ledet Danskkursus 
ved Lunds Universitet..

— Ribe Byraad har efter Rektor Willumsens Indstilling uddelt Kaptajn 
Rasmus N e l s o n s  Legat til nedennævnte:

250 Kr. til hver af følgende Studenter fra Ribe Katedralskole: ef Jef Jessen, 
Frode Stensig, Gudmund Boesen og Kristian Eskildsen.

Følgende Elever ved Skolen fik Legatet:
Thyra Lange, Anna Margrethe Gehlert 150 Kr. hver, Peter Riber 125 Kr., 

Sv. Christensen og Karen Margrethe Wille, hver 100 Kr., samt Karl Kittelmann 
75 Kr.

Ved Tildelingen af Legatet til Eleverne er der taget Hensyn til, at Kittel: 
mann gaar i Realklassen, medens de øvrige gaar i Gymnasiet.

Udgivet af Ripenser:Samfundet. 
Redigeret af K. H. Rosenstand.


