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2. Bind.

Lektor Dybdal
in memoriam.
Det er vemodigt for en gammei Ribestu:
dent at se sine gamie Lærere gaa bort, en
efter en. Forrige Gang var det Lektor Bioch,
han, der paa sin stiile forelskede Vis bar Ri:
bes Historie i sit Hjerte, og nu, op under
Jul, kom der Bud om, at Lektor Dybdal var
fulgt efter ham.
Begge tilhørte de en svunden Tid. Af
Uddannelse var de oprindelig Teologer, men
af den gammeldags Type, hos hvem de hu:
mane Interesser — sproglige og historiske —
var de fremherskende. Dybdals Fag var
Dansk, Tysk og Historie. Hans Metoder var
gammeldags — selvfølgelig. Man kendte i
hans Tid ikke til Klasseundervisning og lig:
nende moderne Sindrigheder.
Han brugte meget at lade os numerere Lærepunkterne i Stoffet, og
han kendte ikke til at politisere eller moralisere over Lærebogen; for
saa vidt var hans Metode tør. Naar Historien alligevel blev en levende
Aarsagsrække, og den tyske Grammatik slog Rod i vore sejge vest:
jyske Hjerner, saa beroede det påa, at Dybdal selv var lige saa frisk,
som hans Metode var tør. Han var ikke bange for at lade os lære
udenad og kendte ikke til Sentimentalitet overfor Personer, der ikke
vilde lære, hvad de skulde; han slog nogle pragtfulde Lussinger. En af
de faa Lussinger, jeg har faaet i min. Skoletid, fik jeg af ham; den var
ærligt fortjent, og den sidder der endnu. Men sjælden er de gamle
Metoder blevet brugt med større Nyttevirkning og mere Humør end
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her. Bagefter har vi tit tænkt paa, at det var et forbavsende reeit
Grundlag, vi gik ud i Verden med i Dybdals Fag.
Lektor Dybdal vil altid være mig et levende Bevis for, at det ikke er
Metoderne, men Manden det kommer an paa, ikke mindst i Skolens
Gerning.
Ligesom de ypperste Metoder visner mellem Hænderne paa en Pe:
dant, saaledes løves og blomstrer det gamle paany i en levende Person:
ligheds Haand.
Den lille, spinkle Mand tumlede os lange Lømler med et uudtømme:
ligt Forraad af pudsige Talemaader og drastiske Vendinger. En vor:
dendc Filolog, der ikke kunde faa ind i sit Hoved, at det ikke hedder
ich håbe gewesen, aabnede han saaledes følgende lystelige Fremtids:
perspektiv: Kan Du ikke begribe det, Din stribede Aalekanin, saa bliver
Du nødt til at rejse til Amerika, bliver Kelner i en Bar, faar Tuber:
kulose og dør —! (det sidste sagt med stigende Styrke og Overbevis:
ning; saaledes var det nemlig gaaet en Forgænger i Synden).
Ikke mindst ypperlig var Dybdal som Lærer i de smaa Klasser. Her
brugte han som Tysklærer at fortælle en eller anden spændende Hi:
storie, som vi saa skulde gengive paa Tysk. Det var ofte gruopvæk:
kende Spøgelses: eller Kriminalhistorier der vankede, gengivet med et
fremragende Fortællertalent, ja stundom fik vi Lov at rulle Gardinerne
ned og slukke Lyset, saa Rektor kunde komme ind og finde Klassen
haarstrittende og maalløs. Ikke sjælden løb Fortællingen af med For:
tælleren selv, saa han glemte Tiden, og vi ikke naaede til at genfor:
tælle den paa Tysk. Det siger sig selv, at en saadan Lærer havde Magt
over Børnenes Sind, ogsaa naar der skulde arbejdes.
Og som Dybdals Liv paa Skolen havde været, saaledes blev hans
Afsked med den, indtil det pudsige usentimental, men baaret af en dyb
Følelse. Der var for Tilhørerne ingen Tvivl om, at som han stod der
og tog Afsked med alle disse Drenge og Piger fra Vesteregnen, hvis
Byer og Landsbyer han med ægte jysk Sans for det lokale opregnede,
tog han Afsked med Livet.
— Vi, der som hans Børns Kammerater lærte ham at kende i hans
gæstfrie Hjem, fandt ham her som en stilfærdig, fin Mand, vidt berejst
i Bøgernes Verden, af Temperament dybt konservativ, ja aristokratisk
i Ordets gode Forstand, og saa i Besiddelse af dette sobre, tørre, næ=j
sten Holbergske Lune. Der var over hans Personlighed og Færd noget
høstligt afklaret, tørt og muntert — som der kan være det en Oktober:
dag over de Ribe Enge.
Ære være hans Minde!
-Svend Norrdd.

Ribe Katedralskole.
Skolen og N e d s k æ r i n g e r n e

Af Rektor IFldumsen.
Som et Led i Ministeriets Nedskæringsplaner er der for nylig kom:
met Meddelelse om, at den nysproglige Linie skal nedlægges ved Ribe
Katedralskole. Denne Meddelelse vil sikkert blive modtaget med Sorg
af Ripenser:Samfundets Medlemmer, som den er blevet det baade her
ved Skolen og i Forældrekredsen. Men nogen Overraskelse har denne
Bestemmelse ikke vakt, i alt Fald ikke ved Skolen. Vi har længe været

3
klar over, at 3 Linier i Gymnasiet i Længden ikke vilde kunne oprets
holdes ved Ribe Katedralskole, dertil er Skolen for lille.
Den nysproglige Linie indførtes som bekendt først sent her i Ribe,
nemlig i 1919. Det skete efter Indstilling af den daværende Rektor, Dr.
phil. Mortensen, med T ilslutning fra saavel Forældrekredsen som Skos
leraadet, og i 1922 dimitterede vi for første Gang nysproglige Studenter.
Grunden til, at man ønskede denne Linie oprettet, var dels, at man
med den forestaaende Genforening for Øje ventede en betydelig Fors
øgelsc af Elevantallet, dels Hensynet til de kvindelige Elever, som i overs
vejende Grad ønsker at følge nysproglig Retning. Disse to Hensyn har
imidlertid — navnlig for det førstes Vedkommende — vist sig ikke at
svare til Forventningerne.
De sønderjydske Elever, som i 1918—19 i ret stort Ta! var strømmet
hertil, er efterhaanden gledet bort igen. Da jeg i 1920 blev Rektor i
Ribe, var der i Skolen ca. 30 sønderjydske Elever, nu er der ialt 6. Gruns
den hertil er dels Oprettelsen af de 4 sønderjydske Statsskoler i 1920,
dels en for Undervisningen meget uheldig Toggang fra Ribe sydpaa, et
Forhold, jeg flere Gange forgæves har søgt at faa Generaldirektoratet
for Statsbanerne til at rette.
Men heller ikke de kvindelige Elever, som ellers i stort Tal befols
ker Skolen (i Mellemskolen er der omtrent lige saa mange Piger som
Drenge) søger i større Tal ind i Gymnasiet. P. t. har vi det største Ans
tal, vi endnu har haft her: 13 af 58 Elever.
Skolens Elevantal er saaledes ikke vokset videre de sidste Aar, navns
lig ikke for Gymnasiets Vedkommende. Der dimitteres gennemsnitlig 16
å 17 Studenter om Aarct, og naar disse skal fordeles paa 3 Afdelinger
— og den matematisksnaturvidenskabelige tager Broderparten —, er det
klart, at det i Nedgangstider vil blive anset for at være for dyrt for
Staten at opretholde begge de sproglige Linier ved den forholdsvis lille
Skole.
Den længe ventede Jobspost kom saa i Begyndelsen af Januar. Mis
nisteriet meddelte, at en af de sproglige Linier skulde nedlægges, og man
anmodede mig om en Udtalelse — bilagt med Erklæringer fra Skoles
nævn og Skolcraad — om, hvilken af de to Linier, man vilde anse det
for ønskeligt at bevare.
Personlig var det mig ikke let at træffe mit Valg. Det kan nemlig
ikke nægtes, at den nysproglige Linie, som vistnok findes ved alle Gyms
nasieskoler i Landet, har haft den største Tilslutning. Der er hidtil dis
mitteret 30 nysproglige Studenter og i samme Tid kun 15 klassiskssprogs
lige. Naar det sidste Tal er blevet saa lille, hænger det dog i nogen Grad
sammen med, at den klassiske Linie et enkelt Aar ikke kunde oprettes,
fordi der stilledes større Krav til Oprettelsen af en 1. G. ks. end en L
G. ns., nemlig henholdsvis 5 og 3 Elever, og de 5 Elever havde først
meldt sig i Slutningen af Sommerferien, og da var det for sent.
Forholdet ændrer sig imidlertid noget, hvis man ser paa, hvem der
bruger Studentereksamen ti! videregaaende Studier: De 15 klassisk,
sproglige Studenter studerer alle ved Universitetet, men kun 17 af de
nysproglige. Dette sidste hidhører for en Del fra, at der blandt de 30
nysproglige var 10 unge Piger, hvoraf kun 3 studerer, en er Teolog, og
burde altsaa have været klassisksproglig, en studerer Engelsk og Kri.
stendomskundskab, vilde vist ogsaa have haft større Fordel af at følge
den klassiske Linie, en er Mediciner.
Til Fordel for Bevarelsen af den klassiske Linie talte, at denne, om
den var blevet nedlagt her, vilde være gaaet helt ud af Vestjylland, og
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Vestjyderne er sikkert den Del af Landets Befolkning, som har bedst
Anlæg for, og som i størst Tal har sluttet sig til denne Linie.
Hertil kommer, at saa mange af de unge Mennesker, vi faar ind i
Gymnasiet, gaar til Studeringerne med det Maal at blive Præster, og
Fordelen for disse — baade fagligt og økonomisk — ved at kunne følge
den klassiske Linie er sikkert større end den »Skade,« man tilføjer de
unge Piger ved at tvinge dem ind i denne Afdeling.
Endelig maa det siges, at den klassiske Linie har de mange Aars Bor;
gerret her ved Skolen, og den nysproglige indførtes ikke, fordi man var
ked af den klassiske, men kun som et Supplement.
Jeg antager, at navnlig det sidste Argument vil vinde Tilslutning
hos gamle Elever. Man holder jo i Almindelighed ikke af for store For;
andringer i det, man har kendt og holdt af i sin Barndom.
Jeg besluttede mig til at holde paa Bevarelsen af den klassiske Linie
og fik Tilslutning til dette Standpunkt baade hos Skolenævnet og Skole;
raadet. Den 7. Marts kom Ministeriets Afgørelse: Der oprettes ikke
nogen 1. Gymnasieklasse i nysproglig Retning ved Ribe Katedralskole.
Det er mit Haab og min Tro, at den Stilling, vi tog, var den rigtige.
Maatte Tiden vise, at vi har handlet ret.
Ribe i April 1927.
fFiMumsen.

Et gammelt Ribebillede.
sgysT Ryt !<!
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Det ovenfor gengivne tyske Kobberstik, som sikkert vil være fiere
Ripensere velkendt deis i Original som et iøst Blad, dels — og det vist;
nok i de Heste Tilfælde — fra den Postkortgengivelse, som Termansens
Boghandel for en Del Aar siden har ladet fremstille, er det omsider
lykkedes mig at tid; og stedfæste.
A c
Det findes i et stort, smukt Værk i 8 Bind (betegnede som A, B, U
osv.) med følgende imponerende Titel:
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Sciagraphia Cosmica
Das ist:
Neues Emblematisches Büchlein
darinen in acht Centuriis die Vornembsten Statt, Festung, Schlösser der
gantzen Welt, gleichsamb adumbrirf und in Kupffer gestochen, mit
schönen Lateinischen und Teutschen Uersicuin ad Fivum abgebiltet
werden. Sehr anmuthig und nützlich zu sehen, zu lesen und zu be:
trachten.
Durch Damelern Afersnerum
Comenf. Bohe. Poet. Laur. Cæs.
Nürnberg. 1678.
Skønt Versenes Fortatter kalder sig »kejserlig poeta faureafus«, sy:
nes hans Ry snart at være blegnet og hans Navn hurtigt at være gaaet
i Glemmebogen; thi hverken ældre tyske Forfatterlexika eller nyere ud:
tømmende Fortegnelser over den tyske Litteraturs Navne kender nogen
Daniel Meissner.
Hver af de 8 Tomer udgor en »Centurie« paa 100 Kobbere af Byer
og Borge fra »hele Verden«, dvs. Europa (kun ganske enkelte fra Nord:
afrika og Indien). Paa alle Kobberne er anbragt saakaldte »Emblemata«,
allegoriske Fremstillinger af Laster og Dyder, der som Regel ikke har
fjerneste Forbindelse med de Byer, paa hvis Billeder de findes. Foruden
moraliserende Overskrifter i Tilknytning til de allegoriske Figurer er
der under Prospekterne sat »Lateinisch und Teutsche Verse, zu der
Augen und des Gemüths Ergetzung«.
Værket er saaledes en Samling af de i Datiden yndede Mønstersind:
billeder med versificerede Tydninger, anbragte paa Afbildninger af al
Verdens Stæder, ikke en Topografi af streng geografisk Art som Georg
Brauns »Theafrum urbiuni mundi«, skont de fleste af Meissners Bypro:
spekter er laante fra dette dengang meget udbredte Værk, der fandtes
baade i latinsk og fransk Udgave.
1 disse europæiske Omgivelser træffer vi i den 2. »Centurie« det af:
bildede Stik af »Ripen in Dennemarck«, hvis Prospekt af Byen — bort:
set fra ubetydelige Ændringer — er laant fra Braun, hvor det ledsager
Anders Sørensen Vedels Beskrivelse af Ribe. Af Byer i det egentlige
Danmark (uden Slesvig og Holsten) findes kun Ribe, Helsingør og Kø:
benhavn afbildede, foruden Landskrona, Lund og Helsingborg, som de
danske Hære netop paa den Tid, da Værket udkom, førte en fortvivlet
Kamp for at vriste Svenskerne af Hænde. —
Den allegoriske Figur i Forgrunden forestiller den rastløse Vind:
skibelighed, der kun giver Uro og Bekymring i Sindet, hvilken Sandhed
nøjere forklares af Overskriften (»Guf machf Sorg«) og Versene, der
lyder:
Cur fibi so/ficifo de peefore carduus exif?
Divifiæ cupidos angunf spinosaque cura.
(Paa Dansk:
Hvorfor skyder der ud af dif sorgfu/de Hjerfe en Tidse/?
Rigdom nager de griske med zlngsf og med fornefufd Møfe).
Dette gengives i følgende tyske Vers:
fn Dornen bey mein grossen Gufh
Sifz ich, hab nimmer gufen mufh,
Viel kümmernuss mein herfz umbringf.
Reichfhumb brichf Sch/af, und Sorgen bringf.
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At AdamsManden med Tidslen, der vokser ud af hans Bryst, er uden
særlig Sammenhæng med Ribe og lige saa godt kunde være indsat paa
et hvilket som helst andet Byprospekt, ses snart ved en nærmere Bes
tragtning af de øvrige Figurer og alment moraliserende Sentenser i Vær:
ket. Saaledes lyder f. Eks. Verset under den Stad Tønder udi Slesvig
som følger:
O du dein Liebgn verlohren hast,
Bekummre dich darumb nicht fast,
Lass fliegen was nicht bleiben will,
Man findt noch soleher Vogel viel.
Man tør med nogen Sikkerhed formode, at disse vise Ord ikke spe:
cielt er formulerede med Forholdene i Datidens Tønder for Øje, men
at de har et videre og mere alment Sigte. —
Professor U//h. Andersen, hvem ovenstaaende metriske Gengivelse
af de latinske Hexametre skyldes, har fremsat den Formodning, at Hans
Ado// Brorson har kendt dette Ribestik og haft det i Tanker, da han
formede de Linjer af »Den yndigste Rose,« hvori han taler til de »fors
hærdede T/dse/sGemytter, saa stive som Torne og Støtter,« selvom det
er Biblens »Torne og Tidsler,« der først og fremmest ligger til Grund
for Udtrykket. —
Hvorledes det end forholder sig hermed, saa har ovenstaaende Res
degørelse forhaabentlig tydeligt godtgjort, at dette kendte Ribestik
med Verset, som man straks vil være tilbøjelig til at give en paa Ribes
Rigdom misundelig tysk Smædedigter Skylden for, i Virkeligheden ah
deles ikke er foranlediget af Vindskibeligheden hos det 17. Aarhundre:
des ripensiske Kræmmere, der altsaa maa siges at være rensede for en
mulig Beskyldning for ved Griskhed og Vindesyge at have gjort deres
Stad berygtet ud over Danmarks Grænser.
FranUChr/s/ensen
stud. mag.

Fra Ribe Katedralskole til Sorbonne.
Licenciée ès lettres de l'Université de Paris.

En ung Ribe Student, vort Medlem Frk.
Emmy lV:7/emods Datter af »Ribe Stiftstis
dcnde«s Redaktør, har paa den smukkeste
Maade gjort vor gamle Skole Ære ved Pas
ris' berømte Universitet, idet hun i Marts
Maaned i Aar som Nr. 1 ved Eksamenen
har taget Licentiatgraden i romansk Filos
logi.
Den energiske og intelligente unge Dame
blev Student fra Ribe i 1920 og tog i Marts
1921 Filosofikum med Udmærkelse. 1 Soms
meren 1922 tog hun sin første franske
Eksamen ved det franske Fakultet ved Unis
versitet i Neuchâtel med Karakteren
mg-)-, og samme Efteraar begyndte hun
sine Studier ved Sorbonne, hvor hun i de
følgende Aar med udmærket Resultat tog
flere Eksamener bl. a. i Marts 1924 som Lærer i Fransk.
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Ved en af disse Eksamener var der anmeidt 70—80 Kandidater,
hvoraf kun de 36 kiarede den skriftiige Det, og af disse blev den unge
danske Student en ftot Nr. 1, hvorfor hun med Rette hyldedes af Pro:
fessorer og Studenter.
Naar vi anfører, at den ftittige Ribe Student maatte gennem en
Skærsitd af ikke mindre end 8 Eksamener, vit man forstaa, at hun ikke
er kommen sovende til Graden Licenciée és tettres de l'Université de
Paris. Om der overhovedet før er en dansk Student, der har taget denne
Grad ved Sorbonne vides ikke. I hvert Fatd er det saa mange Aar
siden.
Der er saaledes at god Grund tit at bringe Emmy Witlemoes en Hyt:
dest og Lykønskning her i de gamle Ribe Disciples eget Btad, men vi
gør det med en vis Frygt og Bæven for at paadrage os den nybagte
Licentiats Ugunst, thi saa langt fra at være bteven nogen Søster tit
"Jean de France« har hun bevaret sit beskedne og friske Væsen. Hun
er fremdeles den muntre og vittige Ribe Student og gode Kammerat,
der er meget afholdt af "Aargangen« 1920 og mange flere, samtidig med,
at hun gennem sine langvarige Studier har erhvervet sig paa grundig
Viden baseret Kendskab til Frankrig og fransk Sprog, Kultur og Aands:
liv, som vi Danske er saa megen Tak skyldig.

Ribe.
Lille By, dernede
ved den delte Aa —
grønne Svanerede!
Mellem Huse smaa
højt din gamle Kirke
løfter Kæmpekrop.
Flittigt Borgervirke
stiger mod den op.
Tusindaarig Sage
fyldte Blad paa Blad
fra de gamle Dage. —
Store Minders Rad:
Festens lyse Tider,
Nødens bitre Stund
frem for Øjet glider
paa den kendte Grund. —
Dog — hver Sommermorgen
vaagner ung og skøn
— som ukendt med Sorgen —
du i Sengen grøn.

Muntert Aaens Bølge
gaar sin vante Gang,
Blomsterne slaar Følge
under Vindens Sang.
Vil du Skønhed male,
værd at stirre paa,
se da Solen dale
over Ribe Aa. —
Maanens Skin paa Vande
ned mod Dagmarbro
Kirkens Skygge stande
Vagt for Byens Ro.
Barndomstidens Drømme
dvæler i din Luft,
Ungdomslængslers Strømme
gav du Form og Duft. —
Gennem Sol og Skyer
Manddom Vej sig brød.
By for alle Byer —
din
indtil min Død!
Viborg 1926.
Gunnar Ghristensen.

Ribe Katedralskole
Ved Morgensangen den 20. December mindedes Rektor Willumsen Lektor
D y b d a 1, hvem han smukt skildrede som den tro Skolens Tjener, der i lige
Grad var skattet af Lærere og Elever.
Den 15. Marts fejrede Rektor W i l l u m s e n sin 50 Aars Fødselsdag. Rek:
toren, der nu har virket ved den gamle Skole siden 1920, fik paa Festdagen at
9S61 uaprs) At'j 3^unmmo^[ suaXg t go aar[ gmura^) uts urauuag uaq in 'a^jæm
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er Rektoren Medlem af Ribe Byraad) har erhvervet sig mange Venner. At
Skofen bfev Rektor lykønsket ved en lille Højtidelighed i Pigernes Gymnastik,
sal hvorefter der blev givet Fridag. Blandt de mange, der sendte Lykønskning
til Dagen, var ogsaa R. S., som Rektoren altid har vist megen Velvilje og in.
teresse.
Den 24. Marts holdtes det aarlige Forældremøde paa Skolen. Aarets Fore;
drag holdtes af Lektor Nørregaard, der talte om de store og de smaa Bog%
staver.
Det aarlige Skolebal holdtes den 10de Marts. Desværre maatte Skolekome.
dien paa Grund af Influenzaepidemien stryges i Aar, men ellers forløb Skole,
festen programmæssig, smukt og stilfuldt.
Den 9. April var der Adgang for interesserede til at se Skolens Gymnastik,
præstationer, og den 11. April var der Eksamen i Gymnastik for 3 G. og Real.
klassen under Overværelse af Gymnastiklærer R a v n fra Silkeborg.
Vor Næstformand, Lektor A m o r s e n, er under 23. April udnævnt til Dan.
nebrog. V i gratulerer.
Hvad synes D e bedst om ved Ripenser.Bladet?
Paa Grundlag af Indholdsfortegnelsen over Bladets første 10 Aargange be.
der vi vore Læsere sende os korte Besvarelser af dette Spørgsmaal til Opta.
gelse i næste Nr. af Bladet. Herigennem vil Redaktionen faa et kærkomment
Fingerpeg om den Linie, man ønsker fulgt i Fremtiden. Tekstbidrag til næste
N r maa være Redaktionen i Ribe i Hænde senest den 1. August. A f Pladshen.
syn har vi maattet lade flere Bidrag vente til næste Nr.
Translokationsfest i Ribe.
Ligesom for to Aar siden vil vi atter i Aar indbyde vore Medlemmer til
Fest i Ribe paa Translokationsdagen, der i Aar falder den 2 8. J u n i . Festen
i 1925 blev, som bekendt, i høj Grad vellykket, og forhaabentlig vil saa mange
gamle Ribe Disciple som muligt benytte Lejligheden til at gæste den gamle
Skole og Skoleby.
^
Indbydelser vil blive udsendt, saa snart Programmet er udarbejdet.
Til vore Abonnenter.
Da der i indeværende Aar vil blive foretaget en Udvidelse af Bladet, saa.
ledes at der udsendes 3 Numre i Stedet for 2 Numre, skiftevis paa 16 og 12
Sider, ser vi os desværre nødsaget til at forhøje Prisen for Abonnenterne fra
1 Kr. til 1 Kr. 50 Øre.
.
,
. . .
Vore Medlemmer faar som sædvanligt Bladet gratis tilsendt.
Ripenser.Bladet.
Vort Medlemsblad gaar med dette Nummer ind i sin 11. Aargang. Siden
vi i 1916 udsendte det første Nummer, har vi ved mange Lejligheder haft den
Glæde at erfare, at Medlemmerne sætter Pris paa deres lille Blad, og vi brm.
ger en særlig Tak til de Medlemmer, der har stillet deres Pen til Raadighed
for Bladet og som pekuniært har støttet det i den første vanskelige lid .
Det er Meningen, at de nu foreliggende 24 Numre — de første 10 Aar.
gange — skal danne et 1. Bind, hvorfor Læserne i dette Nr. vi finde indlagt en
systematisk ordnet Indholdsfortegnelse over de første 10 Aargange. Denne
Indholdsfortegnelse indsættes ved Indbinding foran i Bogen. De tørste Aar.
gange er ganske udsolgt, men for de fleste Aarganges Vedkommende kan Numre
faas for 25 Øre pr. Stk., der indsendes i Frimærker til Redaktionen i Ribe.
En Medlemsliste.
Med dette Nummer følger til vore Medlemmer gratis en Fortegnelse over
Ripenser.Samfundets Medlemmer.
H u s k at a n m e l d e F l y t n i n g !
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Bøger.
Carl Moe: »Oplevelser«
Lohses Fortag.
Naar man læser Oplevelser af en Ribe Discipel, som siden i en Række Aar
har været Formand for hindre Mission« i Danmark, kunde man vente et Inde
læg af kirkehistorisk Værdi. Det laa nær, at man fik en Apologi for denne
Retnings ensidige Omvendelsesprædiken. Man leder forgæves i denne Bog ef:
tor en saadan. Man møder jævn god Tilfredshed med sig selv. Det som maa
være Kernen i al sand Omvendelse, Angeren, spores ikke. De haarde Domme,
det ukærlige og uretfærdige Sindelag minder snarere om, at naar den onde
Aand farer ud af Mennesket, vandrer den gennem vandløse Steder og søger
Hvile, og naar den ikke finder den, da siger den: »Jeg vil omvende mig til mit
Hus, som jeg gik ud af.« Og naar den kommer, finder den det fejet og prydet.
Da gaar den bort og tager syv andre Aander med sig, som er værre end den
selv, og saa gaar den ind og bor der. (Luc. 11, 24.).
Rektor Bcndtsen lærte os Cræsk. Han var en baade flittig og samvittigheds:
fuld Lærer, men Moe giver ham en meget ublid Behandling i sin Bog. Det
samme gør han med næsten alle de Mennesker, han kom i Berøring med. Man
faar ikke megen Respekt for hans Omvendelsesbegreb. 1 Almindelighed ven:
ter man, at en Omvendelse skulde gøre et Menneske bedre — Man faar lige:
saa ringe Begreb om hans »Opstandelsesbcgreb.« Han omtaler «Opstandelse«
i den gudsbespottende Betydning af »Tumult,« Gadeløjer. Hvis vi ikke kendte
»Indre Mission« i en noget anden Betydning, maatte man sige: »Det var fattigt.«
En R i b e D i s c i p e l .
Holger Rosenstand: Nadveren.
Thanning & Appel, 83 Sider..
Den 78:aarige Pastor emeritus H. R o s e n s t a n d i Frederikssund (Student
fra Ribe 1867) har til sidste Paaske udsendt en fra Forlagets Side smukt ud:
styret Bog, i hvilken han gennem 12 smaa Afhandlinger (Breve til en gammel
Ven) kalder han disse, giver en alsidig Belysning af Nadveren. Det er en ejen:
dommelig frisk Bog, som man ikke skulde tro var skrevet af en Mand, der er
saa højt oppe i Aarene, og gennem det smukke Sprog stemmes man straks
velvillig ved Læsningen.
Gennem hele sin lyse og hjertelige Tone danner den lille Bog et behageligt
Modstykke til Moes Bog. Man læse f. Eks. Stykket »Vejen«, hvor Ordene
A n g e r og O m v e n d e l s e tages op til sproglig Sammenligning.
Forfatteren har selv kaldt Skriftet en »æstetiskTilosofisk Belysning« (ikke
teologisk), og han har Ret deri. Man læse f. Eks. Stykket »Ord og Kunst,«
hvor den æstetiske Vurdering er særlig fremtrædende.
Flere Steder i Bogen mærker man ogsaa den fine Naturkender, og man føler,
hvorledes bl. a. Barndomsegnens Natur ved Ribe har haft sin Indflydelse paa
Forfatterens senere religiøse Udvikling.
Vi anbefaler ikke mindst Forfatterens gamle Kammerater fra Skoletiden,
der er blandt vore Læsere, at stifte nærmere Bekendtskab med Bogen.

FRA RtPENSBR-SAMFUNDET^gg
Foraarsfesten afholdtes den 6. April i Domus Medica. Et
halvt Hundrede Medlemmer havde givet Møde. Desværre var
der kun faa af de ældre Aargange imellem.
Festen havde efter afgivne Løfter et baade lødigt og for
Medlemmerne billigt Program, og forløb helt igennem vellyk:
ket. Efter et Lysbilledforedrag af Assistent Kai L a k j e r om
en Rejse fra Tønder over Ribe til Varde, med Sidespring til Øerne, sang
Operasanger H å n s c h e l et Par smukke Sange. Derefter var der Smørre:
brødsbord med Taler af Formanden, Læge F o g h og stud .mag. F r a n k:C h r i:
s t e n s e n, og saa dansedes der til langt ud paa Natten.
1 en Pause fortsatte Operasangeren sin Koncert med Leporcllos Arie af »Don
Juan« og mange andre udmærkede Sangnumre, der modtoges med et bragende
Bifald. Aftenen sluttedes med et animeret Punschesold og Taler bl. a. af Bank:
assistent L y d u m og nogle morsomme Viser, foredraget af Læge F o g h og
Ingeniør K. D a u g a a r d P e t e r s .

M

Pastor Gudmund S o r t i BIaahøj er afgaaet ved Døden. Han. der var fodt
i 1889 som Søn af Redaktør S. i Bramminge, blev Student fra Ribe 1908. Efter
at have taget Embedseksamen i 1914 virkede han som Præst ved Hans Tausens
Kirke i København, indtil han i 1923 blev Præst i BIaahøj, hvor den unge Præst
var meget afholdt.
1. Bind af Fortsættelsen af Kinchs xRibe« vil antagelig kunne foreligge til
næste Aar, idet Magister Hugo M a t t h i e s s e n og hans Medarbejdere nu
har naaet et godt Stykke frem med Arbejdet.
Byarkivar N. C. T e r m a n s e n har gennemgaaet Rekreationsophold paa
Filadelfia for en Nervelidelse. Forhaabentlig vil Helbredelsen ikke lade vente
længe paa sig. Den populære Ribeborger er atter vendt hjem i betydelig
Bedring.
Krügers Statue er efter at Elektricitetsværksbygningen i Anlæget er fulds
endt flyttet til den tilgrænsende Trekant, hvor der er anlagt et lille smukt Ans
læg.
)>The American Scandinavian Review« bringer i sit Foraarsnummer en læns
gere Artikel om Ribe, ledsaget af talrige gode Billeder..
Den unge Handelsmand Emil J e n s e n , Søn af Kreditforeningsdirektør Hols
ger Jensen i Aarhus er efter 4 Aars Tjeneste i 0 . K. vendt hjem til Danmark
og gæstede ved Nytaarstid sin gamle Fødeby og Skoleby, Ribe.
VortMedlem Ingeniør Knud S t ü r u p er vendt hjem fra Argentina og har
slaaet sig ned paa Rømø.
Bostonbladet xThe Christian Science Monitor« hylder i en Rejsebeskrivelse
om Jylland specielt )T hc Old Town«, Ribe.
I Boston, U. S. A. bygges for Tiden et Hotel, hvor der bl. a. indrettes en
Kopi af Weiss' Stue i Ribe, der dekoreres af Maleren H o l d e n s e n , hvis Fader
var Vægter i Ribe. H. er en Fætter til Støbemester Hansen i Ribe.
Ved en Kørselsulykke den 13. Februar dræbtes tidligere Fattiggaardsbestys
rer T v e d e. T. var i sin Tid Vægter i Ribe.
Rektor, Dr. phil. Karl M o r t e n s e n i Haderslev, tidligere Ribe, fejrede
den 18. Februar sin 60 Aars Fødselsdag og var Genstand for stor Hyldest fra
Skolens og privat Side.
Ribe Kunstforening har genvalgt Maleren Johan R o h d e som Medlem af
Bestyrelsen.
Kontorchef, Kaptajn J. D. v. S t e m a n n er udnævnt til Afdelingschef i
Krigsministeriet.
Blandt Rektoremnerne til Metropolitanskolen nævnes Lektor ved Univers
sitetet, tidligere Rektor i Ribe, Julius N i e l s e n .
Forlovelse er indgaaet mellem Frk. Ebba V i b æ k, Datter af Pastor Vibæk
i Taarnby og Telegrafassistent Vilhelm P e t e r s , Søn af Tømrermester W.
Peters i Ribe.
Ligeledes mellem stud. mag. AnnesLisa L a u r i d s e n , Datter af Murermes
ster L. i Ribe og stud. med. Erik P e t e r s e n , Søn af Fuldmægtig P. i Ringkøs
bing.
Frøken Karen S a x i 1 d, Datter af Dommer S. i Ribe har taget Forskoles
lærerindeeksamen med 1. Karakter.
En kendt gammel ripensisk Dame, Enkefru S ø n d c r g a a r d , hvis Datter
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er gift med vort Medtem Forsvarsminister Brorson, er den 1. Februar afgaaet
ved Døden.
Cand. med. Jens N i e l s e n , Søn af Overlæge N. i Ribe, er rejst til Angora i
Lilleasien som Læge for de skandinaviske Ingeniører ved Jernbaneanlægene,
der skal udføres af det danske Ingeniørfirma Christiani & Nielsen.
Politimester F r i t s c h e er forflyttet fra Esbjerg til det større Embede i
Roskilde. Den nye Roskilde Politimester er Søn af den afdøde Ribe Rektor og
naturligvis Medlem af R. S.
Politifuldmægtig H a r c k i Tønder er udnævnt til Politimester i Frederiks:
værk.
Godsejer M u n t h C:B r un, xChristianslund.K tidligere Amtsforvalter i Ribe,
er afgaaet ved Døden.
Langfredag var det 75 Aar siden Th. B ø g g i l d stiftede sit kendte Firma i
Ribe, der nu indehaves af Købmand Anton Andersen.
2. Paaskedag viedes Bankdirektør J. J e p s e n
E s b j e r g , begge af Ribe.

og Bankbogholderske Frk.

Generalkonsul B ø g g i 1 d, Danmarks Repræsentant i Kanada, gæstede ved
Paasketid Ribe.
Historisk Samfund for Ribe A m t holdt den 28. April sit Aarsmøde i Ans:
ager ved Varde. Højskolelærer P. B j e r g e , A skov talte om en Ansagerslægt
og S. A 1 k æ r s i g om gamle Smedieindustri i Kvie paa samme Egn.
Vort Medlem, Arkitekt Arne F i n s e n er af Københavns Amtsraad antaget
som tilsynsførende Arkitekt ved Tinghuset paa Blegdamsvej fra 1. April. Sam=
tidig har Arkitekten tiltraadt Stillingen som kunstnerisk Konsulent for *Fore:
ningen for Kirkegaardskultur,« hvis Formand er Provst S. Hansen i Helsingpr.
Den 27. Maj viedes i Marmorkirken Reservelæge i Randers C. R. F a s t i n g :
H a n s e n , Søn af Provst S. Hansen i Helsingør, og Frøken Engelke P o u l s e n ,
Datter af afdøde Sygehuslæge Knud P. i Korsør.
Fuldmægtig LI. G j e s s i n g i Københavns Byret er udnævnt til Dommer.
Historisk Samfund for Ribe Amt har faaet en delvis ny Bestyrelse, idet For:
manden Dr. phil. Marius Kristensen, Askov og Pastor Jørgensen i Fårup rej:
ser bort.
Bestyrelsen bestaar nu af følgende: Fhv. Højskoleforstander Alkærsig i Vejen
(Formand), konst. Seminarieforstander Haar i Ribe, Landbrugslærer Konradi i
Ladelund (Kasserer), Pastor Richter i Vejen, Lærer Nourup i A lslev, Læge
Thorbøl, N . N ebel og Lærer Haahr i Tistrup.
Samfundet tæller 589 Medlemmer.
Klubbens Hotel er af Hotelejer Rasch solgt til fhv. Hotelejer Sieger, Hotel
Phønix, Nykøbing F.
Vort Medlem Overkirurg P. N . H a n s e n , Rigshospitalet, fvldte den 10. Fe:
bruar 60 Aar.
Magister Lauge K o c h er paa sin geologiske Ekspedition i Østgrønland i
god Behold naaet til Danmarkshavn.
Der er foreslaaet en Bevilling paa Finansloven paa 3000 Kr. til Forarbejder
til Dekorering af Ribe Domkirkes Kor, som det er Meningen skal foretages af
Professor J o a c h i m S k o v g a a r d . Det er kun selve Apsis, ikke den store
Hvælving over Koret, det er Meningen at dekorere.
Den nyudnævnte medicinske Professor og Overlæge ved Rigshospitalet, Dr.
med. A. T h o r n v a l , er Student fra Ribe i 1901.
Vort Medlem Henrik P o n t o p p i d a n er rejst til Kanada.
Konsul Anton N i e l s e n i Aarhus er indvalgt i Marineforeningens Hoved:
bestyrelse.
Toldassistent C h r i s t e n s e n i Ribe fyldte den 9. April 50 Aar.
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Ingeniør, cand. polyt. D a 1 s ø er ansat som V ejassistent under Ribe Amts
Vejvæsen med Bopæl i Vejen.
Enkefru G l a b n i Ribe fyldte den 4. Maj 90 Aar.
.
Den 22. Maj fyidte Kreditforeningsdirektør Ho l g e r J e n s e n i Aarhus 60 Aar.
Præsterne O. Rosenstand i V. V edsted og Jørgensen i Fårup er udnævnt til
Riddere af Dannebrog.
RipensersSamfundets Bestyrelse
bestaaraf:
Overretssagfører Peter P a u l s e n (Formand), Frederiksberggade 1, K. Telt.
9105 og 9196, Privat: Bauneallé 9, Lyngby. Teif. Lyngby 807.
L ek torC . A m o r s e n , (Næstformand), Ribe.
,
^
.
.
Bankbogholder K. P o n t o p p i d a n (Kasserer), Lyngby Bank. Telf. Lyngby
59, Privat: Caroline Amalievej 59, Telf. Lyngby 38.
Læge Knud F o g h, Venncmindevej 26, 0 . Telf. Strand 1260.
Journalist K. H. R o s e n s t a n d (Redaktør), Ribe. Telf. Ribe 199.
^ ^
Stud. mag. C. F r a n k . C h r i s t e n s e n , Studentergaarden, lagensvej, N. felt.
12995, (Sekretær).
Ingeniør, cand. polyt. K. D a u g a a r d?P e t e r s, V. Rothesvej 16

Ripensersamfundets Regnskab
ira 1. September 1925 til 31. August 1926.
Udgifter.
Kr.Ø.
Indtægt.
Overført fra forrige Aar .. .. 354 36 Porto ..........................................
Rg Eksprestrykkeriet ..........
Indg. Kont., 19 Kupons å
1. A. Hansens Bogtryk,..
10 Kr.......................................... 190 00
)) N y Rosenborg .................
Indg. Kont., 51 Kupons s
5 Kr............................................ 255 00 » Kontorarbejde ................
Porto ..................................
10 00
Indgaaet Kontingent ..............
3 99 » Porto ..................................
Indvundne Renter pr. */i 26..
45 00 » H. Jacobsen, R i b e ..........
Indgaaet Kontingent ..............
973 00 )> Porto ..................................
105 00 » Kontorarbejde ................
45 00 )) Porto ..................................
20 00 )> Eksprestrykkeriet ..........
222 00 )) Eksprestrykkeriet ..........
96 30 n Kong Frederik ..................
11 45 » Bidr. til Warmings Mim
26.
Indvundne Renter pr.
desm ærke.............................
44 30
Diverse Indtægter ........
>, H. Bcntzon, Ribe ..........
)> Al. C. Hagelund ..............
3,
Arnold Busck ..................
33
Rosenstand, Ribe ..........
33
Porto ..................................
33
Porto ..................................
33
Kontorassistance ............
33
Arnold Busck ..................
33
Peter Paulsen, P o r t o . . . .
Kassebeholdning 31. Aug 26.
(Indest. i Lyngby Bank)---Kr.
Kr. 2375 40
Understøttelsesfondet:
Beholdning den 1. Juli 1925 ..................................
Indvundne Renter .............................................. .
Laan til RipensersSamfundet ..............................
Laan til Medlemmerne .......................... ................
Lyngby, den 21. Septbr. 1926.

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

653
6
371
235
1265

Kr. 0.
21 50
47 00
10 00
199 00
35 00
9 00
19 50
6 50
4 50
10 00
22 50
10 00
20 00
175 32
50
18
14
421
27
9

00
75
00
41
00
00
66 00
60 00
212 30
10 00

897 12
2375 40

43
32
00
00
75

K. P o n t o p p i d a n .

Foranstaaende Regnskab har vi revideret og konstateret Behoidningernes
Tilstedeværelse.
København, den 8. Oktbr. 1926
I. C. J u e l .
Fr. N u t z h o r n .
Udgivet af Ripenser:Samfundet.
Redigeret af K. H. Rosenstand.
Arnoid Busck, Kjøbenhavn.
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Lektor H. Reincke.
Lektor ved Haderstev Katedralskote Hein?
rich Reincke fyldte den 14. September 60
Aar. Åled Føje bringer vi hans Bittede i vort
Gatteri af »gamle« Lærere.
De Lektor Reincke ved Genforeningen
fulgte Rektor Ålortensen til Sønderjylland,
betød det et Tab for Ribe Katedralskole, der
1903—20 havde nydt godt af hans livfulde og
dygtige Undervisning. Ålange Venner havde
han skabt sig i Ribe gennem de mange Aar,
hati virkede her, ikke mindst blandt sine Ele?
ver, der forstod, at de i ham ikke alene havde
en fremragende Lærer, men ogsaa en god og
forstaaendc Ven, der med Interesse fulgte
dem senere hen i Livet.
For Ribe By betød Lektor Reinckes Bort?
rejse ligesom for Skolen etTab. 1 det politiske og det kommunale Liv,
ligesom indenfor Ribe Turistforening og i de nationale Foreninger ydede
han gennem sin paa Basis af solid Viden hvilende Indsigt en stor Ind?
sats.
Vi véd, at det var Lektor Reinckes store Kærlighed til Sønderjyl?
land, der var Aarsagen til, at han søgte fra Ribe, og faa danske Embeds?
mænd, der drog til den genvundne Landsdel, var vel ogsaa saa kvalifi?
ceret som han til at deltage i Genopbyggelsesarbejdet dernede.
Ogsaa i Haderslev har man baade indenfor og udenfor Skolens Ar?
bejde lagt Beslag paa Lektorens Arbejdskraft. Saaledes har han nu bl. a.
Sæde i Haderslev Byraad. Vi ønsker vor gamle Lærer Held og Lykke
til Fremtidens Arbejde.
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Ribe Katedralskoles Bibliotek.
Bøger og Manuskripter.
I Rækken af StatensBibliotekstilsyns Publikationer udsendtes i 1925
et Værk om Danske Stifts. og Skolebiblioteker, deres historiske Udvik.
ling og deres nuværende og fremtidige Stilling. Af den interessamte Be.
skrivelse, der udkom paa Hagerups Forlag, gengiver vi her Afsnittet om
Ribe Katedralskoles Bibliotek, forfattet som heie Bogen al Dr. L. Nielsen,
I »Ribe gamle Skolebog«, et Haandskrift, som indeholder Optegnel.
ser om Ribe Katedralskole fra 1590 til 1638, findes en Fortegnelse fra
1590, vistnok forfattet af den daværende Rektor Iver Nemme?, over en
Bogsamling, som paa den Tid fandtes paa Skolen. Den bestod af 19 Bind,
væsentligt Teologi og latinske Klassiker Udgaver, samt en Samling Mm
sikalier paa 45 Bind, hvoriblandt haandskrevne Messebøger og Gradua.
ler. De fleste af Bøgerne var anskaffede af de første Rektorer efter Re.
formationen, Musikalierne var skænket til Skolen af den kendte Digter
FFans Frandsen. Næsten hele denne Bogsamling er nu forsvundet. Det
nuværende Bibliotek er stiftet af Digteren og Filologen Chr. ¡Falster,
som 1712 blev Konrektor ved Katedralskolen. Da han tiltraadte sit Em.
bede fandt han af det gamle Bibliotek kun enkelte mølædte Rester. Han
satte sig i Forbindelse med Laurids Fhura, som paa den Tid var Biskop
i Ribe, og som paa mange Maader havde vist sin Interesse for Skolens
Trivsel, og organiserede sammen med ham en frivillig Indsamling af Bøs
ger især blandt Stiftets Gejstlige for dermed at grundlægge et byt
Skolebibliotek. Betræbelserne kronedes med Held, og der indkom flere
hundrede Bind, den største Gave kom fra Præsidenten i Ribe Carsten
lUorm, som skænkede omtrent 140 Bind klassisk Filologi. Det saaledes
oprettede Bibliotek blev højtideligt indviet den 20. Juni 1720, ved hvil.
ken Lejlighed Falster holdt en stor latinsk Tale.
I de 40 Aar, Falster var knyttet til Skolen — fra 1723 til sin Død
1752 som Rektor, — vedligeholdt han stadig interessen for dens Bog.
samling. 1727 fik Skolen en ny Bygning, hvilket gav Anledning til etn
Udvidelse af Biblioteket. Ogsaa flere af de senere Rektorer viste paa
dette Omraade et virksomt Initiativ. Saaledes lod 1787 den daværende
Rektor Forens FFanssen, da Skolen ikke selv ejede Midler til Bibliotekets
Forøgelse, offentligt udgaa en Opfordring til tidligere Elever om at yde
Bidrag til dette Formaal. Der indkom herved adskillige Bøger og ogsaa
en Del Pengebidrag, der blev sat fast som Biblioteksfond. Ved Omvur.
deringen efter Statsbankerotten beløb det sig til 180 Rdl. 1790 fik
Biblioteket en Part af Ftatsraad Fheitmanns Legat. En anselig Bogsam.
ling af Borgmester Batte var bestemt for Ribe By blev i Begyndelsen af
det 19. Aarhundrede deponeret i Skolebiblioteket og senere med Fami.
liens Samtykke indlemmet deri. 1814 blev den stærkt boginteresserede
Peter Nicolai Thorup Skolens Rektor, og ogsaa han sørgede med Iver
for Biblioteket og dets Forøgelse. Da det første Katalog udsendtes
1823, talte Samlingen ca. 2400 Bind og ved Thorups Afgang 1845 over
4000. Han oprettede en Samling »Ripensia«, hvori indlemmedes Skrifter,
som var forfattet af Elever fra Skolen eller som angik dens Historie. Efter
Thorups Død 1846 modtog Skolen efter hans testamentariske Bestem,
melse en Samling Bøger og en vigtig Samling Haandskrifter, og paa Auk.
tionen over den øvrige Del af hans Bibliotek købte Skolen en Del. Fra
en af sine Lærere, Overtærer Ft. F. FFansen, havde den i 1845 modtaget en
større Samling Bøger, væsentlig tilhørende de matematiske og naturvi.
denskabelige Fag, hvoriblandt der fandtes sjælne ældre Værker.
I de følgende Aar forøgedes Biblioteket stærkt ved Gaver. Biskop
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Stephan Tetens skænkede 1848 ca. 800 Bind Teologi, hvoriblandt flere
værdifulde Værker, og samme Aar grundede C. E. Thurah, som havde
været Præst i Ribe, ))Den Thurahske Samlings, der endnu bestaar som en
Særsamling i Biblioteket. Den indeholder Bøger og Manuskripter, for:
fattet af Medlemmer af den frugtbare Forfatterslægt Thurah, og Give:
ren kompletterede stadig Samlingen, saa længe han levede. Af senere
Donationer skal nævnes en større Boggave, som 1898 modtoges af Rek:
tor Thorups Søn, Provst C. E. Thorup.
Foruden ved Gaver er Samlingen i Tidens Løb forøget ved Indkøb
for de sædvanlige Tilskud af Skolekassen og for Bibliotekets Kapital:
og Legatrenter. Et ekstraordinært Tilskud paa 900 Kr. til Supplering
af Bibliotekets danske Afdeling bevilgedes paa Finansloven for 1906—07.
En Udveksling af Dubletter blev foretaget i 1900 med Latinskolen i
Vaxiø.
Fra gammel Tid har ogsaa Laanere udenfor Skolen haft Adgang til
Biblioteket, dog kun i ringe Udstrækning og efter særlig Tilladelse. Med
Ministeriets Samtykke blev det 1900 aabent for Offentligheden i større
Omfang, og der fastsattes et Reglement, hvorefter der skulde finde Ud:
laan Sted en Time om Ugen.
Biblioteket er installeret i et enkelt stort Lokale, der er lyst og tørt
og i det hele vel egnet til Formaalet. Samlingen, der tæller ca. 27000
Bind, er ret godt bevaret*) og temmelig velordnet. Navnlig den ældre
Del af Bogbestanden er værdifuld, især bør fremhæves en Del sjældne
græske og latinske Klassikerudgaver og en betydelig Samling gammel
dansk Litteratur. 4 inkunabler er 1908 afleverede til det kgl. Blibiotek,
hvortil ligeledes er afgivet et Samlingsbind, indeholdende 6 Skrifter, —
mest latinske Klassikerudgaver — fra Begyndelsen af det 16. Aarhun:
drede. Til de mærkeligste af Bibliotekets Bøger hører en Udgave uden
Titelblad (muligvis Originaludgaven 1502 af Ambrosius Calepinus. Die:
tonarium undecim linguarum. Den er indbunden i et samtidigt Bind,
som er forsynet med en Jernlænke,
hvormed den i sin Tid har været fast:
gjort til Lærerpulten.
(I den ovenfor omtalte Fortegnelse
fra 1590 er den anført saaledes: Die:
tionarium Latinae linguae Ambrosii
Calepini catenula ad cathedram af:
fixum).
Denne Bog stammer fra Skolens
allerældste Bogsamling. Endvidere bor
nævnes en Samling aldinske Klassiker:
udgaver, som hidrører fra Carsten
Worms Donation, og en Del gamle As:
sociationseksemplarer, deriblandt et
Eksemplar af en Plinius:Udgave, trykt
1525 af Froben i Basel, med Dedikation
fra Erasmus Roterodamus. Af Biblio:
tekets gamle danske Bøger tilhører 20
det 16. Aarhundrede. Imellem disse
findes 4 Palæotyper, trykt før 1550:
Jydske Lov (1504) Chr. Pedersens Læ:
gebog (1533), sammes Om Urtevand
(1534) og Chr. den Tredies Bibel (1550). En enestaaende Raitet er et
*) Efter at dette er skrevet, er Bibliotheket bragt i fortrinlig Orden.

16
Samlingsbind, som er skænket Skolen af en Privatmand i Ribe ved Mid:
ten af forrige Aarhundrede. I Bindet, der er af en meget sjælden Konstruk:
tion, er indsat 7 danske Tryk fra Slutningen af det 16. Aarhundrede,
hvoraf ikke færre end fem Unika: Petrarkas Bodssalmer oversat af
Anders Sørensen Vedel (1577), Bugenhagens Passionshistorie ved Peder
Palladius (1580), Tidemand: Jerusalems Forstyrrelse (1580), en defekt
dansk Bønnebog (1589) og Luthers Katekismus, oversat af Peder Palla:
dius (1599). (Bogen er nærmere omtalt af Helge Haar i Ribe Statsse:
minariums Elevforenings Aarsskrift, Ribe 1924 og Laur. Nielsens Fest:
skrift til Isak Colljin, Uppsala, 1925 S. 225—29. Paa. det sidstnævnte
Sted findes en Afbildning af Bindet.
Fra det 17. og 18. Aarhundrede findes bl. a. Ole Worm: »Fasti Danici«
(1633) og »Monumenta Danica« (1643), Stephanius's Saxo:Udgave (1644),
Simon Paulli: »Flora Danica« (1648), Danckwerth: »Neue Landesbe:
schreibung der Herzogthtimer Schleswig und Holstein« (1652), Huitfeldt:
»Danmarks Krønike« (1652), Birgitte Thotts Seneca Oversættelse (1658),
Jacobæus: »Museum regium« (1696), Thurah: »Den danske Vitruvius«
(1746—49) og »Hafnia hodierna« (1748), Slange: »Christian IV's Historie«
(1749) og Langebeks »Scriptores« (1772 ff).
I Biblioteket findes en stor og vigtig*) Haandskriftsamling. Noget
samlet Tal kan ikke opgives, da flere Specialsamlinger endnu henligger
uordnet. Fremhæves bør først og fremmest Præsten David Grønlunds
haandskrevne Samlinger, som tæller 68 Numre. De indeholder vigtige
Optegnelser til dansk Personalhistorie og til Ribe Stifts Topografi og
gejstlige Historie, desuden en Del Breve, bl. a. fra Klevenfeldt til Grøn:
lund og fra Rektor Jens Worm til Biskop J. C. Bloch. Blandt Bibliote:
kets Haandskrifter findes flere andre vigtige Brevsamlinger, saaledes
Rektor Thorups Brevveksling, hvori findes en lang Række Breve, veks:
lede i Aarene 1828—46 med den senere Overbibliotekar ved Universi:
tetsbiblioteket P. G. Thorsen, og Breve fra H. N. Clausen, Madvig, Chr.
Molbech, Jens Møller o. a. Samlingen er skænket til Skolen 1885 af
Provst C. E. Thorup. Blandt de Manuskripter, Rektor Thorup selv i sit
Testamente overlod Skolen, findes en Del Breve fra Albert Thurah. Som
Gave fra Dr. Tønder i København modtoges 1915 en Samling Breve fra
Adjunkt Peter Chr. Adter til Forfatteren P. V. Jacobsen. Af de øvrige
Haandskrifter bør nævnes en Række Præsteindberetninger til Biskop
Bloch; de har ofte været benyttet til videnskabelige Arbejder fra for:
skellig Side. I 1889 deponerede Overlærer J. Kinchs Arvinger hans ef:
terladte Samlinger til Ribe Bys Historie i Biblioteket. Ejendomsforhol:
de til disse vigtige Papirer er endnu ikke endeligt ordnet, men det an:
tages, at de vil komme til at tilhøre Skolen. Endelig findes i Biblioteket
en Række forskellige Optegnelser og Papirer vedrørende Skolens Histo:
rie og Administration, hvoraf en Del stammer fra Rektor Thorup; og:
saa heriblandt findes en Del Breve og adskillige værdifulde Bidrag til
Ribe Bys Historie. Enkelte Arkivalier er afleverede til Landsarkivet i
Viborg.
Af trykte Kataloger findes foruden det ovenfor nævnte fra 1823,
som er udarbejdet af Rektor Thorup, et systematisk Katalog, trykt i
Skolens Program for 1855. Hertil findes Tillæg fra 1870, 1885 (begge af
Overlærer Kinch, som var Skolens Bibliotekar) og 1901 (af Adjunkt Dyb:
dal). Siden 1840 findes desuden — med enkelte Undtagelser — hvert
Aar Tilvækstfortegnelser trykt i Skolens Programmer. Af haandskrevne
) Se herom i efterfølgende Afsnit.
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Kataloger foreligger en systematisk ordnet Fortegnelse i 6 Bind, derimod
findes intet alfabetisk Katalog. Haandskrifterne er ikke katalogiseret.
Biblioteket forøges nu kun i ringe Grad ved Gaver. Til Indkøb raa:
der det foruden over de af Skolekassen ordinært bevilgede Midler over
ca. 140 Kr. aarlig fra sine Legatkapitaler. Det samlede Aarsbudget er
paa ca. 1800 Kr., heraf anvendes ca. 1200 Kr. til Bogkøb og Indbinding.
Indkøbet tager kun Sigte paa, hvad der er til Brug for Undervisningen;
en stor Del gaar til løbende Tidsskrifter, iøvrigt omfatter Indkøbene
alle Fag.
Benyttelsen af Biblioteket er ganske ringe, i det sidste Aar udlaantcs
kun ca 250 Bind. De fleste Udlaan gaar til Skolens Lærere og Elever,
de faa udenforstaaende, der benytter Biblioteket, laaner enten direkte
eller gennem det lokale Folkebibliotek. Udlaanet holdes vedblivende kun
aabent en Time om Ugen.

Haandskriitsamllngen.

I Oversigten over det kgl. danske Videnskabernes Selskabs Forhånd:
linger m. m. Juni 1926—Maj 1927 gives bl. a. en Beretning om Under:
bibliotekar ved det kgl. Bibliotek R. Paullis foretagne Registrering af
Ribe Katedralskoles Biblioteks værdifulde Haandskriftsamlinger.
Der er registreret flere vigtige Manuskripter, først og fremmest den
store Grøn/undske Samling, som stammer fra Præsten David Grønlund,
og som hidtil har henligget kun summarisk ordnet. Den omfatter især
Personalhistorie og Ribe Stifts Topografi og gejstlige Historie. Af dens
Indhold bør navnlig fremhæves en lang Række Præsteindberetninger ti!
Biskop I. C. Bloch. De afgiver et enestaaende Materiale til Studiet af
Jyllands Historie og Topografi i ældre Tid, og det er af stor Betydning,
at denne Samling, om hvilken der efter Skolens Udsagn ofte sker Hen:
vendelse, og som tit har været benyttet til videnskabelige Arbejder fra
forskellige Sider, nu er bleven udtømmende registreret. Blandt Skole:
bibliotekets øvrige Haandskrifter findes flere vigtige Brevsamlinger, saa:
ledes Rektor P. N. Thorups Brevveksling, hvori findesBreve fra H. N.
Clausen, Madvig, Chr. Molbech, P. G. Thorsen o. a., en Samling Breve
/ra Adjunkt P. C. Adler til Forfatteren P. V. Jacobsen. I Biblioteket er
deponeret Overlærer d. Xinchs efterladte Papirer vedrørende Ribe Bys
Historie, men Ejendomsforholdet med Hensyn til denne Samling, der
er ganske uordnet, er endnu ikke fastslaaet. Den er derfor ikke med:
taget under Registreringen.
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En Legatstifter.
I n g e n i ø r C. E. A n d e r s e n .

Den 11. Februar i Aar døde et af Ripen*
ser*Samfundets Medlemmer Ingeniør C. E.
Andersen i København.
Cartesius Elieser Joachim Andersen var af
sønderjydsk Slægt, baade paa Fædrenes og
Mødrenes Side, idet hans Fader var fra Ot*
tersbøl Syd for Skærbæk og hans Moder
stammede fra Haderslev. Han blev født i Ri*
be den 1. August 1837 som Søn af Hospitals*
forstander A. N. Andersen og Hustru f. Si*
monsen (død 1858). Han blev Student fra
Ribe (1855). Da i 1857 Ingeniøreksamen op*
rettedes valgte Andersen, der havde valgt den
polytekniske Vej, denne Gren af Studiet og
blev den første, der tog Ingeniøreksamen i
Danmark 1861.
1862—64 var Ingeniør Andersen Assistent ved Bygningen af den nord*
sjællandske Jernbane, byggede i 1867 sammen med andre Broen over
Guldborgsund, 1868—69 Slusen ved Thorsminde og 1871—72 Havnen
ved Glyngøre. Han deltog 1873—74 under nuværende Etatsraad Fejl*
bergs Ledelse i Udtørringsarbejderne ved Søborg Sø i Nordsjælland,
særlig i de dermed i Forbindelse staaende Arbejder ved Gilleleje Havn,
modtog i 1874 Prisen ved Konkurrencen om den paatænkte Flydedok i
København, og udnævntes samme Aar til de vestindiske Guvernements
Bygningsinspektør paa Set. Thomas og Set. Jan og blev tillige i 1876
Ingeniør ved det engelske Flydedokskompagni paa Set Thomas. I denne
Stilling forblev Andersen indtil han i 1897 tog sin Afsked og vendte
hjem til Danmark. Det følgende Aar udførte han et Havneanlæg i Nr.
Sundby.
Ingeniør Andersen nærede som god Fædrelandsven stor Kærlighed
til sin Stammelandsdel Sønderjylland. Gennem Aarene støttede han paa
forskellig Maade den sønderjydske Sag. I 1914, kort før Krigens Ud*
brud, udsendte han som Manuskript en lille Pjece »Sønderjylland under
prøjsisk Herredømme«, og for at udbrede Kendskab til Emnet i videre
Kredse, udkom Skriftet baade paa dansk og Engelsk.
Sin gamle Skole glemte han ikke. Et godt Vidnesbyrd herom er de
fornøjelige Erindringer fra Skoletiden i Ribe (1845—55) som han med*
delte til Ripenser*Samfundets Meddelelser I, der udsendtes i 1915.
Disse Erindringer slutter han med nogle Bemærkninger, der ogsaa
i de sidste Aar er blevet aktuelle. Det hedder nemlig:
»Som Ingeniør vil jeg udtale det Haab, at det maa lykkes efter Fuld*
førelsen af Diget ogsaa at gennemføre de Arbejder udenfor Diget og
Slusen paa Vadderne, som er nødvendige for at sikre Sejlløbet ind til
Ribe. Ingeniør Monberg har lagt en ganske fortrinlig og original Plan
til dette Arbejde, saa at det kan udføres for et forholdsvis moderat
Beløb.«
Ved den gamle Ribe Students Død erfarer man nu, at hans Inter*
esse for sin Fødeby ikke kølnedes med Aarene. Det bestemmes nemlig
ifølge Testamente efter ham og hans tidligere afdøde Hustru f. Svend*
sens Testamente, at der af deres efterladte Formue til Oprettelse af et

Legat for værdige trængende i Ribe By og Ribe Domkirkes Landsogn
skai skænkes 20000 Kr. og to Hoimskifter. Legatnyderne skai være over
50 Aar og faar det tildelt for Livstid. Forinden Legatet uddeies til træn:
gende i Ribe ,skal der af det indtil videre udredes 1000 Kr. til to %rær:
mere angivne Slægtninge. Legatet skal bestyres af Kommunalbestyrel:
sen i Ribe, der med Tak har modtaget den smukke Gave.

Ribe Katedralskoles Harz^Rejse.
Af Lektor Tage Nørregård.

Redaktionen har bedt mig om at skrive lidt om vor Rejse i Sommer,
Saadanne Skolerejser er jo allerede en gammelkendt Ting indenfor den
danske Skole, og vor betegnede sikkert ikke i nogen Henseense noget
nyt; men da det er første Gang, Forsøget er gjort ved vor Skole, kan
det maaske have Interesse for Bladets Læsere at høre lidt om den.
Det havde oprindeligt været min Plan at starte en Skolerejse til Eng:
land; men da Prisen for en Englandsrejse i ca. 14 Dage vilde blive omf
kring 200 Kr., viste det sig at være vanskeligt at faa fornøden Tilslut:
ning til den. Saa ændredes Planen da til at gælde Tyskland. Derved
sparedes Sørejsen og desuden frembyder Tyskland mange Fordele for
en Skolerejse. For det første er Tyskland i al Almindelighed jo billigt
nu; baade for Mad og Natteleje ligger Hotelpriserne betydelig lavere
end de danske; saa er man i saa god Overensstemmelse med tysk Skik,
naar man forsøger at rejse billigt, og endelig har man i Jugendherber:
gerne et Tilholdssted, der nedsætter Rejseudgifterne til det minimale.
Paa disse baseredes da ogsaa for største Delen af Rejsen. Herberget by:
der paa Natteleje, Madras og Tæpper — undertiden paa Gulvet, under:
tiden i Senge — til en Pris af 20—30 Pf. for Skoleungdom under 20 og
ledsagende Lærere, »Suppen« og Morgenkaffe og Brød og Smør til yderst
beskedne Priser; iøvrigt kan man ogsaa selv lave Mad der, om man vil.
Endnu er de af meget forskellig Kvalitet; et Sted kan det for Eks.
være en Bagermester eller Slagter, der har bygget en lille Tilbygning til
sit Hus og i begge Bygninger fyldes hvert Rum med Sengesteder, saa
der bliver Plads til en 70 Personer, mere hyggeligt end egentlig bekvemt,
Eller som i Wernigerode en stor Skyttelags:Restauration, der fra Stue
til Loft kan tage op til 400. Det ideale Herberge saa vi i Hildesheim,
der har Kommunen bygget et Herberge for Piger, smagfuldt og hygge:
ligt i alle Enkeltheder, med udmærkede Sengesteder og de lækreste Va:
ske: og Baderum; af den Slags bliver der Dag for Dag flere. Her fik vi
ogsaa alle en udmærket Aften, Suppe og Gullasch — for 90 Pf! Lige
bekvemt og hyggeligt var der altsaa ikke alle Steder; men Selskabet
var som Regel det bedste, mest vandrende Skolebørn med Lærere, der
paa faa Undtagelser nær overholdt god »Herbergsorden«, og var end
Lejet ikke altid lige blødt for forvænte Rygge, sov man dog snart godt
nok dér efter Dagens Strabadser.
Naar vi havde faaet vort Morgenmaaltid i Herberget, provianterede
vi paa Vejen, og paa et eller andet smukt Sted nød vi den medbragte
Mad: Brød og Smør, Tomater, Bananer eller Ost og Marmelade, og
dertil købte vi Drikkevarer paa Stedet, hvor vi havde slaaet os ned.
Om Aftenen efter endt Tur hævede vi os derimod i Reglen over den
enklere Livsførelse ved at spise en Hotelmiddag, og en tre Nætter, hvor
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de stedlige Herberger var optagne, tilbragte vi paa Hotel, hvad der
unægtelig smagte godt etter en otte Dages Herbergsliv; navnlig var det
en Nydelse at kunne vaske sig grundigt — paa Herbergerne maatte man
undertiden nøjes med den Vask, man afstedkom, balancerende med
Sæbe, Haandklæde og sine andre Fornødenheder i et Skur eller paa en
aaben Mark; det var egentlig det mest ubekvemme ved Herbergerne.
Jernbanerejserne foregik paa tredje eller fjerde Klasse, de gik som
Regel meget bekvemt; Den besværligste var Turen fra Thale i Harz til
Lübeck, den skulde have taget 10 Timer; men da de tyske Baner har
det overlegne Princip at gennemføre de hurtige Tog planmæssigt og
saa lade det gaa med Tilslutningen, som det bedst vil føje sig, blev
den paa 13 Timer, og det var endda et Held, at det ikke blev 14. 13 var
nu nok, for det var en Søndag (med billig Kørsel), IV Klasse med fem
Omstigninger, og som Regel var der kun Siddeplads til Halvdelen. Ah
ligevel gik det over Forventning; vi lærte hurtigt at indrette os paa Gub
vet ved Hjælp af Regnfrakker og Rygsække, og det var et formeligt
plastisk Syn at se Deltagerne i store Grupper synke sammen i en sta;
digt fornyet Søvn. Trætheden efter Rejsen var heller ikke større, end
at vi efter Ankomsten til Lübeck ved 10 Tiden tog ud til en fornøjelig
Kaffe; og BiersAften hos en Familie, hvor den danskfødte Frue var en
Slægtning af en af Deltagerne.
Paa den Maade blev Turen temmelig billig; for Eleverne, der havde
Nedsættelse paa Jernbanerne, kom hele Rejsen paa 100 Kr., hvortil saa
naturligvis kom Lommepenge efter den enkeltes Behag.
Og det var ikke lidt vi fik at se for Pengene. I de 13 Dage, Rejsen
varede, kom vi til Hamburg, derfra videre til Hildesheim, saa en fen)
Dages Fodvandring i Harzen fra Goslar til Thale, og hjem over Lübeck,
Slesvig, Flensborg, V. Sottrup og Sønderborg. Foruden Storstaden Ham;
burg fik vi saaledes et Indtryk af de gamle Indlandsbyer som Hildes;
heim og Goslar med deres Præg af gammeltysk Haandværkerkultur,
paa mange Maader en ejendommelig Modsætning til den mere storsti;
lede Patricierstil i Hansastaden Lübeck, og saa igen af de to gamle dan;
ske Byer Flensborg og Slesvig, hvor dansk og tysk mødes. Men for de
fleste blev dog nok det stærkeste Indtryk Vandringen i Bjergene. Det
var for Flertallet det første Møde med Bjergnatur, og er end Harzetn
maaske nok den forvænte Alperejsende for smaatskaaret, er og bliver
det dog en herlig Natur, fuld af Afveksling, snart idyllisk, snart stor;
slaaet. Brockens vide Udsigt blev vi ganske vist snydt for — den skjul;
tes i Taage og Regn — men Harzens mægtigste Parti, Bodesdalen, fik
vi at se i al sin Skønhed. Vi var nemlig i høj Grad begunstigede af Vej;
ret. For de hjemmeværende Paarørende var vist Hovedindtrykket af
vor Rejse, at vi var ude for en højst uhyggelig Naturkatastrofe; for os
blev imidlertid Indtrykket heraf ikke nær saa fremtrædende. Vi havde
ganske vist forfærdeligt Uvejr paa Brocken ,hvor vi i Timevis sad i
Halvmørke, stuvede sammen i Hotellets mægtige Sale; Nedkørslen ad
en Banestrækning, som over;fossedes af stride Bække, hvor det af og
til sank i Skinnerne, og hvor vi hele Tiden maatte stoppe, mens Dæm;
ningen udbedredes, var ikke uden Spænding; men det var først, da vi
var over Faren og havde naaet Dagens Maal, at vi ved at høre om Tog;
ulykken længere nede blev klare over, at ogsaa vi havde svævet i Livs;
fare. Det Held, der fulgte os den Dag, svigtede os ikke Resten af Ti;
den; skønt vi var ude for Tordenvejr med Skybrud endnu tre Dage,
blev ikke een gennemblødt; Uvejret var saa elskværdigt at vente, til
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vi var i Ly paa en Restauration efter Frokosten etler var naaet til Da=
gens Maai.
I skønneste Vejr afsluttede vi ogsaa Rejsen i Sønderjylland; Slesvig
og Dannevirke, Sankelmark og Isted, Flensborgs gamle Kirkegaard og
Duborgskolen saa vi i dejligt Sommervejr, og jeg tror nok, at da vi gled
ud over den blaa Flensborgfjord, indkranset af Bakker og grønne Skove,
følte vi alle, at her var en Naturskønhed, som ikke fordunkledes af Har;
zens Bjerge og Dale.
En særlig festlig Afslutning fik Turen ved Besøget i Vestre Sottrup,
den selvfølgelige og glade Gæstfrihed, vi for største Delen fremmede
Mennesker blev modtaget med, gav os et ganske særligt, hjerteligt Ind;
tryk af at være hjemme igen.
I det hele maa det siges, at Turen var begunstiget af Lykken fra først
til sidst; ikke eet virkeligt Sygdomstilfælde indtraf der, ikke eet rigtigt
Uheld mødte os.
Naar jeg derfor, uden i nogen Maadeat ville tillægge mig selv nogen
Ære derfor, kan bekræfte, at det var en gennemlykket Start for Ribe
Katedralskoles Sommerrejser, maa jeg dog endnu nævne en Faktor, der
var afgørende derfor. Nemlig Selskabet. Ganske vist kunde det siges
et være lidt blandet, for saa vidt som det bestod af Personer fra 13 Aars
Alderen op til Halvtredserne — der var foruden 19 Elever og Studenter
undertegnede med Hustru, Lektor Jensen, Adjunkt Frk. Mortensen, Frk.
Veldbæk, Stud. mag. Karl Nielsen og, last bot not least, Pedel Nielsen,
men der var et udmærket Rejsehumør og godt Sammenhold over hele
Flokken, vi var besjælede af den rigtige Rejseaand, som hk sit klassiske
Udtryk i Pedellens Valgsprog: ))Vi er jo ude for at more os«, gentaget
med samme Humør, naar Fødderne begyndte at ømme sig og naar Reg;
nen truede med at spærre os inde. Det var heller ikke uden Stolthed
paa Skolens Vegne, at jeg fra Værten i )>Slesvighus« fik den Erklæring,
at saadanne unge Mennesker var det ingen Sag at huse; han vilde ønske,
at alle hans Gæster var saadan.
Det samme siger jeg: det gaar af sig selv at værg Rejseleder med saa:
dant et Følge. Gid jeg snart igen kunde komme ud paa den Maade.

FRA RtPENSER-SAM FUNDET
Da Ripenser Samfundet for 2 Aar siden for første Gang
kaldte til Translokationsfest i Ribe, var der et stort Antal
Medlemmer, der fulgte Indbydelsen til at gæste Skolebyen un;
ner festlige Former.
Desværre skulde det ikke gaa saaledes ved den forsøgte
Gentagelse i Aar. Translokatinen fandt Sted den 28. Juli under de traditio;
nelle Former i Skolens Gymnastiksal.
Ripenser;Samfundet havde udsendt Indbydelse til en Fest, der foruden Be;
søg paa Skolen skulde omfatte en V isit i det gamle Kloster, Udflugt med Mo;
torbaad til Slusen og Souper og Bal paa Hotel Dagmar, Prisen var moderat i
alt 5 Kr., men der meldte sig kun 14 Deltagere, hvorfor man fandt det rigtigst
at aflyse Festen, hvilket var saa meget mere beklageligt, som en Del yngre
Medlemmer, der ikke vilde eller rettere maaske ikke kunde ofre Penge til Spis;
ningen, uden at melde sig kom til Ribe og selv arrangerede en lille Sammen;
komst paa Hotellet om Aftenen. Naar man ad Aare — og der maa nu hengaa
nogen Tid — kalder til Fest i Ribe, maa man af alle forlange, at de melder sig
forud, enten de ønsker at deltage i Spisningen eller ikke, og det maa anføres i
Indbydelsen og burde, kan vi forstaa, ogsaa være gjort det i Aar.
Naar der i Aar ikke kunde opnaas tilstrækkelig stor Tilslutning, maa det
sikkert for de udenbys boendes Vedkommende tilskrives de daarlige Tider og
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det endnu daarligere Vejr netop i den Periode af Juni samt for Ripensernes
Vedkommende et Sammentræf af Omstændigheder, Bortrejse o. s. v.
Forhaabentiig vil man atter ved Lejlighed vende tilbage til Translokations;
festerne, og for de ripensiske Medlemmers Vedkommende var det maaske ikke
af Vejen at forsøge en Vinterfest.

Hvad synes De bedst om ved Ripenser-Bladet?
En Enquete.
Vi bringer nedenfor det første Bidrag til vor Enquete, som vi har modtaget
fra den unge Handelsmand E r i k v. H u t h (Søn af afdøde Herredsfoged
v. Huth i Ribe), der er ansat i et engelsk Handelsfirma i Afrika.
Til Redaktionen af Ripenser;Bladet,
Ribe.
D e spørger, hvad man synes bedst om i Ripenserbladet! Alt er morsomt
at læse om, især for et Menneske, der lever saa langt væk fra det lille Dan;
mark som jeg. Skulde jeg imidlertid fremhæve et Afsnit, da er det «Fra
RipensersSamfundet«, som paa en fornøjelig Maade holder gamle Venner og
Kammerater i Kontakt med hinanden; og jeg vil bede Redaktionen opfordre
Abonnenterne til at sende Bladet saa mange Personalia som muligt.
Jeg ser i Medlemslisten, jeg er opført til Adresse: Mile 23%, Thika Line,
Mombasa, Kilindini, East;Africa, vil De være saa venlig at rette dette til:
Erik von Huth, Accountant and secretary ved The B. E. A. ,Planting's Co. Ltd.
Post Box Ruiru, Kenya Colony, B. E. A.
Med Højagtelse
E. v. H u t h .
V i spørger fremdeles Medlemmerne: »Hvad synes D e bedst om ved »Ri;
penser;Bladet«?
Ribe Katedralskole.
Konstitueret Adjunkt E. A s k g a a r d er under 3. Juni fast ansat ved
Skolen.
Adjunkt K i ø r b o e er forflyttet til Aarhus Katedralskole.
Den 1. September havde Katedralskolens Lærere og Elever sammen med
Statsseminariets Lærere og Elever en vellykket Udflugt pr. Ekstratog til Him;
melbjerget.
1. og 2. G.s aarlige geologiske og historiske Udflugt fandt Sted under Le;
delse af Lektor N ø r r e g å r d og Adjunkt J ø r g e n s e n den 14. September.
Den gik med Rutebiler til Løgumkloster, Tønder, Møgeltønder, Grænsen ved
Rudbøl, Højer og Trøjborg.
Lektor A m o r s e n fyldte den 7. Oktober 69. Aar.
Adjunkt R. P. M a d s e n kan i Aar fejre 25 Aars Studenterjubilæum.

Den 24. Maj afsløredes under Overværelse af Repræsentanter for de højere
Læreanstalter i Botanisk Have Billedhugger Bregnøs Buste af den afdøde
berømte Botaniker Professor E u g e n i u s W a r m i n g (Ripenser;Samfundets
første Formand). Ved denne Lejlighed talte Professor Ostenfeld og Professor
Otto Pettersson fra Stockholm om Warmings Betydning, og Rektor magnificus
Professor Holger Pedersen og Professor Jens Warming takkede for Mindes;
mærket henholdsvis paa Universitetets og Familiens Vegne. Blandt Bidrag;
yderne til Busten var ogsaa Ripenser;Samfundet.
Forlovelse er indgaaet mellem Frk. Agnes Andersen, Datter af Hotel Riber;
hus Ejer, og Handelsmedhjælper Leo Vendelbo i Hellerup.
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Forlovelse er ligeledes indgaaet mellem Bankassistent i Ribe Diskontobank
H. Stensig og Frk. Edith Thude, Datter af Gdr. Thude i Vilslev.
Jacob A. Riis' Enke og hans yngste Søn, Journalisten Geo W. Riis, har i
denne Sommer gæstet Ribe.
Adjunkt Maltbæk i Haderslev har faaet Japetus Steenstrups Legat for en
zoologisk Afhandling om Frynsevinger.
Gamle Konditor Hansen i Ribe er død 83 Aar gammel.
Et Selskab af skandinaviske Lærere, der har været paa Kursus paa Hinds:
gavl, har atter i Aar besøgt Ribe. Ligeledes har den gamle By haft Besøg af
nordiske Studenters Vandrelejr.
Spejderne af 1. Ribe Trop har erhvervet det maleriske lille Hus i Tange
Bakker, der er indrettet til Vandrehytte for Spejdere og unge Mennesker, der
gæster Ribe.
Bestyrer Tarp paa Ribe Vandværk kunde den 1. September fejre sit 40 Aars
Jubilæum i Kommunens Tjeneste. Siden Vandværkets Anlæg har Hr. Tarp
paa udmærket Maade bestridt sin Stilling.
Hr. Viggo Tarp, der i en Aarrække har haft et SygeplejesBureau i Amerika,
har i denne Sommer gæstet Ribe.
Formanden for De danske Forsvarsbrødre og Kasserer i Finanshovedkassen,
Kaptajn Schiøler, er pludselig afgaaet ved Døden 64 Aar gammel. Kaptajn
Schiøler var i sin Tid et meget skattet og virksomt Medlem af R. S.s Bes
styrelse.
Vort Medlem Redaktør Franz v. Jessen har sammen med den danske Ges
neralkonsul Proor i Paris gæstet Ribe. Resultatet af Besøget blev bl. a. et
Løfte om at tale i RipensersSamfundet om muligt ved Rusgildet.
Red. Franz von Jessen var jo Medlem af R. S.s første Bestyrelse og har tros
fast fulgt Foreningens Trivsel siden.
Forfatteren Svend Fleuron har gæstet Ribe. Han omgaas med Tanken om
at skrive en Bog om Storkene.
Forlovelse er indgaaet mellem Frk. Aase Hass, Datter af Direktør H. i Køs
benhavn, og Valdemar W illemoes i Marseille, Søn af Redaktør Willemoes, Ribe.
Missionær, Dr. phil. Frederik Moe i Lyngby, tidligere Ribe, er afgaaet ved
Døden 76 Aar gammel.
Rektor Julius N ielsen er udnævnt til Rektor ved Metropolitanskolen.
Frk. Eli Dybdal, Datter af afdøde Lektor D., har bestaaet Skoleembedss
eksamen i Engelsk og Fransk. Forlovelse er indgaaet mellem Frk. Dybdal og
stud. jur. Tage Jessen, Søn af den kendte sønderjydske Fører, afdøde Redaktør
af »Flensborg Avis«, Jessen.
Ribe Stiftsmuseum har faaet testamenteret en smuk Malerigave efter af:
døde Apoteker Mørk Hansen og Hustru, født Møller. Det er et Portræt af
Skibskaptejn I. F. Møller (af den kendte Ydermøllerslægt), der døde paa cn
Rejse fra Honkong til England i 1861. Billedet er malet af J. Roed, og det er
indfattet i en smukt udskaaret kinesisk Ramme, som Kaptajn Møller har hjems
ført fra Kina. D et er Kaptajn Møller, der har skænket Ribe Katedralskole
acns store etnografiske Samling og flere geologiske Ting.
Tegneren, Guldsmed Jacobsen har udsendt to nyt imukke Raderinger, en
fra Spadserestien ved Ribe Plantage og en anden af Drachmanns Hus paa Skas
gen. Hr. Jacobsen har atter vist sin Interesse for R. S. ved at skænke et
Eksemplar af hver af Raderingerne til Bortlodning blandt vore Medlemmer
ved Rusgildet.
Reservelæge ved Ribe Sygehus, cand. med. & chir. E. Schoustrup Thomsen
viedes den 1. August til Frk. Jenny Jensen, Datter af afdøde Lærer Jensen.
Frk., cand. phil. Bodil Willemoes, Ribe, er ansat i den danske Legation i
Prag.
Mandø Kirke fejrede den 14. August 200 Aars Jubilæum.
Forlovelse er indgaaet mellem Frk. Thora Pinholt, Datter af Folketingsmand
P., og Ingeniør, cand. polyt. P. Alsted, Søn af Rektor Alsted i Vejle.
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Vort Medlem Maleren Stephan Ussing har atter 1 Aar malet en Række
gode Billeder fra Ribe fra Gaardene, Husene og Engene. Blandt Billederne er
et stemningsfuldt Parti fra den gamle Rektorhave med Puggaard. Ogsaa fra
Haderslev har den flittige Maler hjembragt en Række meget tiltalende Billeder.
Den gamle Ribe=Maler Johan Rohde har atter i Aar gæstet Ribe, hvor han,
der ikke har svigtet sin Ungdoms Malerby, har malet en Række indtagende
Billeder. Hr. Rohde har tillige lovet Ripenser.Bladet at fortælle nogle gamle
Ribeerindringer, og da han, foruden at være en udmærket Maler, er en meget
fornøjelig Fortæller, har vore Læsere altsaa noget at glæde sig til.
Den 29. August skete der ved Ribe Kammersluse en sørgelig Ulykke,
hvorved den afholdte Slusemester Møller omkom under Arbejdet i en Ajles
kule. Møller, der havde været ansat ved Slusen siden den blev bygget, var
en skattet Formand for Marineforeningen i Ribe.
Den 16. December fylder Bankdirektør H. WindfeldsHansen i Ribe 80 Aar.
Ribe Foredragsforening kunde den 19. September fejre 25 Aars Jubilæum.
Forlovelse er deklareret mellem Frk. Sylvia Christensen, Datter af Hotels
forpagter C., Centralhotellet i København," og stud. jur. Aage Jørgensen, Søn
af Hestehandler P. Jørgensen i Ribe.
Lærer ved Ribe Borgerskole Kaptajn Ipsen fejrede den 15. Oktober 25 Aars
Jubilæum ved Ribe Skolevæsen.
Købmand J. Fr. Nielsen, en Broder til Pedel Chr. Nielsen, fyldte den 5. Oks
tober 60 Aar.
Vort skattede Bestyrelsesmedlem, RipensersSamfundets Stifter, Læge Knud
Fogh, er ansat som Lærer ved Officersskolen paa Frederiksberg Slot, hvor
han skal holde Forelæsninger i Sundhedslære.
25 Aars Studenterjubilæum.
25 Aars Studenterjubilæum fra Ribe Katedralsskole er følgende. Hele Stus
denterholdet er i Live:
Professor, Dr. phil. Peter Jensen, København, Grosserer John Johnsen, Køs
benhavn, Højskoleforstander Nørgaard, Antvorskov, Overretssagfører Vogt,
København, Overretssagfører Bech, Sønderborg, Ingeniør Eskesen, Holte, Dr.
Kamp, Skive og Ingeniør Dyhre Poulsen, København.

RipensersBladet.
En D el Stof, deriblandt Beretning om »Hejmdals« Trivsel i 1926 samt Reb
teiser og Tilføjelser til Medlemslisten, har vi maattet udskyde til næste Nr.
Næste Nr. udsendes som Julenummer. Det bliver saa vidt gørligt paa 16 Sis
der. Bidrag til Nummeret, og saadanne, helst Biografier, Personalia og Skolen
erindringer ønskes meget gerne, maa snarest sendes til Redaktøren i Ribe.
RipensersSamfundets Bestyrelse
bestaar af:
Overretssagfører Peter P a u l s e n (Formand), Frederiksberggade 1, K. Telf.
9105 og 9196, Privat: Bauneallé 9, Lyngby. Telf. Lyngby 807.
Lektor C. A m o r s e n (Næstformand), Ribe.
^
T
Bankbogholder K. P o n t o p p i d a n (Kasserer), Lyngby Bank. Telf. Lyngby
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Et 200 Aars Jubilæum.
Ribe Kafedra/sko/e kunde i Aar med god
Grund mindes 200;Aaret for Indvielsen af
den smukke, gamle Skolebygning (nu Spare;
kassens Friboliger) lige over for Domkirkens
Ffovedindgang, paa Hjørnet af Skolegade og
Grydergade, hvor Skolen havde ligget
siden omkring Aar 1500. Endnu ses i Gaar;
den bag ved Bygningen fra 1726 Resterne af
den ældste Skole der paa Grunden, den, der
i Peder Padadius' Tid efter hans eget Si;
gende skal have rummet omkring 700 Peb;
linge(!). —
Aarene omkring 1720 var en Grødetid for
Ribe Katedralskole. Da Christian Fa/sfer i
1712 — samme Aar som Brødrene Hans
Hdo/f og Broder Brorson dimitteredes — blev Konrektor, fandt han
Skolen i en sørgelig Forfatning. Hørerne var uduelige, i bedste Fald lige;
glade med deres Arbejde, Peblingene dovne og uvorne og selve Skole;
bygningen i Forfald. Med Iver tog Falster fat paa Arbejdet. De Refor;
mer, der indførtes under Rektor Hans Sirich (1712—22), skyldtes ude;
lukkende hans unge nidkære Konrektor. Hurtigt fik alt et andet Ud;
seende: ^Undervisningen fik nyt Liv, Fliden opvaktes af siti døsige
Slummer, Sædeligheden understøttedes ved en alvorlig Skoletugt, og
snart lokkede Rygtet om denne velgørende Forandring Disciple fra alle
K; n er til Ribe Skole.« siger Falsters Beundrer, Rektor P. N. Thorup i
sin Biografi af ham fra 1828.
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Disputereøvelser indførtes paa ny, og et Skolebibliotek stiftedes og
indviedes i 1720.
Det var derfor kun simpel Retfærdighed, at Falster ved Rektor Si?
richs Afgang i 1722 udnævntes til hans Efterfølger i Embedet. I Juli
1723 højtideligholdt Falster sit »Brøllup med Riber Domskole«, hvorom
hans »Brude?Vers« ved samme Lejlighed melder.
Nu kom Turen til Skolens Bygninger. Ligesom ved Oprettelsen af
Biblioteket havde Falster her en kraftig Støtte i den virksomme Biskop
Laurids Thura. Denne havde i 1723 til Frederik den 4. indgivet og faaet
bevilget en Ansøgning om at maatte optage en Kollekt i Jyllands fire
Stifter for at faa Hørernes faldefærdige Boliger bygget op paa ny, og
ydermere havde Biskoppen henvendt sig til flere af Skolens Venner og
Velyndere om at bidrage. Med Anmodningen herom fulgte et Verser
brev af Falster i de fem Høreres Navne.
De »fem Brødre fra Ribe« bønfalder om Hjælp til den syge Moder,
som
ligger svag,
Herkbruden indtil døden,
Hnfegfef af et heftigt Slag,
Og haver hielp fornøden,
da Huset er saa forfaldent,
Hf ingen Krøhling-hyffe^Hrf
Kan være saa vanheidig,
Bi Hogfer?Huus paa Marken snart
Saa uset og hrøstfældig..
Hor Veg seer ud, som Kfol med hutl
Paa Hihu fuld af Klude,Horf Tag, som Hat foruden pul!,
Hvor haaref hænger udb;
Korf sagt, hvis Bygning Svaghed var
Ln Dyd, da kand vi sige,
Hf Kiher^Skoie neppe har
1 Dannemark sin Lige.
Det hjalp. Der indkom i alt omtrent 2000 Rigsdaler, nok til at bygge
Hørerboligerne om for.

Grundstenen nedlagdes den 20. April 1724, og i Slutningen af No?
vember samme Aar var Arbejdet færdigt. Den smukke, ny Bygning,
paa hvis Forside over for Domkirken Frederik den 4.s Navnetræk med
Krone over og Aarstallet 1724 er anbragt, staar endnu med sit Ydre
omtrent som paa Falsters Tid, mens det indre derimod i de over hun?
drede Aar, Skolen endnu havde til Huse der, stadig har gennemgaaet
kraftige Forvandlinger. Huset var fra først af kun bestemt for Hørerne,
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men kom ogsaa Disciplene til gode, for saa vidt de om Vinteren læste
paa Hørernes Værelser, da der ikke fandtes Kakkelovne i de egentlige
Klasseværelser.
Da den nye Bygning for Hørerne stod færdig i al sin Pragt, viste det
sig klart, i hvor slet en Tilstand den egentlige Skole, der stødte op til
den, befandt sig; den stod, skriver Biskop Thura i en Beretning om
Byggeværket (dateret den 15. November 1727*)) Hikke anderledes, end
om en pjaltet og K!udc:bødt Staader var kommen at staae en yndig og
pyntet Brud ved Siden.<(
Folks Skumlerier udeblev heller ikke ved den Lejlighed, idet nogle
at Byens egne Borgere sammenlignede den egentlige Skole, som endnu
i 1726 stod forfalden og trængte højlig til en Ombygning, med Hører:
nes Boliger, som man fandt var et "Palais.«
Disse misfornøjede — hedder det videre — "kunde dog meget let
og mageligen have sat deres Sind i Rolighed og langt uden for al Bekym:
ring og Fortrydelse, dersom det kun havde rundet dem i Tanker, at til
Bekostningen derpaa var af dem ikke den mindste Hvid eller Søsling
enten forlangt eller udgivet.«
Saa maatte Falster og Thura i Gang igen.
Med samme Iver som før tog de sig nu af denne nye Opgave. Bi:
skoppen henvendte sig til sine Velyndere ved Hoffet og andetsteds i
Landet og udvirkede da kg]. Bevilling til en Kollekt i Fyns Stift i det
nævnte Øjemed.
Hvad der endnu manglede, modtog Falster fra sin Velynderinde,
Geheimeraadinde Harboe paa Støvringgaard, hvor han plejede at til:
bringe sine Sommerferier.
I Løbet af 1726 blev da den egentlige Skolebygning bag Hørernes
nye Boliger istandsat, og endelig kunde man den 13. Januar 1727 holde
indvielsesfesten, om hvis Forløb vi faar et tydeligt Begreb af Beretnin:
gen i Ribe Katedralskoles Protokol fra 1727.
Falster havde nemlig strax ved sit Rektorats Tiltrædelse ladet ind:
rette en autoriseret Protokol, hvori omhyggeligt anførtes de til Skolen
knyttede Legater. Med samme Nøjagtighed har han ogsaa aflagt Regn:
skab for Skolens Indtægter og Udgifter i hele sin Embedstid. Skriften
er Falsters egen Filologhaand, yderst sirlig, ligesom man heller ingen
Udstregninger eller Skrivefejl finder. Af særlig Betydning er de ved
hvert Aar anførte "Acta anni«, som udgør en fortløbende Skolekrønikc,
Denne Skoleprotokol, der gaar lige fra 1723 til 1805, er det heldigvis
lykkedes at unddrage det ubarmhjertigt Aflevering krævende jydske
Landsarkivs graadige Hænder, saaledes at dette for Ribe Katedral:
skoles Historie saa interessante Dokument findes paa sit egentlige Hjem:
sted (Bibliothecå scholae Ripensis) frem for at føre en upaaagtet Til:
værelse, druknende blandt saa meget andet i ligegyldige Omgivelser.
Vi giver Ordet til Falster selv, som under Acta anni MDCCXXVI1
meddeler følgende:
»I dette velsignede Aar er Riber Ny Domskole, efter forhen lykke:
lig fuldbragt Bygning, indviet Mandagen den 13. Januar med følgende
Solennitet: Løverdagen forhen, som var den 11. Jan., udsendte Rector
scholæ i en Karm de 2de øverstc Collegæ, Messieurs Friis og Clausen,
som paa hans Vegne inviterede alle fornemme Folk i Byen, af begge
Kiøn, til at paahøre hans Tale, og derefter i Rectoris Residentz, Pug:
*) Findes i Stiftsarkivet; Skolen ejer en Kopi.
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gaard, at bivaane og tage Deel i en sømmeHg Tidsfordriv og Fornoys
else.
Paafoigende Mandag, som meidt er, Klokken 1 slet om Eftermiddag
gjorde Rector med sin øverste Leitze sit Optog fra Puggaard til Skolen,
hvor han med Trompeter blev ¡modtagen, saavelsom og alle indbudne
Tilhørere, fra de fornemste, Fru Geheimeraadinde Harbo, Hs. Exe.
Hr, Gabel med Frue og Frøkner etc. etc. indtil de ringeste. Klokken
lidet over 2 slet, da alle saavel af Landet som Byen inviterede Audis
tores (foruden en overmaade stor Mængde af andre selvbudne, skikkes
lige Giæster) vare tilstede, gjorde Cantor Scholæ, Mons. Henrik Hornes
mann, den første Begyndelse med en ziirlig og angenem musique.
Imidlertid stigede Rector i Cathedra, og holdt i sit Modersmaal
den metriske Tale, som siden er gjort almindelig ved Trykken af typos
grapho univers. Hafn., Johan Jørgen Høpffner, og findes i Skolens Biblios
thek, dediceret til den brave og priselige Frue, Fr. Kirstine Harbo, hvis
besynderlige og uskatterlige Fortjenester imod Skolens Bygning (som
fornemmelig ved Hende blev begyndt og fuldendt) bør hos alle vore
Efterkommere være i udødelig Minde. Bemeldte Tale med imellem
foyede Musik var efter halvanden Times Forløb formedelst Rectoris
Upasselighed tilende; da den Høyærværdige Guds Mand, Biskop Thura
siden in medio hominum opstod og sluttede Solenniteten med Taksis
gelse til den naadige Gud, som saa underlig havde sørget for Verket,
samt andre Vedkommende, som havde elsket os, og opbygt os Synagos
gen. Endelig forføyede samtlige høye og fornemme Tilhørere sig i Recs
toris Residentz, hvor de ligeledes med Trompeter bleve ¡modtagne, og
Ungdommen fornemmelig, indtil imod Morgenstunden glædte sig inds
byrdes med hinanden.«
Falsters metriske Indvielsestale er tilegnet Skolens uforlignelige Vels
ynderinde:
Tag dog, Tru Harboe, naadig fag
Imod min ringe Taie,
Paa RibersSko/es Jube/=Dag,
Som Jeg ud dig befa/e.
Det var ikke uden Grund, at han tilegnede sit Festdigt til Fru Hårs
boe, som var rede med sin Støtte, da Værket begyndte, og drog Oms
sorg for, at det blev fuldendt. Hun var paa Falsters indstændige Ops
fordring selv til Stede ved Festen.
Verstalen gennemfører iøvrigt det pudsige Billede af den betrængte
Skole som en nødstedt Barsclkvinde, der lykkeligt forløses ved Fru Hårs
boes og andre gode Hjælperes Bistand.
Derefter afsynger aChorus, Bestaaende af samtlige Skolens Discipler«
følgende Hymne:
Hi/ uære Dig du benedidede Sko/e,
Vi dine Sto/e
Seer besat paa aZ/e Kanter
Med /euende Diamanter;
He/d, Naade, Lykke dig skee
Samt Ve/signe/se/
Gud dig fryde
Og bepryde
Du Ve/signede i ksrae/,
Gid det gaa Dig nu og a/fid ue/Z
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Falsters Giæde over det heldigt fuldbragte Værk er saa enthusia=
stisk, at han sætter
vor <Sko/e;Tabernake/
Blant Verdens Bygninger det ottende Mirakel
ved Siden af, ja endog over Oldtidens syv Underværker:
— disse Verdens syv Mirakler haan/ig blues,
naar Riber Skole ret i sin Gestalt beskues.
Til Slut priser han Biskop Thura for hans virksomme Hjælp:
Se Biskop Thura, dette er
Dend Tøn, Du her kand vente.
Din Godhed skal blant os enhver
Med Kierlighed forrente,
da naar du sover sødelig
Blant dine døde Tædre,
Da skal vor Riber Skole dig
Velsigne, takke, hædre.
Saaledes havde Falster ogsaa rejst Ribe Katedralskole af dens ydre
Forfald, og han ønskede ikke at forlade den. Baade i 1719 og 1732 var
Universitetet uden hans Vidende og mod hans Vilje ude efter ham, og
i 1726 maatte han kraftigt modsætte sig gode Menneskers velmente For^
sog paa at skaffe ham Rektoratet i Roskilde. Trods de højere Lønnim
ger, han kunde vente, fristedes han ikke til at forlade sit kære.Ribe,
hvor han var tilfreds.
Lyksalig feg priiser
dend Dag feg er baaren,
Dend Dag, feg uværdig til R i b e blev kaldt.
Om Ptolemæus i Ægypten, hvis Regiering
Saa mild beskrives og, saa gavmild mod Studering,
Var til endnu, og mig tilbød, feg veed ey hvad,
Nand aldrig mig dog fik fra Dig og Riber^Stad.
Veg vilde svare ham, som figentræet sagde,
Der Træerne for det RegieringsÆronen lagde,
Skall feg min Sødhed og min Trugt forlade saa?
Ty ald Ægypten mod mit Ribe kand forslaa
hedder det i ^Riber Dom^Skoles Lyksaligheds fra 1729, en Kantate i
Anledning af Indvielsen af et af Stiftamtmand Gabet oprettet Kommu:
nitet*).
Dersom disse Tilbud om Forfremmelse var kommet blot nogle Aar
senere, havde Falster maaske ikke været utilbøjelig til at tage imod dem.
Den fremtrængende Pietisme, repræsenteret af Thuras Eftermand paa
Ribe Bispestol, Matthias Hnchersen, og flere af hans egne Hørere gjorde
ham hver paa sin Vis Livet surt. —
*) Et Exemplar af denne Kantate (trykt i Flensborg 1729) findes paa Ribe
Katedralskoles Bibliotek; derimod ejer det kgl. Bibliotek ikke noget.
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Da Hundredaaret for Begivenheden oprandt, var Peter Nicolai Tho:
rup Ribe Katedralskoles Rektor. Han var en Mand med levende Sans
for Skolens stolte Fortid og en varm Beundrer af Chr. Falster og hans
Livsværk. Om hans store Interesse for Skolen vidner den Række Pro:
grammer, som han udgav fra 1823 (1828 kom en Falsterbiografi af ham),
ligesom Stiftelsen af det ThuraTalsterske Legat skyldes ham. Til Am
skaffelse af Biskop Thuras og Rektor Falsters Billeder til Skolen havde
Thorup nemlig i Programmet for Juli 1826 i Anledning af KXbAarsdagen
for Skolebygningens Indvielse udstedt Indbydelse til at tegne Bidrag.
Der indkom ved denne Lejlighed et saa rigeligt Beløb, at Malerierne
kunde anskaffes og et Mindelegat oprettes af Overskuddet. Disse Ma=
lerier, hvoraf Falsters er gengivet ovenfor, pryder som bekendt endnu
Ribe Katedralskoles Syngesal.
Selve Jubilæumsdagen lod Thorup heller ikke gaa upaaagtet hen.
I Riher Stifts Adresseavis'*) Nr. 3 for Tirsdagen den 9de Januarii
1827 finder vi følgende Indbydelse fra Ribe Katedralskoles Rektor:
»Cathedralskolens Bygningers Indvielse den 13. Jan. 1727 erindres
næstkommende 13de Jan. ved en latinsk Tale, som holdes paa Skolens
sædvanlige Auditorium om Eftermiddagen Kl. 1. Skolens Venner og
Velyndere indbydes til at beære denne Handling med deres Nærvæ:
relse.
Ribe, den 9. Jan. 1827.
Thorup.
1 Dagens Anledning var udkommet et latinsk Program med en Lev:
nedsskildring af Biskop Thura ved Adjunkt Hjort og et Digt af Rektor
Thorup. Til selve Festen indfandt sig i Skolens »Examenssahl«, hvor
de nyanskaffede Malerier af Thura og Falster var ophængte, omvundne
med Rranse af Grønt og Evighedsblomster,**) »en hæderlig Forsamling
af Stiftsøvrighederne, Byens og Omegnens geistlige og verdslige Em:
bedsmænd o. s. v.«, og den aabnedes med et Musikstykke, udført af Db
lettanter, hvorpaa Disciplene afsang en af Rektor forfattet latinsk Ef:
terligning af »Nationalsangen« (Juliane Marie Jessens i 1821 prisbeløn:
nede Fødelandssang: »Dannemark, Dannemark, hellige Lyd, himmelske
Fryd!«):
Dania, Dania, terra vetus,
Dulce decus!
»Nu besteg Skolens Fader, omringet af sin blomstrende Ungdom,
Cathedret« og holdt en aandfuld, latinsk Mindetale, som senere blev
udgivet (Ribe 1827). Festen sluttede med en ligeledes af Rektor forfat:
tet Ode i sapfisk Versmaal til Thura og Falster.
Beretningen i Riher Stifts A dresseavis slutter saaledes:
»Disse sidste Ord (af Rektors latinske Digt) gjenlyde endnu i An:
mælderens Indre, og han føler sig overbeviist om, at hvis Man om 100
Aar atter holder Skolefest i Ribe, vil Mindet om den for sin Skole
utrættelige Thorup ei være uddøet.
Om Aftenen havde Disciplene foranstaltet et muntert Bal paa Sko:
len, til hvilket Lærerne vare indbudne, og der udbragtes en Skaal for
Rector Thorup, efter at følgende af En af hans Disciple forfattede Sang
var afsjungen:
*) den nuværende Ribe Stiftstidende.
**) ifølge Referatet i Riber Stifts A d ressea v is, der udgør et 2:Sides Tillæg til
Nr. 5 (16. Jan ).
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(Denne kvikke Sang gaar rimeligvis paa den da nye Melodi til In=gcmanns »Dannevang veel grønne Bred«)
Hallen, som end trofast staaer,
Under festlig Glæde
Viedes for hundred Aar
Muserne til Sæde;
Kunne vi da tausc her
Glemme Skolens Fædre;
Var vi deres Godhed være!
Uden dem at hædre?

Glædens Kald for hundred Aar
Falsters Sønner løde;
Pigerne i Uskylds Vaar
Froe de Haanden bøde,
Traade op til Dands og Spil,
Glædens Lamper lued —
Klarere dog Glædens Ild
Man af Øiet skued.

Falsters Sønner bleve Mænd
Bragde Navnet Hæder;
Ønsked ofte sig igen
Svundne Ungdoms Glæder;
Mindedes, at af sit Gruus
Han til deres Nytte
Reistc sjunkne Skolchuus
Vilde bort ei flytte.

Falsters Sønner! Eders Roes
Vi maaske ei vinde;
Dog eet Brodcrsind skal os
Kjerligt sammenbindc:
Fa/sfar og hans gæve Ven
Denne Hal har bygget;
Seklet randt — og vi igjen
Festligt see den smykket.

Thi en Falster blandt os staar,
Hvem vi Fader kalde;
Manddoms Kraft som Ungdoms Vaar
Offrer han os alle;
Derfor dybt i Hjertet vi
NavnetThorup skreve,
Og med Fryd vi stemme i:
Sko/ens Rector /eve/
Anmælderen slutter sin korte Beretning med de bedste Ønsker for
Skolen og dens Rector«.
Endnu i Nr. 6 for den 19. Januar findes en Efterdønning af Festlige
hederne i Form af en indsendt Ode i horatsisk Stil: »Til en gammel Ven
paa hans hundredaarige Fødselsdagsfest, sidst afvigte 13de Januar.« —
Falsters smukke Skolehus havde saaledes oplevet sin 100 Aars Fest,
fejret paa tilbørlig Vis. Indenfor den Ramme, som Murene fra 1724—
1726 danner, foretog man som nævnt i Tidernes Løb mange Forandring
ger i Bygningernes Indretning, indtil Ribe Katedralskoles nuværende
Bygning toges i Brug efter Sommerferien 1856. Men i det ydre staar
Bygningen altsaa næsten som paa Falsters Tid, et synligt Monument fra
Ribe Katedralskoles Glanstid under dens navnkundigste Rektor.
Car/ FranOChrisfensen,
stud. mag.
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By arkivar C. N. Termansen.
En Ribe Hisforiograf.
Den 15. November fyldte Ribe Bys Ar?
kivar C. N. Termansen de 70 Aar og blev
i den Anledning hædret af vide Kredse
baade i Ribe og fra hele Landet. Under 25.
November føjedes hertil Udnævnelsen til
Ridder af Dannebrog, en ydre Anerkendelse,
som sikkert har glædet den ny Ridders
mange Venner lige saa meget som ham selv.
Det var en velfortjent Anerkendelse for
Termansens uselviske og dygtige Virke for
hans Fødeby gennem de mange Aar.
Byarkivar Termansen er saa fuldblods
Ripenser som nogen. Farfaderen var Bor?
gerrepræsentant og Næstkommanderende
i Brandkorpset her i Staden og Faderen F. M.
Termansen Bogbinder og Bogtrykker, en Broder til Chr. F. Termansen,
Stifteren af den kendte Boglade.
Efter Skoleaarene paa Ribe Katedralskole fulgte Aarene med Ud?
dannelsen som Handelsmand, og i 1892 overtog Termansen sin gamle
Chef Th. Bøggilds Forretning, som han drev til 1909, da Købmand An?
ton Andersen overtog den.
I Byens Raad fik Termansen tidligt Sæde, og gennem 24 Aars Virke
udfortc han her et fortjenstfuldt Arbejde for Ribe Kommune.
Til Ribe Brandkorps, som Termansen i mange Aar var Chef for,
Ribe Stiftsbibliotek og Ribe Amts Historiske Samfund er Termansens
Navn uløseligt knyttet.
I Aarene 1907—09 ordnede han Byens Arkiv paa fortrinlig Maade,
og da Byraadet efter hans Byraadstid udnævnte ham til Byens Arkivar,
kunde det overhovedet ikke gøre bedre Valg.
Men først og sidst er Clemen Termansens Navn knyttet til Ribes
Historieskrivning. Ofte har han med sin flittige Pen behandlet Ribes
Historie og Topografi i Blade og Skrifter, bl. a. her i Bladet. Altid var
disse Bidrag udført med Paalidelighed og Akkuratesse, ligesom han med
den største Beredvillighed har stillet Oplysninger om saadanne Emner
til andres Disposition.
Termansen er et fremtrædende Medlem af Udvalget for Fortsættel?
sen af Kinchs Ribe Bys Historie. Hans Ekstrakter af Ribe Bys Kæmner?
regnskaber i Tidsrummet 1660—1815, et meget omfattende og værdifuldt
Arbejde, er sammen med den af daværende Kæmner Rosenstand for?
fattede Ribe Bys Jordcbog de bedste Kilder til Ribe Jorders Historie.
De nævnte Ekstrakter giver foruden om Jorderne Besked om mange
andre Ribe Forhold.
Det var Méningen, at Termansen selv skulde forfatte et særligt Af?
snit i den ny Kinch om Jorderne. Selv frygter han for, at Helbredet
ikke vil tillade ham dette. Hans Venner, og de er saare mange, vil øn?
ske, at Tiden vil gøre den nærede Frygt til Skamme, og at hans trofa?
ste og noble Personlighed maa være med til at præge det ny Værk i
Kinchs og de andre gamle Ribe Historikeres Aand.
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80 Aar.
Bankdirektør H. fUindfe/d=Hansen.
Naar man en tidlig Formiddag møder
Bankdirektør JUind/e?d=Lfansen rask og for*
nøjet paa Spadsereturen gennem Byen, skuis
de man forsværge, at »Mølleren« nu runder,
de 80 Aar. Naar nærværende Nummer af
Biadet er Læserne i Hænde, er dette imid=
fedtid en Kendsgerning, og Begivenheden,
der næppe føber stiffe af, finder Sted den 16.
December.
Lige saa vist som Fødselsdagsbarnet er en
af Ribes mest popufærc Skikkelser, figesaa
sikkert er det, at han fremdeles vil blive
kaldt med sit Hædersnavn Aiø/teren, og Mob
lchjulets Brusen og de travle Kværnes Snur:
ren kan da ogsaa staa som Symbolet paa
hans virksomme Liv.
Som Søn af den kendte Ribe Møller Hansen overtog Hans Hansen
— Slægtsnavnet Windfeld føjedes senere til — Ribe Midtmølle efter
Faderen i 1876, og denne, en af Landets ældste Forretninger, drev han i
adskillige Aar, nemlig til 1924.
Det — foreløbig sidste — Udslag af hans Initiativ er den i Forbins
delsc med Ribe Stampemølle byggede ny Melmølle, der opførtes efter,
at han havde solgt Midtmøllcn med Elektricitetsværket til Kommunen.
Har der saaledes været fuldt op af Aløller i WindfeldsHansens lange
Liv, har han dog i rigeligt Maal haft Tid til at virke paa mange andre
Alaader til Gavn for By og Land. Lige fra Ungdommens Dage har han
haft mange Jern i Ilden.
I Ribe Diskontobanks Direktion har han haft Sæde siden 1888, og i
en lang Aarrække var han Chef for Brandkorpset.
Et stort og fortjenstfuldt Arbejde nedlagde han i sine 21 Byraadss
aar. Her i Raadet var han paa een Gang den konservative Mand og
Fremskridtsmanden. 1 disse Aar var det, at han slog drabelige Slag
for et Elektricitetsværk i Byen, og da han ikke kunde faa Flertallet af
de vise Fædre med sig, tog han selv Risikoen og byggede det første
Elektricitetsværk i Ribe, som han drev, til han i 1925 solgte det til Korns
munen.
I 1910—18 havde Bankdirektør Windfeld=Hansen Sæde i Landstms
gct, hvor han ligesom i Ribe ved sin joviale Færd vandt mange Venner.
I Ribe By har man for længst hædret ham som Æresmedlem af Ham
delsforeningen og Industriforeningen, ligesom han naturligvis er blevet
dekoreret med Ridderkorset.
Til de mange Lykønskninger, der sikkert vil strømme ind paa 80=
Aars Dagen føjer RipensersSamfundet sine Ønsker om en lys og lykkes
lig Livsaften for den gode RibcsBorger, der tillige er et af vore allers
ældste Medlemmer.

34

Chresten Skikkild in memoriam.
En bleg og sart Dreng af en fin, følsom Karakter, tilbageholdende,
lidt feminin og meget af en Drømmer, saaledes husker jeg Skikkild som
Skolekammerat. Og som Søger mødte jeg ham senere paa hans Atelier
og paa fredelige Hverdagsture ude i Dyrehaven. Skikkild tænkte dybt
og vedblev hele Livet at tænke og søge. I Katolicismen fandt han sin
Trosopfattelse ,og den førte ham bort fra Danmark til et nyt Hjem i
Assisi, hvor han blev Ven med Johannes Jørgensen.
Paa Akademiet var Skikkild Elev af Naturalisten Professor Aarsleff,
men hans første Værk »En Apostel« var præget af Utzon Frank. For
dette fik han Konkurrencepræmie, som han benyttede til et Ophold i et
sydlandsk Kloster.
Fra denne Tid husker jeg en meget smuk »Loke lænket til Klippen«
udført i Marmor, og Mylius Erichsens Statue paa det noget uheldige
Fundament, samt en lille Kay Nielsen paavirket »Eva med Æblet.«
Hvor grundigt Skikkild arbejdede, ses deraf, at han først modelle;
rede Mylius Erichsen op nøgen og derefter gav ham Klæder paa.
I 1918 holdt Skikkild et Foredrag i Ripenser;Samfundct om litur;
gisk og profan Kunst, idet han i Stedet for som sædvanligt at dele
Kunsthistorien paa tværs foretog en Deling paa langs gennem Tiderne.
Skikkild fandt sin endelige Plads indenfor den liturgiske, den italienske
Renaissance blev hans Forbillede, og han udførte smukke Arbejder til
den katolske Kirke paa Jagtvejen i København, deriblandt det bedste,
han har skabt, en lille Madonna udenpaa Klosterets Mur.
I Assisi dannede han Skole for unge Kunstnere fra hele Europa, som
kom til hans Værksted og lærte kirkelig Billedskærerkunst. Paa sidste
»Frie Udstilling« havde han en Marmorbuste af Johannes Jørgensen
med en særegen kantet Fladeteknik. Vi Ripensere husker tillige hans
lille Medaillon paa hans kære »Plejemoder« i Skoletiden, Frøken Øg;
mundsens Grav paa Ribe Kirkegaard.
Skikkild blev af sine Kolleger valgt ind i Komitéen til Bedømme!;
sen af Genforeningsmonumentet, men sagde sig fra, da han ikke mente
at komme hjem foreløbig, og saa vilde Skæbnen det dog saaledes, at
han for et halvt Aar siden maatte vende syg tilbage. Modgang taalte
han aldrig, hans Liv formede sig som en Kamp mod sig selv, en tilfæl;
dig Modgang knækkede ham, og nu har han faaet Fred.
Knud Fogh.

Om Indførelse af et »Indpiskersystem«
i Ripensersamfundet.
A f F r o d e S c h ø n , stud. juris.
D et er min Opfattelse, at Ripenser;Samfundet for Tiden er i en noget van;
skelig Stilling; og jeg tror heller ikke, at min Opfattelse er ganske urigtig.
Til at føre vor Forening ud af denne Vanskelighed er først og fremmest en
handlekraftig Bestyrelse nødvendig. Om vor nye Ledelse bestaar af de rette
Mænd dertil, skal jeg ikke udtale mig om. Det maa Fremtiden vise; men det
vil være mig en virkelig Glæde, hvis de viser sig at være det.
Men paa den anden Side, hvad nytter selv en dygtig Ledelse, hvis det
skorter paa de menige. Hermed er det ikke min Mening — det være sig langt
ha — at kritisere vore Medlemmer. Dertil er jeg ikke kompetent, langt min;
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Jre berettiget. Men jeg tror ikke, at jeg fortaler mig, naar jeg siger, at mange
godt kunde interessere sig noget mere for Ripenser?Samfundet, end de gør.
Dermed mener jeg, at mange Medlemmer sikkert kunde give noget flittigere
Møde ved vore Sammenkomster.
Der er nemlig den Forskel paa Ripenser?Samfundet, ja for Resten paa alle
Skoleforeninger og andre Foreninger, at naar man spørger om deres Eksistens?
berettigelse, bliver man Svar skyldig; og efter min Mening har de heller ingen.
Naar vi desuagtet ønsker at opretholde vor Forening — og det gør vi i allers
højeste Grad — saa er det ogsaa en Forudsætning og Nødvendighed for, at
vi kan det, at de Medlemmer, der er i Stand dertil, viser, at Interessen for
Ripenser?Samfundet stadig er levende blandt Medlemmerne ved at give Møde
ved vore Sammenkomster. D et er kedeligt for en Bestyrelse, naar den arrans
gerer noget virkelig godt, saaledes som Tilfældet var i Sommer med Trans?
locationsfesten i Ribe, at den saa maa være nødt til at aflyse paa Grund af
manglende Tilslutning. Paa denne Maadc skal en Ledelse nok blive ivrig efter
at lægge et Arbejde ind for Foreningen.
Naar vi dernæst spørger om Aarsagen til den ringe Deltagelse ved vore
Møder, saa tror jeg, at den først og fremmest er at finde i følgende Alisfor?
hold: Ved de fleste af vore Fester møder der kun et Par enkelte fra hveranden
Aargang, hvorved det omtrent bliver en Umulighed at realisere Ripenser?Sam?
fundets Hovedformaal, at være et Sted, hvor gamle Kammerater, der ikke ser
hverandre til daglig, kan mødes for at faa et Par Timers fornøjeligt Samvær
ved at opfriske gamle Minder og Skoleerindringer. Nu søger den enkelte —
som oftest forgæves — efter sine samtidige, og naar han har gjort det et
Par Gange, bliver ogsaa han borte.
Det, det gælder om, er altsaa at faa dette Misforhold fjernet. For en Del
Aar siden oprettede Ripenser?Samfundet et Agitationsudvalg, hvis Opgave det
skulde være at sørge for Tilgang af nye Medlemmer og at faa Medlemmerne
til at møde. Agitationsudvalget naaede imidlertid aldrig at faa taget virkelig
fat paa sine Opgaver, da dets Virksomhed ret snart ophørte; af hvilken Grund
véd jeg ikke. D et er dog min Opfattelse, at et Agitationsudvalg med Hensyn
til den sidste Opgave er meget lidt paa sin Plads. Til at faa Medlemmerne
til at møde kræves der Organer, der i en ganske anden Grad, end det er
muligt for et saadant Udvalg, er i nøje Berøring med de enkelte Medlemmer.
D et gælder derfor om at skabe saadanne Organer, og som et Forslag i den
Retning vil jeg anbefale at indføre, hvad man kunde kalde et «Indpisker?
system«. «Indpiskersystemet« hører hjemme i England, hvor hvert Parti i
Parlamentet har sin Indpisker, hvis Opgave det er at drage Omsorg for, at
Partiets Medlemmer giver Møde, naar der skal stemmes om vigtige Forslag.
Ligesom hvert Parti dér har sin Indpisker, burde i Ripenser?Samfundet hvert
Hold samtidige have sin, der, naar der skal holdes Møder, skal sætte sig i
Forbindelse med s i n e samtidige for at faa den enkelte til at interessere sig
for Festen og give Møde ved denne, hvad vedkommende næsten altid vil gøre,
naar han blot kan regne med dér at træffe Kammerater. Det uheldige ved
den nuværende Tingenes Tilstand, at man paa Forhaand gaar ud fra, at ingen
af ens Bekendte vil indfinde sig, og derfor bliver man ogsaa selv borte, vil
paa denne Maade kunne bortfjernes. Forhaandsformodningen om, at ens Kam?
merater udebliver, vil altsaa herved blive ændret til en bestem t Viden om,
at de kommer, og det er som nævnt af den allerstørste Betydning for Af?
gøreisen af, om man selv vil deltage i Festen eller ej.
Det er dog ikke min Mening, at der formelig skal vælges en saadan Ind?
pisker for hver Aargang; men jeg vil nøjes med at henstille til en og anden
om at paatage sig Hvervet for sine samtidiges Vedkommende. Ved at gen?
nemlæse vor Medlemsliste, kan Indpiskeren hurtigt overbevise sig om, til hvem
han skal henvende sig, og hvor de har deres Bopæl. Sandsynligvis vil Ind?
piskeren ved Gennemlæsningen savne en og anden af sine Kammerater, og
hvis dette kunde medføre, at han fik disse til at blive Medlemmer af Ripenser?
Samfundet, vilde endnu et stort Skridt være naaet i Retning af at styrke vor
Forening, hvad den for Tiden trænger til, maaske mere end nogensinde. —
Idet jeg fremsætter dette Forslag for Ripenser?S^mfundets Medlemmer, er
jeg nok klar over, at det vil møde Indvendinger af forskellig Art. Disse Ind?
vendinger skal jeg ikke komme ind paa her; thi jeg tror, at de fleste af dem
falder sammen, naar man tænker dem nøjere igennem.
Hvis denne Artikel kunde medføre, at der skabtes en forøget Interesse for
vor Forening, som vi trods alt dog ønsker skal leve og blomstre, er Hen?
sigten med den naaet. Den nuværende Tilstand lader sig nemlig ikke i Læng?
den opretholde.
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Ribe.
Du gamle By ved Aa og store Enge,
jeg elsker dig i Vaar, naar Stæren kommer
og bringer Hilsen med fra Sydens Lande
og varsler om den iyse, gode Sommer;
naar Blomst ved Biomst af Jorden bryder frem,
og Engene i tusind Farver kiædes,
og Lærken sine giade Triiier slaar,
da over dig min gamie By jeg glædes.
Du gamie By ved Aa og store Enge,
jeg eisker dig, naar Sommeren er inde,
naar Nøkkeroser pryder Aaens Vande,
da finder jeg dig skon som ingensinde,
og naar i Sommersoicns hvide Lys
jeg ser de røde Tage skønt sig tegne,
da synes jeg, at aiie andre Byer
mod dig min tavse Barndomsby maa biegne.
Du gamie By ved Aa og store Enge,
jeg eisker dig i Høst, ved Løvfaidstid,
naar over Havet gyidne Skyer Hammer,
og Soien daier, og mod Kvæid det iider;
naar i AHéen dine gamie Træer
et rigt og broget Farveskrud ikiædes,
da over dig, du iiiie, stiiie By
— min Barndoms iykkeiige Stad — jeg giædes.
Du gamie By ved Aa og store Enge,
jeg eisker dig, naar Vinteren er inde,
naar Isen binder Aaens bianke Vande,
og Sneen fyger for de barske Vinde;
naar i den tavse, stjerneklædte Nat
jeg ser din skønne Siihuet sig tegne,
da frydes jeg og bii'r om Hjertet varm,
fordi jeg jo er en af dine egne.
Agnes Filskov.

R!PENSER-SAM F U N D E T *^
e n s e rsS a m f u n d e t s
16. o r d i n æ r e
Ge ne?
s a m l i n g afhoidtes Fredag den 4. Novem ber i
nes Hus« i København.
Arkitekt F i n s e n dirigerede.
Formanden, Overretssagfører P. P a u i s e n afiagde den aarfige Beretning.
Kassereren, Bankboghoider K. P o n t o p p i d a n afiagde derefter Rcgnskas
bet for Foreningen og Understøttelsesfonden.
Saavei Beretning som Regnskab godkendtes.
Da Overretssagfører P. Pautsen ønskede at fratrædc som Formand, ny
valgtes som Formand Læge F o g h, R. S.s Stifter, som har været Medlem af
Bestyrelsen siden Starten i 1912.
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Tit Bestyrelsen genvalgtes Journalist R o s e n s t a n d med Akklamation.
Da Kassereren, Bankbogholder Pontoppidan ønskede at blive afløst som
Kasserer, men lovede at blive som almindeligt Bestyrelsesmedlem, nyvalgtes
som Bestyrelsesmedlem og Kasserer Fuldmægtig i Bankinspektoratet B r o rs
s o n s C h r i s t e n s e n . Til Bestyrelsen nyvalgtes endvidere i Stedet for Irn
geniør D a u g a a r d P e t e r s , der ikke ønskede Genvalg, stud. jur. F. S c h o n.
Som Suppleanter til Bestyrelsen genvalgtes stud. mag. S t e n s i g og nys
valgtes stud. mag. Karl N i e l s e n .
Som Revisor genvalgtes Overretssagfører J u h 1 og nyvalgtes Grosserer
N . S c h u 11 z.
Revisorsuppleant blev Ingeniør Daugaard Peters.
Man drøftede derefter et Forslag om Nedsæ ttelse af Kontingentet for 10 Kr.
Medlemmer i København, og det vedtoges at nedsætte dette til 7 Kr.
(Da denne Vedtagelse imidlertid ikke er helt praktisk, vil man ved Udkast
til Lovændringer, der vil blive drøftede ved en ekstraordinær Generalforsarm
ling til Foraaret, foreslaa en anden Ordning).
Endvidere drøftedes Muligheden af fastere Regler for Understøttelsesfons
den samt Medlemsbladets Trivsel.
Efter Generalforsamlingen, der d e s v æ r r e efter Sædvane blev a l t f o r
h a s t i g , gik man til Bords i den smukke nye Sal.
Her bød den ny Formand, Læge F o g h, Velkommen til de 30—40 Fests
deltagere, specielt til de mødte Russer, til hvem han henvendte nogle Vels
komstord i Spøg og Alvor.
Overretssagfører P. P a u l s e n lykønskede den ny Formand, Fogh, til Vals
get. Han bad Russerne være tro mod deres Hjem og deres gamle Skole og
takkede for den Tid, han havde haft den Glæde at lede Foreningen.
Den afgaaede Formand rettede derefter en særlig Tak til RipensersBladets
Redaktør, Rosenstand, for hans Arbejde med Bladet gennem 10 Aar. Han
overrakte derpaa denne et meget smukt Sølvcigarskrin med Inskription fra
Foreningen som Tak for Arbejde med Bladet og sluttede med at motivere
et Leve for R.sS.
Arkitekt Arne F i n s e n bragte den afgaaede Formand en Tak for udmærs
ket Arbejde for Foreningen.
Journalist R o s e n s t a n d takkede for den smukke Gave og for den Aners
kendelse, den betød. Bladet havde altid haft hans Hjerte, og Arbejdet med
dette havde i sig selv bragt ham megen Glæde. Han sluttede med et Leve
for Foreningens Trivsel i Fremtiden.
Stud. mag. J. J e n s e n takkede paa Russernes Vegne for Indbydelsen.
Stud. jur. F. S c h ø n talte for Ribe Skole og Ribe By (Ribes Pris synges).
Endelig talte Grosserer S c h u 11 z for Lektor Amorsen og sendte en Hils
sen til denne, medens Ingeniør Daugaard Peters talte for Bestyrelsen.
En munter V ise blev sunget, og der bortloddedes under Munterhed to Ribes
Raderinger, der var skænket af Tegneren, Sølvsmed J a c o b s e n i Ribe.
Efter at Kaffen var indtaget, tog man fat paa Underholdningen.
Desværre havde Redaktør Frans v o n J e s s e n maattet opgive sin Fores
dragsrejse til Danmark denne Gang, men det maa siges, at Festarrangøren,
stud. mag. F r a n ksC h r i s t e n s e n havde arrangeret en udmærket Aftens
underholdning.
Forfatteren Anders T h u b o r g læste under stormende Bifald egne Digte,
og F r a n ksC h r i s t c n s e n og en Gaardbroder fra ))Studentcrgaarden«, stud.
med H a r i 1 d sang baade Solo og Duetter under et Bifald, der kulminerede
i Underholdningens anden Afdeling med de udødelige Gluntar.
løvrigt dansedes der, ligesom man saa flere Smaaklynger, hvor forskellige
Aargange opfriskede gamle Minder, ja der ekstemporeredes endog et lille
xHejmdalsmøde« med ^Sol er oppe« og gamle »Lur«sToncr.
Der var godt Besøg af de unge, men ogsaa flere ældre var mødt. Bl. a.
saas Maleren Stephan U s s i n g med Frue og flere Repræsentanter for Famis
lien C h r i s t e n s e n .
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Jacob A. Riis' ældste Søn, den kendte amerikanske Journaiist F! d d i e R i i s,
er død i N ew York.
Vort Mediem Murermester A r n u n g (Firma Arnung & Kornerup) har
tor
Million Kr. haft Murerarbejdet ved Frimurernes nye Bygning i Købens
havn.
Pastor H. A. G. J ø r g e n s e n i N. Fårup tog den 31. Oktober sin Afsked
efter 26 Aars trofast Virksomhed. Den kendte Kirkehistoriker er derefter
flyttet til Hovedstaden.
Toldassistent P. D a u g a a r d P e t e r s er forflyttet fra Silkeborg til Has
derslev.
Den 2. Novem ber fejrede Domorganist F. B e h r e n s C l a u s s c n i Ribe
25 Aars Organistjubilæum.
Der paatænkes oprettet cn Roklub i Ribe.
Den 2. December viedes i Helsingør Frøken Edith F a s t i n g s H a n s e n ,
Datter af Provst Simon Hansen, og cand. jur. Helmuth H a n s e n , Søn af Ins
geniør Rud. Hansen i København.
Grønlandsforskeren Lauge K o c h, der i Forvejen var dekoreret med Fors
tjenstmedaljen i Guld, er udnævnt til Ridder af Dannebrog og Ridder af Nords
stjerneordenen.
Den Ferslevske Presses ældste Redaktør B a r t h o l i n fyldte den 18. Nos
vember 70 Aar.
Adjunkt ved Mctropolitanskolen, cand. mag. Valdemar T u x e n er udnævnt
til Lektor.
Bankdirektør C. R o s e n s t a n d i Ribe fylder den 25. December, Juledag,
75 Aar.
Lektor P. G r e g e r s e n i Esbjerg fyldte den 28. November 50 Aar.
Skoleforstander A. N o a c k i Ringe og Hustru fejrede den 19. Oktober
deres Sølvbryllup. I et smukt lille Blad, som Slægt og Venner udsendte til
Festen, læser vi bl. a. smukke og morsomme Minder fra Hr. Noacks Barns
domshjem i Ribe og Fotografier bl. a. af hans gamle Skole.
RipensersSamfundet sendte telegrafisk Lykønskning til Byarkivar T e r m a ns
s e n s 70 Aars Fødselsdag den 15. November.
Ved Billedhuggeren Chresten S k i k k i 1 d s Jordefærd var R.sS. repræsens
teret ved Formanden, Læge F o g h, ligesom Foreningen ogsaa sendte Krans.
Ribe Katedralskole.
Fra den 1. Novem ber er Vikar ved Set. Jørgens Gymnasium i København,
cand. mag. Erik L u n d ansat ved Ribe Katedralskole.
Apoteker K i n c h fra Aarhus, en Søn af Ribe Bys Historieskriver, Overs
lærer Kinch, har i dette Efteraar gæstet Ribe. Resultatet af Besøget er bles
vet, at Overlærer Kinchs efterladte Papirer nu er endelig overdraget til Skos
lens Bibliotek.
Lektor S t o c k m a r r fra Mctropolitanskolen har i Efteraaret inspiceret
paa Skolen i Naturhistorie og Geografi.
Lektor, Frøken D. \V u 1 s t e n gæstede i Efteraaret Ribe og aflagde naturs
ligvis Besøg paa sin gamle Skole, hvor det fornøjede hendes Venner at se
hende rask og frisk.
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Fhv. Afdelingschef i Store Nordiske Telegrafselskab Frederik K o l v i g og
Hustru, der nu bor i Kcgar Falis, Mainc U. S. A., kunde den 29. Oktober fejre
deres Guldbryllup.
Kolvig, der er Søn af Købmand og Konsul K. i Ribe (død 1880), blev 1866
Student fra Ribe. Han indtraadte i 1872 i Store Nordiskes Tjeneste.

Da Sæsonen 1925 var afsluttet, trak Gud Hejmdal sig tilbage og tilbragte
nu Tiden — hvor og hvordan? Det er ikke godt at vide, men om Sommeren
fandt vi ham igen i Arkivet, dér har han maaske taget sig en «Lur« og ved
denne oplivende Underholdning fordrevet Kedsommeligheden.
Straks efter Sommerferien samledes vi en Lørdagaften. Vi tilsvor nu Hcjm:
dal vor Troskab for den første Halvdel af Skoleaaret ved at skrive os ind i
Indmeldelsesprotokollen.
Den første Tid gjordes der jo en vis Forskel mellem II. og III. G'erne.
Disse sidste var Overleverere af Traditionerne og skulde lære de uerfarne at
opføre sig, som det sømmer sig for en Hejmdalist. I dette Arbejde støttedes
de den første Tid af adskillige Studenter og gamle Tilbedere af Hejmdal, der
nu benyttede Lejligheden til at føre en faderlig Kontrol med Traditionernes
rette Opretholdelse. Mest glædede de os selvfølgelig, naar de betalte gode
Bøder.
Traditioner tro indledte vi hver Aften med «Hanegal« — som Regel blev
den sunget godt; men det skete ogsaa, at de bærende Stemmer svigtede, og
da — oh Vé! — degraderedes «Hanegalet« ofte til «Kyllingpip« — især kneb
det med de sidste høje Toner. Naar vi havde pustet ud efter denne Anstren:
gelse, oplæstes Referatet af forrige Aftens Møde — et Referat, der sædvanlig
begyndte med Referentens høje Jammerhyl over, at netop han var blevet dømt
til dette Hverv, og som tit endte omtrent saaledes: «— og derefter travede
Hejmdalisterne i Storm og øsende Regnvejr til Hvidebro, hvor de med dyb
Følelse sang: «Der er et yndigt Land.« Forøvrigt var Referaterne gerne muntre
og velskrevne — de sidste var endog paa Vers.
Dcrpaa fulgte Foredrag, mere eller mindre velholdte og ikke just lige in:
teressante; men kedeligt blev det ikke; thi interesserede Talen os ikke, eller
var den ikke vittig nok, saa fik vi Erstatning ved selv at overtage den lettere
Underholdning — naturligvis under et stadigt Haglvejr af Bøder. Vi har i Aar
haft to af Lærerne indbudt — Hr. Kjørbye fortalte os om Heinrich Heine og
læste nogle af hans Digte, og Hr. Johansen læste: "Geografi og Kærlighed« af
Bjørnson.
Efter Frikvarteret læstes «Luren« op; der var sædvanligvis gode Forsidebil:
leder — i 1925 havde vi sjælden Tegninger — og Indholdet var udmærket og
fyldigt. Hvad skrives der i «Luren«? I de Bind af «Luren« fra gamle Dage,
som vi har i Arkivet, er det næsten udelukkende lyriske Emner, der har holdt
Interessen fangen. I de sidste Aar er der sket en stor Forandring paa dette
Omraade — hvorvidt Forandringen er til det bedre, kan der maaske diskuteres
om. Man har nemlig faaet Afsmag for de ophøjede Emner, der ofte kan virke
kedsommelige, naar de fremføres i en saa blandet Forsamling, og griber nu
til mere taknemlige Tema'er. Den moderne «Lur« fremhæver i mægtig For:
størrelse enhver Usædvanlighed og Uregelmæssighed, der forefindes saavel hos
Lærerne som hos Eleverne. Selv om der til Tider kan være sparsomt med
Stof til en kritisk:satirisk Behandling, er «Luren« dog uhyre frugtbar i saa
Henseende og kan med Lethed gøre to smaa Fjer til fem Høns med Hanegal
og alt Tilbehør. «Luren« er derfor ganske selvfølgelig Aftenens straalende
Sensation. Skulde alt andet svigte, er «Luren« alene i Stand til at drage et
søvnigt Medlem til Møderne. «Luren« er faktisk «Hejmdal«s Puls. Naar den
banker kraftigt, er «Hejmdal« i bedste Velgaaende. I Aar var «Luren« saa
fyldig og morsom som sjældent før, og det er i sig selv Beviset paa en god
Sæson.
Henimod N itiden naar vi til Diskussionen. Tit gaar Bølgerne højt; de dispu:
terende er ivrige og røde i Kammen; Munden gaar som Kæp i Hjul paa den,
der er oppe paa «rostra« — kan hænde, han pludselig taber Traaden, saa staar
han dér stum og ulykkelig og ser distrait ud over de ubarmhjertige Kamme:
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rater; saa lister han ligesaa stiilc og uhyre slukøret ned paa sin Plads under
et veritabelt Bombardement af Protester og Vittigheder og drilske Tifraab.
Dirigentklokken kimer — det rasler ned med Bøder. — Tit gaar Diskussionerne
dog mere rolig af; men selv under Behandlingen af de mest utaknemlige Em?
ner kan der gives pudsige Episoder. Hvem glemmer f. Eks., hvor v i pruster
af Latter, den Aften, da en vis ivrig Taler i sin Befippelse blev ved at bruge
Vendingen »—, og saa'en no'ed —«, selv paa de mest umulige Steder. V i havde
mange udmærkede Emner — bl. a. »Forbud«, »Kvindeemancipation«, »Pro et
contra Pagehaar«, »Nationalsangen« (hvor en vis kvindelig Orator med mæg?
tig Pathos manede »Kong Kristian« langt ned i den sorte Jord og saa bags
efter, da Diskussionen var Slut, og vi skulde synge en Sang, med Varme fores
slog netop »Kong Kristian«).
Kunde Diskussionen ikke udfylde Aftenen, kunde Præsidenten gribe til et
Middel, der var frygtet som Pesten af alle Hejmdalisterne: Ekstemporalfores
drag. Han udpegede da nogle enkelte, der paa staaende Fod skulde holde et
Foredrag, ellers skulde de bøde 25 Øre. Skønt Foredraget kun skulde vare
10 Minutter, og skønt man selv maatte vælge Emnet, kom der dog adskillige
25sØrer i Kassen paa den Maade.
Naar Klokken slog 10, var Mødet endt. Man sang saa »Hanegal« og gik til
Hvidebro.
Hejmdals væsentlige Betydning ligger altsaa deri, at den udfylder en ellers
kedsommelig Lørdagaften med interessant Underholdning. Men det er ikke
alt. Skønt Foreningen er rent lokal i hele sin Ordning, staar den dog i Fors
bindelse med en hel Mængde lignende Gymnasiesamfund; i Aar har vi i langt
højere Grad end tidligere søgt at opretholde denne Forbindelse, og vi har ført
en temmelig stor Korrespondance med fremmede Foreninger saavel her i Lans
det som i det øvrige Norden — især i Norge.
Som Afslutning paa Sæsonen holdt vi henimod Jul i Overensstemmelse med
de udmærkede Traditioner det »Hejmdalsbal«, vi havde glædet os til og sparet
sammen til i et halvt Aar, Aften efter Aften, indtil vi endelig ved en vels
forsynet og godt besøgt Auktion havde faaet i vor Kasse, hvad vi behøvede.
Festen blev storslaaet. Salene var smukt pyntet, og der var oprettet et Patelegante Restaurationsrum i nogle Klasseværelser. Aftenen indlededes inde i
Syngesalen, hvor Klubbens Personale havde dækket et festligt Bord og bes
sørgede Opvartningen. Menu'en lød paa Gaasesteg, Fløderand, Kaffe. Gaases
stegen er en gammel Tradition, vi har genoptaget. Mens vi spiste, blev der
holdt Taler og sunget nogle Sange, skrevet til Lejligheden; yderligere forhøjes
des den festlige Stemning ved, at der hele Tiden var musikalsk Underholdning
af et tre Mands Orkester (en ny indført Skik — der har vist ikke før været
»Taffelmusik«), Ved Kaffen, som vi fik inde i »Restaurationen«, sad vi og nød
en Cigaret, til Musikken spillede op med en Marsch. Med Præsidenten i Spids
sen startede vi Par efter Par ned i Pigernes Gymnastiksal. Fra nu af gik Dans
sen livligt, indtil Rektor hævede Ballet ved Totiden. »Hanegal« blev sunget;
for sidste Gang gik Turen til Hvidebro.
Hejmdal var endt.

Ni e l s Hansen.

Hvorledes synes De om RipensersBladet?
Bankdirektør N. L. C h r i s t e n s e n i Ribe skriver:
Jeg synes godt om det alt sammen, men ubetinget bedst om Erindringerne
fra gamle Disciple, helst naar de tillige indeholder noget om Byen og Byens
Beboere i gamle Dage.
Skoleforstander A. N o a c k i Ringe skriver i et Brev om Bladet:
Først en Tak for de mange Hilsener, RipensersBladet bringer fra den
gamle By og dito Skole. Et stateligt Bind omfattende de 24 første Numre
og Samfundets andre Skrifter kommer tit ned fra min Boghylde til Oplivelse.
. . . Skolebestyreren slaar i øvrigt til Lyd for nogle tvangfri Sammenkom?
ster i R.:S., hvor Hovedvægten lægges paa det kammeratlige Samvær. En
Tanke, som absolut bør tages under nærmere Overvejelse.
U dgivet af Ripenser^Samfundet.
Redigeret af K. H. Rosenstand.
A rnold Busck, Kjobenhavn.
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A d ju n k t H. L assen .
Atter er en af de gamle Lærere gaaet bort,
idet fhv. Adjunkt ZiMaew den 12. Januar er
død i en Alder af godt 76 Aar.
Som Lærer ved Ribe Katedralskole huskes
Adjunkt Lassen kun af de lidt ældre af os.
Til Ribe kom han, der var en af de faa
Latinskolelærere med den gamle filologiske
Eksamen, i 1887. I 16 Aar kom han til at
virke ved den gamle Skole, idet han allerede
i 1903 af Helbredshensyn maattetage sinAfsked,
men han blev siden boende i sit kære Ribe.
En kundskabsrig Mand var Hermann
Michael Lassen, ligesom Broderen, Professor Dr. juris Julius Lassen
og han var en Lærer med et varmt Hjerte for Børn og Unge Derfor
var han ogsaa en afholdt Mand paa Skolen som ude i Byen.
Med sine Kundskaber saavel i de klassiske som de moderne Sprog for
enede han ogsaa stor arkæologiskViden. Denne kom især Ribes antikvariske
Samling til Gode. Ofte var han tillige en værdifuld Støtte for National
museets Repræsentanter, naar der foretoges Udgravninger paa E^nen.
I
Antikvarisk Samlings Bestyrelse tik Lassen allerede Sæde^ ved
Overlærer Kmchs Død, og han beklædte sin Post der til sin Død
Ogsaa i de senere Aar var Lassen fra Tid til anden Nationalmuseet
behjælpelig, men Alderen meldte sig, og i de sidste Aar begyndte han
at skrante, dog fortsatte han de arkæologiske Studier.

Adjunkt Lassen blev begravet paa sin Fødeø, Samsø, hvor han
ligesom i Ribe havde mange Venner.
Med ham er en af Ribes karakteristiske Skikkelser gaaet bort. Hang
gamle Elever vil bevare ham i trofast Minde.
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R ib elæ g en A n ch er A n c h e rs e n s S tam b o g .
Af

Seminarielærer cand. theol.

-Haar, Ribe.

Marts Maaned for to hundrede Aar siden var fuld af travle Dage
for den unge lovende medicinske Kandidat AitcAer AMcaeraeM. Ja,
ossaa i det meste af Februar Maaned havde han været travlt optaget;
han havde ved formaaende Mænds Mellemkomst faaet rigelige Umversitetsstipendier og kunde nu se Drømmen om en Studierejse nærme sig
^ '*tig(Tsiden han fjorten Aar gammel i 1716 havde forladt Sønder
Bork syd for Ringkøbing Fjord, hvor Moderen som Præsteenke(171o)
havde bevaret Barndomshjemmet for Børnene ved at ægte Eftermanden
i Kaldet, havde den unge Anchersen hørt til Æskulaps mest lovende
Sønner ved Universitetet, idet hans ældre Broder
den senere udmærkede Filolog og Rektor ved Odense Gymnasium,
havde ført ham frem til Student. Han var altsaa
som den
tidligere store Læge fra Sønder Bork Præstegaard, <% ÆorcA, Discp
fra Ribe Katedralskole, men i Stedet blev han siden i en Aarrække en
over hele Landet kendt og agtet Ribeborger, en opofrende og godgørende
Mand. Endnu uddeles i Byen to Legater med hans Lavn, og hans
smukke Marmorepitaphium, højt paa Vestvæggen i Domkirkens nordre
Sideskib, vil være adskillige bekendt — saa en lille Omtale af et
gammelt Minde fra hans Haand vil nok kunne paaregne Interesse hos
gamle Ribepeblinge. En bel Levnedstegning behøves ikke; Kmchhar
samlet det meste af tørre data om ham'). Men der findes oppe i den
altfor lidt paaagtede antikvariske Samling en morsom lille Bog, de
netop i disse Dage bliver to hundrede Aar gammel, og som aabenbar
har været Anchersens Vademecum paa hans Rejse og siden et kært
Ungdomsminde. Den blev i sin Tid skænket Samlingen a on erens
raad ÆiTer, men hvordan den er kommet i hans Eje, véd jeg ikke —
formodentlig en Gave fra en af hans Patienter, idet Bogen an være
gaaet over til en af Anchersens mange Slægtninge her i Byen ved lians
Død. Den senere omtalte Auktionskatalog efter Enkens Død 1790
viser i hvert Fald, at Bogen, som rimeligt var, ikke var blandt Auk
tionseffekterne.
, ^
Ancher Anchersen havde sammen med Vennen Af&eri -f/Mira,
Ribebispens Søn, om hvem Skolebibliotekets Haandskrhtsamhng rummer
adskilligt af Interesse, boet paa Borchs Kollegium (1719—24) og havde
som Kemiker laboreret i det endnu bevarede Laboratorium i Koilegiehaven. Han havde efter Kollegiets Love udgivet og torsvaret adskillige
Disputatser og var Hærd« efter Tidens Smag. I en Disputatstrilogi
drøfter han Musikens Indvirkning paa Dyr og anbefaler den so
Middel mod Melankoli og Sindssyge; i en anden Disputats disker han
op med en Mængde Beretninger om Misfostre, bl. a. om en Kvinde,
der bragte 1400 Lilleputter til Verden"). Han var altsaa allerede her,
især ved sine Lærere u. -BacAwaM og Jea#
kommen in paa en
Tids nye Speciale, Obstetrik, som optog ham videre paa hele hans
Studierejse, og hvori han senere blev Landets ansete Førsteman .
h Saml. til iydsk Hist. og Topografi X, S. 85.
') Hans d rik : Borchs Kollegiums Hist. i de første 40 Aar.
ved 200 Aars Jubilæet, 1889, 8. 147.

^ ^ , , ...,
Kollegiets Festsknft
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ledsagede han en Grev Da^Me3%'oM-L%Mrw<7 paa en Baderejse til Aachen*),
men har derefter fuldendt sit Studium i København. Han var ikke
en saa omfattende Aand som den store Ole Borch, der 100 Aar før ham
drog ud fra den samme vestjydske Præstegaard. I det af Kinch, anf.
Sted, aftrykte Brudstykke af en Levnedstegninghedder det: s-Som
han vidste, at den (Medicinen) alene udfordrede al et Menuiskes flid,
blev det derefter hans eniste Arbeyda. Det kan jo dog ogsaa hænge
sammen med Udviklingen; den gamle polyhistoriske Studieform er
netop i denne Tid ved at vige til Fordel for et virkelig specialiseret
Fagstudium. Anchersen har i hvert Fald fundet Venner i alle Kredse.
Det er Pietismens første Tid herhjemme, og det er Holbergs Glanstid
— vi ser det paa Kredsen af hans Velyndere.
Thi nu vender vi tilbage til den gamle Bog. Da Anchersen først
paa Aaret 1728 havde faaet Stipendier nok til en Rejse, grundlægger
han sig en Samling Anbefalinger, Tankesprog og Autografer fra en
Række mere eller mindre kendte Mænd. Det er denne Bog, der tindes
i den antikvariske Samling, og den vil for alle Autografsamlere være
en sand Lækkerbidsken. Det er et 16 cm langt og 10 cm højt Hel
lædersbind med rigt forgyldt Ryg, smuk Forgyldning og Blindtryk paa
begge Bindets Sider og Guldsnit paa Bladene. Det er en Smule
skrammet og har et Par Ormehuller; desuden er Bogen løsnet i Bindet.
Titelbladet er skrevet med pyntelig Haand, men med noget falmet
Blæk. Der staar følgende:
Armarium
Symbolicis imaginibus
Virorum
Magnihcorum
Excellentissimorum
Amplissimorum & Experientiss: etc.
Mæcenatum, Præceptorum,
Patronorumque æternum venerandis
dicatum
ab
Ansgario Anchersen Cimbro
Medicinæ Candidato.
Paa Bogens o. 100 Blade findes nu spredt godt 70 Stambogs
optegnelser af mere eller mindre kendte Mænd i Ind- og Udland, de
fleste sted- og tidfæstede. Ordenen er helt vilkaarlig; de danske Op
tegnelser staar overvejende sidst i Bogen. En kronologisk Ordning af
dem er helt interessant, idet man deraf kan se Anchersens Opholdssteder
og Rejseruter, og hvordan enkelte Dage har bragt ham stor Høst af
Berømtheders Navne. Den første daterede Optegnelse er fra 30. Januar
1728 (af den hebraiske Professor Andreas
i København), den
sidste er fra 26. Okt. 1740 (af den kendte CasfeM IForm i Ribe).
)) Ingerslev: Danmarks Læger og Lægevæsen II, 1873, 8. 210.
Kinch siger, at Manuskriptet tindes paa Katedraiskoien, men den nyiig af det
kg]. Bibliotek foranstaltede Katalogisering kender det ikke, og selv har jeg ogsaa
forgæves søgt det. Det var Skade, om dette interessante Raandskrift, der synes
at være udarbejdet ved Anchersens Død af hans lærde Brødre som Grundlag for
Universitetets i samme Anledning udsendte Program (Kinchs Formodning), i ar
gaaet tabt. — Jeg citerer det siden under Betegnelsen ^Fragmentet«.
Armarium = det Skab, hvori Billeder af Forfædre gemmes. Her altsaa =
Stamborg for asymbolske Billeder« af ypperlige Mænd, dem Anchersen atter
nærmere betegner som sine Mæcener, Lærere og Patroner.
Hr. Lektor Bech har venligst hjulpet mig med liere Tydninger og Oversættelser
i det følgende.
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Efter at Bogen har forladt det Anchersen'ske Hus, er deu blevet
profaneret ved at benyttes til Husholdningsregnskaber i 1840'rne,
og tilsyneladende har nogle Børn brugt den til Legetøj og anstillet
Skriveøvelser (med Blyant) i den.
I
hele Februar og indtil 21. Marts 1728 har Anchersen samlet ansete
Københavneres, lærdes og ulærdes, adeliges og borgerliges, velvillige
Notitser. Alle skriver de Latin, enkelte desuden Græsk, nogle Hebraisk,
en enkelt Arabisk, to Russisk, et Par Fransk og den store Arne Magnussen Oldnordisk. En enkelt føler ikke Trang til at opgive sit Navn;
han nøjes med tørt at anføre et for en ung udenlandsrejsende Lærd
afsvalende Citat af Seneca: »En Rejse skaber hverken nogen Læge eller
nogen Taler. Ingen Kunst læres af Opholdsstedet«. De fleste mobiliserer
en Oldtidsforfatter; Seneca er yndet, Hippokrates benyttes, Bibelcitater
er ikke sjældne. Under Tankesprogets Vers eller Prosa kommer saa
et mere personligt Ønske om en god Rejse og en do. Hjemkomst.
Endelig føjer nogle et »symbolum« til, f. Eks. »feren du tu et sperandum«
(C. Worm), »dilige et fac quicqid vis« (Sinnel Lange), »Deo et publico«
(J. L. Wartberg).
Kan man stole paa, at de berømte Navne virkelig betyder et per
sonligt Bekendtskab, saa maa det siges, at den unge Anchersen har
vundet sig Venner i alle de bedste Hovedstadskredse. Af Læger
skriver hans gamle Lærer Geory EP. v. EP<zM%eM6!M(d. 1732) med usikker
Gammelmandshaand og den maadelige CAr. LodAe?u/ EPw, men de er
iøvrigt kun tyndt repræsenteret. Saa er der tiere Theologer. XfeeM&McA
og
er af de mindre Aander,
B'arfAob'M, den store Læge
TAomas EU- Søn, en ortodoks Pietistfjende, betød mere. Holbergs
gamle Lærer NøroM EwGMp var ogsaa et anset Navn. Af høje juridiske
Embedsmænd tinder vi mange. Notarius publicus
-ÆPe&oe
(d. 1744), kendt fra sin æventyrlige Deltagelse i Peter den Stores
Svenskerkrige, er her blandt de mest kendte'). Ogsaa Astronomen
Horre&OM? og Matematikeren
G. AamM.S' tinder vi. Den 17. Februar
skriver den store
Gr%w efter et græsk Citat af Xenophon en
lang og venlig Hilsen med Ønsket om Fremgang i den apollinske Kunst.
Dagen efter kommer den for os værdifuldeste Autograf: Holberg
skriver uden lærd Apparat eller nogen Art af Opfindsomhed.
Se Billedet øverst næste Side.

Og den 25. Febr. skriver Arwe Afu(/wM.S'.seK det kendte Citat af
»Havamal, det ældgamle, Odin tillagte nordiske Digt:
Byrdi betri
berat madr brauto at,
enn se manvit mioct«, som han forsigtigt over
sætter: »Sarcinam meliorem nemo in viam
portat quam prudentiam magnam«.
Dato'en 16. Marts formelig strutter af Juristnavne, og 19. Marts
faar Anchersen to unge Adelsmænd til at indskriv^ sig: Holsteneren
CAr.
voM E'at.s.s'etofG siger:
»La fortune et les hazards
accompagnent les beaux arts.
Le merite et la Science
nous tirent de l'Indigence« og tilføjer et tysk
q Brandes har ofret ham en glimrende Karakteristik i »Ludvig Holberg.
skrift«, 1884, S. 57 f.

Et Fest
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»Lykke paa Rejsen«. Den unge Grev O. TAoA, der selv havde studeret
i Halle og netop satnme Aar 1728 begynder sin glansfulde Karriére
som Embedsmand og storstilet Mæcen, citerer Seneca og kalder Anchersen
»salutaris artis peritissimus«.
I
Dagene 29. Marts til 1. April er Anchersen hos Broderen i Odense
og samler fynske Anbefalinger. Af Gymnasiets Lærere Under vi ÆW%
ARJe, hvis Navn endnu mindes i »Mulernes Legatskole«, ZtwfiA
-LMy'%, 7'Aoma.s' Aa^ye og naturligvis den brave Rektor, Professor AøreM
AMeAe/'^eM '). Ogsaa Fyns Biskop, JAco& Lod&ery, og Landsdommeren
JAeo& R^rcAerod, der selv havde oplevet Eventyr paa en Studierejse,
skriver deres Fyndord.
Over Fredericia, hvorfra en enkelt Hilsen stammer, opsøger nu
Anchersen jydske Venner. Nogle Godsejernavne træffer vi i hans
Barndomsegn.
Den 12. April 1728 faar han paa Gaarden Skrumsager
i Sønder Bork CAr. ReAmaMM'.s' franske Hilsen. Dagen efter faar han
Stedfaderen Magister R%Mye Reder^ew^ to Bibelcitater indføjet i sin Bog
i den hjemlige Præstegaard, og samme Dag henter han en Hilsen hos
Præsten i Darum-Bramminge, den muntre Roid ClmA, han som CAr.
-FaMer siden fældede en affejende og uretfærdig Dom over^). Fra
samme Dag maa den udaterede latinske Hilsen fra NieyeM WeAeM
FArew/tdd*) paa Endrupholm stamme, ligesom ogsaa formentlig Navnet
paa en Rosenørn maa høre herhen. Den 16. April faar han i Vejle
Magister AToM/AA AfoMrAAew Høyere Hilsen i Stambogen, og derefter
gaar der en god Maaned, indtil Udlandet træder ind paa dens Sider.
') Et Udkast ti! hans Levnedstegning tindes i Katedralskolens Haandskriftsamling.
") Kancellisekretær T. havde 1715 købt Gaarden og blev siden desuden Ejer af
Nørholm m. m., Etatsraad og Amtmand for Lundenæs—Bøvling Amter. Død 1749.
") Se hos Marius Kristensen i ¡¡Fra Ribe Amt« V, 1921, S. 467. Curtz var Onkel
til Anchersen, hvis Moder var født Curtz, Borgmesterdatter fra Kolding.
*) Saaledes tyder jeg det flot skrevne Navn. Ehrenfeld (d. 1741) købte 1726 ved
Tvangsauktion Nørholm. Hans Enke ægtede 1742 ovennævnte Chr. Teilmann
og bragte ham Endrupholm, Lunderup og Nørholm.
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Under Rejsen sydpaa besøger ban i Hamburg den berømte og
ufattelig produktive Sprogmand Jb/Mmw
jFa&WcMM.' (1638—1736),
der selv en Tid havde dyrket Medicinen. Sommeren forløber uden et
eneste nyt Navn i Stambogen. Maaske bar han nyttet Tiden til at se
sig om i Tyskland; først med Efterårssemestrets Begyndelse tager
Bogen atter fat. Den 7. September er han i Leipzig*), hvor den be
tydelige Historiker JoA%mtJ<3eo&ÆMC(w(1689-—1761), der var en æggende
og charmerende Raadgiver for unge Lærde, indskriver sig. Og kort
efter begynder Navnene fra Pietismens faste Borg Halle at drysse ud
over Bogen. I første Halvdel af September er det især unge danske
Medstuderende, der optager Pladsen. Hans egen Broder, Magister
Han# Reder AMcAeri'CM (1700—1765), den senere dygtige Professor og
Elsker af dansk Sprog"), opholdt sig her som Mentor for tre unge
Brødre Æmaf,
og CArAfMK 7A7A, Etatsraad
Sønner.
Broderen skriver (28. Sept.) dansk: »Bar er Broderiøs Bag«, men til
føjer mere sirligt: »i. e. tergum seu latus fratre carens nudum est«.
De unge Adelsmænd taler Fransk eller Latin;
RzMe skriver
(28. Sept.) til sin »Landsmand, Ven, Ledsager og brave Læge, hvis
Lægekunsts frelsende Hjælp han tre Gange har erfaret«, et spøgende
latinsk Takkevers (af egen Tilvirkning?):
»Ansigter trende har Lægen: det første, straks naar han kaldes,
er som en
det andet, medens han hjælper, som Gads.
Men naar han Hjælpen har ydet og beder om Løn for sin Møje,
duks forvandles han da,
han tykkes os lig«.
Dagen forud havde endnu en Dansker, »kgl. dansk Sekretær« J!
4P. NcAe^er, indtegnet sig, saa der har ved den Tid været en hel lille
dansk Koloni i Halle.
Ellers er det naturligvis mest Navne paa fremragende Læger, vi
møder. De træffes iøvrigt igen i det foran nævnte »Fragment«.
ArieiMeA
(1660—1742) er langt den berømteste, en af Tidens
tre rigtig store Læger, men næppe ret yndet paa det pietistiske Bjærg.
Hos Vajsenhuslægen
7?.
(1679—1759) lærer han klinisk
Metode. Det sidste store Navn er indskrevet medio octobris; det er
Navnet paa Pietismens største Teolog, JoaeMw
(1670—1744),
der netop nu stod paa Tinden af sit Ry, men dog egentlig kun var
en pietistisk Epigon. Hans og
Navne kunde tyde paa, at den
ejendommelige hallensiske Pietisme ikke forblev ukendt for Anchersen").
Den 3. Nov. 1728 finder vi »Ansgarius Anchersen Danus« indført
i Strasbourgs Universitetsmatrikel *). Var der mange Danske i Halle,
er han til Gengæld helt ene her, saa at han intet andet har haft at
varetage end sit Studium. Stambogens lange Tavshed vidner om, at
han har gjort det. »Fragmentet« siger det samme: »han drog til
Stratzbourg, hvor han med megen Kiærlighed og Høyagtelse blev an
taget og der logerede hos den berømmelige Anatomicus Doctor JoA.
af hvis Omgiængelse han meget profiterede«. Videre nævnes
en Række andre Lærde, hvis Navne vi ogsaa finder i Stambogen, men
') Desværre har jeg ikke kunnet efterse Universitetsniatrikierne fra Leipzig og Halle,
der maaske kunde oplyse hans Rejserute.
3) Han vovede siden som den første at udgive et Universitetsprogram paa Dansk
(1754), og skønt han skal have kunnet sin Vergil udenad, kunde han dog ogsaa
med dyb Grebethed synge danske Folkeviser.
3) Om alle i Stambogens hallensiske Navne se W. Schräder: Gesch der FriedrichUniversität zu Halle 1.—II., 1894.
') Bd. II., 1897, S. 42.

47
hans Hovedlærer var sikkert JoA Jhco&M.sFWe(% (1689—1769), thi denne
Mand var Banebryder paa det Omraade, der især blev Anchersens,
nemlig Fødselshjælpen. Han oprettede en Jordemoderskole i Strasbourg,
hvortil snart ogsaa Studenterne strømmede, og kan i det hele kaldes
»den tyske Fødselshjælps Fader« *j. »Fragmentet« siger derfor sikkert
med Rette om ham: »af hvilken han lærdte det, mange siden har takket
vor Anehersen for«.
indskriver sig senere i Stambogen med
Sentensen: »Nil temere, nil timide«, som han selv kalder et ægte
»axioma obstetricale«.
Først med April 1729 faar Anehersen sin Stambog i Gang igen,
og nu møder vi en Række af Strasbourgs store Navne, Læger og
Teologer imellem hinanden. Hen i Oktober begynder Hilsenerne at
faa Karakteren af Afskedshilsener. Den 21. Nov. skriver saaledes
gode Ønsker for sin bortdragende Ven samt Verset:
»Legem og Lemmer os lærer, omend uden Liv, uden Stemme,
at selv i ringeste Del Guddommen finder vi skjult«.
Da var allerede Kongens Kaldelse til Provinsialmedicus-Embedet i
Ribe tilgaaet ham. Hans Plan om en Rejse i Europa med Broderen
blev opgivet, og ilsomt maatte han til København for allerede den
7. Febr. 1730 at disputere for Doktorgraden over et Emne fra Fødsels
videnskaben. Foraaret kan han dog antages at have tilbragt i Hoved
staden, da omsider et falsk Rygte om en Epidemi kaldte ham til
Ribe, hvor han vel fandt alt roligt, men dog »ankom som en ønskelig
Mand«. Det er maaske paa Henvejen hertil, at han den 15. August
besøger Kollegievennen Æ&erf
nu Præst i Leirskov, der i
Stambogen skriver: »Vulneribus Christi ht medicina meis. Min Jesu
Saar formaar — at læge mine Saar«. Ogsaa et Par Koldingborgere,
f. Eks. Rektor Ørgfecf, indskriver sig i Bogen sidst i August.
Saa er Interessen for Stambogen ved at ebbe ud; den travle Virk
somhed i Ribe tog ham helt, thi han blev Egnens, ja hele Jyllands
mest søgte Læge, »ja, hans Nafn var saa berømt, at endog Enke
Dronning
lod ham i hendes Svaghed forskrive til Glausholm« (»Fragmentet«). Dog møder vi 12. Sept. 1731 det tidligere kendte
Navn Pow?
der da pludselig skriver i Stambogen — paa Russisk,
hvorefter han fortsætter paa Tysk og overrasker med Tilføjelsen: »8
Tage nach seiner Ankunff aus Moscou«. Hvordan det hænger sammen
med Brammingepræstens Ruslandsrejse, aner jeg ikke^). Samme Dag
skriver iøvrigt en anden Mand, ÆragwMg
(o: Pa-vntM.? P%swMS3ew)
sig ind. Han skriver, sit jævne Navn til Trods, pynteligt og ciceroniansk;
men hvem han er, véd jeg ikke.
Nogle Aar gaar! Da møder vi den 27. Juli 1734 en længere og
helt rørende Indskrift. Det er Oldingen Peter Perpa^e?*, der med sin
mærkelig faste Haand skriver et græsk Citat fra Sirach's Visdom:
»Ær Lægen med den Ære, der tilkommer ham, efterdi ogsaa Herren
selv har æret ham«''). Derefter minder den gamle Historicus om,'at
') Art. Fried i Allgemeine deutsehe Biographie.
3) Der er noget muggent ved den! Skriften i 1731 ligner ikke Spor den fra 1728.
I 1728 skriver Poui Ourtz venligt til Anehersen som »sit højtelskede Søskende
barn« (nepoti suo perdilecto), i 1731 kalder han sig hans »ergebenster freund und
schuldigster diener«; det rimer ikke godt.. Endvidere: Brammingepræsten var i
1731 en 47-aarig Mand, vel næppe oplagt til Escapader som en Ruslandsrejse, og
hvorfor skulde han pludselig føle Trang til at skrive Tysk? Mon det da ikke
er en helt anden. Søn af Præsten eller af en Koldingslægtning?
") Kap. 38,1. Buhis Oversættelse lyder: »Behandl Lægen, eftersom du har ham
nødig, thi ogsaa ham har Gud givet Kald«.
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Kristian III ihukommende dette Ord havde optaget vor Stads Læge i
Kannikernes Kapitel med Løn af et fuldt Kannonikat, med en God
gørenhed, der hertiliands er sjælden overfor Læger, og fortsætter: »Hvad
mig selv angaar, da ærer og højagter jeg daglig vor Bys og Egns Læge,
Assessor og Notar i vort Kapitel, den ansete og kyndige Mand, Doctor
AM.s-yarMM
min højtskattede Kollega, som min Æskulap, ved
hvis lykkelige og utrættelige Møje jeg i Aar, i min Alders 80. Aar,
Ære være Gud, er helbredt fra en dobbelt Sygdom. Maatte denne vor
kyndige Machaon længe leve, blomstre og trives til Ære og Gavn for
Fædrelandet! Saadan ønsker jeg af Hjærte!«
Hvorfor saa Stambogen efter en 6-aarig Hvile pludselig i Oktober
1740 vaagner op til et kort Liv paany, er ikke godt at vide. Den
20. Okt. skriver den daværende Conrector Mag. ÅMwe/
sig ind
deri. Paa det følgende Blad skriver samme Dag en ulige interessantere
Mand sin Sentens: »intet holder vi for udødeligt, undtagen Hjærtets
og Aandens Goder«. Det er den lærde, velhavende, højtdannede og
digterisk begavede »Præsident« Ca.sfeM IFbrm (1676—1750), Sønnesøn
af den store
Horm, en med FaLfer beslægtet A a n d D e t havde
været morsomt, om den geniale og knarvorne Falster selv havde ind
tegnet sig blandt Anchersens Venner; de to Mænd maatte have kunnet
skatte hinanden. Hans Navn Rndes dog ikke — om Grunden kan man
kun gisne, f. Eks. FhMefg spændte Forhold til Anchersens Fætter,
Biskop
AMeAersew, og til hans Onkel Potd
Mens der med C'a.sfeM
Navn dog altsaa er en Hilsen fra
Ribe-Aandslivets første Blomstring i 18. Aarhundrede, Falster-Tiden,
Under vi intet Stambogsminde fra den anden og større Blomstring,
Brorson—Ambrosius Stub-Tiden, men ogsaa med den har den travle
Læge dog haft Forbindelse. Det falder vel udenfor denne lille Af
handlings Omraade, men kan dog lige bemærkes, at naar AMcAeraeM
før sin Død testamenterede en større Sum »til Oprettelsen af en Skole
i Ribe af den Art, som
havde ønsket for fine og fattige Folk:
som Skoleholder en Student med en Medhjælper og to Skolestuer« *),
saa kan det vist være rigtigt, med JlfartMi'
at anse dette for et
»AmbrosiusStubsMindelegat«; AMeAeraew har sikkert været den gigtbrudte
Digters opofrende Læge og saaledes fattet Interesse for hans Gerning.
»Håbet sua fata libellus«! Stambogen har fortalt lidt om vor lærde
Ripenser, der efterhaanden vandt stor Velstand i sit rige Hjem i
Sortebrødregade, hvor nu »den gamle Sparekasse« har til Huse s). Om
hans Velstand vidner endnu i Domkirken det fornævnte Epitaphium,
hvortil endnu kommer hans overmaade smukke Ligsten, der nu staar
gemt i St. Lucius' Kapel. De to Mindesmærker kunde godt fortjene at
afbildes og deres karakteriske Indskrifter at aftrykkes.
f Navn paa IHadens Læge, der i Grækernes Lejr helbreder den saarede Menelaos.
') Om ham se V. Bloch: Af Ribe Katedralskoles Historie, 1910, 8, 74. Han ejede
det Hus i Grønnegade, hvor nu Sadelmager Jensen bor (meddelt mig af Hr.Termansen).
b Om det Ribemilieu, hvori Ancliersen lever, se en fortrinlig og indholdsrig Af
handling af Dr. phil. Marius Kristensen i »Fra Ribe Amt! V, 1921, 8. 441, der
giver et helt imponerende Indtryk af aandeligt Liv i Ribe paa Falsters Tid.
b Se en smuk og sympatetisk Afhandling af Th. A. Mtilier: Ambrosius Stub i Fest
skrift for Kristian Erslev, 1927, S. 409.
°) En større Del af det haandskrevne 'Katalog fra Auktionen 1790 over Anchersens
Enkes Bo tindes endnu (velvilligt udlaant mig af Hr. Sparekassedirektør Tuxen)
og viser et rigt forsynet Borgerhjem. Den her bortsolgte Bogsamling lader imid
lertid formode, at Anchersens egentlige Bibliotek er bleven opløst forinden, sag
tens ved hans Død 1760. Næsten ingen medicinske Skrifter tindes heri. Man
havde ellers kunnet vente at møde Skrifter af alle hans Lærere i Halle og Strasbourg, men der tindes ikke eet.
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T ale v ed R ip e n s e r-S a m fu n d e ts F e st
2 2 . M arts 1928.

Af: Frode S c h ø n , stud. juris.
»Der er saa meget i Verden,
gom deler og splitter os ad,
som stjæler vor Fred og giver
til Gengæld kun Ondskab og Had.
Men et, der er dog i Verden,
som heler os alle paany:
og det er alle de Minder
om en gammel stilfærdig By.«
Saaledes siger Digteren, og jeg synes, at han blot ved disse Ord
har truffet den Stemning, som vi alle bedst kan lide Ribe i.
Gode Minder er en stor Gave, og dobbelt værdifuld er de Minder,
der bar den forsonende og helende Evne. Saadanne Minder kan aldrig
vurderes højt nok.
Men hvorfor har Minderne fra Ribe en anden Tone over sig, en
anden Evne, en anden Virkning end Minder andetsteds fra? I og for
sig tror jeg, at det er en af Livets ejendommelige og underlige Kends
gerninger, som er uforklarlig. Dette beror til Dels paa, at man ikke
kan tage en enkelt Del ud og sige, at det skyldes den; thi det skyldes
det altsammen. Derfor maa ogsaa, naar jeg nu drager noget, der er
særlig iøjnefaldende, frem for at søge at lede Tanken i den rigtige
Retning, dette faa noget af Vilkaarlighedens Skær over sig.
Først og fremmest tror jeg da, at det skyldes selve den gamle By,
og den der herskende Stilhed og Fred. — Kom til Ribe en Sommerdag,
naar Solen skinner, se ned ad de stille Gader med de gamle Huse;
alt er stille, det eneste, man hører, er Vandets Rislen ved Møllehjulene.
Ja, da bliver man grebet af den ejendommelige Stilhed, der hersker
overalt. — Eller, naar man en Sommeraften sidder nede ved Aaen,
hvori Maanen og Stjernerne spejler sig, ja da bliver man betaget af
den Fred, som hviler der; man m a a blive grebet af den fredfyldte
Stemning. — Eller naar man sidder ude ved Plantagen paa »memoriam*
og ser ind mod Byen, hvor den gamle Domkirke hæver sig op over
de andre Bygninger, og ud over de flade Enge, da bliver man igen
grebet af den samme Stemning.
Alt dette kan ikke undgaa at sætte sit Præg paa dem, der bor i
Ribe; thi ligesaavel som Borgerne præger en By, saaledes præger en
By sine Borgere. Og jeg ved ikke, men jeg synes, at man i Ribe
møder større Hjertelighed og Forstaaelse end andre Steder. Jeg behøver
blot at tænke paa den Tur, jeg sidste Sommer foretog til Ribe; den
Elskværdighed og Gæstfrihed, jeg da der mødte overalt, var en saadan, at
jeg aldrig havde tænkt, at man noget Steds kunde blive modtaget med
saa aabne Arme.
Denne Indflydelse, som Ribe har paa dem, der bor der, er ingen
Overflade, der kun holder sig, saalænge man er der; den har præget
sig ind i den enkelte, og Præget bevares, selv naar man har forladt
Ribe. Naar man derfor møder Ripensere senere hen i Livet, saa føler
man det, som om man havde mødt en god gammel Bekendt, en nær
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Slægtning — man føler sig rigtig hjemme, og vi kan taie sammen om
de fæties Minder fra en lys og lykkeiig Tid. Og vi forstaar hinanden,
eller rettere vi ønsker og søger at forstaa hinanden, og det er vel denne
Søgen at forstaa hinanden, der forklarer den forsonende Evne, som
Minderne fra Ribe er i Besiddelse af. —
Derfor kan vi aldrig være Ribe taknemmelig nok for alt det, som
den har skænket os gennem de gode Minder, vi har derfra.

Forlovelse er indgaaet mellem Frøken
Lawye, Datter af afdøde Adjunkt
Lange, og stud. teol. Harry Øffyaard, Brannninge, Søn af Købmand Øllgaard.
Den 7. December talte Grønlandsforskeren, Magister Lawye ÆbeA i Ribe.
Saavel til Bankdirektør IFDtd/rM-JfaM.seHS 80 Aars Fødselsdag den 16. November
som til Bankdirektør Æo#e//8faMds 75 Aars Fødselsdag den 25. December sendte K.
S. telegrafisk Hilsen.
En kendt og afholdt gammel Ripenser Frøken Afarfa VoaeMMmya er død den 20.
Januar. Hun var Datter af Hospitalforstander, Kammerassessor R.
En Søster til Frøken Rosenvinge, Fru Æmfffe JemseM, gift med Dommer Jensen
i Brædstrup, er den 25. April afgaaet ved Døden.
Vort Medlem, Overlæge P. Vfef.se/! fyldte den 26. December 60 Aar.
Læge Jens Vielsen, Søn af Overlæge Nielsen, vendte ved Juletid hjem fra 7 Maaneders Ophold i Angora, hvor han har været Læge for de skandinaviske Ingeniører.
Fortsættelsen af Kinchs Ribe ved Magister Hm/o AfaMAiessew m. ti. er nu saa
vidt fremskreden, at Manuskriptet til Tiden 1660—1730 formentlig vil være fuldført
ved dette Aars Udgang.
Vort Medlem, Generalkonsul Hayyffd i Kanada gæstede den 18. Marts Ribe.
Generalkonsulen fyldte den 28. Marts 50 Aar.
Elev paa Det ny Teater Gam/ar Jaeo&sem, Søn af Kollektør J. i Ribe, er antaget
som Skuespiller ved Aarhus Teater.
Vort Medlem, Redaktør Vraaa uow Jesse?/, gæstede i Marts Maaned Danmark og
holdt i en Række sønderjydske Foreninger et udmærket Foredrag om fransk og
dansk Aandsliv. Den 7. Marts talte Redaktøren i sit kære Ribe.
Under Opholdet afgav han Løfte om et snarligt skriftligt Bidrag til Ripenser
Bladet.
Generalkonsul <7b%aM Ua?/se?/ har til Ribe Stiftsmuseum skamket et værdifuldt
Maleri af Willumsen forestillende et italiensk Glaspusten.
Til Restaureringen af Set. Catharinae Kirke og Kloster er paa Finansloven i Aar
en 2-aarig Bevitling paa 120,0U0 Kr. samt en Bevilling paa 22,8 0 Kr., ligeledes toaarig, til Reguleringen af Pladsen udenfor Kirken, der tænkes omdannet til Torv.
Ribe Domkirke slaar Revner, og en Undersøgelse, som Professor NcAønweMer,
Polyteknisk Læreanstalt, har foretaget paa Arkitekt LøM&ory-JewseM Foranledning
har konstateret, at det er de tunge Lastbiler, der foraarsager Rystelserne. Kalamiteten kan undgaas ved at asfaltere Torvet og forstærke Kirkens Fundamenter.

Den samle, af alle gamle Ribeelever kendte TerMaH.sgM Ro.?5a?t&i, der erstiftet
1813 og er en af Danmarks ældste Boglader, er af Boghandler Jensen Solgt til Bog
handler Aaye Jørgensen, Roskilde.
Pensioneret Lærer FffaHov er afgaaet ved Døden, 84 Aar gammel. Faa Dage
efter døde hans Hustru. Det gamle Ægtepar efterlader srg tiere Børn, hvoriblandt
vort Medlem, Afdelingslæge FfMot' i Nykøbing paa Sjælland.
En gammel Ripenser Hr. Æ. Afa/ar de fa Carde, Søn af den afdøde Postmester
M. i Ribe, gæstede nylig den gamle By. Hr. M. der bl. a. har opholdt sig i tiere
Aar i Australien og paa New Zeland, har faaet Ansættelse ved de kanadiske Jern
baner for at vejlede danske Emigranter.
Maleren ¡Sfep5aw Pssfwy agter til Sommer at holde en Udstilling paa Ribe Stifts
museum.
Tømmerhandler dCrMyer Rffs er afgaaet ved Døden.
Kredse i Ribe.

Han var afholdt i vide

Maleren FdfiAer UfefnAardi har nylig holdt en vellykket Udstilling i København.
Vort Medlem 15 lp!%d/efd-.Hd%sem er rejst til Kanada.
En gammel Ripenser
GiusAot' er den 18. Februar død i Rosevelt, Long Is
land ved New York. Han, der en Tid var ansat ved Diplomatiet i London, var nu
ansat ved et af Amerikas største Forsikringsselskaber.
Bankdirektør C. Rosen stawd er fra 1. Marts, da hans Funktionstid udløb, fratraadt
sin Stilling som Direktør ved Ribe Diskontobank. Bestyrelsen udtalte ved Fratræ
delsen enstemmig sin Anerkendelse af Direktørens udmærkede Arbejde for Banken
gennem 30 Aar.
Den 25. April viedes i Holmens Kirke Frøken Aase Rass, Datter af Direktør i
Reform-Kreditforeningen H., til Prokurist i det franske Handelshus Frefor Rapa '
Marseille FaMetMar IKfffewoé's, Søn af oRibe Stifts-Tidendens Redaktør. Den unge
Hr. Willemoes, der er bankuddannet i Ribe og København, drog for 4 Aar siden tn
Marseille, hvor han saa har skabt sig en smuk Livsstilling i det fremmede.
Møller R. R%5scAMiaMM i Ribe fyldte den 7. April 60 Aar.
Vor Kasserer, Fuldmægtig Rrorsow CArfsfensen gæstede den 7. April Ribe i An
ledning af, at hans Svigerfader, Bogholder paa Ydermøllen, Rrorsen, fyldte 70 Aar.
Pastor v. RrrweAen i Ribe er afgaaet ved Døden.
Rentier Jfarifn CAWsfensen, Ribe, fyldte Nytaarsdag 70 Aar.
A/S Ribe Jernstøberi kunde den 18. April se tilbage paa 80 Aars Virksomhed
Vort Medlem H. 055e&ær, er som bekendt Leder af den landskendte Virksomhed
Nu skal Ribe Storkenes Privatliv Olmes af det amerikanske Filmsselskab "Fox«.

Ribe Katedralskole.
Den 14. Februar holdtes Skolens aarlige Skolebal; en fornøjelig Fest, hvori
deltog ca. 300 Personer, Lærere, nuværende og forhenværende Elever. Den ældste af
de gamle Elever var fra 1881 og den yngste fra 1927.
Der indlededes med en Opførelse i Gymnastiksalen af Wessels "Kærlighed uden
Strømper« med Scalabrinis Musik. Opgaven var ikke saa let, men det skal siges
baade til de optrædende Elevers og Instruktøren, Adjunkt Johansens Ros, at Komedien
gik endog straalende over Brædderne.
Efter den obligate Spisning i den lille Gymnastiksal med Taler og Sange gik
Dansen lystigt.

Den 19. Februar festedes der atter paa Skoten.
Om Eftermiddagen var der en nydelig Gymnastikopvisning paa Skolen, hvori
deltog: Pigehold fra Tønder, Drengehold fra Haderslev, Drengehold fra Sønderborg
samt Drenge- og Pigehold fra Ribe.
Om Aftenen var der arrangeret et fornøjeligt Kaffebord i den tille Gymnastiksal.
Blandt Gæsterne saas: Rektor Dr. phil. Mortensen og Lektor Reim-ke fra Haderslev,
Rektor West fra Tønder og mange andre.
Under 17. Februar er der efter Ansøgning meddelt vor Næstformand Lektor C.
AMorsew Afsked fra 31. .Juli at regne. Alle gamle Elever vil sørge.
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Den 7. Marts holdtes Forældremøde paa Skoten.
en Diskussion om Elevernes Hjemmearbejde.

Rektor Willumsen indtedede

FRA FUPENSER-SAMFUNDET
Ripenser-Samfundets Foraarsfest afholdtes den 22. Marts i
Hotel Phønix«s stilfulde Lokaler. Desværre var det en ret
faatallig Forsamling, der var mødt, men Stemningen var god.
Beklageligvis havde Redaktør
t'OM ./c.s.sen, der havde
lovet at tale, faaet Forfald, men i Stedet havde man faaet en anden udmærket Taler,
Museumsinspektør, Magister
AfaffAiesgew, til at komme i Stedet.
Ved en litie Middag bød Formanden, Læge Fb.yA, Velkommen, hvorefter stud.
jur. <SeAø?t talte smukt for Ribe og stud. mag. FAvmA-CArfsieMen do. for Damerne,
og en god gammel Ribesang blev sunget.
Derefter holdt Magister Hugo Mattliiessen et livligt og interessant Foredrag om
en Vandring gennem Ribe Gader fra Sønderport for 200 Aar siden, og beskrev de
gamle Huse og Livet som det formede sig deri med mange pudsige Træk.
Formanden bragte Museumsinspektøren en Tak fra de gamle Ripensere for det
Arbejde, han havde paataget sig med at fortsætte Kinchs Bog, idet han ikke blot
med Foredraget, men ogsaa gennem flere af sine Bøger havde vist sig som en For
fatter, der foruden sine grundige historiske Kundskaber havde Forstaaelse af den
Stemning, der præger vor gamle By.
Efter Foredraget sang .dyner FMersen Kvartetten, hvorefter der dansedes.
Blandt Gæsterne saas Overretssagfører Juhl, Fuldmægtig Brorson-Christensen,
Fru Elisa Fogh, Billedhuggeren Hans W. Larsen, Landsretssagfører Bügel, Studentersangforeningens Formand Inspektør Abrahamsen, Bogtrykker Arling m. il.

Ripenser Bladet
vil som meddelt nu udgaa i 4 Numre om Aaret, hvorfor Abonnementsprisen for
Ikke-Medlemmer nu biiver 2 Kr. aarlig Næste Numer udgaar i Juli Maaned. Af
Pladshensyn har vi maattet udskyde en Del godt Stof til Sommernumeret.
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2. Bind

L e k to r A m o rse n .
I 47 Aar har Hr. AmofWM været Ribe
Skole en tro Tjener, Eleverne en afholdt Lærer
og Byen en god Borger, stilfærdig i det dag*
lige Liv uden at blande sig i andres Anlig
gender, medmindre han blev spurgt, og da
altid hjælpsom og parat til at give gode Raad.
Et stort Læs har han gennem Aarene
trukket i Skolen, og faa har vel som han uden
Embedseksamen kunnet undervise og følge
med i sit Fag og blive en af Skolens Støtter,
som vi altid med Glæde vil mindes, ikke blot
for hans grundige Undervisning, men ogsaa
for den Friskhed og fornøjelige Tone, der herskede i hans Timer.
Vi kedede os aldrig hos Hr. Amorsen, selv den tørreste Kvadratrod
kunde han vride en Vittighed ud af.
Jeg har talt med mange Elever fra andre Skoler, og for hver staar
hans Lærerstab som den fornøjeligste at drøfte. Og der er egentlig
intet at sige til, at Elever, som dagligt i aarevis har Lejlighed til
at studere et Menneske paa nært Hold og oven i Købet i en ophøjet
Stilling paa et Kateder, efterhaanden ailurer ham alle hans smaa Vaner
og Pudsigheder.
Jeg har altid ment, at mine Lærere var de interessanteste i den
Retning, og med et vist skarpt Blik derfor og en ret udviklet humoristisk
Sans har jeg senere haft mange glade Timer ved at tænke paa mine
Skoleaar, men en af mine gamle Lærere har jeg dog aldrig rigtig
kunnet faa Ram paa, og det er Amorsen. Han var fri for de mange
Smaapudsigheder, der var over ham noget mere slorladent, ja, jeg
fristes til med Fare for at kaldes respektløs at sige yfriskfyragtigt?.

Det var ganske uberettiget, vi gav ham Kælenavnet 3Amor«, Thor
havde passet langt bedre. Ingen kunde som han buldre over Lege
pladsen, og hans Hammer faldt med en Kraft, som ikke ønskedes
gentaget.
Det er, kender jeg Dem ret Hr. Amorsen, svært for Dem at forlade
Skolegerningen, og det er sikkert lige saa svært for Skolen at sige Dem
Farvel, og for os, Deres gamle Drenge, er det underligt, at De ikke
mere er der, hvor vi synes, De hører til.
Tak for den Tid, vi havde Dem som Lærer, Tak for Deres Arbejde
med os og for os og endelig ogsaa en Tak fra Ripenser-Samfundet
som Forening, fordi De altid har interesseret Dem meget for den og
siden Starten været dens Næstformand.
Deres hengivne
*
%
*
FbyA.
Lektor Amorsens Personalia er følgende:
Født i Haderslev 7. Oktober 1858 som Søn af Konsul, Bankdirektør A., frekventerede
Sorø Akademi, 1876—81 paa Polyteknisk Læreranstalt, underviste ved københavnske
Skoler, 1881 Timelærer ved Ribe Katedralskole, 1. September 1883 konstitueret
Lærer samme Steds, efter endt Militærtjeneste (31. Marts 1884—29. Oktober 1885)
som Løjtnant tilbage til Skolen, 29. Oktober 1885 udnævnt til Adjunkt, 28. Maj
1903 udnævnt til Overlærer, en lang Aarrække Inspektor, i flere Aar Skolens
Kasserer, 1913—17 og 1917—21 Medlem af Ribe Byraad, 1916—28 Medlem af Ribe
Amts Skoleraad, en Aarrække Medlem af Kunstforeningens Bestyrelse, siden 1912
Ripenser Samfundets Næstformand.

BiH eder a f C h ristia n F aister.
Af Ribe Katedralskoles berømte Rektor CArM&m LnLAr (1690—
1752) tindes paa Universitetsbiblioteket i København et samtidigt
Maleri, der afbilder ham som en Mand med
3 et friskt Ansigt med bløde Træk og et Par
meget levende brune Øjne«'); han er her udstafferet med en rødbrun Kappe, der ligger
over højre Skulder, hvidt stift Halsbind og
bærer efter Tidens Mode Allongeparyk. Dette
Billedes ydre Historie er ganske ukendt, lige
som man heller ikke ved, hvem der har været
Mester for det.
Overhovedet er den første Halvdel af det
16. Aarhundrede en dunkel Epoke i den
danske Malerkunsts Historie; men hvis man
skal gætte, hvem der kan have malet Billedet,
maa man snarest tænke paa den tyske Por
trætmaler Jb7M!MM
(1689—
1765), der havde vundet sig et Navn ved sine talrige Portrætter baade
af fyrstelige og fornemme Personer i Tyskland, da han 1719 blev ind
kaldt til Danmark, hvor han 1730 blev >'kgl. Hofskildrer« og senere
Kunstkammerforvalter. Han nød stort Ry for sine Portrætter, og
mange af dem — som Falsters her — er gengivne i Stik; dog siger
b Vilhelm Andersen: Tider og Typer. Erasmus. H. 7.
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en sagkyndig, at han var ubekendt niere ved sine Portrætters Mængde
end ved deres Skønhed.« Kendtest af Wahls Billeder er Maleriet
af Historikeren Hans Gram (Frederiksborgmusæet) og Selvportrættet
(Statens Musæum for Kunst); navnlig det sidstnævntes Malemaade
minder om Falsterbilledets. Fælles for dem alle er den mørke Farve
skala, ban bruger; de dybe Toner er mere Wahls end nogen af de
andre samtidige Maleres.
Udelukket er det dog ikke, at Billedet kan skyldes en stedlig
Kunstners Pensel, enten fra Ribe By eller Omegnen. I de Tider
dyrkedes Portrætkunsten jo næsten som et Haandværk.
Med Sikkerhed tør man derimod gaa ud fra, at Maleriet er blevet
til her i Landet, da Falster aldrig nogensinde kom uden for Rigets
Grænser. En Gennemgang af Falsters latinske Brevsamling, der lindes
paa Universitetsbiblioteket (e don. var. 4°, Nr. 2), kunde
op
klare Sagen og bringe Malerens Navn for Lyset; men indtil videre faar
det altsaa staa ben.
Størst Sandsynlighed er der imidlertid for, at Wahl er Maleren.
Billedet viser Falster som en midaldrende Mand — ban er nu Ribe
Katedralskoles navnkundige Rektor —, og da Wahl netop har malet
de fleste af sine Portrætter i 1730'erne, vilde det passe meget godt med
Formodningen om, at han bar været Mester for det.
Maleriet selv, der er ret medtaget af Tiden, især i Yderkanterne,
og som muligvis har været frisket op senere, bærer ikke Signatur af
nogen Art, heller ikke under Rammen.
Efter dette samtidige Maleri stak ,7 G.
i 1763 sit Kobberstik i Folio; det er
fixet lidt op i Kostymet og ved Omtegningen,
der jo maa ske omvendt paa Kobberpladen,
da Billedet skal trykkes som Stik, er enkelte
af Originalens Ejendommeligheder udviskede
og gjort mere almindelige.
Stikket er signeret: )>J*. G. S'e/deMCMA'CMips'G
.77GG, men giver desværre ingen
Oplysninger om, hvem der har malet Origi
nalen, hvorefter det er gjort, rimeligvis fordi
man allerede da — kun 11 Aar efter Falsters
Død — ikke mere kendte Malerens Navn.
I 1820'erne sysselsatte Direktionen for den
kgl. Portrætsamling paa Frederiksborg Lektor
i Matematik ved Kunstakademiet
-SatMaeM (1769—1828) — Fader
til den kendte Maler C. C. Constantin Hansen — med bl. a. at udføre
Kopier efter Malerier af Landets afdøde Stormænd. Han var en anset
og søgt Portrætmaler, men var efter 1816 blevet sat i Skygge af
Eckersberg og havde nu i sine senere Aar sin væsenligste Fortjeneste
ved at kopiere og male Portrætter til den frederiksborgske Samling.
Et af hans kendteste Originalmalerier er det sirligt og smagfuldt
udførte Portræt af Biskop Fr. Munter fra 1818, der endnu findes paa
Frederiksborgmusæet.
Efter Schleuens Stik fra 1763 malede Hansen omkring 1824 et
Portræt af Falster (Nr. 448 i den gamle Samling), som ved Slotsbranden
i 1859 blev reddet (Nr. 219), men pudsigt nok forvexlet med Billedet
af Tøger Reenberg, under hvis Navn det gik, indtil det efter Slottets
Genopførelse i 1890 atter kom til Frederiksborg, hvor det nu er forvist til
et af Musæets Kontorrum, da det kun er en Kopi af en Kopi.
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Det samtidige Originalmaleris karakteristiske Faister med det friske,
levende og interessante Ansigt og det skælmske Blink i Øjenkrogen, som
vi kender fra hans Discurser, er med Schleuens Stik som Mellemled i
Hansens Gengivelse blevet til en sat Bedsteborger fra Ralibektiden,
uhyre lidt spændende; Typen er belt udvandet. —
Dette Billede gentog Hansen til Ribe Kate
dralskole i 1826, da Rektor Thorup i Anledning
af den forestaaende Hundredaarsfest for Skole
bygningens Indvielse (13. Januar 1827) havde
ønsket Falsters og Thuras Billeder ophængte
paa Skolen. *)
Efter ovenstaaende Redegørelse for de
existerende kendte Billeder af Chr. Falster er
det derfor kun med Forbehold, at man i
Tillægget til Æ&er <SY?y& A<A'e.S'.s'e-At'M' Nr. 5
for 16. Januar 1827 kan læse de begejstrede
Ord, hvormed Bladet omtaler sbegge Hædersmændenes (o: Falsters og Thuras) Portraiter,
malede af en udmærket Kunstner efter tvende
kun med Møie opdagede Originaler; Udførelsen
af Arbeidet blev overdraget Hr. Lector ved Kunstacademiet Hansen,
og fra hans heldige, øvede Pensel smykkedes Skolen med 2de ud
mærkede skjønne, Originalerne særdeles lige, Malerier. Omvundne med
Krandse af Grønt og Evighedsblomster, og ophængte paa begge Sider
af Cathedret i Skolens Examenssahl, bidroge disse uendelig meget til
at forhøie Mindefesten.«
Hansens Falsterbillede er iøvrigt som alle hans Portrætter udført
med megen Omhu og Sirlighed og udmærker sig især ved stor Farvefriskhed.
Selvom altsaa dette smukke og vel bevarede Billede i Ribe Kate
dralskoles Festsal kommer til kort hvad Portrætlighed med Original
maleriet angaar, saa gør det dog sin Nytte ved at minde Efterslægten
om den Mand, der i levende Live — allerede før han blev Rektor —
hædredes med saa smukke Ord som disse:
. . Hånd er Riber Skoles Ære,
Hves Ungdom gaar med Frukt og Fryyd hos ham til lære,
Og er et Ærbarheds og Dyders Exemplar,
Dend Sag for alde Mand er kundbar nok og klar.
CA r i s ' .
cand. mag.
') se Artiklen i Nummer 3 af Ripenser-Bladet.

H ejm dal 1927.
Lørdag den 20. August 1927 vaagnede Hejmdal op af sin lange Søvn — hilst
med Girede og Begejstring af III. G erne og imødeset med Spænding af II. G erne,
der nu for første Gang skulde have den Ære at stilles Ansigt til Ansigt med Gud
Hejmdal og hans Dyrkeres underlige Ceremonier.
De første Par Aftener er II. G'erne saa underligt tilbageholdne, ja, nogle ser
næsten forknytte ud, og de hjælper saa sandelig ikke meget tii med Kassens
Stabilisering, medens III. G'erne, der føler deres store Ansvar, værdigt vogter paa
Overholdelsen af Traditionerne — baade af de ældgamle og de nye fra forrige

Sæson, og de maa tillige søge at faa Gang i Bødegivningen. Men snart vænner
II. G erne sig til Tonen i Hejmdal, II. og III. G. lærer hinanden at kende, og da
har Hejmdal, Kammeratskabets Udvikler, allerede udrettet meget.
^
j i
Aaret har vel ikke været særlig rigt paa store Begivenheder for Hepndal;
Foreningens Liv har været forholdsvis stille. De to Foredrag pr. Aften og Diskus
sionerne er blevet holdt med større eller mindre Færdighed, saaledes at Diskussionerne,
der sidste Aar havde lidt vanskeligt ved at holde ud til Kl. 10, i Aar altid er blevet
holdt gaaende til 22 i det mindste. Men Midtpunktet for et Hejmdalsmøde er nu
engang aLuren«, og denne vor fortræffelige Fællespresse har i Aar været paa en
saadan Højde, at Aargang 1927 sikkert for kommende Slægter vil staa som et Maal,
der kun kan stræbes efter — ikke naas. Den har været satirisk, men ikke ond,
den har rettet mangen Hejmdalists Smaafejl, og den har været saa morsom, at selv
den sureste Maske har maattet give efter for Lattermusklernes uvilkaarlige Bevæ
gelser — og sure Masker var der ingen af.
Den sidste Aften gjorde Hr. Lund os den Ære at holde et Foredrag om aGoethes
Italiensrejse«, og for første Gang i mange Aar hk en Lærer Tilladelse til at overvære
Resten af et Møde med Oplæsningen af aLuren«, der i den Anledning var spækket
med Hentydninger til Hr. Lunds Liv og Færden, hvilket naturligvis ikke maatte
tages for højtideligt.
,
.
Endelig afholdtes — Traditionen tro — det længe med Glæde ventede Hejmdalsbal, der med Hensyn til godt Humør aldrig har set sin Lige. En meget stor
Del af Æren herfor tilfalder Pedel Nielsen, der i Aar havde stegt Gaasen og ar
rangeret Kaffebord ved Midnatstid, en Tilføjelse til Programmet, der er blevet gjort
i Aar. Aftenens Tilrettelæggelse og Forløb udtrykkes lettest ved et aden æ fnu,
et Udtryk, der, som Omkvædet i en af de lire ypperlige Festsange, blev Aftenens
Slagord, da Stemningen virkelig svarede dertil. Kl. 2 afsluttede Rektor Ballet, og
Hanegal rungede som næppe nogensinde før i den lille Gymnastiksal, der var
pyntet med de gode gamle Gudebilleder. Saa til Hvidebro, hvor vi sang aDer er
et yndigt Land« — og med Vemod tog Afsked med Hejmdal, der nu har endt sin
Gerning for i Aar og tager sig sin aarlige Lur.

F. -Laayew.

Ribe

og

Ribe

Skoie.

Gamle Minder fra nyere Tid.

— Af Lektor JT.

Haderslev. —

Da jeg i Gaar, den 25. Februar, som sædvanlig greb aRibe StiftsTidende«, faldt mine Øjne straks paa en Notits under det lokale —
den Rubrik, jeg altid først søger. Der stod, at Lektor Amorin efter
Ansøgning, i Naade o. s. v. var afskediget fra 31. Juli d. A. Notitsen
tik mig til at falde i Tanker, ikke mindst vel fordi jeg 8 Dage i For
vejen havde haft den Glæde at overvære det prægtige Gymnastikstævne
paa Katedralskolen. Jeg faldt i Tanker, og mine Tanker om aLust
og Unlust« blev, om ikke til aGesang«, saa dog i al Jævnhed til et
lille Stykke Prosa, som nærmest kun har Interesse for mig selv; men
maaske kunde ogsaa en og anden i disse svære Tider ved at læse disse
Minderuner Unde lidt Oplivelse i aMindets Urtegaard«.
Med Amorsen gaar altsaa den sidste Stab fra den gamle alærde
Skole«; vel viste Hr.
NMMOMaew ved sin ypperlige Opvisning,
at han endnu er i fuld og statelig vigeur; men han hører, som jeg
selv, egentlig den ahøjere Almenskole« til; først da &'M kom til Verden
for 25 Aar siden, blev Gymnastiken anbragt i det Højsæde, den nu
indtager; det var jo før den Tid kun med Nød og næppe, at en
Gymnastiklærer kunde faa fast Ansættelse, hvad Hr. Simonsen kan
tale et Ord med om.
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Med Amorsen gaar altsaa den sidste af den gamle Stab af Adjunkter
og Overlærere, som for 25 Aar siden fra deres Arbejde med den lærde
Skoles »Disciple« gik over til Almenskolens »Elever«; allerede i denne
Navneforandring, som mange ældre endnu ikke har vænnet sig til, laa et
Signal til Frontforandring. »Disciplen«, .naar han værdig spadserede
under Skolegaardens Linde eller ved Eftermiddagstide agerede galant
Kavaller for Byens kvindelige Skønheder, han vatr noget; Elevnavnet
— vi savner et Ord for det, Tyskerne kalder »Zogling« — er paa een
Gang mere jævnt og mere pretentiøst. Jeg husker, at da jeg engang
overfor en Universitetslærer omtalte, at jeg havde nogle Elever, saa'
den gamle skarpt paa mig og sagde i en spids Tone: »Saa, har De
Elever; saa vidt er jeg aldrig kommet; jeg har altid kun haft Disciple.«
Var Amorsen den ældste af det gamle Hold, saa blev undertegnede,
men rigtignok i stor Beskedenhed, i 1903 den første paa det nye Hold.
Midt i Sommerferien blev en Timerlærerplads opslaaet; det var den
Gang grumme vanskeligt at faa Ansættelse i Statens Skoler, og jeg
havde, efter Omstændighederne paa ret gunstige Viikaar, belavet mig
paa at blive i København. Halvt i en Slags Galgenhumor indgav jeg
dog en Ansøgning og hk Stillingen — til Forbavselse for mig selv,
og — ærlig talt — til ublandet Glæde. Det viste sig, at man havde
skrabet nogle Timer sammen i ret heterogene Fag — deriblandt
Sløjd, som man maatte have besat. Fra at være udpræget Faglærer
gik jeg over til en Slags Hjælpelærer, og det var ikke med Sejrsminer,
jeg drog ind i Ribe By; tilmed betød Forandringen en efter Datidens
Pengeværdi betydelig Nedgang i Fortjenesten. Naa, begge Dele rettede
sig jo i Løbet af nogle Aar, og jeg kom i stor Taknemmelighedsgæld
til Ribe By og Ribe Skole. Naar jeg siger »Ribe Skole«, saa ligger
deri ikke nogen Overseen af de øvrige fortræffeiige Skoler, der hndes
i Ribe By; men »Ribe Skole« var h7, Aarhundreder før nogen tænkte
paa andre offentlige Skoler; Navnet har historisk Hævd og bærer
Historiens Patina.
Rektor
kom jo som Rektor ogsaa til i 1903; det var ikke
alle, der rigtig kunde forsone sig med en Teolog som Leder af den
gamle klassiske Skole. Men Rektor Øllgaard hævdede sig og viste, at
det gode i den gamle Tradition forstod han at bevare, han, denne
fuldendte Hædersmand, højt fortjent af By og Skoles Administration;
hvem fra den Tid husker ikke, at han næsten maatte kommanderes
til at tage den for Afsavn af Embedsbolig stipulerede Godtgørelse;
den oversteg jo med nogle Hundrede Kroner hans virkelige Husleje; og
en Rektorlønning var sandelig ikke storslaaet. Øllgaard boede hele sin
Rektortid i sin hyggelige Adjunktlejlighed, hvor han sammen med sin
ypperlige Hustru aabnede et gæstfrit Hjem for os alle.
Efter Rektor Øllgaard fulgte
AieLcn og Dr. AiortcM.S'CM,
atter Filologer, begge med Øjet og Interessen i lige Grad fæstet paa
det gamle og det nye. Nu sidder endog en Matematiker paa Rektor
stolen; men for os yngre ældre Mænd, som endnu ligesom staar med
det ene Ben i den sorte Skole, er det en stor Glæde at se de gamle
gode Traditioner bevarede. Med Rette kan siges endnu, som det en
gang blev sagt ved en Hejmdalsfest:
Endnu har ikke Athene sin Fugi kaldt hjem fra sin Bolig
(selvom det hænder iblandt, den maa høre lidt Gæslingegakken).
End kan vi sende til alma mater en higende Skare:
End i Studenternes Flok med Hæder skal nævnes Ripensis.
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Da vi i sin Tid stod overfor Valget af de to Linier — mere maatte
vi ikke faa — var alte: Klassikere, Nysproglige og de exakte Viden
skabers Repræsentanter, enige om, at den klassiske Linie i hvert Fald
maatte bevares. Og det samme har altsaa været Tilfældet nu, da man
fra 3 Linier atter gik til 2.
Som Rektorerne har været forskellige, men Aanden den samme,
saaledes ogsaa Lærerne. Lyslevende staar de for mig, de fra den
gamle Tid, baade de korporligt endnu levende og de, der gik til
Elysion.
Amorsen, den ældste af Anciennitet, med 47 Tjenesteaar paa Bagen,
og dog, da jeg saa ham sidst for ikke længe siden, den samm-e. Frisk,
ja lidt burschikos; men han kunde tillade sig det, ogsaa overfor
D isci.... om Forladelse: Eleverne. Respekten var grundmuret.
Og Overlærer DyMa?, der saa ud til at kunne hoide endnu en rum
Tid, om ikke Lovens Ord havde lagt sig imellem. Han var en Origina),
stod fast, hvor han stod, paa solid Grund; men han gjorde altid kun,
hvad
vilde; en aandelig Epikuræer; absolut ikke noget i Retning
af materielle Nydelser. Jeg husker, at han en Gang sagde Nej til en
af Fru Øllgaards højtberømte Censorfrokoster, fordi hans Kone havde
lovet ham »Spegesild« til det hjemlige Maaltid; det var nu /mm' Livret.
Og hans Hjertensven, Lektor J%oeA, Ribes dybe Elsker og kyndige
Kender, Beskedenheden i Person og et Hjerte, af Guld, og — hvad
kun faa vidste — ogsaa udenfor sine Lærefag i Besiddelse af et rigt
Fond af Viden; mangen ung Mand har i stjerneklare Nætter spadseret
sammen med gamle Bloch og studeret Stjernehimmelen; Astronomi var
hans Kæphest. Men hans Yndlingsbeskæftigelse var at sysle med Ribes
Historie; og hans og nuværende Arkivar
Samlinger vil
Eftertiden takke dem for. Te?*wa?MeM.' endnu færdes han rask og rørig
i Ribe Gader, hvor han kender hver Brosten, og paa Holmeskifterne,
hvis Hemmeligheder ligger aabtre for ham; desværre bærer han ikke
længere sine lange Syvmilestøvler, Tegnet paa hans Brandinspektørværdig
hed, som jeg, i god Tro, engang hk ham til at fare i, da jeg havde opdaget
en Brand, som dog viste sig kun at være en brændende Affaldsbunke.
Ogsaa Termansen var udgaaet fra Ribe Skole og havde, gennem
Stiftsbiblioteket, Forbindelse med den; han har altid staaet for mig som
Typen paa den »lærde Borger«, som, alt imedens han passede den
Dont, der gav ham Brødet, uselvisk og myreflittig, ukendt med Begrebet
Forfængelighed, bestræbte sig for at være en »nyttig« Borger. Maatte
han endnu i mange Aar fortsætte sin Virksomhed; hans Aandsfrænde,
trods Forskellighed i Livsstilling, Bloch, er vandret heden; men Blochs
smukke Hoved med den vældige Manke er foreviget paa det store
Domkirkebillede fra 1904; det Aar kender jeg kun af Omtale; da Fe
sten blev holdt, var jeg bortrejst.
Ribe Skole og Ribe By staar i mine Tanker som nærmere knyttet
ti! hinanden end Tilfældet andetsteds. I lange Tider sad — og sidder
endnu — i hvert Fald een af Skolens Lærere — somme Tider to —
i Byens Raad. Jeg husker, hvor stolt jeg blev, da i Efteraaret 1903
Rektor
sammen med daværende Kæmner, nuværende Bank
direktør
— ogsaa en af de gamle Støtter, som holder sig
ranke — kom ind i min beskedne Græseukemandsbolig*) og hentede
*) Mine Kolleger kaldte den »Svinehuset«; ikke fordi den ikke var pæn; men den
laa lige op ad en Gaard, hvor der en Gang ugentlig solgtes en højrøstet Skare
Svin,
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mig til deres »kommunale« Tur, ud over Tradsborg Plantage. De to
saa forskellige Personer, den alvorsfulde, lidt tørre ØHgaard, og Rosen
stand med det lune Blink i Øjenkrogen, vakte min dybeste Beundring
ved deres kommunale Sagkundskab og glodende Kærligbed til deres
By. Der er nu noget bjergtagende ved Ribe; det følte jeg allerede
den Gang; og hvor bliver ikke de Ribeborgere gamle, blev det ogsaa
i svundne Dage, trods al Tale om den sure Undergrund og det fugtige
Klima; 1903 havde Ribe endnu ikke Kloak.
Af Ribe Lærere fra før det mærkværdige Aar — 1903 — er kun
een død i sin Stilling, Botanikeren
han, i hvis Mund der ikke
var Svig, samvittighedsfuld indtil Sygelighed, og bag hvis næsten
ostentative — men sandelig ikke kunstlede — Bramfrihed, der skjulte
en saa megen ægte Sans for alt, hvad der er skønt; jeg husker, han
sang i Kvartet med Overlærer Knudsen, Sparekassedirektør Tuxen og
Herredsfoged Ferslew. Jeg har kun hørt dem een Gang; senere fandt
man mig vist ikke værdig, Musikbarbar, som jeg er; men jeg havde
alligevel mere Glæde af det, end man troede; det har været en af mit
Livs Sorger, at jeg ikke har kunnet frembringe en ren Tone; det føltes
særlig tungt i det sang- og musikelskende Ribe. Det var ogsaa Lange,
som, naar han skulde udfylde Skatteblanketten, opgav et Par Hundrede
Kroner for meget, for — som han sagde — at være »paa den sikre
Side.'
Ja, forskellige var de, noget for sig, og næsten alle med en eller
anden Særinteresse. En af de lærdeste var ubetinget Overlærer <S*ec/:er.
Det var ikke altid rart at have et Fag i de øverste-Klasser, naar han
i de samme Klasser havde baade Græsk og Fransk; de to Fag blev
aldrig forsømte, saa kunde vi andre se, hvordan vi klarede den; hvem
havde Mod til at protestere? Men hans Ildfuldhed meddelte sig til
Disciplene, og han, den strænge, ja ubønhørlige Informator, var ved
Prøverne den ømmeste, næsten moderlige Eksaminator. Og han havde,
for de klassiske Fags Vedkommende, en fremragende Kollega i Lektor
_Bec7&, om hvis Navn der ogsaa stod den dybeste Respekt baade hos
Disciple og Lærere; han var Skolens store Latiner, og det hænder
ikke sjældent, at jeg tager Lektor Bechs latinske Epigrammer frem og
læser i dem — eller staver mig igennem dem; de er ikke helt beregnede
paa de smaa Latinere. Lektor Bech vil ikke tage mig ilde op, at jeg,
som er blandt de mange, der skylder ham meget, siger ham Pak derfor,
hans klassiske Klarhed og aandelige Ro har været andre urolige
Hoveder end mig til Lise.
.
Det stærkeste Bindeled mellem Skolen og Byen var ubetinget Over
lærer
det behøver vist ingen Forklaring. Han var ogsaa
Sjælen, omend ikke formel Formand, i den berømte »Onsdagsklub«,
stiftet af Borgere, ikke mindst fra Skolen, til Trøst og Husvalelse i
de haarde Tider under Verdenskrigen. Formelt var den en Diskussi
onsklub, det var Betingelsen for, at den kunde anerkendes som havende
Ret til at holde aabent ud over Lukketid, og reelt var den det sandelig
ogsaa, endog i høj Grad, omend ikke paa helt almindelig Vis. Det
kneb lidt med at faa de unægtelig originale Lovbestemmelser godkendte,
og Foreningen maatte da anskaffe sig et officielt til Politibrug og et
uofficielt Eksemplar; det sidste ansaas for det ægte. Naa, een god
Gerning gjorde Klubben dog: den foretog en af Medlemmet Købmand
forestaaet Indsamling til Polakkerne, og jeg tror næppe, nogen
lignende Indsamling i en lille By har givet bedre Udbytte i Penge og
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Klæder. Det hele skete anonymt, og da en nysgerrig Indsender i
xStiften c krævede at vide, hvem der stod bag udover det nævnte
Klubmedlem, fik han Svaret i en Rebus. Muntert gik det til, ikke
mindst ved det aarlige Torskegilde, hvor vi, som
sagde, ^for
bavsede vore Maver!, og paa Stiftelsesfesten; dér mødtes nTræmorderne«
og Trævennerne som gode Kammerater (de indviede og mange andre
vil forstaa Hentydningen). Men paa de store Dage, naar Verden var
i Spænding, var ogsaa vi det, alliancevenlige som vi alle var; saa fik
Alvoren Overtaget.*)
Det falder mig pludselig ind: Her sidder jeg og optegner alt det
lyse; af sig selv falder det mig i Pennen; det maa vel være Tegn paa,
at Arbejdsbaggrunden baade hos mig og Ribe By, trods alt, var
forholdsvis let og lys; maaske var vi alle prægede af det lette Sind —
ikke at forveksle med Letsindighed, — som jeg tror er Jydens Sær
præg. Man kalder ham til Tider tung, men Betegnelsen passer ikke.
Han er maaske i det ydre ofte
; men han opfatter skarpt, og
han har Humorens og Ironiens Naadegave, som hjælper ham over
meget. En Historie« gouteres intetsteds — og fortælles intetsteds i
Verden — saa fuldkomment som i Jydens Land; mindre 'Branderen«;
naar daværende Adjunkt
var saa afholdt, som han var, saa skyldtes
det sikkert andre Egenskaber end hans Brandere, som han afleverede
i Tusindvis.
En Kulturby kaldte Rektor Mortensen ved Gymnastikfesten Ribe,
og han havde Ret. Kulturby; ikke blot fordi den fra Arilds Tid har
haft Amtmand og Bisp og Stiftsprovst og andre 'Storhanser«, som en
nu afgaaet høj Gejstlig udtrykte sig, dertil en ulærd« Skole og meget
andet; men ikke mindst fordi den var og er præget af gammel Borger
kultur ogsaa rent haand værksmæssigt: Korstolene i den nyrestaurerede
Domkirke blev lavet af en kunstfuld Ribehaandværker, Snedker D%M,
og hvor mange gamle Dragkister -og Chatoller har ikke gamle Snedker
CAwfeweM kælet for, indtil han fandt tilbage til den gamle skønne
Form. Som en Skønhedsaabenbaring, med sin Historie skrevet i Murene,
stod og staar jo ogsaa den gamle 'Vor Frue«, ragende højt op over
de gamle, skønne Huse, af hvilke mange blev reddet ud af en vis
Periodes Vanrøgt af Turistforeningen under Redaktør IlV^eiKO&s energiske
Ledelse. Ja, den Willemoes; hvor var og er han ikke paa Færde?
Altid Ild under Gryden!
For mig var det saadan i den lille Snes Aar, jeg boede i Ribe, at
jeg, enten Forholdene tegnede sig lyst eller mørkt omkring mig, følte
det som en Fest at gaa igennem de Ribegader; og den Fornemmelse
har jeg endnu, naar jeg lejlighedsvis kommer til den gamle Stad igen,
som for mig mere end noget andet Sted er Mindernes By. Pietet mod
det gamle og Blik for det gode nye har præget Byens Udvikling;
der er næppe noget Oldsagsmuseum i en saa lille By, der er saa vel
ordnet som det i Ribe, takket være nys afdøde Adjunkt Z%ay<3%, ogsaa
en af disse brave, der ganske uegennyttigt gjorde sin Kæphest —
Arkæologien — nyttig for Nutid og Eftertid. En Kulturby er Ribe;
det kan man nu ikke helt leve af; men har end ikke det Opsving,
man havde ventet efter IMO, svaret til Forventningerne — ingen har
lidt mere under 64 end Ribe — saa maa jeg dog sige, at naar jeg
nu, som fremmed, kommer til Ribe, saa ser jeg Tegn paa Tegn, der
*) Mon der ikke endnu hos en vis Medieus beror en eller anden Mindelse om
Klubbens Blomstringsperiode? A har mine Tvil.

ikke tyder paa Nødstilstand; meget blev gjort før 1920; hole Terrænet
mod Øst med Stalde og Markedsplads, ligeledes den vestligste Gade
ved Slotsbanken er kommet til, og meget andet er pyntet op og
moderniseret efter moderne Principer og i Harmoni med det gamle.
Og »Oplysningen« i Ordets egentlige Betydning har oppet sig svært.
Ikke saalédes, at Bankdirektør, forhenværende Landstingsmand TpM:d/eMden af alle elskede og populære »Møller«, leverede ringere
eller dyrere Lys end Kommunen; men selve det lille nye Elektricitetsualads er en Pryd for Byen, og det maleriske ved den gamle Mølle
paa Mellemdammen, den herlige Udsigt mod Vesterhimmelon (se den
ved Aftenstid) skal do Ripensere nok passe paa at bevare.
Men hvilket Otnraade af Kulturen blev eller bliver overhovedet
forsømt; jeg saa til min Glæde, at de Ribe Disciple endnu spiller for
træffelig Komedie, og jeg mindes de Dage, da jeg selv var med,
rigtignok kun ansat ved Malingen (Sminkør med andre Ord); og dog
mindes jeg en munter Episode —- ganske vist udenfor Skolen —, da
jeg, der hverken kan spille Komedie eller synge, maatte gøre begge
Dele. Man sMde have en Smedemester til Genboerne, og i Mangel
af andres Havelse tvang man mig. Med det ydre gik det: Skægget
blev pudret, en Pude hk jeg paa Maven o. s. v. Men hvordan klare
det med Sangen? Men Aktørernes Mester, for Tiden værdig Skole
svigerfader, den evigunge Sagfører Nors, vidste Raad. Jeg gjorde
Gebærderne, og ude bag Kulisserne stod et Par stemmebegavede og
sang, og ingen mærkede noget.
Min »Stemme« rostes meget af
Tilskuerne.
Men jeg mærker, at den ene Erindring tager den anden, paa
Gammelmandsvis. Mon man endnu husker, da Kammerherre NfemaMM
og en politisk Modstander ved et Møde om Forsvarssagen, trods Me
ningsforskel, omfavnede hinanden og næsten dansede Kankan; i den
Grad var de blevet enige om »Hovedsagen«, som den gamle Ribepolitiker sagde, da han og Jens Busk var blevet enige om at beholde
Hatten paa. Eller husker man Striden om den lille »nussede« By med
den af os alle højtelskede Gejstlige? Den endte i Fred og Fordrage
lighed, men slet ikke i Vrøvl; man enedes ogsaa der i Virkeligheden
om Hovedsagen og
hinanden, og at man mente det godt med
hinanden. Bag Alvor og Meningsforskel laa altid en Tone af menne
skelig Forstaaelse, som jeg ikke mindes at have mærket saa udpræget
andre Steder; man lo jo nok lidt af Manden med »den tunge Ende«,
som forlængst hviler med Hæder i sin Grav; men Humoren og For
drageligheden lagde et forsonende Skær over det hele.
Men jeg maa gøre Vold paa mig selv og stoppe op. Det er
Amorsens Skyld det hele.
Ældste Lektor bliver nu den Lærer, der i min Tid i adskillige Aar
var Skolens Benjamin, Lektor
om ham falder der mig en
Historie ind, som han næppe selv kender, og dew kan jeg ikke nægte
mig at fortælle. Historien har den Fordel, fremfor mange andre, at
den er sand; jeg har den fra en impliceret, en Dame, der nu forlængst*
er voksen, men den Gang gik i 2. Mellemskoleklasse. Pigerne i nævnte
Klasse kunde ikke blive enige om, hvorvidt der skulde nejes for den
nye unge Lærer. Man holdt Generalforsamling, og Flertallet ved Af
stemningen var ikke til Gunst for Nejerne (uden Stød), men for
Nejerne (med Stød): der skulde
nejes for den nye Lærer; og nu
er N. snart den ældste Lektor ved Skolen: tempora mutantur et nos
mutamur in illis. Og det er kun godt det samme.

Kvad jeg her, i et Øjebliks Stemning, har skrevet ned, usammen
hængende og tilfældigt, har, som alt sagt, egentlig kun personlig
Interesse for mig; men dog vil maaske en eller anden ogsaa sige ved
sig selv: Det var dengang; kan du huske dit og kan du huske dat.
Hvad er 25 Aar — ingenting! Tiden gaar hurtigt, medens man er i
den; naar den er gaaet, synes den ofte lang, og desto længere, jo mere
der er sket; og der er sket meget for Byen og Skolen og Landet i de
sidste 25 Aar.
Maatte det gamle Ribe med samt den ærværdige Skole, hvad der
end sker, forblive saadan, som den staar for mig: Traditionspræget og
fremadstræbende, følsom og usnobbet, kærnesund i den friske Vestenvind.
Den, der har aandet Riheluft, glemmer aldrig Byen med de røde
Tage.

Maleren ¡Sfep/mK
fyldte den 17. Juni 60 Aar. Dagen tilbragtes efter Sæd
vane paa Studieophold i Ribe, hvor Kunstneren nyiig har afholdt en vellykket Udstilling
af sine Arbejder, af hviike der soigtes ikke mindre end en halv Snes Bilieder,
Den 1. Juni fejrede Købmand H. A. C. HatMsew og Hustru i Ribe deres Sølv
bryllup.
Vort Medlem, Telegrafist i ¡¡Store nordiske", Taye Hemse!!, er for Tiden hjemme
paa Ferie. Hr. Hansen er ansat i Irkutsk.
Paa den danske Pariserudstilling er Ribe Stiftsmuseum repræsenteret af Portrætter
af Jens Juel og Købke.
Blandt Ansøgerne til et ledigt Ucktorenibede ved Ribe Katedralskole er Adjunk
terne MuffAreF i Haderslev og Offersfrøw i Aabenraa.
Vort Bestyrelsesmedlem Carl FVnMA-OArfsfeMsem har taget Skoleembedseksamen,
med Dansk som Hovedfag, med 1. Karakter. Den skriftlige Hovedopgave handlede
om ¡¡Sprog og Stil hos Christian Falster" (den berømte Ribe-Rektor).
Vort Medlem stud. 'mag. ÆarJ AWsew har ligeledes med 1. Karakter taget Skole
embedseksamen i klassisk Filologi. Den nye cand. mag. har jo alt i Fjor som Vikar
for Lektor Afelsew tjent sine Sporer ved sin gamle Skole.
Stud. mag. ÆMe .BnswMsseM (Student fra Ribe 1922) bar taget Skoleembedseksa
men med Udmærkelse med Fysik som Hovedfag.
Translokationen paa Skolen den 28. Juni fik i Anledning af Lektor Afworsews Af
sked en særlig højtidelig Karakter. Vi skal i Oktobernummeret bringe nærmere
Omtale af Afskeden.
Efter Translokationen mødte stud. juris. F*. ¡Sc/iøw og dette Blads Redaktør i Lektor
Amorsens Hjem og overrakte ham en Buket Roser samt tolkede Ripenser-Samfun
dets Tak paa Afskedsdagen. Lektoren modtog flere Hilsener fra gamle Elever, bl.
a. fra Forsvarsminister Brorsen og Amtsvejinspektør Poulsen, Tønder.
Lektor Amorsen tager Ophold i Nykøbing F. hos sin Datter og Svigersøn.
Amtslæge Dr. med. JlAaæ CAWsMaweM i Ribe er udnævnt til Kredslæge paa
Frederiksberg og Amtslæge for Københavns Amt.
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Socialist-Pioneren Pow?
er død, 86 Aar gammel.
i Ribe et nationalt Dagblad "HejmdaD.

I 1867 redigerede Geleff

Fisker Af. ADAMsem har for 6000 Kr. købt Fiskeriretten i Nipsaa fra Sluserne
til Aamundingen.
Arkitekt Axel JPmsen, har afløst Lektor Amorsen i Kunstforeningens Bestyrelse.
Lektor AWsew er blevet Medlem af Ribe Skolekommission i Stedet for Lektor
Amorsen.
Veteran fra 1864, Snedkermester CAnstewsen og Hustru i Ribe fejrede den 9.
Juni Diamantbryllup.
Vort Medlen V.
i Reykjavik.

har efter endt Tandlægeeksamen faaet en Assistentplads

Student fra 1928 P. Pe?!ycr har faaet en Sekretærplads i Godthaab paa Grønland.
Cand. pharm. A. Poh'uy i Ribe fyldte den 30. Juni 80 Aar.
Skatteraadsformand OMo Æsseu i Ribe fyldte den 11. Juli 70 Aar.
To unge Ripensere Arwe Ær<%dÉ og ÆrmwMeJ PcwseK er taget paa en 4 Maaneders
Cykletur til — Italien.
35 Aars Studenterne fra Ribe Katedralskole, hvoriblandt er Pastor A. Ph'riAcwi Skanderborg, vil i i August holde en Sammenkomst i Ribe.
Ved Redaktionens Slutning kommer Meddelelsen om, at Adjunkt ved Haderslev
Katedralskole .7. SørwseM AfatP&teA: fra 1. August d. A. er udnævnt til Lektor ved
Ribe Katedralskole, hvorfra han selv er Student.
Den nye Lektor overtager
imidlertid først sit nye Embede om 1 Aar.
Fra Askov Højskole har vi modtaget det smukke Aarsskrift "Askov Lærlinge4
for 1927.
Fra Skolebestyrer Aæe? Voac& har vi modtaget Ringe Mellem- og Realskoles
Program for 1927—28. I 1927 dimitterede Skolen 9 Elever med Realeksamen.

Dødsfaid.
Læge Tfbfgw STerdrup Æær døde i forrige Maaned. Han var født den 3.
April 1856 i Tønder som Søn af Borgmester Albert Kiær og blev Student fra Ribe
i 1874. Efter i 1882 at have taget medicinsk Embedseksamen blev han konstitueret
Læge i Jacobshavn paa Grønland i et Aar, gennemgik derefter en 7 Aars Hospitals
uddannelse, hvorefter han atter drog til Grønland som Distriktslæge, og med et
kortere Ophold herhjemme havde han sin Virksomhed deroppe. I 1914 vendte han
tilbage til København og ansattes som Konsulent ved den grønlandske Styrelse.
Som Læge var han afholdt og ikke mindst som Privatmand. Hans karakte
ristiske Skikkelse saas i en Aarrække efter hans Afskedigelse hver Dag i Rigsho
spitalets Auditorium, hvor han interesseret fulgte de kirurgiske og medicinske Fore
læsninger. I Ripenser-Samfundet saas han af og til ved Festerne i de første Aar.
Kredslæge C. A. Pjerrttnt i Farsø er den 31. Maj afgaaet ved Døden, 61 Aar
gammel. Han der var født i Rejsby, hvor Faderen var Gaardejer, blev 1891 Stu
dent fra Ribe Katedralskole. I 1898 nedsatte han sig som praktiserende Læge i
Bjergby ved Hjørring. Senere virkede han i Nr. Nebel og Varde, indtil han i 1910
blev Sygehuslæge i Farsø. Den 1. April 1915 udnævntes han tillige til Kredslæge
i Himmerland Kreds.
Bjerrum var en afholdt og dygtig Læge. Han nærede Planer om at Hytte til
Ribe, og han vedblev at have Forbindelse med sin gamle Skoleby, ligesom han
naturligvis var Medlem af Ripenser-Samfundet.
Udgivet af Ripenser-Samfundet
Redigeret af K. H. Rosenstand Trykt i Stiftsbogtrykkeriet i Ribe
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Sendes gratis til Medlemmerne
Abonnement
2 Kr. aarlig for interesserede,
der ikke kan blive Medlemmer,
tegnes i Ekspeditionen

Chr. F. Termansens
Boghandel
Ribe
GbwnMnyi 1813
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Bøger, Papir, Kontorartikler

Alle brugelige Bøger
til Ribe Katedralskole

Kontingent: I København 7 Kr.
Udenfor København 5 Kr.
(Studenter af yngste Aargange
Moderation)
Medlemsblad gratis
Bestyrelse:
(Hvor intet Hjemsted er nævnt er dette
København)

Læge Knud Fogh (Formand), Vennemindevej 26, Telf. Ryv. 1260.
Lektor C.Amorsen (Næstformand),
Jernbanegade 20, Nykøbing F.
Fuldmægtig H. Brorson-Christensen (Kasserer), Amager Boule
vard 124, Tlf. Amager 5714.
Journalist K. H. Rosenstand,
(Redaktør), Ribe, Telf. 109.
Bankbogholder K. Pontoppidan,
Lyngby Bank, Tlf. Lyngby 22.
Cand. mag. C. Frank-Christeusen,
Drosselvej 79.
Stud. jur. Frode Schon (Sekretær),
Studentergaarden, Tagensvej,
Telf. C 12995.
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N a t u r e n .

Et L æ r e d i g t
-Fw.S'ie

af L u c r e t i u s .

ved Lerfor L. 7''. 7?eeA.

Lucretius var eu romersk Digter fra det
første Aarhundrede før Christus. Han var i
høj Grad betaget af Epikurs Naturfilosofi,
som han paa Hexametre besynger i et Lære
digt; navnlig er han optaget af Atomlæren,
saa betaget, at han hævder, at hele Tilvæ
relsen saavel den aandelige som den legemlige skyldes Atomerne. I
sit Digt, som vel er tungt paa Grund af Stoffet, men dog paa mange
Steder af ikke ringe Skønhed, kommer han ofte den moderne Videnskabs
Principper ret n æ r .------Jeg kan forstaa, at en gammel Filolog som Lektor Bech med al
sin Kærlighed til det latinske Sprog, har følt Trang til at omplante
dette Digt paa Dansk, et Arbejde, der ingenlunde har været let, da
Lucretius' Sprog er meget knudret; men ingen, der kender Over
sætterens Grundighed, vil tvivle om, at Opgaven er løst paa en smuk
Maade, og det er mig en Glæde at anbefale Digtet navnlig til Lektor
Bechs gamle Disciple, men ogsaa til alle, der har Kærlighed til latinsk
Litteratur, som, trods alt, til alle Tider vil være Kulturens sprudlende
Kildevæld.
St. Mariæ Præstegaard, Helsingør.

O m k rin g d e t jy d s k e U n iv e rsite t.
Af Læge Max Brammer, Aarhus.

Det var i Sommer i Ribe. Der var Dyrskue paa Hovedengeu, 'og
de r6dhvide Fiag vajede i eu smuk Allé fra Skibsbroen og ud over
den saftiggrønne Eng. Foran Dommcrteitet travede unge Landmænd
deres trivelige Følhopper, som det muntre Afkom fulgte i kaade Spring.
En prægtig ung, rød Hingst dansede Krigsdans med sin Vogter. Men
længere ude, hvor Nibsaaens og Tvedaaens Vande mødes, spankulerede
en Flok gravitetiske Storke rundt i den sumpede Engbund, trygge i
Bevidstheden om at være paa egen Grund. Jeg stod hensunket i Be
undring over dette maleriske Billede, som enhver Ripenserstudent vil
genkende som Barndommens Eng.
Da var det, at jeg blev afbrudt i mine Refleksioner af RipenserBladets smarte Redaktør, der, mens han ivrigt opnoterede de præmierede
Tyre, tog det Løfte af mig at sende Bladet nogle Betragtninger over
det jydske Universitet.
Som snart gammel Aarhusborger har jeg i Tidens Løb alt skrevet
mange Artikler derom, saa Emnet er ikke nyt.
Men siden hin Sommerdag paa Hovedengen er der jo sket det, at
det jydske Universitet fra at være et pium desiderium i mange Jyders
og vel ogsaa mange Ødanskes Sind, er rykket frem mod Kendsgerningen.
Den 8. August 1928 udstedtes paa Marselisborg en kgl. Anordning om
Oprettelse af en Universitetsundervisning i Aarhus.
I de 5—6 Byer, som strides om at blive det nye Universitets
Hjemsted, vil man hefte sig ved, at Anordningen kun er givet for
søgsvis for et Tidsrum af 3 Aar og med Bemærkning om, at der her
ved intet skal foregribes med Hensyn til Universitetets endelige Placering.
Men alle virkelige Venner af Tanken om et nyt dansk Universitet
i Jylland bør nu forenes i Ønsket om, at Forsøget maa lykkes. Mange
Mindesmærker er rejst rundt om i vort Land, som Udtryk for det
danske Folks Glæde over Genforeningen med vore Brødre mod Syd.
Dog det Genforenings-Monument, som skal samle Folkets Følelser i et
Brændpunkt og overgives til Efterslægten, er det jydske Universitet,
Udtrykket for, at Nederlagets Aand er besejret, og et større Dan
mark gryer.
I en Tid, hvor Videnskabens Resultater som ingensinde før er taget
i det praktiske Livs Tjeneste, bør man ikke være bange for at give de
aandelige Kræfter i vort Folk Rum til fuld Udfoldelse.
Vil man indrømme Sandheden i J. C. Christensens Valgsprog:
Aand er Magt — maa man ogsaa drage Konsekvensen deraf og skabe
de bedste Vækstbetingelser for Aandslivet.
Der er da kun Grund til at glædes over, at Jyllands stedmoderlige
Behandling med Hensyn til Oprettelsen af højere kulturelle Institutioner,
der staar i saa grel Modsætning til Landsdelens Størrelse og Betydning,
nu vil begynde at blive afhjulpet ved Universitetsundervisningen i
Aarhus, takket være den kgl. Anordning og Aarhus Bys Offervilje.
Aarhus fejrede i Dag paa festlig Vis Universitets-Indvielsen. Mens
alle Byens Flag vajede i Morgenbrisen, begav man sig til Marselisborg
Studentergaard, hvis smukke og imponerende Bygning Billedet gengiver.
Universitetssamvirket i Aarhus har her under de mest ideelle Forhold
indrettet Boliger til 30 unge Studenter foruden Bolig for Professoren
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i Filosofi. Mange Lovord vil lyde i de kommende Tider over det
Storsind, som skabte denne Studentergaard, sundt og skønt beliggende
nær det aabne Hav og umiddelbart ved de herlige Skove og Stadion.
Intetsteds vil man Unde bedre Betingelser for Studium, Sport og kam
meratligt Samliv. I Dagens festlige Anledning plantede Bestyrelsen
midt i den smukke Have en Lind, Studenteraandens Symbol.
Selve Indvielsesfesten i Universitetets foreløbige Bygning, Teknisk
Skole i Nørre Allé, forløb paa smukkeste Maade i Nærværelse af Un
dervisningsministeren og hans Departementschef, en Delegation af
Professorer fra Københavns Universitet med Rector magnificus i Spid

sen, Aarhus Byraad og saa stor en Repræsentation for Universitets
sagens Venner og Forkæmpere, som Festsalen kunde rumme. Musikken
udførtes af Kunstnere fra det jydske Musikkonservatorium i Aarhus
under kgl. Kammermusicus Johan Nielssons Ledelse. Efter Indvielses
talerne besteg den nye Professor i Filosofi Dr. phil. Kort Kortsen
Katedret og holdt en Indledningsforelæsning til Studiet af Filosofi, lige
mesterlig fra Indholdets og Formens Side.
Med denne jydske Professor og de 4 dygtige, unge Docenter i Sprog:
Dr. phil. Andreas Bliukenberg, Magister Skantrup, Torsten Dahl og
Christen Møller, hvis Navne alle har god Klang i videnskabelige
Kredse, tør man vente, at Aarhus Universitetet vil faa en lykkelig
Start, og at Tilslutningen og Kravet om en hurtig videre Udvikling
ikke vil udeblive.
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64 unge Studenter havde indtegnet sig og var tilstede ved Indvielsen.
— Studenterforeningen i Aarhus, der allerede tæller c. ^50 Medlemmer,
aabnede sine smukt udstyrede Lokaler i Kannikegade vis å vis Dom
kirken den 1. September.
Begyndelsen er altsaa gjort. Men naar den Dag oprinder, da det
jydske Universitet fuldt udviklet efter Universitetskommissionens For
slag har rejst sig i Aarhus, som en værdig Medbejler til Københavns
gamle Universitet, vil Byen ikke være kommen sovende til Sejren. — I
Decennier bar Slægt efter Slægt her arbejdet og stridt mod dette Maal,
og ingen økonomiske Ofre er skyet for at skabe de kulturelle Insti
tutioner, som ansaas for nødvendige og tjenlige til Sagens Fremme.
Men Sejrens Pris er ikke for dyr. Thi den Dag Maalet naas, vil Be
tingelsen for en berigende Vekselvirkning og frugtbar videnskabelig
Kappestrid være skabt. Lad mig slutte med Hans Hartvig Seedorffs
Strofer:
Bugtens Bølge, Sundets Bøge —
Aros eller Havn:
Begges Lykke er at øge
Landets lyse Gavn.
Alma mater, hvad du skænker
Gransker, Digter, Drømmer, Tænker —
løfter vi som Fremtids Goder
mod vor fælles Moder.
Aarhus, 11. September 1928.

Afaæ UrtMumer.

Et Ju b H æ u m s b e sø g i Ribe.
Af Pastor A. Blinkenberg, Skanderborg.

Er det rigtigt, at jo ældre man bliver, desto mere Glans kommer
der over Barndomsminderne?
I hvert Fald — vi, der blev Studenter fra Ribe Skole i 1893 —
altsaa i denne Sommer for 35 Aar siden — følte en saa stærk Trang
til at mødes med hinanden og med vore Barndomsminder fra Ribe By
og Skole, at fem af os stævnede mod den gamle Stad til et Samvær
dér 31. Juli og 1. August.
Og for at forhøje Festen var ogsaa vore Hustruer Deltagere deri,
undtagen een, der var forhindret ved Sygdom.
Det blev en meget glædelig og paa anden Maade værdifuld Op
levelse for os alle, — skønt den kun spændte over en Aften og en
Dag. —
Første Aften blev der Tid baade til ^Præsentations og en herlig
Spadseretur i ypperligt Vejr gennem Byen og ud paa Slotsbanken.
Og inden vi skiltes, fastlagdes Programmet for den følgende, den
egentlige Festdag, og Bekendtskabet blev uddybet — paa Ripenservis —
ved en Kop Aftenkaffe.
En skytung Himmel med begyndende Regnvejr var Festdagens
Optakt. Men Humøret var godt og Forventningen stor. Inden længe
fik da ogsaa Solen Overtaget, og den bevarede det Dagen igennem.
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Der var en forunderlig lys og smuk Stemning over vor gamle
Skolegaard, hvor vi havde sat hinanden Stævne for netop som gamle
Skolekammerater at begynde Dagen dér.
i
Kastanjetræet var borte — ak! Men til Gengæld var der ligesom
mere Plads for Lys og Luft.
i i - , i- ^
Og hvor gjorde det os godt at blive modtaget med hjsertelig Venlighed af Pedel Nielsen, som var vi lians personlige Gæster. — Jeg
benytter den her givne Lejlighed til at bringe ham en i ak derfor fra
os a lle !------c
i
Og saa begyndte da Festen — ja, netop Festen
i Syngesalen,
med Morgensang til Flygeltoner, som i gamle Dage.
Og vi besaa Skolen fra Ende til anden, hilsende genkendende paa
»Nalle« og meget andet, men ogsaa beundrende de mange Iremskridt
og Forbedringer, der er kommet til siden vor Tid.
Der var nok at se paa og være optaget af i Timevis; men
Pro
grammet forlangte »Formiddagstur til Gram*.
Den skulde følge den gammel kendte Vej over Obbekjær og hole
paa Udturen og over Seem hjem, som Reglen var for Skoleskovturene
i sin Tid.
Men unægtelig: Der er Forskel paa Farten, naar man kører i over
læssede Ohar a banc'er og — som nu — i et Par tøffende Biler.
Tænk, at den Køretur staar i Erindringen som næsten æventyrlig lang.
Naa, en dejlig Tur var det nu alligevel for os, mest vel, da vi
naaede de minderige Steder i Skoven, hvor de afsluttende Kampe stod
mellem »Røvere og Soldater«, og i Parken, hvor vi i særlig Grad havde
demonstreret »Frihedsdagen« ved at »lade Cigarerne brænde«.
Naturligvis var adskihigt forandret. Først og fremmest dette, at
nu var det Danmarks Jord. Det betog os.
Men samtidig var jo dermed ogsaa Aarsagen fjærnet til den be
klemmende Følelse, der i sin Tid gjorde sig gældende, naar vi kørte
over Grænsen med dens Toldeftersyn eller gik og havde en Fornem
melse af at være i det fremmede, hvor det utrolige kunde ske, — blot
fordi man betalte Sodavand og Ohocolade med »Groschen« og »Pfennig«
og købte Tændstikker, som kunde »rives af« paa eens Buksebag.
Men smukt er der ved Gram Slot og i Parken — smukkere syntes
vi nu, da Dannebrog kan vaje frit med sin skønne Dug over den
yppige Natur. Og naar vi besinder os lidt, er jo dog ogsaa de gamle
Minder i Behold — om »Ole i Kroen«, Gedderne i Indespærringen
og alt det andet. Og Maden med staar fuldt ud Maal. —
Atter maatte vi bøje os for »Timeplanen« og starte til Hjemturen,
som forløb uden Uheld og saa hurtig, at der blev rigelig Tid til et
Hvil før Middagen. Vi søgte da hver til sit for atter at mødes paa
»Klubbens Hotel« Kl. 6.
Vi var nu — om jeg saa maa sige — »rystet sammen«, og den
gode, kammeratlige Stemning, der havde omslynget os alle, kulminerede
saa ubetinget under Aftenens Samvær.
Netop derfor er der saa meget deraf, som unddrager sig et officielt
Referat; og selv om man vilde gøre dette saa fyldigt som muligt, vilde
det slet ikke kunne give et virkeligt og levende Indtryk af, hvor rart
vi havde det sammen, og hvad der var det væsentligste ved Samværet, —
det, som vi nu bagefter er allermest taknemmelige for.
Lad mig dog lige nævne, at der ved Festbordet blev talt varmt
og stærkt personligt om Ribe By, og hvad den giver sine Børn af
skønt og godt, særpræget som den er, — om Skolen og det Venskab
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for Livet, som kan fostres inden for dens Mure, — og til de Hustruer,
der har betydet saa meget for vor Udvikling gennem Aarene, og som
ved vor Sammenkomst hk et liile Indblik i de Forudsætninger for denne
Udvikling, der rækker tilbage til vor Barndoms- og Ungdomstid.
Endelig serveredes en morsom Dessert i Form af Oplæsning fra
Hejmdalsprotokollerne for de Aar, der havde særlig Interesse for de
tilstedeværende.
For Fuldstændigheds Skyld vil jeg endnu tilføje, at Aftenen sluttede
med et Besøg hos Backhaus, hvor de hinke Musikere spillede for os
bl. a. Riberhus-Marsch og gamle Melodier, der havde deres Glanstid
for omtrent 35 Aar siden. Var det tilfældigt eller maaske en udsøgt
Opmærksomhed ?!
Ja, hermed har jeg da forsøgt at efterkomme Deres Ønske, Hr.
Redaktør, om at faa et Referat af vor korte, men gode Sammenkomst.
Til Slut blot dette, at da vi skiltes med megen Tak for Samværet,
lovede vi hinanden at mødes paany i gamle Ribe om 5 Aar, dersom
vi lever, og alt gaar vel!
Og hermed sender saa 35-Aars-Jubilarerne en venlig Hilsen til alle
Ripenser-Bladets Læsere tillige med en Opfordring til at gøre ligesom vi!

B ø g e r .
F ra

Ri be Amt 1 9 2 8 .

Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt, P. Haase & Søns Foriag, 193 Sider.
Historisk Samfund har for 25. Gang udgivet sin udmærkede Aarbog, hvis Hoved
redaktør gennem aile Aarene har været Pastor RfeAfer i Vejen.
Den nuværende Formand & AfAærsfgr, Esmark ved Vejen, giver en lilie Oversigt
over Samfundets Historie siden Stiftelsen i 1902.
Af det øvrige helt igennem fortrinlige Bidrag fremhæver vi to, der særlig vii
have ripensisk Interesse.
Højskoleiærer Æg?. AI .ScAwfdf, Gaitrup, skriver meget fornøjeligt om Sagn og
Tro knyttet ti) Stene i Ribe Amt. Biandt de omtalte Stene er de særlig kendte
Tirsiund Stenen (i Mait Herred, Brørup Sogn), Tirsiund Krat, og Kværnestenen ved
Ribe Hoime i Ribe Aa.
Af Ripensere vil Bidraget Ribe Borgere 1660—ca. 1860 vel nok blive læst med
den største Opmærksomhed tillige med Indledningen om den bebudede Fortsættelse
af Overiærer Kinchs Værk om Ribe. Det er en af Medarbejderne ved Fortsættelsen
af dette Værk, Museumsinspektør Offo
i København, der har bearbejdet de
af afdøde Lektor V. RfoeA efter Kinchs Ekscerpter omhyggeligt udarbejdede ca. 660
korte Biografier af Ribe-Borgere. Da disse ikke vil kunne finde Plads i KinchFortsættelsen, men er af stor Værdi for Personalhistorikere, paabegyndes Publikationen
i Aarbogen.
Kinchs Værk gaar som bekendt kun til 1660, men han efterlod sig et Væld af
Ekscerpter lige op til Tiden til 1880'ernes Midte.
En liile Kreds af Byens Borgere satte sig derfor det Maal at føre Arbejdet videre.
Redaktør C. HTMemoes har navnlig arbejdet paa at skabe det økonomiske
Grundlag for Fortsættelsen af Værket. Byarkivar C. V. Termawsew videreførte
Kinchs Ekscerpter af Kæmnerregnskaber og andre økonomiske Dokumenter samt
specialiserede sig paa Byjordernes Historie. Endelig populariserede Lektor V. Bioch
Kinchs udgivne Bøger, beskæftigede sig med den iærde Skoles Historie og arbejdede
meget med Byens Personalia.
Der forberedes nu en Fortsættelse, og den vil om nogle Aar være en Kends
gerning.
Værkets Redaktør er Museumsinspektør Magister Hbyo UfaMlMessew.
Manuskriptet til 1. Del af Fortsættelsen vil antagelig kunne foreligge afsluttet ved
dette Aars Slutning, og det vii omfatte Tidsrummet 1660—1730.

Æ. R. R.
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A a rsfe ste n p aa Ribe K a ted ra lsk o le 1928.
Den 28. Juni afholdtes Translokationen og Aarsfesten paa Ribe
Katedralskole under de sædvanlige festlige Former.
Rektor
bød den store Forsamling Velkommen, og efter
at 1. Del af den gode gamle Kantate, hvor Lektor emeritus ÆMM&eM
fremdeles paa den smukkeste Maaade udfører Soloerne, havde lydt,
foretog Rektoren Dimissionen og udtalte nogle smukke Afskedsord
saavel til Studenterne som til Realisterne.
Efter at Rektoren havde foretaget Translokationen, oplyste han bl.
a. at Student Konradi havde modtaget Aage Haunstrup Andresens
Legat og Student Ebba Grue Overlærer Sechers Legat.
Saa var man naaet til Festens højtidelige Øjeblik.
Rektors Afskedsord til Lektor Amorsen:

Rektor udtalte derefter bl. a .:
Saa har vi endnu én at tage Afsked med, Lektor Amorsen, der
forlader os efter 47 Aars Virksomhed ved Skolen.
Kun sjældent virker en Embedsmand i saa mange Aar paa ét Sted;
det gør han kun, naar han føler sig knyttet til Stedet og holder af
sin Gerning, og det har Lektor Amorsen gjort. Det nøje Kendskab
til Forholdene har bevirket, at han med sin imødekommende Elskvær
dighed og Forstaaelse er blevet et Bindeled mellem Fortid og Nutid
og har baaret Skolens Traditioner fra den ene Generation til den anden.
Ogsaa jeg personlig har meget at sige Lektor Amorsen Tak for.
I ikke mindre Grad føler Eleverne sig nøje knyttet til Lektor Amor
sen, og gamle Elever spørger altid efter ham.
Jeg vil gerne bringe Dem; Lektor Amorsen, en hjertelig Tak for
alt, hvad De har været for Skolen og hertil føje en Tak, fordi De
altid har hjulpet, hvor det tiltrængtes.
Jeg hk i sin Tid en anonym Gave paa 500 Kr. til kulturelle Formaal paa Skolen. Jeg har hidtil været tavs, men i Dag maa
jeg have Lov til at røbe, at den anonyme Giver var Lektor Amorsen.
Ofte har han paa forskellige Maader hjulpet økonomisk med Sum
mer, der i alt kan skrives med hrechifrede Tal.
Vi ønsker Lektor Amorsen en lys og lykkelig Fremtid. Gid den
maa bringe Dem Deres Helbred fuldt og helt.
Lektor Amorsens Farvel.

Endelig viste Lektor Amorsens karakteristiske Skikkelse sig paa
Talerstolen for sidste Gang. Snart dybt bevæget, snart kaldende paa
det glade Smil i Tilhørernes Øjne tolkede den sgamle« Lærer sin Af
sked med Skolen, Eleverne og Lærerne, idet han bl. a. udtalte:
Tak for de Ord, der er udtalt til mig.
Naar jeg nu staar her for at tage Afsked, tænker jeg først paa
mit gode Hjem i Haderslev. Naar jeg, som Rektoren sagde, har kun
net yde en Haandsrækning, skyldes det først og fremmest mit Hjem.
Du skal først sørge for dit Hjem, sagde min Far, men du maa
aldrig glemme dit Folk og dit Fædreland. Tyskerne satte en Stopper
for de gode Aar i Haderslev. Min Skolegang faldt i Sorø, medens to
Brødre kom her paa Skolen.

Da jeg i 1881 kom til Ribe, kom jeg straks i mit rette Element.
Jeg tumlede mig som Fisken i Vanden og Fuglen i Luften ude i
Naturen mellem mine Elever. Man fortæller mig, at jeg ofte saas
paa Gaden omgivet af unge Piger. Dem har jeg altid haft en Faible
for (Munterhed). Det var Foraarstiden.
Saa kaldte Fædrelandet mig i 1885, og da jeg kom tilbage, var
Arbejdstiden inde. Jeg blev bundet, men var saa heldig at faa en
matemetisk indstillet Hustru. Vi underviste i hver sin Stue, og Rektor
Fritsche tilbød hende en Vikarplads. Hun sagde Ja, men jeg sagde
Nej, og jeg var den stærkeste.
Vi havde Føling med Eleverne, og jeg mindes med Glæde Skov
turene og Udflugterne, som jo nu Lektor Nørregård har overtaget.
Vi var ofte 40 Cyklister i Flok, og det hændte, at jeg maatte trække
3 hjem fra Gram.
Saa kom Eiteraaret for mig med Sygdom og Sorg. Ogsaa i mig
selv fik Sygdommen Tag i nogen Grad. Naar jeg ikke desmindre
har kunnet glæde mig ved megen Lykke, skyldes det først og frem
mest Elevernes Kærlighed, som har varmet mig og vist mig indtil de
sidste Dage, at man ikke betragter mig som en gammel Gubbe.
Jeg takker for Gaver, som Elever med deres Forældres Hjælp har
glædet mig med ved forskellige Lejligheder, og jeg takker de tidligere
Elever for deres Trofasthed.
I Morges modtog jeg et varmt Brev fra en gammel Elev, Forsvars
minister Brorsen, der glædede mig meget og som jeg takker for her,,
og jeg ser nede i Forsamlingen en gammel Vardedreng, som jeg har
boet under Tag med i 3 Aar.
En særlig Tak vil jeg bringe til Pedel Nielsen for al hans Hjælp
somhed. Han er den eneste, der er tilbage ved Skolen fra 1881, da
han løb om hernede som Dreng.
En Skoles Ansigt præges af dens Lærerkollegium og dens Rektor.
Jeg bringer Kollegerne en Tak.
En særlig Tak til Rektor Willumsen. Hans lyse og frejdige Blik
har ofte varmet mig. Han er en Skoleleder, der helst vil undgaa
Tvang. Det skal helst gaa lidt gemytligt,. Rektor har ogsaa vist
Hjerte, naar der har været Trang til Stede.
Jeg beder Dem alle udbringe et Leve for den 800-aarige Olding,
Ribe Skole, med Haabet om, at den fremdeles maa bestaa ned gennem
Tiderne til Gavn for By og Fædreland. Stærke Hurraer rungede gen
nem Salen.
Sluttelig sang hele Forsamlingen 'Jeg elsker de grønne Lunde«, og
saa blev Dørene slaaet op for Sommerferiens Eventyr.

Døds fa id.
Kreditforeningsdirektør Holger Jensen.
Efter længere Tids haabløs Sygdom er vort Medlem Direktør for Ny jydske
Kjøbstad Creditforening i Aarhus, ¿blyer Jensen, den 20. Juii afgaaet ved Døden.
Budskabet om, at den dygtige gamle Ripenser er gaaet bort i sin kraftigste Mand
domsalder, 61 Aar gammel, blev naturligvis modtaget med Vemod i vide Kredse.
Holger Jensens biografiske Data er følgende:
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
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han i 1898 udnævntes ti) Stiftsfuldmægtig og Amanuensis hos Biskoppen og tillige
blev Stiftsrevisor og Revisor for Ribe Amt Skolefond. I Tiden 1898—1919 drev
Holger Jensen tillige Sagførerforretning. Siden 1910 var han Forstander for Ribe
Hospital, fra 1914 Repræsentant for Ny jydske Kjøbstad Creditforening, senere
Næstformand og Formand i Repræsentantskabet. I 1920 føjede han hertil Posten
som Meddirektør i Spare- og Laanekassen for Ribe By og Omegn.
Af kommunale Hverv kan nævnes, at han i en Aarrække var Medlem i Besty
relsen og Kasserer for "De fattiges Kassen, indtil denne i 1911 afløstes af Hjælpe
kassen, og derefter Formand til 1917. I to Perioder var han en dygtig Formand
for Ligningskommissionen og har ligeledes været Medlem af Set. Gatharinæ Sogns
Menighedsraad siden dets Oprettelse. Endelig 1921 indvalgtes han i Byraadet og
blev samtidig valgt til Byens Borgmester.
Det var med Beklagelse at man i Ribe i Oktober 1924 saa den dygtige Embeds
mand og gode Ribeborger drage bort. Han bevarede ogsaa i Aarhus Kærlighed til
sin Fødeby, og vedblev at følge Begivenhederne der med usvækket Interesse. I
Ribe vil man bevare Mindet om hans mange Aars dygtige Virke her.

8 .

O .

S .

Ribe K a t e d r a l s k o l e .
For kort Tid sidea fremkom der i Esbjerg-Bladet »Vestjyllands
Socialdemokrats aogle Udtalelser om Muligheden for Nedlæggelse af
Esbjerg Statsskole eller Æ&e ÆaMraG/Me. Da Esbjerg Gymnasiums
Rektor Hr. Ofa/' Æe^eM forñyttedes til København, blev der ikke i
hans Sted
nogen ny Rektor, men vort Medlem, den »gamle«
Ripenser, Lektor P. Greyeryea
som Rektor ved Skolen.
Dette i Forbindelse med den Kendsgerning, at en Kommission for
Tiden undersøger Muligheden af Indførelse af Besparelser paa det
højere Skolevæsens Budgetter, samt maaske i nogen Maade en Spekulation
i Valgsituationen ved Landstingsvalget, bevirkede, at Bladet fremkom
med Sagen, idet man dog nærmest var tilbøjelig til at tro, at det vilde
blive Esbjerg, Nedskæringen vilde komme til at gaa ud over.
Da det for Ribe vilde betyde intet mindre end en Katastrofe, om
den gamle hæderkronede Skole skulde blive nedlagt, henvendte »Ribe
Stifts-Tidende« sig med Forespørgsel om Sagen til Undervisningsmini
ster Ry.sAot'.
Paa Spørgsmaalet om, hvorvidt det er indenfor Ministerens Over
vejelse at foreslaa en Nedlæggelse af Ribe Katedralskole og Esbjerg
Gymnasium, svarede Ministeren:
— Der er ¿Me Moyeí ÆeMweeAe, der freMer paa: af Med?ap<ye D¿&e
KafedraMofe. Skolen er gammel og har sine Traditioner og de mange
Stipendier — men noget anderledes er Forholdet med Hensyn til Es
bjerg Gymnasium, idet det ikke er nødvendigt at have to Statsskoler
liggende saa nær hinanden. Men nogen Bestemmelse er der ikke
truffet endnu.
— Kan der ventes et Forslag fra Ministeren?
— Ja, der kommer nok snarest et Lovforslag, der tilsigter at ned
bringe Udgifterne til de højere Skoler.
— Vil det indgaa i Finanslovforslaget for 1929—30?
— Nej, Forslaget vil ikke komme samlet med Finanslovforslaget,
men snarest efter.
Det ser saaledes ud til, at Faresignalet for vor gamle Skole denne
Gang kan tages ned.
Hvilket Resultat Kommissionen med Hensyn til Besparelserne
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kommer til, vides der jo imidlertid paa dette Tidspunkt intet om. Vi
ved, at Ribe Skole, der efterhaanden var naaet til at dimittere efter
alle 3 Retninger, har mistet den nysproglige og kun har den klassiskeog den matematiske Linie.
Forhaabentlig vil de Besparelser, der kan ventes indført, ikke be
tyde en yderligere Indskrænkning for Ribe Katedralskole.
Vi tør ikke tro det. Vi er jo i det heldige Tilfælde, at en gammel
Ribeelev, Forsvarsminister
har Sæde i Regeringen. Vi er
overbevist om, at han saavel som andre formaaende Venner af Ribe
Skole vil drage Omsorg for, at de Besparelser, der paa saa mange
Omraader er nødvendige for vort Fædrelands Vel, ikke i højere Grad
end strengt nødvendigt vil ramme Ribe Katedralskole.
Ogsaa Ripenser-Samfundet finder her Anledning til at udraabe et
kraftigt:
eoMFM^ay, we rphd rey

defWweMfl capiat.

Æ H. R.

En N ø d d e t u r .
S k o l e m i n d e f r a R e k t o r F a l s t e r s Ti d.

I »Ribe Stifts-Tidende c finder vi aftrykt følgende lille Episode fra
Ribe Katedralskole paa Rektor Falsters Tid.
Den saa bekendte Ribe-Rektor, Chr. Falster, maatte Anno 1746 —
som han selv udtrykte det i en Forestilling overfor General-KirkeInspektionen — »blues ved at nødes til at blotte sin Skoles Blusel«
. . . . »formedelst en fortrædelig Handel, som' sig i hans Skole havde
tildraget«, og som han derpaa skildrede saaledes:
....»N ogle af mine Skolediciple var sidst afvigte 1ste September
(1746) gangne til en liden Skov ved Ribe, kaldet Kloby, Grevskabet
Schackenborg tilhørende, for at plukke Nødder . . . . Disse (altsaa
Drengene) havde ført Gevær med sig, og saarede blodigt Manden paa
Stedet, fordi han efter sit Herskabs Ordre ikke vilde tillade dem Fri
hed i Skoven.
Jeg blev herom straks underrettet, fik Geværet, som var hemme
ligt bevaret paa deres Hjemvej i et Bondehus i Lustrup By, og derpaa
forbød dem Skolen, indtil Sagen var Hendes højgrevelige Naade Fru
Grevinden af Schack til Schackenborg tilkendegivet, som (Grevinden)
eftergav sin Tiltale paa de Vilkaar, at Gerningsmændene skulde staa
fuld Skoleret og desuden Bøde til den forurettede Mand, hvilket ogsaa skete
i hendes Delefogeds, saavel som samtlige Læreres og Disciples' Paasyn.
Iblandt disse bevæbnede Personer (d. v. s. de Drenge, som havde
været paa Nøddetur) var en ved Navn Ulric Svitzer, som jeg ofte
(hvad han selv offentligt ved Forhøret tilstod) Aar efter Aar haver
advaret og truet, med Forvisning af Skolen, og hvis Kaarde endnu er
i min Forvaring. Denne, da han ikke vilde bekvemme sig til med
de tre andre at udstaa Skolens Disciplin, fordi han paastod ingen
Ulykke at have gjort med sit Gevær, forelæste jeg ham af Hans
Majestæts allernaadigste Skole-Forordning . . . og forviste ham Skolen.«
Nu, hverken værre eller bedre, var imidlertid den forviste Drengs
Fader, som var Provst og Sognepræst i Varde, bleven meget vred, og
da han nu agtede at søge Rektor Falster ved at paaføre ham Proces,

%
og aHeredc havde gjort Skridt til Rektorens Indkaldeise for en Provste
ret, saa .. . anaadige og høje Herrer, henstiiler jeg underdanigst til
Deres retsindige Skønsomhed, hvor forsmædeligt det er for en pnblique
Lærer saaledes at forfølges formedelst en vanartig Discipel, item hvilke
urolige Følger det vil have i Kongens Riger og Lande, dersom den
studerende Ungdom i Skolerne fik den Frihed at pukke med Retter
gang imod Rectores Scholarum, naar de efter Guds og Kongens Rud
vil straffe deres Udyd« . . . , med hvilken Henstilling Falster sluttelig
aunderdanigst beder og formoder, at de høje Herrer den af Ids. Maj.
dem givne Myndighed vilde bruge til min og sam'lige Læreres Be
skær melse i Vores Embeder . . . , som og naadigst at approbere min
Omgang i at forvise denne Ulric Svitzer Skolen, hvilket kunde bestyrke
de gode blandt Ungdommen i Dyd og indjage Skræk i de onde.« . . .

Forlovelse er deklareret mellem Reservelæge paa Sindssygehospitalet i Vedsted,
ÆaraM
og Frøken Æster JFøMfAe, Datter af Statsskovrider W. i Viborg.
Entreprenøriirmaet StMrwp (8 JProseA JeMsew har iaaet overdraget et stort Ka
naliseringsarbejde i Nærheden af Danzig. Ingeniør Knud Stiirup er i den Anledning
rejst til Polen.
Dommerfuldmægtig PonfoppidaN, Ribe, fyldte den 7. Juli 60 Aar.
Den 13. Juli viedes Frøken TAora PiwMf, Datter af Folketingsmand P., til
Ingeniør Afsfed, Søn af Rektor A. i Vejle.
En Mindesten for Forsvarsbrødrenes Formand, tidligere Medlem af R. 8. Besty
relse, Kaptajn ¡ScAføJer, er blevet afsløret paa Vestre Kirkegaard i København.
Frøken HW/c/ce KocA, Søster til Biskop Koch, er afgaaet ved Døden.
Konsul AwfoM AWsew i Aarhus kunde den 1. September fejre sit 25 Aars Køb
mandsjubilæum i denne By. Jubilaren,, der er Søn af Pedel Sillas Nielsen, Ribe
Katedralskole, tog i 1892 4. Kl. Hovedeksamen fra den gamle Skole.
Boghandler CAr. L. GroftrMp fejrede den 1. September 25 Aar Forretnings- og
Borgerjubilæum i Ribe.
Købmand i . FT.
fyldte den 3. September 60 Aar.
Læge Vfels
i Kirke Helsinge fyldte den 4. September 50 Aar. Dr.
Deigaard er Student fra Ribe Katedralskole i 1896.
Ribe Katedralskole havde den 31. August Udflugt til Endrupholm.
Den 11. September havde 2. og 3. Gymnasieklasse historisk-geologisk Udflugt
til Kolding og Christiansfeld.
Hotelforpagter OAWsfemsM, 'Hotel Dagmar«, har købt 'Klubbens Hotel«.
I Aar for 50 Aar siden dimitteredes 4 Studenter fra Ribe Katedralskole, nemlig
nuværende Biskop Th. Schiøler i Aarhus, Sognepræst Otto Rosenstand i V. Vedsted,
Dommer J. Jensen i Brædstrup og den i 1923 afdøde Højesteretsassessor J. C. Petersen.
Af Studenterholdet fra Ribe Katedralskole for 35 Aar siden samledes 5 af de
9 paa Holdet, de fleste med deres Fruer, 31. Juli—1. August i deres gamle Skoleby
for at genopfriske Minder fra Skoletiden.
De gamle Studenter, der saa trofast har holdt Minderne fra Skoletiden i Ære,
er: Pastor A.Blinkenberg, Skanderborg; LægeM.Brammer, Aarhus; LægeHtibschmann,
København; Lektor Tang Petersen, Kolding; Provst H. N. Højgaard, Gedsted.
Kaptajn Rasmus Nelsons Legat for Studenter fra og Elever ved Ribe Katedral
skole er i Aar uddelt til følgende:
¡SiM&Mfer; Nis Asmussen, Ejvind Dige, Harry Kruckow og Frode Schøn, hver
250 Kr.
Ælerw; Marie Hansen 200 Kr., Johan Lange, Peter Riber, Jørgen Tønnesen,
Sara Tønnesen, hver 100 Kr., Oscar Lund 75 Kr,, Søren Tind Christensen. Jacob
Knudsen og Ingeborg Skytte, hver 50 Kr,

Vott Medlem, Maleren <Sfep7taw Pisattty, der som omtalt havde saa stor en Sukces
med sin Udstilling paa Ribe Stiftsmuseum, sluttede d e n l . September sit Sommer
ophold i Ribe og Omegn. Foruden i Ribe, har Kunstneren haft Studieophold i Fårup
Præstegaard.
Fra Sommeren hjembragte han en smuk Høst, der maa betegnes som Rover
Middel«, ikke alene fra Ribe Gader, Stræder og grønne Enge, men tillige smukke
Motiver fra Farups gamle Gaarde og Huse.
Ribes svenske Ven, Maleren CaW JoTtan FbrsAcry, har efter 3 Aars Pause hoidt
Udstilling i Ribe af sine smukke og ejendommelige Akvareller. Særlig beundret
blev en stor Samling farvestraalende italienske Billeder fra Rom og Venedig.
Den 18. September holdtes i det skønneste Vejr en Regattafest paa Ribe Aa.
Ved Festen, der var arrangeret af Ribe Turistforening, var Aapartiet ved Dagmarbroen og mange Baade oplyst af kulørte Lamper, og der var sørget for Sang og Musik.
Købmand Jews AwderseM har fra 1. November bortforpagtet «Hotel Dagmar« til
Hotelforpagter ATt'efs HawseM, tidligere Bygholm Slots Parkhotel ved Horsens.
Vær Formand, Læge ÉbgrTt, leder et ¡)Røde Kors«-Kursus for «Arbejdernes
Samaritforening«.
Kredslæge .Birndspaard, Varde, er udnævnt til Amtslæge i Ribe.
«Illustreret Familiejournal« for 2. Oktober bringer en med mange Billeder for
synet Artikel og to Sider Farvetryk «Ribe i Fugleperspektiv«.
Vort Medlem Fru Hospitalsforstander LercAe T7M?Msem har i Klostergaarden
fundet en Mønt fra Christoffer den Andens Tid.
I Aar er det 700 Aar siden Sortebrødrene eller Dominikanerne grundede
Klosteret og Set. Catharinae Kirke i Ribe.
Paa Finansloven foreslaas bevilget 5500 Kr. til Indretning af Baderum for de
kvindelige Elever paa Ribe Katedralskole.

„ V e ste n v in d e n ".
D u Vindpust, som for
over Marskenges Jord,
fortæl mig om Byen den lilie,
der ligger mod Vest
i fygende Blæst,
som dæmpes i Sommerens Dage saa milde.

I Tanken jeg ser,
hvordan Haverne ler
mod den, der fra Kirketaarn kigger
mod Marsken saa Rad
om «Mindernes Stad«.
som dybest i Torn'rose-Søvnen nu ligger.

Thi jeg længes did,
hvor af Fortidens Flid
har rejst sig det evige Minde.
Min Længsel vil gaa
til Husene smaa,
til Aaen og Bækken, der rundt om dem rinde.

Gid Ribe naa op
til Berømmelsens Top
som dengang, den husede Volmer.
Gid Virksomhed gro,
hvor <%ei nu har Bo,
der fylder kun Hjertet i Nutidens Folmer.

Og Kirken, som staar
medens Aarene gaar,
og Tiderne skifte paa Jorden,
den tænker jeg paa,
naar Tankerne gaa
til Tiden, da Ribe var vigtig for Norden.

Du Vindpust, som for
over Marskenges Jord
og pløjede Danemarks Have,
du bragte til mig
— ad Drømmenes V e j 
et Minde, — de levendes kæreste Gave.

København, den 10. September 1928.
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Daglig Smeltning: 10—15,000 kg

Telefon 62

Telf. 41.
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Telf. 41.

Stort Lager af Raderinger, Prospektkort og Souveniers fra Ribe.

Gamle „Ripenser-Blade"
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2, 3, 6, 7 og 8?

Redaktionen.
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Snedkermester
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Antikke Møbler sælges
og restaureres.
B ille d sk æ r e r a r b e jd e udføres
Cigaretetuier af 700
Aar gammelt Træ fra
Set. Catharinae Kirke.
Møbler efter originale Tegninger

Porto

ved Bestilling hos Forlæggeren

P. Rasmussen, Ribe
Cigar-, Tobak- & Vinhandel.

Chr. L. Grottrups
Boghandel - Ribe
Telefon 77

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

Sønderportsgade.

Lige overfor Klubbens Hotel.

KipMSM-SamiM!!!! BackhansVinterhave

værner om Minderne fra Skole
tiden
arbejder for Kammeratskabets
Bevarelse
samler gamle Ribe-Elever til
Fester og Sammenkomster i
København, eventuelt i Ribe.
udgiver et gratis Medlemsblad
har Medlemmer Verden over

Hvorfor er De ikke Medlem?
Ethvert Medlem bør skaffe et
nyt Medlem!
af awmeMe TA/fmw/ fff

Konditori & Café
Grundlagt 1854 Ribe Tlf. 81
ÆeMdf q/'
RtpeMFere.

Koncert:
Søndag Kl. 4— 6 og hver Aften
Kl. 8—11.
S to r s n m k H a v e

„Ribe Stifts-Tidende"
Grundlagt 1786

Eneste Dagblad, der udgives fra
og trykkes i Ribe.
Bringer de bedste Efterretninger
fra By og Egn.
Abonnement: Indland 5 Kr.
Kvartalet. Udland (Afsendelse
hver 4. Dag) 9 Kr. Kvartalet.
(Postpenge iberegnet).
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MODE & M ANUFAKTUR

J E N S A N D E R S E N - T o rv et, Ribe

Teiefon S3.

Grundlagt 1878.

Tetefon 53.

Ripenser-Samfundets Mediemsbiad
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Redigeret af K. H. R osenstand
Redaktion: 8 ct. Laurentii Hus,
Ribe, Telefon 109

optager som Mediemmer tidligere
Elever af Ribe Katedralskole samt
Lærere, der er eller bar været
knyttet til Skolen

Ripenser-Biadet

Trykt i Stifts-Bogtrykkeriet i Ribe
Telefon 54
Ekspedition: Chr. F. Termansens
Boghandel, Ribe, Telefon 114.
Udgaar 4 Gange aarlig.
Sendes gratis til Medlemmerne
Abonnement
2 Kr. aarlig for interesserede,
der ikke kan blive Medlemmer,
tegnes i Ekspeditionen

Chr. F. Termansens
Boghandel
Ribe
1813
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Bøger, Papir, Kontorartikler

Alie brugelige Bøger
til Ribe Katedralskole

Kontingent: I Kobenhavn 7 Kr.
Udenfor København 5 Kr.
(Studenter af yngste Aargange
Moderation)
Medlemsblad gratis
Besty reise:
(Hvor intet Hjemsted er nævnt er dette
København)

LægeKnudFogh(Formand), Vennemindevej 26, Telf. Ryv. 1260.
Lektor C.Amorsen (Næstformand),
Jernbanegade 20, Nykøbing F.
Fuldmægtig H. Brorson-Ohristensen (Kasserer), Amager Boule
vard 124, Tlf. Amager 5714.
Journalist K. H. Rosenstand,
(Redaktør), Ribe, Teif. 109.
Bankdirektør K. Pontoppidan,
Lyngby Bank, Tlf. Lyngby 22.
Cand. mag. C. Frank-Christensen,
Ribe.
Stud. jur. Frode Schøn (Sekretær),
Studentergaarden, Tagens vej,
Telf. C 12995.

SKOTØJSMAGASINET ,CORA°
Feter Clausen — Griffenfeidtsgade 56,
Stort Udvalg 1 moderne

København — Teif. Nora
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Billedhugger Slephan Peder Johannes Hjort Ussing.
1828 ---------- In memoriam ---------- 1928

A/
I Grydergade, hvor Konditor Backhaus har
sin fine Vinterhave, laa for nogle Aar siden
et lide iavt graamalet Hus, hvis Stuer vare
bittestnaa og pæne, hvis Køkken var malerisk
og lunt. Et udpræget ripensisk Borgerhjem
fra 1810, som vilde være en Ribeattraktion
i 1928.
I dette Hus blev Billedhugger Stephan
Ussing*) født.
Forældrene som levede i dette beskedne Hjems Sol og Skygge, og
delte Sorg og Glæde, Medgang og Modgang, og blev velsignet med 9
Børn hvoraf de 4 døde i tidlig Alder, vare Snedker Peder Ussing og
gtehustru Bolette, begge af Ribe. Af de efterlevende Børn var
Stephan den næstyngste. Han blev født den 15. September 1828 og
ved sm Daab opkaldt efter Justitsraad Stephan Peder Nyeland Fon
valter ved Sø-Etafens Proviantgaard, og efter hans Ønske: Justitsraad
Johannes Hjort Ussing, Comtoirchef i Kjøbenhavns Raadstues 3 die
Secretanat, og beæredes saaledes med følgende vidtløftige Hale af
Navne: Stephan Peder Johannes Hjort Ussing til Ubehag for Skriverne
paa offentlige Kontorer.
Gode vare Stephans Forældre, men Faderen, som havde strenge
Punciper, ønskede at opdrage sin Søn efter Naturen, og derfor blev
*) Billedhuggeren var Søn af ovenstaaende Artikkels Forfatters Oldefader (Red.).
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den Spæde hverken vugget eller kørt, men maatte krybe til han kunde
gaa. Mens Moderen passede sine huslige Sysler, krøb Barnet i sin
spæde Opvækst rundt i de smaa Stuer, og da denne Verden blev barn
for lille kravlede han ud i Faderens Værksted, hvor han blev sat op
paa en Høvlebænk for at more sig saa godt han kunde med at have
alt det forunderlige for Øje som et Snedkerværksted kan rumme.
Først da han kunde støtte ved en Stol og gaa paa egen Haand, saa
sprang han ud i Haven. Den lærte han at elske i sin Opvækst. Men
det var ogsaa en dejlig Have, gammel som en Ribe Have bør være.
Frønnet Plankeværk til alle Sider. Et Udkig til Domkirkens store Taarn.
Hyldetrær i Krogene, Pæoner og brandgule Liljer, flagrende Sommer
fugle og summende Bier. Barnet gravede, skuffede, lugede og glædede
sig i alle sine Drengeaar, og den naturelskende Fader saa' med Til
fredshed Barnets Iver og Glæde. Og Stephan plantede et Kastanietræ
i Havens Ende. Det voksede. Det blev Ribes højeste og skønneste
Kastanjetræ, staar endnu i Konditorens Have, rigt i Løv af sortgrønne
Higede Blade, men Stammen er grøn og furet og Grenene runkne af
Ælde.
Var Haven Barnets Fryd, blev Værkstedet ham kærest. Han tik
sin egen lille Bænk med Tilbehør, og morede sig med at sammenføje
Stumper af al Slags Træ som han fandt paa Gulvet. For at opvække
Barnets Sans for Naturen gav Faderen ham Undervisning i Tegning,
og i sit fjerde Aar tegnede han temmelig nøjagtig Here matematiske
Figurer. I Vaukstedet spirede Evnerne og Barnefantasien vaagnede.
5 _6 Aar gammel kom Stephan i Borgerskole, men da Barnet, efter
Faderens Mening intet xprotiterede^, tog han ham ud efter D/z Aars
Forløb og gav ham selv Undervisning, saavidt hans Tid og Kundskaber
formaaede, men fremfor alt blev han holdt til at tegne, da det smigrede
den naturbegavede Fader, at Barnet aabenbarede Lyst og Evner.
En Tid blev det Snedkermode at anbringe udskaaret og stukket Ar
bejde paa Møbler, og Barnet, som nu var vokset op, hjalp Faderen
med at skære Blade og Ornamenter. Faderen belønnede ham med at
laane i Skolens Bibliothek et Værk af Thorvaldsen, som Drengen
aabnede med Hjertensglæde og følte for første Gang et Vingesus af
den store Kunst. Og Evnerne voksede. Nu skar han Dyr i Træ: en
Hane, Ræv, Hjort og en lille skotsk Hund som stod og gøede. Faderen
roste ham, og sporede, at Naturanlæg gjorde sig gældende. I (hsse
Dage kom Konkylieskærer Petersen, ogsaa Ripenser, til Ribe. Han
medbragte bn i Elfenben skaaret Kopi af Phorvaldsens Gratier. Hans
Besøg hos Snedkerfamilien blev en afgørende Begivenhed for Drengens
Fremtid. Med et Syn paa Gratierne blev hans Sjæl opladt for en hel
ny Verden, og i sin spirende Kunstnersjæl følte han det som en Livs
opgave at udforme og fremstille. Faderen maatte styre hans Frem
bringelses- og Efterlignelseslyst og skaffe ham Ler, hvori Barnet underhans Vejledning modellerede f. Eks. Christus og Børnene, Christi Daab.
Imidlertid var Stephan vokset op til en naturlig og kæk Dreng,
blød af Karakter, men spillende af Livlighed. Forlængst havde han
faaet Frihed til at tumle sig paa Eng og Aa, tiskede, jagede, svømmede
og skøjtede, og elskede friskt Liv i fri Natur. Men i Hjemmet krævede
hans Frembringelsestrang mere og mere, og Faderen følte med Undren
og beskeden Glæde, at det var hans Pligt at bringe Sønnen til videre
Uddannelse i København, skønt Familiens Omstændigheder just ikke
satte ham istand til store Opofrelser.
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1 Haab om et godt Udfald rejste Faderen 1843 med sin femtenaarige Son til København. Af pekuniære Hensyn tilbød en kongelig
Skuespillerinde, som kendte Forældrene, at Drengen maatte bo hos
hende, og efter Anmodning blev han anbragt paa H. V. Bissens Atelier,
men da denne kort efter rejste til Italien, vejledede Professor Christen
Christensen ham. Nu havde han overskredet Kunstnerlivets Tærskel,
nu stod han foran en Række Arbejdsaar, som krævede al hans Arbejds
vilje og Mod i Beskedenhed og Ydmyghed. Og trange blev Aarene.
En lille Understøttelse hk han af Chr. d. 8 de efter Ansøgning og be
holdt den i 4 Aar. Efter Bissens Tilbagekomst hk han Lov til at
anlægge i Ler »En Jæger«, der var bestemt til som allegorisk Figur i
et af Palæerne i København. Kort efter blev han Elev af Kunst
akademiet, og hk i 1845 den lille Sølvmedalje for en Modelhgur i
Basrelief. Samme Aar modellerede han for Professor Bissen en af
Victorias Heste paa Thorvaldsens Musæum og paa en kolossal Løve
bestemt til Københavns Toldbod. Først i 1848 hk han den store Sølv
medalje efter tre Gange genoptagen Konkurrence, men nu havde han
udviklet sig saa meget, at han kunde udarbejde sin første næsten legemstore Gruppe: En Hyrdedreng med et sygt Lam.
Det var vanskelige Tider den Gang for Billedhuggere med Person
lighed at frigøre sig for Thorvaldsens Skygge. Det lykkedes Bissen
med sin Landsoldat og Frederik den 6 te, det lykkedes Freund, og Ussing var paa gode Veje. Hans friske Barneliv i den gamle By ved
Aa og Eug havde sat sit Spor. Ud af dette friske naturlige Liv, ofte
fra Bårne verdenen, skabte han i 1849 en lille Gruppe: Børn med en
Fuglerede.
I Tiden efter Krigen gik en aandelig Strømning gennem det in
telligente Danmark af Kultus til nordisk Oldtid og Middelalder, frem
kaldt at Oehlenschlager, Ingemann og Grundtvig. Denne nordiske
aandelige Vækkelse greb i høj Grad Kunstnerne, og Stephan gik og
sang disse skønne, gamle sagnrige Sange og formede Smaakompositioner:
Marsk Stiigs Døtre, Liden Gunver, Gangerpilten. Samme Aar kon
kurrerede Ussing til den lille Guldmedalje, et Relief: Salomons Dom.
Det blev en SkuÆelse, men ihærdigt deltog han atter 1851 i Akademiets
Guldmedaljekonkurrence, og denne Gang hk han den lille Guldmedalje
for Reliefet: Thetis beder Vulkan om Vaaben til Achilles. Nu maatte
han i Soldatertrøjen, og var nærved at fortvivle af den aandløse Til
værelse i Militærtjenesten, men efter Hjempermittering og et Par
Maaneders Hvile konkurrerede han til den neuhausenske Pengepræmie
med et indleveret Arbejde: En Karl, der vander en Hest. Præmien
hk Ussing ikke, derimod blev dette Arbejde solgt, saavidt vides, til »en
Samling af nordiske Billedhuggerarbejder«, ledet af Etatsraad Thomsen,
Kunstnernes gode Ven i Raad og Daad.
Saa kom Aaret 1853, hvor han konkurrerede til den store Guld
medalje. Opgaven var Barnemordet i Bethlehem, et Relief med opgivet
Maal. Foruden Ussing deltog i Konkurrencen Freund, Saaby ogHerzog.
Det var et vanskeligt Sujet, hvoraf Opfattelsen af Stridsmændene det
vanskeligste, thi Stridsmænd kunde man jo ikke undgaa at have med.
Skulde man give dem et skønt mandigt Udseende, fremstille dem som
Mænd, der handler af fri Vilje og religiøs Iver? eller skulde man op
fatte dem som dorske Trælle, som raa berusede Lejesvende? Ussing
blev Repræsentant for det første og Freund efter sidste Opfattelse.
Ussings og Freunds Reliefer vare de bedste af de hre Konkurrenters,
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men ingen af dem fik Guldmedaljen. Faderen Peder Ussing skænkede
Reliefet til Ribe Domkirke, dér hænger det værdigt paa en smuk og
blivende Plads. Men fik Ussing ikke Medaljen, saa lærte han at er
kende, at ban maatte bringe mere Ro og fast Form i sine Arbejder,

og til dette Maal stræbte han i det følgende: Børn med en Krabbe,
som var udstillet i 1854 og købtes af Etatsraad Thomsen.
Hs. Majestæt Kongen (Fr. VII) havde imidlertid udstillet en Præmie
paa 900 Rd. for Udførelsen af en Statuette i Legemstørrelse, hvortil
han opfordrede 3 Billedhuggere at konkurrere. Da den ene fratraadte
paa Grund af en forestaaende Udenlandsrejse, faldt Valget paa Ussing,
hvis Skitse til: En badende Pige, Kongen antog til Udførelse. Under
Udførelsen i Marmor af den badende Pige, vilde han atter konkurrere
til den neuhausenske Præmie, og valgte et Emne, som han var fortrolig
med fra sin Barndom: En Dreng, der meder. Selv havde han med
Medestang siddet ved Ribe Aa og drømt sine Barnedrømme, og det
var næsten som han anede, at hans Stræben vilde ende hurtigere end
ventet, »Baldur og en sørgende Nanna«, hans sidste Skitser, tyder
paa vemodige Stemninger, og efter at have udført dem, blev hans
Væsen usædvanlig stille og indesluttet.
Sin Fiskerdreng fik han udført i Gips og udstillet til Bedømmelse
paa Akademiet, men straks efter blev han syg og maatte indlægge sig
paa Frederiks Hospital, her fik han 8 Dage efter at vide, at han havde
vundet Præmien. Det blev hans sidste Glæde paa sin trælsomme
Kunstnervej. Tuberkler i Hjernen, der havde ligget hos ham fra Barn
dommen af, men vare udviklede under Opvæksten, foraarsagede ham
forfærdelige Smerter i Hovedet, og under et langt, bedrøveligt Sygeleje
paa 18 Maaneder, som han bar mandigt, bukkede hans sunde kraftige
Legeme under. Han døde paa Hospitalet den 19. Juli 1855 i sin Søster
Eulalias Nærværelse, hun havde plejet ham under hele hans Sygdom
med en Søsters fulde Kærlighed.
En Ven af den Afdøde karakteriserede ham med disse følte
Afskedsord. — »Mange savnede ham; thi han var en aaben, ærlig og
djærv Karakter, kærlig i sin Omgang og i sine Domme over andre,
derfor almindelig afholdt, beskeden i sit Liv som i sin Kunst, hans
Lune og spillende Livlighed gjorde ham til de yngre Kunstneres Ven,
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han kendte dem a!le og var ofte den, der ved sin levende Bevægelighed
i Tanke og Tale satte Liv i deres Sammenkomster, han greb Livets og
dets Opgaver, saavel store som smaa, med en forunderlig, næsten in
stinktmæssig Sikkerhed og udfoldede, under et bestandigt ydre Tryk,
en stor Arbejdsdygtighed og Viljekraft, men under alt dette vedblev
han være en Barnesjæl, der som Barnet glædede sig over Livets Rig
dom og opfattede dem med Barnets sikre Øje.« —
Han blev begravet fra Vartov Kirke. Præsterne Grundtvig og
Bovesen talte smukt og vemodigt over den Døde, som førtes til sin
Grav paa Frederiksbergs Kirkegaard. Hans gode Ven Billedhugger
Th. Stein modellerede efter Dødsmaske en Buste, som støbt i Bronce
blev opstillet paa en Sten, som Vennerne satte paa Graven. Og dere
skrev Digte til hans Minde.
Saaledes sammenbrød, altfor tidlig, Billedhugger Stephan Ussings
frodige og ungdommelige Kunstnerliv i sit 27de Aar. Kunstnerlivet,
det skabende, laa endnu i Svøb bundet af Akademi og Tradition uden
frigjort Personlighed, men i høj Alder vilde han sandsynligvis være
blevet en Pryd for sin By og sit Land, et fagert Træ i dansk Kultur,
fagert som Kastanjen i Barndomshjemmets Have, og muligt derved
gjort sig fortjent til en Mindetavle paa Barndomshjemmets Mur, fuldt
saa godt som Biskop Brorson og Maren Spliid eller en anden navn
kundig Mand og Kvinde.
Ved Optegnelser fra min Oldefader Peder Ussings
og min Fader Thorvald Ussings efterladte Papirer.

FRA*RIPENSER-SAMFUNDET
Ripenser Samfundets 17. ordinære Generalforsamling i For. bindelse med Rusgildet, der den 20. Oktober afholdtes paa Hotel
xPhønix" i København, Ok et overmaade vellykket Forløb, ja det
kan straks siges, at det blev en af de mest stilfulde og vellykkede Fester i For
eningens Historie.
Generalforsamlingen indlededes med, at Formanden, Læge
bød Velkommen
og aflagde Beretning. Han mindedes de i AaretsLøb afdøde Medlemmer, Læge Sverdrup
Kiær, Kredslæge Bjerrum, Adjunkt Lassen, Kreditforeningsdirektør Holger Jensen
og Billedhuggeren Chresten Skikkild.
Medlemmerne sluttede sig hertil ved at rejse sig.
. Beretningen godkendtes.
Til Dirigent valgtes Ingeniør
Kassereren, Fuldmægtig i Bankinspektoratet U. R?wson* CAifstewsew, aflagde
Regnskabet. Det udviste en Indtægt paa ialt 2159 Kr. 29 Øre og en samlet Udgift
paa 1694 Kr. 80 Øre. Det slutter med en Kassebeholdning paa 464 Kr. 40 Øre.
Understøttelsesfonden ejer 1290 Kr. 40 Øre.
Saavel Beretning som Regnskab godkendtes.
Som Formand genvalgtes Læge KogA og som Næstformand Lektor Amorse?:.
Til Bestyrelsen genvalgtes Journalist -Rosemsfawi. Som Suppleanter genvalgtes stud.
mag. Siewgig og cand. mag. Kurf AWaew. Som Revisorer genvalgtes Overretssag
fører JwAf og Grosserer Æ ¡Sc/wffy.
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Journalist Æosemsfawd foreslog, at man under en eller anden Form søgte at faa
et Samarbejde i Gang med Historisk Samfund for Ribe Amt, og han hk Bemyn
digelse til at underhandle med den paagældende Forenings Bestyrelse.
Student HYeMsfy opfordrede til Genoptagelse af Sommerfesterne i Ribe.
Derefter gik man til Bords i den smukke Rokokosal, hvor der var dækket til
60 Personer. Det var tydeligt at se, at mange gamle Elever havde benyttet en
kærkommen Lejlighed til at fejre Hædersgæsten, Lektor Amorsen. Der saas mange
kendte Ansigter af de lidt ældre Aargange. Vi nævner i Flæng: Forsvarsminister
Brorsen. Dommer Ferslev, Køge, Ingeniør Bjørn Petersen med Frue, Inspektør
Windfeld med Frue, Maleren Stephan Ussing med Frue, Læge Hubschmann med
Frue, Læge P. Bichel, Bogø, Skolebestyrer Noach, Ringe, Grosserer Ballin, Murer
mester Arnung med Frue m il. Snart indledes Talerne lange Række.
bød Velkommen og talte straks efter meget smukt for Hædersgæsten,
Lektor Amorsen, med Tak for alt, hvad han havde betydet for Ribe Skole, og den
lange Række Aargange af gamle Elever. Han overrakte Hr. Amorsen en Gave fra
de gamle Elever, bestaaende af et smukt Maleri fra Ribe (Sadelmager Jensens Gaard),
malet af Stephan Ussing.
Lektor AMMfgew takkede rørt over den smukke Gave, og vekslede xripensisk
Haandtryk« med Formanden. Han mindedes de bevægede Afskedsdage med Ribe
og Ribe Skole. Han maatte næsten knibe sig i Armen som Jeppe i Baronens Seng.
Han takkede, fordi saa mange gamle Elever var kommen til Stede og bragte hver
især en varm Tak, idet han ønskede Ripenser-Samfundet en god og lys Fremtid.
Skolebestyrer AhaeA, Ringe, talte meget smukt for Aarets Russer, der som sæd
vanlig var Foreningens Gæster.
Efter Sangen xRibes Pris:, talte fhv. Dommer og Borgmester .Fersift', Køge,
smukt for Ribe, idet han fortalte fornøjelige Træk fra de gamle Tiders Stad.
løvrigt holdtes en lang Række Taler for Lektor Amorsen, kønne og følte Ord,
der bar Vidnesbyrd om, i hvor høj Grad denne Lærer har forstaaet at vinde sine
Elevers Hengivenhed. I denne Række talte Ingeniør Bluhme, Fuldmægtig BrorsonChristensen og Forsvarsminister Brorsen.
Grosserer ¡SeAnfta rettede en Tak til Formanden.
Ind imellem Talerne blev der sunget en munter Vise til Amorsens Pris, for
fattet af Formanden, og en smuk Ribesang.
Efter at Kaffen var indtaget, samledes man til Aftenunderholdningen. Desværre
havde man ikke kunnet faa Brandvæsnets Tilladelse til at fremvise den morsomme
Ribe-Film, men i Stedet underholdt Skuespiller Af&eri LMtAer Medlemmerne med
Visesang og Oplæsning paa udmærket Maade.
Lektor Amorsen, der modtog Blomsterbuketter og Breve fra fraværende Med
lemmer, fulgtes til Dørs med Hurraraab.
Mange smaa Klynger af gamle Medlemmer fandt hinanden under hyggelig
Samtale om de fælles Minder fra Skoletiden, og iøvrigt traadtes Dansen. Det blev
sent, inden man skiltes fra den udmærkede Aften.

Æ Æ Æ.

R i b e .
Tvånne skepp jag skåder for min inre blick: det ena
ar en fullriggare svåvande på den blå horisontlinien;
det år Ribe Dom, som speglar sig i ebb och flod.
Dår hav och himmel motas, dår ute ligger Vesterhav, och ur
havet fodes likt Venus seglen och riggen av ett annat skepp,
som for sin dyrbara last, Jomfrue Dagmar, från fjerran land
genom Knudedyp rnellan Mand- och Fanø upp før Nibsaa
till den beromda gamla kungabyns slotta aRiberhus«.
Forvandlat till brons står bon dår ånnu idag i skeppets bog
skådande fram mot byn, heldre doch mit oga fångade
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hennes väna gestalt glidande fram mot böljande ström
om skeppet för i ån nedanför bron, som leder inn tili torg
och sliper.
Likt de gamla äktapar, som vandra gatorna fram på slitta brostenar,
stå dessa låga, utsirade trävirkeshus stödjande och värmande varandra och över de branta, tegelröda hustaken reser sig — likt
jätten Finn, som bygde kraftkyrkan i Lund — Ribes stolthet:
den mångomtalta och vidberömda Dom, från vårs i solnedgangen
brandglånsande torn man har den vida utsigten över danskt
land ånda ned till Tønder.
I Ribe borde Jyllands nya universitet blivit forlagt.
Ingen annan stad i Jutaland eger denna idylliska ro
och harmoniska stillhet, som giver den studerande ung
dommen tillfålle att samla sina tankor om framtida kulturarbete och vandrande mellan dessa historiska
minnen från svunna dagar med bokcn i hånd drømma
om eget arnested och eget mannaverk i solbelyst,
framtida vår................
»Sjung om studentens lyckliga dagar,
ån klappar hjårtat med friska slag,
o, du ljusnande framtida vår,
inga sorger ån
i vora sinnen bo,
hoppet år vår vån,
och vi dess löften tro,
når vi svåra forbund
i den gronskande lund,
dår de hårliga lagrarna gro
hurraah!
Sønderho, Sept. 1928.

F ra s v u n d n e T id e rs Ribe.
En Billedsamling.

Man hører ofteRibe betegnet som en af de danske Byer, der rnaaske paa
en ret
Maade har bevaret sit gamle Præg saa nogenlunde
uantastet gennem Tidernes Storme, og dog, hvor mange Gange er det
ikke hændet, at en gammel Ripenser, der efter mange Aars Forløb
genser sin Barndoms By, har maattet udbryde med Blicher »Ak, hvor
forandret t<. Der er trods alt ryddet ikke saa lidt op i de gamle præg
tige Bygninger i de sidste Aar, eller rettere i Slutningen af forrige
Aarhundrede, da man ikke som nu, særlig efter Turistforeningens
Stiftelse for godt 25 Aar siden, har faaet Øjet op for, at det gamle

84
ofte var meget kønnere end det nye, der er klistret op, og tillige, at
der er mange Penge at tjene ved at bevare det gamle. Selv denne
mere materialistiske end egentlig pietetsfulde og æstetiske Bevæggrund
har gjort Gavn, naar der i de senere Aar er gjort meget for at redde,
hvad reddes kunde.
Heldigvis findes der endnu i ældre Folks Skuffer mangt et afbleget
Fotografi af Bygninger og Personer, der nu hører en svunden Tid til.
Fotograferne -Mansard ÆefaeM junior og senior i Ribe har vist en
prisværdig Evne til at faa Godtfolk til at rykke ud med disse Skatte
til Laans, saa Kopier kunde bevares til Fornøjelse for Nutidens Ribe-

elskere, der for en rimelig Betaling kan erhverve sig disse Billeder,
der er af stor topografisk og arkitektonisk Interesse.
At den fotografiske Udførelse af Billederne er overordentligt nyde
ligt gjort, kunde Deltagerne i Ripenser-Samfundets Rusfest overbevise
sig om. Der blev solgt en Del Billeder her, og vi er overbevist om,
at Samlingen vil finde mange flere Købere. Den fortjener det.
At omtale hele Samlingen vilde føre for vidt. Vi anfører et lille
Udpluk. Gamle Minder rinder i Hu, naar man ser østrigske Soldater
fra 1864 i en Gaard i Ribe, og ligeledes, naar man betragter de gamle
Vægtere fra 1902, de sidste paa Skansen.
Baade morsomt og dekorativt virker Deligencerne udenfor det gamle
Posthus overfor Domkirken for et halvt Hundrede Aar siden. Glade
Vinter- og Sommerminder fremkalder det morsomme Billede af Skøjte
løbningen paa Engen ved Set. Catharinae Kirke efter gamle Snedker
Ussings Maleri, Everten for Indsejling til Ribe, den gamle Langebro
o. s. v.
De ældste Ribeelever vil more sig over den gamle Skolegaard med
Rektor Bendtsen og Pedel Sillas Nielsen under Kastanietræerne.
Meget smukt Ribe-Bindingsværk ses bl. a. i den gamle Bygning,
der laa paa v. Støckens Plads.
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Med Vemod ser man »Frøken Varmings Hus« i Korsbrødregade,
der bar veget Pladsen for den rædselsvækkende Politimesterbolig.
Kønne, gamle, nu helt ændrede Gadepartier vises med Th. Bøggilds
Bindingsværksejendom i Storegade og Apotekets Facade inden Ombyg
ningen.
Morsomt er ogsaa Skibbrobilledet med de mange Skuder, det gamle
Træbolværk og Linden udenfor »Sælhunden« samt Stenbogade med
Bager Hansens gamle Bindingsværkshus og den gamle Skolegaard paa
Lindegaarden.
Saaledes kunde man blive ved. Dette er kun en Mundsmag af,
hvad den helt
Samling rummer. Den burde findes paa
Ribe Museum, og i mange gamle og unge Ripenseres Eje, og den bør
øges ved, at gamle Ripensere, der ejer morsomme gamle Billeder,
laaner disse til de Herrer Nørgaard Nielsen til Reproduktion, saa Sam
lingen kan øges til Gavn og Glæde for Eftertiden.

Ti! Hr. A m o rsen .
20.—10.—28.
Mel.: Kender du min smukke Pige.
Kender du min smukke Dreng og Pige,
Amorsen, som ej har Lige
noget Sted paa Jord,
hverken Syd eller Nord.
Du kan kende ham paa Bassen,
naar den runger over Pladsen,
saa har Amor, tro du mig,
ikke netop no'en amour til dig.

Husker du den store sorte Tavle,
hvor vi kunde staa og bavle,
indtil Amors Klud
visked hele Stadsen ud.
x og y de fandt hinanden,
tre smaa "Pi r« gik op i anden,
Amors Bue, tro du mig,
det var ikke nogen daarlig Streg.

Kender du ham ikke fra Fysikken?
Der var Bulder i Butikken,
husker du hans List
med en Leidner&askes Gnist.
Der var Dampmaskiners Larmen,
der var Stød igennem Armen;
det er Amor, tro ham e j!
i den Time vil han more sig.

Kender du ham saa fra Skoletiden
god og hjælpsom mod hver liden,
altid der en Spøg
fra hans Læber føg (!)
sotn en dygtig og grundig Lærer,
hvem vi elsker og vi ærer.
Kære Amor, tro du mig,
et Hurra til Tak vi giver dig.

Arttid FoyA.

B ø g e r .
Juryen .BwMaAL »Aaret i Ribe«.

Aschehougs danske Forlag.

190 Sider.

»Stemninger har deres særegne Psykologi«, siger Forfatteren i en
lille Studie fra 1922 »Aske og Ild«, der i Virkeligheden er noget af
det smukkeste, han har skrevet. Han kunde godt have sagt Æ&estemninger i Stedet for Stemninger.
Størstedelen af den foreliggende Bog er en saadan Ribestemning,
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og den Side af Sagen er ægte nok Den er truffet paa en Prik, og
den vil glæde ikke mindst den, der fra sin Barndom og tidligste
Ungdom har indsuget Glæden over den gamle By, ikke alene de store
Minders By, men hver toppet Brosten, hver hældende Hyld, hvert
rødmende Tag, vil erkende det.
nVi var unge Romantikere nede i den gamle By. Ikke Virkelig
hedens, hvordan skulde vi kende den, men Idyllens«, hedder det. Det
gælder sikkert ogsaa i Dag om den halvvoksne Skoleungdom i Byen,
der i sin forholdsvis Uberørthed endnu rummer en Goethe- og Heinestemning som de smaa tyske middelalderlige Byer, en Blanding af dansk
Folkevise og tysk »Lied«, ret en Drømmeby, hvor Ungdommen trods
Tidens Materialisme kan drømme vaagne Drømme i de lyse Nætter.
Byen i Nutiden i Forhold til dens store Fortid karakteriseres ikke
urigtigt i følgende Linier:
xByen er som en Scene, hvor de store Akter af Danmarks Historie
blev opført. Men nu er Skuespillerne døde, og ingen har bekymret
sig om at dytte Kulisserne, de staar der ganske som den Gang«.
Men Bukdahl har uRM noget mere og andet med sin Bog end at
give en Stemning. Han lader nogle Skikkelser fra Danmarks og Ribes
Aandshistorie optræde igen paa den forladte Scene: Anders Sørensen
Vedel, Hans Adolf Brorson, Ambrosius Stub. Hvad han har naaet er
pr. Intuition atter at give et ganske vist ikke uinteressant Stemnings
billede, vel rigeligt (som Bogen i det hele taget) spækket med Citater,
af disse tre Skikkelser i bestemte Tidsperioder af deres Liv. Han har
villet svække disse 3 Mænd af deres kendte og ukendte Grave, stille
dem mod Tidens Baggrund, i en Ramme af Skildringer af Aarets Gang
i den gamle By i Forhold til den Ungdom, der lever nu og strider med
ganske de samme Ting . . .«
Men — her paa dette ganske afgørende Punkt forekommer det os,
at Forfatterens Kræfter har svigtet. Det er gaaet som med visse
Malerier, der sælges ved Dørene. Rammen er afgjort det fineste, og
selv den Bukdalilske Ramme er ikke uden Skrammer i Forgyldningen.
Selv Stemningsbilledet, der som anført ofte er nydeligt gjort, har sine
Fortegnelser, f. Eks. i de alt for mange Gentagelser' i Ordvalg og
Situationsvalg, der skæmmer den ellers paa mange Maader, navnlig
for Ripensere, læseværdige Bog.
Æ Æ R.
Et Stykke Rlbehistorie.
Bjørn Kornerups teologiske Doktordisputats om Biskop
RotV
.S'ÉMAaseM, der forsvaredes den 13. December paa Universitetet, inde
holder et livligt og underholdende Kapitel om Skoleliv i vor gamle
By. Biskop Resen, den stovte, men fanatiske Forkæmper for renlivet
Lutherdom, blev nemlig 1576 som Dreng flyttet fra den liile Latin
skole i Holstebro til den store i Ribe, hvor han vistnok optoges i
daværende Rektor Peder Hegelunds Hus. Fra hans følgende Riheaar
gives nu en livlig Skildring, naturligvis byggende stærkt paa Terpager,
Thorup og Kinch, men ogsaa benyttende Peder Hegelunds endnu
uudgivne, værdifulde Kalenderoptegnelser, som Forfatteren meget frem
hæver Ønskeligheden af at faa udgivet. Mens Hegelunds Virksomhed
som Digter af Skolekomedier og senere som Biskop er velkendt, lægger
Hr. Kornerup Vægt paa at skildre ham som initiativrig Skolemand.

Men ogsaa af Borgei'kredsen i den blomstrende By faar man et godt
Indtryk, hvor Velstand, Driftighed og høj Kultur mødes paa tn Maade,
som hævede Byen over alte Byer i Kongeriget.
Om Resens Skoledrengeliv faar man adskillige interessante Smaatræk; kuriøst nok findes i Kannikestolen fra St. Catharinae Kirke blandt
de utallige indskaarne Navne: xHansPovelsen Rip. 1579«; det er vist
den senere »Lutheromastix« (Lutherforkæmper), der her nar faaet en
kedelig Prædiken tit at gaa, naar han som Skoledreng var tilforordnet
til at synge ^Diskant« ved Kirketjenesten. Indskriften findes i Stadet
i Domkirkens nordre Korsarm.

V ed S k o l e b a l l e t
den 27de Januar 1878.
Nedenstaaende Skolebalsang er forfattet for 50 Aar siden af nuværende
Sognepræst Otto
i V. Vedsted:
Mel.: 'V i har sagt det saa tidt«.
Naar man før vilde nævne os G!ædernes Hjem,
Der, hvor Jubel og Lystighed bo,
Peged' stedse begejstret mod Syden man frem,
Hvor Oranger og Druerne gro.
Der forkorter man Middagen hed med et Blund,
Men naar Solen har Jorden forladt,
Da gaar Dansen saa let i den drømmende Lund,
Sangen toner i dejlige Nat.
Men for Tiden da glemmer nok Syden sin Sang
Og sin Spøg og sin lystige Tant;
Og de Lande, hvor Glædernes Toner de klang,
Hylle tavs sig i Sorgens Gevandt.
Ja, forgjæves man søger nu Glæden mod S y d :
I Italien har Sorgen sat Bo,
Og den tyrkiske Mand har Kanoner og Spyd
Jaget op af hans døsige Ro.
Er da slet ingen Glæde og Jubel der mér ?
Er den rént vegen bort fra vor Jord ?
Nej, sé blot dig omkring, hvor man spøger og lér,
Du kan sé, der er Glæde mod Nord.
Vi vil
Vi vil
Vi vil
Under

hilse dig, Glæde med vingede Ord!
binde dig en blomstrende Krans!
bringe dig Hyldest i jublende Chor
Sang og med Spil og med Dans.

Nu saa skynder Jer, unge og gamle, og nyd!
Tømmer Glædens berusende Drik!
Danser fro til Fiolernes klingende Lyd
Og til Forups berømte Musik!
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Oand. mag. Æ66e Raantttssem har faaet Universitetets Guldmedalje for en Pris
opgave i Fysik.
Landbrugskandidat TAomcs HoseMsfand, Søn af Pastor R i V. Vedsted, er ble ven
ansat sotn Lærer ved Dalum Landbrugsskole.
Læge 77. Defyaard har nedsat sig som praktiserende Læge i Ribe.
Ribe Stiftsmuseum har købt følgende Malerier: Charlotte Frimodt -Længe af
en gammel Gaard«, Jørgen Sonne -To italienske Æslers og et morsomt gammelt
Ribebillede af Tom Petersen -En gammel Bryllupskarosse«.
Fra Ny Carlsbergfonden har Museet modtaget som Gave: Michael Ancher -En
Lods i Snestorms og en Statuette af Johs. Kragh -Liggende Antiloper« i Bronce.
Vort Medlem Bankbogholder 7Gmd TbwfqppfdaM er valgt til Direktør for Lyngby
Bank.
Lektor AtHorscM var paa sin 70 Aars Fødselsdag den 7. Oktober Genstand for
megen Hyldest. Ripenser-Samfundet telegraferede.
Vort Medlem 76 JFwtd/eM-ITaMseM har overtaget en Stilling som Maskinmester
i Dauphin i Kanada.
I Detroit i U. S. A. er Læge -7o6s. Vorwp blevet gift med Sygeplejerske Frøken

Æueii/M Vor6oMi.

Reservelæge 77. Aastrwp har koldt Bryllup med Sygeplejerske Frk. 71 Law&eft,
Datter af Godsejer Lawaetz, Kaalund Kloster ved Kalundborg.
Lektor Frøken 7?. HWsfgtt besøgte i Oktober Ribe.
Ingeniørfirmaet 7 Nfwwp og 76*osc7t Jensen har faaet overdraget Opførelsen af
en Kammersluse og en almindelig Sluse ved Hvide Sande for 940.000 Kr.
Ribe Katedralskole er i Efteraaret blevet inspiceret af Undervisningsinspektør
77^'6ery CAWsfensew og Lektor 7%. A. AføMer.
Ingeniør cand. polyt, 7*. Aygr6æ7 har vundet 1 Præmie 700 Lei, 500 Kr., som
den lettiske Stat havde udsat for et Projekt til et Fyrtaarn.
Byarkivar C. V. Termansen fyldte den 15. November 71 Aar.
Bankdirektør 77. JUmd/eM-TTansen fyldte den IH. December 81 Aar.
Fhv. Bankdirektør C Æosensfand fylder den 25. December 76 Aar.
Under 22. November har Undervisningsministeriet meddelt konstitueret Adjunkt
ved Ribe Katedralskole 77 Trttad Ansættelse som Adjunkt ved nævnte Skole fra
1. Januar.
Som bekendt arbejder et Udvalg for Tiden paa Fortsættelsen af Kinchs Værk
om Ribe til Dels paa Grundlag af de af ham gjorte Optegnelser. Udvalget, der
bestaar af Inspektør ved Nationalmuseet Magister TTayo AfatfAfesen, Magister 77erMiHHseK og Kaptajn OHo
der begge ligeledes er knyttede til Nationalmuseet,
er nu naaet saa vidt med de forberedende Arbejder, at det haaber at kunne ud
arbejde Manuskript til Trykning af det første Bind i Løbet af de første Maaneder
af 1929.
Som bekendt har Byarkivar C. V. TFruMiiseM og afdøde Lektor V. IllocA ydet
meget værdifulde Bidrag til dette Værk, udarbejdede med utrættelig Taalmodighed
i Løbet af en lang Aarrække.
Det er Udvalgets Haab, at det derefter kan træffe bindende Aftale med Forlag
og Trykkeri, saaledes at Fremstillingen af Bogen kan paabegyndes. Muligvis vil
den dog af praktiske Grunde først udkomme til Efteraaret,
-Hejmdal« holdt sin aarlige Fest med Gaasegilde osv. paa Skolen den 16.
December.
Omstaaende svenske Prosadigt til Ribes Pris skyldes den velkendte Akvarel
maler C. <7. Tbrg&erg', der just i denne Maaned aabner en Udstilling i Vallhallapaladset i Malmø.
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R ibe Bys Æ re s b o rg e r.
1829 - Stiftsfysikus J. J. Kiær - 1929

Den 15. Februar fejrede Ribe By 100
Aars Dagen for Stiftsfysikus, Konferensraad
Jørgen Kiærs Fødsel. Han Tar en af Ribe
Katedralskoles navnkundige Disciple i vor
Tid og Ribe Bys eneste Æresborger.
JbryeM JoAaM JOTer *var født i Varde,
hvorFaderen var praktiserendeLæge. Sønnen
var imidlertid ikke ret gammel, da Faderen
udnævntes som Stiftsfysikus i Ribe.
Da Faderen kom til Ribe, var Embedsboligen, den nuværende
Købmand Quedens tilhørende Ejendom, solgt, og Familien maatte rykke
ind i en en etages Ejendom i Hundegade, hvor nu Kommunens Ad
ministrationsbygning, tidligere Borgerskolens Lærerboliger, ligger.
I 9—10 Aars Alderen kom Jørgen Kiær i Ribe Katedralskole, den
gamle Skole lige overfor Domkirken, under Rektor Thorups Styre.
Om disse Skoleaar fortæller Kiær i Lektor Blochs 3 Af Ribe Kate
dralskoles Historie gennem 700 Aar« meget morsomt og interessant:
Skolerummene var mere end tarvelige, og paa den Tid, da Kiær
kom ind i Skolen, prægedes Skolen af det gamle Pryglesystem, der dog
ikke afholdt Disciplene fra at drive de mest haarrejsende Spiiopper.
De mest kendte og fremragende Lærere var Rektor og Adjunkt
Adler, men der var blandt Lærerpersonalet en hel Samling Originaler,
som Kiær skildrer meget morsomt, ligesom man faar et interessant
Indblik i Datidens Skoleliv, der ikke staar tilbage for Ingemanns
Skildring af hans Skoletid.
Kiærs anden og sidste Rektor var Thorups Afløser Professor

Bendtsen.

Navnlig i de ældste Klasser beskæftigede Disciplene sig nted andet
end Pogestreger. Det var i de bevægede Fyrrerne, og Tidens nationaie
Rørelser gik ikke sporløst hen over deres Hoveder.
»Jeg huskers, fortæller Kiær, »at vi en Gang højtideligt tovede
hinanden aldrig at svigte Dannebrog, men at møde, naar den kaldte,
og vi holdt Ord, alle vi, der kunde. Da var det, at vi satte den danske
Kokarde paa vore Huer . . .s.
I 1847 dimitteredes Kiær fra Skolen, og i 1848 gik han i Krigen
som Frivillig ved 2det Reservejægerkorps. I 1849 blev han Fourer ved
samme Afdeling og senere konstitueret Underlæge ved 4. Forstærkningsbataillon.
Som ung medicinsk Student virkede han i 1853 som Koleralæge
i København, og i 1855 tog han sin Eksamen. Det følgende Aar
nedsatte han sig som praktiserende Læge i Ribe, hvor hans Manddoms
Gerning faldt gennem 56 Aar.
Ved Faderens, Etatsraad Kiærs Død i 1882 blev han hans Afløser
som Stiftsfysikus i Ribe, i hvilken Stilling han virkede til han i 1911
tog sin Afsked, ikke længe før sin Død i 1912.
Paa det gamle »Porsborg« havde Kiær gennem de mange Aar sit
smukke Ribehjem, hvor han og hans Hustru, født Rosenvinge, samlede
en stor Kreds af Venner.
Som Læge var han en Foregangsmand. Lægens Gerning var endnu
mere opslidende end i Nutiden. Milevidt maatte han age paa Landet
i sin Doktorstol. En Gang i hans Ungdom slyngedes han af Vognen,
et Fald, der gjorde ham til Invalid for Livstid.
Gamle Ripensere mindes Fysikus Kiær som »unge Kiær«, men
mest staar han i den nulevende Befolknings Erindring som den elskelige
gamle Huslæge, hvis Besøg, ogsaa naar der ikke var Sygdom i Huset,
vakte Glæde og Opmuntring.
Ja, elsket var han, ikke mindst af Gamle, Børn og Fattigfolk.
Mangen Gang virkede hans milde Ansigt og kærlige Ord ved Syge
sengen bedre end den kraftigste Medicin.
Blandt Kollegerne og Byens Borgere nød han den største Agtelse.
Han var sit Lands gode Søn og modtog høje Ærestegn og Konferensraadtitlen, men mest af alt glædede det ham sikkert, da han paa sin
Guldbryllupsdag i 1911 modtog Udnævnelsen som Æresborger i den
By, fra hvilken han ikke vilde skilles, skønt en betydningsfuld ad
ministrativ Stilling var blevet ham tilbudt.
Jørgen Kiær var ogsaa en af de ædleste Disciple fra Ribes gamle
Skole. Derfor skal hans Navn mindes med Ære ogsaa her i de gamle
Ribedisciples Blad i Hundredaaret for hans Fødsel.
AA7 Æ RogeMahMid.

H ejm d al 1928.
Saa gjalder Luren igen. »Hejmdal«s Hane vækker Kæmperne og Hejmdalsssesonen tager sin Begyndelse. Det tegnede dog knap saa godt, men efter de første
Far Møder kom der »Hang i 'Støvlerne«. 25 Medlemmer kunde Foreningen tælle
og snart var vi 11. og III. G ere godt sammenrystede. Et godt Kammeratskab kom
der ud af vor Sæson, og en god Tone herskede der mellem os. Hver Mødeaften
havde vi 2 Foredrag og en Diskussion og Oplæsning af »Luren«. Af Diskussions
emner kan nævnes saa »brændende« Spørgsmaal som Kammeratægteskab, Afrustning,
Kvindens Ligeberettigelse med Manden m. m.
»Luren«, ak ja »Luren«, hvad er den nu i Modsætning til »Luren« fra 15 Aar
tilbage. Smagen har forandret sig og dermed ogsaa Lurproduktionerne. Vort Hof-
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organ er nn fyldt med spydige Vers, Fremtidsperspektiver og Historier om Lærerne,
og ej som før indeholdende et heit Litteraturudvalg bestaaende af Liskovskvad,
sentimentale og lyriske Digte m. m. Ja, den Gang slog «Euterpe« rigtig paa
Strengene. Nu er disse forstemte, og denne Sans for en saadan s Gymnasiastpoesi!
er sunket i Graven. — Men trods alt blev Sæsonen vellykket.
Adjunkt JøryeMSew holdt et fortrinligt Foredrag om Nicolaus Steno, og Adjunkt
forlystede os med Oplæsning af Holberg: «De usynlige«. — Ja, jeg siger
forlystede, thi vi var bogstaveligt talt næsten kvalt i Latter, da han sluttede. —
Saa kom Auktionen, der i Aar var meget indbringende. Alf sælges en saadan
Aften: gamle Skjorter, Slips, Tøfler, Flipper, Bøger, Flødeskumskager og Saftvand m m.
Og endelig afholdtes det store aarlige Hejmdalsgilde. Det blev yderst vellykket,
hvad vi først og fremmest kan takke Pedel AMpen for, da han stod for alt. Ballet
sluttedes af Rektor Kl. 2, og vi «sjokkede« i det glatte Føre til Hvidebro og sang:
«Der er et yndigt Land . . .«, hvorefter vi skiltes — III. G erne tænkende med
Sorg paa, at dette jo var den første Afsked med Skolen, denne Afsked med «Hejmdal«,
og II. G'eme seende med Forventning mod den næste Sæson.

_________

«.He/MdaHsi«.

R ibes s id s te S van e.
Af Havnefoged A. Jepsen, Ribe.

Ovenstaaende Billede, der er et Fotografi af et Maleri paa Søfarts
museet paa Kronborg Slot, forestiller Skonnertbriggen »(%?*. Ly&aM
EMMd« vuggende paa Adriaterhavets Bølger. Det var det sidste Skib,
der (1866—67) blev bygget paa det gamle Skibsværft ved Slotsbleggaarden i Ribe, hvor Sejl- og Motorklubbens Slæbested nu er.
Skibet, der i 1867 begav sig paa sin første Rejse fra Ribe Katmi
til England, førtes af Kaptajn Rowde Ahde RaM.seM af Mandø og det
afgik i August Maaned i Ballast. Besætningen bestod af 7 Mand, heraf
var de to fra Ribe, nemlig Styrmanden Jo7;a.MMe.s'
en Søn af
Rederen, og Letmatros Reder Ro/tMe, Søn af Skærsliber Bohne, sidst
nævnte Matros forlod dog allerede Skibet i England som Desertør.
Undertegnede var paamønstret som Skibskok og var den Gang 14 Aar
og hjemmehørende i Foldingbro. Det lyder noget underligt med en
14 Aars Dreng som Skibskok, men dertil vil jeg sige, at jeg ikke var
uvant med Søen og nedstammede paa Mødrenes Side fra en frisisk
Sømandsslægt fra Ejdersted. Min Morbroder tog mig ofte i Skole-
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ferien ombord i sit Skib paa Kystfart paa de tyske Nord- og Østersø
kyster, hvor jeg gjorde Tjeneste som Skibskok.
Under min Kystfart i min Barndom med min Morbroder oplevede
jeg en Episode, som jeg aldrig har glemt. Vi kom fra Ejderen nogle
Dage efter Slaget ved Helgoiand og skulde til Harburg med en Lad
ning Havre. Da vi passerede Guxhaven, kaldte min Morbroder mig
op af Kabyssen og sagde: aDer kan du se, hvorledes Danskerne har
tilredt den stakkels Østriger«. Der laa ¡>8chwartzenberg« i den sørge
ligste Forfatning som et Vrag. Formasten var helt borte og havde i
Faldet taget det meste af de to andre Master med overbord. Skroget
var gennemhullet af Kanonkugler. Synet vakte en inderlig Glæde hos
mig, et Lyspunkt i den Sorg og Elendighed, som mine Forældre og
hele Danmark havde gennemgaaet i den ulykkelige Tid i 1864. Min
Fader drog som dansk Embedsmand Nord paa, men vi Børn maatte
endnu i nogen Tid døje Slesvigholstenernes Haan og Foragt.
Rejsen med Skonnertbriggen aChr. Lytzau Lund« gik som sagt i
Ballast til Newcastle for at indtage en Ladning Kul til Set. Petersborg,
og der indtoges en Ladning Rug til Karlskrona i Sverige.
Undervejs havde vi det Uheld under en Storm i den finske Bugt
at miste en Del af Forrigningen og maatte søge Nødhavn i Baltishport
for at faa Skaden udbedret. Det tog saa lang Tid, at da vi endelig
kom til Karlskrona og hk udlosset og indtaget en Ladning Træ til
London, var det ved at blive Vinter. Det frøs stærkt, og Enden blev,
at vi laa indefrosset, inden Ladningen var indtaget. Kaptajnen og
Mandskabet rejste hjem med Undtagelse af Styrmanden og mig, der
maatte blive ved Skibet, og da dette ikke laa ved selve Byen, men ude
i Skærgaarden, og Styrmand Lund boede paa Hotel og sjeldent kom
ombord, var det for mig en kedelig Vinter.
I Foraaret 1868 kom Kaptajn Hansen igen med nyt Mandskab.
Der blev gjort søklar og Rejsen blev fortsat til London. Fra London
gik vi efter Udlosning i Baliast til Northshields for at laste Kul til
Egernsund ved Flensborg Fjord, men ved Ankomsten hertil var Skibet
imidlertid blevet solgt til Sønderho. Der kom en ny Kaptajn ombord,
og jeg benyttede Lejligheden til at gaa fra Skibet for at tage til Ham
borg for at komme paa Langfart, og sejlede i denne Tid i 9 Aar,
derefter i indenrigs Fart som Styrmand, nogle af de bedste Aar af mit Liv.
_________
A. JgpgeM.

R ib e s p e jd e rn e s V an d reh y tte.
.Tangehuset".
Mange E!ever fra Ribe Katedralskole kender ve! nok Tange Plantage og Tange
'<Bjærge« østenfor Plantagen, og mange kender vel ogsaa nok det morsomme lille
straatæ kte Hus i Bakkerne med den gamle Brønd og tilhørende Brøndvippe. I over
2 Aar har Ribespejderne nu ejet det lille Hus, som er indrettet til Vandrehytte og
bærer Navnet Tangehuset«.
H ytten er et Led i den Ring af Vandrehytter, som er ved at blive dannet
Landet over.
Vor H ytte staar nærmest som noget ganske ualmindeligt i Forhold til de øvrige
H ytter, som mest er Blokhuse. Men som det gamle Hus, det er, har det ogsaa sin
egen Historie, og denne vil jeg i korte Træk gengive her. Mine Oplysninger har
jeg fra afdøde Frk. Dorthea Frandsen, der i ca. 70 Aar h ar boet i Hytten, og hun har
fortalt mig følgende:
H uset har ikke altid ligget her, hvor det nu ligger. Det blev bygget her i
Sommeren 1825. Før den Tid stod det ca. 500 m Vest herfor. Saa kom den
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skrækkelige StormHod 1825 og knuste det, og Resterne idev Hyttet herop og bygget
op. Alt, hvad jeg ved om StormHoden, ved jeg fra min Moder, som selv overværede
den. — Det var om N atten mellem den 3. og 4. Februar 1825, Kl. 9 Aften. Min
Moder og hendes 4 mindre Søskende var gaaét i Seng, og min Bedstefader gik ud
af Huset for at se,\ hvorledes Vandstanden var. Han saa straks, at det ikke kunde
nytte at blive ret længe i Huset, da Vandet steg temmelig hurtigt. H an gik derfor
ind i Stalden, tog noget Reb og førte Køerne og Faarene bort. Derefter gik han
tilbage til H uset og Hk min Moder og hendes Søskende op. Klokken var dengang
ca. 10*/2. Da de alle var i Tøjet, forlod de Huset, men m aatte vade i iskoldt Vand
til midt op paa Livet. Bølgerne med de svære Ismasser slog ind mod det lille Hus,
som i Løbet af N atten blev jæ vnet med Jorden. — Da Vandet senere faldt, blev
Sten, Døre, Vinduesrammer o. lign. samlet sammen og ført herop, hvor saa dette
H us blev bygget. Alt Tøj og Bohave blev fundet langt herfra indefrosset i Isen,
som først tøede langt henad Foraaret Den 11. Februar 1825 læBes følgende Be
kendtgørelse i ¡¡Ribe Stifts-Tidende« fra Gregers Brorsen i Tange: ¡¡Natten mellem den
3. og 4. Februar indtraf det sørgelige Uheld for mig undertegnede ved den ualmin
delig høje VandHod, at mit H us blev ganske ruineret og ødelagt af Bølgerne; og
alt, hvad jeg ejede, blev bortskyllet i saadan H ast, at jeg næppe Hk Tid til at redde
mig med Kone og 5 umyndige Børn. Jeg beder, at goddædige Mennesker ville
hjælpe mig.« — Denne Gregers Brorsen er altsaa den gamle Dames Bedstefader.
E n Spejderhytte, der saadan har sin egen Historie, er jo slet ikke helt almin
delig, hvorfor ogsaa Troppens Spejdere værner om den og betragter den som en
Helligdom.
Hytten er tilgængelig for interesserede og forevises ved Henvendelse til Spejderne.
Du gamle straatakte Hus
omgivet af Lyng og K rat;
om dig gaar Vindes skarpe Sus
i barske Vinternat.
Det drypper alt fra dit frønnede Tag,
du hilser den gryende Dag.
I Sommer og Vinter, i Vaar og Høst
du hører bestandig Spejderens Røst;
han værner om dig og passer paa
at intet ondt til dig vil naa.

Et G ræ n s e e v e n ty r.
Af en gammel Ribestudent.
Det var i Krigens Tid det skete, og virkeligt er det ogsaa, altsaa
en sandfærdig Historie, for saa vidt som det da ligger inden for den
menneskelige Erindrings Muligheder helt at adskille Dichtung und
Wahrheit, der er forløbet 13 Aar, siden Oplevelsen fandt Sted. Det
kan jo være, at 3 af de 4 Eventyrere kunde have et eller andet at
føje til eller rette ved det, den fjerde af dem nu skriver ned.
Den skriftlige Del af Studentereksamen var næsten overstaaet, de
klassisk-sproglige var sluppet gennem Versionen, og Matematikerne
havdekuneetSætOpgavertilbage, næste Formiddag Kl. 12 saa var det
overstaaet. Der var god Mening i at bruge denne Eftermiddag før til
noget fornøjeligt og fornuftigt, den mundtlige Del laa jo dejlig langt,
over en Uge, ude i Fremtiden. Altsaa blev A., B. og N. enige om en
Spaseretur, man kunde jo gaa ud og tage 1. med, saa var man jo et
godt Stykke sydpaa med det samme. Dejligt varmt Vejr var det, en
af de sidste Dage i Maj, maaske lidt Torden i Luften, men man slap
vel hjem inden. Over Sønder Fårup Hede gik Turen mod Sydøst.
A. havde, fra han kunde kravle, interesseret sig for Fugleæg, og det
var aldrig lykkedes Catullus med sit
Odi et amo, quare id faciam, fortasse requiris.
nescio, sed heri sentio et excrucior,
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eller Digtet med: da mi basia — mille centum ------ helt at fortrænge
Barndomsinteressen, og de tre vordende stud. med.'er skulde jo paa
Embedsvegne interessere sig for Blomster — og en Sommerfugl kunde
man jo ogsaa kigge paa, altsaa: ud i Bjørnkjær Mose. »Det passer
mig helt godt«, mente 1., »jeg har en god Ven blandt de tyske Vagt
poster, ham vil vi ned og snakke lidt med, jeg har fotograferet ham«.
Det var der ingen Fare ved, man holdt sig jo paa hver sin Side af
Grænsegrøften, og Vagtposterne var henrykte for lidt Underholdning;
det havde man prøvet saa tit i al Forsigtighed. Der var imidlertid
kommet helt nye Folk, Hannoveranere, paa Rekreation fra Fronten;
det opdagede de 4 ved at give sig i Lag med en af de feltgraa. Naa,
han var lidt gnaven, men kunde vel tøs op. Det lykkedes at faa en
Samtale i Gang paa mer eller mindre godt Tysk.
Men hvad var det, tænkte en af dem, den Grænsegrøft var egentlig
mystisk, den fortsatte ikke ligeud, men havde nogle ildevarslende Knæk.
Vagtsoldaten beroligede, Deutschland hier, sagde han og pegede, hvor
han stod, saa maatte de 4 jo være paa dansk Grund. Ingen vidste,
at Vagtpostkæden Dagen i Forvejen var trukket 150 m Syd for
Grænselinien. De tyske Vagtposter stod jo altid lige ved Grænsen,
saa man var i Sikkerhed Nord for Grøften, og Grænsestenene var
sunket i Mosen, deres Plads var efter Sigende end ikke Grænsegendarmerne
sikker paa.
Nu kom der en Soldat gaaende vestfra; det var maaske klogest
at trække sig tilbage, det kunde være Vagtinspektion, og det var jo
ikke Meningen at bringe den feltgraa i Fedtfadet; men han beroligede,
det var kun en Kammerat, Nabovagten. De fingererer begge i al
Stilfærdighed lidt ved Geværmagasinet, springer saa i eet Sæt over
»Grænsegrøften« under Raabet: »Ihr seid verhaftet alle vier!« med
Bøssepibe og Bajonet rettet mod de 4. — Det maatte være en Drøm,
det
være en Drøm, Grænseungdommen drøm te tit om at være
kommet med i Krigen. Arresteret af Tyskerne, det vidste man betød
mindst 14 Dages Fængsel i Flensborg. Studentereksamen, nu røg den;
og 1., det var det mest fortvivlede, hans Undersaatsforhold var endnu
ikke i Orden; om Tyskerne opdagede ham, det var 6 Ugers Uddan
nelse og til yderste Frontlinie — den visse Død. Hvordan skulde de
tre, naar de engang slap hjem, fortælle hans Forældre om deres eneste
Søns Bortførelse til Krigens Helvede? Det sMde være en Drøm!
Men Vagtens Geværkolbe fortalte noget andet. March! østpaa, arresteret
for Spioneri, det var Parolen fra Vagtpost til Vagtpost, indtil man
naaede Vagtkommandoen. En Protest mod uretfærdig Arrestation
indbragte kun et Kolbestød. Fremad i Gaasegang med Vagtposten
bagerst! Ved Afleveringen fra Vagtpost til Vagtpost lykkedes det dog
at mildne Parolen noget, ved Ankomsten til Vagtkommandoen i Kloby
Toldsted var den Bemærkning om Spioneri næsten helt forsvundet, nu
var der kommet noget om at botanisere i Stedet for. Ingen af de 4
glemmer nogensinde den Spaseretur gennem Bjørnkjær og Sønden om
Kloby Skov. Der fortalte Rygtet om en Dansker, der var blevet skudt,
her om en Tysker, hist om Krigsfanger — alle ved Flugtforsøg. Den
eneste indbyrdes Meddelelse mellem de 4 var: ingen Flugtforsøg.
Haardest var det for 1. at modstaa denne Fristelse.
Endelig naaede man Vagtkommandoen, hvor en Vicefeldwebel tog
imod og gav en ægte preussisk Militærbehandling. Trods Uskyldighed
at blive fri og slippe hjem var der ingen Tale om. Bevise hvem de
var kunde Fangerne ikke, ikke en Stump Papir havde de paa sig —
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jo, N. havde sit Navn paa en Lap inden for Urkapselen — til skriftlig
Studentereksamen maatte inan ikke have Spor Papir paa sin Person.
Nej, den Sag kunde ikke afgøres her, man maatte til Kompagni
kommandoen i Kirkeby Kro. Fangerne kommanderedes udenfor, paa
een Række, og hk en Tale om at Opsætsighed betød en Kugle gennem
Hovedet.
Afsted igen, sydpaa! Den ny Vagtpost var meget medgørlig, saa
snart Vagtkommandantens Øjne ikke kunde naa »Fangetransporten«;
snart gik de alle 5 paa Rad ned til Vesterbæk, hvor Kompagnikom
mandanten havde Kvarter. Denne var en behagelig Overraskelse, hvis
Vibefeldwebelen var Preusser, saa var denne den høhige Verdensmand.
Men Sagen kunde han, det beklagede han, ikke afgøre; foreløbig maatte
man til Kompagnikontoret. Der dukkede i den Egn pludselig en un
derlig Person frem, en Skolelærer. Maaske gjorde Fangerne ham Uret,
men han hk i deres Øjne et blakket Skær over sig, da han gjorde
Forsøg paa ved at tale Dansk at faa »Sandheden« om Hensigten med
Eventyret ud af dem. »God Fornøjelse« raabte en Roager-Gaardmand
med et Smil, der hk Humøret til at stige. Det gjorde godt at høre
ægte Sønderjydsk igen. En af de 4, B., var fra Barnsben kendt med
hver Gaard og hver Vej og kendte en hel Del af Befolkningen, baade
dansksindede og nogle lidt mere blakkede, og han var ikke sparsom
med at betro Militæret, hvor man kom frem, om sit Bekendtskab
navnlig med de sidstnævnte. Ved Lejlighed kunde disse maaske be
vidne Sandheden af Fangernes Opgivelser.
Et Øjeblik efter at man var naaet til Kirkeby Kro, ankom Kom
pagniføreren til Hest fra Vesterbæk, og der blev holdt et høfligt For
hør, Uskyldigheden bevist, og Nødvendigheden af hurtigst muligt at
komme hjem til den Studentereksamen indrømmet. — Men Krigslovene
var i Vejen; Folk, der blev grebet ved Grænsen, skulde, hvis de ikke
løslodes straks, føres til Bataillonskontoret i Flensborg og dømmes der.
Dog Kompagniføreren og Feldwebelen var ualmindelig hinke, de vilde
prøve pr. Telefon at opnaa en Frifindelse for de 4 »Studenter«. Det
var blevet et godt Stykke ud paa Eftermiddagen, og det gjorde godt
at faa Lov til fra den midlertidige Arrest i Vagtlokalet at komme ind
i den hyggelige Krostue. — Naar Folk i Ribe senere hen mente, at
det var 4 ulykkelige, rædselsslagne og grædefærdige unge Mennesker,
der den Aften sad i Kirkeby Kro, saa tog de Fejl. Humøret stod
højt, det var det nødt til, om den Historie skulde ordnes, det var man
klar paa.
Der var nok at interessere sig for, drøfte fælles Bekendte med
Krofolkene og stifte Bekendskab med Soldaterne. Ovre i et Hjørne
sad der en tavs Soldat og skyllede det ene mægtige Glas 01 ned efter
det andet. Da A. — ham var det vist — engang gav sig til at citere
et Stykke Homer paa Græsk, rejser den tavse sig op, en godt og vel
3 Alens Kæmpekarl, og fortsatte Homers Vers. Det imponerede!
Krokonen spenderede Aftensmad trods begyndende Dyrtid og Brød
mangel. Det skulde ingenting koste, ingen vidste jo, hvor længe de
4 »Studenter«s faa Skillinger skulde slaa til. Men hver af dem til
byttede sig dog en Jernmønt, den skulde være Minde om Turen, om
man ellers slap hjem. Ved Aftensmaden var det nær gaaet galt, hver
enkelt af Fangerne skulde skrive sit Navn paa en Liste. B. lagde for,
og i Forhppelse var han saa uforsigtig at spørge, om der var mere.
»Ja, Geburtsort!« Der sad man net i det, hvad skulde 1. gøre. Da
løj B., og de andre tre da ogsaa, man forstod ikke det »Geburtsort«.
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&Ah, Sie meinen wohl Adresse?«. >Ja, Geburtsort oder Adresse«.
Saa skrev alle fire med god Samvittighed — Ribe. Der er tre Læger
og en Præst, der aldrig har kunnet angre den Løgn!
Om end Humøret var godt, var dog Spændingen med den Telefon
forbindelse til Flensborg næsten uudholdelig. Kl. 8 udløstes den. Det
var umuligt at faa Forbindelsen med Majoren. Altsaa næste Morgen
med første Tog til Flensborg, det var nu eneste Mulighed. Fra det
Øjeblik var den ødelagte Studentereksamen ingenting. Nu var Spørgsmaalet kun I.'s Redning, men al indbyrdes Samtale derom var jo
umulig. Et lille oplivende Moment var det, at Kommuneforstanderen,
en lille gemytlig Mand, kom ind og med en lille jovial Latter straks
genkendte en af de 4. Det hjalp til med at gøre deres Ord veder
hæftige.
Natten skulde tilbringes i Vagtlokalet, men Kromanden bad for
Danskerne, om de ikke maatte sove i et Gæsteværelse; der stod to
Senge, som med en god Vilje nok kunde rumme fire. Tilladelsen blev
givet, man skulde jo tidlig op og med Toget til Flensborg, det var
vist bedst at prøve paa at sove. Der blev givet Ordre til at stille
Støvlerne uden for Døren, dem skulde en Vagt med opplantet Bajonet
passe paa. Det aflokkede Fangerne et Smil; skulde man flygte, var
det vist bedst uden Støvler; men Smilet forsvandt, da man kiggede ud
ad Gæsteværelsets Vindue, dér gik een eller var det to Soldater paa
Vagt nede.
Da skete der pludselig noget! Man havde næsten faaet Tøjet af,
da der høres en Drønen op ad Trapperne, som om de blev stormet af
et Kompagni Soldater. Feldwebelen river Døren op, bag ham staar
en Mængde Soldater, Krofolkene, Pigerne og Børnene, og Feldwebelen
brøler: *Die Stiefeln heranziehen«. Rædselsslagne sætter N. og B.
Støvlerne udenfor, de havde glemt det. aNein, die Stiefeln heranziehen!«
Støvlerne paa, altsaa gaa til Flensborg i Nat, var den første Tanke.
Da falder Preussermasken af Feldwebelens Ansigt, et hjerteligt Smil
opklarer det: s Sie sind frei, alle vier!«
Det lynede nu, og Tordenen rullede; men ingen lagde Mærke til
det. Frie i Frihed! Det var længe et Slagord mellem de 4: Frihed,
det er, naar man har været arresteret af Tyskerne! Klokken var et
Kvarter over 10, og for eneste Gang under hele Verdenskrigen efter
den strenge Afspærring blev der givet Tilladelse til Passering af Grænsen
ved Kloby. Den Hjemtur gik hurtigt trods Tordenvejret. Man lovede
hinanden, at dette Eventyr skulde være en Hemmelighed til efter
Studentereksamen, saa først skulde det fortælles og bevises med Jern
mønterne. Men det skulde gaa anderledes. I Vagtkommandoen for
talte Underofficererne, der nu var svært flinke, at det danske Grænse
gendarmeri havde spurgt efter 4 Danskere, og næppe var man kommet
paa dansk Grund, før der blev raabt Holdt! af en uniformeret og be
væbnet Mand. Det gav et Sæt, var det ikke ovre endnu! Men det
var kun en dansk Grænsegendarm, der stod i Telefonforbindelse med
Ribe og havde Ordre til at me!de de frigivnes Tilbagekomst. Den
Oplevelse kunde ikke hemmeligholdes. Arrestationen ved Grænsen var
blevet opdaget af en Ripenser. Byens Øvrighed havde været i eet
Oprør. Der skulde telefoneres til Flensborg, der burde telegraferes til
Udenrigsministeriet!
Uden Byens Politimester og Skolens Rektor havde det vist set galt
ud for de 4. Pr. Telefon til Flensborg havde de lidt over Kl. 10
opnaaet Frigivelse.
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Kl. 1 naaede de tre ind til Ribe, 1. var gaaet lige til sit Hjem.
En tik inde ved Byen Ordre til at gaa til Rektor, to til Politimesteren.
A. og N. boede sammen, de fulgtes ad. B. maatte alene til Rektor
og endda midt om Natten, det var ikke morsomt. Hvad Rektor sagde,
det er lige meget, det var egentlig heller ikke ret meget, men fra den
Nat holdt B. af Rektor.
_________
Hvor de tre Jernmønter nu er henne, det ved Meddeleren ikke.
Men i det inderste Rum i Meddelerens Pengepung dér har den fjerde
Jernmønt ligget siden.

F ra Ribe A m t 1929.
TMgwei %/'
,/or Ribe Amt.
JP. 77aaee <-# RøK.s Rortag.
Rider.
7. Binds 2. Hefte af Ribe Amts historiske Samfunds Aarbog foreligger nu, og
det kan roligt siges, at det baade hvad Kvaliteten og K vantiteten angaar er et af
de bedste Bind af Aarbogen fra de senere Aar. Det er et Bind, der af Læsere Amtet
og Landet over vil blive grebet med Interesse, og paa Grund af sit specielle, rigt
illustrerede Ribe-Stof vil Heftet ikke mindst være af Interesse for Ribeborgere og
andre Ribevenner.
Det er ganske forunderligt, at Historisk Samfund for det beskedne Medlems
kontingent af 3 Kr. om Aaret uden nogen Ekstrabetaling kan yde sine Medlemmer
og Abonnenter en saa lødig og fyldig Bog. Med Nedsættelsen af Kontingentet til
3 Kr. bør der ogsaa følge en stærk Stigning af Medlemstallet, der den 1. November
1928 var 24 livsvarige og 585 ordinære Medlemmer samt 64' Subskribenter.
Som Indledning skriver Højskolelærer Awp. -F. Ncbmfdf, Galtrup, nogle historisktopografiske Meddelelser "Fra Lejrskov Sogn!. Under Titlen "Fattige Tider« for
tæller Førstelærer J . Awdersew i Føvling om Skoleforholdene i Sydvestjylland i vore
Bedsteforældres Tid.
Efter disse læseværdige Egnsbidrag følger hele 3 Artikler af vort Bestyrelses
medlem cand. mag.
Den unge ripensiske Litteraturhistoriker
fordyber sig her i Emner, som han tidligere har behandlet her i Ripenser-Sam
fundets Medlemsblad: ;E t gammelt Ribebillede« giver et interessant Bidrag til Forstaaelsen af et ret kendt Kobberstik gengivende Udsigt over det gamle Ribe med
allegoriske Figurer i Forgrunden.
"Et 200 Aars Jubilæum« er viet Mindet om den berømte Ribe Rektor, Falster,
og Skolebygningen (nu Sparekassens Friboliger) overfor Domkirken, for hvis Indvielse
som Skolebygning man i 1927 kunde fejre 200 Aars Jubilæum.
Den 3die, ikke mindre interessante Artikel 'Billeder af Christian Falster« skildrer
3 eksisterende Billeder af den berømte Rektor, hvoraf det ene h ar Plads paa Ribe
Katedralskole.
Under Titlen "Af Varde Bys Historie, fortæller Viceinspektør A. Gbwmef Jepsen
i Varde om Set. Nicolai Kirke og det gamle Kapel i Varde.
Dermed er m an naaet til H eftets fornemste Bidrag: "Ribe Domkirke (Studier
over dens Bygningshistorie i den høj- og senromanske Periode) af Licentiat JFfMIow
Andersen i Lund i Sverige, oversat af Højskolelærer cand. mag. C. J . O. OAHsiMMsen
i Askov. Det er en overordentlig interessant og læseværdig Skildring baseret paa
den nyere Tids Forskning paa dette Omraade. Mange gode Billeder ledsager Teksten,
og det er kun rimeligt, at Fotografens Navn findes under disse, men lige saa u ri
meligt er det, naar m an saa undlader at meddele, at det smukkeste Billede er taget
efter Professor Ambergs Tegning af Kirken.
Museumsinspektør Offo NwwfA fortsætter med sin Bearbejdning af afdøde Lektor
ZMoeAs fortjenstfulde Smaabiograiier "Ribe Borgere 1660 til ca. 1860«. Læge .Ha%s
Jor&øZ i Nr. Nebel fortæller interessant om "Nørre Nebel Kirke«. En ligeledes
interessant Artikel er "Hekseprocessen paa Vardeegnen«, fortalt af Førstelærer 77. A.
Ari'sfoMM i Lunde.
Formanden S. AKærsfp bidrager med en Indledning til "Hedernes Opdyrknings
historie«, og F abrikant Æ Af. Aromamt i Esbjerg giver et Bidrag til "Jordemodcrvæsnets Historie i Ribe Amt«.
Endelig bringer Bogen nogle korte Notitser fra Ribe Amt 1928 og Redegørelse
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for det lokalliistoriske Kursus t Esbjerg i Oktober i F jor samt Fortegnetse over
Historisk Samfunds Bibliotek, Regnskaber osv.
Meget naturligt slutter S. Alkærsig med nogle smukke Mindeord om afdøde
Sognepræst John Richter i Vejen, der i 25 Aar var en udmærket Formand for
Historisk Samfunds Redaktionsudvalg.
Det er ganske utvivlsomt, at denne Aarbog maa vinde Interesse langt ud over
Medlemmernes Kreds, men lige saa anbefalelsesværdig! vilde det være efter Læs
ningen at melde sig som Medlem, dersom man ikke er det i Forvejen. Man vil
sikkert ikke fortryde det.

P a s to r O tto R o se n sta n d .
Den 5. Maj kunde den V. Vedsted Præst,
Ripenseren, den gamte Ribe-Student Otto
fejre 40 Aars Dagen for sin Ind
sættelse i sit nuværende Embede.
Otto Rosenstand er født den 17. Marts
1861 i Ribe som Søn af Sparekassekasserer
Sigvard Rosenstand. Han blev Student i
1878. Nedenfor fortæller en anden gammel
Ribestudent, Lektor Vilh. Balslev i Køben
bavn, om sin Ungdomsven:
Af alle mine Skolekammerater er ban
den, hvis Billede staar mest levende for mig,
naar jeg tænker paa den Tid; og det er ikke,
fordi vi er blevet ved at være Venner til nu, men fordi han var saa
levende, saa fuld af Virkelyst og Humør. Han var den selvfølgelige
Fører i vore Lege i Haven og vort Korps paa Slotsbanken, fuld af
Alvor for, hvad Legen krævede, men ogsaa med Lune og en Sans for
det komiske, som altid satte Stemningen op. Og da i de øverste Klasser
Skolen med sine Krav lagde et Tryk paa vore Sind uden at give os
Værdier til Gengæld, som kunde hjælpe os til at være glad Ungdom
med aaben Sans, da var han vel den, som — trods alt — slap mest
uskadt igennem, fordi han ikke nøjedes med, hvad Skolen gav. Ene
af os blev han begejstret for vore store Digtere, kunde store Stykker
af Hakon Jarl og Guldhornene udenad og hjalp ogsaa en og anden af
sine Kammerater til at tinde noget, der var mere værd end Horats og
Virgil. Og samtidig var han den, der i en kedelig Dansktime blot ved
et Blik eller et lille Kluk fra sin Plads kunde faa en senere Dommer
i Højesteret til at ryste af Krampelatter, til stor Fryd for alle, undtagen
Læreren, der ikke forstod et Ord af det hele. Og da Skolebalsangen
skulde skrives, var det en Selvfølge, at det blev ham, der gjorde det.
Og omtrent lige saa selvfølgeligt var det, at Sangen efter at have hævet
sig til høj lyrisk Flugt sluttede med en spøgefuld Strofe. De-to Toner
faldt det ham saa naturligt at tage sammen.
Og da han saa blev Student, og den godt halve Snes Aar begyndte,
da hans Udvikling og Arbejde ikke havde Ribeegnen til Midtpunkt,
da viste hans Sjæls Sundhed sig ogsaa i, at hans Længsel efter det
største kunde forenes med Glæden ved Livet og Sansen for det mindste.
Hvordan han i de Aar voksede op til siden at blive den gode Præst,
den varmhjertede og uforfærdede danske Mand og den vennesæle og
trofaste, paa en Gang saa beskedne og saa myndige Ven og Hjælper
for mange, som han nu er, det er der kun en, som kan fortælle rigtigt

om, og Jet er ham selv. Dette skal kun være en Blomst i Kransen,
et lille Minde om de første Aar, som viser, at noget af det, vi holder
af ham for, har sine Rødder langt tilbage.
AeRo?"
RaMen.

E n af Ribes velkendte og ansete Borgere, Forstander for Ribe Aandssvageanstalt
.i. VorWM fyldte den 4. Marts 60 Aar.
Pastor emeritus Holger ÆosensfanJ i Frederikssund fyldte den 5. Marts 80 Aar.
Cand. mag. Frøken Æh LyM ai, Datter af afdøde Lektor Dybdal, viedes den
2. April i København til cand. juris Taye Jessen, Søn af afdøde Redaktør Jessen,
''Flensborg Avis".
Vort Medlem Bankdirektør FT. TVinJ/eM-Hansen har paa Grund af Alder trukket
sig tilbage fra sin Stilling som Direktør ved Ribe Diskontobank, hvilken Stilling han
har beklædt fra 1888. H ans Efterfølger blev Købmand, Byraadsmedlem P. OninnJ.
Ved Byraadsvalget i Foraaret er vore Medlemmer Borgmester HaalAanye,
Rektor IViPninsen og Købmand Jerns Andersen blevet genvalgt.
Ribe Holmes mangeaarige Vært, L* TAwnsen, har lejet Holmerestaurationen for
de kommende 5 Aar.
Læge Jens Veisen, Assistent ved Statens Radiumstation i København, holdt den
20. Marts et interessant Foredrag i Teatersalen i Ribe om Kræftens Bekæmpelse.
Provst Jbnnesen, der i 8 Aar har været en afholdt Præ st for Set. Oatharinae
Sogn, har af Heldbredshensyn søgt og faaet det lettere Embede Taarup og Kvols
ved Viborg.
Skatteprocenten i Ribe er i Aar dalet fra 0,3 til 6,8.
Den 1. April kunde Værkfører hos A/S Mogensen & Dessau i Odense JoAs.
CArisfensen, der i sin Tid var ansat ved den gamle Fabrik paa Lindegaarden og
senere ved Crome & Goldschmidt i Ribe, fejre sit 25 Aars Jubilæum.
Historisk Samfund for Ribe Amt holdt Generalforsamling i Bramminge den
4. April. Til Bestyrelsen nyvalgtes Redaktør Larsen i Grindsted og som Suppleanter
Lokalhistorikeren Fabrikant Æromnnn i Esbjerg og Lærer Ærisfensen i Lunde.
Mødet sluttede med et P ar udmærkede Foredrag om Hekseprocesser paa Vardeegnen
af Lærer ÆWsiensen i Lunde og om den Lingske Gymnastik af Lærer ÆirAe&jery i
Askov.
Vort Medlem Overingeniør Hjørn Jensen i Taarbæk har faaet 1. Præmie paa
40,000 Pesetas i en Konkurrence om Bygning af en ny Frihavn i Barcelona. Der
var 300 Konkurrencearbejder.
Kontorchef i Assuranceselskabet "Baltica« Æai Jarnon) er død, 40 Aar gammel.
H an var gift med Ribestudenten cand. phil. Lnye&ory Jensen, Datter af afdøde Borg
mester i Ribe, senere Kreditforeningsdirektør LMyer Jensen i Aarhus.
Mangeaarig E jer af Pensionatet i Korsbrødregade i Ribe A. Andersen er død den
15. April.
Guldsmed LoheM i Ribe fejrede den 19. April 25 Aars Forretnings- og Borger
jubilæum i Ribe.
Paa Ribe Katedralskole begynder skriftlig Studentereksamen og Realeksamen
den 22. Maj.
En gammel, kendt Ribeborger Urmager Æntii ScAnhdf, der i 90-erne overtog sin
Fadexs Forretning i Ribe er afgaaet ved Døden den 18. April.
Grosserer L. Vissen Hansen er den 2. Februar død under et Ophold i sin gamle
By Ribe, hvor han opholdt sig for at forberede Etableringen af en Lædervarefabrik,
som et tysk Firm a i disse Dage aabner i Crome & Goldschmidts Fabriksbygning.
Mariataarnets ene Klokke, der har været i Stykker i 2 Aar, er nu restaureret
af Svejsemester V eisen fra Roslev ved Skive.
Fra vort Medlem Tandlæge ¡Sionye og Arkitekt Arne Linsen i Reykjavik mod
tager vi af og til kærkomne Hilsener. Vi sender ad denne Vej den trofaste "Filial"
af R. 8. paa Island en hjertelig Genhilsen.
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Ribe te a te r har faaet et smukt nyt Fortæppe. Det bærer et Ribemotiv, Ryen
set ira Engene. Det er udført af vort Medlem Sølvsmed JaeoAsett.
Den nye Plads ved Set. Catharinae Kirke nærm er sig nu Fuldendelsen. I Løbet
af Sommeren rejses Set. Catharinae Brønden paa Pladsen.
Fortsættelsen af Kinchs ¡<Ribe Bys Historie! begynder til Efteraaret at udkomme.

In m e m o ria m .
Frederik Koi vig.

Den 14. Marts er fhv. Stationsbestyrer i s Store Nordiske«,
død under et Besøg hos en Søn, der er Ingeniør i Portsmouth,
New Hampshire i U. S. A.
Frederik Koivig var af gammel Ribeslægt. Allerede i 1616 om
tales en Købmand F. Koivig i Ribe, der udrustede Briggen »Set. Peter«
til Sæl- og Robbefangst. Afdødes Fader var Storkøbmand og Konsul
i Ribe og havde Skibe i Søen. Han ejede Ejendommen paa Mellem
dammen i Ribe, hvor Cikoriefabrikken laa.
Frederik Koivig fødtes den 27. Marts 1848. I 1866 blev han
Student fra Ribe Katedralskole, cand. phil. i 1867 og studerede Filologi.
Efter 1870—71 at have været Huslærer paa Faarevejle ved Rud
købing gik han i Store Nordiske Telegrafselskabs Tjeneste, var 1872
—83 i Østen, sidst som Stationsbestyrer i Nagasaki. 1883—1905 var
han tjenestgørende i København, Aberdeen, Paris, København og Paris.
Efter i 1905 at være blevet pensioneret bosatte han sig i Maine i
Amerika.
Afdøde, der efterlader sin Hustru, født Smith, og ovennævnte Søn,
var Fætter til Fru Boghandler Jepsen og Frøken Elise Termansen
samt Broder til Enkefru Adjunkt Ramsing i Ribe. Han var dekoreret
med den russiske St. Anna Orden og den franske Æreslegion.
Frederik Koivig glemte aldrig sin Fødeby, som han sidst gæstede
i 1921, og fulgte han gerne Begivenhederne i den gamle By.

Til R ip e n s e r-S a m fu n d e ts M ed ie m m er!
Er De Medlem af Historisk Samfund?
Som man vi] erindre, overdroges det paa sidste Generalforsamling dette Biads
Redaktør at forhandle med Bestyrelsen for ¡'Historisk Samfund for Ribe Amt« om
et eventuelt Samarbejde med R. S. Underhandlingerne er nu resulteret i, at For
eningens Bestyrelse, saafrem t 50 af vore Medlemmer bliver Medlemmer af ¡¡Historisk
Samfund!, vil denne udmærkede Forening for disse Medlemmer nedsætte Aarskontingentet, der er 3 Kr. til Kr. 2. For dette lille Kontingent faar man da bl. a.
den udmærkede Aarbog, hvis Bogladepris er 4 Kr.
Foreløbig er 6 af vore Medlemmer Medlem af ¡¡Historisk Samfund«, men Tallet 50
maa let kunde naaes. Indmeldelser bedes sendt snarest til ÆfpeMser-.Bfa&ts KoMtor,
¡¡¡Set. UcweMtM Hus« i Ribe.

Udgivet af Ripenser-Samfundet
Redigeret af K. H. Rosenstand
Trykt i Stiftsbogtrykkeriet i Ribe
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Sig det medBlomster!
Blomster leveres paa faa
Timer overalt 1 Danmark

L C .H H ,K i t M
Telf. Nr. 44 & 400

M. C. HAGELUND
HANDELSGARTNER
T E L E F O N 58
RIBE

Coionial en gros

Herreklæder
Prima blaa Serges-Habit
98,00

Ribe

(Joh. Damsgaard)

Ribe

Smoking-Habit efter Maal
fra 118,00

Sygeplejeartikler og Brille-Op
tik. Piber, Stokke og Paraplyer

Moderne Helaars-Habitter
fra 68,00

Telefon 14G

Stort Udvalg i Herrehatte
og Herrelingeri

B E S Ø G E R B E REBE??

Studenterhuer fra Thrane

Glem da ikke en original,
smuk Ribe Souvenir fra
HARALD JACOBSEN
Sølvsmedien
ÆB. ÆMe/brAnKtHiMy et/ Bipenser¡Sam/Mwdetg iSwMew!.

C.
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EFTFL.

Volmer .Stockholm Simonsen.

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

C. H anaart! H iatsM

H B e n tz o n s B ogh an d el
Telf. 41.

Ribe.

Telf. 41.

Fotografisk Atelier, Ribe
Telefon 177
NB. En smuk Serie Fotografier:

Stort Lager af Raderinger, Prospekt
kort og Sonveniers fra Ribe.

Fra svundne Tiders Ribe

Højskolehjemmet, Ribe

Størrelse: 1 8 \2 4 cm.
pr. Stk........................... 2,50 Kr.

Æt moderne

Æ&ey'de.

(Juii tillige Ribe Holme)

Gode Værelser - Telf. 257
.P. TTbWMeM.

H A A Si

M NtK Bys Bismrit!
Efter »Kinch« I ved Ffygto R/ocA
Bogladepris 2 Kr.
-e*gx=-

For Ripenser-Samfundets Med

Ribe

D A r

Snedkermester

Ribe

Antikke Møbler sælges
og restaureres.
B iiied sk æ re ra rb ejd e udføres
Cigaretetuier af 700
Aar gammelt Træ fra
Set. Catharinae Kirke.
Møbler efter originale Tegninger

lemmer 1 Kr. -j- Porto

ved Bestilling hos Forlæggeren

R a s m u s s e n , Ribe.
Cigar-,

Chr. L. Grottrups
Boghandel - Ribe
Telefon 77

Tobak- & Vinhandel.

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

Sønderportsgade.

Lige overfor Klubbens Hotei.

B iM n m -M M M BackhansVinterhave

værner om Minderne fra Skole
tiden

Konditori & Café
Grundlagt 1854 Ribe Tlf. 81
Kewdf o/
RfpeM^ere.

arbejder for Kammeratskabets
Bevarelse
samier gamle Ribe-Elever til
Fester og Sammenkomster i
København, eventuelt i Ribe.
udgiver et gratis Medlemsblad
har Medlemmer Verden over

Koncert:
Søndag Kl. 4— 6 og hver Aften
Kl. 8—11.

Hvorfor er De ikkeMedtem?

Eneste Dagblad, der udgives fra
og trykkes i Ribe.
Bringer de bedste Efterretninger
fra By og Egn.
Abonnement: Indland 5 Kr.
Kvartalet. Udland (Afsendelse
hver 4. Dag) 9 Kr. Kvartalet.
(Postpenge iberegnet).

Ethvert Medlem bør skaffe et
nyt Medlem!
af awnifMe -Ffy&MMy

Æaygew oy Reda^f^r.

S to r sm a k H ave

„Ribe Stifts-Tidende"
Grundlagt 1786
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MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET
Nr. 9

A U G U S T 1929

2. Bind
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Træ fra Set. Catharina M e
De af Tegnetærer Riber forarbejdede
Skaate, Lampefødder m. m. forhandles af

Isenkræmmer A rnold N yborg
Tetefon Nr. 60

Ribe

Tetefon Nr. 60

Forsendes overatt portofrit tit
Ripenser-Samfundets Medtemmer
Lampe med Skærm 24 Kr., Skaale 25 og 15,
Bonbonnière 4,50, Smaating 3,75.

Chr. F. Termansens
Boghandel
Ribe

Bøger, Papir, Kontorartikler

Alle brugelige Bøger
til Ribe Katedralskole

Ripenser-Bladet
Ripenser Samfundets Mediemsbiad

Redigeret af K. H. R osenstand
Redaktion: Set. Laurentii Hus,
Ribe, Tetefon 109
Trykt i Stifts-Bogtrykkeriet i Ribe
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Boghandel, Ribe, Telefon 114.
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HOTEL „DAGMAR", RIBE ^EFONæ
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In m e m o ria m .
Provst Th. Sørensen.

En af de ældste af Studenterne fra Ribe
Katedralskole (fra Rektor Bendtsens Tid), tid
ligere Provst paa Færøerne, senere Sognepræst
i Skanderborg, Th. Sørensen, er den lo. Maj
død i sit Hjem paa Frederiksberg, næsten
80 Aar gammel. Afdøde var Broder til afdøde
Gaardejer Guttorm Sørensen, aTangegaard«,
og saaledes Onkel til Folketingsmand Hans
Jacob Sørensen.
TAeodof An-eiMCM var født paa Sandø paa Færøerne, hvor Faderen
var Præst. Ogsaa Farfaderen havde været Præst paa vore nordlige
Øer. Faderen blev senere Sognepræst i V. Vedsted ved Ribe, og
Sønnen kom paa Ribe Katedralskole. Herfra blev han Student i 1868,
og i 1874 blev han teologisk Kandidat. Samme Aar drog han til
Færøerne. Han blev Præst paa Nordstrømø og senere paa Østerø, og
han blev Medlem af Lagtinget. I 1884 blev han Sognepræst i Skan
derborg, hvor han virkede, til han i 1920 tog sin Afsked og flyttede
til Hovedstaden.
Provst Sørensen bevarede sin Kærlighed til Færøerne, og det er kun
faa Aar, siden han sidst gæstede Øerne og skænkede sine gamle Kirker
smukke Mindegaver. Ogsaa sin gamle Skoleby omfattede han med
den største Veneration.
Han gæstede hyppigt Ribe, og af Ripenser-Samfundet var den lige saa
elskværdige som kundskabsrige Personlighed et skattet Medlem, der i
en Aarrække hyppigt deltog i Sammenkomsterne.
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Ripenser-Bladet omfattede Provsten med megen Interesse, og i vort Blad
skrev han i 1922 nogle smukke Erindringer fra sin Skoletid (1861—
1868), fra hvilket Tidsrum han med særlig Taknemlighed mindes sin
gamle Rektor.
Ældre og yngre Ripensere, der gennem vor Forening lærte at skatte
Provst Sørensens noble Personlighed, vil med Vemod erfare, at den
gamle Ribestudent er gaaet bort.
Æ. R. R.

G am m e!t T ræ fra Set. C a th a rin a e K irke.
Fra Kirkefundamenter tii Stuepryd.
Da man for en halv Snes Aar siden begyndte Restaureringen af Ribes gamie
Klosterkirke, blev der ved Udgravningen til de nye solide Fundamenter fremdraget
en De! gammelt Elletræ, der var et Led i Kirkens gamle Fundering. Træet bort
solgtes, og købtes dels af private dels af Turistforeningen.
Det smukke Træ fik forskellig Anvendelse, idet f. Eks. Snedkermester Drot har
forarbejdet forskellige kønne Møbler og mindre Genstande deraf.
I de sidste Aar har Tegnelærer ved Ribe tekniske Skole A. Rf&er forarbejdet
en hel Del meget smagfulde Genstande af Træet, af hvilke vi bringer et Billede
nedenfor.

Vi ser bl. a. en meget smuk Lampefod, skønne Skaale, nette Cigarbægere og
meget andet. Der er allerede stor Efterspørgsel efter de smukke og originale Ribe
Souvenirs, og vi har opnaaet den Begunstigelse af Genstandenes Forhandler, Isen
kræmmer A. Ao/ltot'/y i Ribe, at Medlemmer af Ripenser-Samfundet, der bestiller
Genstandene, faar disse portofrit tilsendt. Det er helt igennem meget smukt ripensisk Kunsthaandværk, som vil være en Pryd for ethvert Hjem.
Lampen faas med en meget smuk haandmalet Pergamentskærm.
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Da Ribe d rø m te om S ø s ta d s m u iig h e d e r.
Af N. M. K r o m a n n , Esbjerg.

Efter at Fanø i 1741 havde købt sig fri af Kronen og derved er
hvervede sig fuld Frihed til at drive Skibsfart overalt, udviklede denne
Næringsvej sig med rivende Fart og gjorde sine Udøveie til velstaaende
Folk. Som Basis for Fanøskippernes Sejlads var Ribe velbeliggende,
og selv om denne By til en Begyndelse saa med onde Øjne paa de
driftige og dygtige Fanø Skippere, ja, endog umiddelbart efter oven
nævnte Aarstal indgik til Kongen med Klage over, at disse -Øboere«
berøvede dem al Handel, kom Ribe dog snart til Erkendelse af, at
Handelens og Søfartens Udøvere supplerede hinanden saa udmærket,
at det var til gensidig Gavn at etablere Samarbejde. Et saadant kom
ogsaa i fuldeste Maal til Udførelse, saa at Ribe Købmænd benyttede
sig af Fanø Skipperne til Ind- og Udførsel af deres Handelsvarer.
Skibene, der til en Begyndelse kun var Everter paa omkring 6
Kommercelæsters Drægtighed, blev snart for smaa til at tilfredsstille
den stigende Trafik, og henimod Slutningen af det attende Aarhundrede
er de dobbelt saa store, men nu melder sig den Vanskelighed, at det
kniber med at gaa ind og ud af Ribe Aa, særlig med østlige Vinde,
der skabte en meget lav Vandstand, tilligemed den Omstændighed, at
Aaen flere Steder paa Grund af Sandbanker og Grøde bliver mere og
mere ufarbar for de mere dybtgaaende Skibe.
Dette foranlediger Magistraten til Gang paa Gang at søge Hjælp
hos Regeringen til Aaens Oprensning og Uddybning, som den mener
vil overstige dens økonomiske Kræfter at gennemføre, men Hjælpen,
Byen faar dertil, er kun af minimal Karakter, og Tilstanden nærmest
forværres. Anlæget af Kanalen i 1854—55 bragte ikke Byen, hvad
den drømte om. Holmene burde selvfølgeligt samtidigt været gennemgravet for at den ønskede Vandvej kunde blive mere fuldkommen,
men da dette ikke skete, beholdt Aaen oven derfor stadig sin slette
Tilstand, der hæmmede Skibsfarten. Dette foranlediger 2 Mænd i Ribe,
A. Michelsen og Søren Olsen, til at lade bygge en Skibstype, som man
mente skulde tilfredsstille alle Fordringer til den vanskelige Sejlads
ad Aaen. Skibet — en Skonnert, der hk Navnet ¡-Valdemar« —
byggedes i Ribe af Skibsbygmester Chr. Jensen (Ludvig) fra Sønderlro i
Vinteren 1855—56, og til Fører blev antaget Mads Nielsen Frandsen af
Sønderho. Disse 3 Mænd ejede hver Vs Del i Skibet, der hk en
Drægtighed af 17Vs Kommercelæster — altsaa efter Datids Forhold
et ikke saa lille Skib (c. 35 Reg. Tons).
Dette Skibs Skrog havde en meget ringe Højde og var næsten
hadbundet, hvorfor det i Forhold til sin Drægtighed blev af meget
langstrakt Form og skulde saaledes let kunne gaa hen over de grundede
Steder i Aaen og trodse mulig indtrædende Lavvandeforhindringer.
Hele Byens Befolkning fulgte med den største Interesse Bygningen af
dette mærkelige Skib, hvortil man knyttede Forhaabninger om en ny
gylden Tids Oprindelse for Ribe, der nu ligesom vilde komme Havet
nærmere med lettere Adgang til »Kommercen og Negotién«, noget som
alle syntes, Byen havde Krav paa at opnaa.
Under store Festligheder og kraftige Hurraraab gled Skibet en Dag
i Vandet fra sin Byggeplads ved Slotsbanken, og om faa Dage, naar
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det manglende Arbejde ved Tilrigningen var tilendebragt, ventede man
at se det paa korteste Tid at sejle ud i Havet. Men det skulde desværre
ikke gaa saa glat og let, hvad Skipperens endnu opbevarede Dagbog
fortæller om og som her skal gengives til Forstaaelse af den uheldige
Situation, der foranledigede den langvarige Fart gennem Aaen:
Marts 5. Kom om Bord med Mandskabet. Gjorde Skibet klart for
at gaa ud. Mønstrede Mandskabet.
— 6 . Vinden østlig med Frost. Forrettede Skibsarbejde om Bord.
— 7. Vinden østlig. Fuldendte Rigningen.
— 8 . Vinden N. V., Blæste stiv.
— 9. Søndag. Vinden vestlig. Holdt hellig.
— 10. Vinden vestlig.Blæste en Storm, tik Proviant om
Bord.
— 11. Vinden vestlig. Blæste stiv.Blev sejlfærdig for at gaa til
Skøgum (Ribes Lade- og Losseplads uden for Aamundingen)
og modtage Ladning.
— 12. Vinden N. O. Blæste stiv. Stræng Frost.
— 13. Vinden omløbende og stille. Kl. 6 Aften gjordes los fra
Skibbroen, kom lidt ud i Aaen, kom paa Grund formedelst
ingen Vand. Laa der Natten over.
— 14. Vinden østlig, kom længere ud, tog til at blæse en Storm,
maatte blive liggende da fremdeles ingen Vand.
— 15. Vinden østlig, blæste en Storm, ingen Vand, blev liggende
den Dag over. Stræng Frost.
— 16. Søndag. Vinden O. S. O., blæste en Storm, ingen Vand,
blev liggende den Dag over.
— 17. Vinden Øst, blæste stiv, ingen Vand.
— 18. Vinden S. O., blæste stiv, ingen Vand.
— 19. Samme Forhold.
— 20. Vinden S. O. om Aftenen, godt Vejr. Kl. 2 kom 2 Mænd
ombord for at hjælpe os ud af Aaen, bragte en Varp ud,
kom en Skibslængde længere ud, men maatte ligge formedelst
ingen Vand.
— 21. Vinden S. O. Blev liggende den Dag oyer formedelst
ingen Vand.
— 22. Vinden Øst, kom den Dag ud i Bøles Bugt, kom paa Grund
om Eftermiddagen, blev hot, kom om Aftenen ud til Bjerrum, laa der Natten over formedelst Tykken og Taage,
intet passeret.
— 23. Søndag. Vinden Vest, frisk Kuling, varpede ud til Grundene,
blev siddende formedelst ingen Vand.
— 24. Vinden N. N. V., ingen Vand den Dag.
— 25. Ligeledes.
— 26. Vinden østlig. Ingen Vand.
— 27. Ligeledes.
— 28. Ligeledes.
— 29. Vinden omløbende, stille. Ingen Vand.
— 30. Søndag. Vinden sydlig, ingen Vand.
— 31. Vinden Vest, ingen Vand, maatte til Ribe efter Proviant.
April 1 . Vinden østlig, ingen Vand.
— ,2. Vinden S. O., blæste en Storm, ingen Vand.
— 3. Vinden S. O., om Eftermiddagen vestlig, ingen Vand.
-— 4. Vinden S. S. V. Tyk Luft med Regn, blæste stiv, ingen
Vand,
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April 5.

Vinden 8 . V.. blev Rot, varpede ud til Ydergrunden, blev
siddende der formedelst Vandet faldt.
— 6 . Søndag. Vinden 8 . V., blev liggende den Dag over.
— 7. Vinden 8 . V., godt Vejr, kom af Grunden og sejlede ud i
Skøgum om Aftenen og fik Lægteren paa Siden.
— 8 . Vinden vestlig, godt Vejr, begyndte at lade, om Middagen
havdes Lasten ovre og blev samme Dag udklareret.
_— 9. Vinden V., krydsede om Eftermiddagen ned under Kjelsandet, skalkede vore Luger, gjorde Skibet i søgaaende Orden.
— 10. Vinden 8 . 8 . V., blev liggende den Dag over.
— 11. Ligeledes.
— 12. Ligeledes.
— 13. Ligeledes.
— 14. Vinden Øst til Nord, ankrede op om Formiddagen Kl. 9 og
sejlede ud efter. K). ll'/s var vi ude. Kl. 1 pejlede vi
Sønderho Baake i Øst til Syd efter Gisning 1 Vs Mil i Øst.
— 15. Vinden Øst til Nord. Laber Kuling, senere stiv Kuling og
høj Sø.
Det tog altsaa over 1 Maaned for at komme fra Skibbroen til
Skibet var i Søen, og Begyndelsen saaledes alt andet end lovende, og
Skuffelsen bos saavel Redere som Skipper stor. Det skal dog tilføjes,
at Foraarstiden med de stadige østlige Vinde, der driver Vandet fra
Kysten, er den vanskeligste.
Ladningen bestod af 184 Tønder saltet Flæsk, der blev indtaget i
Skøgum, hvortil det var ført med Pramme, og bestemt for London.
Rejsen dertil gik ualmindelig hurtig og heldig, thi den 17. — altsaa
efter kun 2 Døgns Sejlads — Kl. 11 Formiddag fortøjedes i Dokken
i London. Her mødte der imidlertid Skipperen en ny og uanet
Hindring. Toldvæsenet, der besigtigede Ladningen, fandt det paa
faldende, at Skibets Bund var saa nær Dækket og antog det for et
Smuglerskib med dobbelt Bund. —
Skipperens Forklaring paa Grunden dertil toges ikke for gode
Varer, hvorfor man forlangte, at der skulde hugges Hul i Bunden.
Efter at dette var sket, blev Toldvæsenet ganske vist overbevist, men
Skibet havde lidt derved. Fra London gik Skibet i Ballast til Hartlepool
for at indtage Kul til Lemvig, men ogsaa her stillede Toldvæsenet sig
skeptisk over for det ejendommeligt byggede Skib, og Forestillingen
med at undersøge Skibets Bund gentog sig. Samme Skæbne overgik
det i Christianssand, hvor der skulde indtages en Ladning Trælast til
Ribe. Bunden blev dér ligesaa omhyggeligt undersøgt som i England.
Ankomsten til Ribe skete 12. Oktober, og efter Udlosningen gik Skibet
til Sønderho for at overvintre, og da Skipperen paa det bestemteste
over for sit Rederi protesterede mod oftere at sejle med dette Skib
og overalt blive antaget for Smugler, forinden det blev forandret i sin
Konstruktion, paatog Skibets Bygmester sig at save Skibet igennem paa
langs og udfylde og forbinde de to Halvdele til et mere velformet
Skib — et Stykke Skibsbyggerarbejde, som vist baade er udført første
og sidste Gang —, hvilket ogsaa skete til Skipperens Tilfredshed.
Drægtigheden blev derved forøget til 26 Kommercelæster.
Dets Levetid blev dog ikke lang. I 1865, da det førtes af Skipperens
Svoger Anthoni Pedersen, forliste det med Mand og Mus ved Skagen.
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En A n ecd o te om C h ristia n F aister.
Den berømte Orientafist Tychsen (født i Tønder af fattige Forældre i Aaret 1734,
død 1815) har i sin Tid i en Skrivelse til Ove Høegh-Guldberg fortalt følgende om
Aarsagen til, at han ikke i sin Ungdom kom i Ribe Skole og derfra til Kjøbenhavns
Universitet, men derimod, da denne Plan maatte opgives, i April Maaned 1752 fik
en Plads paa Gymnasiet i Altona.
Efter at jeg havde gaaet i min Fødebyes Skole til mit syttende Aar, gav en
god Ven os det Baad, at jeg, før jeg drog til Kjøbenhavn, skulde besøge den be
rømte Skole i Ribe, der var forsynet med anseelige Stipendier. Da nu altsaa min
fortræffelige Moder førte mig til Rectoren ved bemeldte Skole, bragte hun ham til
Foræring Ure udsøgte Oste for at vinde hans Gunst, Denne Foræring modtog han
rigtignok meget naadigt; men hendes Begjæring om min Optagelse i Skolen afslog
han. Da min Moder græd derover, sagde jeg til hende: s Græd ikke, kjære Moder!
Enten han vil eller ei, skal den uvenlige (inhospitalis) Mand give mig Ostene tilbage.<t
Jeg gik da ind i Rectorens Studerekammer og sagde: "Giv os vore Oste igjen,
Faerlille! fordi du intet vil hjælpe mig til at lære, hvad mig feiler.t — ¡¡Tag dem,
svarede han hidsig (furens), din Hundedreng, og pak dig til Fanden .G og dermed
kastede han en Bog, han holdt i Haanden, efter mig, idet jeg gik ud med Byttet,
jeg havde frelst fra hans Svælg.
Saa vidt Tychsen. Den Rector, der omtales, har været Falster, som først døde
i October Maaned 1752. Jeg (o: Henrik Hertz) har meddelt Anecdoten, da den ikke
åndes i de Biographier, man har af den baade som dansk Digter og som Philolog
og Rector ¡øvrigt. høitfortjente Mand.
Henrik Hertz i Ugentlige Blade 1858—59. S. 420.

F ra R ibe K ated raisk o ie.
Aarsskriftet,
der som sædvanlig er udarbejdet af Rektor Wt'MMw.s'eM, indeholder de
sædvanlige Skoleefterretninger.
Skolen talte den 1. September 1928 231 Elever. Elevantallet var
den 1. Maj i Aar 223.
25 Elever skal op til Studentereksamen i Aar og 19 til Realeksamen.
Om Lærerpersonalet meddeles, at Adjunkt ved Haderslev Katedral
skole J. SWetMen
under 7. Juli 1928 udnævntes til Lektor ved
Ribe Katedralskole; han tiltræder dog først den 1. August i Aar sin
nye Stilling i Ribe. Under 22. November 1928 meddeltes der kon
stitueret Adjunkt Æ. LMwd Ansættelse som Adjunkt i Ribe.
Til Medlem af Skolenævnet valgte Skoleraadet Adjunkt JoAtMMeM
efter Lektor Amorsens Afsked med Skolen.
I Aarets Løb afholdtes et Skolenævnsmøde den 19. Februar.
Den 7. Marts afholdtes Forældremøde, der havde samlet 50 Deltagere.
Skolen var, som sædvanlig, tilgængelig for Forældres og Værgers Besøg.
Efter nogle indledende Bemærkninger af Rektor holdt Tandlæge NeAwA?*,
Askov, Foredrag om »Tandplejens Betydning for det menneskelige
Legeme«. Derefter var der fælles Kaffebord og Diskussion. Det blev
overdraget Ae/Mor at indlede Forhandling med Byens Tandlæger om
eventuel Oprettelse af en privat Skoletandpleje.
Den 31. August havde Skolen Skovtur til Endrupholm.
Den 1 1 . September havde 2 . og 3. Gymnasieklasser geologisk-historisk
Ekskursion til Haderslev, Christiansfeld og Kolding.
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Den 11. Oktober inspicerede Undervisningsinspektør Dr. phil. HjyyLitterære Nydelser har været beredt Skolen af Skuespiller
fra Stavanger og Professor
Den 3. Februar i Aar holdtes Skolebal med Skolekomedie (Holbergs
»Kilderejsen«).
Den 11. Maj var der Fodboldkamp mellem Tønder og Ribe. Ribe
sejrede.
Skolen bestaar af en Mellemskole med 4 Klasser, en Realklasse og
et Gymnasium med 2 Linier: den klassisk-sproglige og den matematisk
naturvidenskabelige. I Aar dimitteres for sidste Gang efter alle tre
Linier, ogsaa den nysproglige Linie, som Skolen sikkert vil komme til
at savne haardt. Man vil dog sikkert være tilfreds med, at Ribes gamle
lærde Skole bevarede den klassiske Retning.
Aarsfesten
fandt Sted den 27. Juni under de sædvanlige festlige Former. I Skolegaarden smeldede Splitflaget, og i den store Forsamling i Gymnastik
salen saas foruden Eleverne mange Forældre, Velyndere af Skolen og
gamle Elever. Blandt de sidste bemærkede vi Regnskabsfører Erik v.
Huth. hjemkommen fra Afrika, hvor han er ansat i et stort engelsk
svensk Firma.
Rektor
bød Velkommen, og derefter sang man 1ste Del
af den gamle Skolekantate med Orkesterledsagelse under Lektor Nørre
gårds Taktstok. Selve den smukke Musik udførtes af Studenter og
Elever med Assistance af Komponisten Oluf Ring og Musiker P. Poulsen.
I Aar maatte man savne Lektor Knudsens Soli, der iøvrigt erstattedes
kønt af de unge Studenters Sang.
Efter Kantatens 1ste Del besteg Rektor atter Katedret. Han med
delte Resultaterne fra Studentereksamen og Realeksamen og uddelte
Eksamensbeviserne.
Derpaa tog Rektoren i en smuk Tale Afsked med de 25 Studenter
og Realisterne, hvorpaa man sang Kantatens sidste Del, inden Aarsprøvernes Resultater meddeltes.
Endnu uddelte Rektor Aage Haunstrup Andresens Legat til Student
JoA%M LaMY/c og Overlærer Sechers Legat til Student
Yhanei-CM,
og endelig rettede han en Tak til Adjunkt Afa&eM, der har taget sin
Afsked.
Med Sangen »I Danmark er jeg født« sluttede den stemningsfulde
Højtidelighed.

En V e lg ø re r m od Ribe.
P a r tik ulie r Green.
Efter længere Tids Svagelighed er fhv. Smedemester og Byraadsmedlem Ff. id
W. Greew den 6. Marts afgaaet ved Døden, 76 Aar gammel.
Den 12. Maj 1878 løste Green Borgerskab som Smedemester i Ribe, og han drev
med stor Dygtighed sin Forretning, indtil han i 1903 afhændede den til Smedemester
Th. Jørgensen, hvis Søn nu driver Smedien.
Gennem sine testamentariske Dispositioner har afdøde skænket sin Ejendom i
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Nygade ti! en Stiftelse under Navn af s Smedemester H. Green og Hustrus Stiftelse«,
der skal tjene som Bolig for en agtværdig Borgerfamilie i Ribe.
Til at bevare Ejendommen afsættes en Kapital paa 10.000 Kr., hvis overskydende
Renter uddeles i Portioner paa 100 Kroner i December Termin til værdige og træn
gende Borgere eller disses Enker, som ikke oppebærer offentlig Understøttelse,
Greens stærke kirkelige Interesse i Forbindelse med hans Trang til at støtte
Domkirkebestyrelsens Bestræbelser for efterliaanden at faa Ribe Domkirke sat paa
Fode som i gamle Dage, har givet sig et smukt Udslag i Bestemmelsen om at
skænke 40.000 Kr., som skal anvendes til et nyt Ur, eventuelt med Klokkespil.
Den antikvariske Samling i Ribe vil ligeledes faa Gavn og Glæde af Smede
mester Greens Offervilje, idet Samlingen fra afdødes, paa gamle Sager righoldige
Hjem, har Lov at udtage, hvad den maatte ønske at faa til Eje.
Diakonissernes opofrende Pleje af syge paaskønner afdøde ved at skænke 5000
Kroner til Diakonissestiftelsen i København. Den skænkede Sum skal bevares for
Stiftelsen og Renterne anvendes til dens Virksomhed.
Med disse Dispositioner vil Smedemester Green have sat sig et smukt Minde,
der gennem Tiderne kan tjene til Efterfølgelse.

O m L ivet i R ibe K ate d ra lsk o le
p aa R e k to r T h o ru p s Tid.
Af Stiftsfysikus, Konferensraad J. K i æ r .
1.

*) I de sidste Aar af vort Skoleliv havde vi jo levet saa at
sige næsten midt i hele den nationale Kamp for Modersmaalet og for
Danskheden, havde paa nært Hold set og hørt Oprørsideerne rejse sig
og havde indsuget en levende Nationalitetsfølelse. Vi var Skoledisciple,
men i national Henseende var vi tidlig vakte og stærkt paavirkede, og
det var ikke blot en Følelsessag, men en virkelig Overbevisning om den
forestaaende Kamp for Danmarks Ret og Ære, som besjælede os.
............Rent Drenge var vi jo heller ikke paa den Tid, da den na
tionale Følelse såa stærkt blev vakt i Slesvig, det var i Aarene 1846
og 47.
Vi var i øverste Klasse, alle i en Alder mellem 18 og 20 Aar, vel
voksne, haardføre og temmelig selvstændige.
Hele vor Opdragelse
havde bevirket dette, og Livet paa Skolen havde ganske vist ikke taget
blidt paa os. — Skulde vi tage efter, hvad dette dagligdags bød os, saa
vilde det have været rimeligere, at vi som forkuede Væsener var naaet
op i øverste Klasse, men ingenlunde, vi saa frit og frejdigt paa Livet
og Fremtiden, og selv nu mindes vi med et Smil vort Skolelivs Plager
og Genvordigheder. Vi var paa ingen Maade overlæsset med Arbejde,
*) Ovenstaaende Erindringer fra Livet paa vor gamle Skole i Rektor Thorups Dage
er i Brevform skrevet af en af Skolens Disciple, afdøde Stiftsfysikus .7. -Krær.
De har tidligere været trykt, men da disse Kilder (Ribe Stifts-Tidende 1898 og
Lektor ÆccAs lille, udmærkede Skrift om Skolen) allerede er mindre let til
gængelige, mener vi, at de kan have Interesse for en større Læsekreds af
gamle Ribeelever.

det skulde ikke kue os, om vi end den Gang mange Gange har bandet
Lærer og Bøger, vi havde dog mangen en god Tid til vore Løjer og
Spilopper og vort Friluftsliv. Og vi forstod jo desuden prægtigt at
forøge dette; thi Lærerne kunde selv saa godt give en Time fri, hvad
vi ogsaa benyttede paa bedste Maade, naar vi bildte den ene ind, at
den anden havde givet en Time fri, og bagefter den anden, at den ene
havde givet fri, saa reddede vi jo ofte, ja mange, mange Gange en
F rieftermiddag............
Hvordan vi med det A rb e jd e ............kom Skolen igennem, det
forstaar jeg nu næppe, men igennem kom vi, om end Grundlaget i
de nederste 2 Klasser absolut maa have været meget tyndt. — Og saa
var Ribe Skole dog bekendt for at sende flinke Disciple til Køben
havn. . . .
Da vi holdt vort Indtog i Skolen som 9 å 10 Aars Drenge, yngre
maatte vi ikke være, var der i Skolens 4 Klasser imellem 30 og 40
Disciple, og til at undervise dem var der en Rektor, en Overlærer og
3 Adjunkter, for det meste tillige en Timelærer. — Disciplene var alle
enten fra Ribe, og da mest Embedsmænds Sønner, eller fra Byens
Omegn, og da hovedsagelig Præstesønner. Ganske enkelte Proprietær
sønner var der, jeg husker kun et Par Stykker. Ribe Skole var en
rar Skole for Forældrene at have Sønner i; thi efter sjældent 2 Aars
Skolegang hk nogle fri Skolegang og meget snart desuden Stipendier.
Med Afgangen fra Skolen havde Disciplene i Reglen oplagt saa meget
af Stipendierne, at det første Aar i København hermed kunde betales.
Jeg husker, at det blev omtalt, at af os 34 Disciple havde de 28 fri
Skolegang og 25 havde Stipendier i en eller anden Form.
........... Det gamle Hus i Skolegade, som nu er forvandlet til Fribolig
for gamle og værdige Borgere eller Borgerinder, nyder nu en forhaabentlig velgørende Ro ovenpaa en meget urolig Fortid som Latin
skole............Jeg ser for mig hele Indretningen, dengang vi stillede
som Studenter in spe efter 8 Aars Forløb. Foran i Hovedbygningen
boede 2 Lærere, en paa hver Side af G angen............Gennem denne
kom vi ud i den lille firkantede Gaard, ikke større, end at den absolut
ikke paa een Gang kunde rumme Lærere og Disciple, Møddingen og
de uundværlige Sidebygninger, saa vor Legeplads jo altid blev forlagt
til Gaden, naar da ikke Regnvejr eller Snevejr tvang os til et meget
imtimt Samvær i Gangen, i Porten eller endog i selve Klasserne. —
1 Bagbygningen træneredes saa vi Disciple i vore 4 Klasser, og Guderne
skal vide, at vi ikke havde det hyggeligt i dem; men det tænkte vi
ikke paa den Gang. I hver Klasse kalkede Vægge, højtsiddende Vin
duer og paa et hullet Gulv Rækkerne af gamle Skoleborde, forsirede
af flittige Hænder med alle mulige Sirater, Navne, og hvad en Dreng
med god Villie og god Tid kan udrette med en Lommekniv, et Kateder
til Lærerne og saa den dejlige gamle Kakkelovn i 3 Etager med Fløj
døre til Adgang. Der fyredes med store Brændestykker, og det var
en jævn Sport at fyre, saa hele nederste Etage blev rødglødende, men
alligevel var den halve Klasse kold i en strengere Kulde, saa vi maatte
krybe sammen. Og saa røg Kakkelovnen saa dejligt med den eller den
Vind, imellem ogsaa, naar vi lumskeligt fik Spjeldet drejet for, saa
Vinduerne maatte lukkes op, og vi sad bævende med Kraven op om
Ørerne og Hænderne i Bukselommerne, som oftest rigtignok ganske
pro forma, indtil vi fik Lov til at gaa.
En farlige Sport var at spille Bold i Timen, men saaledes, at den
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blev opdaget, konfiskeret og puttet i Kakkelovnen. Men husker Du den
Dag i 2. Klasse, da vi havde fyldt Bolden altfor galt med Krudt, saa
Kakkelovnen med et vældigt Knald først aabnede sine Fløjdøre for at
sende alle de rygende Brændestykker rundt omkring i Klassen for der
efter at rejse sig og ramle helt sammen af Forskrækkelse. Hele Skolen
styrtede til, de mest kompromitterede i Klassen reddede sig ud af Vin
duerne for ikke at falde lige i Hænderne paa Lærerne; men det hjalp
dem ikke, de undgik ikke Straffen, og Spanskrøret fik senere travlt i
samme Anledning. Men vi fik fri i 2 Dage, indtil Skaden var repa
reret, saa det gjorde ikke noget.
Lad os begynde med Begyndelsen, da vi haabefulde Spirer traadte
ind i 1ste Klasse i 1840.
Husker Du 1ste Time i 1ste Klasse fra 8 —9, altid Latin! Jeg ser
endnu gamle Tete^.s' Han.sieM komme sagte listende, temmelig sent, i
sine store Sko med Halmvisker i, og vor travle Beskæftigelse med at
faa dem ombyttet, Sommer og Vinter, med et Par mægtige Sivsko,
ligeledes med Halmvisker. Saa kom Snusdaasen og det store, blaatærnede Lommetørklæde frem og blev anbragt paa Katedret, og der
næst om Vinteren Løgæblerne i et lille Lerfad med en omvendt lille
sort Jydepotte ovenpaa, paa Kakkelovnen. Vi forsynede ham jo i
Reglen med Løgæblerne, dem vi plyndrede i Hospitalshaven, og den,
som havde været saa flot, hk Tilsyn med at vende dem under Steg
ningen og avertere, naar de var færdige. Saa begyndte Timen, dersom
vi da ikke endnu kunde faa anbragt en eller anden Hentydning til en
af ham tidligere fortalt Historie eller Anekdote, men altid en gal Hen
tydning, som absolut fordrede en nærmere Forklaring og som oftest en
hel Gentagelse af den os i øvrigt saa velbekendte Historie, saa Timen
ofte, ja meget ofte forløb dermed, og Lektien gemtes til næste Gang.
Han var en ren Samling af Historier og Anekdoter, og hvor han dog
selv kunde le af dem, naturligvis pligtskyldigst sekunderet af hele
Klassen. Og jeg ser ham ligeledes endnu, naar han besigtigede de
nyankomne Disciples Tænder, og hans inderlige Glæde, naar han op
dagede en løs Tand, og vedkommendes fuldstændige Ubekendtskab med
hans rent smertefri Metode med Udtrækning. Den bestod i, som han
meget vidtløftigt forklarede, og hvad vi andre med den ærligste Mine
bekræftede, at en Traad skulde bindes om Tanden og til Gardinsnoren,
og naar saa Tandejeren i 5 Minutter blev ved med at se stift langs
med Traaden og Snoren, saa faldt Tanden ud af sig selv. — Eksperi
mentet foretog han dernæst selv. Imedens, det maatte jo være om
Vinteren, gjorde en af os andre Ildtangen gloende i Kakkelovnen, og
jeg saa barn med et lumskt Grin og indvendig klukkende Latter, ven
ligt anmodende Delinkventen om at se stift paa Snoren, da med eet
den gloende Ildtang raskt førtes lige mod hans Næse. Et Ryk af
Hovedet tilbage, og Tanden snurrede op i Luften og ned paa Gulvet,
hvormed Forestillingen var forbi, men Timen i Reglen ogsaa.
Til dagligdags hk vi kun Lussinger eller Ryk i Ørerne af ham som
Straf for mangelfulde Lektier; men al anden Straf opsatte han til om
Lørdagen, og det noteredes omhyggeligt, hvor mange Slag af Tampen
eller Spanskrøret enhver havde til gode. Saa kom Eksekutionen om
Lørdagen; men han blev hurtigt forpustet og forsøgte til sidst at formaa os til at give hinanden det normerede Antal Slag, hvorimod vi
dog protesterede.
'
(Fortsættes)
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M. C. HAGELUND
HANDELSGARTNER
T E L E FO N 58
RIBE

Herreklæder
Prima blaa Serges-Habit
98,00
Smoking-Habit efter Maal
fra 118,00
Moderne Helaars-Habitter
fra 68,00
Stort Udvalg i Herrehatte
og Herrelingeri
Studenterhuer fra Thrane

T elf.

Nr. 44 & 400

Colonial en gros
R. P. H a n s e n s
S k o t e j s f o r r e t n in g
v. Støckens Plada
Telefon 242
Ribe
Telefon 242

Byens største Udvalg i prima
Dame-, Herre- og Børnefodtøj
De &e&ie Farer/
De Za7Z/y$fe Dré?er

/

B E S Ø G E R B E R IB E ??
Glem da ikke en original,
smuk Ribe Souvenir fra
HARALD JACOBSEN
Sølvsmedien
ÆR.
o / ÆfpenserRawi/widefs Ænt&feM.

C. W I T T S

EFTFL.

Voimer Stockholm Simonsen.

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

C. H anaartl NülSM

H B e n tz o n s B ogh an d el
Teif. 41.

Ribe.

Telf. 41.

Fotografisk Atelier, Ribe
Telefon 177
NB. En smuk Serie Fotografier:

Stort Luger af Raderinger, Prospekt
kort og Souveniers fra Ribe.

Fra svundne Tiders Ribe

Højskolehjemmet, Ribe

Størrelse: 18X24 cm.
pr. Stk........................... 2,50 Kr.
Æt wo&rwe
Ar^'de.

Gode Værelser - Telf. 257
D. TAoWMCM.

(Juli tillige Ribe Holme)

H A A S

Hi ¡MB Bys Historie
Efter >Kinch« 1 ved %<%o R/ocA
Bogiadepris 2 Kr.

-a@t=For Ripenser-Samfundets Med

Ribe

H A ^

Snedkermester

Ribe

Antikke Møbler sælges
og restaureres.
Bi i i e d s k ær e r a r b e j d e udføres
Cigaretetuier af 700
Aar gammelt Træ fra
Set. Catharinae Kirke.
Møbler efter originale Tegninger

lemmer 1 Kr. -]- Porto

ved Bestilling hos Forlæggeren

R a s m u s s e n , Ribe
Cigar-, Tobak- & Vinhandel.

Chr. L. drottrups
Boghandel - Ribe
Telefon 77

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

Sønderportsgade.

Lige overfor Klubbens Hotel.

BiMttsBr-BamiONiB! BackhansVinterhave
værner om Minderne fra Skole
tiden
arbejder for Kammeratskabets
Bevarelse
samler gamle Ribe-Elever til
Fester og Sammenkomster i
København, eventuelt i Ribe.
udgiver et gratis Medlemsblad
har Medlemmer Verden over

Hvorfor er De ikkeMedtem?
Ethvert Medlem bør skaffe et
nyt Medlem!
af amacMe FYyfMmy
oy Redaktør.

Konditori & Café
Grundlagt 1854 Ribe Tlf. 81
Ke^dt o /
R/petMCre.
Koncert:
Søndag Kl. 4— 6 og hver Aften
Kl. 8—11.
By

S to r s m a k H a v e

„Ribe Stifts-Tidende"

Grundlagt t786
Eneste Dagblad, der udgives fra
og trykkes i Ribe.
Bringer de bedste Efterretninger
fra By og Egn.
Abonnement: Indland 5 Kr.
Kvartalet. Udland (Afsendelse
hver 4. Dag) 9 Kr. Kvartalet.
(Postpenge iberegnet).

MP-E M SE R -B L A M T

MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET
Nr. tO

OKTOBER t 929

2. Bind

3 RIBE RADIATORER s
HAR STØRSTE V ARMEEVNE

FORLANG DISSE TÆL DERES
CENTRALVARM EANLÆ G

rs ^ s E ^ S J
KATALOG TILSENDES
P A A FORLANGENDE

Ripenser-Samfundet

Arkivet

% REBE J E R N S T Ø B E R I

Træ fra Set. Catharina M e
De af Tegnelærer Riber forarbejdede
Skaale, Lampefødder m. m. forhandfes af

isenkræ m m er A rnold N yborg
Telefon Nr. 60

Ribe

TeiefonNr. 60

g ^ != = 3 E S § S S E = = 3 E = g 3

Forsendes overaft port ofrit tif
Ripenser-Samfundets Medfemmer
Lampe med Skærm 24 Kr., Skaaie 25 og 15,
Bonbonniere 4,50, Smaating 3,75.

Chr. F. Termansens
Boghandel
Ribe
6rrtMM%a<7i 1813
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Bøger, Papir, Kontorartikler

AHe brugelige Bøger
tii Ribe Katedralskole

Ripenser-Bladet
Ripenser Samfundets Mediemsbiad

Redigeret af K. H. R osenstand
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Ribe, Telefon 109
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H O T E L „D A G M A R ", R !BE
— BYENS FØRENDE HOTEL —
SAMME LEDELSE SOM B%rFOL.Af SLOT A lE lt-H W Æ L

NIELS HANSEN

MPEMSER BLADET

Af R ibe æ !d ste V ejrm øH es H isto rie.
Ved N. M. K r o m a n n , Esbjerg.

*jT**^EN ÆLDSTE MØLLE I RIBE kaldtes Kongens MøHc, undertiden
)) ogsaa Siotsmøilen og Overmøllen. Den menes anlagt omkring
I L 1250 og var beliggende, livor nu Toldboden er. Den var ofte
udsat for Ødelæggelse af de talrige Vandfloder, der hjemsøgte Ribe,
hvorfor der ved Udsigt til saadanne blev rejst Beskyttelsesbarrierer af
store Sten og deslige foran paa Broen og deromkring for at holde
Stormflodernes Virkninger ude, men i en stor Stormflod 1696 gaar det
galt, og Møllen bliver aldeles ødelagt af Stormfloden og kommer ikke
senere i Drift, trods forskellige gjorte Forsøg derpaa. Kronen har ikke
Raad dertil og af private, der tilbyder at opbygge Møllen, forlanges der
for store aarlige Afgifter, saa ingen tør løbe Risikoen, da de faste
Møllegæster, der var tillagt Møllen, efterhaanden er bleven spredt for
alle Vinde, en Del har de to andre i Byen værende Møller erobret sig,
og paa Sønderho havde Pastor Engelstofft ladet opføre en Vejrmølle
omkring 1702 og faaet Privilegium paa, at Sønderhoningerne, der hidtil
havde været Møllegæster til Kongens Mølle, nu alene maatte søge hans
derværende Mølle.
I 1727 ansøgte Hospitalsforstander Andr. Frausing og Kontrollør
Chr. Terkel Hansen Kongen om at maatte opføre en Vejrmølle dér i
Byen, idet de henviser til, at der tidligere har været en tredie Mølle
i Byen, nemlig Kongens Mølle, som i Aaret 1696 blev ødelagt af Storm
floden, og anfører bi. a.; sSiden denne Deres Kgl. Majestæts Vandmølle
var øde bleven, har Byens Indvaanere og andre udenbysboende maattet
behjælpe sig med de tvende andre Møller der i Byen og som der iblandt
de Besværligheder, som denne fattige Købstad er underlagt, ogsaa findes

denne at bemeldte tvende Vandmøller udi tørre Somre lidet, men udi
store Vandfloder, som jævnlig indkommer, aldeles intet kan males,
hvorover Indvaanerne, der i Flodens Tid er ganske indespærret og ej
kan komme ud til fremmede Møller, endvidere Fattige, der ikke har
Heste og Vogne, lider meget derved.
Saa til at afhjælpe denne Vanskelighed understaar vi os i allerdybeste Underdanighed at forestille om ikke Deres Kg!. Majestæt allernaadigst bevilge og tillade, at vi underskrevne med liere Interessenter
maa efter Udvisning paa Ribe Bys Grund for Deres Kgl. Majestæts øde
Vandmølle paa egen Bekostning og Vedligeholdelse lade bygge en for
svarlig Vindmølle, som os og vore Arvinger til evindelig Ejendom maa
tilhøre, hvortil vi alene beder, at dertil maa henlægges de Bønder og
Møllegæster, som forhen til Deres Majestæts Mølle har været lagt, samt
os af Kgl. Naade og Mildhed 10 Aars Frihed for alle Skatter forlene
og derefter aarlig at yde 10 Rdl.«
Dette Tilbud synes ikke at være bleven modtaget, thi først den
27. November 1738 udstedes Kgl. Skøde paa Ribe Vejrmølle til Johan
Hansen. Den var beliggende omtrent, hvor Anders Sørensen Vedels
Statue nu staar i Anlægget, en Del af den tidligere »Mølletoft«.
Han skulde have samme Rettigheder, som før var til Kongens Mølle,
mod aarligt al svare til Kongens Kasse 44 Rdl. Han driver den til
1756, da han maa forlade den paa Grund af Armod, og den overgaar
da til Raadmand Thomas Clausen, der senere sælger den til Christen
Andersen, som i 1766 indsender nedennævnte Klage til Kongen over
de to andre Møllere i Ribe.
Stormægtigste Allernaadigste
Arve-Konge og Herre!
For Deres Kgl. Majestæts høje Naadetrone nedkaster jeg mig un
derskrevne i allerdybeste Underdanighed om allernaadigst Hjælp og
Redning imod den totale Ruin og Undergang, hvormed min med Hustru
og uopdragne Børns hele timelige Velfærd virkelig trues.
Allernaadigste Konge! Sagen bestaar i følgende: Jeg er for nogle
faa Aar siden bleven Ejer af den tæt uden for Ribe beliggende og
paaboende Vejrmølle, Kongens Mølle kaldet, hvoraf aarlig svares til
Deres Majestæts Kasse 44 Rdl. Denne Mølle er for en Del Aar siden
bleven opbygt i Stedet for forrige Kongens Vandmølle i Ribe, som for
omtrent 100 Aar siden blev øde og i mangfoldige Aar var frugtesløs
for Deres Majestæts Kasse indtil denne min Mølle af sin første Besidder,
som havde Valget enten at bygge en Vand- eller Vejrmølle, blev op
ført ved hvilket Valg han fornemmelig har haft til Hensigt at udnytte
det i Møllen fra dens Opførelse indrettede Grubbe- eller Pilleværk, som
er denne Mølles fornemste Næring og Indkomst, hvoraf Afgiften skal
svares og Besidderen subsistere, hvilket Grubbeværk desaarsag stadig
i Møllen i mine Formænds Tid har været vedligeholdt, brugt og drevet,
samt skødet fra dn til anden og anset ved Køb og Salg som Møllerens
betydeligste Næringsvej, der alt nærmere af hosfølgende Attest fra
forrige Ejer, Raadmand Clausen i Ribe, af hvem jeg købte Møllen,
allernaadigst maatte fornemmes. Ja, denne Indretning af Grubbeværk
var og just Aarsag til, at jeg købte Møllen saa dyr, som ellers aldrig
var sket, og af hvilken Købesum jeg endnu maa aarlig forrente den
største Del, og til dette samt det nødtørftige Udkomme for mig, Kone
og Børn samt Folk gaar saa meget, at der bliver lidet eller intet tib

overs ai Møllens Fortjeneste endog ved den vindskibeligste og spar
sommeligste Husholdning. Dog haabede jeg ved fremdeles Flid og
Stræbsomhed at kunde have haft Brødet for mig og mine ved Møllen.
Men, allernaadigste Konge! da min Nabo Hans Jessen Møller i Ribe
søger mig dette Haab nu ganske at vil berøve, idet han som en formuende Mand, der besidder 2 fordelagtige og meget importente Vand
møller i Ribe, som hver har 2 Kværne og Sejleværk, vil nu til min
Præjudice og yderste Ruin forandre Møllerne og indrette et Grubbeværk samt saaledes nedlægge en af sine Malekværne, uagtet der aldrig
i bemeldte Møller nogensinde har været Grubbe- eller Pitleværk, saa at
om det kunde gelinge ham at faa dette sit Forsæt iværksat, vil det
ikke alene, som meldt er, virkelig geraade til min og min Mølles visse
Ruin og Ødelæggelse og Deres Majestæt med Tiden tabe den deraf
gaaende aarlige Afgift 44 Rdl., mens Borgerne i Ribe, som han er
pligtig at befordre, vilde endog ved saadan Forandring ventelig ofte
komme til at lide Mangel for at faa malet (Han tænker paa de talrige
Vand&oder om Efteraaret og haarde Isvintre, der kan standse Mølle
hjulenes Gang).
Saa er min allerunderdanigste Ansøgning og Begæring, at Deres
Kgl. Majestæt ved allernaadigste Befaling til vedkommende Øvrighed
vilde lade foranstalte at fornævnte Hans Jessen Møller vorder forment
og forbudt noget Grubbeværk, i hans Mølle at lade indrette eller Maleog Mølleværk anderledes at forandre eller udvide, end det hidentil har
været, og som det ham ved Skøde er overdraget paa det, jeg med den
saa dyrt tilkøbte Mølle og Møllerettighed uden Præjudice kunde vorde
maisetineret, dens Ruin og Undergang forekommet og den aarlige
Afgift deraf til Deres Kgl. Majestæts Kasse fremdeles konserveret.
Allernaadigste Konge! det er nu, som forhen meddelt, omtrent 100
Aar siden Deres Majestæts Vandmølle i Ribe blev ruineret, som af de
bemeldte 2 Vandmøller, formedelst de da og havde mægtige Ejere,
skal være foraarsaget.
Det er nu 5 Aar siden Ejeren af en Mølle paa Sønderho ligeledes
søgte at præjudicere min Mølle, som da ved Kammerkollegiets Foran
staltning blev forebygget; nu trues denne Mølle igen med Undergang,
dersom det ikke ved Deres Majestæts allerretfærdigste Protektion vorder
forekommet, allermest da min Evne er ikke derom at udholde en Proces
mod mine mægtige Modstandere, men i Mangel af Deres Majestæts
allernaadigste Bønhørelse maa med mig ogsaa mine taale og lide
Møllens og vores Ødelæggelse.
Jeg er med Liv og Blod i allerdybeste Underdanighed
Deres Kgl. Majestæts
allerunderdanigste tro Arveundersaat
C h r i s t i a n A n d e r s e n , Møller.
Vejrmøllen ved Ribe,
den 19. Februar 1766.
Raadmand Thomas Clausen attesterer ved sin Underskrift paa
ovenbeskrevne Andragende Rigtigheden af Møller Chr. Andersens An
bringende om Oprindelsen til Anlæg af hans nu ejende Mølle og dertil
knyttede Privilegium.
Hans Andragende bliver imidlertil ikke imødekommet, da der ikke
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lindes noget Hjemmel derfor i hans Privilegium, og de to Vandmøllers
Ret til Malning ikke er indskrænket til Melmaling alene.
Hvornaar Ribe Vejrmølle er bleven nedlagt, ved jeg ikke.

O m L ivet i Ribe K a te d ra lsk o le
p aa R e k to r T h o ru p s Tid.
Af Stiftsfysikus, Konferensraad J. K i æ r .

II.
Men kan Du tænke Dig gamle Tetens Hanssen uden sin tro Følge
svend »Phylaxs, den hvide Pudelhund, som trofast bivaanede hele
Undervisningen, rigtignok sovende paa sin Pude, men altid højst
interesseret, siddende paa Bagen med Forbenene i Luften, betragtende
enhver Eksekution med Tampen eller Spanskrøret. Naar de kom frem,
saa vidste den, der kom lidt Afveksling i Situationen. Dens største
Delikatesse var Tællelys, anden Belysning kendte vi jo heller ikke paa
Skolen, og naar vi skulde have Timerne i Dansk, som Tetens Hanssen
ogsaa besørgede gennem Diktat og en af ham selv forfattet dansk
Grammatik, altid i sidste Time om Formiddagen, passede vi paa, naar
det lod sig gøre, at traktere Phylax saa rigeligt af Lysekassen, at den
gjorde Luften i Klassen saa uudholdelig, at Vinduerne maatte op, og
saa flygtede den gamle for Træk.
Naa, vi passerede under hans Vejledning Latinen i de 2 Aar, vi
var i 1ste Klasse, lige fra »terra est rotunda« og »vita brevis, ars longa«
og til det for os mere indviklede »discimus vitæ, non scholæ«, og vi
kastede et Blik ind i Cornelius Nepos. Noget maa vi dog have faaet
banket ind af Begyndelsesgrundene; men det husker vi nu ikke mere;
hele vor Undervisning i Latinen i 1ste Klasse staar for os i et helt
humoristisk Lys, og den gamle tog sin Afsked, da vi kom i 2den Klasse,
og døde kort efter.
Og naar vi nu vil omtale vor anden Lærer, ogsaa »gamles Over
lærer
ÆmaeM, saa trækker Du ikke alene paa Smilebaandet,
men Dit Ansigt er i et Grin, men alligevel et venligt, godmodigt Grin.
Han var en af Byens største Originaler, og der var mange af dem i
Byen. Han levede ene i sin Hule hele Dagen igennem med sine Bøger,
og kun paa Slaget 7 præcis, saa præcis, at Folk stillede deres Ure efter
ham, gik han til Gæstgivergaarden og nød sin Toddy. Han kunde saa
være helt jovial, naar han en Gang imellem tog Ordet for en Bemærk
ning, men ellers sad han som tavs Tilhører, ikke sjældent Genstand
for fordægtige Bemærkninger, som ganske prellede af paa ham. Han
var en dygtig Matematiker og kyndig i Naturhistorie, hvilke Fag det
tillige med Tysk var hans Plage at skulle bibringe os Drenge; men han
kunde ikke tumle os, og naar det gik for galt til med Spilopperne, saa
flygtede han. Ens klædt var han altid, og altid proper og sirlig i sin
Paaklædniug.
Den lange, blaa Frakke, med Kraven højt i Nakken, den lange,
stribede Vest, med Urkæden dinglende ned paa Maven; Kalvekrydset
altid stift og rent, altid skinnende, og Kravestøvlerne uden paa de
snævre Benklæder — Haarpisken havde han aflagt. Jeg ser ham slaa
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Gampe's Robiuson Kruso op — det var deu tyske Forfatter, hau nu
læste — og sagte bevæge sig heu over Gulvet og sige: »Hm, hm, kan
du saa, hui, hm, begynde paa Lektien, hm, hm!« Han anbragte sit
»Hm, lim!« paa alle mulige og umulige Maader. Men ikke sjældent
lød det saa: »Det kan jeg ikke rigtigt endnu, De maa hellere høre en
anden«, og saa gik han til en anden. Ingen hørte efter i Timerne i
Tysk, hver havde sit at bestille helt udenfor det. I Regning og Natur
historie gik det dog noget bedre; men nogen egentlig Opmærksemhed
eller Ro var der aldrig i hans Timer. Utallige var de Spilopper, som
vi lavede ham. Og gik det imellem saa vidt, at han mistede Taalmodigheden og svang Haanden til en Lussing, saa var der noget saa
uimodstaaelig komisk deri, at det vakte almindelig Jubel i Klassen.
Kan Du huske, at Du engang, det var i 2den Klasse, kom i Knibe
med Din tyske Lektie og saa pludselig greb til at slaa Bogen i Bordet
og paa bydende Tysk, men Gud bevares, sikke noget Tysk, begyndte
med et »Hr. Ubergelehrter des Deutsch, des i des niederdrægtische
Kram in der Welt ist«. Han stirrede forbløffet paa Dig, og da Din
Svada vedblev, nærmede han sig tvivlraadig til mig. Jeg opdagede, at
det begyndte at knibe for Dig, og resolut tog jeg Affære, jeg tror paa
lige saa godt Tysk som Dit. Saa kunde han ikke staa imod længere,
og med et sky Blik til os ilede han med lange Skridt ud af Døren
under Klassens Jubel. I næste Time bad han os saa godmodigt om
»hellere at tale Dansk, det forstod han bedre«, saa vi aldrig gentog
Eksperimentet. — Jeg omtalte før, at vor eneste Belysning i Efter
middagstimerne om Vinteren var Tællelys, og det var en ren Svir for
os at sætte dem i Pulten, pudse dem med Lysesaksen, saa Tanen helt
klippedes af, eller først spytte i den, saa Lyset gik ud og ikke kunde
tændes igen; men naar den gamle Overlærer havde sidste Time, saa
havde vi om Middagen før Skoletiden travlt med at anbore Lysene i
nøjagtig samme Højde, fylde Hullet med Krudt og smelte det omhyg
geligt til, saa intet fjendtligt kunde opdages. Med spændt Opmærk
somhed ventede vi saa paa det afgørende Øjeblik, og paa een Gang:
fut, fut, og saa sad vi i Mørke. At faa Lysene tændt igen var os altid
umuligt, og Timen endte............
Vor tredie Lærer i 1ste Klasse var den senere i København saa
bekendte Prædikant, Æ?ocA
Religion og Skrivning var hans Fag.
Jeg husker ham saa godt endnu, men vil af flere Grunde ikke omtale
ham videre. Sin Skolegerning betragtede han kun som rent midler
tidig, og den interesserede ham ikke; haus litterære Arbejde beskæftigede
ham mest, ogsaa i Timerne............
Og saa kommer vi til Adjunkt AÆr, han, som tyranniserede os
paa Skolen, bankede os, sparkede os, ikke imellem, men stadig, og som
vi alligevel alle sammen holdt af. Han var en kundskabsrig Historiker
og Geograf, og han elskede disse sine Fag, hvor ofte han end i Timerne
beklagede, at han skulde spilde sit Liv med at lære saadanne Asener.
Han var tillige ivrig Politiker og ivrig dansk. Mange Gange gav han
sig til at fortælle os ikke blot om Fortiden, men ogsaa om Nutiden,
saa hele Timer gik dermed, og vi sad stille som Mus, begærligt lyttende
til hans Ord. Han vidste at give os Interesse for Historie og Geografi,
og jeg tror, at alle vi hans Disciple har bevaret disse Interesser. Der
imod var han alligevel, da vi kom i Skole, noget paa Retur. Han var
blevet noget sløvet og distræt, men blev dog senere Landstingsmand.
Men Gud bevares, som han bankede os, og naar han blev hidsig, hvad
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ikke sjældent skete, aldeles hensynsløst, hvad han dog tit fortrød.
Udenfor Skolen derimod blev han den elskværdigste Mand, søgte os op
1 vore Lege, og senere, da vi kom i de øvre Klasser, holdt han af at
være sammen med os og paavirke os, ligesom han ikke sjældent med
et lunt Smil tog vort Parti mod Skolens nye og unge Lærere.
Til Rektor TAorMp saa vi ikke videre i de nederste 2 Klasser, det
var først i 3die, at han underviste. Han var en stille, indesluttet Mand,
Datiden bekendt som en særdeles dygtig Sprogmand og en elegant
Oversætter af Horats. Han var en streng Lærer, fordrede meget af
Disciplene, og vi var bange for ham. I Reglen var han rolig, men
undertiden kunde han blive som grebet af Raseri, tage sin tykke
Spadserestok af Spanskrør og slaa løs i Blinde. Oftere gjorde han i
næste Time Undskyldning for sin Hidsighed og var helt ulykkelig over
den. Hvad der i øverste Klasse tiltalte os, var, at han forlangte, at
Disciplene skulde være belevne, dannede, kunne gøre sig gældende til
en vis Grad, dog med Beskedenhed, og i Kontroverser med Byens øvrige
Ungdom stillede han sig stedse ivrigt paa Disciplenes Side, naar de,
og som oftest, havde Ret. Forud for hans Navnedag, St. Pedersdag,
22. Februar, maatte øverste Klasse indsende et paa Latin forfattet,
poetisk Bindebrev, som altid besvaredes af ham paa samme Maade med
Tilkendegivelse af, at Dagen var en Fridag. Var det Frostvejr og Isen
god, foranstaltedes om Aftenen en Kanetur paa Isen med Fakler, og
Rektor førtes i første Kane og holdt Taler. — Han var en ivrig og
meget heldig Skuespiller, men fordrede mere af sine medspillende end
disse kunde præstere, hvorfor man til sidst blev bange for at have med
ham at gøre, hvad han blev meget fornærmet over. Adjunkt Adler,
som ogsaa gerne spillede Komedie, har fortalt mig, at Thorup gik saa
ganske op i sin Rolle, at han f. Eks. i aHans Sachs« græd saaledes,
at Adlers Kjoleærme var plaskvaadt.
............Ikke blot hele vor Undervisning gik med stadige Prygl i
de nedre Klasser, men at prygle disse var e.n daglig Sport for de øvre
Klasser. De lod os jo straks ved vor indtrædelse i Skolen føle deres
Overherredømme, og vi maatte skrybe under Aaget«. Kan Du huske
den Tur frem og tilbage under Skolebordene og Skolebænkene i øverste
Klasse, medens denne og næstøverste, forsynede med Linealer, Bøger
og andet brugbart Redskab, bearbejdede den Del af vor Krop, som
under Situationen frembød den største Flade for et godt Slag. Eller
xlndknygningen« om Vinteren, naar vi stod i en Krog i Skolegaarden
som en Skive for de to øverste Klassers haardttrykkede Snebolde, $aa
længe det lystede dem at bearbejde os. Og dersom vi knyede til disse
2 Eksekutioner, dersom vi græd, saa om igen en anden Gang, Muk
kede vi eller gjorde Bemærkninger til øverste Klasses.Befalinger, straks
hk vi Prygl.
Og følte vi os saa egentlig farligt oprørte over al den Pryglen? . . . .
Var det, fordi Vanen sløvede os, fordi vi mente, at saadant hørte sig
til, eller følte vi, at vi som oftest fortjente vore Bank? Men vor Æres
følelse ved jeg, at det iøvrigt ikke svækkede, og udenfor Skolen kom
vore Lærere os jo i Reglen venligt i Møde og viste, at de i øvrigt mente
os det godt, deltog stadig i vort Boldspil, af og til ogsaa i vore Løjer.
Maaske var det netop dette Forhold, som gjorde, at vi ikke kuedes og
holdt Modet oppe............
Da vi kom i de øvre Klasser, faldt Pryglesystemet bort, om det end
langtfra afskaffedes, og øverste Klasses Tyranni faldt helt bort; det kan
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vi rose os af at have gennemført. Vi tumiede os jo tidligt og sent i
det fri, til Lands og til Vands, sandsynligvis mere end Lektierne egentlig
tillod os. Kan Du erindre, at nogen af os ejede en Overfrakke? Ens
klædte Sommer og Vinter, kun en lidt tyndere eller tykkere Jakke, bar
Hals, intet Undertøj og Sko, mere behøvede vi ikke. Og hvad brød
vi os om vaade Fødder! Hvbr vi morede os, da en af vore yngre
Lærere mødte med de os fuldstændig ubekendte Galosker............
Og vore Ben forstod vi at bruge og sparede ikke paa dem. At
spadsere til Gram om Morgenen, ture omkring i Skoven hele Dagen
og saa endnu hjem om Aftenen, det generede os ikke i mindste Maade.
— Vi samlede jo aldeles rasende paa Insekter; Frimærker var jo endnu
ikke opfundne og at løbe nogle Mil for der eller der at faa fat paa et
sjældent Insekt, det regnede vi ikke for noget. Skulde vi længere bort,
saa faldt det os ikke ind at tage med Personposten, som 2 Gange om
Ugen kørte til Kolding og Varde, vi havde stærkere Fart paa end den
høje »Holstenske Vogn« med de af Vidier flettede Sider, den røde Kusk
med Posthornet og de to gamle, stivbenede Krikker til 5 Mil i 8 Timer.
Og hvor mange glimrende Ture har vi ikke haft paa Aaen i halve og
hele Dage, ikke at tale om Sommeraftenerne...........
Lad os heller ikke glemme vor Tumleplads om Aftenen, naar der
ikke andet Steds var bedre Anledning til Løjer, »KaspergaardsHave«,
korrekt Korsbrødregaards Have. Den var jo den Gang lejet ud til
Lars Dragon — hans Hustru hed Madam Kanon — og mod at erlægge
1 Daler havde enhver Familie fri Adgang til Haven og de Vauxhall,
som aarlig, 2 i Tallet, fyldte Haven med begejstrede Tilskuere. Man
var meget nøjsom med offentlige Forlystelser dengang........... Jeg tror,
at vi roligt kan sige, at vi aldrig lod nogen Lejlighed til Løjer og
Spilopper gaa forbi; men de var aldrig ondskabsfulde eller egentlig
saarende for nogen. Og vi blev jo i Grunden inspireret af de ældre,
som selv godt kunne finde paa en Gang imellem at slaa sig løs, og
havde vi kombineret og godt udført et Skælmsstykke, saa morede jo
hele Byen sig, rigtignok bagefter, naar man havde udtalt sig om, hvad
det kunde være blevet til o. s. v. Og tænk, hvilke Nytaarsaftener vi
havde! Da hed det sig snarere: jo galere, desto bedre........... Da vi
bandt Klokkeren, som skulde ringe i Kirken, til Rebet til Klokken og
gemte Nøglen til Indgangsdøren, da kom hele Byen paa Benene ved
den fortsatte Klokkeringning, og Nøglen til Kirken maatte først hentes
hos Stiftsprovsten, hvorefter Gaaden blev løst, og Klokkeren med.........
Et blivende Udbytte havde vi af alle vore Gavtyvestreger, og det var
det brillante Sammenhold, som aldrig nogensinde svigtede i Skoletiden,
og som gjorde enhver Angivelse af en Kammerat umulig, hvad ogsaa
Lærerne vidste af Erfaring............ Vi taug, om vi endog undertiden
samtlige maatte lide for en enkelts Forseelse. Og dette Sammenhold
fortsatte sig helt ind i vore Studenteraar, saa det hed om Ripenserne,
at de holdt sammen som Ærtehalm, og det gør de endnu...........
Vi tjente dog af og til Penge i Skolen foruden vore Stipendier.
Det var os større og stærkere, konfirmerede Fyre, og dem tjente vi med
stor Glæde — ved Begravelser. Det var Skik og Brug, at der ved
finere Begravelser blev skænket store Vokslys og Stager til Kirkerne,
og de blev baaret foran Ligkisten. De var meget tunge. Det var altid
Skoledisciple, som fik dette ærefulde og misundte Hverv; thi naar Be
gravelsen var forbi, førtes vi af Klokkeren eller Degnen til Kirken, hvor
vi afleverede vor Byrde, og derfra til afdødes Bolig,.hvor vi med høj-
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tidelig Mine nød Vin og Kager og fik hver en Dukat. Det var en ren
Svir, skønt Dukaten blev gemt af Fader til en eller anden senere An
vendelse; men paa dens Konto blev dog skrevet mangen en «Lybskilling«, større Summer var os jo dengang ubekendte.
I øverste Klasse og til Dels i næstøverste var vi Byens Kavallerer.
De unge Adjunkter, som i de sidste Aar af vor Skoletid kom til Skolen,
var de toneangivende Arrangører af alle Festiviteter, private og offentlige,
men vi var deres Sekundanter............
Efter det ovenstaaende omtalte maa det fremgaa, at vi var en hel
anden Race af Skoledisciple end dem, vi nu ser paa Skolerne. Først
var vi i de sidste Aar af vort Skoleliv jo ældre, og altsaa mere ud
viklede, men vi var tillige mere selvstændige, og nu kommer hertil det
Punkt, som Du lægger særlig Vægt paa, og det med Rette; thi det har
haft stor Indflydelse paa hele vort senere Liv, det nemlig, at vi med
ungdommelig Iver og Begejstring tidligt kastedes ind i den nationale
Bevægelse i Nordslesvig. Lad være, at det for os mest var en ren
Følelsessag, men den bemægtigede sig os, og den modnede os, idet den
bød os Pligter og Alvor nu og i Fremtiden. Vi paavirkedes i vore
Hjem og paa Skolen, og mægtigt bidrog til Udviklingen af vor nationale
Følelse vor Tilstedeværelse ved Festerne paa Skamlingsbanken og vort
Samliv med Rødding Højskole under Professor Flor............ Han,
Danskhedens Forkæmper i Nordslesvig, forstod at tale til Ungdommen,
begejstre den og forstod ogsaa at faa vor Mund paa Gled. Jeg husker,
at vi en Gang højtideligt lovede hinanden aldrig at svigte Dannebrog,
men møde, naar den kaldte, og vi holdt Ord, alle vi, som kunde. Da
var det, at vi satte den danske Kokarde paa vore Huer...........

R tP E N S E R - S A M E U N D E T
Ripenser-Samfundets 18. ordinære Generalforsamling afholdes
Lørdag^en 19. Oktober Kl. 7*/s i Forbindelse med det aarlige
Rusgilde.
Festen holdes i Aar paa "Ny Rosenborge. Bestyrelsen har
bestræbt sig for at gøre Festen saa billig, at ingen af den Grund behøver at holde
sig hjemme, og samtidig er der sørget for god Underholdning.
Overretssagfører Ar%e Swnd&o bliver Aarets Rustaler.
Kosmoramaejer, Fru Rojsew i Ribe har udlaant hele sit Lager af Ribe-Films,
som man har begrundet Formodning om, at Københavns strenge Brandvæsen i Aar
i Modsætning til i Fjor, vil tillade at «køre«, og Dansen vil naturligvis kunne trædes
«ovenpaa Bordet«.
Aftenens Sensation bliver Foredrag af Redaktionssekretær C. R. DetMe/ee^s
yndede Ribe-Vise, der vil blive kvædet for første Gang af vort skattede «Lem«,
Studentersanger p. p. Agwr Petersen, der vil møde med sin udmærkede Kvartet.
Ribes skattede Komponist, Seminarielærer
har til Visen komponeret en
iørefaldende og smuk Melodi, som han har skænket Ripenser-Samfundet. Vi beder
Hr. Ring ad denne «ikke længere usædvanlige Vej« modtage «Samfundets« dybt
følte Tak.
Melodi og Ord bringer vi i dette Nummer til vore Læseres Kundskab, saa de
kan øve sig i at synge med paa Koret.
Men det vigtigste Punkt paa Programmet maa Medlemmerne selv udfylde, nem
lig ved deres Nærværelse. «Hank nu op i Eriksen«, som en kendt ripensisk Gejst
lig udtrykte sig. Kom selv, og tag Forloveden eller Konen med. Sig nu til gamle
Kammerater: Vi mødes paa 'RosMAorø« den J9. /iMpiS/
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F ra R ibe K ated ralsk o le.
Den 31. August, havde Ribe Katedralskole Ilddugt til Gram. Efter Hjemkom
sten var der om Aftenen en Svingom paa Skolen.
Faa Kongens Fødselsdag gæstede 28 Elever fra Ribe Skole under Førerskab af
Rektor, Adjunkt Krebs og ¿ærerinde, Frøken Munch Sønderborg Statsskole. Der
var der Udflugt til Dybbøl og forskellige Sportskampe. Ribe vandt i Fodbold. Da
gen sluttede med det tradionelle Kongebal. I Festen deltog ligeledes Elever fra
Statsskolen i Svendborg.
Til Ribe Katedralskoles Skolenævn er følgende valgt: Som Medlemmer af Næv
net: Sognepræst Balslev i Seem, Seminarielærer Kabel i Ribe, Sognepræst Møller i
Bramminge og Fru Mejeribestyrer Nielsen i Ribe.
Som Suppleanter: Amtsvejinspektør Kærn, Gartner Lorenzen, Stiftsprovst Westergaard og Fru Dommerfuldmægtig Bruun, alle af Ribe.
Rasmus Nelsons Legat er uddelt til følgende Studenter med 250 Kr. til hver:
Carl Adolph Christensen, Jens A. Jensen, Gudmund Jensen og Frits Viffert Bøjsen
Møller samt Eleverne Marie Hansen og Svend Nielsen med hver 200 Kr., Olaf Dejgaard med 150 Kr., Sigurd Anker og Harry Sørensen med hver 100 Kr. samt Søren
Tind Christensen, Jacob V. Knudsen og Doris Lund med hver 50 Kr.

M aleren S te p h a n U ssin g s U d stillin g .
Mandag den 30. September aabnede Stephan Ussing sin aarlige
Udstilling i Bachs Kunsthandel ved Gammel Strand. Udstillingen var
et smukt Bevis paa den Interesse, hvormed Ussing stadig omfatter vor
gamle By; fra sit Besøg i Ribe i Sommer har han atter medtaget en
rig Høst.
Udstillingen omfattede godt et halvt Hundrede Billeder fra Ribe,
Nørre Fårup, Fanø og Frederiksberg Have. Fra Frederiksberg Have
var der 6 særdeles smukke Billeder, men en Ripenser er det naturligvis
navnlig Billederne fra Ribeegnen, der interesserer. I de krogede Gader
med de gamle Huse og i de grønne Enge, der giver Ribe sit eget Præg,
har Ussing fundet en Del udmærkede Motiver, og han har atter i Aar
givet Bevis for sin udprægede Evne til at tage Motiverne i den Stem
ning og Belysning, hvori de er bedst. Resultatet er da ogsaa blevet
en Række stemningsfulde Billeder, som enhver Kunstelsker og Ribeven
vil kunne glæde sig over.
Det er paa en Maade vanskeligt at fremhæve enkelte Billeder, thi
alle viser de os typiske Ribemotiver, som uvilkaarlig drager. Se nu
Skibbroen paa en stille Juliaften med Solens Glød imod Vest — eller
den smukke Udsigt fra Museumshaven, den blomstrende Hyld ved
Klostret eller Billeder fra Aaen. Over dem alle hersker der en egen
Skønhed og Fred. Gadepartierne savnes heller ikke. Fiskergade,
Præstegade og de smalle Slipper; for hver Gang, man ser dem, synes
de smukkere, og bestandig opdager man Enkeltheder, som man ikke
før har set. Endelig maa nogle smaa morsomme Storkereder fremhæves.
At Udstillingen har været godt besøgt, og at Salget er gaaet godt
turde vel være overflødigt at bemærke.
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Kærminder.
Spørger du mig, hvad jeg mest har kær,
og tror mig for Svaret i Knibe, —
kæreste Ven, naar jeg ikke bii'r vred,
saa er det bare, fordi jeg ved,
du aldrig har været i Ribe.
Fordi du aldrig er vaagnet op
paa en Hybel — i Hundegade —
har kvidret med Lærken din Morgensang
og lyttet til Urets sprukne Klang
fra »Set. Catharina«s Facade.
Fordi du aldrig har siddet dér
under Hyldens duftende Krone
og delt en Hvede med Spurv og Stær,
været paa Hat med alle og hver
og sludret med Bybuddets Kone.
Solet dig op ad et Plankeværk,
som baade var mosset og mørnet,
i Strid med en Madvigsk infam Paragraf
eller »været paa Træk« efter hende, du traf
forleden — tilfældigt-------paa Hjørnet.
Aldrig er gaaet din Aftentur
ud til den lille Plantage,
soldet en Krone op i det Fri
og følt dig brødebetynget, fordi
du sad der — med Plat-de-menage.
Næstendels følt dig med Brorson i Slægt
og Bonkammerat med Hans Tausen,
og hvad der er værre — du aldrig har
frydet dig ved en forbuden Cigar
paa Bænken »udenfor Clausen«.
Og lader du haant om en Trappesten
og en hyggelig Aftenpibe,
maa du forstaa, naar jeg ikke bii'r vred,
saa er det bare, fordi jeg ved,
du aldrig har været i Ribe.
C. 77. DeiMe/sm (1910).
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Pastor Otto Rosenstand i V. Vedsted er den 1. September pludselig død i en
Alder ai 68 Aar. Under Gudstjenesten ramtes han under Prædiken af et Slagti]
fælde. Med Otro Rosenstand er en særpræget, ægte dansk Personlighed gaaet bort.
Han, der var født i Ribe som Søn af Sparekassekasserer S. Rosenstand, var Student
fra Ribe Katedralskole og havde i 40 Aar været Sognepræst i V. Vedsted. Hans
Arbejde i grundtvigsk-kirkelig Retning og paa det nationale sønderjydske Omraade
er vel kendt og skattet. Under ualmindelig stor Deltagelse stedtes han til Hvile i
sin gamle Kirkes Ly.
En ung lovende Videnskabsmand, Magister Holger Sandvad er i en Alder af kun
37 Aar afgaaet ved Døden. Sandvad var Student fra Ribe i 1911, og hk to Aar efter
Accessit for en Prisopgave i nordisk Filologi. Han tog Magisterkonferens i 1917. I
1914 blev han Medarbejder ved den store danske Ordbog, og tre Aar senere Redaktør
derved. I ti Aar var han Bestyrelsesmedlem for Selskabet for nordisk Filologi.
Han har udgivet en Digtsamling og nogle sproglige Arbejder.
Billedhugger A. Bundgaard har udført et vellignende Portrætrelief af Jacob A.
Riis, til et Mindesmærke i Ohicago.
Vor skattede Næstformand, Lektor Amorsen. der nu i Efteraaret har aflagt en
lille Visit i sin gamle Skoleby, har i ¡¡Samlerenes Augustnummer skrevet en større
illustreret Artikel om Ribe Stiftsmuseum
Ny Carlsbergfondet har til Ribe Museum skænket en Broncebuste af Olfert
Jespersen og en farvelagt Tegning af N. Skovgaard, Udkast til Emauskirkens Alter
tavle. Fordelingen skete ved Lodtrækning.
Museet har endvidere erhvervet A. Schous Maleri ¡¡Hyrdedreng", for 1100 Kr.
Lektor Knudsen har ved sin
tek en værdifuld Boggave.
Til Kunststævnet i ¡¡Forum*"
Skagen Kirke" og Niels Hansens
Stud. med. Aage Hvid har i

Afrejse fra Ribe skænket Katedralskolens Biblio
har Ribe Museum udlaant Anchers sBarnedaab i
¡¡Indefrosne Skibe i Thurø Bund«.
Sommer taget medicinsk Embedseksamen.

Student fra Ribe, cand. teol. Ebbesen er udnævnt som Sognepræst i Obbekær.
Restauratør Puggaard Petersen i Ribe er afgaaet ved Døden, 69 Aar gammel.
Gamle Snedkermester F. C. Hansen i Ribe er ligeledes afgaaet ved Døden.
Astromekaniker, Urfabrikant Jens Olsen skal nu udarbejde Overslag til et nyt
Ur til Ribe Domkirke eller Restaurering af det gamle Ur. Man ønsker ligeledes et
Klokkespil, dersom Midlerne fra Smedemester Greens Gave kan slaa til.
Vort Medlem, Redaktør Franz v. Jessen har udsendt en ny Udgave af sin ud
mærkede Roman ¡¡Katja**.
Vort Medlem, Redaktør Roger Nielsen redigerer foruden ¡¡Hjemmet** det nye
originale og interessante Tidsskrift ¡¡EkkoaRegnskabet for Malerigaver til Lektor Amorsen er blevet aflagt af Kassereren,
Fuldmægtig Brorsen Christensen og revideret af Sekretæren, stud. juris. Schøn.
Fortsættelsen af Kinch vil i dette Efteraar blive paabegyndt paa Nyt nordisk
Forlag (Arnold Busck).
Hvad man taler om i Ribe: Hvem skal lave Domkirkens nye Ur — Jens Olsen
eller Bertram Larsen?
Undermuringen af Domkirkens Kor vil blive paabegyndt i dette Efteraar,
Udgivet af Ripenser-Samfundet
Redigeret af K. H. Rosenstand
Trykt i Stiitsbogtrykkeriet i Ribe

SigdetmedBlomster!
Blomster teveres paa faa
Timer overalt 1 Danmark

Teif. Nr. 44 & 400

M . C. H A G E L U N D
HANDELSGARTNER
TELEFO N 58

RIBE

Herreklæder
Prima blaa Serges-Habit
98,00
Smoking-Habit efter Maal
fra 118,00
Moderne Helaars-Habitter
fra 68,00
Stort Udvalg i Herrehatte
og Herrelingeri
Studenterhuer fra Thrane

Colonial en gros
R. P. H a n s e n s
S k o t e j s f o r r e t n in g
v. Støckens Plads
Telefon 242
Ribe
Telefon 242

Byens største Udvalg i prima
Dame-, Herre- og Børnefodtøj
D e 5c& fe T a r er /

De /ÆNy.s'fc Dr/eer/

B E S Ø G E R B E REBE??
Glem da ikke en original,
smuk Ribe Souvenir fra
HARALD JACOBSEN
Sølvsmedien
ÆB. DKe/urAawdffMy u / Rfpenser¡Sam/MMdefs ÆwMem.

C.

W ITTS

EFTFL.

Volmer Stockholm Simonsen.

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

E. Hargaart) M aisui

Fotografisk Atelier, Ribe
Telefon 177
NR En smuk Serie Fotografier:

Fra svundne Tiders Ribe
Størrelse: 18X24 cm.
pr. Stk........................... 2,50 Kr.
Æ t moderne ybfoyra/M/t Ar&ey'de.

H B e n tz o n s B ogh an d el
Teif. 41.

Ribe.

Teif. 41.

Stort Lager af Raderinger, Prospekt
kort og Souveniers fra Ribe.

Højskolehjemmet, Ribe
(Juli tillige Ribe Holme)

Gode Værelser

- Teif. 257

D. TAoMM'CM.

H A A S

M Mt!! By! M sM !
Efter xKinch« I ved Ei^o Ji/ocA
Bogladepris 2 Kr.

-otgcFor Ripenser-Samfundets Med

Ribe

D A U

Snedkermester

Ribe

Antikke Møbler sælges
og restaureres.
Bi i i e d s k ær e r a r b e j d e udføres
Cigaretetuier af 700
Aar gammelt Træ fra
Set. Catharinae Kirke.
Møbler efter originale Tegninger

lemmer 1 Kr. -j- Porto

ved Bestilling hos Forlæggeren

R a s m u s s e n , Ribe.
Cigar-, Tobak- & Vinhandel.

Chr. L. Grottrups
Boghandel - Ribe
Telefon 77

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

Sønderportsgade.

Lige overfor Klubbens Hotel.

BtMMSM-Bamimn]!! BackhansVinterhave

værner om Minderne fra Skole
tiden
arbejder for Kammeratskabets
Bevarelse
samler gamle Ribe-Elever til
Fester og Sammenkomster i
København, eventuelt i Ribe.
udgiver et gratis Medlemsblad
har Medlemmer Verden over

Bøger indbindes
0(7

M. C h r i s t o f f e r s e n
i?o<7&3M&f - -RaAe.

Konditori & Café
Grundlagt 1854 Ribe Tlf. 81
a / ade ÆpeMgere.

Koncert:
Søndag Kl. 4— 6 og hver Aften
Kl. 8—11.

BSgr S tor sm n k H ave

„Ribe Stifts-Tidende"
Grundiagt 1786

Eneste Dagblad, der udgives fra
og trykkes i Ribe.
Bringer de bedste Efterretninger
fra By og Egn.
Abonnement: Indland 5 Kr.
Kvartalet. Udland (Afsendelse
hver 4. Dag) 9 Kr. Kvartalet.
(Postpenge iberegnet).

M M HSER BLADET

MEDLEMSBLAD FOR RiPENSER-SAMFUNDET
Nr. i i

DECEMBER ! 929

2. Bind

a RIBE RADIATORER ^
HAR STØRSTE VARMEEVNE

FORLANG DISSE TIL DERES
C EN TR A LV A R M EA N LÆ G

KATALOG TILSENDES
RAA FORLANGENDE

Aj

S

R!BE JERNSTØBER!

De af Tegnetærer Riber forarbejdede
Skaale, Lampefødder m m. forhandles af

Isenkræm mer A rnold N yborg
Telefon Nr. 60

Ribe

Telefon Nr. 60

Forsendes overalt portofrit tit
Ripenser-Samfundets Medlemmer
Lampe med Skærm 24 Kr., Skaale 25 og 15,
Bonbonnière 4,50, Smaating 3,75.

Udkommen er paa Nyt Nordisk Forlag:

Ritte B;s Histerie 1660-113)).

398 Sider, rigt illustreret.

Bestillingsseddel.
Fra Chr. F. Termansens Boghandel, Ribe,
udbedes......... Ekspl. af Ribe Bys Historie.
Fris Heftet 10,50 Kr.

(Sted, Dato)

indb. 15,50 Kr.

(Navn)

C hr. F. T e rm a n s e n s B o g h an d el - Ribe
Telefon 114.

ved Aage Jørgensen.

Grundlagt 1813.

HOTEL „DAGMAR", RIBE
-

BYENS FØRENDE HOTEL —

SAMME LEDELSE SOM L'Y G H O M i SLOT TARA*-HOTEL

NIELS HANSEN

M PE H SE R BLADET

MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET
Nr. t)

DECEMBER 1929

2. Bind

S to ck h o lm S im o n se n
70.

De gamle Ribeelever, der for blot 25 Aar
siden holdt deres Indtog i Ribe ærværdige
Skole, vil ved fornyet Gensyn med den gamle
Skolegaard om føje Tid forgæves søge efter
Lærere fra »den Gang«. Gymnastiklærer
SYocMch?:
er nu den sidste paa Skan
sen. Den 17. December naaede han de 70 Aar,
og med dette Skoleaars Udgang forlader ogsaa
han Skolen.
Det var den 1 . Maj 1886, at daværende
Sergent af 12. Bataillon i Fredericia, Simon
Christian Stockholm Simonsen, ansattes som Gymnastiklærer Kohis
Efterfølger ved Ribe Katedralskole, hvor han, der var født i Ribe,
siden har virket i 48 Aar.
Vi gamle Elever vil svarligen savne Simonsen paa Skolen, naar
han nu til Efteraaret falder for Aldersgrænsen, og det vil hans nuvæ
rende Elever sikkert ogsaa. Han har været en velmenende Lærer, der
holder af Børn, og samtidig har han været i Besiddelse af naturlige
pædagogiske Evner, saa han uden at maatte ty til kraftigere Midler,
i hvert Fald saare sjældent til »uvenlig Berøring«, har holdt mønster
værdig Disciplin.
Vi har kun venlige Minder om Timerne i den gamle Gymnastiksal,
hvor Støvet stod i Skyer (det var før Skolehygiejnen var opfundet),
fra Foraarets Spadsereture, Vinterens Skøjteløb og Sommerens Boldspil
paa Sportspladsen, hvor Simonsen overvaagede os fra »Bænken«, og vi
tilgiver ham af vort ganske Hjerte, naar han dykkede Vandskrækkerne
med »Stangen« i Nipsaaens mudrede Vande.
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Hr. Simonsen lærte os ogsaa at blive Kavalerer i Klubsalen, og bang
»En-to-tre og altsaa nu« paa Danseskolen glemmer vi aldrig. Heldigvis
fortsætter han da fremdeles med at lære Børnebørnene af sine første
Danseelever de første Dansetrin.
I Byens Liv, navnlig den Hestlige« Del, har Hr. Simonsen nu
gennem en lang Aarrække deltaget. Han sad i sRaadet« 1903—09,
og vi behøver bare at nævne Skytteforeningerne og Forsvarsbrødrene
som en lille Mundsmag. Siden 1894 er han Medlem af Forskønnelses
komitéen, nu Formand. Han er Formand for 1ste sonderjydske Ring
riderkreds, Fugleskydningsselskabet og for Teaterforeningen. Han er
Skolens eneste Ridder og Redningsmedaljen bærer han ogsaa.
Vi gamle Ribedrenge ønsker, idet vi siger Tak for gamle Dage,
Hr. Simonsen endnu en lang Række Virkeaar.
K. H. R.

Ribe Bys H isto rie.
1660—1730.

Af Z/Myo

ORo RmR/t og h/Hor HermaMseM.

(Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 398 Sider).
Ved Redaktionens Slutning foreligger nu endelig den længselsfuldt ventede
Fortsættelse af Kinchs to velkendte Bind om Ribe, som den udmærkede Forfatter
kun naaede at faa ført op til 1660.
Allerede i 1901 satte Redaktør HTHemota, -Ribe Stifts-Tidende«, sig som Op
gave at virke for at faa Overlærer Kinchs Værk fortsat. Man var saa heldig blandt
Borgerne at have to saa udmærkede Lokalhistorikere som nu afdøde Lektor RlocA
og Byarkivar TernmnyeM, som vilde være i Stand til at afrunde og supplere Kinchs
efterladte Optegnelser. De mente imidlertid absolut ikke at kunne samarbejde med
hinanden, og først i 1913 lykkedes det at bevæge dem til at skride til det fortjenst
fulde Arbejde, der blev en god Basis for det foreliggende Bind.
Ribe Bys Historie efter 1660 er en Tragedie, en vemodig Fortælling om en By,
der fordum var den vigtigste Handelsplads i Riget, men siden i sin falmede Dragt
af svunden Storhed uundgaaeligt sank ned i Smaastadskaar og Fattigdom.
Det 17. Aarhundredes Krige var Aarsagen til dette Fald. Dels direkte gennem
de uhyre Skatter, Borgerskabet havde maattet betale. Dels indirekte, fordi tusind
private Tab føjede sig til de offentlige: Man stønnede under Røveri, Tyveri, Ind
kvarteringer, daarlige Vareleverancer og meget andet, og da Uvejret omsider var
drevet over, vaagnede Ribe op til den Kendsgerning, at Handelen havde brudt sig
nye Baner og unge Konkurrenter erobret det gamle Marked.
Andre Byer tog Ribes Plads. Hans Majestæt den enevældige Konge gjorde Fre
dericia til Stabelstad og gav den Privilegier, som fordum vilde være tilflydt Ribe By.
Saa begyndte da Sandet efterhaanden at fylde Aaløbet, Skibsbroen blev øde,
og mere og mere mistede de Ribe Købmænd Mod, Kapital og Energi til at tage
Kampen op med Vesterhavsøernes dristige Skippere, som løftede en Del af den Arv,
den gamle Købstad saa sig nødt til at slippe.
Om alt dette fortælles i dette smukke og rigt illustrerede Værk, hvis Forfattere
er Museumsinspektør mag. ait. Ifw/o AfaffAleesen, Kaptajn ORo ¡SwM'fA og mag. art.

Victor HerMMMseM.

Hugo Matthiessen indleder og behandler Byens almindelige Historie, Forfatning,
Topografi og daglige Liv. Otto Smith skriver om Erhvervslivet — Haandværk og
Handel — samt om Ribes Militær og Borgervæbning. Magister Hermansen skriver
om oDet lærde Ribe«, Kirker, Skoler og Fattigvæsen.
Paa Grund af Bogens sene Udgivelse formaar vi ikke her at komme nærmere
ind paa Værket, som vi senere skal vende tilbage til, men kun at anbefale det paa
det varmeste til vore Medlemmers Bevaagenhed. Det er en Bog, det- med sin inter
essante Tekst og sit nydelige Billedstof bør være Julens Hop /o r ewAw Ripenser.
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K endte R ip e n se re .
Skibsreder, Konsul L a u r i t z e n 70 Aar.
En at vort Lands driftigste, dygtigste og mest kendte Forretnings
ntænd, der gennem sin personlige Dygtighed og Hæderlighed har skabt
sig et anset Navn ikke blot indenfor dansk Handel, Søfart og Industri,
men langt ud over Landets Grænser, Rederiet "J. Lauritzenss Chef,
vort Medlem, Grosserer, Konsul D.
fyldte den 23. November
70 Aar.
Ditlev Lauritzen fødtes i Ribe som Søn af Tømmerhandler Jørgen
Lauritzen og Hustru, født Pontoppidan. Efter at have frekventeret
Ribe Katedralskole hk han sin første handelsmæssige Uddannelse i
Faderens Forretning i Saltgade i Ribe, men Grundlaget for hans senere
storstilede Virksomhed blev lagt i Esbjerg.
Ingen enkelt Mand har vel som Konsul Lauritzen betydet saa meget
for Esbjerg By. Kun 23 Aar gammel begyndte han sin Virksomhed
i det nye Esbjerg, hvor en lang Række Virksomheder skyldes hans
Initiativ eller Medvirkning, og en lang Række Tillidshverv lagdes paa
hans Skuldre.
Nu driver den myrehittige Mand sin store Skibsrederiforretning fra
København.
Men Konsul Lauritzen har ikke glemt Fanø og Esbjerg og ej heller
sin Fødeby Ribe.
Saaledes har han sammen med Broderen, Grosserer M. Lauritzen,
stiftet et Legat paa 20.000 Kr., der bærer Forældrenes Navn og som
kommer unge Haandværkere og polytekniske studerende fra Ribe og
Omegn til Gode ved deres Uddannelse. Endvidere skænkede D. Lau
ritzen 10.000 Kr. til Dronning Louises Børneasyl, hvis Virksomhed hans
Moder omfattede med den største Interesse og Kærlighed.
Konsul Lauritzen er dekoreret med Dannebrogsordenens Ridderkors
og Sølvkorset samt den franske Æreslegion.
Generalkonsul B ø g g i l d død.
Vort Medlem, Generalkonsul 7?.
er død den 23. November
i Montreal i Canada, 51 Aar gammel.
Johannes Erhardt Bøggild var født i Ribe den 28. Marts 1878 som
Søn af Bankdirektør Børge Thorlacius Bøggild og Hustru Sophie
Magdalene, født Aagaard. Efter at han var bleven Student fra Ribe
Katedralskole i 1896 tog han juridisk Embedseksamen i 1903. Efter
at have foretaget merkantile Studierejser i Forenede Stater og i Rus
land i de følgende tre Aar, blev han ansat i Udenrigsministeriet i
1906, blev endnu samme Aar Vicekonsul, og udnævntes allerede i 1908
til Fuldmægtig. I 1913 udsendtes han som Konsul til San Francisco,
forhyttedes derfra i 1914 til Chicago og blev i 1915 sendt til London
som fungerende Generalkonsul.
Da Amerika traadte ind i Verdenskrigen var han en fortjenstfuld
Raadgiver for det danske Gesandtskab i Washington. Derefter var han
Generalkonsul for Storbritannien og Irland, blev i 1919 Danmarks
Gesandt paa Island og endelig i 1924 Generalkonsul før Canada og
New Foundland.
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Generalkonsul Bøggild nærede stor Kærlighed til sin Fødeby Ribe,
hvor hans Aske vil komme til at hvile.
Han var dekoreret med Dannebrogsordenens Kommandørkors, Sølv
korset og Storkorset af Islands Falk.

E rin d rin g e r fra H a lv fje rd s e rn e s Ribe.
Af Lektor Vilh. B a l s l e v .

Den Tid, da mine Kammerater og jeg gik
i 'Ribe »Latinskole« — Aarene mellem 1870
og 1880 — kan i flere Henseender betragtes
som en Overgangstid baade for Byen og for
Skolen.
Ribe, som ved Freden 1864 havde mistet
en stor Del af sit Opland, stod stille uden
Forretningsliv og uden at vokse. De gamle
Købmandshuse (Quedens, Bøggild o. s. v.)
stod paa solide Fødder, men ingen ny af Be
tydning opstod. En Undtagelse gjorde dog
Anlægget af Gørtz's Fabrikker, der bragte et
Liv af en ny Slags ind i Byen, samtidig med
at Fabrikantens elegante Villa, just fordi den
var den eneste i sin Slags, var Genstand for megen Beundring. Ribe
laa i en Afkrog af Landet uden Jernbaneforbindelse med det øvrige
Danmark. Først i 1875 aabnedes Brammingebanen, der gjorde Ende
paa Diligencekørselen, som indtil for faa Aar siden gik lige til Kolding.
Det var vist, mens denne Bane blev anlagt, at Stiftstidenden begyndte
en af sine meget faa originale Artikler med Ordene: »Ribe Aa kommer
som bekendt fra Vesterhavets.
De mange gamle Huse gav Byen et interessant Præg, og næsten
ingen ny rejste sig ved deres Side, og Stadens Ærværdighed forøgedes
ved de gamle Indskrifter, som heldigvis staar der endnu og paa Latin
eller Dansk vidner om svundne Tiders Gudsfrygt: Christus vincit, Soli
deo gloria og det kønne Vers med sin gode Livsvisdom, som staar over
Clausens Port:
En kristens Hus er viet saa:
Medgang og Modgang ud og ind gaa.
Er Medgang inde, far i mag,
er Modgang inde, ej forsag.
De mange nyere Mindetavler skyldes en Ærbødighed for Minderne,
som man dengang ikke mærkede meget til.
Men midt i den uanselige lille By med dens krumme Gader og
mange Storkereder knejsede der to gamle Kirker »store Kirke« og
»lille Kirke«, og Vest for Byen laa den smukke grønne Slotsbanke med
de rørbevoksede Grave om, og dette gav Byen en Ærværdighed og en
Poesi, som hævede den langt over andre Smaakøbstæder af samme
Størrelse. Stærkest virkede naturligvis Domkirken med sit mægtige
Taarn, der kunde ses mange Mile borte, og fra hvis Top man kunde

se ned i alle Gaderne og i sin egen Have og følge Aaens Løb fra Øst
for Seem ind gennem Byen forbi Møllerne og Skibbroen ud gennem
de grønne Enge til Holmene og Vesterhavet. Ogsaa langt md i Sønderjvlland kunde vi se over den nære Grænse. Kirken selv stod i den
gamle Skikkelse, haardt medtaget af Vind og Vejr, især paa Sydsiden
og Vestgavlen, men dog herlig og majestætisk baade udvendig og mdvendig. Jeg har otte med Undren tænkt paa, at der
saa vidt jeg
ved — aldrig i min Tid blev gjort noget borsøg paa at give os Skole
disciple Sans for dens Skønhed og Indsigt i dens Stil og Historie.
Og nu Lwef i Byen? Ja det gik vel som i de fleste andre smaa
danske Provinsbyer, selv om Folk i Ribe saa ned paa Nabobyen Varde
og —- maaske paa Grund af Ribes Ælde, maaske paa Grund af dens
store Embedsstand og Stilling som Stiftsby og Latinskoleby — følte
sig hævet over den voksende Nabo. Livet forløb udvendigt set stille
og fredeligt, afbrudt af enkelte særlige Dage, som satte Sindene i støne
Bevægelse. Hertil hørte
med Torvet fuldt af delte, bl. a.
med ægte Kristiansfelder Honningkager, med Jydepotter omkring Dom
kirkens Kor og med Karusellen paa Lindegaarden. Gaderne myldrede
med Bønderkarle og Piger, som Arm i Arm drev om mellem Teltene
eller nede paa Skibbroen, hvor Fanø- og Mandøskibene lagde til, og
hvor man ved smaa Borde kunde nyde Kaffe og Bakskul!. Til disse
Dage hørte ogsaa
paa Engen overfor Skibbroen, hvor Olsen
med det røde Skæg stod og solgte Adgangstegn, og hvor vi Drenge
især beundrede Hingstene; jeg husker endnu den sorte Mejlby-Hmgst,
som i mange Aar tog første Præmie. Det var ogsaa nok værd at gaa
hen paa Torvet, naar »jBoryerrre&KfM^eM« stillede under Kommando af
Boghandler Skouboe, før <lc drog ud til Plantagen eller til Holmene.
Ja Holmene var noget, Ribe havde for sig med det lystige Liv en
Række Sommersøndage og et ret stort Antal Tilfælde af den ejendom
melige Holmesyge. Saa kom der jo ogsaa en Gang imellem et
der spillede i Ktubbens Sal. Kunsten har vist været saa
som saa, men naar Forup stemte sin Violin og Steffen Klarinet (ogsaa
kaldet Steffen Bisp) tog sit Instrument frem, sattes vi alle i den rette
Stemning. Og vor Begejstring var stor, da engang et Stykke hed
»Et Eventyr i Ribe Plantage«, selvom den eneste lokale Bemærkning
var Spørgsmaalet »Har Puggaard Vin?« Til de betydelige Dage hørte
ogsaa VyhwM/feMeM med Rumlepotter ved Dørene og Jydepotter
Dørene og med en ofte ret voldsom Lystighed og Flytten Skilte eller
Drillen Vægtere. Ja IVe^ferMe/ Hvorfor blev de aiskaffede? Mere
end det meste andet gav de Ribe dets morsomme gammeldags Præg.
Hvor mange har ikke i vaagne Nætter ligget og glædet sig over at
høre Vægterens Støvler og Stok i Brostenene og hans »Raaben«, som
man med en vis Ret kaldte Sangen af Vægterversene. Nogen stor
Nytte som Politi gjorde de næppe; man kunde jo sikkert beregne, naar
de kom, og kunde børe dem langt fra. Deres Raaben tog de meget
alvorligt og satte denne Pligt over det at være Natpoliti. Da et Par
ængstelige Damer en sen Atten bad en Vægter følge sig op ad Præstegade, fordi der stod et Par fulde Mænd, tik de det korte Svar: »Nej,
a ska' raav!« Men naar Stormfloden en Aften truede Byen, og Vandet
stod ind over Skibbroen, forandrede han sit Raab, og i Stedet for det
kendte »Hov. V:ogter, Klokken er slagen ti, om I vil Tiden vide« o. s. v.
lod det: »Hov, Vægter, Klokken er slagen ti, æ Vand stiger grov!«
En af Vægterne var tillige »Trowwewawd« eller Tambur og gik bl. a.
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rundt med Trommen, naar Bekendtgørelser fra Politiet skulde oplæses
i Gaderne. De indlededes med en Trommehvirvel og sluttede med et
enkelt kraftigt Slag i Trommen som Punktum efter Borgmesterens Navn.
Morsommere var det dog, naar lian fulgte med Føer eller undertiden
med Heste, som skulde slagtes. Køerne kunde være smykkede med
Forgyldning om Hornene og med dannebrogsfarvede Baand, og Slagterne
havde rene, hvide Forklæder. Saa kunde det lyde: »Udmærket fedt
Studekød faas imorgen og følgende Dage hos Slagter Fjerrumgaard«.
Tamburens Kone var »Ph^e/i-OMec og gik rundt med Klokken, naar
det gjaldt mindre Bekendtgørelser, f. Eks. tabte Sager eller »levende
Rødspætter aa æ Tor'«, »frisk røget Sild ved Kristoffersen«, »Flæskeaffald ved Snedker Hornum« o. s. v. Naar et Skuespillerselskab be
søgte Byen, var det den lange Skrædder Andersen, som bar Plakaterne
om, og som gerne med den sidste Plakat anmodede om en lille Ken
delse, en Gang med følgende (vist af Søren Buch forfattede) Vers:
Mel.; Danevang ved grønne Bred.

Slutningsvers De ser, nuvel]
Gid det venligt klinge!
Det er kun en Bagatel,
men kan meget bringe.
Ribe har kun daarlig Gas,
mørk er Livets Bane;
men til Penge er der Plads
hos Anders og hans Ane.
Søren Buch var i det hele en af Ribes Originaler, altid parat til
at digte en Vise og rap i Munden. Da han en Overgang var Barbér,
averterede han:
Haar klippes og friseres,
alt moderne og smukt,
prompte enhver ekspederes
af Søren Balduin Buch.
Af Originaler var der mange, langt flere end de faa, jeg særlig har
Erindring om, f. Eks. Skrædder Viborg, der, skønt Undermaaler, pralede
af sin Deltagelse i Krigen og sine Bedrifter og endogsaa af sine Børns
Navne. »Vil De vide, hvad Jagtens Gudinde hedder, kan De spørge
min Datter om hendes Navn«, sagde han; Datteren hed Dania. Hans
Borgmester, som med sin Kone boede i et lille Hus, der dengang laa
ved Indgangen til Skolen, og som vi drillede ved at synge:
Hans Borgmester, Øster og Vester,
Sønder og Nør, Hans Borgmesters Dør.
Saa var der »æ Klokmand«, som blev ude af sig selv af Raseri,
naar vi spurgte: »Hvad er æ Klok?«, lille Peter, der boede paaSeemvejen og paa Opfordring gerne »slog en Svalder op«. Der var Maren
Dragon, som solgte Æbler paa Torvet ved Greisens Hjørne: »Det er
saa en som di er te, fem for tre Skilling«, og Ane Aarhus, der sagde:
»Biskoppen og Fru Gørtz siger, jeg skal vadske mig; men nær en er
ren for Vorherre, gør et jo æt noved«. Disse og mange andre er døde,
og der er vist forholdsvis faa nu. Mere er der maaske af den gam
meldags Familieaand, der kunde give sig Udslag, som minder om det
gamle Testamente, som da en Mand friede til Købmand N. N.s yngste
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Datter og af hendes Fader tik det stolte Svar: »Æ vil ingen Vraden
ha' i mi' Dæt'er«, hvorefter Frieren tog den ældste, som i sin Tid
Jakob ægtede Lea.
Det herlige ripensiske Maal glemmes ikke saa let, selv af den, som
i mange Aar har boet i København. Jeg vil altid huske de to Koner,
som udenfor Køkkenhaven snakkede om den enes Datter, der var
brystsyg og forgæves havde prøvet flere Midler: »Do sku' gi' hin,
Gjeddebukkemælk; Gjeddebukkemælk er møj tykker' end Flød'«, lød
den andens Raad.
Fra 1864, da Østrigerne holdt Ribe besat, nævnede man forskellige
Eksempler paa, med hvor hurtig en Sprogsans den menige Mand til
egnede sig en Udtryksform, som — i hvert Fald efter hans Mening —
var tilstrækkelig tyskfarvet til at kunne bruges i Samkvem med de
fremmede, f. Eks. Mandens venlige Udbrud, da han saa en træt østrigsk
Soldat bære Vand : »Es ist nicht saa let for en jenle Kaal so viel Spande
Vand zu bæren a.
I dette Ribe voksede nu vi Drenge op under Forhold, som var
ejendommelige nok til at give vor Fantasi Næring, og under saa friske
Omgivelser: Engene, Aaen, Slotsbanken og Plantagen, den nære Hede
og det nære Hav, at et friskt og muntert Liv havde gode Betingelser,
saa længe Skolen gav Tid nok dertil og ikke ved sin Paavirkning
ødelagde vor barnlige Modtagelighed. Vi morede os vel, som Drenge
plejer. Lørdag Eftermiddag, der altid var fri, kunde vi naa ud i
Plantagen eller i Baad op ad Aaen, en eller anden Søndag til Rævlingeheden for at plukke Bær eller til Seem Skov, og da vi blev større,
en enkelt Gang til Gram. Ellers Leg i Haven eller paa Slotsbauken,
maaske et afsides Sted hen for at stege Kartofler i et lille Hul med
Lyng som Brændsel. Om Sommeren, særlig i Ferien, badede vi ved
Fjællehuset omme ved Slotsbanken, hvor vi ofte rendte nøgne rundt
i timevis. I Foraarstiden spillede vi »Lybbes«, mest hjemme i Gaard
og Have, nu og da paa Gaden med Borgerskoledrenge. Om Vinteren
løb man paa Skøjter paa Slotsgravene eller ved Langebro. Herligt
var det, naar Efteraaret bragte en rigtig Stormflod, som satte Vandet
op i Gaderne og næsten ganske afskar Forbindelsen med Omverdenen.
Da var det pra:gtigt at trodse Stormen paa Slotsbankens Top og at
finde opskyllede Ting i de lange Rækker Tang og Gods, som viste
Grænsen for Vandets højeste Stand, Sepiaskaller, Søpindsvineskaller,
Korkstykker og andet, som viste, at man i Øjeblikket stod ved Bredden
af selve det store Hav. Som Regel legede vi kun med Skolekammerater,
og der var en ret stærk Modsætning mellem Latinskolens og Borger
skolens Drenge, som titulerede hinanden Rosinstilke og Borgerknaster.
Men som vi voksede til, blev det jo Skolen, som mere og mere optog
vor Tid og vore Tanker.
var ogsaa da i en Overgang. Gamle Professor
Bendtsen, Pejer, var en rar Mand, fuld af Velvilje, og nikkede venligt
til os, mens han gik rundt i sine Brunelsstøvler og sagde: »Hvad er
det med dig, Du?« Og sit stadige »og saa«. Men som Leder af
Skolen havde han for længst haft sin bedste Tid. Fra hans Timer i
Græsk husker jeg bedst, hvordan han lærte os at sige »maaske« pak
fem forskellige Sprog: i soos, fortasse, peut-être, vielleicht, maaske!
Man kunde jo ikke helt lade være at tænke paa en af Holbergs Komedier.
Lærerne var vist alle rare, tildels dygtige Mænd, men de fleste var
temmelig gamle, og næppe nogen forstod sig rigtig paa Børn. Over-
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lærerne var Riis, Kinch og Salto. Riis sagde »De« til selv de mindste
Drenge og var forøvrigt ret streng og frygtet, men havde stor Interesse
for sine Elever ogsaa efter deres Skoletid. Kinch var den lærde, der
stod Eleverne fjernt. Jeg husker endnu, da engang Adjunkt Fraas
talte til mig om sin Beundring for Kinch baade som lærd og som
Menneske; det Synspunkt havde vi Drenge ikke let ved at anlægge.
Salto var ogsaa i Grunden en elskværdig Mand, men kunde blive
rasende vred over rene Smaating. Af Adjunkterne var Trugaard og
Fischer de ældste. Den sidste maatte tage sin Afsked, da Skolens to

,/i*a ZMv/yef&erMe.

Staaende fra venstre: L. Finnemann, J. Bartholin,
V. Balslev, V. Kiær, F. d'Origny.
Siddende: K. Helms, Y. Petersen, A. Ohrt.

nederste Klasser blev nedlagt; men da var Discipel tallet en Tid nede
under 40. De yngste Adjunkter var Lindbæk, Ramsing og Fraas,
endnu i min Tid kom Øllgaard til efter Lindbæk. Sangen var betroet
den snurrige gamle Organist Hansen, »Gnisten«, som man nok turde
drikke en Toddy med, naar der var Komedie i Klubben. Gymnastik
lærerne var Nyhus og Kohi.
Dette lille Samfund af Lærere og Drenge færdedes i den store, røde
Skolebygning med »Litteris et Artibus« over Døren. Udenfor Timerne
veksledes der ikke mange Ord mellem Lærere og Elever; at gaa hen
og spørge en Lærer om noget, kunde man knap tænke paa. Det vakte
Sensation, da Anton Thune, som nylig var kommet i Skolen, gik hen
til Adjunkt Fraas og bød ham et Æble med Ordene: »Hr. Fraas ve
Di ha' en Ævel?«
Verset i Karls Helms' Skolebalsang om Lærerne passede godt,
naar det hed:
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Og selv om ellers vore Lærere
os mere gavner end fornøjer,
i Aften de os den Fornøjelse
dog gør at se paa vore Løjer.
Det at en Dreng gav en Lærer et Æble, maatte da ogsaa straks
belønnes, og Fraas forærede Anton Thune en »Morgenkage« af dem,
som man kunde købe hos Pedellen Sillas Nielsen, hvem Professoren
altid kaldte Silas, vi andre Silles, og som stod med sin Kurv henne
ved Gangvinduet i det store Frikvarter, som i de Tider kun var paa
ti Minutter, mens de srnaa var paa fem. Skolebygningen selv ser jo
snarest kedelig ud, men Gaarden med den prægtige Kastanie og de
mange Lindetræer var smuk og en fortræffelig Legeplads, selv om
Indgangen da skæmmedes af Hans Borgmesters lille Rønne. Ved
Posten blev i sin Tid de ny Disciple døbt, og derefter bares de rundt
og blev stukket med Knappenaale. Hele denne Skik forsvandt dog
c. 1870, tildels vel fordi saa faa kom ind i Skolen i de Aar, maaske
ogsaa paa Gruntl af en mere moderne human Tankegang.
Klasseværelserne havde et meget tarveligt Udstyr; om Billeder paa
Væggen var der ikke Tale, vist heller ikke om Kort. Katheder, Tavle
og sorte Skoleborde var alt, de sidste ofte i en utrolig Grad ødelagte
af Knive og med hele Kanalanlæg for Blækstrømme, der nu og da
hældtes ned i dem.
For de store Disciple havde vi smaa en vældig Respekt, særlig for
den, der var Skolens Duks eller var særlig stærk og kunde holde en
Stol ud i stiv Arm, f. Eks. Christian Haunstrup. Med Beundring saa
vi paa Kampene mellem disse Giganter, f. Eks. naar det gjaldt Falle
Foghts Kort, en Relikvie, som en udgaaet Elev havde efterladt, og som
i lang Tid var et Stridens Æble.
Hver Morgen blev der i Professor Bendtsens Tid sunget Morgen
sang i Syngesalen af et lille blaat Hefte, der vist indeholdt omtrent
en Snes Salmer, af hvilke der dog aldrig blev sunget mere end 6 , en
bestemt til hver Ugedag; jeg husker, at det om Torsdagen altid var:
»Lover Herren, han er nær«. En af de store, i sin Tid Chr. Haun
strup, senere J. M. Abrahamsen, sang for, staaende ved Siden af Pro
fessoren. Som Regel sang jo de andre med; kun een Gang gjorde alle
Strejke, da vi en Grundlovsdag ikke fik fri fra Skole. Den Morgen
sang Professoren og Abrahamsen alene, og i Frikvartererne pyntede vi
Baggaarden og forsynede den med Opslag som »Grundloven leve«, for
at vi kunde holde Fest i Frikvarteret Kl. 3 om Eftermiddagen. Men
da jeg Kl. 2 eller rettere en god Tid før kom stormende til Skole og
for ind i Baggaarden, for at fryde mig over Opslagene, stod »Pejer«
i frygtelig Majestæt midt i Baggaarden og modtog mig med: »Naa,
det er altsaa dig, der har lavet det, Du!« Da Rektor Krarup kom,
indskrænkede han »Lovsangen«, som han til vor Forfærdelse kaldte
det, til Mandag Morgen og Lørdag Middag. Navnlig de større Disciple
saa jo ikke mildt til hans moderne Forandringer. I Bendtsens Tid var
det Skik, at to af ældste Klasse (7de A og B) gik op en Gang om
Maaneden og bad om Maanedslov, det vil sige fri Eftermiddag, mens
den øvrige Skole i ængstelig Spænding ventede paa Svaret. Var det ja,
hvad det plejede at være, saa man det straks paa Ansøgerne, og et
Jubelraab fra hele Skolen rystede Luften. Krarup forlangte, formodentlig
for at sikre alles Ret, at alle Klassers Dukse skulde følges op og bede
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om Maanedslov. Jeg tror, at de smaa var enige med de store om, at
det ikke var nær saa højtideligt, som naar de store gik aiene, og om
nogen Indtiydeise af de smaa kunde der seivføigeiig ikke være Tale;
de gik naturligvis med, naar de store vinkede, især da Talen var om
en Frieftermiddag. Og saa kunde det endda ske, at Rektor selv be
stemte Dagen, hvilket vi jo fandt var en Krænkelse af vor Ret. Om
Skoleskovture eller andre Fællesudflugter var der ikke Tale, og Skole
ballerne begyndte vist først med Rektor Krarup. Morsomst var det
naturligvis, naar de holdtes paa Skolen med Dans i Syngesalen, og
det var spændende at høre, hvordan de tre Disciple, som havde faaet
overdraget de officielle Taler — for Rektor, Lærerne og Damerne —
skilte sig fra det. For det meste gik det jo, da Talerne var meget
korte; men en Gang gik det galt for Skolens Duks, som havde for
beredt sig paa en lang, tildels historisk Tale for Rektor, men kun
naaede til Midten, hvor han gik i Staa, saa at Rektor maatte bryde
den pinlige Tavshed ved at gaa hen og klinke med ham og sige Tak
Ogsaa Sangene spillede jo en stor Rolle; jeg husker kun 2 af Karl
Ilelms; den ene var mere gemytlig; et Citat af den om Lærerne er
anført ovenfor; om Damerne hed det:
Og selv om som en Bjørn Du danser og,
en lille Dans dig ingen nægter dog,
derfor de ha'
skal et Hurra!
Gid længe lykkeligt de leve!
Den anden var mere lyrisk, hvad særlig Verset for Damerne viste :
O, I smukke Sommerfugle hvide
midt i Vintrens Sne, naar til jert Hjem
sent inat i flagre fra vor Side,
ikke helt da denne Aften glem!
Naar paa Tankens Vinger siden I vanke
om i Eders Ungdomsaar, da skal
I dog ogsaa med en venlig Tanke
Jer erindre dette Skolebal!
Fra 1878, da jeg var Student, husker jeg Otto Rosenstands Sang,
der sluttede:
Nu, saa skynder Jer gamle og unge og nyd,
tømmer Glædens berusende Drik;
danser fro til Fiolernes klingende Lyd
og til Forups berømte Musik!
Om Undervisningen selv maa jeg sige, at den ikke var god, maaske
nok bedre i Krarups Tid; men det er vist kun faa, som fra de Aar
mindes Timerne med egentlig Glæde, eller som i Skolen, der dog tog
næsten al vor Tid, har faaet en virkelig Interesse, som holdt gennem
Aarene. Men herom vil jeg ikke sige mere, hellere slutte med at
mindes, hvordan vi i øverste Klasse fik de lidet morsomme Fransk
timer til at gaa med at redigere, skrive og læse ^Neapolitanerens, en
Avis, hvis Redaktionskontor var bag Kathederet, og hvis udmærkede
Redaktør var Ohrt, som, naar Stof manglede, sendte Telegrammer til
sine Medarbejdere, f. Eks.: >Skriv en Foraarsvise ienR uf!«,hvorpaa
Franskbøgerne skubbedes til Side og Pennen for over Papiret, indtil
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Digtet, der forhaabentlig erstattede ved Friskhed, hvad det manglede
i Formfuldendthed, et Par Minutter efter kunde sendes ekspres til
Redaktionen.

Fra R i p e n s e r S a m.........
f u n d e t ___
Lørdag den 19. Oktober 1929 holdt Ripenser-Samfundet sin
18. ordentlige Generalforsamling paa aNy Rosenborgt i Køben
havn.
Tii Dirigent valgtes Stud. juris. Frode Schøn.
Formanden afiagde Beretning og mindedes de i Aarets Løb
afdøde Medlemmer Fru Bankdirektør Rosenstand, Ribe, Provst Th. Sørensen og
Stationsforstander Veibel, Roskilde Kassereren, Fuldmægtig H. Brorson Christensen
forelagde de reviderede Regnskaber, der godkendtes. Status var noget bedre end
Aaret i Forvejen; Bestyrelsen havde bestræbt sig for at konsolidere Foreningen, af
hvilken Grund der ingen Foraarsfest var holdt. — Til Formand genvalgtes Læge
Knud Fogh. Til Bestyrelsen nyvalgtes Overretssagfører Otto Olsen og genvalgtes
Bankdirektør K. Pontoppidan og Stud. jur. F. Schøn. Stedfortræderne og Revisorerne
genvalgtes.
Efter Generalforsamlingen fandt Rusfesten Sted, i denne deltog ca. 60 Medlem
mer og Gæster, hvilket Tal dog forøgedes betydeligt ud paa Aftenen. Det var en
Glæde at se, at saa mange af de a:ldre Medlemmer havde givet Møde, saaledes kan
nævnes Grosserer Ballin, Ingeniør C. F. Christensen, Læge Hubschmann, Overrets
sagfører I. C. Juld, Fru Laura Kofod, Overretssagfører Sundbo, Ingeniør 1. Tranberg,
Aarhus, Maleren Stephan Ussing og Inspektør Ib Windfeld, de fleste med Fruer.
Formanden bød Velkommen, hvorefter Overretssagfører Sundbo holdt en smuk
Tale til Russerne. Overretssagføreren pegede paa Nutidens store Frihed for det
enkelte Individ, en Frihed, som ikke tidligere var kendt. Det gælder om i alle Li
vets Forhold at tinde den rette Bølgelængde, og saa holde denne fast. Taleren vilde
ikke advare mod at deltage i det politiske Liv; thi af dette vilde man lære meget,
og man vilde se, at de bedste inden for alle politiske Partier vil det samme, kun
med smaa Nuancer, de bedste er store nok til at se paa Samfundet, ikke den en
kelte. Ved at deltage i det politiske Liv vil man blive klar over, at alt bør ledes
af Samfundssind, den Dag, det bliver det, vil alt gaa godt. Naar man skal være
med til at bygge en ny Tid op, maa tre Egenskaber haves: Klarhed, Tro og Mod.
Uden Idealisme leves kun et ringe Liv. Over hver enkelt staar en Stjerne, og hvad
enten den ses eller ej, skal vi vide, at den staar over vort Hoved. Ingen har nogen
sinde udrettet noget af Betydning, hvis han ikke altid har haft sin Stjerne for Øje.
Paa Russernes Vegne takkede Student Halvor Frederiksen, idet han bragte
Ripenser-Samfundet sin Hyldest. Cand. jur. Agner Petersen sang derefter Dethlefsens aKærminder« til den af Oluf Ring komponerede Melodi, som ved denne Fest
i Ripenser-Samfundet blev sunget for første Gang. — Redaktionssekretær Dethlefsen
(xKærmindercs Forfatter) mindedes de blomstrende Hyldetræer i gamle Ribe, hvor
efter en morsom Sang, mærket aZ 1«, der var formet som et Telegram fra aRibe
Stifts-Tidende« om Tilstandene i Staden Ribe, blev sunget. Overretssagfører Juhl
talte for Bestyrelsen. Sluttelig rettede Formanden en Tak til Overretssagfører Sundbo
og takkede Oluf Ring og Dethlefsen for aKærm'inder«ne.
Under Festen indløb et Telegram fra Journalist Rosenstand i Ribe.
Kort efter begyndte den fornøjelige Aftenunderholdning, hvor Skuespiller Richard
Christensen ¡^frygtelig tikst«) fra Folketeatret tolkede Bellmann, Froding og Drachmann.
Kl. 2 dansedes der af, og en i enhver Henseende vellykket Fest var forbi.

Flrode ¡ScAøw.

ti.i

Den 1. November fejrede Overlæge P. Nielsen 25 Aars Jubilæum ved Ribe
Amts Sygehus. Jubilaren fik af Amtsraadet og Byraadet overrakt et Guldur med
Kæde og fejredes ved en Fest i Teatersalen, ligesom han paa forskellig Maade mod
tog Beviser for, i hvor høj Grad hans Gerning er blevet skattet gennem de mange
Aar i Ribe.
Forlovelse er indgaaet mellem Frk. Grete Lorenzen, Datter af Manufakturhand
ler L. i Holsted, og Stud. jur. Axel Hansen i Ølgod.
Professor A. Schack Steenberg, Søn af forlængst afdøde Postmester 8. i Ribe,
er i November afgaaet ved Døden, 74 Aar gammel. Professor Steenbergs Navn
er særlig knyttet til Bibliotekssagens Udvikling i Danmark.
Pastor Rasmussen paa Mandø er den 6. November afgaaet ved Døden, 65 Aar
gammel. Siden 1898 havde han været Præst paa den lille Vesterhavsø.
Den 17. November havde vort Medlem, fhv. Dommer Ferslev, den Sorg at miste
sin Hustru. Fru Ferslev var Datter af Købmand Anton Quedens i Ribe.
Lektor emeritus V. Bech har paa Nyt Nordisk Forlag udsendt 2. Del af sin
Oversættelse af Lucretius Læredigt xNaturetn. Heftet, der indeholder Digtets 2.
Sang, skal vi omtale i næste Nuurer af Bladet.
Tidligere Byfogedfuldmægtig i Ribe, Landsretssagfører A. Løve i Tønder er død,
55 Aar gammel.
Dommer Rosenmeier er forflyttet fra Neksø til Hobro.
I Festen for 40 Aars Studenterne, hvori Kongen deltog, saas af vore Medlem
mer Lektor emeritus Frøken IVulsten, Dommer Rosenmeier og Redaktør Adanrsen.
Brønden paa Set. Catharina Plads er nu rejst. Billedhugger Bundgaards Værk
bliver meget beundret.
Der er nu begrundet Haab om, at Restaureringen af Set. Catharinae Kirke kan
afsluttes i 1930.
Toldassistent A. Thiellesen er i April udnævnt til Toldkontrollør i Højer.
To af Byens Embedsmænd har taget deres Afsked, nemlig Toldforvalter Bruhn
og Stationsforstander IVendt.
Ribe Torv er blevet asfalteret og flisebelagt, stærkt og praktisk, men ikke kønt.
Ingeniør Evald Rasmussen har haft Arbejdet i Entreprise.
Gamle Graver Pultz har taget sin Afsked efter 34 Aars Virksomhed, 84 Aar
gammel. Hans Efterfølger blev Gartnermedhjælper Rasmussen hos Gartner Hage
lund i Ribe.
«Klubbens i Ribe, Byens ældste selskabelige Forening, der var stiftet i 1856,
er blevet ophævet paa Grund af manglende Tilslutning.
Malerinden Fru Marie Wandel, Datter af Biskop Olesen i Ribe, har faaet til
kendt Akademiets lille Guldmedalje.
Vort Medlem, Borgmester H. Kaalhauge fylder 2. Juledag 60 Aar.
Ribe Folkebibliotek har faaet nye smukke Lokaler i det overfor Posthuset i
Puggaardsgade opførte nye Hus, hvor Bindingsværket (skænket af 'Ribe Turist
forening) fra Bager Hansens gamle Hus i Stenbogade er anvendt.
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U n g d o m s m in d e r fra Ribe 1861-67.
Af Pastor emeritus H. E n g b e r g , Ørting.
1.

Den nu" 80 Aar gamle Pastor emeritus
H. Engberg i Ørting har skrevet nogle
Erindringer om sin Skoletid i Ribe. Pastor
Engberg, der iøvrigt er Fader ti) Pastor
Gunner Engberg, blev Student fra Ribe 1867,
fortæller friskt og livligt om sin Ribetid,
Vi giver i dette og fø!gende Numre et
Uddrag af Erindringerne.

Domorganist C. A. H a n s e n

Der, hvor Stormens barske Sange bruser
over lave Eng,
Lundens Sanger flygter bange; thi for svag
er her hans Streng.
Lad ham vandre om i Skove, love dem paa
Skjaldevis,
her ved Vesterhavets Vove toner gamle
Ribes Pris.

Saadan sang vi paa Latinskolen i Ribe 1861 og de følgende Aar
første Vers af en lille køn Sang paa o Vers, hvis Ord og Tone
endnu staar levende for mig. Den synger ene om Ribe, især Slots
banken derude med Minder om Dagmar og Valdemar — om de dej
lige Marskenge ved Byen og om Domkirken over Kongegrave. Sangen
var forresten digtet 5 Aar forud af en af Skolens Ynglinge, P. G.
Müller, der var samtidig med V. Esmann, som 1857 skrev: »Droslen
slog i Skov sin klare Trille«. — Ribesangen kaldes nu den først
nævnte Vise, draget frem ved Ribeforeningen af 1918. Den er smukt
Som
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tonesat af Domorganist C. A. Hansen (Brodér til Matthisøn-Hansen i
Roskilde), men næppe før 1861. Da husker jeg »Gnisten«, som vi
kaldte ham, en Dag kom med et Hefte: »10 Sanges, han var stolt af
at kalde sine, og der var den imellem. — Ellers sang vi kun efter
Berggreens Hefter. — Hr. Hansen var vor Lærer i Sang paa Latin
skolen, samtidig med at han spillede Orglet i Domkirken; vi drillede
ham stygt, ikke dog naar vi enkelte Gange sang for Offentligheden
fra Orglet i Domkirken.
Ribe Katedral (Domkirke)-skole havde i min Skoletid (1861—67)
knap 70 Elever. Disciple (Lærlinge) kaldtes vi jo med et latinsk Navn

Øverste Række: N. Andersen,

H. Kruse Vinding,

Th. Sørensen,

H. Rosenstand, E. Oksen, H. Engberg, C. Vesterby.
Nederste Række: C. Moe, 1. Kolvig, O. Moe.

Stod der ikke ogsaa over vor hotte ny Skoles Dør en latinsk Indskrift:
Litteris et artibus (for Videnskab og Kunst)! Af de 70 havde »Gnisten«
udtaget omtrent Halvdelen til firstemmig Sang; jeg dømtes straks til
at være en stærk »Sopran«, »Prim« eller første Stemme; Basser var
der nok af mellem de ældre; men det kneb med Alt- (Secund) og
Tenorstemmer; var Føreren for de to sidstnævnte (B. Middelbo eller
H. Bolvig) syg eller fraværende, gik det ynkelig med den firstemmige
Sang. En Trediedel var gerne fri for Sang, mens Stemmen var i
»Overgang«. Forøvrigt sang vi alle 70, saa godt vi kunde, sammen
med Lærerne enstemmig Morgensang hver Søgnedag, Vinter og Sommer,
naar Klokken kaldte Kl. 8 til den store Sal i Skolens Sydhøj — ikke
dog saa gode Arbejdssange som »Morgenstund har Guld i Mund«,
»Morgenhanen atter goel«, »Udrundne er de gamle Dage« eller »Et
jævnt og muntert, virksomt Liv paa Jord«. En god Sanger skulde begynde
Morgensangen. Rektor nævnede ham.
Hver Time ringede ellers Klokken til 5 Minutters »Frikvarter«,
Kl. 10 hele 10 Minutters. Klokken hang paa den lange Gang udfor
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midterste (4.) Klasse. Omtrent sammesteds stod KL 10 en Hvedebrøds
kone; men kun faa havde Raad til at købe hendes Wienerbrød, tyggede
derimod deres Smørrebrød.
Ribe Latinskole var nylig dyttet, da jeg kom dertil i 1861. Den
laa ikke længer som fra ældgammel Tid lige ved Domkirken, hvor
der nu var indrettet Posthus, men paa en dejlig stille Plads indenfor
Puggaardsgade, omgivet af Rektors Have og — mellem to Fløjbyg
ninger — en rummelig Legeplads med en Pumpe midt i, der havde
to svære lænkede Tinbægere, og med smaa Lindetræer, men ved Øst
enden, hvor Laagen var, vældige Kastanjetræer.
Vi Drenge var delt i 7 Klasser, de nederste talrigst; men i 7. Klasse
skulde man gaa i 2 Aar. I sidstnævnte var vi i min Tid kun 4
5,
da vi i 1865 stiftede en Discipetforening, kaldet Hejmdal, som bestaar
endnu. Paa et Billede af Foreningens første Medlemmer fattes vor
gæve Aldersformand, P. N. Petersen; men to Disciple fra 6 . Klasse
er med, saa der er 1 0 .
Latinskolen var en Slags Maskine. Man puttede en Dreng ind ved
den ene Ende, og efter 8 Aar kom en bleg Student ud ved den anden
Ende, siger M. Hindhede med nogen Ret. Adskillige Drenge — især
af dem fra Byen — faldt dog ud undervejs, fordi de manglede Lyst
eller Evner, maaske som Oversiddere — 2 Aar i en Klasse — tabte
Modet.
Morsom eller oplivende var Undervisningen jo ikke, saa gammel
dags, den var. Der var rigelig med Lærere ('Hørere«): foruden Rektoren
C. A. Bendtsen 2 Overlærere (Riis og Kinch), 7 Adjunkter og 3 Time
lærere.
Paa en enkelt Undtagelse nær gav Lærerne egentlig ikke Prygl
uden for, hvad Sjællænderne kalder Utuskestreger, — navnlig ikke
Rektor, som var den eneste, der havde Strafferedskab — et ikke tykt
Spanskrør. Brugtes dette en sjælden Gang, var det paa Rektors Væ
relse; han tog Synderens venstre Haand og dansede rundt med ham,
idet han bankede hans Trøje, der mellem Skulderbladene kunde skjule
et Landkort.
Jacob A. Riis, min Klassekammerat til 5. Kl., blev — skønt doven
herhjemme — en stor Mand i Amerika (New York), Præsident Roosevelts nære Ven.
De Lærere, jeg syntes bedst om (d'Origny, Ramsing, Salto, Lindbæk)
døde tidlig af 'Tæring«, kun den første dog i min Skoletid.
Var man flittig, kunde man faa fri Undervisning fra sit 2. Skoleaar. Det betød 40 Rd., og saa syntes det at gaa af sig selv med
aarlige Understøttelser, saa man kunde sande Penge til Studentertiden;
først da blev sidste Halvdel udbetalt. I København var ogsaa 2 Fri
pladser paa Borks Kollegium forbeholdt Studenter fra Ribe: 'ikke dog
Jurister og andre Keltringer«, stod der i Anordningen for Stiftelsen.
Vi 'snød« slemt, ved de halvaarlige Examiner især, navnlig i
Matematik Det ansaas for hæderligt at hjælpe en Kammerat — ogsaa
overfor Angreb af Borgerskolens Drenge, med hvilke vi i de yngre
Klasser sloges vældigt, dog kun med de bare Hænder og Næver. Ved
Opslag i Ktasserne havde Rektor ogsaa forbudt os at gaa med Spad
serestok (og ryge Tobak). 'Rosinstilke« kaldtes Latinskoledrengene af
de andre Drenge i Byen, og det fandt vi meget krænkende. Forresten
gik vi ikke i nogensomhelst 'Uniform« eller ensartet Beklædning, havde
end ikke før efter 1864 Kokarde i Huen; kun faa ejede Overfrakke.
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Med Borgerskolens Drenge fandt vi jo sammen i 14 eller 15 Aars
Alderen til Konfirmandundervisning hos Stiftsprovst Bojsen eller Pastor
Moe. Sidstnævnte havde 4 Sønner i Skolen, 2 af dem mine Kamme
rater i 7. Klasse.
Værst ved Skolen var vel den lange Skoletid: fra 8 —12 og 2—5
(en Dag til 6 ) Me Aaref
— kun Lørdag Aften fri og en Efter
middag aMaanedslovs, naar der ikke var en Fridag i Forvejen som
Kongens Fødselsdag (den 6 . Oktober, saa fra 1864 den 8 . April) eller
Grundlovsdagen. Af Ferier havde vi kun 14 Dage i Jul, 7 i Paaske,
4 i Pinse og Sommerferie fra 23. Juli til 23. August. Der var meget
Hjemmearbejde med Stile og ^Opgavers og unyttig Udenadslæren.

„ H e jm d a l" 1929.
Som sædvanlig begyndte aHejmdal« at røre på sig, så snart Sommerferien
var forbi, dennegang under megen Larm og med hellig Iver. Ikke fordi der just
var så meget at gøre Blæst af. — Antallet af Medlemmer var sørgeligt lille — men den
Utilfredshed, der i de sidste Ar har murret rundt om i Geledderne, slog ud. Vel
hører en Portion Sludder og Spektakel med til enhver ordentlig Gymnasieforening,
men der må dog være visse Grænser. Man fandt disse overskredet; noget måtte der
gøres. Men hvilket? Ja, det var det, der optog Sindene så stærkt.
Det blev til en grundig Omformning af Lovene, en Række små Reformer,
der søgte at standse noget af Uvæsenet. Således blev f. Eks. de to tvungne Fore
drag, der efterhånden var blevet en ganske parodisk Forestilling, ombyttet med et
frivilligt, der så skulde være mere omfattende, og hvortil et ordentligt Forarbejde
var en Forpligtigelse.
Også Diskussionerne blev frivillige, men forandrede iøvrigt ikke Karakter,
hvad der heller ikke var nødvendigt. De vedblev at være lige så stormende som
før, og som ellers var det alle Tidens brændende Spørgsmål, der blev sat under
Debat,
At Katedralskolens Lærere har både Forståelse af og Interesse for 'Hejmdal«, gav Auktionen og Lærerforedragene Beviser for — det første set fra et ma
terielt Synspunkt. Hvad Lærerforedragene angår, var der i År adskillige af dem. De
høstede både Begejstring og Taknemmelighed — uden dem kunde det falde vanske
ligt at få den lødige Del tilfredsstillende opfyldt.
Afslutningen, Hejmdalsballet, var særdeles vellykket. Foruden Hejmdalisterne
med tilhørende Herrer og Damer, var Rektor Willumsen og Lektor Nørregård med
Fruer til Stede.

___________

Ært HepHaMfsi.

S et. C a th a rin a -B rø n d e n i Ribe.
Et Minde om Byens Storhedstid.

Vi gengiver nedenfor efter Tegning af Ripenser-Bladets skattede
Tegner, Guldsmed Harald Jacobsen, et Billede af den ny Brønd, skabt
af Billedhuggeren Aw&rg RMwh/atnY/, som i Fjor Vinter er rejst paa
Set. Catharinae Plads, populært kaldet Munketorv, ved den gamle
Klosterkirke.
Brønden, der er i gammel middelalderlig Stil, tager sig prægtigt
ud. Den symboliserer Ribes Storhedstid.
Der er først Reliefferne; det skønneste af dem alle, synes vi, er
den rene Ansgarskikkelse med Kirken. Vi ser Anders Sørensen Vedel
paa Liliebjerget prente de første danske Folkeviser; Menneskets Kamp
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med Havfruen, o: Havets Vælde, der vil ødelægge Staden, og endvidere
Munken, Ætlingen af hine Brødre, der lagde Stenene tit Kirken i
Pladsens Baggrund og endelig Skibene, der »vendte Sejlene^ mod
England paa Farten fra Middelalderens Ribe, som Adam af Bremen
fortæller om paa sit Middelalderlatin.

I Midterpartiets Søjle fortsættes Historien. Ogsaa her ser vi Munken,
dernæst den driftige Borger med Pengeposen, Lovgiveren med Bogen
os Retfærdighedens Sværd og den protestantiske Præst, som saare vel
kan være en Brorson. Mejslet i Granitten træder disse Skikkelser
smukt frem. Et meget smukt Kapitæl kroner denne Gruppe, og ojenpaa
knejser Pladsens Vartegn, Set. Catharinae Broncestatue, den yndefulde
Kvindeskikkelse med sine Symboler: Kronen, Hjulet og Sværdet
Det er vor Overbevisning, at den nye Brønd vil blive til stor Glæde
for Borgerne. Kunstværket har kostet 20'000 Kr. Heraf yder Carlsbero-fondet lO'OOO Kr., medens Kommunen kontant yder bOOO Kr.,
medens de resterende 4000 Kr. udredes af et Fond, som Byraadet
raader over til Byens Forskønnelse. Vi finder, at de Penge er givet
S°dt
y g- 22.
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Vor gamle Skole deltog i Dagene 16. -1 8 . Maj i det 11. danske Gymnastik- og
idrætsstævne i Sønderborg, hvori var anmeldt fra hele Landet 520 Piger og 882
Drenge. Ripenserne deltog baade i Gymnastik og Fodbold.
Under de traditionelle Former fejrede Skolen den 2. Februar sin Vinterfest.
kørst samledes de 300 Deltagere i Gymnastiksalen til den yderst fornøjelige Opfø
relse af Holbergs ^Henrik og Pernille«. Saa fulgte Spisningen med Taler og San-e
og sluttelig dansedes der. Det blev en i alle Maader fornøjelig Fest.
Den o. Marts afholdtes det ordinære Forældremøde paa Skolen. Kl. 8—12 var
Undervisningen tilgængelig for Forældre og Værgers Besøg.
Kl. 1 aabnedes det egentlige Forældremøde. Viceskoledirektør Franck, Frederiksberg talte om «nye Skoleforsøg og gammel Skolepraksis«. Rektor Willumsen
aflagde Beretning om det forløbne Skoleaar, og sluttelig var der Kaffebord.
m
125 Aars Dag mindedes den 2. April paa Skolen. Lektor
Nørregård holdt Foredrag om Digteren, og Adjunkt Johansen læste Eventyr.
den 2 ^ M a j^ '^ Gymnastikopvisning afholdtes den 10. April og Sangopvisningen

En r i p e n s i s k

Fugleven.

Vejassistent S a a b y s Samiing.
Naar man klargør gig, hvilke saare forskellige Kræfter og Lyster,
der fører Jægeren til at jage sit Bytte, saa vil man standse ved een
eneste smuk og værdifuld Bevæggrund, Lysten til at kende de mang
foldige Dyrearter og beundre deres Skønhed. Et meget smukt Eks.
paa en Jægers Forstaaelse for Fuglene er C. Saabys Fuglesam!¡no i
Ribe. Den omfatter henimod 140 af ham selv udstoppede Fugle,"d.
v. s. noget nær Halvdelen af de Fuglearter, som forekommer i Danmark.
Denne Fuglesamling i to store Glasskabe giver straks en besøgende
et stærkt Indtryk af Fugleverdenens Pragt og Rigdom. Forneden i
det store Skab knejser de vældige Rovfugle, Havørnen og Kongeørnen
med deres svære Fjerdragt og hvasse Blik. Om Havørnen kan for
tælles, at den anskudt i Vingen (5. December 1895) sendte den ap
porterende Jagthund bort med blodig Snude og slog sine Kløer gennem
Strandfogdens Søstøvler ind i hans Smaastøvler, saa han maatte gaa
til Ydre Bjerrum med Ørnen paa Støvlerne, før han hk Hjælp til at
vriste Ørnens Kløer op. Mellem Ørnene titter de ikke uanselige Fugle,
Duehøg (Vedsted St.), Ravn (Estrup Skov) og Krage frem. Herlige
Vandrefalke, en ung og en gi. Fugl, ses. Staalblaa Ryg og lys, nedre
Del af Hovedet, som staar skarpt imod den sorteblaa øvre Del, en
Hjælm med brede Remme om Kinderne. Den døde Fugl minder os om
denne indianeragtige Jægers Strejftogter paa haarde, rappe Vinger
eller i kredsende Svæven, der tegner sig mod Skyerne som to Tre
kanter om en kort Lineal, og om dens blytunge Stød mod den arme
Krage eller Vibe, som den vil tage.
1 Skabets midterste Del myldrer Smaafuglenes nydelige Skarer.
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To Halemejser, en Kærnebider, en Tornskade med en spiddet Oldenborre, en Stor Tornskade i pragtfuld Stilling med halvt udbredte Vinger
og aabent Næb, Silkehale, Stillids, den meget sjældne Sortstrubet
Bynkefugl, som i Danmark næsten kun har vist sig i Ribeegnen.
Forrest en Isfugl, rustrød, grøn og blaa, ogsaa en af Ribes Prydelser.
En ung Blaa Kærhøg, hævende sig til Flugt fra Jorden, viser os især
Ejerens Dygtighed som Udstopper.
Skabet rummer ogsaa mange
Ænder, Natugle, Kirkeugle og Fiskeørn o. m. a.
Men et andet Skab indeholder en stor Mængde Vade- og Svømme
fugle. Som en mørk Baggrund Lomvie, flaksende med Vingerne, to
Alke, Krabbedykker, en Blishøne, som gaar til sin Rede med 4 Æg.
Dernæst tre Klyder, Strandskade, Skarv, Odinshane. To Stor Storm
svaler (Ribe Strand opskyllet 4. Nov. 1899 og 1901), svæver med deres
tynde, sorte Svømmefødder over kunstige Bølger, en Bramgaas lyser
med hvide Kinder og silkegraa Ryg. En Hejre saa skøn og ædel i
Tegning og Fjerdragt og Udstopning, som man vist aldrig ser den,
blev fanget i Snestorm for mange Aar siden paa Manø. Viben i
flunkende metalgrøn, hvid, sort og rødbrun Foraarsdragt bøjer sig for
at pille noget op, og dens tynde, spidse Nakketop hæver sig forover
fra dens skønne Hoved, livagtigt som Viberne i denne Tid piller i
Engene omkring Ribe.
Denne Samling staar nu til Salg. Det rigtige vilde være, om den
blev erhvervet af Ribe Stiftsmuseum og opstillet for Offentligheden
eller af Byen og opstillet f. Eks. paa Raadhuset, let tilgængelig for
alle. I vor Tid, da en større Forstaaelse for Naturen vaagner, er der
Brug for Studiesamlinger, i Ribe særlig for en Samling af Ribe-Fugle.
Det er vigtigt, at Ungdommen lærer Naturens Herlighed at kende, for
at den i højere Grad end Fortiden maa kunne bevare den og sig selv
mod Civilisationens Ødelæggelser, at Ungdommen mindre maa hengive
sig til Samlermani, men' iagttage Verden med mere Frygt for at dræbe,
med mere Agtelse for alt det levende.
Dertil vil Vejassistent C. Saabys Samling kunne bruges. Næsten
ingen af Fuglene her er saadan som man almindeligt tænker sig en
udstoppet Fugl, tam og lidt kejtet; men de staar veltilpas og bløde i
deres Fjerdragt, opmærksomme og levende i deres Stillinger, kun des
værre uigenkaldelig døde, men saa vidt gørligt naturtro og derfor
smukke i deres eftergjorte Liv.
_________
ViaT/aG?; ZaM^e.

L e k to r B e c h s L u c re tiu s -o v e rs æ tte ts e .
Kort før jul udsendte lector emeritus V. F. Bech på Nyt nordisk
forlag anden sang av sin oversættelse av Lucretius's »Naturen«. Første
sang udkom i kommission hos Grottrups boghandel i Ribe 1925;
forhåbentlig vil nu udgivelsen på et københavnsk forlag, i forbindelse
med de brudstykker av oversættelsen, der er optaget i det biud om
romersk litteratur, der udsendtes i Gyldendals Bibliotek kort efter, bi
drage til at skaffe denne klassikeroversættelse den udbredelse, den for
tjener.
I den romerske litteratur er Lucretius's digt om naturens orden
(de rerum natura) vel nok det værk, hvis tankeindhold står vor tids
naturvidenskabeligt bestemte livsindstilling nærmest. Lucretius, om
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hvis liv vi desværre så godt som intet ved, udover at det faldt på
borgerkrigenes tid og avsluttedes år 55 for vor tidsregning, viser sig i
sit digt som en glødende, ja fanatisk beundrer av Epikur, — ikke som
denne både da og nu ofte opfattes: som talsmand for en ubekymret
appetit på livets vekslende tillokkelser —, men som den mand, der
ene virkelig bade bragt et evangelium, der løftede den tyngede men
neskeslægt ai jævne med himlene. Ti for Lucretius, der lidenskabeligt
følte med den forblindede menneskehed i ubestandige og oftest lave
drifters vold og alligevel med utilfredsstillet higen efter at få hold på
tilværelsens usikkerhed, var der ingen tvivl om årsagerne til menne
skenes vildfarelser; det var rædslen for det ukendte, vakt og næret av
religionen, rædslen for lunefulde guddommes leg med menneskeskæbner,
rædslen for dromme og ikke mindst dødsrædslen. Men han vidste
også en lægedom: Epikurs atomistiske verdensforklaring med de ufor
anderlige naturlove og dermed følgende tilintetgørelse ved døden (der
jo kun betyder, at atomerne adskilles for at søge nye forbindelser)
kaster et klarende lys over tilværelsens gåder; for den flygter uviden
heden og frygten, med den går mennesket rankt gennem livet og for
lader det som en gæst gildet for afyldt av liv og med ligevægtigt sind
at søge den trygge hviles. Lucretius nærede således stor tillid til tan
kens beroligende magt over menneskesindet, og han satte sig da det
mål i alysende klare sanges at lægge det vanskelige stof frem for sine
medmennesker, på samme måde, sir han selv (1.939 ff), som lægen,
der gir barnet medisin, ved at tilsætte denne med velsmagende hon
ning lettere får den til at glide ned. Og dette er lykkedes for ham i
en saadan grad, at aNaturens ikke alene blev et digt, der som et
tanketungt læredigt genlyder av bevisernes hammerslag, men tillige
viser os Lucretius som en virkelig digter, der betager ved sine billeders
anskuelighed og sine heksametres vellyd og måske i særlig grad ved
den geniale intuisjon, hvormed digterens fantasi foregriber en senere
forsknings resultater (beromtest vel i skildringen i 5. sang av menne
skets barske kår på det forste primitive trin for ildens brug).
Det vil forhåbentlig av denne summariske karakteristik tilstrække
ligt fremgå, at en oversættelse av Lucretius's digt betyder en meget
væsentlig berigelse av vor klassiske oversættelseslitteratur. Det er da
også for snart 100 år siden forsøgt av rektor Meisling, der dog kun
nåede 1 . og 2 . sang, der omhandler atomernes opbygning av verden.
Meislings oversættelse, der langtfra er noget ringe værk, er dog i mangt
og meget fejlfuld og nu tilmed forældet, og det er derfor en i høj
grad tiltrængt opgave, som lektor Bech nu i sit otium har taget sig
på, atter at fordanske Lucretius. Opgaven er meget vanskelig, som
Lucretius's opgave at fortolke Epikur på latin var det; selv sir han
til Epikur:
men mig dit mandeværd dog og mit håb
om fryderigt venskabs
nydelse frister til ej nogen arbejdets byrde at
undgå,
lokker til nat efter nat i de kvalm frie
timer at våge,
prøvende frem mig til ord og v e rs ............. (1.134 ff).
ord, som lektor Bech velsagtens ofte har gjort til sine. Lucretius's
sprog er arkaiserende og hans vers *ruller storladne og hojtidelige frem
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med mægtig klang af basuner« (Niels Møller). Mere sagkyndige må
domme om det nojere forhold mellem originalens latinske vers og
oversættelsens danske, men for enhver, der kender lektor Bechs sjældne
fortrolighed med latinen, usvigelige grundighed og utrættelige samvit
tighedsfuldhed vil på forhaand være på det rene med, at den filologiske
side av sagen er i orden. Oversættelsen er som originalen holdt i et
bevidst gammeldags præget sprog, men er til trods for den meget noje
tilknytning til grundtekstens konsentrerede sætninger flydende og for
bavsende letlæselig.
Alle, der som jeg gennem de foreliggende to sange har haft den
berigelse at stifte bekendtskab med Lucretius's mandige storhed, vil
vide at takke lektor Bech for hans moje og ønske, at han, nu da han
nærmer sig den alder, der ifølge en Udtalelse av Edvard Brandes er
mandens kraftigste og mest produktive, må få lyst og vilkår til at
fuldende den danske Lucretius-oversættelse og skænke os de manglende
fire sange.
FJVA ¿Mad.

Et B ræ n d e v in s fa d s H isto rie,
eller hvordan min Far ! 1864 i Ribe kom til et Sæt nyt Tøj.
— A /'

Æ J)i. ÆroMMXMM. —

I Aarene 1884—88 var jeg Lærling i Købmand Andr. Hansens
Forretning i Ribe. I disse Tider var Salget af Brændevin ret betydelig.
Forretningen maatte lukkes tidlig op om Morgenen for at kunne be
tjene de Kunder, der gik paa Arbejde, med den halve hele eller Pægl
Brændevin (1 Pgl. kostede da 10 Øre), som hørte til Frokosten. Bety deligst var dog Salget af denne Vare i s Siettiden«, den Tid da
Engene omkring Ribe skulde slaas, hvad jo den Gang kun skete med
Leen, et meget strængt Arbejde, der jævnlig i Løbet af Dagen fordrede
sin Snaps som Styrknings- og Oplivelsesmiddel for Sietkarlene.
Naar den Tid begyndte, blev der af enhver Lodsejer af Engene
hentet Vs eller Vi Anker Brændevin i Ribe. Ligesaa til Brug i Jule
tiden. Husmændene og de mindre bemidlede maatte nøjes med at faa
en aSkæggemand« til 2 å 3 Potter fyldt, mens Gaardmændene kunde
tillade sig Købet af Vs eller Vi Anker, og de der havde — maaske
besværlige — Aftægtsfolk paa Gaarden at underholde, var Aaret igen
nem de bedste Kunder i nævnte Vare. Det hed sig da saa smukt, at
gamle Folk ikke maatte betages den vante Nydelse. Afholdssagen var
jo endnu — i al Fald i Ribes Omegn — kun i sin Vorden. Men man
kunde ikke frigøres for den Tanke, at den store Gavmildhed af denne
Vare mod de gamle havde en anden Baggrund, sammenholdt med det
gamle Ord: 'A t naar man kom paa Aftægt, behøvede man ikke selv
at bede om en snarlig Død«.
Naa, op mod Julen, ja, allerede fra Begyndelsen af November
Maaned, blev Ankere og Skæggemænd fyldte med Brændevin — til
Julen skulde den være af 8 "'s Styrke, mens den til andre Tider kun
var 7" — og henlagt parat til Udlevering, naar Juletravlheden begyndte.
For at spare paa Fragten, blev Spritten taget hjem fra Brænderierne
i 16 " s Styrke og derefter opblandet med Vand til den ønskede Styrke-
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grad — Vandet dertil skulde som bedst passende i dette Øjemed hentes
fra Pumpen paa Torvet, hvorfra man med Aag over Skuldrene hjem
bar 2 Spande (Træspande) ad Gangen — men ved denne Opblanding
blev Varen uklar og maatte sies gennem en Filthat ti! den var krystal
klar og derefter henlægges paa Fade nogen Tid, forinden Aftapningen
fandt Sted paa Ankere etc. Jeg har engang til Jul siet 4 Fade å
c. 700 Potter, og de blev alle solgt.
Blandt de Lagerfade, vi havde i Forretningen, var der et af et
særligt Udseende, og en Dag jeg var beskæftiget med at fylde det,
fortalte min Chef følgende Historie om dette Fad:
I 1864, da Ribe var besat af Fjenden, var han Kommis hos sin
Broder H. J. Hansen paa Torvet og min Far Lærling i samme For
retning. Min Fars Læretid var snart til Ende, og i den Anledning
ønskede han sig et Sæt nyt Tøj, men Udsigterne til at faa dette var
kun smaa. Hans Far var Skipper paa Toldkrydseren ved Sønderho
med en Gage af 20 Rgdl. maanedlig
Kosten i de Maaneder, Far
tøjet var under Flag — omtrent de 9 Maaneder af Aaret — og nogen
Hjælp hjemmefra øjnede han ikke, da der ikke kunde afses nogen
større Sum af Faderens smaa Indtægter, men saa kom Tilfældet ham til
Hjælp. Ved Siden af Købmand H. J. Hansen var Sprøjtehuset, og
her havde Østrigerne deres Lager af Vine, hvoraf der daglig udleve
redes et Kvantum til Soldaterne. En Dag var saaledes et stort Fad
Vin trillet uden for Sprøjtehuset for at omtappes i mindre Fade, da
der lød nogle for Fjenden foruroligende Signaler, vist fra Sønderport,
og alle de Soldater, der var beskæftiget med Omtapningen af Vinen,
forlod i største Skyndsomhed Torvet og vendte ikke mere tilbage.
Andreas Hansen og min Far, senere Købmand og Fabrikant S. M.
Kromann i Sønderho, besluttede sig til ved Aftenstid, da Vinen endnu
henlaa uden for Sprøjtehuset, at rulle den ind i Købmd. H. J. Hansens
Gaard, og da der ikke senere blev rettet nogen Henvendelse til dem
om dette Fad, betragtede de Vinen som Krigsbytte, som de solgte til
H. J. Hansen og delte Pengene derfor. Nu fik min Far Penge til et
Sæt nyt Tøj. Da min Chef siden etablerede sig, tog han Fadet med
sig som en Trofæ.

2. Jutedag er ihv. Stiftamtmand i Ribe, Kammerherre G. v. Stemann, afgaaet
ved Døden i sit Hjem i Haderslev i en Alder af 84 Aar. I 22 Aar var Afdøde
Stiftamtmand i Ribe, hvor den dygtige Embedsmand af den gamie Skote nød megen
Anseetse. Siden 1921 havde han boet i Haderstev.
Den 4. Januar jordfæstedes Generalkonsul, Minister Johannes Bøggilds Aske
paa Ribe Kirkegaard. Ministeriet var repræsenteret af Legationsraad Falkenstjerne.
Endvidere saas bt. a. fhv. Forsvarsminister Brorsen, E. Mazar de ta Garde, Amts
vejinspektør Knudsen fra Haderstev og Borgmester Kaathauge. R. S. var repræ
senteret af Journalist Rosenstand.
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Fru Ida Gjern, Enke efter Herredsfoged Gjern i Ribe (1872—1900) er den 7.
Januar død i København.
Vandværksbestyrer Tarp fyidte den 13. Januar 70 Aar.
Den veikendte gamle Ripenser, Konditor C. J. Backhaus døde den 25. Januar,
71 Aar gammel.
Tegneren Hakon Spliid har udført en meget smuk Plakat for Ribe Turistforening.
Motivet med Domkirkens Taarne og de røde Tage har viden om vakt Beundring.
Fhv. Købmand, Skatteraadsformand Otto Nissen er den 30. Januar død, 72 Aar
gammel.
Som bekendt har Byarkivar Termansen og afdøde Lektor Bloch ydet betyd
ningsfuld Medvirkning ved Fortsættelsen af Kinchs nRibe -t. I denne Anledning har
saavel Hr. Termansen som Enkefru Bloch af :Kinch«-Udvalget faaet overrakt
Eksemplarer af Værket med Dedikationer i Guld og Farver, udført af Bibliotekar
v. Holstein Rathlau i Aarhus.
Der er sat Kræfter i Bevægelse for, at det nye Landsarkiv for Sønderjylland
kommer til at ligge i Ribe.
Forlovelse er deklareret mellem Frøken Jørga Hybschmann og stud. med. Næss
Schmidt, samt Frøken Karen Agerbæk og stud. med. Erik Baggesen, alle agamle!
Ribeelever.
Den 16. Februar fyldte vort Medlem Herredsdommer J. Jensen i Brædstrup
70 Aar.
Købmand Jens Andersen har solgt sin Ejendom i Sortebrødregade til Læge
Christen Agerbæk.
Maleren Stephan Ussing holdt den 18. Februar en udbytterig Auktion over en
større Samling Malerier. Kunstneren tager den 1. Juni 2 Maaneders Studieophold
i Ribe.
I Februar Maaned holdtes i Kunstforeningen i København en smuk Minde
udstilling af Billedhuggeren Chresten Shikkilds Arbejder. Shikkild var Student
fra Ribe (1904) og døde i Italien i 1927.
Lektor cand. & theol. mag. Vilh. Balslev, som glædede Ripenser-Bladets Læsere
med sine friske Erindringer i sidste Numer, fyldte den 2. Marts 70 Aar. Lektoren,
der er Søn af Biskop Balslev, blev Student fra Ribe 1877.
Ribekredsens Venstre fejrede den 7. Marts fhv. Forsvarsminister Brorsen ved
en smuk Fest i Ribe.
V. Vedsted Sogns Menighed har rejst en smuk Mindesten paa Pastor Otto Rosen
stands Grav.
Skatteprocenten i Ribe er 6,6 mod 6,8 i Fjor.
Former Peter Hansen Nielsen, Medlem af 0. Vedsted Sogneraad, udsender til
Efteraaret paa Nyt Nordisk Forlag (Arnold Busck) en Bog om sin Deltagelse i
Verdenskrigen.
Forlovede: Frøken Ruth Due, Datter af Pastor Due, Oens, og stud. theol. P.
Knudsen, Søn af Proprietær Knudsen, Hjortvad.
Sydjydsk Landmandsbank i Ribe har udvidet sin Aktiekapital fra 400,000 Kr.
til 800,000 Kr.
Vort skattede Medlem Købmand Jens Andersen er fra 1. April udtraadt af
Ribe Byraad. Fra mange Sider vil man beklage, at Hr. Andersen bestemt har ønsket
at opgive det kommunale Arbejde for helt at hellige sig sin Forretning. I 9 Aar
har Købmand Jens Andersen haft Sæde i Byens Raad, hvor han med den største
Interesse er gaaet op i Arbejdet. Hans Efterfølger i Raadet er Dommerfuldmægtig
N. Bruun.
Redaktør Franz v. Jessen er nu vendt hjem fra sit mangeaarige Ophold i Paris
og har taget varigt Ophold i Charlottenlund samtidig med, at han er blevet knyttet
til den Ferlevske Presse. Redaktøren var som bekendt Medlem af Ripenser-Sam
fundets første Bestyrelse og har siden fulgt vor Forening med den største Interesse.
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Biskop Oluf Olesen er den 12. April død efter flere Aars Svagelighed, omtrent
70 Aar gammel.
I 1H14 blev Oluf Olesen Stiftsprovst i Ribe og i 1923 blev han Biskop Kochs
Efterfølger paa Ribe Bispestol.
Biskop Olesen var en ejendommelig og særpræget Personlighed og en ualmin
delig Prædikant, der vandt mange Venner i den gamle By. I nogle Aar var han
en dygtig og afholdt Lærer i Religion for Katedralskolens øverste Klasser.
Den 11. April døde i en Alder af 87 Aar Enkefru Ramsing.
efter forlængst afdøde Adjunkt Ramsing ved Ribe Katedralskole.

Hun var Enke

Direktør for Spare- og Laanekassen for Ribe By og Omegn C. Tuxen fyldte
Skærtorsdag 70 Aar.
Læge Christen Agerbæk er for 3 Maaneder ansat som 2den Reservelæge paa
Sindssygehospitalet i Vedsted.
Ribe Domkirke skal i Sommer have en Del af sine Fundamenter fornyede. Det
koster 100,000 Kr.
Adjunkt Johansen har afløst Lektor Knudsen i Ribe Kunstforenings Bestyrelse.
Det er i Aar 75 Aar siden .Ribe Politikorps! afløste den gamle Borgervæbning
og 75 Aar siden "Ribe Fugleskydningsselskab! stiftedes. Begge Jubilæer skal fejres.
Fra 1. Maj har Branddirektør C. Rosenstand taget sin Afsked som Hovedagent
i Ribe for Statsanstalten for Livsforsikring, hvilken Stilling han har beklædt i 45 Aar.
Statsanstalten udtrykte sin Tak for den lange og gode Virksomhed og sendte
en pragtfuld Blomsterkurv.
Fra 1. Maj er Postassistent Grothe ansat som Statsanstaltens Hovedagent i Ribe.
Den 4. Maj fyldte Konsul M. Windield-Hansen i Vejle 80 Aar. Konsulen, der
er en Broder til fhv. Bankdirektør Windfeld-Hansen i Ribe, anlagde i 1892 Vejle
Bomuldsspinderi, der i Fjor overgik til et Aktieselskab med Sønnen H. J. WindfeldHansen og Firmaets mangeaarige Prokurist som Direktører.
I Begyndelsen af Juni Maaned vil der i Radio blive udsendt en RfAea/feM,
arrangeret af Ribe Turistforening. Der bliver Foredrag af Seminarielærer cand.
theol. Helge Haar (holdt af Elith Reumert) om Ribe samt Recitativ af Ribedigte,
Musik og Sang.
I Lektor Balslevs udmærkede Artikkel i forrige Nummer havde Sætternissen
forstyrret det rfpewsis&e Sprog i Citatet: aGjeddebukkemælk er møj tykker' som
Flød':. ¡Som var rettet til end.
Den 9. Marts viedes i Fredericia Frøken Edith Houlberg og Guldsmed Harald
Jacobsen, Ribe.
Borgmester H. Kaalhauge fyldte den 26. December 60 Aar.
Stiftsprovst Westergaard er blevet kaaret som Grundvigianernes Kandidat til
Ribe Bispestol. Den anden Kandidat til Embedet bliver Pastor Dr. theol. L. Koch,
Diakonissestiftelsen.
Polarforskeren Lauge Koch har taget Doktorgraden.
Vort Medlem Telegrafist Tage Hansen i aStore Nordiskes, sidst i lrkutsk, har
faaet et Aars Orlov og afgaar derefter med Pension paa Grund af Personale
reduktioner. Hr. Hansen har i 15 Aar været ansat i Selskabets Tjeneste.
Margarinefabrikant Krogh i Ribe har oprettet en lille Sølvrævefarm.
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U n g d o m s m i n d e r fra Ribe 1861-67.
Af Pastor emeritus H. E n g b e r g , Ørting.
11 .

Der blev ikke tænkt paa Drengenes legemlige Udvikling, at de
kunde lære at bruge Kroppen og Lemmerne, især i Overgangsalderen.
Kun 2 Timers Gymnastik eller Svømning havde vi om Ugen og 1
Times fælles Sang, aldrig Sang i en sTime«, d. v. s. Undervisnings
time. Vi havde 10 ugentlige Timer i Latin og kun en Slags Studen
tereksamen, kaldet Artium.
Mit 6-aarige Ophold i Ribe falder forøvrigt i 2 lige store Dele, den
sidste lysest i Mindet. I 8 Aar boede jeg tæt ved Domkirken hos den
brave Bager Aagaard, lige overfor Porten til Grejssens Hotel (nu Hotel
Dagmar). Der delte jeg første Aar Værelse med en 5—G Aar ældre
Discipel, Jes Nielsen Degn fra Brøns i Sønderjylland, et af de ædleste
Mennesker, jeg har kendt. Han blev i 1864 Student med Udmærkelse,
men døde samme Aar af Tæring. Siden hk jeg en yngre Sambo fra
Darum, som hed Chr. Gad. Vi gav hver 150 Rd. for alt frit i Huset,
ogsaa Lys (Tællelys) og Vask. Husmoderen Line viste mig ikke ringe
moderlig Omsorg.
Fra 23. August 1864 boede jeg hos Købmand Christen Jensen øverst
i Sønderportsgade — hk alt frit og 2 smaa Værelser for 140 Rd. aarlig;
her følte jeg mig mere selvstændig, var eneste ^Pensionær«, til min
Broder Johan kom den 22. August 1866. — Nogle Disciple gav kun
120 Rd. aarlig for alt frit.
De første Aar havde jeg egentlig for lidt at bestille, da jeg havde
let ved Naturhistorie og Matematik. Først 3. Aar kom jeg til at »læse
Morskab«. Der var paa Skoleh et fortræffeligt »Discipelbibliotek«,
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foruden et stort for Lærerne; der var ogsaa udmærkede Samlinger af
tørrede Planter, udstoppede Dyr og fysiske »Apparater«.
Det varede iænge, før jeg fik jævnaldrende Kammerater, og saa
mest blandt dem i Skolen, der som jeg var fra Landet, nemlig Bonde
sønner fra Sønderjylland (flere kom 1864 fra Haderslev lærde Skole til
Ribe). Saa kom jeg ind paa Friluftsliv med Kammerater i Fritiden.
Vi spillede ikke meget Pind eller Klink, men især fra Marts Maaned
»Lybbcs« — med Kugler, der trilledes, af graat og brunet Ler eller
højst Marmor — et Spil, jeg aldrig har set før eller siden. Vi legede
fra 1862 Krig — Tysk og Dansk — delt i to lige store Flokke —
baade i Plantagen og ved Møllebakken, et Stykke Øst for Byen. En
hver, der faldt til Jorden, skulde betragtes som død. Især trak Skibs
broen os til sig; dengang laa der ikke faa Skibe, store og smaa —
ogsaa hollandske. Kanalen var jo nylig gravet. Ribe kunde kaldes
Byen med det meget rindende Vand. Løb der ikke hele 3 Strømme
af Nibsaaen gennem Byen, dannende de tæt bebyggede Øer: Mellemdammen og Nederdammen, og en Aa lige Nord for, en Arm af Nibsaa
lige Syd for Byen — ialt altsaa 5 dybe Vandløb, indbydende til Baadfart,
Skøjteløb om Vinteren og Svømmeøvelser ved Slotsbanken fra Maj til
Oktober. Her lærte jeg tilgavns at ro og »vrikke« en Baad; at skøjte
og svømme kunde jeg hjemmefra. Jeg lærte at »entre« og klatre op
ad et Tov ved Armene alene, men drev det aldrig til at danse paa
Linie som 3 af Kammeraterne: Otto og Carl Moe og Frederik Kolvig;
de var ogsaa vore bedste Gymnaster.
Plantagen, jeg har nævnt, var en lille Lund Vs Fjerdingvej Nord
for Ribe paa begge Sider af Landevejen til Varde og Kolding, som
vi dengang var stolte af, og som først delte sig Vé Mil nordnordøst
for Byen. Plantningen var begyndt af Stiftamtmand Moltke, over hvem
der var en Mindesten. Derfra har jeg Minder om de første Grund
lovsfester, jeg har overværet; de gjorde stærkt Indtryk paa mig, vel
besøgte, som de var. Der lød varm Sang — og Tale for Kongen,
Fædrelandet og Grundloven, mest ved Embedsmænd. Der var jo et
Utal af Embedsmænd i Ribe; det var ikke for ingenting en gammel
Stiftsstad med en stor Fortid; engang havde den 6 Kirker og 6 Klostre,
nu kun ca. 4000 Indbyggere. — Fra Plantagen husker jeg iøvrigt Ud
ryddelseskrig af os Drenge mod Oldenborrer om Foraaret. — Vi havde
nogle Lørdag Eftermiddage Riffelskydning paa en Bane ved den østre
Del af Plantagen; jeg drev det kun til at vinde en lille 3. Præmie,
som vi endda var 2 om! I den vestre Del var der en Bæk med høje
Brinker. Der udmærkede jeg mig ved en tør Martsdag at springe ned
og staa længe og øse Vand op, indtil en ved Jakob Riis' Uforsigtighd
foraarsaget Ildløs i tørre Siv og Træer var slukket. Jeg hk slemt vaade
Ben og Klæder, men gik hurtigt hjem. — Syg ved jeg — Gud ske
Lov! — aldrig af at have været; men jeg husker dog, min gode
Værtinde — Madam Aagaard — gav mig Hvidløg om Morgenen mod
Mavepine og Sedativvand mod Hovedpine; siden har jeg ikke faaet
det. Madame hed forresten dengang paa Landet kun Præste-, ikke
endnu Degnekonen, men mange i Købstaden.
Vejen ud til Plantagen var — som Rosenalléen Øst for Byen —
en yndet Spadserevej; men den kunde i Stormflodstider om Efteraaret
blive oversvømmet af Saltvand. Jeg har set druknede Køer og Faar
ligge dér; men Landevejen Syd ud af Byen — til Tønder — lige nylig
begyndt, blev saa høj, at den kunde ikke komme under Vand, derimod
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nok Vejen tit Seem, Landsognet til Ribe. Ogsaa ad denne Vej gik
kørende kgl. Post, nemlig til Haderslev: lukket Vogn og rød Kusk
med Valdhorn.
Med den kgl. Post nordpaa og med Landevejen, han fulgte, blev
Æ&e

Gvwrd i øderne.

Under Kastanien ses Rektor Professor Bendtsen
og Pedei Sülas Nielsen.

jeg godt kendt, har flere Gange kørt i Postvogn til Ribe fra Tarm eller
Lyne Kro, som laa 5 Fjerdingvej lige Øst for mit Hjem. Der maatte
kun være 4 rejsende i Vognen og 1 hos Kusken paa Bukken, og der
skulde køres 1 Mil i % Time, skiftes Heste omtrent hver 3. Mil Det
var dyrt at køre med Posten, kostede 2 Mark Milen. Mellem Tarm
og Ribe (10 Mil) kostede Turen 20 Mark, d. v. s. 6,66 Kr., hvad der
var mange Penge dengang. Mest kørte jeg med lukket Dagvogn fra
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Ribe til Varde (5*/i Mil); det kostede kun 1 Mark Milen, men tog lang
Tid. Saaledes kom jeg fra Ribe til Varde allerede i Juleferien 1861
og blev der modtaget af min Fader, som 2 Gange aarlig med egen
Vogn hentede Varer hos Urtekræmmer (Haunstrup) og Klædehandler
(Ole Palludan).
Der var meget morsomt gammeldags ved Ribe. En Trommeslager
gik jævnlig gennem Gaderne og udraabte allehaande Bekendtgørelser
og Vittigheder. Om Natten havde vi Vægtere i Gaderne. De sang
hver Time de kønne gamle Vægtervers fra Kl. 10 Aften til Kl. 3 'i
det mindste. Det lød godt, og de 4 første Vers kan jeg endnu huske
fra den Tid: Ordene og en gammeldags Tone, som nu ikke er kendt.
Der var 3—4 Vægtere, som skiftevis en Uge kom forbi mine Vinduer;
men kun en (alille Brorson*) sang rigtig kønt.
Der var ca. 30 krumme Gader, Gyder og ¡'Slipper* i den lille By.
Sagen var, at de allerfleste Huse havde kun ét Stokværk, var rejst
af Egetømmer med udfugede Mursten imellem; de havde Have bag
ved, maaske ogsaa Stald. Ikke faa Ribeborgere havde nemlig Ager
og Eng og Køer — af den store Ballumrace, jeg aldrig havde set før.
Mange Køer blev om Sommeren trukket gennem Gaderne til daglig,
endsige naar der var Marked paa Torvet. Da havde vi Drenge Løjer
af fra et Skjul at ramme Dyr og Folk med Kitkugler gennem smaa
Blik-Pusterør. Vi havde ogsaa lange Pusterør af Træ — indtil 3 Alen
lange —, der kunde dræbe Fugle. I Ripensernes Haver groede især
Pæretræer; deres Frugt syntes mig meget billig tilfals om Efteraaret.
Vi var lært til at sige Ripenser og ikke Ribenser om en Ribeboer.
Overlærer Kinch sagde, at Navnet Ribe kom af Latin: ripa, en Strand
bred !
Meget tiltrækkende for os Drenge var Slotsbanken tæt Vest for
Byen. Indgangen til den var igen fra Vest; ellers var den omgivet
af en vældig Bræmme Tagrør i de gamle Grave, som jeg dog har set
helt tørre. Banken rugede dengang i ensOm og nøgen Storhed over
sine Minder. Sagn gik om Løngange under Gravene ind til Byen; men
Jordbunden maa have været alt for vaad til sligt. Nærmest i Byen
ligger Korsbrødregaard, hvor Biskoppen nu bor; i min Tid boede han
i Taarnborg, Puggaardsgade, hvor nu er Posthus. Der havde H. A.
Brorson boet, og der boede de 2 Bisper, jeg saa: Daugaard og Balslev.
Kom man nordfra til Ribe — og jeg er kommen der paa flere
Maader, ogsaa med Bøndervogne, som skulde hente Møllesten, der
bragtes tilsøs fra Holland —, da saa man paa Landevejen i flere Timer
Ribe Domkirkes svære Taarn rage op mod Syd forude. Ja, allerede
paa Højdedraget Syd for Varde mente jeg at skimte det. Forbi en
ærværdig Kro for hver Mil nærmede man sig saa den gamle Købstad,
naaede gennem Plantagen over en Bro ind i Saltgade, som vi ogsaa
kaldte Nørreportsgade, siden forbi Ydermøllen, Midtmøllen og Slusen
ved Skibsbroen, over ialt 3 Broer den nogenlunde brede Storegade, der
udmundede paa Torvet.
Ira Midtmøllen har jeg et Minde. Mølleejer Hansen havde 2
Sønner, Ib og Hans, i Latinskolen, den yngste sammen med mig i 4.
Klasse.
Han var just ikke legemsstærk, hvad det for os Drenge betød
meget at være; men naar vi kom til ham i Vandmøllen, var han en
stor Karl. ¡¡Kan D u gøre det?* sagde han og tog en svær Sæk Korn
paa Nakken. Vi, der var stærkere end han, kunde kun bære halvt
saa meget; han havde opøvet sig til sin Kraftgerning fra lille af.
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Midt paa Torvet ligger Domkirken, i alle Maader Stadens Midtpunkt.
Der er nok i Ribe en Kirke mere, den ærværdige Katrinekirke syd
østlig i Byen ved Siden af det gamle Sortebrødrekloster, som kaldes
den ældste helt bevarede Klosterbygning i Danmark — fra 13. Hundredaar efter Kr., siden Reformationen Ribe Hospital. Men Domkirken er
jeg mest fortrolig med, boede jo i 3 Aar med Udsigt til den, i Huset
nemlig mellem Apoteket og Weis's Gæstgiveri (i gammel Stil). Den
har i Nordvest sit omtrent 80 Alen høje, mægtige firkantede Vagttaarn,
bygget et Hundredaar senere end selve Kirken, som er af Danmarks
ældste, fra Kong Niels' Tid (1104—34), lige gammel med Viborg og
Lunds Domkirker, og som oprindelig havde 2 slanke Taarn med Spir
— lig det i vore Dage, efter min Ribetid, genopførte Marietaarn. Kir
ken er kun 102 Alen lang, V3 kortere end Aarhus Domkirke, men er
skønnere baade udvendig og indvendig og overgaar i Bredde (56 Alen)
alle andre danske Kirker.
Det kostede kun 4 sk. (8 Øre) at faa Adgang til Taarnet, fra hvis
Flade der er den dejligste Udsigt helt til Skamlingsbanke, Blaavandshuk og Vesterhavsøerne til Silds Nordspids; men man kom der jo ikke
let alene, skulde ad de snævre Trapper forbi de svære Klokker, af
hvilke den største — Stormklokken — ikke snakkede med til daglig,
uden naar der var Ildebrand. I Taarnet var et vældigt Ur med Ur
skive til alle 4 Verdenshjørner, og det syntes mig altid at gaa rigtigt.
Jeg husker en Midnatstime, vist i 1863. Vægterne peb og lod lyde
det uhyggelige Raab: »Brand — Brand! i Væverfabriken!! — Giørtz'
Fabrik laa lige Syd for Kirken. Jeg ynkede ham, der skulde op at
klemte med Stormklokken. Snart begyndte dog denne uhyggeligt at
rinoæ. Der lød Raab fra Gaden: »Fabrikens Dampkedel kan springe!«
og In an spaaede væltede Mure, ja, maaske Domkirkens Nedstyrtning!
Det blev imidlertid ingen stor Ildebrand, ikke nær saa stor som den
tæt ved Hospitalet, da »Ulle«s vældige Høstak brændte ved Selvan
tændelse efter at have lugtet svedent i flere Dage. Den Brand blev
der lavet en Vise om (»Der er Brand i Klostergade —«).
Inde i Domkirken lærte vi ved vor Tysklærer Jakob Helms Hjælp
især at beundre den store Kuppelhvælving lige over Kirkens Korskæ
ring. Den var ca. 35 Alen over Korets Gulv og svimlende at se op i.
Man skal nok helt over til Konstantinopels Sohekirke (Moske) for at
Unde en tilsvarende Kuppelbygning.
Jo mere jeg tænker paa mine 6 første Ungdomsaar — dem, jeg
tilbragte i Ribe —, des klarere staar det for mig, at de falder i 2 helt
forskellige Dele. Mit venlige Syn paa Byen og dens Befolkning —
om end ikke just paa Latinskolen — stammer fra de 3—4 sidste Aar.
Da jeg den 21. Juli 1867 forlod Ribe som lykkelig Student, var det
ligefrem med dyb Vemod; jeg havde faaet Byen kær og følte mig nu
hjemme.
To Gange hk jeg eftertrykkelig Prygl: en Gang en Skoledags Mor
gen paa Hjørnet af Puggaardsgade og Sønderportsgade. Jeg blev kaldt
til Hjælp af en yngre Discipel, der var angrebet af Borgerskolens
Drenge. Han slap; men jeg hk en hel Sværm over mig og blev slaaet
haardt til Ve for mig og mine Bøger. Det blev forresten hævnet
grundig et Par Dage efter af min Ven, Sønderjyden Kruse Vinding.
Ánden Gang, jeg hk Prygl, var i et Hjørne ved Skolegaarden; jeg blev
aldeles kHnet til af Snese vaade Snebolde.
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En g a m m e ! Ribe-Vise.
Disse gamle Vers stammer fra 80ernes Ribe og er sikkert blevet til ved Sam
arbejde mellem gere af Byens vittige Hoveder efter en Nytaarsaften, hvis Resultat
foruden Morskaberne blev, at flere af Byens «pæne Folk« maatte møde hos Dom
meren, Borgmester Hjort, i Retten.
Et Far Navne maa nærmere forklares:
''Sisse« og sjatte« er Adjunkt Fischers Døtre Clausine og Frederikke. Olga er
Købmand Vaubels Datter. «linen« og «Am« er Herredsfuldmægtig, senere Borg
mester Etatsraad Ramsing og Frue. Ældre Ripensere vil let forstaa Resten.
I Ribe er en vældig Sjov.
Borgmesteren vil ej gi' Lov
til Nytaarsaften at holde Kommers
eller om ham at skrive et Vers.
Han derfor Petersen sendte ud,
paala' ham ej at gaa som en Stud,
og passe paa Damerne især,
for dem har Borgmesteren saa inder] ig kær.
Af Folk blev noteret en gruelig Flok,
Herrer og Damer, det ved vi nok.
For Retten de blev stævnet ind.
Nu gælder det om at hytte sit Skind.
Den næste Dag for Retten stod
Sisse og Jatte med knækket Mod.
De loved' højt af Straf belært
aldrig mere at slaa en Ært.
Da traadte ind i samme Sal
Møller Hansen i Ho det gruelig gal.
Fordi Niels Lind har brændt en a',
skal jeg saa derfor Straffen ta'?

Skolerejsen

Saa sa' han med et giftigt Blik,
idet han ud af Salen gik:
Naar næste Gang vi Brand skal ha',
træffer vi vel Dommeren hos Resia.
Til Slutning kom den lille Olga.
Hun danser forresten saa dejlig Polka.
To Kroner hun maatte bøde smukt,
men hun havde ogsaa en Potte brugt.
Nu siger man ogsaa, at Imen og Am
skal møde i Retten, hvilken Skam
og Ærgrelse vilde det volde mig,
men jeg tænker, Fruen kan holde sig.
Nu fine Folk Moralen mærk:
Driv Nytaarsnat aldrig Balladeværk.
Hold Døren lukt og Lyset slukt,
saa rammes du ikke af Hjortens Tugt.
I Visen ovenfor er glemt,
og det er rigtignok meget slemt,
at Resia ogsaa for Retten kom.
det drømte nok Dommeren ikke om.

ti!

Norge.

Af Lektor Tage N ø r r e g å r d .
Hele to Skolerejser kan jo siges at være udgaaet fra Ribe Katedral
skole i Aar — Spejderrejsen til Frankrig og Norgesrejsen. Den sidste
var den beskedneste — i Varighed og i Omfang; den bød ikke paa
en saa straalende og broget Række Indtryk som den anden, til Gen
gæld paa saa herlige Naturindtryk som nogen Rejse i Europa kan
det. Den var anlagt efter Grundsætningen: ikke mangt, men meget,
og jog tror, at ingen af Deltagerne kan have uudgaaet at have faaet
nedfældet et vældigt Billede af norsk Natur.
Vi var 22 Deltagere — 17 unge, næsten alle Realklasse og Gym
nasium; fra Skolen desuden Adjunkt Frk. Mortensen, Pedellen samt
undertegnede med Hustru. For Lederen havde denne Tur en stor
Fordel, vi benyttede os af en af de Ture, Foreningen «Norden«s norske
Afdeling har ordnet, og fra det Øjeblik, vi steg i Land, til vi rejste,
var alt ordnet foi os, Natteleje, Mad og Billetter til Baner og Sevær
digheder. Og ordnet fortræffeligt; den eneste Indvending, man kunde
gøre, og den gjorde i al Fald ingen af Deltagerne, var, at det næsten
var altfor godt ordnet; vi levede næsten hele Tiden som almindelige
Turister og prøvede kun lidt af den Enkelhed, som en Skolerejse skulde
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være præget af. Kun een Nat laa vi i rigtigt Skolekvarter, paa Madrasser
i et Spejderhus; det var i Lillehammer, og det Natteophold var yderst
vellykket; det indlededes med et Bal i Sovesalen til Tonerne af Bent
Nors's Harmonika, og afsluttedes med et køligt og forfriskende Bad i
Mesnafossen. Og saa var der Sørejsen op og ned paa Dæk; der kunde
man ikke klage over for meget Komfort; men Vejret var lunt og i
det hele gunstigt, saa det gik ret let; paa »Kong Haakon«, som vi
sejlede op med, blev der ogsaa gjort alt muligt fra Skibets Side for
at bøde paa Dækspladsens Mangler, hvad man derimod ikke kan sige
til Ros for »Melchior«s Besætning; der mærkede man ikke nogen
Interesse for Dækspassagerer, tværtimod.
Turen gik den 4. Juli fra Ribe over København — med Tivoli
besøg, Tur i Dyrehaven og Bade paa »Helgoland« — til Oslo, hvor
vi paa Opturen kun var en halv Dag.
Næste Dag kørte vi, i reserveret 2. Klasses Kupeer for halv 3. Klasses
Billet, den smukke Tur til Lillehammer, hvor vi i Løbet af et Døgn
besaa de pragtfulde Sandvigske Samlinger — Nordens mest imponerende
Bygningsmuseum — og Mesnafossens talrige Fald; derefter fortsatte
vi med Bane gennem Guldbrandsdalen til Sel oven for Otta, og herfra
gik vi til vort Bestemmelsessted, Ulsvolseteren, et Fjeldhotel i den
store Sæterby Hovringen neden for Rondefjeldene. Her levede vi saa
et Herreliv i en Uge; Kvarteret var fortræffeligt, Vejret mærkværdigt
heldigt; skønt det til Dels var noget uroligt, blev vi ikke vaade een
eneste Gang og havde de herligste Belysninger. Og Naturen — den
er ikke til at beskrive eller gengive fotografisk; øde, for nogle vel
for øde, men vældig: store, udstrakte Vidder, omkredsede af Fjelde;
til den ene Side Rondanes Tinder, til den anden i det fjerne Jotunheimens
Snebræer, alt badet i den lette tindrende Fjeldluft, det mest ubeskri
velige af det hele. Hver Dag gjorde vi nu Ture, til Toppe og Udsigts
punkter, Ture, hvor de tykke Sokker og Støvler kom til god Nytte,
naar det gik gennem Myr eller paa Urens Klippeblokke eller over de
utallige Bække. Den største Tur var en 10 Timers March op paa
»Smedebælgen«; den gjorde da ogsaa kun de 11 raskeske Fodgængere,
deriblandt een Pige. Badepladsen bør ogsaa nævnes; hvor en Elv
fossede ned i en dyb Klippespalte, var der et herligt kombineret
Styrte- og Svømmebad, hvor man kunde rutsje med Fossevandet ned
i en rolig Dam eller lade sig overskylle af Vandstyrtet. Som et ekstra
Tillæg til Opholdets »Lyksaligheder« kom en improviseret Biltur gen
nem den øvre Guldbrandsdal og Romsdalen til Aandalsnæs ved Roms
fjorden, over 300 km i en overdækket Lastbil, anstrengende, til Tider
noget halsbrækkende for Sletteboer, men med Skønhed for alle An
strengelser, en af de pragtfuldeste Ture i Norge. Eilers tror jeg, vi
gjorde rigtigt i at vælge en Tur, der bød paa længere Ophold paa eet
Sted; dets Skønhed fæstede sig varigt i ens Sind, Ture kunde gøres
efter hvers Evner og uden hindrende Bagage, og saa havde man hver
Aften det hjemmevante hyggelige Sted at vende tilbage til, hvor man
hilstes velkommen af elskværdige, interesserede Husfæller. For det
var ikke blot »Norden«, der havde gjort alt saa godt som muligt for
os; alle de Nordmænd, vi var sammen med, viste os den største Elsk
værdighed og Hjælpsomhed. Ikke blot paa vort eget Hotel mødte vi
den Interesse, men ogsaa fra andre Gæster paa Høvringen. Midt ude
paa Vidderne blev vort Selskab hilst med en Tale og et norsk Hurra
af Gæster fra Nabohotellet, og da vi rejste og havde taget en hjertelig
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Afsked med Ulsvolseteren, med gensidige Taler, Hurraraab og Kipning
med Flaget, hilstes vi til sidst ogsaa af Flaget paa det andet Hotel
og kraftige Hurraraab. Blandt vore Minder vil ogsaa mange være
knyttet til den hyggelige Pejsestue og Aftenerne om de knitrende Baal,
ikke mindst den Aften, da vi, Danske og Nordmænd, kappedes og
forenedes om at synge nordiske Sange. Det var nemlig et værdifuldt
Træk i Rejsens Fysiognomi, at vi havde Sangen med overalt; vi med
førte et helt lille Orkester, Guitar, Mandolin og Harmonika, og saa en
hel Del gode og glade Sangere, saa Togrejser, Dampskibsture og
Marcher oplivedes af Sange — til Udstyret hørte ogsaa Højskole
sangbogen. Ikke blot Sangen havde vi med, ogsaa Humøret; det var
en Flok glade og elskværdige Rejsefæller vi var ude med; og da Lykken
fulgte os, saa at vi hverken havde Sygdom eller Rejseuheld under hele
Turen, tror jeg nok jeg tør sige, det var en helt igennem vellykket Tur.
Hjemturen gik igen til Oslo, hvor vi var halvanden Dag, med Ture
til Holmekollen og Frogner samt til Bygdø; derfra sejlede vi til
Frederikshavn og fortsatte hjem med Bane. Turen sluttede den 18.
Juli, varede altsaa 14 Dage, og kostede ialt ca. 140 Kr. foruden
Lommepenge.
_

Fug!e!iv

i Ribes

Omegn.

Af cand. theol. Halfdan L a n g e .
Fuglevenner behøver ved Ribe ikke at tænke blot med Vemod paa de store
Tider da Konditor Bjerrum og andre opdagede mærkelige Fuglearter i og ved Ribe
og vakte Opmærksomhed ior Egnen. Der kan fra de sidste Aar meddeles om mange
gode Fund.
. , , ,,
som Konditor Bjerrum paaviste som en ny Ynglefugl for Dan
mark i 1872, men som efter 1894 ikke sikkert blev paavist, er nu paany hjemme
hørende i Ribe. Den udrugede i 1927 Dnger i Klosterets Buegang, boede 1929 paa
Fabriken og 1930 paa Katrine Kirke. Man hører den synge med en underlig,
vrinskende Stemme hele Sommeren, f. Ex. fra Vandtaarnets Spids, fra Katrine
Kirkes Byggestillads eller fra Fabrikens høje Skorsten.
Æd&'O'eHew ( = Haverødstjert) yngler sparsomt i Danmark, synes at brede sig
i Sønderjylland. Den sang i Sommeren 1929 til Stadighed i Bispegaardens Have
og havde i 1930 Unger paa Kirkegaarden.
ÆøyesaTMereM, som Herluf Winge saa i Ribe Plantage 1881, og som ifølge Mag
nus Clausen var almindelig i Aarene omkring 1906, har jeg forgæves søgt indtil
1927 da en Rede blev fundet med Æg tæt ved Byen, desværre blev den langsomt
tømt af æggesamlende Drenge fra Byen, uden at de vidste, hvilken Sjældenhed de
havde med at gøre.
. , ,
, ,
KvækerRnke (1886, 1892) og Guldpirol (1863 til 1893) er ikke gentundet ynglende,
derimod
den sære, papegøjeagtige Grankoglefugl, rød eller grøn, med en
ivrig Kk!yt-klyt«-Stemme og hurtig, lav Flugt, har i Vinter ynglet i Trasborg og ved
Gjelsbro og for Resten tiere andre Steder i Nørre- og Sønderjylland. Korsnæben
er i denne Sommer almindelig ved Ribe o. m. a. St., maaske ligesom i 1927 talrigt
indvandrende fra Europas nordøstlige Granskovsbælter. Alle Oplysninger om dens
Forekomst ønskes.
^
,
,
Medens Brushønsene aftager i sørgelig Grad, yngler Sier KoMiirsneppe nu regel
mæssigt i Omegnen, ANwiyæMd og ¡Skeand helt inde ved Byen og Grawmd i Flad
tagerne mod Øst. Den lange, lange Vandring, som Moderfuglen foretager med de
nyfødte Ællinger helt ud til Havet, er meget farlig. Ræve og Rovfugle gør dem
vel neppe noget, men Mennesker. Saaledes fangede en Bondemand ved Tønder
vejen en Gravand med to Ællinger og solgte dem siden til Baekhaus' Kondrton,
hvor de endnu pryder Haven. Det er selvfølgelig ganske ulovligt at tage Gravænder
eller deres Ællinger ind om Sommeren; desuden er det ødelæggende for Fugle
bestanden. Værst var det dog, at Manden ikke tænkte paa de øvrige 6—14 Ællinger.
De er vel omkommet af Sult —
xthi moderløs vare de arme smaa,
o, har du en Moder, da skøn derpaah
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Som Stiftsprovst havde Biskoppen Sæde i Skolens Forstanderskab,
nu rykker han som Biskop ind i Eforatet.
Gymnastiklærer Stockholm Simonsen udtalte derefter: Jeg vil gerne
udtale en Tak til Rektoren for de smukke Ord, der blev henvendt tit
mig, og til Rektoren og Kollegerne for det gode Samarbejde. Ogsaa
en Tak til Pedellen, der har holdt saa tint Orden. Jeg bringer tidligere
og nuværende Elever en Tak. Jeg vil ikke mindst savne de smaa.
Gid I altid maa gøre jeres gamle Skole Ære.
Et Leve for Ribe
Katedralskole (Hurra).
Med Sangen »I Danmark er jeg fedt« sluttede derefter den smukke
Aarsfest.
*
*
*
Lektor ved Ribe Katedralskole V. Andersen er fra 1. August udnævnt til Lektor
ved Ordrup Gymnasium.
Til det ledige Embede som Lektor eller Adjunkt er indkommen 8 Ansøgninger.
Stud. mag. A. Stensig vikarierer og endvidere er midlertidig ansat som Timelærer
inde eand. mag. Frk. Nilsson.

Distriktslæge H. V. Arntz er død i København, 88 Aar gammel. Afdøde var
Student fra Ribe i 1863 og bl. a. 1891—1908 Sygehuslæge og Distriktslæge i Tarm.
Fhv. Borgmester Ghr. Ferslev i Køge har i denne Sommer besøgt Ribe, hvor
han jo i mange Aar var Herredsfoged, for at hilse paa gamle Venner.
Paa Generalkonsul, Minister J. E. Bøggilds Grav paa Ribe Kirkegaard er der
rejst et smukt og ejendommeligt Gravminde, udført af Kunstneren Anders Bundgåard. Paa en stor Natursten ses en Mandsskikkelse skridende opad, symboliserende
Vandrevejen opad og fremad i trofast Virke for Fædrelandet.
Den 7. Juni viedes i Ribe Domkirke Frøken Inger Marie Hansen, Datter af
pensioneret Lokomotivfører H. i Ribe, og Chauffør R. C. Petersen i Hellerup.
Biskop Olesens Efterfølger paa Ribe Bispestol blev Stiftsprovst S. M. Westergaard. Den meget afholdte Gejstlige har været Stiftsprovst i Ribe siden 1923.
Forstanderinden for Ribe Stats-Kvindeseminarium, den meget afholdte Frøken
Louise Mohr, har af Helbredshensyn taget sin Afsked og taget Bopæl i Hellerup.
Forlovelse er deklareret mellem Frøken Gudrun Jepsen (Student fra 1930 (Datter
af Bankdirektør J. i Ribe og stud. med. J. Utke Ramsing, Gentofte. Endvidere
mellem Frøken Næss-Schmidt, Datter af Sygehuslægen i Ringkøbing, og stud. mag.
Heinrich Christiansen, Søn af Rektor C. i Aarhus, tidligere Lektor i Ribe.
Bladet Hlde og Hjemme« for den 27. Juli bragte en interessant Artikkel om
Ribe af Magister V. Hermaneen og Tegninger af Hakon Spliid, hvem ogsaa Bladets
farvetrykte Omslag med Ribemotiv skyldtes.
Den 20. Juli viedes i Taarnby Kirke Frøken Ebba Vibæk, Datter af Pastor
emeritus V., og Telegrafist V. Peters, Esbjerg, Søn af Tømrermester W. Peters i Ribe.
Den 30. Juli viedes i Næraa Kirke Frøken Dagmar Larsen, Datter af afdøde
Kateket L. i Ribe, og Kommunelærer cand. phil. A. P. Frederiksen, tidligere Ribe.
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Vort Medlem Tandlæge Stouge er vendt hjem fra Island og vil efter at have
faaet jus praktikandi tage Bopæl i København med sin islandske Frue.
Maleren Stephan Ussing har paa et 2 Maaneders Studieophold i Ribe fuldført
godt en Snes tiltalende Motiver fra den gamle By.
Statsgeolog V. Nordmann foretager i denne Eftersommer nogle interessante
geologiske Undersøgelser ved Ribe.
Arkitekt N. Christof Hansen, der har bygget Aandssvageanstalten og Amtssyge
huset i Ribe, er afgaaet ved Døden, 67 Aar gammel.
Under Arbejdet med Funderingen af Domkirkens Kor har man fundet to mid
delalderlige Kister, den ene af Tufsten, den anden af rødlig Weser Sandsten.
Overretssagfører H. 0. Harck i Varde kunde den 18. August fejre 25 Aars
Overretssagførerjubilæum.
Sognepræst i Tostrup pr. Merløse Dr. phil. 0. I. Scharling, Søn af afdøde
Professor Henrik Scharling, er udnævnt til Stiftsprovst i Ribe.
Paa Rockaway Halvøen ved New York er en nyanlagt Park blevet opkaldt efter
Jacob A. Riis, hvis Navn ogsaa er knyttet til et Parkanlæg i Chicago.
Danske i New York paatænker at rejse et Monument for Jacob Riis ved Ind
gangen til Parken.
Vort Medlem Købmand Jens Andersen kan den 18. September fejre 25 Aars
Købmandsjubilæum.
Seminarielærer, Kirkehistorikeren cand. theol. Helge Haar fylder den 7. Sep
tember 50 Aar.
Sagfører, Kaptajn L. H. Kiær i Skjern er den 24. August død, næsten 89 Aar
gammel. Han var Broder til Ribe Bys Æresborger, Stiftsfysikus Konferensraad Kiær.
Maleren Achton Friis har opholdt sig paa Ribeegnen for at gøre Studier.
Adjunkt Sv. Norrild har faaet Stipendium til en Studierejse i Sverige.
Ribespejderne har under Adjunkt Krebs' Ledelse pr. Omnibil i Tidsrummet
2.—30. Juli foretaget en Rejse til Holland, Belgien, Frankrig og Tyskland.

Fra Ripenser
Samfundet _
....................... ........... ....

mmt'm

Ripenser-Samfundets 19. ordentlige Generalforsamling afholdes
som sædvanlig i Forbindelse med Rusgildet, antagelig i Slutningen
af Oktober.
%
Næste Nummer af Ripenser-Bladet udsendes umiddelbart efter
Aarsfesten, og Aarets 4. og sidste Nummer udsendes som sædvanlig som Julenummer.
Gamle Elever, der ligger inde med Erindringer fra Skoletiden, bedes venligst sende
disse til Redaktionen i Ribe.
Efter Ønske af en Del Medlemmer i Ribe paatænkes det i November Maaned
at afholde en lille Ripenser-Samfunds Fest paa Hotel ^Dagmar« i Ribe.
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v. Støckens Plads
Telefon 242
Ribe
Telefon 242

Byens største Udvalg i prima
Dame-, Herre- og Børnefodtøj
De &e<Me Barer/
De Za/Nr/s/e Drés'cr /

B E S Ø G E R B E RIBE??
Glem da ikke en original,
smuk Ribe Souvenir fra
HARALD JACOBSEN
Sølvsmedlen
ÆB. Æne/brAaMfHMiy o / JMpenser-

C.

W ITTS

EFTER.

Volmer Stockholm Simonsen.

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

H B e n tz o n s B ogh an d el
Telf. 41.

Glarmester, Ribe.

Ribe.

Telf. 41.

Stort Lager af Raderinger, Prospekt
kort og Souveniers fra Ribe.

Højskolehjemmet, Ribe
(Juii tillige Ribe Holme)

Største Udvalg i Ribe-Biiieder.

T elefon 3 1 7

Gode Værelser - Telf. 257
D. y/iom.s'eM.

________ ___ _______ ^

H A A { §
Ribe

Ritie Bys Histnrie
1 6 6 0 -1 7 3 0 .
-=*s*=-

Fortsættelse af

Kinch".

Nyt Nordisk Forlag
Arnold Busck, København,
Købmagergade 49.

H A ^
Ribe

Snedkermester

Antikke Møbler sælges
og restaureres.
B i l l e d s k ær e r a r b e j d e udføres
Cigaretetuier af 700
Aar gammelt Træ fra
Set. Catharinae Kirke.
Møbler efter originale Tegninger

F ra

sv u n d n e

T id e r s

R ibe

FotograSer å 2,50 Kr. pr. Stk.

Pris: Heftet 10,50 Kr., indb i
Vælskbind 15,50 Kr.

C

NØRGAARD N I E L S E N
Fotograf - Ribe - Teif. 177.

Faas ! alle Boglader.

Bør ejes af enhver R ipenser.

Huski
a t a n m e ld e F ly tn in g til
Redaktionen

i R ibe.
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B ø g e r in d b in d e s

M. C h r i s t o f f e r s e n
Roy/ttMdet* - Æ&.

Konditori & Café
Grundiagt 1854 Ribe Tlf. 81
Kendt
ade Æpeneere.
Koncert:
Søndag Ki. 4—6 og hver Aften
Kl. 8—11.
Bgr*

S to r sm u k H o v e

„Ribe Stifts-Tidende"
Grundtagt 1786
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og trykkes i Ribe.
Bringer de bedste Efterretninger
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RIBE RADIATORER ^
HAR STØRSTE VARMEEVNE

FORLANG DÜSSE TEL DERES
CENTRALVARMEANLÆG

O s = i^ iS )
KATALOG TILSENDES
PAA, FORLANGENDE

A

RIBE JERNSTØBERI

S M E C ! STORT ROHR
...- -

Skoiem ateriei

—

F oto -U d saig
K o n to ra rtik le r
C u ld fy id e p e n n e

CRr. F.

t i d vinge Jørgensen
RIBE

Telefon 114

Grundlagt 1813

Atusikundervisning
Vioiin o g Kiaver
Præstegade, Ribe: Tetefon 304

BackhansVinterhave

Konditor! & Café
Grundlagt 1854 Ribe Tlf. 81
a / %He RijpgM.sere.

Koncert:
Søndag Kl. 4—6 og hver Aften
Kl. 8—11.
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Træ fra Set. Catharinae
Kirke
Lampe med Skærm 24 Kr.,
Skaate 25 og 15,
Bonbonniere 4,50,
S m a a t i n g 3,75

Isenkræmmer A. N y b o r g
R ibe

-

Tetefon Nr. 60
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D ire k tø r P e t e r Iv ersen .
In memoriam.

En vel kendt og afholdt Ripenser, nu
Direktør for Københavns Fjerrenseri, Peter
Iversen, er den 3. September afgaaet ved
Døden under et Ophold i Norrkøping i
Sverige. Afdøde var født i Ribe den 3.
Juli 1876 som Søn af Farver Iversen. Efter
i 1892 at have taget almindelig Forberedelses
eksamen fra Ribe Katedralskole kom Iver
sen i Handelslære hos Købmand Quedens,
hvor han arbejdede i 7 Aar. Efter at have aftjent sin Værnepligt hk
han Ansættelse hos Købmand Boldt Jørgensen i Randers, hvor han
blev, indtil han i Aaret 1900 ansattes i Berlin i Herreekviperingshrmaet Tounthein. Derefter var han i Aarene 1904—19 Repræsentant
for Skandinavien og Finland for Firmaet Straus & Co.s Fabtikker i
Cannstatt.
P. Iversen, der tidligere havde opholdt sig i England for at studere
Sproget, var derefter paa et Fjerdingaars Ferieophold i Amerika og
blev efter sin Hjemkomst Meddirektør for Københavns Fjerrenseri,
hvilken Stilling han beklædte til sin Død. Da han havde udbredt
Kendskab til Kunderne fra sine mange Rejseaar, besørgede han stadig
en stor Del af Rejserne for Firmaet.
Direktør Iversen havde været svag i det sidste Aar bl. a. for højt
Blodtryk, Hals- og Nyrelidelse. Under et Feriebesøg paa Gottland
paadrog han sig en Forkølelse, og paa Tilbagerejsen blev han syg i
Norrkøping og maatte indlægges paa et Hospital, hvor Døden ind-
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hentede ham. Han efterlader sin norske Hustru, født Tscherning og
en eneste Søster, der hor i det gamle Fædrenehjem i Ribe.
Peter Iversen var ikke alene en meget dygtig Købmand, men til
lige en ualmindelig tiltalende Personlighed. Med en aldrig svigtende
Kærlighed og Interesse holdt han fast ved sin gamle Fødeby og Ven
nerne dér, og dem havde han mange af. I Ripenser-Samfundet vathan et meget skattet Medlem, og han saas ofte ved Foreningens Sam
menkomster sammen med sin samtidige Skolekammerat og Ven, Gros
serer Ballin. Sin Interesse for Ribe og Ripenserne viste han ikke
alene i Ord, men ogsaa i Gerning, og mere end én Ripenser, ikke
mindst af de unge, har modtaget en Haandsrækning af det trofaste
Bysbarn, der er kaldt bort af en alt for tidlig Død.
K. H. R.

En S e j l t u r

paa

Nipsaa.

Vise af Bernhard Balduin Buch.
Kobbersmed Teutsch og Vinhandler Reiche var Tyskere, Fahrner Gæstgiver
paa aGæstgivergaarden«, nu Hotel xDagmar:.
En Hvirvelvind i Maj frembrød,
der nær havde voldt tre Ædles Død,
de nær var druknet alle tre,
men Skæbnen vilde det skulde ej ske.
Julia, Julia o. s. v.
En Søndag midt i Maj omtrent, —
alt andet var nu slet bevendt, —
den Rejse for sig skulde gaa, —
alt længe havde de tænkt derpaa.
Det blev bestemt i deres Raad,
at de skulde sejle i Teutsch's Baad,
og Reiche og Fahrner skulde ro,
thi de var jo stærke begge to.
Hr. Reiche bragte Flasker ti,
Hr. Fahrner Glas at skænke i,
Hr. Teutsch gav 01 og Smørrebrød,
— de vilde ej lide Hungersnød.
Saa lystigt Baaden sejlede,
men Jagten den forfejlede;
thi se, et slemme Vindpust kom,
som kastede hele Skuden om.
Hr. Fahrner fat i Masten tog
og hjalp at kæntre Skudens Skrog, —
de straks i Vandet plaskede
og Ørerne hk vaskede.
Hr. Fahrner raabte: RVandet snart
nu naaet har min Knebelsbart«,
idet han krøb paa Kølen op
og rettede sin ranke Krop.

: Den: Reiche laa og mudrede, —
(mens Teutsch og Fahrner sludrede,) —
han raabte: aDeutsch«, du lange Mand,
kom, hjælp mig op af det kolde Vand«.
Nu alle tre paa Kølen sad
og ynkelig om Redning bad,
da Jensen — Glivemesteren —
i Nøden viste sig som Ven.
Med Mod i Bryst han stævned frem
og førte de vaade Stakler hjem; —
Medaljen burde ventes snar,
den Ting er jo saa soleklar.
Men da vi véd, at i vort Land
ej straks belønnes Redningsmand,
derfor Medaljen ej han faar,
før engang til næste Aar.
Lars Rose og fortjener Pris,
thi virksom var han ligervis,
beviste og en ædel Daad
og hjalp at bjærge den sunkne Baad.
Geværer tre og Proviant,
man senere i Aaen fandt,
Hr. Christian Ernst gav Dykkeren,
han bragte alting hjem igen.
Saaledes løb den Sejltur af,
og det var vistnok Himlens Straf,
/o rd f VépfMM de frodsede
o^ s^yded' so<u de var fossede.
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R e k to r g r a v e paa Ribe K irk e g a a rd .
Paa Ribe Kirkegaard iigger 5 af Ribe Katedraiskoies Rektorer begravede, nem
lig Famssew, TAorup, De?Mh.seM, .FrifseAe og G/h/aard.
Thorups Gravsted, der er pænt vedligeholdt, ligger ved Gangen langs Alléen.
Et sort Kors sidder i en Granitsokkel, hvis Indskrift lyder:
P. N. Thorup
Rektor
født April 1780
død 26. Oktober 1846.
Han var Rektor ved Ribe Katedralskole 1814—1845.
Rektor Bendtsens velholdte Familiegravsted med 5 Grave lindes lige foran
Hovedindgangen omgivet af en Bøgehæk, men uden Gravsten.
Professor Henrik August Bendtsen var født i Frederiksberg den 13.- Februar
1804 og døde i Ribe 27. August 1878. Han var Rektor ved Ribe Katedralskole 1844
—1874.
Mellem Rektor Bendtsens og Rektor Thorups Gravsteder ligger Rektor, Profes
sor Lorens Hanssens Familiegmvsted. Dette, der vedligeholdes af Kirkegaarden, er
omgivet af et smukt højt Gitter, der nylig er blevet malet. Gravstenen er derimod
snavset og Indskriften ulæselig. Formentlig bliver Stenen renset.
Rektor Hanssen var Thorups Forgænger i Embedet. Han, der var Rektor 1782
—1814, døde 1818.
Rektor Fritsche hviler i det Fritsche-Dybdalske Familiegravsted.
Rektor Øllgaard i et af de smukkest vediigeholdte Gravsteder paa Kirkegaarden.
En sort Granitsten kendetegner den af sine Elever saa elskede Rektors Hvilested.

S t o r k e n e o g Nytiden.
I Maskinernes Tidsalder skulde man agte mere paa de levende Væsner. Det
viser sig i vore Dage alt for grelt, at Mennesket forstaar at dræbe. Hvor det bo
sætter sig og baner Vej for hurtige Samfærdselsmidler, der svinder Plante- og Dyre
liv, ja, selv Menneskets eget Sjæleliv synes at tilintegøres til Fordel for det yder,
materielle Liv.
Som en opmuntrende Undtagelse ser man Storkene som trofaste Husfugle paa Teglstenstage i Ribe, paa Stationsbygninger (Gredstedbro) eller Post
huse (Brønderslev). Denne Taalmodighed overfor Menneskets Transaktioner viste
Storken meget smukt i Sommer, da den forsøgte at bygge Rede paa en Telefonpæl
i Saltgade. Den stærkt stigende Storkebestand i Ribe (fra 12 Par i 1927 til 17 i
1930) kunde vanskeligt skaffe sig Reder. Et Par slog sig ned nordligt i Byen og
byggede ovenpaa den øverste Række Telefonsnore og den tilsvarende Tvær-Bære
stang. Eftersom dette rimeligvis forstyrrede Telefoneringen, blev Reden flere Gange
Bamtlich! nedrevet og det lige meget om Storkene byggede videre paa denne eller
hin Telefonpæl. Et Forsøg paa at skaffe en passende Redeplads paa Pælen eller
lige ved, blev ikke gjort, og Storkene forblev golde dette Aar. En af dem laa sent
paa Foraaret ovenpaa Telefonpælen, som om de to skæve Pinde, der ikke var fjer
nede, var dens Rede. Et Par Klude dinglede paa de lavere Telefonsnore som
Minde om Byggearbejdet.
Ved Elektricitets- og Radiotraade dræbes der ikke faa Storke og saares endnu
flere mer' eller mindre alvorligt Det er sørgeligt at se en Storkeunge paa en af
sine første Flyveture, efter at den i 8 Uger har vokset sig kraftig ved Forældrenes
flittige Søgen og Fodren, tørne mod en Traad, vælte rundt i Luften, flakse med de
sorte Vinger, stritte med Benene, og daske nedad med Hoved og Hals og saa
tumle mod Jorden eller mod et Tag mens Fjerene flyver omkring. Særlig farlig er
Højspændingstraadene, eftersom Storkene er saa store, at de spænder mellem begge
Traadene og faar et dræbende Stød ved den svageste Berøring paa denne Maade.
Det skete i Sønderjylland to Somre i Træk (1928 og 29), at en af Fuglene i Lands
byens eneste Storkerede omkom mod Højspændingen; kun mærkeligt, at det stadig
lykkedes den tilbageblivende at finde en ny Mage. I tre Aar blev dog Yngletiden
ødelagt for dem.
Andre ødelæggende Kulturfaktorer er Udtørring af Moser og Søer, Dræning af
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Marker og Enge, hvilket sidste gør Jorden tjeniig for Ploven tidligere end forhen,
saa at en Mængde Kryb, hvoraf Storken væsentlig lever, saa smaat det er, dræbes
førend deres Formeringsperiode kommer. Dog er det næppe Hunger som udrydder
Storkene herhjemme, mere betyder det, at Skydevaaben i stigende Grad er kommet
i Brug mellem rig og fattig, mellem tankeløse og rekordivrige Jægere; paa Godser,
hvor Vildtet ønskes beskyttet urationelt! og i Bjergegne, hvor Storken skarevis
passerer bestemte Passer hvert Aar. Dernæst Klimaændringer i de fremmede
Lande (Sydafrika) som vi desværre ikke kan overse.
Den kære og kloge Fugl skulde ikke være Skive for Skydning og Bytte for
uværdige Kulturpaafund (Forgiftning!! af Græshoppesværme). I Ribe kan vi vel
ikke gøre andet end at sørge for gode Redepladser, hvor Storken selv vil bo og at
fjerne farlige Traade. Men der maa søges Fredningsforbindelser med Udlandet og
give Fredningsforslag fra dansk Side Vægt ved at vi selv freder fremmede Fugle,
især Snepper paa Vej til Norge og Sverige om Foraaret, Svaner og Ænder Efteraar
og Vinter.
Ligesom Dronning Dagmar fra sin Fruerstue paa Slottet skænkede hele Landet
Fred og lettede det for goden Bonde i den fjerneste Hytte i Udmarken, saaledes
skal dansk Fredning og Fuglekærlighed være et Salt i Verden, en Magt der over
taler Nationerne til at elske og værne alle Dyr.

De n o r d is k e S t u d e n t e r s isla n d s fæ rd
S o m m e r e n i 930.
Af Frode S c h ø n , stud. juris.

Det nordiske Studentermøde, der i Sommer blev afholdt i Reykjavik, er det første Studentermøde som har fundet Sted paa Island.
Det blev holdt i Forbindelse med det islandske Altings Tusindaars
Fester, der fejredes i Dagene fra den 26. til 28. Juni. I Mødet deltog
ca. 100 Studenter fra Danmark, 15 fra Finland, 285 fra Island, 25 fra
Norge og ca. 100 fra Sverige. Rejsen foregik med D. F. D. S.s Damper
s*Hellig Olav« med hvilket Skib desuden en Række nordiske Parlamen
tarikere og en Del Turister rejste. Afrejsen fra København fandt Sted
Fredag den 20. Juni.
Den, der indfandt sig i Frihavnen om Morgenen hin Junidag,
maatte hurtigt blive klar over, at der skulde foregaa noget. Foran
D. F. D. S.s Bygning rullede ustandselig den ene Bil op efter den
anden, og ud steg kendte Politikere, kendte Personer fra københavnske
Kredse, ja, for Resten fra hele Landet, Studiner og Studenter. Ende
lig var der mødt en Mængde for at tage Afsked. Med Malmøfærgen
kom et halvt Hundrede svenske Studenter, der lige naaede at komme
om Bord inden Fløjten lød for tredie Gang. Landgangen blev taget
og »Hellig Olav« stævnede mod Nord op i Sundet i det herligste
Sommervejr.
Tidligt den næste Morgen naar vi Oslo, hvor vi skal have Nordmændene og Resten af Svenskerne om Bord. Opholdet i Oslo benyt
ter de fleste til en Udflugt til Holmenkollen og Frognersæteren og en
lille Spadseretur paa »Karl Johan«. Kl. 3 om Eftermiddagen forlader
vi Oslo, og vi kan nu rigtigt nyde Sejlturen paa den smukke Fjord
som vi ikke har faaet set ret meget af under Indsejlingen paa Grund af
det tidlige Tidspunkt. Efterhaanden faar vi Studenter lært hinanden
at kende. Studenterhumøret viser sig rigtigt i de Dage; paa det store
Fordæk hersker der et lystigt Liv. Sang, Musik og Dans veksler, og
oppe paa Promenadedækket bliver Dækspillene taget frem, der arran-
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<?eres utallige 3 Landskampe«; men heller ikke Bridgekortene er glemt.
Sejlturen bliver begunstiget af det bedste Vejr. Kun Søndag viser
sHellig Olav« Tilbøjelighed til at rulle lidt uden at det dog betyder
noget for de fleste. — Søndag Aften boldes den første Fest om Bord;
en Repræsentant fra hvert af de nordiske Lande taler, fra Danmark
saaledes Statsminister Stauning; der bliver drukket Punsch og der
bliver danset. Den Aften passerer vi Fair Isle, og vi naar ud
i Atlanterhavet. — Mandag Aften er det Set. Hans Aften.
Tradi
tionen tro med Graavejr og Kulde. — Dette kan dog ikke forhindre
os i at holde Midsommerfest. Undervisningsminister Borgbjerg holder
en smuk Midsommertale, idet han minder om Grundtvigs Ord: »Aan
den ved sit Redskab skifter, Aandens Løsen er Bedrifter«. Drachmanns Midsommervise bliver sunget, og den unge, norske Digter Nordahl Grieg fremsiger nogle Digte. Sluttelig danses der.
Næste Dag er det atter Sommervejr. Op paa Formiddagen faar
vi Vestmannøerne i Sigte; vi nærmer os Maalet. Først om Eftermid
dagen viser det egentlige Island sig; til at begynde med kun en svag
Antydning ude i Horisonten, men efterhaanden dukker Fjeldene og de
sneklædte Jøkler frem. Forventningsfulde staar de fleste og stirrer
ind mod Landet, det Land, som vi alle har hørt saa meget om; men
som kun de færreste af os har set før i Dag. Mon ikke de fleste af
os i denne Stund mindes A. Munchs smukke Sang:
Yderst mod Norden der lyser en 0
klart gennem Isslag og Taage;
der ved en Bjergild, som aldrig kan dø
Oldtidens Billeder vaage —
Dækspillene og Bridgekortene er blevet lagt bort, de har ingen
Interesse mere. Ved Femtiden runder vi Reykjanes; lidt efter naar
vi ind i den brede Faxefjord, og en sjælden smuk Indsejling forestaar.
Foran os ser vi de mange Fjælde i hvis sneklædte Toppe Solen kaster
sin Glød; over dem alle hæver Esja sig, fornem og majestætisk. Alligevel virker det hele ret dystert og alvorligt, fordi Fjseldene mangler
Vegetation. — Reykjavik skimtes nu forude. Tavse og betagne af
det pragtfulde Skue har vi Studenter staaet i Skibets Forstavn under
Indsejlingen, og vi har paa denne smukke Aften faaet det første Ind
tryk af den islandske Natur, særpræget og ejendommelig som den er.
Vi ankrer nu op paa Reykjaviks Rhed. Havnen er nemlig ikke
dyb nok til at vi kan sejle helt ind. Forbindelsen mellem sHellig
Olav« og Reykjavik vil da under Opholdet komme til at foregaa i
Motorbaade, der sejler Døgnet rundt. Paa Rheden ligger der allerede
en Del fremmede Krigsskibe, som skal repræsentere deres respektive
Lande under Jubilæumsfestlighederne. Kongeskibet &Niels Juel« har
vi passeret da vi sejlede forbi Reykjanes; men det skal først komme
hertil i Morgen. Kort Tid efter vor Ankomst kommer forskellige
Komitéer om Bord for at byde os Velkommen, saaledes Repræsen
tanter fra Altinget og fra Studenterorganisationen. Om at komme i
Land i Aften er der ikke Tale, vi maa altsaa foreløbig nøjes med
Synet. Det er tydeligt at mærke, at vi er kommet et godt Stykke
mod Nord, det vil ikke blive mørkt; ingen er oplagt til at gaa til
Køjs — og inden længe gaar Dansen.
Vi er alle tidligt oppe næste Morgen; det gælder jo om at faa set
noget i den korte Tid vi skal tilbringe her, Desværre er Vejrguderne
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os ikke rigtig gunstige i Dag; det er Regnvejr, men det er dog ikke
saa slemt, at det generer synderligt. — Med den første Motorbaad
sejler jeg ind. Kl. 9Va skal alle Studenterne mødes foran Universitetet;
men jeg er inde saa tidligt, at jeg har et Par Timer til min Raadighed til at se paa Byen i. Byen er dækket af Flag; det mærkes tydeligt, a.t store Dage forestaar. Jeg skal afholde mig fra en længere
Beskrivelse af Byen. Af de mange nye Huse kan man se, at den
maa have forandret sig meget i Løbet af de sidste Aar; men den kan
næppe kaldes smuk og den virker egentlig ret kedelig. Af Bygninger
skal særlig nævnes Altingsbygningen, der tillige huser Universitetet,
endvidere Administrationsbygningen, den gamle Latinskole og Dom
kirken. Højt over hele Byen hæver den nye katolske Kirke sig.
Kl. 9*/s samles vi foran Universitetet. Fra Balkonen byder UniversitetetsRektor, Professor, juris. Einar Arnorsson os Velkommen. Umid
delbart herefter marcherer vi til sGarnla Bio« — det er en af Reykjaviks to store Biografteatre, der tillige anvendes som Forsamlingslokaler.
Her aabnes Mødet af Reykjaviks Studenterforenings Formand,
cand. juris. Thor Thors, der i sin Tale understreger det nordiske Sam
arbejdes Betydning. En Repræsentant for hver af de nordiske Lande
bringer en Hilsen, fra Danmark saaledes Studenterforeningens ledende
Senior, Sekretær Schau. Til sidst taler den islandske Digter David Stefansson, desværre paa Islandsk, som ingen, bortset fra Islændingene, naturlig
vis forstaar. Islændingene siger, at det er en aldeles ypperlig Tale,
og saa passer det jo nok. Efter endt Møde gaar vi til aHotel Borg«
Reykjaviks nye Storstadshotel — hvor vi spiser Frokost. Frokosten
kan utvivlsomt betegnes som særdeles animeret. Her taler Reykjaviks
Borgmester, cand. polyt. Knud Zimsen og Docent, Dr. phil. Alexander
Johannesen. — Samme Aften rejser vi til Tingvellir, hvor Altings
festlighederne skal foregaa de kommende Dage. Rejsen foregaar i
omdannede Lastbiler. At paastaa, at det er en behagelig Køretur, er
i Strid med Sandheden; thi aldrig er jeg blevet rystet paa nogen Bil
tur, som jeg bliver paa denne. Turen gaar over den store Mosfellsheidi, som nærmest maa betragtes som en Stenørken. Det hele virker
ret trist og øde. Paa den ca. 50 km lange Tur til Tingvellirs lykkes
det mig kun at faa Øje paa eet Hus. I Løbet af et Par Timer naar
vi derud. Paa en aaben Plads, hvorfra der gennem Almannagja (en
Kløft) er Nedgang til Sletten, staar vi af. Pladsen er prydet med en
Mængde islandske og fremmede Flag; deriblandt er der et Korsilag
som jeg ikke før har set, det viser sig at være det færøske. Vi be
giver os nu gennem Almannagja og vi staar paa den gamle historiske
Slette Tingvellir. Rundt om Sletten rejser høje Bjerge og Jøkler sig,
mod Nord Sulur og Armannsfell, medens den smukke Tingvallasø
ligger mod Vest. Ned i Almannagja styrter den smukke Øxarårfos
sig. Der er her skabt en ganske vidunderlig Helhedsvirkning, som
jeg sjælden har oplevet Magen til. Lige der, hvor vi er kommet ned
paa Sletten, ligger der en Mængde Telte; her lindes vort Spisetelt,
medens de Telte, som vi skal sove i ligger et godt Stykke herfra.
Efter at være blevet styrket ved en Kop Kaffe begiver vi os da
ned over Sletten til Hvannågja, hvor vor Teltlejr er opslaaet i Læ for
Vinden. Det er maaske de færreste af os, der har sovet i Telt før og
det er heller ikke alle, der er lige begejstrede, men jeg hnder, at der
fra Komitéens Side er gjort, hvad der kan gøres.
Den første Festdag oprinder. I Løbet af Natten og den foregaa-
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ende Dag er Islændinge i Tusindvis stævnet hid fra alle Landets Kan
ter. Da vi om Morgenen begiver os fra vor Lejr til Festpladsen ved
Almannagjå, frembyder Sletten det mest brogede Skue. Flere Tusinde
Telte ligger spredte ud over Sletten, og en stadig Strøm af Mennesker,
de fleste i Nationaldragt, gaar mod Almannagjå. Kl. 9 aabnes Fest
lighederne med en Gudstjeneste i Almannagjås Klipper. Højt over en
tusindtallig Menneskemængde staar Islands Biskop, Dr. theol. Jon Helgåson som en Moses paa Klippen og taler til Folket. Efter Guds
tjenesten begiver alle sig til Lovbjerget, som ligger i Almannagjå.
Her skal Altingsfestlighederne foregaa. — En hel Verden synes at
have sat hinanden Stævne her paa dette gamle berømte Sted. Her
ses den islandske og den danske Konge og Dronning, Sveriges Kron
prins, Ministre, Altingsmænd og Rigsdagsmænd fra de nordiske Lande,
Repræsentanter fra de heste Stater i Europa og fra de forenede Stater,
Præster, Studenter og en Mængde Gæster fra Europa og Amerika.
Hvor mange Mennesker, der i disse Dage opholder sig paa Tingvellir
lader sig vel vanskeligt angive med større Nøjagtighed, jeg vil tro at
ca. 35,000 ikke er helt galt. — Nu lyder Islands Nationalsang: »O
Gud vors lands <t og Islands Førsteminister, T. Thorhallsson staar paa
den flagsmykkede Talerstol og holder den egentlige Aabningstale. Efter
en Kantate aabner Kong Christian Altinget paa Islandsk, og paa Al
tingsmødet derefter taler det samlede Altings Præsident Asgeir Asgeirsson. Efter at Kantatens anden Del er sunget slutter den smukke
Højtidelighed.
Vi begiver os tilbage til Sletten. Efter at have spist Frokost, maa
vi atter ud i vor Lejr; thi Kongen har ønsket at hilse paa os i Lejren,
og saa maa vi naturligvis være xhjemme«. Henad Kl. 4 kommer
Kongen, som imponerer os ved at give os alle, ca. 500 Mand, Haan
den. Efter en halv Times Forløb forlader Kongen igen Lejren, og vi
begiver os nu i smaa Grupper til de forskellige Kløfter og Klipper i
Nærheden. Om Aftenen skal der være Glima — en særlig islandsk
Form for Brydning — paa Festpladsen. Kampen maa dog opgives
paa Grund af Regn. Vejrguderne, der ellers har været os naadige
hele Dagen, har pludselig svigtet os. Der er egentlig ikke meget at
tage sig til. i Regnvejr; vi falder derfor snart tilbage paa det, der altid
synes at staa os aabent: Dans. Bordene i vort Spisetelt bliver ryddet
bort og saa gaar Dansen nok saa lystigt.
Paa den anden Festdag knytter Hovedinteressen sig til den histori
ske Opvisning: Valg af Lovsigemand paa Altinget i 930. En stor
Procession af Goder; klædte i maleriske Dragter som for 1000 Aar
siden, begiver sig til Lovbjerget, hvor de sætter sig i en Halvkreds.
En efter en træder Goderne frem og foreslaar en Lovsigemand. Det
kan ikke siges, at de gamle Goder fatter sig i Korthed; men prægtigt
tager de sig ud disse gamle Goder med sølvgraat Haar og næsten alle
med langt Skæg. Til sidst vælges Hrafu Hængsson til Lovsigemand,
og værdigt forlader Processionen Lovbjerget. — løvrigt anvender jeg
Dagen til at besøge den lille Trækirke, som ligger paa Sletten, og efter
det historiske Skuespil gaar jeg sammen med nogle Kammerater til
Øxarårfossen. Om Aftenen huder Glimakampene Sted, som blev af
lyst den forrige Dag. Det er morsomt at se den mægtige Interesse, som
Islændingene har for denne Sport. I Tusindvis staar der Tilskuere op
ad det Højdedrag, der hæver sig bag Opvisningspladsen, og Glimakongen bliver hilst med en Jubel uden Lige.
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Sidste Festdag oprinder. Om Formiddagen gaar Studenterne i
Procession til Lovbjerget for at overbringe Altinget deres Hilsen. Da
dette er forbi og Frokosten er spist, bestiger jeg sammen med en
Kammerat Armannsfell. Herfra har vi den herligste Udsigt ned over
hele Tingvellir. Som ganske smaa hvide Punkter viser Teltene sig nu,
langt borte ses Tingvallavatn, og bag Søen hæver Fjældene sig igen.
— Kl 4 forlader vi Tingvellir, og Rysteturen fra forleden gentager
sig. Denne Gang har vi dog mere ud af Turen end sidst; thi nu
skinner Solen, og det tager sig lysere ud. Ved 6-Tiden naar vi Reykjavik, hvor vi straks tager ud til 3Hellig Olav«. Baderummene bliver
stormet; efter de forrige Dages Feltliv kan der nok trænges til en
Hovedrengøring. Træthed er nu som blæst bort; men vi skal ogsaa
til at tage fat igen; fra Kl. 0 til 4 er der nemlig Studenterbal paa de
to store Hoteller >Borg« og alsland« og henad Kl. 12 sejler vi igen
ind til Reykjavik. — Denne Aften staar for mig som en af de smuk
keste paa hele Islandsturen. Sjældent, hvis ikke aldrig, har jeg ople
vet en Solnedgang som her. Bag Fjældene i Nord og i Horisonten
mod Nordvest luer Himlen rødt og spejler sig pragtfuld i Havet,
hvorved dette faar et rødgyldent Skær, hvis Lige jeg aldrig har set.
I Forbindelse med de mørke Fjælde i Nord danner det et fredfyldt
og romantisk Hele; en ejendommelig Stemning hersker her. Og efter,
at Solen er borte, og det gyldne Skær er fortrængt, og et sølvgraat
dæmrende Sommernatsskær frembyder hele Natursceneriet et betagende
Syn.
Søndagen anvender de fleste af os til Besøg i Revkjaviks Museer
og Samlinger. Særlig skal her fremhæves Einar Jonssons Museet, der
rummer Billedhuggerens Arbejder, baade hans Skulpturarbejder, der
viser en særlig islandsk Stil, og hans Malerier. — Om Aftenen er der
Bal om Bord paa s Hellig Olav«, hvor de islandske Studenter er vore
Gæster.
Om Mandagen begynder det egentlige Studentermøde. Kl. 10 skal
Professor, Dr. phil. S. Nordal holde Foredrag om islandsk Kultur og
Litteratur. Foredraget maa dog aflyses paa Grund af manglende Til
slutning. Professor Nordal lover da at holde Foredraget paa &Hellig
Olav« paa Hjemrejsen i Stedet for. Om Eftermiddagen indleder
Professor, Dr. B. Ohlin Diskussion om ^Nordiske Uppgifter«. Om
Aftenen er der Pølsegilde om Bord paa »Heilig Olav«. — Den føl
gende Dag holder Professor, Dr. August Bjarnåson Foredrag om Is
lands kulturelle Udvikling og om Eftermiddagen finder Afslutnings
mødet Sted. Her fremkommer Professor Hermansson med den be
mærkelsesværdige Udtalelse, at Islands økonomiske Fremtid viser mere
mod England end mod Norden. — Det er kun et Faatal af Studen
terne, der har overværet Forelæsningerne. De fleste har foretaget
Udflugter i Stedet for, enten til varme Kilder (laugar) i Revkjaviks
Nærhed eller længere bort til Esja, Reykjanæs eller ind i Landet til
Gryla Thrastlundur og Kaldidalur, ja nogle endog til Hlidarende —
Den sidste Aften er en Afskedsmiddag paa aHotel Borg«. Stem
ningen er høj. Vi Gæster har nu faaet lært at synge de islandske
Studentersange, hvis Mening vi knebent fatter og navnlig at sige skaål
(ndtales: skaul). Men Afskedens Time nærmer sig og vi skal ud til
aHellig Olav« for sidste Gang. De islandske Studenter følger os ned
til Havnen, hvor vi gaar i Motorbaadene, og under Hurraraab og
aSjung om studenten« glider vi ud af Reykjaviks Havn. Medens vi
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har festet paa »Hotel Borg«, har Parlamentarikerne holdt Afskedsmid
dag om Bord, hvor de islandske Ministre, Altingsmænd m. il. har
været Gæster. Og har det været vanskeligt de foregaaende Aftener
at faa de islandske Studenter til at forlade Skibet efter endt Fest saa
viser det sig næsten umuligt at faa Politikerne til at bryde op, men
omsider gaar de sidste fra Borde, og der gøres klar til Afrejsen.
Kl. 4 om Morgenen forlader ¡>Hellig Olav« Reykjaviks Rhed, ogReykjavik forsvinder langsomt bag os. Fjældene er hyllet i Taager, og vi
kryber til Køjs for at udnytte Tiden; thi Uret bliver ubarmhjertigt
hver Nat sat 40 Minutter frem.
Den næste Formiddag passerer vi ganske tæt Vestmannøerne i hvis
bratte Klippevægge der budes et mægtigt Fugleliv. Vejret er nu godt
o<? idet Taagen letter over den store Myrdallsjøkul viser Islands Syd
kyst sig i al sin storslaaede Skønhed. Da vi naar Kap Portland drejer
vi mod Sydøst og Island ses snart ikke mere. — Den første Dag af
Hjemturen kan mån mærke nogen Træthed hos Deltagerne; det havde
jo ogsaa været ret krævende Dage, som vi havde tilbragt paa Island;
»de smaa Timer« var jo blevet overskredet betydeligt hver eneste Dag.
Allerede den næste Dag er vi dog i fuld Vigueur igen. Aftenen før
vi naar Oslo er der Kostymebal om Bord — vi fejrer den forestaaende
Afsked med Nordmændene, Finlamderne og godt Halvparten af Sven
skerne, der skal forlade os i Oslo. Det er helt vemodigt at skulle
skilles fra de mange Kammerater, som vi har lært at kende paa
Turen. Lørdag Eftermiddag naaede vi Oslo, som vi forlader igen efter
en Times Forløb. Søndag Morgen ved 8-Tiden passerer vi Kronborg
og 2 Timer senere glider »Hellig Olav« ind i 1 rihavnen, hvor en stor
Menneskemængde er mødt op for at tage imod os. —
Rejsen var endt.

Fra Ripenser

....................

1")

Den 1. November hotdes den 19. ordentlige Generalforsamling
paa »Palace Hotel« Kl. 7^! præcis Til den paafølgende Rusfest er
som sædvanlig Aarets Studenterhold fra Ribe Katedralskole indbudt,
og vort skattede Medlem, Redaktør Franz v. Jessen har lovet at holde
Rustalen. For de ældre Medlemmer vil Festen i Aar faa en særlig Til
trækning derigennem, at den vil forme sig som en Fest for vores alles Gymnastik
lærer, nu emeritus Stockholm Simonsen, der er specielt indbudt og har lovet at
komme. Hr. Simonsen var den sidste paa Skansen fra den lidt ældre Tid, og vi
tvivler ikke om, at en stor Skare gamle og ældre Elever vil møde frem og hylde
den afholdte Lærer.
Men vi kalder ogsaa paa de unge. Det er saa trist at se, hvor faa der møder
fra de forskellige Aargange — fra enkelte Aar slet ingen. Kære Kammerater, skal
vi nu ikke være enige om at træffe Aftale med vore ærede samtidige, at de »han
ker op i. Eriksen« og for en Gangs Skyld møder talrigt frem paa »Palace Hotel«
den 1. November og — allerede til Generalforsamlingen. Lad jeres Røst lyde der
og sig Bestyrelsen Besked om, hvorledes I nu synes, at vor Forening skal føres
frem i den kommende Tid. Det bliver jo dog jer, der skal agere Redningskorps,
naar de gamle falder fra. Vel mødt.
Den 14. November byder Ripenser-Samfundet til Fest paa Hotel »Dagmar« :
I 1925 havde vi jo en vellykket og talrigt besøgt Translokationsfest i Ribe, men
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d'a vi 2 Aar bfter vilde forsøge med en lignende Fest, var Tilslutningen af forskeliige sammenstødende Aarsager saa ringe, at vi desværre maatte aflyse.
Nu har der imidlertid rejst sig Røster blandt Medlemmerne i Ribe By om en
Fests Afholdelse, Ønsker, som Bestyrelsen ikke har ment at kunne sidde overhørig.
Vi venter naturligvis tiest Gæster fra Ribe og Omegn, men vi haaber ogsaa, at en
lille Flok af Medlemmer udenbys fra vil Unde til Ribe den 14 November. De skal
være dobbelt velkomne, og vi vil da garantere dem en fornøjelig Aften.
Vi henviser iøvrigt til Programmet for Festen, som lindes paa Omslagets sidste
Side.
K. H. R.

HTTEREgrETARTIBUS.;
Den 30. August havde Skolen Udflugt med Rutebiler til Ghristiansfeldt og
Skamlingsbanken, hvor Lektor Nørregård holdt Foredrag om Bankens historiske
Minder.
Den 11. September havde 2. og 3. Gymnasieklasse den aarlige geologisk-historiske Udflugt under Ledelse af Lektor Maltbæk og Adjunkterne Jørgensen og Lund.
Turen gik med 2 Rutebiler over Tirslund—Skibelund—Haderslev til Knivsbjerg og
hjem over Røde Kro og Gram.
Adjunkt Blendstrup ved Aarhus Katedralskole er fra 1. Oktober udnævnt til
Lektor ved Ribe Katedralskole.
I en for 31. Marts i Aar foretagen Status over Statens højere Almenskoler
figurerer Ribe Katedralskole med Beløb paa ialt 670,153 Kr. 85 Øre, der specificerer
sigsaaledes:
Skolebygningen er vurderet ti! 534,445 Kr. 85 Øre. Vedrørende Skolens Værdi
papirer oplyses, at der forefindes Panteobligationer til en Værdi af 28,374 Kr. og
desuden »offentlige Effekters med en paalydende Værdi af 113,609 Kr. og en Kurs
værdi paa 102,757 Kr. Af kontante Pengemidler forefandtes 3,400 Kr., og Skolens
"vadhængendes Renter beløb sig til 1,177 Kr.
Paa Finansloven er opført en Bvilling paa 2,400 Kr. til Imprægnering af Skole
bygningens Sydgavl og til Fornyelse af Skolens Plankeværk Nord for Rektorboligen
og mod Sviegade.

U n g d o m s m i n d e r fra Ribe 1861-67.
Af Pastor emeritus H. E n g b e r g , Ørting.
HL

Jeg gennemlevede i Ribe et helt alvorligt og bedrøveligt Aar ind
til den sørgelige Wienerfred 30. Oktober 1864, ja, lige til først den
22. November, da de sidste tyske Besættelsestropper forsvandt Syd ud
af Byen. Fælles Sorg og Modgang forener. Vi latinske Drenge sloges
nu ikke længere med »Gadedrengenes, og disse raabte ikke længere
»Rosinstilke« efter os. Vi var aile danske Drenge, der begyndte at
gaa med Kokarde. Jeg følte som alle Ripensere Trykket af den tyske
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Indkvartering (i mit lille Kammer slog en tysk Stabssergeant sig ned;
jeg maatte ned i min Værts Ane Stue), og jeg saa, hvor Byen blev
knækket, da ved Fredsslutningen dens sydlige og østlige Opland blev
skaaret fra den til Tyskland. Man sagde, Husenes Salgsværdi i Ribe
sank ned til under det halve.
Lige før Krigen 64 havde vi faaet Telegrafsnor lagt til Ribe, nord
fra og sydfra. Teiegrafkontoret blev netop hos min Vært, Bager
Aagaard — i den ny Bygning, han havde opført i sin Baggaard —
ud til Grønnegade. Jeg stod og saa paa, det første Telegram blev
afsendt af selve Telegrafdirektør Peter Faber — en lille tyk Mand,
der var berømt som Digter — især af den aDen tapre Landsoldat«.
Jeg saa paa ham med Beundring, husker saa tydeligt, han sad paa
et Bord og sagde til sin Hjælper: Telegram Nr. 2 skal være til min
Kone; sig hende, at Rejsen gik heldig, og at jeg har det godt!«
P. Faber skaffede os en hink Telegrafist, Fauerskov, som blev paa
Pladsen i mange Aar; han fængsledes forresten 29. April af Tyskerne
for sin Dansksindetheds Skyld. 1. Februar og de nærmest følgende
Dage blev Krigstelegrammer opslaaet paa Latinskolens lange Forstue
gang, og hvor var vi glade 2. Februar, da Budskabet lød: sEfter 6
Timers haard Kamp blev Prøjsernes Angreb paa vor venstre Flanke
ved Mysunde afvist, og de blev kastet tilbage med Tab«.
Saa stod der i Ribe Stiftstidende — Byens eneste Avis — et Par
Vers, som jeg vel ikke har set siden, men som er nagelfast indprentet
i min Hukommelse. De lød:
Første Skud og første døde,
ak, hvormange skal vel bløde,
første Skud, men ej de sidste,
ak, hvormange skal vi miste;
men saa mange de mon være,
falde de til Danmarks Ære <
Ja, saa mange de mon falde,

hendes Sønner er de alle.
Død paa Valen, død hvor Malmen
sejerstordnende sang Salmen.
Død med Danmarks Jord til Baare,
død, begrædt af Danmarks Taare.
Hvor, I danske Ungersvende,
er en bedre Død end denne.

Deu 4. Februar meldte Telegram om haardnakket Kamp med Øst
rigerne ved Brustrup og Jagel foran Dannevirke. Vi haabede endnu
indtil 6. Februar paa sejrrig Udgang af Krigen.

Cand. theol. Helge Haar er udnævnt til Forstander for Ribe Statsseminarium,
hvor han har virket som Lærer, siden Statens Overtagelse af Seminariet. Det er
en Udnævnelse, der maa hilses med Glæde af alle Ribevenner.
Vort Medlem, Købmand Jens Andersen var paa sin 25 Aars Jubilæumsdag den
18. September Genstand for megen Hyldest. R. S. sendte ham telegrafisk Lykønskning.
Vort Medlem, Adjunkt Carl Nielsen i Haderslev har af Rask-Ørsted Fondet
modtaget en Præmie paa 1000 Kr. for Besvarelsen af en filologisk Prisopgave: "En
Undersøgelse af Betegnelserne for Verdenshjørnerne og Vindretningerne i Græsk
og Latin«.

Ribe Stiftsmuseum har af Ny Carlsbergfondet modtaget to Kunstværker som
Gave, nemlig: L. Find "Portræt af min Fadere og Viggo Brandt "Besserbyc.
Ribe Domkirke har i Tiden Juni, Juli og August i Aar været besøgt af 17,294
Turister, en Stigning paa ca. 10 Procent sammenlignet med de tilsvarende Maaneder
i Fjor.
Ribe Turistforening havde den 5. September arrangeret en straalende Regatta
paa Aaen. Tusinde kulørte Lamper straalede, og der afbrændtes et pragtfuldt Fyr
værkeri, det sidste under Stockholm Simonsens Direktion.
Ribe Diskontobank, Ribes æleste Bankinstitut, fejrede den 1. Oktober 75 Aars
Jubilæum under stor Opmærksomhed.
Ribe Politikorps fejrer 75 Aars Jubilæumsfest den 9. November.
Vort Medlem, Dommer Rosenmeier i Hobro fyldte den 11. Oktober 60 Aar.
Historisk Samfund for Ribe Amt holdt den 14. Oktober Foredragsmøde i Kate
dralskolens Sangsal. Pastor M. Nielsen fra Skrydstrup talte interessant om "Vest
slesvigske Bønder i ældre Tider tt.
"Vejlenseren" foreslaar, at Vejlenser-Samfundet arbejder for at realisere en af
Forfatteren Svend Leopold udkastet Tanke, at rejse en Statue for Anders Sørensen
Vedel i dennes Fødeby, Vejle.
Pastor emeritus H. G. A. Jørgensen, tidligere N. Fårup, nu i København, har
skrevet en Bog om afdøde Biskop G. Koch. der er udkommet paa Frimodts Forlag.
Efter Udgivelsen af 1. Bind af Fortsættelsen af Kinchs "Ribes omfattende Tiden
1660—1730, arbejdes der nu paa et 2. Bind, der skal føres op til omkring 1830
Man mener at kunne udsende dette Bind om et Par Aar.
Vor Næstformand Lektor Amorsen har meldt sig som Deltager i Rusfesten den
1. November.
Den 81-aarige gamle Ripenser, Student fra 1867, Pastor emeritus Holger Rosen
stand i Frederikssund gæstede i Efteraaret paa 57 Aars Dagen for sin Ordination i
Ribe Domkirke sin Fødeby. Rask og livlig, som han er i sin høje Alder, aflagde
han ogsaa Besøg paa sin gamle Skole.
Folketingsmand Slebsager har paa Finanslovsdebatten slaaet stærkt til Lyd for.
at Landsarkivet for Sønderjylland og Ribe og Vejle Amter lægges i Ribe.
Vort Medlem Sangeren C. C. Pontoppidan gav den 23. Oktober en DebutKoncert i Musikkonservatoriets Sal med Heise, Grieg og Carl Nielsen paa Pro
grammet. "Berlingske Tidende" roser hans kønne Baryton, som han, naar den
tekniske Kunnen bliver sikrere og mangfoldiggjort, maa kunne bringe endnu mere
ud af.
Ribe Stiftsmuseum har til Kunstforeningen af 18. Novembers Kunstudstilling
paa Charlottenborg udlaant: Brasen: "Ungkvæg paa Holmene", Vilh. Fischer.*
"Graagæss og Find: "Portræt af min Fadere.
Vor skattede Kasserer H. Brorson Christensen fejrede den 24. Oktober sin 57
Aars Fødselsdag i Ribe.
Litteraturhistorikeren og Kritikeren, Professor Hans Brix (Student fra Ribe 1887)
fyldte den 24. Oktober 60 Aar.
Der er Bestræbelser i Gang for paa Finansloven at opnaa et Tilskud paa 50,000
Kr. til Set. Catharinae Kirkes Inventar, hvortil Menighedsraadet vil lægge 50,000 Kr.
Dersom denne Ordning opnaas, vil Kirken kunne staa færdig indvendig i Begyndel
sen af Aaret 1932.
Undermuringen af Domkirkens Kor og nordre Korsarm er nu omtrent fuldført.
Restaureringen af Set. Catharinae Kloster er fuldført.
Vi amnoder indtrængende Medlemmerne om at anmelde jFfyfww.y til Kasserer
og Redaktør.
Udgivet af Ripenser-Samfundet
Redigeret af K. H. Rosenstand
Trykt i Stiftabogtrykkeriet 1 Ribe

SigdetmedBionister!
Blomster leveres paa faa
Timer overalt 1 Danmark

L C.H a , Rite
Telf. Nr. 44 & 400

M . C. H A G E L U N D
HANDELSGARTNER
T E L E F O N 58
RRBE

Herreklæder
Prima blaa Serges-Habit
98,00
Smoking-Habit efter Maal
fra 118,00
Moderne Helaars-Habitter
fra 68,00
Stort Udvalg 1 Herrehatte
og Herrelingeri
Studenterhuer fra Thrane

Colonial en gros
R. P. H a n s e n s
S k o t ø j s f o r r e t n in g
v. Støckens Plads
Telefon 242
Ribe
Telefon 242

Byens største Udvalg i prima
Dame-, Herre- og Børnefodtøj
De &edste Farer/
De

Dr/.ser

/

B E S Ø G E R B E REBE??
Glem da ikke en original,
smuk Ribe Souvenir fra
HARALD JACOBSEN
Sølvsmedien
ÆB.
o / Rfpenser-

C.

WRTTS
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Volmer Stockholm Simonsen.
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Ti! Ribes R u sse r.
Af Redaktør F r a n z v. J e s s e n s Ta l e
i Ripenser-Samfundet d. L November 1930.

Mine Damer og Herrer, kære unge
Kammerater!
I den lange Tid, jeg har været fravæ
rende fra Danmark, har jeg kun bevaret
mit Medlemsskab i 3 Foreninger: Journalist
foreningen, hvis gamle Formand jeg er,
SønderjydskForeningogRipenser-Samfundet.
Kassereren vil kunne bevidne, at mit Kon
tingent punktlig er blevet betalt. Derved
har jeg opnaaet den Fordel og haft den
Glæde gennem vort udmærket redigerede
Ripenser-Blad at følge mine gamle Kammerater. Thi hvorledes mine
ydre Kaar end har været, hvilke Planer jeg end tumlede med, saa har
jeg altid følt, at jeg rettelig hørte hjemme i min Barndoms By. Det
har været ramme Alvor, naar jeg har sagt, at der var 3 Steder, hvor
jeg kunde ønske at ende mine Dage: i Paris, i Peking og i Ribe.
Under mit lange Ophold i Frankrig har jeg ofte længtes tilbage til
Peking, skønt denne vidunderlige By nu vel slet ikke ligner sig selv
fra den Gang, jeg for 25 Aar siden lærte den at kende.
Hver Sommer, naar jeg har været i Danmark, har jeg gæstet Ribe.
To Gange har jeg haft den Ære at føre Repræsentanter for Verdens
pressen rundt her. Den ene Gang var, da vor nuværende ærede For
mand var en lille Dreng med Matroskrave, men takket være sin dygtige
Lærerinde, Lektor Frøken Wulsten, kunde underholde de fremmede

Gæster paa Engelsk. Senere er jeg ofte blevet mødt af Kolleger i
Udlandet med Udraabet: Husker De, da vi var i Ribe! Disse øvede Øjne
havde set, hvad vi har følt, nemlig, at bortset fra København, Ribe
er den eneste særprægede By i Danmark, den eneste By, der forener
Naturens store Drag, dens Ynde og Smil. Om den kan jeg med
Sandhed sige, at den er den eneste By, hvor jeg som Dreng følte mig
lykkelig. Med hvilken Bevægelse sidder jeg da ikke her mellem to
gamle Lærere, hvoraf den ene sikkert har begaaet Embedsmisbrug, da
han gav mig ug -L til Eksamen i Matematik.
Skønne Minder har jeg fra Skoledagene — ikke mindst om de
mange smukke unge Piger paa Skoleballerne. Ak ja, netop hine unge
Damer i Ribe burde have deres Mindetavler ligesaavel som Byens be
rømte Mænd.
Jeg er vis paa, at De mine unge Herrer Russer ogsaa har en Række
smukke Minder at tænke tilbage paa. De sidder nu i en Forsamling,
der er saa langt ældre end De, og naar jeg skal give Dem et Ord med
paa Vejen, mindes jeg et gammelt fransk Ord, der siger: »Naar man
bliver gammel, giver man sig af med at give gode Raad, fordi man
ikke længere kan give et slet Eksempel«. Mon De ikke i den nærmest
forudgaaende Tid har faaet lovlig mange Formaninger fra Folk af min
Slags, der nok kunde lide ogsaa at være i Stand til andet end netop
at give Raad? Lad mig her nøjes med at nævne for Dem en Episode
fra mit Nomadeliv. . . . Det hændte en Gang, da jeg sejlede paa et
fjærnt Hav, at jeg gennem Aftenen hørte en Lyd forude. Lyden
kommer nærmere og nærmere, og jeg skønner, at det er Klangen fra
en Klokkebøje, der advarer den Søfarende mod Farer og Skær. Skibet
sejler den forbi, og Klokkens Klang bliver svagere og svagere. Da
siger jeg til mig selv: Mon Klokkebøjen ogsaa ringer, naar ingen
hører den? Mon den altid er rede til at lede Menneskene paa den
rette Vej? Og jeg svarer mig selv: »Ja, det gør den«.
Saaledes skulde det ogsaa være for Dem, at der inde i Dem selv
altid lød en Klang, der advarede Dem paa Deres Vej. Og er den Tone
altid rede til at lyde, er jeg vis paa, at den vil være i Slægt med
Klokkeklangen fra Ribe Domkirke og Sankta Oatharinae Taarne.
Mit højeste Ønske for dem skal da være, at De i Fremtiden vil
bevare den Klang i Deres Sind, hvor i Verden De end færdes.
Held og Lykke paa Deres Færd! Skulde De komme til at trænge
til Hjælp, saa er vi ældre rede til at staa Dem bi. Vi beder Dem
vedblive at være trofaste Ribe-Disciple. En Ting vil De altid Unde
hos os: Trofasthed mod de gamle Minder og Stolthed over Deres
Fremtid, naar De arbejder vor Skole værdigt. Gid De maa faa en lys
Fremtid! Gid Klokkeklangen fra Ribe maa advare Dem mod Farer
og Skær.
Vore Ribe-Russer leve!
____
Fra Ribe Katedralskole.
Ribe Katedralskole gæstedes den 14. November af Undervisningsinspektørens
Medhjælper i Matematik Lektor ThorBteng fra Ordrup, der hørte paa Matematik
undervisningen.
Den IL November havde Skolen Revision ved Kontorchef Brandstrup og Sekre
tær LundqUist fra Overrevisoratet. Baade Regnskaber og Inventar blev gennemgaaet, Det er første Gang, at Skolen her haft Revisorbesøg, da disse Revisioner
først er iværksat i det sidste Par Aar.
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Lørdag den 1. November afholdtes Foreningens 19. ordentlige
Generalforsamling paa Palace Hotel i København i Forbindelse med
Rusfesten og Festen for Gymnastiklærer Stockholm Simonsen. Festen,
hvor Gymnastiklærer Stockholm Simonsen hyldedes af sine gamle
Elever, og Redaktør Franz v. Jessen talte til de 9 af Aarets Studenterhold fra Ribe Katedralskole, blev en af de bedste Fester i Foreningens Historie.
I Spisningen deltog 65 Personer, men senere paa Aftenen naaede man op paa ca.
125 glade Festdeltagere. Særlig de noget ældre Ripenser-Samfunds-Venner var mødt
talrigt frem. Bl. a. saas Pastor Noach fra Flensborg, Overingeniør Bjørn Petersen,
Hr. F. Outzen, Grosserer Ballin, Bygmester Arnung, Ingeniør Bluhme, Lektor Amorsen, de heste med Fruer, Lærerinde, Frøken Secher, Sekretær Kofoed med Frue,
født Christensen, m h.
Der begyndtes som sædvanlig med en kort 6 renerai!/braamNn<7 , der dirigeredes
af Ingentør HfnAme.
Formanden, Læge Ebyf], bød Velkommen og mindedes afdøde Direktør P. Iver
sen. Han beklagede, at Planen om et særligt Ribeværelse paa Kvinderegensen
maatte opgives. Nu er der jo Tale om et Værelse for Ribe Amt. Formanden
gjorde sluttelig opmærksom paa Festen i Ribe den 14. November.
Kassereren, Fuldmægtig Rrorson-CAmstensem, aflagde det reviderede Regnskab
for Foreningen og Understøttelsesfonden, der viste god Fremgang. Indtægterne ud
gjorde 1400 Kr., deraf Kontingentet 1126 Kr. og Udgifterne 1043,90 Kr. Aaret
slutter med en Kassebeholdning paa 765 Kr.
Understøttelsesfonden ejer ialt 1335 Kr.
Regnskabet godkendtes enstemmigt.
Derefter skred man til Valgene.
Formanden samt de afgaaende Bestyrelsesmedlemmar, Lektor Amorsen, H.
Brorson-Christensen og Journalist Rosenstand, genvalgtes med Akklamation.
Redaktør .Franz ø. Jessen rettede en Tak til sidstnævnte for hans Arbejde med
Ripenser-Bladet.
Efter at en mindre Lovændring var vedtaget, nyvalgtes til Bestyrelsen Lektor

AWreydrd.

Lovændringen, der forelagdes af stud. juris. .S'cAdn, gaar ud paa, at der til Lovens
Paragraf 11 om Bestyrelsens Sammensætning indføjes som et nyt Stykke:
Bestyrelsen kan bestemme, at det i forrige Stykke fastsatte Antal af Bestyrelses
medlemmer skal forøges med een, hvilket Medlem da bliver at vælge af General
forsamlingen paa sædvaniig Maade.
Som Suppleanter genvalgtes Adjunkt Carf AWsen i Hade]slev og stud. mag.
Som Revisorer genvalgtes Overretssagfører <7nM og Grosserer V. NeAnffz med
Ingeniør Æ. Danynard Jefers som Suppleant.
Sluttelig meddelte Lektor Amorsen, at han fremdeles var villig til at modtage
Bidrag fra Medlemmer til Kvinderegensen.
Til Toneme af Riberhusmarchen gik man til Bords, og Taler og Sange afløste
snart hinanden, bl. a. blev Ribesangen sunget med Bravour.
Formanden, Læge IT. Jh.gA, talte smukt for Hædersgæsten, Gymnastiklærer
Stockholm Simonsen, hvem han bragte en varm Tak fra de gamle Elever. Om
Stockholm Simonsen har vi kun gode Minder.
¡SfoeMofm .Simonsen takkede for den Hædersbevisning, der var blevet ham til
Del, og udtrykte sin Glæde over at være sammen med de gamle Elever. Han ud
bragte en Skaal for Ripenser-Samfundet.
Lektor Amorsen bragte i fornøjelige Vendinger en personlig Tak til den gamle
Kollega Simonsen.
Saa sang man en munter Ribevise af Købmand Jens Andersen.
Redaktør Franz u. Jessen holdt derefter en overordentlig smuk og formfuldendt
Tale for Aarets Russer. Han priste de gode Minder fra Ribe i Fortid og Nutid og
udtrykte Haabet om, at der, ligesom naar Klokkebøjen Dag og Nat advarede den
Søfarende mod Farer og Skær, for de unge maatte tone en manende Klokkelyd, hvis
Klang var i Slægt med Klokkeklangene fra Ribe Domkirkes og Set. Catharinae
Kirkes Taarne. Vi refererer Talen andet Steds i Bladet.
Efter en nydelig Ribesang af Z 1, talte Lektor Amorsen for de gamle Ribeelever,
der havde gjort deres gamle Skole særlig Ære og adresserede Skaalen til Redaktør
Frans y. Jessen,
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Paa Russernes Vegne takkede Student Hvad for Indbydelsen til Festen og ud
bragte et kraftigt besvaret Leve for Ripenser-Samfundet.
Efter en morsom Rusvise, forfattet af Formanden, taite endnu Brorson Chri
stensen for Simonsen, Rosenstand for Franz v. Jessen og Overretssagfører Otto
Oisen for Damerne.
Saa hævedes Bordet, og efter at Kaffen var drukket, traadtes Dansen. Under
stor Jubel opførte den gamle Danselærer, Stockholm Simonsen, en flot Polonaise
efterfulgt af en Række gamle Danse under Hr. Simonsens Kommando ¿en to tre
og altsaa nu«, iøvrigt gik Dansen med Liv og Lyst paa moderne Vis.
Endelig var der hyggeligt Samvær mellem gamle og unge, og da der ved 2-Tiden
sluttedes af, var der kun et at sige om Festen, Ordet veMyHei.
Æ. H. Æ.

Festen

i Ribe.

Fredag den 14. November 1930 afholdt Ripenser-Samfundet en selskabelig Sam
menkomst paa ¿Hotel Dagmar« i Ribe. Over et halvt Hundrede Medlemmer havde
givet Møde.
Til Tonerne af ¿Riberhusmarchen« marcherede man ind i den festligt smyk
kede Sal. Ved elskværdig Imødekommenhed fra Stiftmuseets Bestyrelse havde man
faaet Tilladelse til at laane adskillige af Museets Ribebilleder, ved hvis Hjælp Køb
mand Jens Andersen havde skabt de festlige Omgivelser i hvilke Festen fandt Sted.
Ved Bordet bød Journalist Rosenstand Velkommen, og der holdtes iøvrigt en
lang Række Taler. Stud. juris. Frode Schön bragte en Hilsen fra Bestyrelsen i
København og understregede Betydningen af Samfundets Arbejde i Ribe; thi det
var ved Arbejdet her, at Interessen for Foreningen blandt Skolens Elever skulde
vækkes. Efter Sangen ¿Ribes Pris« taite stud. jur. Schön atter, denne Gang for
Ribe, hvorefter en Sang, som Jens Andersen havde skrevet til Rusfesten i Køben
havn, blev sunget. Apotheker Lind talte om Minderne fra Skolen og Byen og ud
bragte et Leve for Ripenser-Samfundet. Hospitalsforstander Lerche Thomsen talte
derefter for Skolen, hvorpaa Ingeniør Peters Ribesang blev sunget, Købmand Jens
Andersen talte for dem, der havde faaet Idéen til Festen: Bankdirektør Jepsen,
Grosserer L. C. Nielsen og Journalist Rosenstand. Senere talte Jens Andersen paa
Rim for Gymnastiklærer Stockholm Simonsen, og en Vise af Jens Andersen om
Forholdene udi Staden Ribe ¿Aargang 1930« blev sunget.
Rektor Willumsen takkede paa Skolens Vegne for Skaalen for Skolen og præ
senterede et smukt Maleri med Motiv fra Puggaardsgade, som Maleren Stephan
Ussing havde skænket til Bortlodning til Fordel for Oprettelsen af et Værelse for
Ribe Amt paa den paatænkte Kvinderegens. En munter Sang, forfattet af Guld
smed Harald Jacobsen om Journalist Rosenstand, blev sungen, hvorpaa Rosenstand
takkede for Sangen og tolkede sin Glæde over Ribe og Ripenser-Samfundet og ud
bragte et Leve for de gode Minder. Gymnastiklærer Stockholm Simonsen glædede
sig over, at Eleverne havde været tilfredse med Arbejdet paa Skolen og udbragte
en Skaal for sine 3 ældste tilstedeværende Elever, Postmester Beier Clausen, Røde
kro, Bankdirektør N. L. Christensen og Bankkasserer R. Vilandt, Ribe. Senere
talte Stockholm Simonsen for stud. jur. Schön. Til Slut blev ¿Russens Sangen, som
Foreningens Formand, Læge K. Fogh, havde skrevet til Rusfesten i København,
sunget, og der blev budt Velbekomme.
Under Festen indløb et Telegram fra Formanden.
Efter Kaffen vandrede man i sluttet Trop over i ¿Kosmorama«, hvor man ved
Fru Bojsens Velvilje saa de gamle, morsomme Ribeßlms, der gjorde stor Lykke.
Foran Filmsforevisningen sang Fru Lektor Nørregård bl. a. O. B. Dethlefsens
Ribevise ¿Kærminder« til den af Seminarielærer Oluf Ring komponerede Melodi og
høstede stærkt Bifald.
Efter ¿Kosmoramaturen« dansedes der med Liv og Lyst, og først over 2 slut
tede den i enhver Henseende vellykkede Fest.
Fkode S'cAo'w.

Smaanyt fra Ribe.
Musikdirektør Johs. Poulsen i Ribe fyldte den 14. November 60 Aar. Om Af
tenen musicerede Hr. Poulsen og hyldedes ved Ripenser-Samfundets Ribefest.
Købmand Ulrik Andersen, Roskilde, (Søn af Købmand Anton Andersen, Ribe)
viedes Søndag den 16. November i Thorslunde Kirke til Frk. Ebba Jørgensen, Dat
ter af Proprietær M. C. Jørgensen, ¿Bryggergaarden« i Thorslnnde pr. Taastrup.
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Ribe

Poiitikorps.

1855 —1930.
Den 31. Oktober kunde det populære gamle Borgerkorps, »Ribe
Politikorps«, fejre 75 Aars Dagen for sin Oprettelse som en særlig
Afdeling indenfor Brandkorpset.
Ribe Politikorps er en direkte Afledning af den gamle Borgervæb
ning. Borgervæbningens Historie i Ribe er meget gammel, og den har
sikkert i de ældre Tider ved adskillige Lejligheder maattet optræde
som Politikorps til Hjælp for Vægtere og Bysvende. Datidens »Politi
korps« har endog nydt Æren af kongeligt Besøg, idet det vides, at
selve Christian den Fjerde den 30. Marts 1598 har været i Ribe for
at lade Borgervæbningen mønstre.
Den stærke Tilbagegang i Ribes Indbyggerantal efter Svenskekrigene
gav Borgervæbningen Dødsstødet, og den ældste Borgervæbning ophæves
omkring 1750.
. . . .
Stiftamtmand Moltke tager imidlertid i Aaret 1801 Initiativet til
Oprettelsen af en ny Borgervæbning. Han skænker Korpset den smukke
grønne Silkefane med Byvaabnet, der nu Ondes paa Raadhusmuseet,
og der udlægges en Ekserserplads paa Grunden, hvor nu Statsseminariet
ligger, og her gaar det løs med Øvelser og Eksercits.
I 1848 ligger Korpsets Virksomhed stille under Krigen. Gevær
beholdningerne sendes til Sønderho, hvor de opbevares paa Kirkens
Loft. Efter Treaarskrigen kan Korpset ikke rigtigt komme til Kræfter,
og i 1855 ophæves det som selvstændigt Korps.
Derefter oprettes ved Justitsministeriets Reglement af 31. Oktober
1855 det nuværende Politikorps til efter Politimesterens Ordre at over
holde den indre Orden og Sikkerhed i Købstaden og paa dens Grund
og navnlig under opstaaende Ildebrande at holde Orden ved Brand
stedet, holde Transporten aaben for Vand og Gods osv.
Korpset kommer til at bestaa af 1 Sekondløjtnant, 1 Kommandersergent, 2 Underofficerer og Byens Tambour samt 25 Menige.
Korpset bliver en Afdeling af det ved ovennævnte Reglement op
rettede »Ribe Købstads Brand- og Politikorps« og baade Brandkorpset
og Politikorpset staar under fælles Overkommando af en Kaptajn.
Mandskabet skal udtages af dem, som hidtil har været ansat ved
Borgervæbningen, for saa vidt de ikke af særlige Grunde maatte overgaa
til det almindelige Brandkorps. Der er saaledes almindelig Værnepligt
blandt Borgerne til 50 Aars Alderen, og dette Forhold holder sig til
omkring 1890, da det faste Brandkorps oprettes.
Korpset er bevæbnet og holder Geværeksercits og Marchøvelser.
Uniformen er mørkeblaa Frakke med gule Knapper og grøn Krave,
og den Mundering har holdt sig til vore Dage, selv om Uniformens
Snit er undergaaet forskellige Forandringer med Tiden. Politikorpsets
Tilknytning til Brandkorpset er saaledes kontinuerlig, selv efter at
Korpset i vor Tid er blevet et helt selvstændigt Korps. I de i 1892
trykte Vedtægter for Købstadens Brandvæsen er der da ogsaa i et Tillæg
optaget Regler for Politikorpset, hvis sidste trykte Instruks er fra 1902
og underskrevet af den daværende Borgmester, Byfoged Tvermoes, og
det ses heraf, at dets Opgaver i det væsentlige er de samme som i 1855.
Korpsets Chef er Politimesteren, og det bestaar af: 1 Løjtnant,
1 Oversergent, 2 Sergenter, 2 Korporaler, hvoraf den ene er Fanebærer,
og den anden har afløst »Byens Tambour«, samt 26 Menige.
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Men tilbage til Korpsets historiske Data.
Af de sparsomme Oplysninger, der foreligger fra Korpsets ældre
Tid — foruden Vedtægterne, hovedsagelig Byraadsprotokolater — ses
det, at Korpset i 1857 af Kommunalbestyrelsen faar bevilget nye
Uniformer. Det er stadig saaledes som i vore Dage Byraadet, der yder
Korpset Tilskud. Selv har Korpset intet Kontingent og saaledes ingen
Indtægter.
Fra 1879 er der ført en kortfattet Protokol og Fortegnelse over
Medlemmerne.
I 1864 tages Korpsets Vaaben i Forvaring af Kaptajnløjtnant
Hammer. De gaar tabt ved Vestcrhavsflotillcns Overgivelse i Juli

Ribe Poiitikorps 1930.

Maaned, men erstattes rundeligt af Krigsministeriet. I 1867 andrager
Politikorpset Kommunalbestyrelsen om at faa overdraget den gamle
Borgerfane fra 1801 til Korpsfane. Andragendet afslaas, men Kom
munalbestyrelsen skænker Korpset i Stedet en smuk Dannebrogsfane,
der vajer over Politikorpset den Dag i Dag.
Paa den Tid er Gæstgiver H. P. Rosenbom fra ^Sælhunden« paa
Skibbroen Korpsets Løjtnant og Typograf Bentzen Oversergent. Korpset
fører en livlig Tilværelse med Øvelser paa den gamle Eksercerplads
med Marketenderi i Tømmerhandler Hansens Pakhus og aarlig
Præmieskydning paa Skytteforeningens Baner. Da Rosenbom trækker
sig tilbage som Løjtnant, sygner Korpset hen, men liver atter op, da
Boghandler I. E. Schouboe den 2 1 . Oktober 1878 vælges til Løjtnant
med Købmand 1. 1. Schultz som Oversergent. Der foretages nu 3
aarlige Udrykninger, en Foraarsøvelse, en Udrykning til Holmene og
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en til Præmieskydning om Efteraaret. Korpset nyder i høj Grad
Borgmester Thygesens Bevaagenhed.
Schouboe virker som Løjtnant til 1890, da han ønsker at trække
sig tilbage, og den 1. April afløses af Gymnastiklærer Stockholm Si
monsen, der nøje vaager over Traditionerne fra sin Formands Tid.
I 1898 faar Korpset nye Uniformer, og fra 1908 begynder Indførelsen
af Remington Rifler med Sabelbajonet som Afløsning for de gamle
Forladere med de lange Bajonetter.
Den 26. November 1905 fejres en vellykket 50 Aars Jubilæumsfest
i Restauratør Puggaard Petersens Lokaler, hvor Korpsets Medlemmer
mødes med Gæster: Veteraner og særlige Velyndere, Borgmester, By
rådsmedlemmer, Repræsentanter for Brandkorpset osv. Der er afgjort
Stemning til Stede.
I 1906 afgaar Stockholm Simonsen som Korpsløjtnant og afløses
fra den 1. Juli af Købmand Henrik Jensen. Denne Sommer er Holme
turen særlig vellykket, idet Kosmoramaejer Købmand Bojsen lader det
store »Slag« paa Holmefolden og den hidsige Kamp med Frivilligt
Drengeforbund optage paa Film, et ribehistorisk Aktstykke, der desværre
for Efterverdenen er gaaet tabt senere.
Da Henrik Jensen i Foraaret 1910 ønsker at gaa af som Løjtnant,
ser det et Øjeblik noget sort ud for det gamle Borgerkorps, men Skyerne
driver over, og den 1 . Juni udnævnes hidtilværende Oversergent i
Korpset, Købmand H. A. Bojsen til Korpsets Løjtnant.
I Krigsaarene 1914—18 fører Korpset en stille Tilværelse, og i 1920
tager Bojsen Initiativet til en Art Borgermøde, hvor man drøfter
Korpsets Fremtid. Der er imidlertid overvejende Tilslutning for, at
Korpset bevares, saa meget mere som Politimesteren ønsker at holde
paa det gamle Korps.
Efter at Bojsen den 8 . November 1920 er afgaaet ved Døden,
fungerer Oversergent, Slagtermester R. Kraul, til den 1. Februar 1921,
da den nuværende Løjtnant, Grosserer L. C. Nielsen, bliver Korps
løjtnant, og »L. C.« har da siden ført Korpset i Overensstemmelse med
de gamle Tiders Traditioner.
Den 9. Novbr. 1930 holder Ribe Politikorps sin 75 Aars Jubilæums
fest paa »Klubbens Hotel«. Vi haaber, at Korpset trods sin høje Alder
fremdeles maa holde sig frisk. Det er nu et af de ganske faa Borger
korps af denne Art, der er tilbage. I Varde er Politikorpset gaaet ind
for flere Aar siden, og uden for Ribe findes der et Politikorps i
Fredericia og vistnok ogsaa i Assens og i Kerteminde. Vi kom af med
Vægterne. Lad os nu beholde Politikorpset.
Politikorpsets Nytte har vist sig ved flere store Fester i de senere
Aar. Større Ildebrande har vi jo heldigvis længe været forskaanet for.
Men Korpset er ogsaa til Fornøjelse for Borgerne. Det er et Stykke
ripensisk Folkelivsbillede, naar det rykker ud fra Torvet og livliggør
Holmenes grønne Slette, ganske som det gjorde i vor Barndom. Det
Folkelivsbillede skulde vi nødig miste. Forhaabentlig vil Korpset da
endnu i mange Aar rykke ud med Fane og klingende Spil.
Selve Jubilæumsfesten afholdtes som nævnt den 9. November i Teater
salen, hvor vort Medlem Løjtnant »L. C.« kunde mønstre en celeber
Forsamling, hvoriblandt Korpsets Chef, PolitimesterStrøbech, og Borg
mester Kaalhauge, begge med Fruer.
Foruden Politikorpset var Brandkorpset talrigt repræsenteret med
Brandinspektør Hygum Hansen i Spidsen.
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Korpsets Løjtnantsveteran, Stockholm Simonsen var mødt, og lige
ledes saas de tidligere Brandinspektører H. Windfeld-Hansen og By
arkivar Termansen o. m. a.
Ved Middagen vekslede Taler og muntre Sange, og fra Politistationens
Personale tik Korpset overrakt en af Guldsmed H. Jacobsen smukt
forarbejdet Fanespids med Ribe Vaaben. Aftenen bød paa flere muntre
Overraskelser og Bal.
K. Æ R.

U n g d o m s m i n d e r fra Ribe 1861-67.
Af Pastor emeritus H. E n g b e r g , Ørting.
tv.
Lørdag Eftermiddag var jo os Latinskoledrenge meget kær — som
Frieftermiddag, og navnlig plejede vi da at være glade ved Lørdag
før Fastelavn — med Udsigt til 2 Fridage bagefter. Men Fastelavn
1864 blev en Sorgens Tid. Fredag Aften silde den 5. Februar var
Danevirkestillingen allerede opgivet, men Telegrafen meddelte os det
først Lørdag den 6 . Februar benåd Eftermiddagen.
Der var just Generalprøve paa Hostrups 3 Soldaterløjer«, som nogle
af de ældre Disciple — trods de alvorligstes Indsigelse — vilde prøve
at spille paa en Skueplads, der var bygget i Sognepræst Moe's Kon
firmandstue. Midt under Forestillingen fløj Døren op, og en Kammerat,
raabte ind: 3Ned med det hele; Danevirke er forladt!« I et Øjeblik
var hvert Spor af Lystspillet forsvundet. Jammer raadede i Ribe; vi
havde jo haabet, et sejrrigt Hovedslag skulde finde Sted ved Danevirke
og Frederiksstad.
Vi omringede Telegrafkontoret og fik dog lidt Trøst ved at høre
om 1. og 11. Regiments tapre Kamp Syd for Oversø, den, jeg siden
har faaet uforglemmelig beskrevet af min Fætter Peter Teilmann fra
Hyllested, der var med som Underkorporal ved 1. Regiment. Vor
Hærs Tilbagetog til Dybbøl og Fredericia var da sikret — Gud ske Lov!
Allerede Søndag den 7. Februar og Mandag Formiddag kom en
Mængde danske Embedsfamilier som forjagede Flygtninge sydfra til
Vogns gennem Ribe; blandt andre Borgmesteren fra Tørning og Amt
manden fra Tønder — og en gammel Pastor Hinrichs fra et Landsogn
ved Frederiksstad; ban havde ladet ringe med Kirkeklokken, da Kristian
den 9. nogle Dage før kom forbi, og derved ophidset de tysksindede;
en yngre Præst, Pram Gad, var ogsaa straks fordrevet; ellers sad Præster
og Lærere endnu en Tid i Ro i Sønderjylland.
Fastelavnsmandag Eftermiddag Kl. 4 saa jeg første Gang danske
Soldater under Vaaben, idet en lille Afdeling Artillerister — 5. Fæst
ningskompagni — dukkede frem paa den høje Vejdæmning, Lande
vejen fra Tønder. Vejret var raakoldt og mørkt af tætte Sneskyer.
Mange Ripensere ilede dem i Møde med Dannebrog, og vi Drenge var
glade ved at bære de trættes Gevær eller Tornyster. Føreren for
Troppen var den ædle Kaptajn H. P. V. Mønster, som man siden sagde
døde af Græmmelse over den ulykkelige Krig, men som var hæderlig
bekendt fra 1861 for sit Arbejde med Oprettelse af Skytteforeninger. —
Han var — saavidt jeg husker — den eneste til Hest og red — stille
og ene — allerbagest et Stykke fra de andre i en sort Regnkappe med
Hætte slaaet op over Hovedet. I Toget var 14 svære Fæstningskanoner

kampe; det var jo Spøg. Jeg fortryder stærkt, at da en Officers
oppasser laante mig sin Sabel, og jeg stod og fægtede med den, sag
de jeg i Kaadhed paa Tysk: &Havde jeg nu bare alle Tyskernes Ho
veder paa én Hals, skulde jeg prøve at hugge dem over:. Han blev
synlig rasende og vilde slaaet mig, men tog sig i det og sagde blot:
))Dc skal blive Soldat«, hvad jeg fandt meget beskæmmende!
Enkelte af dem lærte sig lidt Dansk — saasom at sige 9 smukke
Pige« i Stedet for »schønes Mädchen«. En ankede for mig gentagne
Gange over, at vi Danske havde Korsets Tegn i vor Fane, mens Ty
skerne kun havde brede Striber. Jeg maatte jo sige, at det var ejen
dommeligt ogsaa for det norske, svenske og engelske Folk, og at vi,
før Kristendommen kom, havde haft Odins Ravn i Flaget, altsaa reli
giøst Mærke. Nogle Ripensere vilde som min gamle Vært ikke snakke
Tysk; andre prøvede derpaa, og jeg hørte mange Pudsigheder. 9 Wie
lange haben Sie heute gewesen?« spurgte min ny Vært sin fra de
daglige Marchøvelser hjemvendte Officer. Det skulde jo betyde: 9Hvor
langt har De i Dag været henne?«, men burde hedt: 9 Wie weit sind
sind Sie heute gewesen?« Dog forstod man hinanden, især naar Østri
gerne talte om Hjemve og bandede Prøjserne.
Stadig laa der dog et Tryk paa alle Ribeborgeres Hjerte. Fædre.
landet var i Nød og alt i Byen i Ulave.
Kun enkelte Lysglimt kom til os fra Krigen — fra Rytterfægtnin
gen ved Vorbasse 29. Februar. Dybbølforsvaret 28. Marts. Søtræfnin
gen ved Helgoland 9. Maj — mest store Sorgens Tider ved Dybbøls
Fald 18. April. Fredericias Rømning 28. April og Ais' uforklarlige
Tab 29. Juni (vi havde jo dog Overmagten til Søs). Først en lille Fægt
ning, vort 1. Regiment havde oppe ved Aalborg — N. Tranders —
overbeviste os om de prøjsiske Vaabens knusende Overlegenhed, den
Østrigerne hk at føle 1866.
Vor Postforbindelse var afbrudt; en prøjsisk Feltpostmester raadede
paa Posthuset og havde Mistro til alle Breve. Ribe blev med Hensyn
til Post en Tid 9indlemmet i Hertugdømmet Slesvig«.
Under Vaabenhvilen skulde den fjendtlige Indkvartering betale for
sig; men efter at en 2. August afsluttet Vaabenstilstand var indtraadt,
skulde saavel Kvarter som Forplejning leveres for intet (vilde Huset
være fri for en Mand, kostede det — husker jeg — 24 Sk. (50 Øre)
for Døgnet). Ordre derom fra selve den prøjsiske Overgeneral be
kendtgjordes i Gaderne ved Trommeslageren. De østrigske Officerer
vilde dog ikke gennemføre det. De ønskede i det hele at staa sig
godt med Befolkningen. Tit lod de deres skønne Militærmusik spille
paa Torvet.
Hver Aften lød paa Gaderne deres vemodig-fromt lydende Aften
signal, Tappenstreg kaldet. Tonerne sidder endnu i Hovedet paa mig.
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Lektor Albert Høst i København, tidligere Ribe Katedralskole, fyldte den 28.
Oktober 60 Aar.
Gymnastiklærer Stockholm Simonsen fylder den 17. December 71 Aar.
Byarkivar Termansen fyldte den 15. November 73 Aar.
Frøken Karen Saxild, Datter af Dommeren i Ribe, er fra 1. December kaldet
til Forskolelærerinde ved Landsgrav Skole ved Slagelse.
Paa Grund af Difteritis i Bramminge har 1. Mellemskoleklasse b paa Ribe Kate
dralskole, hvor Halvdelen af Eleverne er fra Bramminge, været lukket i 8 Dage fra
den 20. November.
Fhv. Bankdirektør H. Windfeld-Hansen i Ribe fylder den 16. December 83 Aar.
1. Juledag, den 25. December, fylder Branddirektør Rosenstand i Ribe 78 Aar.
1. Juledag fylder vor Kasserer, Fuldmægtig Brorson-Christensens Fader, Vete
ran fra 1864, Snedkermester Christensen i Ribe, 90 Aar.
2. Juledag fylder Borgmester Kaalhauge og Overlæge P. Nielsen i Ribe hen
holdsvis 61 og 63 Aar.
aSkotøjshandler Falk og Hustrus Legat!, er Navnet paa et nyt Legat paa 10,000
Kr., som Ripenseren, Indehaveren af den store Skotøjsforretning aFalken" paa Tri
angelen, har skænket sin Fødeby.
Renterne skal tilfalde ældre Haand værksmestre og Handlende eller Enker efter
saadanne i Ribe.
Ved Testamente er det bestemt, at Ribe Kommune af Guldsmed Valdemar
Dyrebyes og Hustrus Dødsbo skal have 80,000 Kr. til 3 Legater, der skal bestyres
af Byraadet.
Hotelforpagter Niels Hansen, .Hotel Dagmare, er den 30. November afgaaet
ved Døden, 47 Aar gammel.
Blandt Aarets 50 Aars Studenterjubilarer fra Ribe er Arkæologen, Professor,
Dr. phil. Chr. S. Blinkenberg.
Vor tidligere Formand, Overretssagfører Peter Paulsen, er blandt Aarets 25
Aars Studenterjubilaer.
4 '
Det er i Aar 25 Aar siden Ribe Katedralskole dimitterede sin første kvindelige
Student. Det var Frøken Maren Margrethe Nielsen fra Ringkøbing.
Der er nu Haab om, at Restaureringen af Set. Catharinae Kirke kan være til
endebragt i Foraaret 1932.
Spørgsmaalet om Anskaffelsen af et Klokkespil til Ribe Domkirke vil i en nær
Fremtid blive afgjort.
Ribe Kommune har købt Crome & Goldschmidts ¡Fabrikstoft, hvor der i det
kommende Aar vil rejse sig et nyt Bykvarter.
Der er Sandsynlighed for, at et Konsortium i en nær Fremtid køber Ribe Midt
mølle, der ejes af Kommunen, for at omdanne Bygningerne til Missionshotel.
Vi minder vore Læsere om den paa Nyt nordiske Forlag udkomne Fortsættelse
af "Kinchs Ribe«, der egner sig fortrinligt som Gavebog og som bør ejes af alle
Ripensere.
Udgivet af Ripenser-Samfundet
Redigeret af K. H. Rosenstand
Trykt i SttftBbogtrykkeriet i Ribe
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H. W in d fe td -H a n s e n .
!n memoriam
Den 9. Januar er Ripenser-Samfundets
ældste Medlem, fbv. Bankdirektør i/. IfTMd/éMi Ribe, afgaaet ved Døden, 83 Aar
gammel.
Med »Mølleren* er en af Ribe Bys bedste
Borgere gaaet bort. Indtil ind i December
Maaned færdedes hans kendte Skikkelse rask
paa Gaderne i den gamle By, hvor han havde
henlevet næsten hele sit Liv, hvor han øvede
sin Manddoms Gerning, og hvor han nu vil
blive savnet af store og smaa, høje og lave, thi alle holdt af ham.
Født i Nr. Fårup den 16. December 1847 blev han et ægte Barn
af Ribe, hvor Faderen Proprietær Hans Hansen købte Nebs gamle
»Midtmølle*.
Efter at have frekventeret Ribe Katedralskole kom Hans Hansen
i Lære hos Faderen, og ved dennes Død i 1866 overtog han i en Al
der af ikke 19 Aar Ledelsen af den ansete Forretning, som han førte
videre i henved 60 Aar, indtil han solgte Midtmøllen og Elektricitets
værket til Ribe Kommune fra 1. November 1924 at regne.
Med hans Trang til at virke og hans Interesse for Byens Anlig
gender var det kun naturligt, at hans Evner blev taget i Brug ogsaa
paa kommunale Omraader. I 1880 blev han Brandinspektør, hvilket
Hverv han bestred til sine Medborgeres udelte Tilfredshed i ca. 30 Aar,
indtil han tog sin Afsked i 1910.
Den 5. Januar 1885 indvalgtes Møller Hansen første Gang i Ribe
Byraad som Repræsentant for de højstbeskattede. Han genvalgtes den
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6. Januar 1891, men nægtede at modtage Genvalg i 189?. 1 1899 blev
imidlertid et Mandat ledigt ved daværende Amtsforvalter Klagenbergs
Afgang, og efter indtrængende Opfordring lod han sig igen opstille,
valgtes 5. Juli 1899, genvalgtes i 1903, men nægtede at modtage Gen
valg i 1909.
I Byraadet har Windfeld-Hansen været blandt dem, der indførte
Vandværk og offentligt Slagtehus; han gjorde et særligt Arbejde for
Byens Kloakering, og han administrerede i en Række Aar Gasværket
paa udmærket Maade.
I Havneudvalget arbejdede han i en lang Aarrække for Aaløbets
Regulering, og i en Aarrække var han Medlem af Domkirkens Inspek
tion og modtog i denne Egenskab Ridderkorset ved Kirkens Genind
vielse i 1904. I 1928 udnævntes han tillige til Dannebrogsmand.
løvrigt kan endvidere nævnes, at han var Medstifter af Højrefor
eningen den 11. Oktober 1885, i en Aarrække Medlem af Bestyrelsen
og i nogle Aar dens Formand.
I de sidste Aar af sin Byraadsvirksomhed arbejdede WindfeldHansen for Anlægget af et kommunalt Elektricitetsværk, men da Tan
ken herom ikke vandt fornøden Tilslutning indenfor Raadet, tog han
selv Tanken op, søgte og fik Koncession og førte Planen til Virkelighed
i 1906, idet han udnyttede Midtmøllens Vandkraft og erstattede den
øvrige fornødne Kraft med Dieselmotorer i en særlig Bygning. Dette
Værk drev Windfeld-Hansen, indtil han i Oktober 1924 afhændede
baade Mølle og Elektricitetsværk til Kommunen.
Føjes hertil, at Windfeld-Hansen fra sine unge Aar har været med
i Bestræbelserne for Egnens Beplantning, at ban tillige har ledet
Stampemøllens Savværk og Tømmerhandel i ca. 40 Aar, nem
lig fra 1888 indtil i 1928, da han solgte Savværket, han havde udvidet
med en Melmølle (i 1925), har været Direktør i Ribe Diskontobank og
siden 1905 Repræsentant i Købstædernes Brandforsikring, maa det
billigvis indrømmes, at han har været en Mand af større Virke end
almindeligt i den lille By, hvor han ikke alene nød stor Anseelse, men
ogsaa paa Grund af sit elskværdige og usnobbede Væsen var ualmin
delig afholdt, og det samme var Tilfældet udenfor Ribe, da han 1910
— 18 havde Sæde i Landstinget.
Under meget stor Deltagelse jordedes den gamle Ribeborger den
14. Januar paa Ribe Kirkegaard. Ripenser-Samfundet var blandt de
mange Institutioner, der sendte en signeret Krans til hans Baare.
sMøllereu« er død, men Mindet om ham vil leve i den gamle
Stiftsby.
_____________

Regattafest

i Ribe.

Af Maleren Stephan Ussing.
Kære Ripenser — Haanden paa Hjertet! — Mon nogen anden By
i Kongeriget Danmark har en skønnere Indkørsel fra Banegaarden end
vort gamle Ribe?
Den Rejsende modtages af en skyggende Lindeallé, og bag begge
Sider af denne Allé breder sig Anders Sørensen Vedels og Hans An
dreasen Krügers smukke Anlæg med friske grønne Græsplæner, med
farverige Blomsterrabatter, Jasminer og Roser, — slyngende Roser, —
saa selv det lille sodede Gasværks sorte Gasklokke ser pyntelig ud.
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Hvilken naturskøn, festlig Optakt til en Fremmeds Gæstebesøg i
vor gamle By!
Smukt er her, men skønnest er Udsigten fra Dagmarbroen. Dvæl
der med et modtageligt Sind. Se, den lysende glidende Aa, som driver
ind til de gamle Møller. Den afspejler Himlens Skyer, Aabreddernes
brede Bræmme af Siv og gamle hældende Pile, og fornem den vid
underlige Friskhed, naar Vinden kaster Strøm paa Aaens blanke Flade,
og Morgensolen glitrer sølvblinkende i Vandfladens Smaakrus. Og
hvilken indtagende Ynde ses ikke i Aaens mørke Spejlbiltede af de
bladrige Pile i Møllerens Have, disse gamle knudrede Pile. saadanne
Pile som Ruysdael yndede at male. Og se saa skelmsk de titte frem, —
Bindingsværkshusenes mørkerøde Tage. Og ligger ikke dér »Riberhus«'
og spejler sig i Aaens blanke Flade som en skøn lille Herregaard med
velplejet Have. Hvilken herlig Aa! I al dens Dejlighed sejler et
brusende Svanepar og glidende Baade, oftest gyngende glade unge
sommerklædte Piger, som elsker at sejle, drive med Strømmen, tjatte
med Aarerne, og ikke vide hvor de vil hen.
Dejlig er Aaen ved det gamle Kloster og ved Møllerens Have,
dejlig i hvide Vintres Rimfrost, dejlig under Somres Klodeskyer, i
glødende Aftensol bag de gamle Møller, i taagekoglende Skumring,
under Nattens Fuldmaane og Stjernehimmel. Tusmørkeidyllen med
hellig Fred over Vandets natslørede drivende Gliden.
Intet Under at Regattafestens energiske Arrangører fandt disse
romantiske Omgivelser ideelle, og da Festen skulde finde Sted, — den
5. September 1930, — nedrammede Ribes Turistforening lange Pæle
langs Aabreddernes Sivbræmme, og forbandt disse Pæle med Guirlander
af farvede Papirslygter, Lampions, der skulde tændes ved Mørkets Frem
brud. Japanske Balloner bleve hængte paa Grenene af de gamle Pile,
dér kunde de lyse og tage sig ud. Alle Baadejerne smykkede deres
Baade med Hundreder af Lampions og Balloner i illuminerende Farver,
som under Baadfarten vilde spille og blinke i Vandspejlets sitrende
Uro som Myriader af gnistrende Ildfluer. Udfor Kurveholmen ragede
Stager op til et festligt Fyrværkeri. Hornmusik og Sangforening
skulde forlyste. Maanen behage at skinne. Eja! alt lovede en straalende Regattafest.
Festaftenen, som kom, var lun og stille. Tusmørket sænkede sig.
En Flagermus flaksede over Sivtoppe. Bag Jernbroen, hvor Toget
buldrer ned mod xdet tyske«, steg Fuldmaanen op, stor og majestætisk,
spejlende sin blide, kolde skinnende Skive i Aaen, kastende sine skære
sølvhvide Straaler paa Kurveholmens Villatage.
Feststemte forlod Ripenserne deres Gader og Slipper. Fodtrinnene
gjaldede lydt i Slippernes Stilhed. De strømmede til fra Grønnegade
og Hundegade, fra Præstegade og Gravsgade, fra alle de mange krogede
Gader, fra hver en Vraa. De laasede deres Døre, hængte Nøglen paa
Sømmet i Dørkarmen, saa vidste de hvor den var at finde, og de
kunde gøre det saa roligt, thi der er ikke nogen i Ribe som rører
andres Gods. De spredte sig som sorte Silhuetter paa Kurveholmen,
i Anlæg og Haver, og Dagmarbroen blev en tæt Menneskemasse af
gamle og unge, alle besjælede af samme betagende Begær til Skuet
af Ild, gnistrende Ild og illuminerende Farver i fløjelssort Tusmørke.
Der er nok lidt af en Pyroman i ethvert Menneske, just ikke med
ubetvingelig Drift til at stikke Ild paa — bevar's! men Nydelsestrang
efter at stirre sig Drømme til i Ildens eventyrlige Flamme, i Ildens
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gnistrende Vidunderrige, viljeløs at lade sig fange af Ildglansen, som
Natsværmeren mod den tændte Lampe, som Trækfuglenes hastende
Skare, der dræbes hypnotiserede af Fyrtaaruets blændende Lanterne,
at trylle sig ind i Ildglæde, selv i en Ovns sammenraslende Gløder,
selv i Raketbundtets Straaleild.
Og nu stod alle disse mange Ripensere i Tusmørke som sorte Sil
huetter, spredte, og i Flok ved Aaens Bredder, besjælede af Nydelses
begær efter gnistrende Ild og glødende Farver.
Og intet Øje blev skuffet.
Det blev et smukt Skue, denne stille Septemberaftens Regattafest.
Det tavse fredfyldte Landskab var ganske forvandlet, indhyllet i Illu
minationens straalende Kappe. Som en Perlekrans af farveglimrende
Juveler hang Guirlandernes Lampions og funklede langs Sivbræmmen
ved Foden af de gamle Pile. Og i de gamle Pile, hvis Grene og Blade
tegnede sig sorte mod Skumringens grønlige Aftenhimmel, dinglede de
japanske Balloner som klartlysende Frugter, og Lektor Knudsens hvide
Villa, som om Sommeren ligger skjult af Syrener og gule Iris, straalede
med Lysflammer i hvert et Vindue ligesom et lille Fepalads. Det var
smukt at se, men det skønneste var den store Mængde frem og tilbage,
paa kryds og tværs flydende Baade, hvis Besætningers glade Støj,
Latter, Hilsen og Vinken glimrede omkap med de Hundreder af straa
lende Lampions og Balloner, som smykkede Baadene i opfindsomme
Ophængninger, lysspillede i alle Spektrets Farver, røde, grønne, gule
og blaa. Farvereflekserne gnistrede og glimrede i Aaens urodirrende
sorte Vandflade, og fra Aarebladene rislede Vandet som dryssende
Ilddraaber. Himlen lyste af Illumination, og en lun Em af Stearin
og Olie slørede Luften. Festligt og varmt. — Og den Ripenser, som
listede sin Baad bort fra Straalegløden, og roede langt op i Aaens
dystre Ensomhed, hvor ingen Lampions funklede, hvor ingen glade
Menneskerøster hørtes, hvor Aa, Siv og Eng, under Fuldmaanens Skær
hvilede i Natstemningens alvorlige stivnede Fred, han blev grebet af
Alvorens Uhygge, drejede sin Baad, og roede med lange hastige Tag
tilbage, ind i det straalende Lysbækken ved Møllerens Have, hvor
Luften vibrerede af Korsang og Hornklang, hvor Sankta Cathrines
muntre Ekko kastede Tubaens voldsomme taktfaste Stød tilbage, og
hvor det gnistrede og glimrede.
Timerne gaar. Alt ebber ud. De smaa Lampions blegnede og
blafrede, sluktes her og hist med lidt osende Dunst. Folkene i Baadene
bleve rotrætte, illuminationsmætte, blot endnu begærlige efter Fyrvær
keriets Ildkunster, Regattafestens Toppunkt. Talrige Baade gled ud
fra Dagmarbroen, lagde sig i tæt Stime langs Sivene paa Kurveholmen;
dér laa de og vuggede stille i Maaneskin. Alles Øjne vare rettede
mod Vedelsanlægets mørke Trægruppe, alles Forventning var spændt
mod det gnistrende, spruttende, vidunderlige, som Stockholm-Simonsen
maatte trylle frem med sin Lunte.
Det første farvegnistrende Raketbundt susede mod Maanen. En
Raketstok stak hvislende i Aaen. Nu futtede det hele Slag i Slag,
Fløjteraketter og sprudlende Kaskader, hvirvlende Sole og Magniums
bomber — Bom paa Bom. Det futtede og spruttede med rige Farver,
og hvide Magniumslyn skar som skarpe Klinger gennem gylden Stjerne
ild, saa Folk rejste sig i Baadene og raabte Aah! og raabte Bravo!
betagne af Ildglansen, som gnistrede dobbelt skøn fordi den spejlede
sin Ildpragt i Aaen, gnistrede, lige til den sidste Rakets allersidste
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ensomme Gnist, som dalede sagte, lig et Dun, mod Vandfladen, og
afsluttede denne skønne Septemberaftens Regattafest.
Under forsigtig Søgen i Mørket gled Baadene ind til Fortøjnings
pælene, og under stort Opbrud drog Ripenserne hjem til Aftenkaffen.
Endnu blafrede smaa Hakkende LysHammer indtil de pustede sig til
døde. 0<y saa blev alt Tavshed. Naturen genvandt sin Aftenfred,
Landskab"og Aa sin uberørte Hvile. Udbrændte Balloner bang i Pile
nes Grene som blege udslukkede Liv. En løssluppet lille Lampion
drev i Aaens Strøm, som en uskyldig Mine, ned mod den gamle Mølle.
Domkirkeklokkerne indviede Natten med tolv dybe rungende Timeslag.
Forlængst havde Ribes Borgere liengivet sig til Søvnens Vederkvægelse.
Men se, mens Natten sænkede sig over det slumrende Ribe, Hk
Regattafesten sit Efterspil. Fuldmaanen tog paa at spinde sin sære
Illumination, forunderlig og eventyrlig kogiende. Højere og højere
steg den paa den lysende Nathimmel, klarere og klarere skinnede den,
saa alle smaa Stjerner maatte blegne. Den spillede og koglede, smældede
Sølvpletter i Bladenes Bladhang, smældede Sølvstreger paa alle skarpe
Kanter, og tegnede sære pittoreske Skygger. Hustagene lyste sølvhvide,
og Skorstenene kastede sorte Skygger som lange griske Fingre. Den
koglede og trollede, og spejlede sin kolde skinnende Skive i Aaen,
sitrede i sin forunderlige skære Pragt. — Maanen! alle Lysfesters uover
vindelige Besejrer.

M T T E M g -E T A R IIW .l
Det ordinære Forældremøde paa Katedralskolen afholdtes den 11. Marts. Kl.
8—12 stod Skolens Undervisning aaben for Forældres og Værgers Besøg. Kl. 1 be
gyndte Forældremødet, hvor Rektor Willumsen aflagde Beretning om det forløbne
Skoleaar og talte om den af Udvalget af 13. Oktober 1928 afgivne Betænkning om
det højere Skolevæsen. Sluttelig var der fælles Kaffebord.
Vi meddelte i sidste Nummer, at det i Fjor var 25 Aar siden den første kvin
delige Student dimitteredes fra Ribe Katedralskole.
Lektor Amorsen oplyser i den Anledning, at Frøken Maren Brodersen dimitte
redes i 1904 og ikke i 1905 med Landets fineste Studentereksamen.
Men — allerede i 1895 — dimitteredes Frøken Kirstine Margrete Styrup, hun
havde ganske vist faaet ekstraordinær Tilladelse til at gennemgaa Skolens øverste
Klasser.
Den 22. Februar holdtes Katedralskolens aarlige Fest, der fejredes efter de
bedste Traditioner og hvori deltog ca. 300 Personer. Som Indledning samledes man
til Komedie i Gymnastiksalen.
Musikken udførtes paa den smukkeste Maade. Seminarielærer Boesen ledede
Skoleorkestret, der var forstærket med Fru Boesen, Frøken Stensig og Musiker
P. Poulsen.
Forestillingen i Aar bød paa det nye, at det var Lærere og Lærerfruer, der var
de agerende i Molieres kostelige Komedie ¡Fruentimmerskoien!. Opgaven hører jo
ingenlunde til de lette og stiller især for Hovedrollernes Vedkommende meget store
Krav til sine Udøvere. Men Amatørerne klarede Opgaven overmaade fint endda, og
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Bifaldet var naturligvis larmende. Jo, sandelig kan man sine Klassikere paa Ribe
Katedralskole.
Efter Forestillingen samledes man om Smørrebrødsbordene med de traditionelle
Taler og flere Sange, og sluttelig dansedes der til de smaa Timer.

Af K o n g e n s Mølles H isto rie i Ribe.
Ved Fabrikant N. M. K r o m a n n , Esbjerg.
Ribes første Mølle laa ved Aaløbet, der passerer Toldbodhuset, og
nævnes allerede 1255, da Kongen gjorde et Magelæg under et Ophold
i Nyborg 14. Marts nævnte Aar med Biskoppen. Denne fik til Er
statning for en Del Jorder paa Lustrup Mark, som blev sat under Vand
paa Grund af Aaens Opstemning ved den kongelige Mølle Harboøre
Birk. Denne Mølle var Byens eneste til henimod Begyndelsen af det
16. Aarhundrede, da Midtmøllen og Ydermøllen bygges. I Riberhus
Lens ældre Regnskaber (1537) anføres Forpagtnings-Afgiften af Kon
gens Mølle med den anselige Sum af 150 Mark aarlig, der er ensbe
tydende med, at dens Virksomhed maa være af indbringende Art. Som
tvungne Møliegæster til Møllen kan anføres Ladegaardens Tjenere
(o: Fæstere) i Fårup, Hilierup, Jedsted, Obbekjær, Tange og Tved samt
Sønderho. Nordby, hvis Beboere ogsaa var Fæstere til Ladegaarden,
nævnes ikke som møllepligtige. Der fandtes dér en lille Vindmølle,
en saakaldt Skratmølle, allerede i Tiden omkring 1630, der besørgede
det meste af dette Sogns Maling, især i Vintertiden, naar Baadfarten
var standset.
Kongens Mølle var i høj Grad udsat for Ødelæggelse af de talrige
Stormfloder, der er saa kendt i Ribes Historie, og Broen over Aaen
foran Møllen var i Almindelighed saa let bygget, at hvis der ikke ved
Stormfloderne blev lagt store Sten paa den, drev den bort. Særlig
haard var Stormfloden den 24. December 1593, da baade Kongens
Mølle og Ydermøllen blev aldeles ødelagt. Reparationsregningerne, der
indgaves til Lensmanden, som paa Kronens Vegne fyldestgjorde
disse, var mange og store. I 1599 møder Møller Hans Jacobsen med
en Regning paa 6Vs Daler og 7 Skilling til Forbedring af Møllen, og
i 1601 bemærker Slottets Regnskabsfører: aSkjøndt jeg i Regnskab med
Hans Jensen Møller udi Kongens Mølle hannem afkortet haver udi sin
aarlige Afgift for hvad, han udi den bekostet haver paa samme Mølles
nødtørftige Behov . . .s, har han dog senere maattet punge ud med
ret store Beløb for at holde Møllen i en saadan Stand, at den kan
eksistere. Jørgen Jørgensen Schmidt, der ses at have været Bruger af
Møllen i 1611—33, møder hvert Aar med store Regninger paa Ved
ligeholdelsen.
I 1606 bliver der indlagt en ny Sten, som indkøbes i Landskrona,
hvorfra den pr. Skib befordres til Kolding og der afhentes med Vogn
af Mølleren. Sælgeren synes at have fulgt med Stenen dertil, da
Kvitteringen er udstedt der, som i al sin Højtideligheden lyder saaledes: »Kjendes jeg Mouritz Nielsson Borger udi Landskrona at velædle
Mand Hans Jacobsen udi Ribe haver mig afkjøbt en Møllesten udi
Kolding for 20 Rigsdaler, for hvilke forne 20 Rgd. jeg herved kvit
terer og takker hannem for god Betaling. Til Vidnesfuld haver jeg

191
underskrevne med egen Haand og venlig begærendes ærlige og vel
ædle Mand Jap Bøgvad som Medunderskriver.«
I 1638 omtales det rige Aalefiskeri ved Møllen, »som Kgl. Maj.
haver forlenet Fru Magdalene, Mouritz Podebusks, hendes Livstid og
efter hendes Død at følge til Slottet.«
I 1666 klager Slotsforvalteren over, at Møllen, der er ansat for
52 Tdr. Hartkorn i Matriklen, »ikke kan kontribuere derefter efter som
samme Mølle er i ringe Stand og ruineret og ingen kan findes, som
vil overtage den, med mindre der gives Afslag«, og 1693 maa Møllen
udrede et Beløb af 20 Rdl. 5 Mk. 3 Sk. »for at holde den aabne Strøm
fri for at beskadige Toldboden.«
Møllens Forfatning bliver ringere for hvert Aar, og da den store
Stormflod 18. Januar 1696 vælter ind over Byen, er den over 400 Aar
gamle Mølles Modstandsevne brudt. Den bliver aldeles tilintetgjort, og
aldrig opbygget igen, skønt der ret ofte blev gjort Forsøg derpaa,
ligesaa at sælge Møllen eller dens Ruin, hvilket først lykkedes i 1738
ved en Auktion, der afholdtes 14. Februar, da den blev tilslaaet Johan
Hansen mod en aarlig Afgift af 44 Rdl. Til Møllen skulde høre de
Møllegæster, som dertil havde søgt fra Arrilds Tid. Han skulde re
spektere Skallebæk Mølles Rettigheder og ikke tilegne sig dens Gæster.
Det var dog ikke Køberens Hensigt ved Købet af Mølleruinen at op
føre Møllen paany, det var kun det gamle Privilegium og Møllegæsterne
han attraaede, og som han fik Tilladelse til at knytte til en af ham
paatænkt Opførelse af en Vejrmølle paa Ladegaardens Grund. Han
skulde dog ogsaa forpligte sig til at holde Møllestrømmen i en Længde
af 152 Al. vedlige og paase at Oprensningen af Vandet ikke forulempede
de andre Møllere. Vejrmøllen skulde han opføre paa egen Bekostning
mod at faa Ejendomsskøde paa den for sig og Arvinger til evindelig
Tid. Han skulde derhos male for den Takst, Stiftsbefalingsmanden
anordnede og fastsatte under Straf af den Mulkt, han i Overtrædelses
tilfælde blev dikteret.
Da Møllen i nævnte Aar 1696 blev ødelagt, spredtes de dertil hidtil
hørende Møllegæster til de andre Møller i Byen og udenbys, der hver
for sig søgte at opnaa Privilegium paa at faa dem knyttede til sig som
lovbefalet Møllegæster, men da Slusen ved den ruinerede Mølle i Efteraaret 1697 endnu ikke var restaureret, klager de 2 Møller i Byen
over, at de paa Grund af Vandets frie Løb ofte mangler Vand, naar
de skal male, hvorfor Indvaanerne mange Gange fører deres Korn ud
af Byen til Fedsted og Skallebæk Møller. Stiftsbefalingsmanden ind
stiller derfor til Kongen, at der bliver gjort forsvarlige Skotter for Vandet.
Aaret før den omtalte Stormflods Ødelæggelse af Møllen, er Amts
skriveren i Ribe Oluf Christian Engelstofts Søn Christian Olufsen En
gelstoft bleven Sognepræst i Sønderho, hvis Indvaanere som anført var
møllepligtige til Kongens Mølle. Pastor Engelstoft var en bjergsom
Mand, han driver det til i sin Embedstid i Sønderho at blive Mølleejer,
Kroejer, Storbonde, Brændevinsbrænder, Ølbrygger, Strandforpagter og
Pengeudlaaner. Han benytter sig af Kongens Mølles Nedlæggelse til
at faa 44 Beboere af Sønderho i 1701 til at andrage Stiftsbefalings
manden om, at der gives ham Tilladelse til at opføre en Vejrmølle i
Sønderho. De beklager sig over, at de mange Gange om Vinteren ikke
kan komme til Ribe med deres Baade, »saa at den fattige mange Vintre
derover har været i stor Betryk for deres og deres smaa Børns daglige
Brød« — de bønfalder derfor »i allerdybeste Ydmyghed, at dersom vi
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vores Sognepræst til en liden Vejrmølle at opsætte kunde formaa, og
han den ej alene uden nogen Paatale eller Forhindring maa lade op
sætte, men endog at vi denne Mølle maatte søge og vores Korn der
lade male . . . vil den naadige Gud Eders Højgrevelige Exellence
rigelig belønne . . .«
Næsten omgaaende bliver Tilladelsen given, »dog med den Kondition,
at samme Vejrmølle skal give aarlig Landgilde til Hans Maj.s Jordebogs Forbedring i Forhold til den Vejrmølle, der staar i Nordby, og
desforuden være forpligtet, at naar de fører deres Korn til Ribe, da
at lade male i den Mølle næst uden for Ribe Nørreporte, og kort efter
udstedes der Fæstebrev paa Møllen til Pastor Engelstofts Hustru
»hæderlig Matrone Anne Nielsdatter«. Beboerne i Sønderho har ingen
Forpligtelse til at søge én af de to angivne Møller, men er berettiget
til at søge hvilken de vil. Desuagtet forsøger Præsten at forbyde disse
at lade male i Ribe Ydermølle, hvis Ejer Justitsraad Math. Worm
derefter anlægger Sag mod Præsten, der siden i en langvarig og omstændig Proces, der først slutter 17. Oktober 1709 ved Retten paa Fanø
med Birkefogdens Sentens, at Beboerne bør billigt være Møllegæster
til deres egen Mølle, »som de selv har søgt om at faa«.
Benyttede Kilder: Ribe Stiftamts Kopibog, Lensregnskaberne
og Fanø Birks Tingbog.

U n g d o m s m i n d e r fra Ribe 1861-67.
Af Pastor emeritus H. E n g b e r g , Ørting.
V. (sluttet).

Det staar tydelig for min Erindring, at
jeg i de sidste Aar i Ribe altid var travlt
optaget og hovedsagelig paa en behagelig
og fri Maade.
Det var i Vinteren 1864—65, at vor
Lærer i Dansk og Historie C. F. Koch
(sidst Stiftsprovst i Ribe) en Dag sagde til
mig: »De skulde læse en Del Morskabs
bøger, E.« Derfor er jeg ham megen Tak
skyldig. Han forekom mig ellers streng
og haard som Hører af, om vi rigtig
»kunde« de tørre Skolebøger: Thorsens
Litteraturhistorie, Thriges og H. G. Bohrs
Verdenshistorie, og uendelig smaalig med
Hensyn til Retskrivning og Tegnsætning;
hvor hk jeg ham vred ved en Dag at skrive
H. Engberg.
å i Stedet for aa og »straks« for »strax«.
Men paa hans Tilskyndelse fandt jeg nu Bogsamlingsskabene i 5.
Klasseværelse hver Lørdag Middag, læste og læste med god Samvittig
hed udenfor Skoletiden Hundreder af underholdende Bøger som Carit
Etlar og Coopers, Rejsebeskrivelser og siden de berømte Digtere. Mor
skabslæsningen affødte Duelighed og Lyst til at skrive »danske Stile«.
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Samme Lærer — Adjunkt Kocli — tilbød ogsaa for intet at læse
Islandsk eller Oldnordisk med mig og 3 ældre Disciple efter Fridrikssons
Læsebog. Vi kom i den Anledning til hans Hjem 2 Aftener om Ugen.
Som Smaadrenge saa jeg der Carl Koch og Gabriel K., dem, jeg siden
traf som Valgmenighedspræst i Ubberup og som Biskop i Ribe. Vi
lærte endda noget Islandsk — jeg mindes især Jomsvikinga-Saga, og
jeg hk Smag for mere siden i København hos Professor Svend Grundtvig.
Den ellers af alle Disciplene frygtede Latinlærer, Overlærer N. E.
Riis, gjorde sig ogsaa fortjent til vor Taknemlighed; ja, jeg maatte
siden som Student 1870 op at takke ham personlig derfor. Han læste
med mig og 2 andre efter Skoletid for intet i vort Klasseværelse En
gelsk, som slet ikke hørte til Skolens Fag, men som Tiden begyndte
at kræve. Bedre endnu var, at han — vækket ved 1864 — blev saa
grebet af skandinavisk Ildhu, at han vilde have os alle med til at holde
»Ugeblad for Menigmand fra danske Skandinaver«, udgivet 1865 og
følgende Aar af Dr. C. Rosenberg (Censor P. A. Rosenbergs Fader),
og megen god aandelig Paavirkning blev os derved unægtelig tilført.
G. K. Hamiltons store »Nordisk Tidsskrift« kom jeg til at holde 1866
o. 6. Aar. — Ja — forbavsende at opleve — Overlærer Riis talte om
Nordens Enhed i selve Latintimerne og fik os med til offentligt Fore
drag om Norden paa Grejsens Gæstgivergaard. Rare »Dansk Sam
funds «-møder ved Pastor jakobi og andre Præster mindes jeg ogsaa fra
1865 i Latinskolens store Sal.
Ved samme Tid kom jeg til at omgaas meget med en gammel
»evig Student«. Han var ugift, boede hos Slægtninge i Ribe — havde
2 smaa hyggelige Gavlværelser mod Syd øverst oppe i et af Byens
faa høje Huse. Der stod Fabricius Møller, cand. phil., paa hans Dør,
og han saa gerne — især Lørdag og Søndag — Besøg af en ung Dreng,
der var videbegærlig. Mange i Byen ansaa ham for en lærd Særling,
der mest gav sig af med Snurrepiberier. Han var imidlertid Skandinav
og læste i Vinteren 1865—66 meget Svensk og Ravnorsk med mig,
ja, skaffede mig i den Retning billige Bøger, jeg endnu ejer, just da
jeg selv begyndte at anlægge en egen Bogsamling. Fremfor alt blev
han mig en kyndig Vejleder i Plantelære. Der vidste han noget til
Gavns, havde gennemvandret mere end Danmark paa Botanikens Vegne
og navnlig skrevet en Bog (utrykt) om, hvor alle sjældne Planter i
Landet er at tinde. Den afskrev jeg naturligvis. Fra Foraaret 1866
var jeg nemlig ret grebet af Lidenskab for at samle, bestemme og
tørre (hengemme) vilde Planter. I den Retning drev jeg det vidt,
inden jeg forlod den saa planterige Ribeegn. Jeg gjorde mange
»botaniske Udflugter« — med Fabricius Møller gennem Ribe Enge til
Kanalen og Vesterhavet — og med jævnaldrende Venner blandtDisciplene
til Smaaskovene Syd for Ribe. Der var dejligt i Lustrup Krat, V4 Mil
Mil fra Ribe, i Seemskov, V2 Mil, Klaaby og Roager, 1 Mil borte. Det
bestemte Sted, hvor jeg har fundet en sjælden Plante første Gang,
staar altid levende i min Erindring. Det er det trofaste ved Planten,
at hvor man saa den i Fjor, kan man finde den i Aar; Fuglen er
mere flygtig. Oprindelig — fra Barndomshjemmet havde jeg ikke
videre Øje for Planter. Det var ude i Naturen netop Fuglene. Paa
Latinskolen saa jeg en dejlig Samling udstoppede Fugle og kom i de
første Aar i Ribe til at samle paa Fugleæg, medens jeg aldrig har
samlet paa Frimærker, Segl, Mønter eller lignende. Jeg drev det til
at have en ikke ringe Æggesamling — lige fra Taarnfalke- og Ugleæg,
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hentede i Domkirketaarnet, Høge-, Musvaage-, Glenteæg osv. — fra
Skovene sydpaa — ned til de smaa Digesvale- og Gærdesmutteæg; men
da jeg saa med Møje en Jul fik alle mine udpustede Æg i Savsmuld
bragt hjem til Forevisning, foreholdt min Moder mig det syndige i at
forstyrre Fuglenes Reder. Saa gav jeg en yngre Ven hele min Æg
samling, men begyndte samtidig rigtig at sværme for Planter, som jeghar gjort det siden.
Hvad der mest lyser op i mit Liv de sidste Aar — 1865—67 —
i Ribe, er dog Omgang og Samliv med jævnaldrende, ligesindede Venner.
Allerførst skal jeg bare nævne, at jeg begyndte at undervise andre
og derved første Gang tjente Penge — højst fornødne Penge: til To
bak — 24 Skilling Pundet, aldrig Cigarer — og til rare Bøger: St.
Blichers Digte og Æ Bindstouw! blev Nr. 1 og 2. Det var, fordi jeg
havde let ved Matematik, jeg af Latinskolelærer Salto blev anbefalet
som Lærer for dem, der af Naturen havde svært ved det Fag. Med
disciple har jeg nu aldrig taget Betaling for at hjælpe; men halvstuderte
Skolelærere fra Sognene omkring Byen, som vilde op til Seminarist
eksamen, fandt ind til mig, og for 1 Mark (33 Øre) i Timen, gennem
gik jeg Geometri og Aritmetik med dem, en for en. Jeg havde Glæde
deraf og blev Ven med flere af mine Lærlinge. Matematik har jeg
forresten siden agtet ringe, men altid haft Samfølelse med Folkeskolens
Lærere.
Saa dannede Disciple af Latinskolens 2.—3. øverste Klasse allerede
1865 en folkelig Forening — kaldet Hejmdal, som bestaar endnu.
Navnet var jo sindbilledligt: vi vilde blæse i Gjallarhornet ved Dan
marks Grænse. Egentlig tog vi Navnet efter et Blad i Ribe, der just
gik ind. Det udgaves af en forvoven, mislykket Lærer Powl Geleff,
en lille Tid Papirhandler i Ribe; men han kom i med Omvæltnings
manden Løjtnant Louis Pio og hans Fætter Brix. Som bekendt blev
de tre 1872 af Københavns Politi sendt til Amerika efter megen Rummel.
Vor Forening — Hejmdal — var langtfra socialistisk eller inter
national (verdensborgerlig), som man dengang kaldte det. Højst var
vi sBondevenner a, de fleste national-liberale, men alle paa Grund af
64 varme for Fædrelandets Fremtid. Vi samledes en Aften ugentlig
— helst Lørdag — og drøftede, sang og talte til stor Oplivelse og —
jeg tør sige — Gavn for os alle. Vi mødtes hos de af Medlemmerne
der havde bedst Plads (aldrig hos mig). Vi havde Love, et lille Med
lemsbidrag og en stor Protokol til Digte, Afhandlinger og Redegørelser
for hvert Mødes Udbytte. Først havde vi i lang Tid Aldersformand
— P. N. Petersen — til Ordstyrer og Skriftfører; men saa blev der
gjort Oprør mod ham, og Hvervet gik saa paa Omgang. Vi sang
utrolig meget efter Morten Eskesens Visebog, som just nu udkom, og
det svenske Tillæg til P. O. Bojsens »blaa Bog«, som var Sønder
jydernes Ven. Hver Gang skulde 9Protokollen« oplæses og et lille
Foredrag holdes og bedømmes. Jeg mindes endnu min Jomfrutale:
^Sammenligning mellem Kong Hans og Frederik 7.« — var det selv
valgte Emne. Jeg vilde bevise, de to nævnte var de eneste rigtige
danske Konger blandt ^Oldenborgerne«. For at faa Mod og overdøve
spidse Bemærkninger, sagde jeg det udenadlærte med høj Røst og slog
kraftigt i Bordet dertil, men vakte desværre Latter, da jeg endte med,
at der endelig ogsaa var den Lighed mellem de to Konger, at de begge
havde en Formand og en Eftermand, der hed Kristian! — Kun 4
Gange husker jeg, jeg har 9indledet«. Mest Lykke gjorde da et

Foredrag om Folkesang, der endte med Viser fra Ringkøbingfjords
egnen, som jeg kunde synge og siden har glædet E. Tang Kristensen
med Ord og Toner til. Som lille Dreng havde jeg lært lidt Klaverspil
hjemme; men i de 6 Aar i Ribe havde jeg ikke Adgang til at spille,
saa jeg Livet igennem kun har været dygtig til at »klimpre«. Altid
lærte vi hinanden nye Sange i Hejmdal — sang af fuld Bryst for aabne
Vinduer — endog Marseillaisen paa Fransk —, men især til Danmarks,
Nordens og Kvindens Pris. Naar »Nattens dæmrende Taager«, »Mul
met sænk det svale« eller »Flyv, Fugl, flyv« lod, tænkte jeg jo paa
hende i det fjerne, som jeg hemmeligt sværmede for.
Andet end Tobak mindes jeg ikke, vi har nydt ved Hejmdalsmøderne; men Foreningen gjorde paa en Fridag en særdeles vellykket
Fodtur til Lundsmark Syd for Grænsen, en god Mil fra Ribe, hvor 3
Gaardmænd havde indbudt os og viste os storartet Gæstfrihed; natur
ligvis drillede vi de tyske Gendarmer.
Jeg har haft megen Glæde af fra Ribe om Lørdag Eftermiddage
at vandre med en eller anden god Kammerat til hans Hjem — saaledes til Lintrup — (langt Øst for Byen), hvor det myldrede af Kræger
(smaa Blommer), og hvor jeg første Gang legede med i »Ordsprogsleg«,
— til Vester Vedsted ved Vesterhavet, der her ikke var nær saa vildt
som hjemme ved Ringkøbing Fjord. — Især kom jeg til Havet i
Rejsby Sogn, 2 Mil Syd for Ribe, der var Hjem for mine 2 bedste
Venner fra Skolen — P. N. P. og K. V., nu begge døde som gamle
Præster — og Egnen der med sine 3 smaa Skove staar ret i Trylleglans for mig. To af Hejmdals Stiftere, som ogsaa har været mig
kære, ved jeg endnu i Live, de er begge J. H. Rosenstand og O. F.
Moe — for længst udtjente Præster.
Endnu maa jeg nævne, at Latinskolen 1866 fik en ny Lærer, J. H.
Lindbæk, der fik stor Betydning for os. Han underviste i Dansk og
Historie og tog sig ikke Arbejdet let. I sidste Halvdel af hver Time
fortalte han meget fornøjeligt. Jeg husker fra hans første Dag paa
Skolen. »Saa skal jeg«, sagde han, satte sig tilrette paa Lærerstolen
og begyndte ordret saaledes: »Kraftmaaler for ethvert Folks aandelige
Udvikling er dets Litteratur eller Bogverden«. En Fnisen hørtes i
Klassen, og han blev rød i Hovedet, men fortsatte dog roligt, og snart
var vi helt optagne af at lytte. — Han lærte os at undgaa Fremmed
ord og talte til vor Overraskelse meget med den enkelte udenfor Skolen;
noget godt og nyt kom med ham.
Jeg forlod Ribe i Juli 1867 som lykkelig Student, men usigelig
vemodig ved at skulde sige Farvel til den kære gamle By med de
mange blomstrende Hyldetræer. — København var jeg ængstelig over
for, men oplivedes ved lige udenfor Jernvejsstationen at løbe paa Fri
hedsstøtten, og mens jeg saa paa den, kom jeg i Hu, at der i Hejm
dal næsten hver Aften lød: »Sjung om Studentens lykliga Dag.«

Historisk Samfund for Ribe Amt
holdt den 1. April Generalforsamling paa Ribe Katedralskole. Foreningen tæller
nu 672 Medlemmer. I Stedet for Seminarieforstander cand. theol. Helge Haar, der
er udtraadt af Bestyrelsen, valgtes Redaktør C. Willemoes.
Ved et paafølgende Foredragsmøde paa »Klubbens Hotel« talte Museumsinspektør
Magister Hugo Matthiessen om Ribes Storhedstid. I sit Foredrag gav han en ud
mærket Skildring af Ribe som Middelalderens store Handels- og Søfartsby.
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Læge P. Agerbæk i Ribe fyldte den 8. Januar 60 Aar.
Et vellignende Maieri af Biskop Olesen er bievet ophængt i Domkirken.
Biiiedet er udført af Malerinden Fru Konservator Petersen, f. Olesen, og bekostet
af Menighedsraadene i Ribe Stift.
Stiftamtmand Herschend er under 23. Januar udnævnt til Kommandør af
Dannebrog.
I Forbindelse med Indsamlingen til Fordel for et Ribe Amts-Værelse paa Kvinderegensen i København er der bortloddet 3 Malerier, nemlig et af Maleren Stephan
Ussing skænket Maleri fra Puggaardsgade, et af Adjunkt Frøken Mortensen skæn
ket (af Ussing malet) Motiv fra Fiskergade og et af Professorinde Wandel, født
Olesen, malet Motiv ligeledes fra Fiskergade.
Puggaardsgadebilledet vandtes af Adjunkt Askgaard, medens Adjunkt Frøken
Mortensen var saa heldig at vinde sin egen Gave.
Læge Jens Nielsen, Søn af Sygehuslæge Nielsen i Ribe, er ansat som Reserve
læge ved den nye Radiumstation.
Maleren Stephan Ussing og Frue er rejst paa Studierejse til Tyskland og Italien
og vil bl. a. slaa sig ned i Perugia, Assisi og Orvieto.
Det ansete gamle Manufakturfirma I. H. Quedens i Ribe kan den 1. Maj fejre
det sjældne 100 Aars Jubilæum. I alle de hundrede Aar har Forretningen været i
samme Slægts Besiddelse. Grundlæggeren var Johannes Harboe Quedens. I 1877
overtog dennes Søn Anton Christian Quedens Forretningen, hvis Indehaver siden
1909 er A. C. Quedens Søn, vort Medlem, Johannes Harboe Quedens.
Historisk Samfund for Ribe Amt har udsendt sin Aarbog for 1931. Af det ud
mærkede Indhold fremhæver vi: Dr. phil. Marius Kristensens Artikkel om Rune
mindesmærker i Ribe Amt og Aug. F. Schmidts ikke mindre læseværdige Beretning
om Digteren Ambrosius Stubs Ribeaar.
Borgmester H. Kaalhauge er blevet Repræsentant for Købstædernes almindelige
Brandforsikrings 22. Kreds, omfattende Ribe, Varde og Tønder efter fhv. Bank
direktør Windfeld-Hansens Død.
Lektor Nørregård har faaet tildelt det danske Spejderkorps' Hæderstegn.
Bankkasserer R. Vilandt og Hustru fejrede den 21. Marts deres Sølvbryllup.
Fru Anna Hansen, Enke efter Købmand Andreas Hansen, fyldte den 17. Marts
80 Aar.
Den 30. April afsløres en Mindesten paa Biskop Olesens Grav paa Ribe Kirkegaard.
Vandværksbestyrer N. Tarp har taget sin Afsked fra 1. Juni.
Den 24. Maj har Borgmester Kaalhauge været Formand for Ribe Handelsfor
ening i 25 Aar.
Fru Nissen, Enke efter Skatteraadsformand Otto Nissen, er afgaaet ved Døden.
Hotelforpagter Niels Hansen, ¡¡Hotel Dagmare, afgik, som meddelt, ved Døden
i November. Hotellet er derefter forpagtet til Hr. Th. Willson.
I vor gamle Skolegaard bliver der nu opsat en smuk dekorativ Stenkumme
med Vandspring for tørstige Sjæle.
Om kortere Tid sættes Spiret paa Set. Catharinae Kirke, og i Sommer paabe
gyndes den indvendige Istandsættelse af Kirken.
Udgivet af Ripenser-Samfundet
Redigeret af K. H. Rosenstand
Trykt i Stiitsbogtrykkerlet 1 Ribe
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tragter efter at få skolelivet kogt op igen; men jeg tror, at hvis det
gik op for gamle Ribe-elever, at der var sådan et par morsomme og
hyggelige aftner om året, hvor man opfriskede gamle bekendtskaber
og mødtes i fælles minder, vilde Ripenser-Samfundet kunne samle en
langt større kreds inden for sine rammer og få en øget betydning som
bindeled mellem gamle elever og Ribe Katedralskole.
Æ&e, Juli 1931.
Y'aye

Set. C a th a r in a e T aarn.
Den 10. Juli hejstes Kransen i Set. Catharinae Kirkes nye Spir paa
det forhøjede Taarn, hvorfra man i denne Tid ser ud saa vide over
de oversvømmede Enge.
Taarnet er ca. 21 Meter højt, og fra Spirets Begyndelse til Top
pen af den endnu manglende Flojstang bliver Afstanden 16—17 Meter.
Nedenstaaende Billede viser, hvorledes Kirken kommer til at tage
sig ud med det nye Spir.

Det nye Taarn er imidlertid ikke det første, den gamle Klosterkirke
har baaret.
Den 23. Februar 1617 besluttedes det at forsyne Kirken med et
nyt. Taarn og Spir, thi, som det hedder i Kirkens gamle Pergaments
Regnskabsbog bl. a .:
XDa efterdi at S. Catharinae Kirke her udi Ribe er ganske meget
bygfældig paa den vestre Ende, som staar aldeles paa Fald, saa at en
stor Part deraf nu tilforne er nedtagen for Fares Skyld, og det derfor
er endeligen fornødent, at den med det Første skal igjen opfærdiges
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og fornys, saa at, dersom den skulde færdiges tilgavns, da skulde den
samme vestre Ende til Styrke og Sammenholdelse af Grunden opmures
tvende høje og brede xStripiller« (Stræbepiller), — da efterdi det synes,
at samme tvende Piller kunde ganske meget forslaa til 2 Sider paa
et nyt Taarns Opbyggelse, og samme Piller vilde ellers koste en stor
Summa Pending, hvoraf dog hverken Kirken eller Byen kunde have
nogen Prydelse, ej heller Sognefolkene nogen Gavn — dernæst efterdi
det Klokkehus, som staar her paa Kirkegaarden af Tømmer opbygget,
er nu saa slet og aldeles forraadnet og forfaldet af Ælde, saa at der
som et nyt i dets Sted skulde opbygges, da vilde det i lige Maade
koste Kirken en stor Summa Pendinge, — desligeste efterdi samme
gamle Træ-Klokkehus er saa meget lavt og nedrigt, at Klokkerne, som
derudi hænger, ikke vil kunne høres uden af dem, som bor næst hos
Kirken, saa at de bedste Sognemænd, som bor ved Nørreporten og ved
Sønderporten, derfore tidt og mange Sinde haver beklaget dem, at de
ikke har kunnet rette dem efter fornævnte samme Klokker, fordi at
de ikke kunne høre dem, naar der ringes.
Derfore efter saadan forberørte Lejlighed, der er herom nogle Gange
tilforn blevet beraadslaaet, og nu idag d. 23. Februari 1617 denne Sag
igjen flitteligen betænkt og grundeligen overvejet af efterskrevne Dannemænd«. (Her nævnes de gode Mænd, der havde taget Sagen i deres
Haand).
ahvilke allesammen Gud allermægtigste i Himlen til Lov, Pris og
Ære, S. Catharinae Kirke til en Prydelse og ganske Riber By til en
Sirat og Berømmelse, saavel som ogsaa Sognefolkene til Gavn og Bedste,
have med samlede Raad Fuldbyrd og Samtykke, det saa endrægtelig
konkluderet og besluttet paa deres og deres Efterkommeres Vegne, at
her skal bygges et nyt grundmuret Taarn vesten op til Kirken.«
I Aarene 1617—18 opførtes Taarnet, der efter Terpager blev 52
Alen højt. Efter den oprindelige Plan skulde Taarnet have et Spir,
men det kom ifølge Kinch næppe til Udførelse.
Samme Aar fornyedes ogsaa det Spir, som den Gang fandtes over
Koret og i hvilken en af Klokkerne hang.
Men Grunden var for svag. I 1745 blev en Del af Taarnet ned
taget. Det menes nærmest at Aarsagen var den, at man manglede
Sten til at restaurere Kirkens Nordmur med.
Galthen mener at det meget høje Taarn hk sit Spir og at ogsaa
det forkortede Taarn bar et Spir, som det paa Grund af den svage
Jordbund heller ikke kunde bære, hvorfor det hk det Saddeltag, der
er kendt i vor Tid, men som nu er blevet ahøst af det smukke nye Spir.
Æ. Æ R.

D o m m e r f u l d m æ g t i g P o n to p p id an .
Den 7. Juli fyldte en af Ribes populæreste og mest ansete Borgere,
Dommerfuldmægtig Af. ( 7. PoMioppfdaM 70 Aar.
Marcus Clod Kirkeby Pontoppidan er et Barn af Ribe. Faderen
var Købmand her i Byen. Efter endt Skolegang lærte Sønnen Kon
torgerningen hos Amanuensis Givskov paa Bispekontoret. I Juni 1882
blev Pontoppidan dansk Jurist og derpaa Fuldmægtig hos Prokurator
Ferslev. Saa maatte han i Kongens Trøje og aftjente i 1883 sin
Værnepligt ved Livgarden for senere at blive Løjtnant ved 3. Regiment.
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Saa kaldte Ribe atter, og i sin Fødeby ansattes Pontoppidan som
Fuldmægtig hos Stiftamtmand Finsen, i hvilken Stilling han virkede,
indtil han i Foraaret 1885 afløste Fuldmægtig Ramsing, den senere
Borgmester i Frederikshavn, som Fuldmægtig paa Ribe Herred hos
Herredsfoged Gjern. Han blev en dygtig og afholdt Herredsfuldmægtig.
Ved 25 Aars Jubilæet i 1910 hyldedes han da ogsaa af vide Kredse
fra By og Land, ja fra hele Amtet. Under 4 Herredsfogder: Gjern,
Feslev, v. Huth og Saxild har Pontoppidan tjent tro, og ved Retsreformen i 1920, da Herredsfoged Saxild blev Dommer, fulgte Pon
toppidan sin Chef som den betroede Dommerfuldmægtig. I dette sit
Embede virker han stadig i fuld Kraft og har tillige skabt sig et stort
privat Klientel, hvis højeste Tillid han nyder.
Pontoppidan har egentlig aldrig været det offentlige Livs eller Poli
tikkens Mand, men han har alligevel ikke kunnet undgaa adskillige
Tillidshverv.
1 8 9 3 — 9 9 var han saaledes Formand for Ligningskommissionen, en
Stilling, som hans udbredte Personkendskab gjorde ham vel egnet til,
og han har haft Sæde i Ribe Diskontobanks Repræsentantskab. Aar
1900 blev han Medlem af den daværende Direktion (Bestyrelse) for
Spare- og Laanekassen for Ribe By og Omegn og i 1909 dens Formand.
I 1924 blev han Medlem af det nyoprettede Tilsynsraad og fra 1925
dettes Næstformand. 1913 —17 havde han Sæde i Ribe Byraad.

Aarets Skoleprogram
oplyser bl. a.
I 1930 tog 16 Elever Studentereksamen og 16 Elever Realeksamen.
Elevantallet den 1. Maj 1931: 218.
Om Lærerpersonalet meddeles:
Den 14. Juli 1930 udnævntes Lektor V. Andersen til Lektor ved
Ordrup Gymnasium.
Den 6. September 1930 udnævntes Adjunkt
ved Aarhus Katedralskole L. J. C. Blendstrup til Lektor ved Ribe
Katedralskole. Den 5. Januar meddeltes kst. Adjunkt Frøken E. Willemoes fast Ansættelse. Lektor Blendstrups Timer er i Tiden 15. August
til 30. September 1930 besørget af stud. mag. Frode Stensig. Cand.
mag. Frøken Valborg Nilsson antoges fra 15. August som Timelærer
inde ved Skolen. Da hun den 1. Januar 1931 konstitueredes som
Adjunkt ved Viborg Katedralskole overtoges hendes Timer af cand.
mag. A. Rønnau.
Adjunkt Askgaard har afløst Lektor Andersen som Medlem af
Skolenævnet.
Skolenævnsmødet afholdtes den 20. Februar.
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Det aarlige Forældremøde afholdtes den 1 1 . Marts.
Paa Mødet talte Rektor Willumsen om den af xUdvalget af 13.
Oktober 1928« afgivne Betænkning om det højere Skolevæsen.
Den 8 . Maj døde Medlem af Skolenævnet Pastor Tage Møller,
Bramminge. I hans Sted indtraadte Biskop Westergaard som Medlem
af Skolenævnet.
Fra det forløbne Skoleaar meddeles:
Den 30. August 1930 havde Skolen Skovtur til Skamlingsbanken.
Den 1 1 . September havde II og III G. geologisk-historisk Ekskursion
til Tirslund, Askov, Skibelund og Knivsbjerg. Den 13. Oktober var
der Oplæsning for Skolens og Seminariets Elever ved den norske
Skuespiller Sigurth fra Stavanger. Den 17. Januar 1931 holdt Professor
Vilh. Andersen Oplæsning paa Skolen. Den 22. Februar holdtes
Skolebal, der indlededes med Lærernes Opførelse af Moliéres »Fruentimmerskolen«.

Ribe Katedralskoles Eksaminer 1931.
Studentereksamen.

Anders Berthelsen (Sognepræst i Skanderup) 7,02 mg. — Marguerita
Fischer (Ingeniørassistent) 5,78 g X- — Karl Henrik Herschend (Stift
amtmand) 5,93 g X- — Niels Jørgensen (Andenpræst i Skærbæk)
6,99 mg. — Vilhelm Nissen (Gdr. i Askov) 7,15 mg. — Mathias
Olesen (Landmand i Døstrup) 6,46 mg -h. — Kristian Sommer (Gdr.
i Skanderup) 7,43 mg X - — Harald Steffensen (Bogholder i Vejen) 7,04 mg.
Anna Blom (Murermester) 6,01 mg
— Poul Boas (Overlærer i
Gram) 6,79 mg. — Søren Tind Christensen (Forsøgsleder) 6,80 mg. —
Olaf Dejgaard (afd. Lærer) 7,22 mg X. — Jacob Knudsen (Murer
mester) 6,43 mg
— Viggo Villadsen (Maskinhandler i Bramminge)
7,30 mg X- — Carla Welling (Trafikassistent i Brørup) 6,35 mg -p.
Realeksamen.
Else Windfeld Hansen (Trafikassistent) 6,29 mg
— Mathias
Jensen (Avlsbruger) 5,33 g X. — Niels Jepsen (Bankdirektør) 6,75 mg.
— Emil Jørgensen (Amtsstuefuldmægtig) 6,56 mg -h. — Helene
Jørgensen (Baueformand i Gredstedbro) 7,00 mg. — Tage Knudsen
(Murermester) 6,03 mg
— Eva Nielsen (Telefonformand) 6,38 mg
— Aage Olesen (Snedkermester) 6,00 mg
— Carl Siggaard (Kon
sulent) 5,81 g X- — Antoni Sørensen (Gdr. i Kærbøl) 5,92 g X- —
Inger Toft (Pedel) 5,83 g X- — Kirsten Willumsen (Rektor) 6,54 mg -p

Aarsfesten paa Ribe Katedralskole
fandt Sted den 27. Juni under de sædvanlige festlige Former.
Rektor Willumsen bød den store Forsamling Velkommen.
Derpaa sang man den gamle Skolekantates 1ste Del med Musik
ledsagelse.
Saa stod Rektor atter paa Talerstolen og foretog Dimissionen, idet
han uddelte Eksamensbeviserne for Studenter- og Realeksamen og op
læste Resultaterne.
Rektoren udtalte derpaa bl. a.: I har nu modtaget eders Eksamens
beviser og skal forlade eders gamle Skole. Til Studenterne vil jeg sige,
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at I har faaet Resultater, I kau være bekendt. I er Festens Midtpunkt.
Vi ser jer med Fortrøstning og Tillid drage bort, men ogsaa med
Vemod. Vi har mærket eders gode Vilje og Interesse.
Det er altid en Glæde at naa et Maal. 1 staar nu paa Tærskelen
af Studentens Lykkens Land. Nu skal I selv fuldt og helt raade for
eders Tid. I ser naturligvis lyst paa Fremtiden. Haabet og Livsmodet
hører jo Ungdommen til. Men det frejdige er ikke nok. Tro ikke,
at Lykken kommer dumpende ned til jer. Der stilles Krav om et
solidt Arbejde indenfor Fagstudiet.
Der har i Aar indtegnet sig 1790 unge til Studentereksamen. Til
September lægger man ud med Universitetsundervisningen i Aarhus.
Det skaber en Reklame, der nok skal forøge Studentertallet. Aarhus
Katedralskole dimitterer i Aar 65 Studenter.
Men, der er kun Plads for de dygtigste, dem som vil noget. Hvor
der er en Vilje, er der ogsaa en Vej.
Men sørg ogsaa for den almindelige aandelige og legemlige Udvik
ling. God Læsning og sund Sport vil jeg anbefale. Hold Øje og Øren
aabent for alt, hvad der rører sig i Livet. Det gælder ikke om at være
Herre, men at tjene det Samfund, man er Medlem af.
Fra det fredelige Ribe drager I ud til større Forhold. Meget nyt
vil møde jer. Saa gælder det om at gaa til Arbejdet med et ærligt
Sind og en god Vilje. Hvis I gør det, vil der ogsaa vise sig Mulighed
for jer. Saa vil I gøre jert Land Gavn.
For Realisterne gælder det meste af, hvad der er sagt til Studenterne.
Jer har vi ogsaa været glade for at arbejde med. I har et godt Grund
lag at bygge paa, tager I fat, er eders Chancer ikke ringere end
Studenternes.
Jeg bringer jer alle Skolens Farvel med Ønsket om en lys og
lykkelig Fremtid.
Derpaa sang man Kantatens 2den Del, hvorpaa Rektoren foretog
Translokationen og gav Meddelelse om de sædvanlige Legater osv.
Overlærer Sechers Legat (200 Kr.) tildeltes saaledes Student Kr. Sommer
og Emil Haunstrup Andresens Legat (90 Kr.) fik Student Olav Dejgaard.
Højtideligheden sluttede med Sangen al Danmark er jeg født«.

P. N. T h o r u p s o m Discipel i Ribe Skole.
Den senere kendte Ribe-Rektor P. N. T h o r u p var
en kort Tid Discipel i Ribe Katedralskoie, hvorfra han
dimitteredes. I sit aLevnet« fortæiier han om sit Ophoid
i Ribe som Skolediscipel følgende:

I Ribe Skole blev jeg optagen ved Pindsetiden 1796. Jeg var ikke
selv ret tilfreds med Optagelsesprøven; men baade Rector Hanssen og
Conrector Heiberg vare det. Mit Logis hk jeg hos min Morbroder,
Gjæstgiver Thun, hele Glubbens Onkel. Min Fætter Nissen, Collega
ved Skolen, var nemlig paa det) Tid en Friskfyr, og da han kaldte
Thun Onkel, som han virkelig var, blev samme Benævnelse herskende
blandt de andre Friskfyre og udbredte sig stedse mere i den Kreds,
som dannede sig i Clubstuen. Han boede i den Gaard, som Mogens
Grave i sin Tid havde bygget paa Hjørnet af Skibbroen og Mellemdammen, hvor nu Kjøbmand F. Kolvig boer. I Thuns Tid var det
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endnu en anseelig Bygning af 2 Etager. Gjæstestuen var fuldkommen
vedligeholdt i sin gamle Stiil, beklædt med et kunstigt udskaaret Paneel af Egetræe uden Malning. Man hk der en tydelig Forestilling
om, hvordan en rig Kjøbmand boede paa Christian den Fjerdes Tid.
Jeg kunde aldrig have ønsket mig en bedre Ledighed. Man spiste godt,
da der som oftest vare fremmede Reisende ved Bordet, og Conversationen
var munter og livlig. Især morede jeg mig, naar Thomas Puggaard,
Chorist og Punsehevært ved det kongelige Theater, opholdt sig her.
Min Onkel var hans fordums Skolekammerat, og begge vare i Grunden
et Par gamle Skjelmer, som saa tørt gjorde sig lystige over Alt, hvad
der frembød en coinisk Side. Naar der i Landemodetiden vare Præster
ved Bordet, som indbyrdes kaldte hverandre: Hr. Broder! brugte Onkel
Thun og Puggaard, med de alvorligste Ansigter, den samme Benævnelse
til hinanden. Naar jeg Kl. 5 kom af Skole, stod min Caffe serveret
til mig paa samme Maade som til en reisende Gjæst. Fløde og Sukker
kunde jeg tage efter Behag. Saaofte der om Aftenen gaves varm Spise
i Clubben, blev jeg heller ikke glemt. Og naar Billardet ikke benyt
tedes af Gjæsterne, spillede min Onkel undertiden med mig. Dette var
nu den behagelige Side af mit Ophold her i Byen. Men jeg var
kommen hertil som et besynderligt Phænomen. Jeg var gusten og blaa
under Øinene, holdt Kroppen skjævt, satte den ene Fod udad, den
anden ind. Mine nye Klæder vare syede af Papas gamle Kjoler, med
et moderne Snit, af en Landsbyskrædder; mine Støvler lignede Fiskernes
i Hjerting, og en smalskygget — paa jydsk vilde man have kaldet
den snollet — Hat havde jeg faaet af min Søster, som selv havde
baaret den, saalænge hun fandt den brugbar, og Ødselhed var ingen
lunde hendes svage Side. Det allerværste var, at man let blev vaer
dens oprindelige Bestemmelse for et Fruentimmerhoved. Man kan da
ikke undre sig over, at mine Meddisciple fandt mig comisk, saa meget
mere, da de eneste Disciple, som kjendte mig fra Guldager, H — og
A —, havde skildret mig som en snurrig Fyr. Agtelse for mine Kund
skaber fattede de dog snart, og efterhaanden blev ogsaa mit Udvortes
lidt afslebet ved Rivningen med mine Jevnlige. Mit Helbred blev
meget bedre; thi jeg læste mindre end før, bevægede mig mere og
badede mig jevnlig. Af Rector Hanssen lærte jeg at tegne og gjorde
god Fremgang. Jeg havde allerede under Lyhne havt adskillige Re
ligionstvivl; de bleve nu tildeels ved Samtale med mine Kammerater
hyppigere og stærkere; men jo svagere en Støtte den aabenbarede
Religion blev for min ubefæstede Characteer, desto fastere holdt jeg
ved den, som stod skreven i mit Hjerte. Jeg havde kun været faa
Maaneder i Skolen, da min gamle Lærer Jens Lyhne besøgte mig og
bragte den overraskende Efterretning, at min Fader ønskede mig di
mitteret til Efteraaret og allerede havde erholdt Rectorens Samtykke
dertil. Jeg gik derfor nogle Timer privat til Conrector Heiberg for
at læse noget der skulde angives til Artium, og som jeg ikke hidtil
havde gjennemgaaet, blandt Andet Ovidii Breve fra Pontus. I disse
Timer deeltog den unge Lautrup, der siden er bleven min Svoger, og
var i Huset hos Conrectoren for privat at forberedes til Academiet.
Han blev dimitteret samme Aar. Denne anførte Omstændighed blev
Anledning til vort første Bekjendtskab.
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Et P a r nye O p ly s n in g e r o m M a re n S p lid s.
Af Førstetærer H. K. K r i s t e n s e n , Lunde.
Ribe By er jo blevet bekendt for sine mange Hekseprocesser. Der
er blevet sagt, at det maaske er den danske By, der har haft de fleste.
Det er muligt, men sikker paa det kan man ikke være; Hekseproces
serne bar fundet Sted i langt større Omfang end man i Almindelighed
tænker. At Ribe er blevet særlig bekendt skyldes tillige, at den har
bevaret Kilderne i ret stort Omfang og allerede tidlig har haft en
Historieskriver, der fyldigt har beskrevet Processerne og derved gjort
dem bekendt i vide Kredse. Det er den historiske Samler David
Grønlund, residerende Kapellan ved St. Cathrine Kirke og siden Præst
i Darum.
Den mest bekendte af de Ribe Hekse er Maren Splids. Kaphiet
om hende indleder Grønlund med følgende Ord: »Denne Kone er endnu
i frisk Minde hos alle ikke alene i Byen, men og i omliggende Egn.
Traditionerne om hendes Hexerier ere saa mange og betydelige, at man
maa undre over, at ingen har taget sig for at beskrive dem, tbi neppe
nogen Hexe-Gierning om baade inden- og udenlands Hexer er beskreven
eller fortalt, at den jo ogsaa fortælles om hende.«
Der er dog et Par enkelte Træk fra Processen, som ikke tidligere
er ubeskreven eller fortalt« — saa vidt jeg har kunnet se. De frem
drages i det følgende.
Endnu gælder det, at Maren Splids er den mest bekendte af alle
brændte danske Hekse. Men nu stammer Kendskabet til hende mere
fra de trykte Kilder end fra den mundtlige Overlevering. Tillige ci
der jo sket det, at medens man tidligere — paa Grønlunds Tid —
saa paa hende som paa en forfærdelig Heks, der havde givet sig af
med de sorte Kunster, og som man derfor følte mere Frygt end Med
lidenhed med, er Folk nu efter Fremdragelsen og Studiet af Processen
hos Grønlund og Kinch kommer til at føle den dybeste Medlidenhed
med hende; man forstaar, at >neppe nogen er uskyldigere brændt for
Hexerie end denne Maren Splids.« — I Parentes maa det dog bemærkes,
at overmaade mange andre var lige saa uskyldige som hende. —
En af Grundene til, at netop Maren Splids' Skæbne satte sig særlig
fast i Overleveringen var vel nok, at hun, hvad Kinch gør opmærksom
paa, stod paa et højere Trin i Velstand, Anseelse og Begavelse end
det ofte var Tilfældet med de mistænkte, tillige gør det uden Tvivl
noget, at Processen mod hende var ualmindelig langvarig og indviklet,
at selve Kong Kristian IV blandede sig i den, at Nævningerne dømmer
hende, mens Raadstueretten frikender hende, at hun til sidst maa i'or
Herredagen i København, hvor hun bliver dømt paa Københavns Slot.
Naar Lensmanden paa kongelig Majestæts Befaling leder Forfølgelsen
mod hende — da det, som Kongen skriver, ikke kunde forsvares for
Gud, at saadanne uhørte Gerninger hengik upaatalte — saa kan man
vente at finde Bemærkninger om hende i Lensmandens Regnskaber.
De er der da ogsaa. I Regnskabet for 1641—42 findes følgende Post:
»Maren Splids Kost og Fortæring fra 19. Oktober, hun ankom og blev
fangen hid fra København, som blev henrettet d. 9 November, er 3
Uger — om Ugen 3 Ort, ialt 2 Rixdaler 1 Ort.« Allerede 10. Marts 1640
havde Ophavsmanden til hele Forfølgelsen saavel mod hende som mod de
andre Kvinderi hendes »Rode«, den usle Didrik Skræder, forlangt hende
sat i »Hægte og Jern«; men da 2 Mænd gik i Borgen for hende, for-
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blev hun paa fri Fod endnu et Stykke Tid. Efter at de 15 Mænd
d. 21. April havde svoret hende »fuld Trolddoms Sag over, og at hun
bør at lide som en vitterlig Troldkvinde«, fordi hun havde paakastet
Folk »uhørlig Sot, Sygdom og Vanførsel«, som det siden hedder, op
sagde de 2 Mænd deres Kaution. Lensmanden (Iregers Krabbe vilde
da have fat i hende for at sætte hende i det strenge Fængsel paa
Slottet, men Borgmesteren tik hende bragt ud af en Bagdør og hen i
Byens Arresthus, »Fiukeburet« under Raadstuen. Her sad hun, til
hun i Oktober næste Aar blev ført til København og indsat i det be
rygtede Blaataarn. Herredagen dømte hende skyldig; Dagen efter
fremkom hun »efter streng Pinsel« med en »Bekendelse« og en Række
Udlæggelser af Medskyldige. Hun skulde nu sendes hjem for at
brændes. Der hengik dog nogle Dage inden Afrejsen. At hun maa
have været forfærdelig medtaget af Torturen, der udtrykkelig siges at
have været streng, er der vel næppe blevet taget Hensyn til. Hvor
streng Torturen kunde være, faar vi et Indtryk af, naar vi hører, at
Benpiberne undertiden kunde stikke ud af de søndervrédne Arme, eller
at Ofrene døde paa Pinebænken, som Tilfældet var med en anden
Ribe Heks, Birthe Olufsdatter, der ifølge Ditlef Hansens Kopibog døde
paa Pinebænken den 5. Aug. 1620; men man fortsatte Processen imod
hende, som om intet var hændet; thi Grønlund beretter, at hun 7. Aug.
hk sin endelige Dom og blev overleveret til Baalet.
Den egentlige Aarsag til, at Maren Splids maatte vente nogle Dage
i København, inden Rejsen kunde gaa for sig, er nok den, at hendes
to Vogtere skulde have et Par Kongebreve med til Lensmanden, hvori
det paalægges ham at lade Maren brænde og forfølge de »Medskyldige«,
hun havde angivet. Det sidste Brev var dateret d. 13., af Regnskabet
ser vi, at hun er kommet til Riberhus d. 19. Oktober, hvor hun nu
anbringes, til hun henrettes. I København havde hun selv betalt sin
Kost og Bevogtning, men nu betalte det Offentlige Kongen. Naar
Grønlund S. 213 siger, at hun blev endelig dømt af Bytingsretten d.
16. Nov., er det tydeligt nok en Trykfejl. Derimod er det vitterlig
forkert, naar det S. 214 siges, at Eksecutionen blev »fuldført Dagen
derefter den 10. Nov.« Allerede Kinch gør opmærksom paa, at det
skete samme Dag som Domsafsigelsen, og Lensregnskabet nævner, som
vi har set, udtrykkelig denne Dato.
Fra Byens Regnskab anfører Kinch, at Kæmnerne havde ladet køre
2 2 Læs Ved ud til Galgebakkerne til Baalet, hvor kun skulde brændes.
Lensregnskabet giver følgende Oplysning: »Givet Mester Hans Skarp
retter af Haderslev for Maren Splids at rette og pine — 3 4 Rdl.«
Vi ser altsaa, at Rettermanden fra Haderslev har maattet rejse til
Ribe. Hvorfor Byens egen Skarpretter, Mester Sivert, ikke brændte
hende, vides ikke. '
Endvidere lægger vi Mærke til, at Bøddelen faar Betaling baade
for at rette og pme. Og her kommer vi til noget interessant. Det
kan ikke godt tænkes, at Mester Hans fra Haderslev har været med
Maren Splids i København for at pine hende paa Slottet der. Det
kan heller ikke tænkes at »pine« blot er et Ord, der er løbet Skriveren
i Pennen, efter at han har skrevet »rette«; thi Betalingen, 34 Rdl., er
saa stor, at den vilde være for stor, hvis den blot skulde dække Mesterens
Arbejde ved Baalfærden og hans Rejseudgifter. Mester Hans synes
saaledes at maatte have pint Maren Splids i Ribe, og det maa være
sket den 8 . November, Dagen før hendes Henrettelse, da hun var i
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Forhør umiddelbart eiter eii anden Heks, Anna Thomasdatter. Det
er om dette Forhør og Marens Bekendelser her, at Grønlund bemærker:
»Man seer heraf, at Maren Splids, siden hun var paa Pinebænken,
kunde bekende alt hvad de forlangde af hende, og mere end hun blev
beskyldt for.« Oplysningen fra Lensregnskabet gør det netop sand
synligt, at hun ogsaa denne Gang laa paa Pinebænken — og saa
undrer det os ikke, at Staklen bekender alt »eftersom hende blev til
spurgt.« — Saaledes bliver Maren Splids et Eksempel paa det, i alt
Fald officielt, sjældne Tilfælde, at Heksen blev pint to Gange.

Den 14. Maj fejrede Borgmester Kaalhauge 25 Aars Jubilæum som Formand
for Ribe Handeisforening.
Domorganist Behrens Ciaussen fyldte den 31. Maj 50 Aar.
Ripenser-Samfundets utrættelige Sekretær Frode Schøn har den 1. Juni taget
juridisk Embedseksamen med en tin 1. Karakter.
R. S.s udmærkede Kasserer, Fuldmægtig under Bankinspektoratet H. Brorson
Christensen er udnævnt til Bankinspektør.
Næstkommanderende i Grænsegendarmeriet, Kaptajn M. V. Koefoed i Tønder,
tidligere i Ribe, fejrede den 1. Juni 25 Aars Jubilæum.
Ribe Katedralskole mindedes den 13. Juni sin 786 Aars Fødselsdag ved Flagning.
Vort Medlem Læge Hjortvad i Brabrand mistede den 13. Juni sin 76-aarige
Fader Hestehandler Jens Jensen, Ribe.
Frøken Anna Hedvig Tønnesen, Datter af Provst Tønnesen, har den 15. Juni
taget Skoleembedseksamen med 1. Karakter.
Frøken Elinor Tønnesen, Datter af Provst Tønnesen, har deklareret Forlovelse
med cand. theol. Wagn Rasmussen, Søn af Bankkasserer Rasmussen i Viborg.
Blandt Aarets 50 Aars Studenterjubilarer er fhv. Amtsforvalter i Aarhus Carsten
Hansen, nu i Skærbæk, der er Student fra Ribe.
Trafikassistent Windfeld Hansen ved Ribe Station er fra 1. Juli udnævnt til
Overassistent.
Dommerfuldmægtig i Kjellerup Hans Lund Andersen, Student fra Ribe i 1907,
er den 26. Juni død, 43 Aar gammel.
Toldassistent Berthelsen i Nakskov, tidligere i Ribe, er udnævnt til Overassi
stent i Hobro.
I Ribe bor der efter sidste Folketælling 5895 Mennesker, hvoraf 3238 er Kvin
der og 2657 Mænd.
Vort Medlem, fhv. Forsvarsminister Brorsen, fyldte den 1. Juli 56 Aar.
Adjunkt Askgaard er blevet Formand for Ribe Kreds af Foreningen til Dyrenes
Beskyttelse.
Lektor H. Reincke i Haderslev, tidligere i Ribe, er blevet dekoreret med den
franske Orden Ofiicier de l'Instruction publique (Guldpalmerne).

Adjunkt Madsen er rejst til Grækenland, Adjunkt Lauritzen og Frue til Italien,
Lektor Jensen til Frank]ig og Adjunkt Johansen og Frue til Tyskland.
Forfatteren H. P. Lunde har i Ribe gjort Studier vedrørende Ambrosius Stubs
Ribe-Aar.
Ribe Spejderne har under Adjunkt Krebs' Ledelse været i Sommerlejr ved
Nørreskov paa Als.
Pigespejderne har haft Lejr ved Barritskov ved Vejie Fjord.
Den afdøde Ærkebiskop Shderblom stammer gennem Moderens Fædreneslægt
fra Ribe.
Vejassistent Saaby i Ribe fyldte den 16. Juli 70 Aar.
Lærer H. P. Nielsen i Farstrup paa Fyn har i "Konservativ Ungdom« skrevet
en smuk illustreret Artikel om Ribe.
Den franske Forfatter Baron Chr. de Caters, der arbejder paa en Bog om Dan
mark, har gæstet Ribe.
Maleren Lauritzen Thomsen har holdt en smuk Udstilling paa Ribe Stiftsmuseum.
Biskop Schiøler i Aarhus, Student fra Ribe, 1878, der den 29. Maj fyldte 70
Aar, tager sin Afsked den 1. August.
Guldsmed H. Jacobsen har i det gamle Bindingsværkshus i Sønderportsgade
indrettet en baade original og smagfuld Kunstbod med permanent Udstilling af
Malerier, gamle Stik og Kunstgenstande.
Redaktør J. F. Bartholin, der er Student fra Ribe 1876, har trukket sig tilbage
fra Pressens Tjeneste. Siden 1897 har han været i den Ferslevske Presses Tjeneste,
siden 1911 som Redaktør af "Dagbladet«.
I 1906, altsaa for 25 Aar siden, dimitteredes 5 Studenter fra Ribe Katedralskole,
deriblandt Valborg Hansen, nu Missionærfrue i Indien, Mads Grue Madsen, nu
Præst i København, og Roger Nielsen, nu Redaktør af "Hjemmet".
Sidst udkomne Nummer af Carl S. Petersens og Vilhelm Andersens "Illustreret
dansk Litteraturhistorie« bringer Omtale af de berømte Ripensere Falster, Ambro
sius Stub og Brorson, Slægten Thura osv.
Stud. mag. Frode Stensig har taget Skoleembedseksamen med 1. Karakter.
Blandt gamle Ribeelever, der i denne Sommer har gæstet den gamle Skoleby,
er Læge M. Brammer i Aarhus og Murermester Arnung i København.
Storkeparrenes Antal i Ribe er i Aar steget til 20.
Ved Grundudgravning i Bredeslippe har man bl. a. afdækket en af de gamle
Bybrønde.
Den gamle Ribeelev, Dr. phil. Lauge Koch, er rejst paa en ny Ekspedition til
Østgrønland. Forhaabentlig vil han kunne "ordne« Nordmændene deroppe.
Redaktør Franz v. Jessen, "Dagens Nyheder«, er rejst til Paris for at holde sit
Blad a jour med Verdensaegivenhederne i Anledning af Hoovers Moratorium.
De store Regnskyl 9.—10. Juli satte hele Ribeegnen under Vand. I Ribe kunde
Kurveholmen besejles med Baad.
Forlovelse er indgaaet mellem Frøken stud. med. Elisabeth Vilandt, Datter af
Bankbogholder V. i Ribe, og Ingeniør cand. polyt. P. Agerbæk, Søn af Læge A.
i Ribe.
Dommer J. Saxild i Ribe fyldte den 24. Juli 75 Aar.
Udgivet af Ripenser-Samfundet
Redigeret af K. II. Rosenstand
Trykt i Stiftsbogtrykkeriet i Ribe

SigdetmedBlomster!
Blomster leveres paa faa
Timer overalt 1 Danmark

M . C. H A G E L U N D
HANDELSGARTNER
T E L E F O N 58
RIBE

Herreklæder
Prima blaa Serges-Habit
98,00
Smoking-Habit efter Maal
fra 118,00
Moderne Helaars-Habitter
fra 68,00
Stort Udvalg 1 Herrehatte
og Herrelingeri
Studenterhuer fra Thrane

L C.H a , Rite
Telf. Nr. 44

&

400

Colonia! en gros

O lga N issen
Hjemmelavet K onfekt og
Chokolader
Altid friske Varer
Forsendes over hele Landet
Telf. 300 — Ribe — Telf. 300

B E S Ø G E R B E RRBE??
Glem da ikke en original,
smuk Ribe Souvenir, fra
HARALD JACOBSEN
Selvsmedien
JY/?. Ænr/brAandOMg' a/' Rfyrnser
,S'uH(/MudeLs ÆmMem.

C. WUTTS

EFTFL.

Yoimer Stockholm Simonsen.

Barber & Frisør
Te!f. 231 — Ribe — Teif. 231

Aster!) M a
Glarmester, Ribe.

imdraFMyMMg
Største Udvalg i Ribe-Billeder.

H B e n tz o n s B ogh an d el
Teif. 41.

Ribe.

Telf. 41.

Stort Lager af Raderinger, Prospekt
kort og Souveniers fra Ribe.

H øjskolehjem m et, Ribe
(Juli tillige Ribe Holme)

Gode Værelser - Telf. 257
P. TAoMMew.

H A A S
Ribe

D A r

Snedkermester

Ribe

Antikke Møbler sælges
og restaureres.
B ille d sk æ r e r a r b e jd e udføres
1 6 6 0 — 1 730.

-*3<gcFortsættelse af »Klnch".
Nyt Nordisk Forlag
Arnold Busck, København,
Købtnagergade 49.

Cigaretetuier af 700
Aar gammelt Træ fra
Set. Catharinae Kirke.
Møbler efter originale Tegninger

Fra svundne Tiders Ribe
Fotografier å 2,50 Kr. pr. Stk.

Pris: Heftet 10,50 Kr., indb. i
Væiskbind 15,50 Kr.

C. NØRGAARD NIELSEN
Fotograf - Ribe - Telf. 177.

Faas i aiie Boglader.

Bør ejes af e n h v er R ipenser.

Andr. Lorenzen
H f. 22

R ibe

Tlf. 22

H andelsgartneri
Blomster besørges Verden over
pr. Post, Telefon eller Telegram.
Medlem af: »E. B.«, »Foreningen
for Ekspreslevering af Blomster
i Danmark«, »Fleurop«, »For
eningen for Ekspreslevering af
Blomster i Europa«.

Bøger indbindes
0<7

M. C h r i s t o f f e r s e n
- RAAe.

Ripenser-Samfnndets
Bestyrelse.
(Hvor intet Hjemsted er nævnt er dette
København)

Læge Knud Fogh (Formand), Vennemindevej 26, Telf. Ryv. 1260
Lektor C.Amorsen (Næstformand),
Nykøbing F
Fuldmægtig H. Brorson-Christensen (Kasserer), Amager Boule
vard 124, Tlf Amager 5714.
Journalist K H Rosenstand,
(Redaktør), Ribe, Telf 109.
Bankdirektør K. Pontoppidan,
Lyngby Bank, Tlf. Lyngby 22.
Cand. jur. Frode Schøn (Sekretær),
Studentergaarden, Tagensvej,
Telf C 12995.
Overretssagfører Otto Olsen, Rømersgade 1 1 .
jektor Tage Nørregård, Ribe,
Telf. 273.
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a RIBE RADIATORER a
HAR STØRSTE VARMEEVNE

FORLANG DISSE TIL DERES
C EN TR A LV A R M EA N LÆ G

KATALOG TILSENDES
PAA FORLANGENDE

A

R I B E J E R N S T Ø B E RÏ

1

Skolematerie!
F oto-U dsaig
K o n to ra rtik le r
C u ld f y id e p e n n e

Mr. F. TemnsMS
ri'd

Jørgensen

Telefon 114

RIBE

Grundlagt 1813

TH. W1LLSON — Ri be
Telefon 35

(Ny Vært)

Telefon 35

Musikundervisning
Violin o g K laver
jP

^ ijT v.SF J/V

BackhansVinterhave

Konditori & Café
Grundlagt 1854 Ribe Tlf. 81
Afewdf

Præstegade, Ribe: Telefon 304

M
. HnsHii! Hanst!!!

aHe RtpeM-sere.

Koncert:
Søndag Ki. 4— 6 og hver Aften
Kl. 8—11.
BST* S tor sm u k H uve ^ 3

Ribes største Skotøjs
forretning
Telf. 155 — Ribe — Telf. 156
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Et H u n d r e d a a r s m i n d e .
Folkemindeforskeren H. F. F e i l b e r g *
Den 6 . August var hengaaet 100 Aar,
siden Folkemindeforskeren, Darumpræsten H.
F. Feilberg fødtes. Han var en Præstesøn
fra V. Vedsted og blev i 1849 Student fra
^
Ribe Katedralskole. Allerede som teologisk
Student paa Borchs Kollegium lagde han
(hunden ti) sine folkloristiske Studier. Under
H H sin Præstegerning i Mellemslesvig 1856—64
skrev han sin første Bog om den jydske Almue og dens Sprog )>Fra
Heden«, som udkom i 1863.
I 1872 skrev han bl. a. om ^Almuens Sæd og Skik i Egnen mel
lem Kolding og Ribe«.
Da han i 1876 blev Præst i Darum begyndte han at samle til sin
store Jydske Ordbog, der udkom i Aarene 1886—1914. I Darumtiden
kom et af hans mest læste Værker aDansk Bondeliv«.
1 1892 blev Feilberg Præst i Askov og fortsatte her sin flittige
Skribentvirksomhed bl. a. med 2. Del af aDansk Bondeliv«, ajul« og
aDe derovre« (Udvandrere i Canada) og fortsatte Indsamlingen af Stof
om Folkenes Sæd og Skik Verden over, et vældigt Materiale, der
færdigbehandlet opbevares i *Dansk Folkemindesamling«.
Gamle Feilberg holdt sin sidste Prædiken Afstemningsdagen og Gen
foreningsdagen og levede sine sidste Aar som emeritus i Askov, hvor han
døde i den høje Alder af 90 Aar. Han vandt gennem sit flittige Arbejde
Verdensry, og hans Navn var nok værd at mindes paa 100-Aars Dagen,

Mag. art. Waldemar Lauritzen.
Den 17. August — den Dag, da Skoten
aabnede sine Porte efter Sommerferien —
vajede Ribe Katedralskoles Flag paa halv
Stang. Uventet og pludseligt var en af Sko
lens Lærere, Adjunkt W. Lauritzen afgaaet
ved Døden iAltona paa Hjemrejsen fra Italien,
hvor han og hans Hustru havde tilbragt
Sommerferien.
Magister Lauritzen var født i Aalborg i
1875 og blev saaledes kun 56 Aar gammel.
I 1893 dimitteredes han fra Aalborg Katedral
skole, og efter at være blevet Translatør i Tysk i 1907 tog han Ma
gisterkonferens i samme Fag i 1911. Efter forskellige Vikariater
knyttedes Magister Lauritzen i 1912 til Rudkøbing kommunale Skole
væsen, hvor han virkede til 1919, da han blev Adjunkt ved Nakskov
Gymnasium. I 1920 udnævntes Magister Lauritzen til Adjunkt ved
Ribe Katedralskole.
Kun 1 1 Aar hk Adjunkt Lauritzen saaledes at virke i ved den
gamle Skole; men han naaede i disse Aar at blive anset som en dygtig
kundskabsrig og særpræget Lærer. Populær i Ordets egentlige Forstand
blev Adjunkt Lauritzen aldrig, og han bestræbte sig heller ikke for at
blive det. At stræbe efter Folkegunst og Folkeyndest laa hans lige
fremme Natur fjernt; desuden var han en Mand, der aldrig var bange
for at sige sin Mening, hvad der bevirkede, at han næppe altid blev
forstaaet. Rent overfladisk set kunde man maaske faa det Indtryk,
at Magister Lauritzen ikke tog sig saa nær, hvad der indtraf; men
ingen Forhaandsslutning kunde være mere fejlagtig end denne, thi bag
denne Skal skjulte sig en Mand, hvem Skolens og Elevernes Anlig
gender laa stærkt paa Sinde, som følte med dem og hvem det gik nær
til Hjertet, naar han blev misforstaaet. I Hjemmet i Gravsgade var
man da ogsaa altid sikker paa at blive mødt med den største Forstaaelse
og Velvilje.
Magister Lauritzen var en meget belæst Mand, dertil en berejst
Mand; begge Dele bevirkede, at hans Undervisning blev baade livlig
og interessant. Med Adjunkt Lauritzen mister Ribe Katedralskole en
Lærer, som har sat sig et smukt Minde hos nuværende og tidligere Elever.
Urode Nc/mw.
*

Efterretningen om Adjunkt Lauritzens Død naaede Skolen paa
Skoleaarets første Dag. Skolens Flag hejstes paa halv Stang og Rek
tor Willumsen mindedes i en Tale den afdøde Lærer.
Ved Højtideligheden paa Krematoriet i Hamborg var Adjunkt Lau
ritzens Ven gennem mange Aar, Bibliotikar, Adjunkt Madsen tilstede.
Jordfæstelsen fandt Sted i Aalborg.
*
*
*

I et Brev til Fru Lauritzen skriver en anden gammel Elev, Adjunkt
Mikkelsen i Birkerød, bl. a.:
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I et saadant Øjeblik vælder Minderne frem fra den Gang jeg selv
var Elev paa Skolen i Ribe og havde Deres Mand i Tysk og Latin.
Hvor var hans Litteraturtimer ikke udbytterige, hvor forstod han at
fængsle os ved sin Evne til at gøre Stoffet levende for os. Han var
vidtspændende, han havde læst meget, og alt dette forenklede han og
gav os.
Vi var 6 nysproglige Studenter i 1924, og jeg tror nok, at jeg kan
paastaa, at han omfattede os med stærkt Venskab. Vi hk ogsaa Lov
til at komme i Deres Hjem, alt var saa hyggeligt. Vi havde Følelsen
af, at Deres Mand altid fulgte os og vort Arbejde med Interesse, og
saa ud over Skoletiden gennem Studieaarene. Derfor kom vi altid
igen, naar vor Vej gik over Ribe.
*
*
*

Allerede ved Hjemkomsten til Ribe følte Fru Hedvig Lauritzen sig
svag og kort efter Jordfæstelsen i Aalborg maatte hun lade sig indlægge paa Kamillianerklinikken i Aalborg, hvor hun den 30. August
afgik ved Døden.
Fru Lauritzen vil som sin Mand mindes med Venlighed af mange
gamle Ribeelever.
Ved Højtideligheden paa Bispebjerg Krematorium var RipenserSamfundet repræsenteret af cand. jur. Frode Schøn.

__

LETTER! SrETARTIEUS,
K aptajn Rasmus Nelsons Legat er- i Aar uddelt paa Ribe Katedralskole til
følgende:
Studenterne: Carl Johan Andersen, Poul Kirk, Niels Peter Sørensen og Jørgen
Tønnesen hver med 250 Kr.
Endvidere tildeltes Legatet følgende Elever:
Nielsine Brøckmann, Mogens Kabel, Karen Beck og Børge Faust (hver 75 Kr.).
Ingrid Anker, Sigurd Anker, Harald Deigaard, Jenny Jokumsen, Hans P. Nielsen
Kjærgaard, Jørgen Kærn, H arry Sørensen og Helm uth Vilsøe (hver 50 Kr.).
Som Vikai for afdøde Adjunkt Lauritzeu er antaget eand. mag. Frøken Refslund fra Haderslev.

*

Cand. mag. Aage Stensig er fra 1. August ansat som Timelærer ved Ribe Ka
tedralskole for 1 Aar.
Den 29. August havde Skolen Besøg af en Del engelske Gymnasieelever og
deres Lærere. Ankomsten fandt Sted Kl. l'A med 2 Rutebiler fra Esbjerg. Man kørte
straks ned paa Katedralskolen, der havde hejst det engelske Flag under Dannebrog.
H er tog Rektor Willumsen, Lektor Nørregård og Adjunkt Askgaard samt Pastor
Clausen imod, og straks efter begav man sig ud i Byen for at bese Set. Catharinae
Kloster, Gaderne og Domkirken.
Efter denne Rundtur var de fremmede inviteret til Kaffe i de forskellige Hjem,
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og i Løbet af Dagen rejste de mandlige Gæster til Silkeborg, medens de nnge Piger
blev her i Byen.
Om Aftenen var der en lille Sammenkomst paa Skolen.

*
Katedralskolens Sommerudflugt fandt Sted den 30. August. Tirsdag Aften havde
man arrangeret en lille Tesammenkomst paa Skolen med de engelske Gæster, hvis
Ledere er Mr. og Mrs. StackHeld, deres Værter osv.
H er fortalte Lektor Nørregård om den danske Folkehøjskole og Skibelund, og
Mrs. StackHeld takkede for Modtagelsen.
Onsdag fandt altsaa UdHugten Sted. Man tog med Toget til Vejen og spadse
rede straks til Askov, hvor man efter at have spist Frokost, Hk Højskolen beset
og forklaret.
Saa spadserede man til Skibelund, hvor man besaa Stedets Mindesmærker,
drak Kaffe og dansede i Pavillonen. H jem turen foregik med Toget.
Den 31. August var de engelske Gæster paa MotorbaadsudHugt til Kammerslu
sen, om Aftenen afrejste de med Toget til Tønder.
F ra Midten af August Maaned var der rundt om i Klasseværelser paa Katedral
skolen ophængt en Del Malerier af danske Kunstnere. Udstillingen af denne mo
derne Kunst er arrangeret med ministeriel Understøttelse og Værkerne er en Van
dreudstilling, der skal gæste 5—6 Skoler i Aar. Ribe Skoie beholdt Udstillingen
i 5—6 Uger ialt. Navne som Julius Paulsen, Hammershøj, Sigurd Svane, Johs.
Larsen, Gerring, Vill. Jens Søndergaard og Rude var repræsenterede.
Den 13. og 14. September havde Skolen UdHugt, en geologisk-historisk E kskur
sion for 2. og 3. G.
Søndag Morgen ved 8-Tiden startede med Omnibiler Eleverne fra 2. og 3. Gym
nasieklasse under Ledelse af Lektor Maltbæk og Adjunkterne Lund og Frøken Willemoes. Ogsaa Lektor emer. Frøken Wulsten, som opholdt sig paa Besøg i Byen,
var med. 1 alt deltog i Turen 46 Personer.
Turen gik først til Spandet, hvor der gjordes geologiske Studier, og derfra over
Rødekro til Flensborg, hvor man ankom ved 1-Tiden og gjorde 1'/l Times Ophold,
der brugtes til Besøg paa Duborgskolen og paa den gamle Kirkegaard med K riger
gravene.
F ra Flensborg fortsattes Rejsen over Isted og Sankelmark, hvis historiske Be
tydning blev forklaret af Adjunkt Lund, og videre ned til Dannevirke, hvor bl. a.
Valdemarsmuren blev beset.
Derefter kørte man ind til Slesvig By, hvortil m an ankom ved 6-Tiden, og tog
ind paa -Slesviglms';.. Om Aftenen besaa man Byen.
Mandag Morgen tog man til Hedeby, hvor Udgravningerne besaas med stor
Interesse under Førerskab af K unstm aler Nøbbe fra Flensborg.
Forinden Afrejsen fra Slesvig besaas naturligvis Domkirken, hvorpaa H jem turen
tiltraadtes ved 2-Tiden Mandag Eftermiddag.
Tilbagevejen lagdes over Bredsted og Emmerlev med Besøg ved Klinten, og
videre hjem over Skærbæk. Ved 8-Tiden om Aftenen var man atter hjemme efter
den vellykkede Tur.
Som Forældrerepræsentanter til Ribe Katedralskole er valgt følgende, Supplean
ter angives i Parentes.
Pastor Balslev i Seem (Amtsvejinspektør Kærn), Biskop W estergaard (Gartner
Lorenzen), Seminarielærer Kabel (Fru Dommerfuldmægtig Bruun), Fru Mejeribesty
rer Nielsen (Pastor Jørgensen i Skærbæk).
Der var afgivet ialt 83 Stemmer.

*
E n yngre Tysker, Hr. Haas, holdt den 7. Oktober i sidste Time paa Katedral
skolen Foredrag for Gymnasiet og Realklassen om : Vandrefuglen-Bevægelsen. Til
Foredraget vistes en Række Lysbilleder fra Vandreherberger og forskellige Egne i
Tyskland.
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Af R e k to r P. N. T h o r u p s Levned.
Da je g b l e v V l c e c o n r e c t o r .
1 1803 blev P. N. Thorup Vicekonrektor ved Ribe K atedral
skole. Om denne Tid fortæller han i sit s Levnet«:

Medens jeg altsaa var Viceconrector, havde jeg det i det første Aar
saare beqvemt. Jeg paatog mig min Formands vices, som vare Græsk,
Historie og Geographie, Religion, samt danske Stiiløvelser i øverste
Classe Jeg læste den halve Uge fra Onsdag til Løverdag, hvoraf
næsten den halve Tid medgik til Kirketjeneste og reglementeret Ferie,
hvortil Løverdag Eftermiddag var bestemt. Løverdag Middag kunde
jeg da gaae til Estrup, opholde mig der Søndag, Mandag og Tirsdag
Formiddag og være paa Pletten igjen Tirsdag Aften. Det var ogsaa
sjeldent, at jeg undlod at anbringe min halve Uge paa denne Maade.
1805 holdt jeg Bryllup hos min Svoger Lautrup, vedblev at boe med
min Kone hos min Moder og holdt ingen særskilt Oekonomie. I Som
merferien s. A. gjorde jeg med min Frederikke, hendes ugifte Søster
Wilhelmine og min egen Søster, som over Kjøbenhavn skulde rejse
til Christiania for at forenes med sin Arnesen, en Tour til Hoved
staden. Arnesen var nemlig bleven ansat som Adjunct ved den lærde
Skole i Christiania. Paa denne Kjøbenliavnsrejse anvendte jeg alle de
Penge, jeg kunde tilveiebringe, saa at den sveed til mig i mange Aar
derefter. Siden 1805 har jeg ikke seet Hovedstaden.
Den 29de Novbr. 1805 blev mig en Søn født, som hk Navnet Le
vin Christian Sander efter Professor Sander, en Mand, jeg bar stor
Kjærlighedtil.
1806 i Januar indførtes Skolereformen i Ribe. Angaaende denne
og Alt, hvad der vedkommer Skolens Historie, henviser jeg her eengang for alle til de Efterretninger, som derom kunne hentes af vore
Skoleprogrammer. Samme Aar udgav jeg mine »Scoleferier«, en Sam
ling af Smaafortællinger, hvoraf de Heste oprindeligen ere skrevne paa
Tydsk i Seminariet til Øvelse i dette Sprog. — Christian Lund, min
gamle Elev, som jeg traf endnu i Skolen, blev dette Aar dimitteret
og udmærket. Den 17de October 1806 er min Bestalling som Vice
conrector udstedt, men, som jeg har viist, var jeg beskikket i denne
Egenskab den 10de August 1804. Denne Bemærkning gjælder Nyerups
Litteratur-Lexicon. — I dette Aar (1806) var min kjære Søster død den
1ste April, forløst med et dødfødt Drengebarn.
Fra Aaret 1807 har jeg kun faa Erindringer tilbage. Den 29de
Januar d. A. er min Søn Niels født og opkaldt efter min Fader.
Rectorens Søn, P. T. Hansen, blev i samme Aar constitueret Lærer
her ved Skolen. Jeg omgikkes fortrolig med Fogtmann, min kjæreste
Discipel, med hvem jeg vexlede latinske Breve for at befordre gjensidig Øvelse i dette Sprog. Jeg mindes, at en høi Grad af Tungsin
dighed havde betaget mig; ej sjeldent græd og vaandede jeg mig
ynkeligt. Fogtmann har seet mig i denne Tilstand. Han blev dimitteret 1808 og udmærket til Artium. De heste Minder, jeg formaaer
at sanke fra dette og here følgende Aar, maa jeg tilbagekalde ved at
læse hans Breve til mig, hvoraf jeg har gjemt den største Deel, For-
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underligt er det, at paa samme Tid som jeg følte mig høist ulykkelig
og var saa aldeles hensunken i denne ene Følelse, at næsten intet Andet
erindrer mig om mit Liv i denne Periode, har jeg næppe nogensinde
været mere paaskjønnet og elsket af Skolens Disciple. Udentvivl har
jeg i min Virksomhed som Lærer søgt og fundet den kraftigste Trøst
og Lindring.
Den 28de Marts 1808 rykkede Spanierne ind i Ribe. DragonRegimentet Almanza (34 Ofticerer, 36 Underofficerer, 543 Mand, 567
Heste) bier indqvarteret her og i den nærmeste Omegn. Obersten for
Regimentet var Don Juan Antonio Caballero, Oberstlieutenanten Don
Miguel de Beccar og Don Francisco de Combay Major. Her blev op
rettet et Feldthospital, hvor der paa eengang laae 1 2 0 Syge, deraf 108,
som hørte til Infanterieregimentet Guadalaxare, der var stationeret i
og omkring Gram. I Grønnegade, hvor vi da boede, havde vi en
Vagtmester i Indqvartering, en vakker Mand. Ligeoverfor boede en
Smed, i hvis Værksted der arbeidedes for de spanske Hestes Beslag.
Gaden var da altid besat med Spaniere, hvis Sang for mit Øre havde
Lighed med danske Folkemelodier.
Ikke sjelden satte de spanske Dragoner Ansigtet op til Vinduet for
at see ind i Værelset. Deres Opførsel var iøvrigt meget godmodig.
Den 6 te til 7de April forlod Regimentet Almanza sit Cantonnement i
og ved Ribe. Kun enkelte spanske Officianter bleve endnu nogen Tid
tilbage tilligemed en Deel af Mandskabet. Der var endnu Nogle til
bage, da min Søn August blev født, den 29. August 1808. Maaskee
disse hørte til Regimentet Algarve, som var blevet tilbage i Jylland,
efter at Spanierne under Romana i August havde indskibet sig fra
Nyborg.
Næppe havde Regimentet Almanza forladt os, førend de franske
Tropper kom i Stedet, medens endnu en Rest af Spanske var tilbage.
Den 8 de April 1808 indtraf det tredie lette franske Infauterieregiment
i Ribe. Det bestod af 2 Batailloner, hver igen af 9 Compagnier, hvis
Styrke angives saaledes, at Regimentets simple Mandskab var ialt 1493.
Deraf forbleve 4 Compagnier her i Byen, hvor den danske Capitain
v. Hackse var ankommen som Commandant. Vi fik et Skomager
værksted i 2 den Etage, hvor jeg havde havt mit Studereværelse.
Franske Officerer og Commissairer løbe ind og ud hos os. Engang
ragede jeg uklar med nogle af disse Herrer, og Commandanten maatte
mægle os imellem. Den 28de Mai forlode de denne Egn. Under de
res Ophold, den 5te Mai, kom det Rygte til Byen, at endeel Englæn
dere vare landede paa Fanø. En Afdeling af de Franske marscherede
strax til Ydre-Bjerrum for at sætte over til Sønderho, men — det kom
ikke dertil; Rygtet var ugrundet. I denne Affaire knækkede de franske
Officerer Halsen paa 12 Flasker rød Viin, som jeg seer af en Regning
fra Apotheker Eillschou til Communen. Efter et Regnskab til det
kongelige Feldtcommissariat for den Indqvartering, som Ribe i Aaret
1808 havde havt af allierede Tropper, udgjorde Beløbet 7540 Rdl. 51 Sk.
Ifølge den kongl. Directions Skrivelse af 23de April 1808 blev Ad
junkt Schandorph forflyttet til Fredericia Skole og cand. theol. Peder
Daniel Wohnsen ansat i hans Sted. Med ham havde jeg temmelig
megen Omgang.
Stiftamtmand Moltke var en stor Ven af dramatiske Øvelser. For
at tilfredsstille sin Lyst dertil, rejste han ofte til Tønder og spillede
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der paa et Privat-Theater. Da han mærkede, at P. T. Hanssen og
jeg havde samme Passion, sørgede han for, at en Scene blev indrettet,
og den skulde have været aabnet, just da Kong Christian i det samme
døde (13de Marts), og derved sattes Sagen i Bero.
Jeg har fra 1809 5 Breve fra Fogtmann. I det sidste (af 4de Dec.)
yttrer han sin Mening om L. Kruses Kritik over mine xSkolefe rier«
og ender saaledes: sQuid multa? ila singula reprehendit, ita de uni
verso judicat, ut, quantum equidem videre valuerim, pravum in autorem
vel autoris fautores studium prolat.« Det Sidste er vel det Sandeste.
Kruse og Sander, hvem jeg havde tilegnet denne lille Bog, stode paa
en spændt Fod med hinanden.
I dette Aar begyndte vort dramatiske Selskab sin Virksomhed med
xLinnedvæveren« og ude 4 Temperamenter«, begge Stykker af Kotzebue. Fra Aaret 1810 har jeg 4 af Fogtmanns Breve i Behold, af
hvilke et minder mig om min daværende mørke Stemning.
Hvordan min Tilstand i det sidste Halvaar havde været, viser et
Brev til ham, hvoraf jeg har en Concept, der er skrevet paa Dansk
og dateret den 8 de April 1811. Til Undskyldning for min lange Taushed hedder det: »Jeg vil ikke tale om, at jeg i Vinter tvende Gange
har ligget i Cuur, først for Gigt, dernæst for Nervesvaghed. Dette
kunde i det høieste kun gjælde som Undskyldning for nogle Ugers
Taushed. Den hele Vinter har jeg været levende død. Som Baldurs
Sanger skildrer Skyggernes Tilværelse i Helas kolde, fugtige Bolig,
saaledes har jeg i nogle Maaneder følt mit saakaldte Liv. Liig hine
Skygger, der misundelige betragtede den blomstrende Hermoder, har
jeg været en nidsk Tilskuer af Livet omkring mig, død for dets milde
Følelser, død for dets skiønne Kamp. Skjælvende af Dødningekulde
sad jeg ørkesløs og nærede min Harme ved at betragte den kraftløse,
visne Arm, som ei engang formaaede at ledsage mit Suk mod Him
melen, o. s. v.« —
Den Nervesvaghed, hvoraf jeg havde lidt, bestod i en fast utaalelig
Smerte, der gik efterhaanden fra det ene Øie til det andet og indfandt
sig som en Feber til en bestemt Tid. Jeg blev helbredet fornemmelig
ved Brug af China. Førend jeg endnu var ganske restitueret, blev
jeg anmodet om at forfatte en dramatiseret Epilog i Anledning af
Stiftamtmand Moltkes Forflyttelse til Stiftamtmandskabet over Sjællands
Stift. Naar det i hans Nekrolog hedder: »I Marts 1811 forlod han
Ribe med de ømmeste Følelser for den ham der viste Kjærlighed og
tillidsfulde Hengivenhed«, kan jeg vel smigre mig med at have frem
kaldt nogle af disse Følelser. — Efterat Epilogen var opført, kom han
op paa Theatret og omfavnede mig med de forbindtligste Yttringer og
kj endelig Rørelse.
Der blev overalt i dette Aar viist mig en ubegribelig Opmærksom
hed og Velvillie, endskiøndt Ingen mindre end jeg iagttog det selska
belige Livs Former. Under min Sygdom havde saavel Stiftsprovst
Koefods som flere andre Familier viist mig en Deltagelse, der ganske
vist var oprigtig og gik dog meget vidt. I min hele Forfatning var
heller intet, som kunde indbyde til skrømtet Høflighed. Jeg var forgieldet og forarmet, bragte ikke Sclskabeligheden noget Mad- eller DrikOffer, og i mit Huus herskede en Simpelhed, der nærmede sig til
sordes tecti obsoleti, da vi boede indskrænket og omgivne af Smaabørn,
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hvis Antal i Aaret 1810 (den 6 . April) blev forøget med en Datter,
Emma, og 1811 med en Søn, Jacob, der er født den 18de September.
Den 10de Decbr. 1811 døde Biskop Middelboe, som blev efterfulgt
af Victor Christian Hjort.
At Tidsomstændighederne alene vare istand til at nedtrykke mit af
Naturen tunge Sind vil Ingen nægte, der af egen Erfaring kjender
Følgerne af vort forvirrede Pengevæsen.
Hvorledes Varepriserne stege fra Maaned til Maaned, eller, hvad
der er det samme, hvorledes Pengene efterhaanden sank i Værdi, vil
jeg oplyse med et Par Exempter. I April 1812 kostede et Pd. Congothe 8 Rdr., i Juli 9, i Sept. 12, 1 Decbr. 18 Rdr. Blot nogle Dage
medførte en kjendelig Forandring. Den 9de Decbr. kostede et Pd.
Kaffe 6 Rdr., den 27de s. M. 6 Rdr. 3 M. Uden at være Hypocondrist
kunde da en fastgageret Embedsmand have Anledning nok til at føle
Mismod, især naar hans Familie og dens Fornødenheder tiltoge, medens
Midlerne til dens Forsørgelse aftoge. Dette var Tilfældet med mig.
Den 12. Marts 1813 fødte min Kone mig det 6 te Barn, som fik Nav
net Emil. Ikke længe efter hans Fødsel bleve Børnene, og jeg med,
syge af Meslinger. Jeg var Døden nær. Det var en høist besværlig
Tid for min Kone. Mine usle Indkomster søgte jeg at forbedre ved
Privatinformationer og anden Virksomhed. I dette Aar redigerede jeg
Ribe-Avis; men Betalingen for alt Saadant var uforholdsmæssig slet.
Jeg begyndte derfor Avisen 1813 med et Digt: ?Armod i Løndom«,
der vel havde en objectiv Anledning i Prof. Nissens Anmeldelse om
en fortient og trængende Ungdomslærer, men i Grunden udtrykte mine
subjective Følelser i den kummerfuldt gjennemvaagede Nytaarsnat. —
Den 5te Januar 1813 udkom Forordningen om Rigsbankens Oprettelse.
Den blev modtagen af Skolens Lærerpersonale med Jubel, men svarede
ikke til Forventningen. De nye Rigsbanksedler sank i Oursen ligesom
forhen de gamle. Min Kone har ofte fortalt, at en Vadmelskjole at
sye til mig kostede med Tillæg 104 Rdr. paa den Tid vore gamle Sedler
stode lavest. Det kunde passe paa Aaret 1813.
En Skrædderregning af 10de Dec. d. A., hvis Indhold var saa godt
som alene en Frakke at sye, med Tillæg, beløb i S. H. C 2 Rd. 1 M
5 Sk., men blev betalt med 20 Rd. 3 M Rbpenge Sølv. I gamle Pa
pirspenge, som endnu vare i Omløb, vilde denne Sum atter have ud
gjort det Sexdobbelte, altsaa 123 Rdr. At Forholdet mellem Rbco og
gammel dansk Courant omtrent var det anførte (det sexdobbelte) viser
ogsaa en Regning af 9de Juli d. A., som lød paa 22 Rd. 8 Sk. Rbco
og blev betalt med 132 Rdr. 5 M. gi. d. Cour.
Saa stor end Mangelen var, som jeg med min Familie følte, var
Udsigten i Fremtiden endnu mere afskrækkende. Man begyndte at
frygte for fjendtligt Overfald, som heller ikke udeblev, skjøndt det i
Virkeligheden ikke svarede til Forestillingen. Den 10. Jan. 1814 occuperede et Antal af 35 Kosakker Byen under Anførsel af en Ofûceer
af den hanseatiske Legion, (Redlich ved Navn), og havde samme inde
til den 15de Januar, da de forlagde deres Qvarteer til Seem og droge
derfra til Tønder. Kosakkerne bivouakerede paa Torvet. De holdt
streng Mandstugt, men reqvirerede Victualier og Klæde af Byen. Fra
deres Ophold her paa Stedet haves endnu paa Raadstuen en Kantschu.
Rector Hansen, som var meget svagelig og besværet af en heftig
Rysten, især naar hans Sind kom i Bevægelse, blev under 18de Marts
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1814 paa Ansøgning i Naade entlediget fra 1ste April s. A. og jeg ved
den kongl. Directions Skrivelse af 26de Marts midlertidigen constitueret
til at overtage Skolens Bestyrelse.

L e k to r B e c h s L u c re tiu s - o v e r s æ tte ls e .
Jeg har tidligere (maj 1930) i anledning av udsendelsen av anden
sang henledet Ripenser-Bladets læseres opmærksomhed på det betyd
ningsfulde arbejde lektor Bech har påtaget sig, at fordanske den store
romerske digter Lucretius's værk om naturen. Allerede nu foreligger
tredje sang, hvor oversættelsen i liojere grad end hvad der var til
fældet med de to foregående sange, betyder en landvinding for vor
klassiske oversættelseslitteratur, idet den aldrig for har været overført
til dansk. Men ydermere er denne tredje sang, som lektor Bech har
givet særtitlen »Sjælen og døden« selve kærnen i Lucretius's værk.
Hensigten med efterfølgende linjer er dærfor ikke alene den påny at
slå til lyd for de små beskedne røde hæfter, der fjæler sig blandt årets
masseproduksjon — men under henvisning til denne sangs storhed at
understrege den gæld, som alle, der ønsker kendskabet til antikkens
kultur og verdenslitteraturens storværker udvidet i Danmark, står i til
lektor Bech, der har villet ofre tid, mojc og penge på at gore Lucretius tilgængelig for andre end de færre og færre, der kan nyde ham
på latin.
Ti at digtet om naturen som åndsværk betragtet hører til verdens
litteraturens storste, behøver man ikke at ha læst mange vers av denne
tredje sang for at se. Lucretius storhed er den gribende alvor, som
er digtets grundstemning. Han er ikke, som den aldrende Goethe,
olympieren, der overlegent betragter puslingerne om digtertronens fod,
ikke heller har han som Shakespeare den uforlignelige og ubegribelige
indlevelse i alt menneskeligt. Nej, Lucretius er forkynderen med en
brændende tro på sin store læremester Epikurs velsignelsesrige budskab.
Som fanatikeren plejer, er han alvorlig, dødsens alvorlig. Den store
humor er ham ikke givet, det gælder for ham at være eller ikke være.
Med jagende hast tårner han sine beviser op fra verstil vers; indven
dinger eller gængs, autoritetsbunden tankegang enten håner han di
rekte med snærtende spot eller blodig ironi, eller han opkaster en ha
stig diskussjon med en tænkt modstander og ligesom haler modargu
menterne frem et for et for straks at spidde dem på sin ubønhørlige
logiks kårde, og som den fremragende iagttager han er, henter han
utrættelig frem eksempler, paralleller, lignelser, taget fra naturen selv,
den levende eller den døde — vi træffer her digtets skonneste partier.
Det hele har således langtfra karakter av en tor, akademisk diskussjons
pro et contra, tværtimod, ind imellem versene fornemmer man det,
som om digteren nu og da gor holdt — hans lidenskabelige sind spræn
ger diskussjonerne i et fortvivlet råb: kan du da ikke se det, eller vi!
du ikke? I dårer, hvorfor vil i dog ikke jert eget vel?
Naturligt nok forekommer mange av digterens argumenter os med
vor langt storre fysiologiske viden ret pudsige. Men om selve det avgorende, tilstanden efter døden, ved vi tkke en tøddel mere end Lu
cretius og den for det antikke hedenskab så karakteristiske betragtning,
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han er inde paa, at jævnføre tiistanden f8 r fødsien med den efter dø
den, den samme tanke, som Shakespeare lader Prospero give et så
skont udtryk i ^Stormen«:
aVi er sådant stof,
som dromme dannes av, vor smtde tiv
omfattes av en sdvn«.

vil også i nutiden forekomme mange mennesker skonnere i sin man
dige, naturlydige resignasjou end nok så forjættende, antroposentriske
fantasier. Og også de siger lektor Bech tak.

Y d erm ø i!en i Ribe.
Med Kinch som Hovedkiide, anføres føtgende
af Møttens Historie:

Oprindelig var der kun én Mølle i Ribe ^Kongens Mølle«, senere
kaldet Overmøllen, beliggende paa begge Sider af Aaen ved Toldboden.
Under Kong Hans forøgedes Antallet med Midtmøllen, og nu under
Frederik den Første kom Ydermøllen til. En Ribeborger Christen
Nielsen Kræmer, der iøvrigt hørte til Christian den Andens Parti havde
laant Kongen et Beløb af 50 Gylden og hk efter Overenskomst i Ste
det for Tilbagebetaling Tilladelse til at anlægge en Mølle ved den
yderste af de tre Arme af Nibsaa, som gaar gennem Byen. Dette Løb
anses af Kinch som en Slags Befæstningsgrav mod Nord og Øst sva
rende til Stampemølleaaen mod Syd og maa forinden Ydermøllens
Anlæg have været lukket med et Stemmeværk eller en Sluse for at
holde Vandet til Driften af Kongens Mølle og Midtmøllen.
Kongen havde Højhedsretten over Vandløbet og Vandkraften, men
for at faa en Plads til Møllen maatte Christen Kræmer træffe Overens
komst med Byen, som ejede en Grund med nogle paastaaende Byg
ninger udenfor Nørreport paa begge Sider af Aaen. Denne Overens
komst, som er bevaret i Byarkivet og trykt i Katedralskolens Indby
delsesskrift for 1839, lyder saaledes:
)>Jeg Christen Kræmer, Borger i Ribe, gjør alle vitterligt og
kjendes med dette mit aabne Brev, at jeg haver gjort saadan Gericht og Forligelse med de ærlige Dannemænd Borgermestre Raad
og Menighed i Ribe, at paa det jeg maatte opsætte og bygge den
Mølle uden Nørreport paa Byens Jord og maatte nyde de Bygnin
ger som Byen tilhørte og sat der paa begge Sider af Vandløbet,
derfor skal jeg og mine Arvinger og hvem denne Mølle bruger
efter os til evige Tider holde det Bolværk færdig ved begge Sider
med Pæle og Buller, Leder oven og neden, Flaadtiljer og andet fra' ,
Møllen og saa langt som Broen rækker, saa det skal være Byen '
aldeles uden Skade og skal denne intet holde vedlige uden alle
Midtpæle, Midtbjælken og Broen oven mellem begge Ender.
Til Vidnesbyrd at saa skal holdes haver jeg lagt mit Segl neden
under dette mit aabne Brev. Datum Ribe anno domini MDXXVI,
die sancti Laurentii (10. August).«
Efter denne Overenskomst havde Mølleren altsaa Bygningerne og
Pladsen frit mod ovenstaaende Forpligtelse; men Strømmen eller Vand-
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kraften maatte han fæste eller forpagte af Kongen mod en Forlenings^
afgift af 17 Daler, som indbetales i Slottets Kasse og optoges i dettes
Regnskaber.
Af Kancelliets Brevbøger fremgaar, at der ogsaa for Mølleren kunde
ligge en Fordel i Afhængighedsforholdet til Kronen. Saaledes lod
Kongen Møllen istandsætte 1609. Fra gammel Tid havde Lensmanden
paa Riberhus og Byens Borgermestre Ret til Aalesæt foran Møllerne,
hvilken Rettighed for Borgmestrenes Vedkommende dog kun i 1780
vurderedes til 4 Lispund Hvidaal aarlig.
Allerede den Gang synes Mølleriet at være en god Næringsvej, og
Møllen skiftede sjælden Ejere og var fra 1548 til 1647 i én Famiiies
og fra 1800 til 1848 i en anden Families Eje. Efterhaanden gik For
pligtelsen til Broens Vedligeholdelse over til Byen, og fra 1660 findes
i de kommunale Regnskaber ofte Udgifter baade til Broen og Brohovederne.
i f
Møllens Grund udvidedes efterhaanden noget baade med en Del at
Naboejendommen mod Vest, men særlig paa den anden Side af Aaen
mod nuværende Set. Nicolajgade, tidligere kaldet Aalegade efter Aalevognene fra Limfjordsegnen, som under Markederne havde Stadeplads
dér med deres tørrede og saltede Aal, indtil de for Accisens Skyld
henvistes til Pladsen ved Domkirkens Kirkegaardsmur. En Del
af denne Grund havde tilhørt og været benyttet til Tømmeroplag
af en anset Ribe-Borger Raadmand Peder Christensen Faber, hvis Legat
endnu hvert Aar til Jul glæder to nødtørftige Enker. Paa denne Plads
opstod i Tidernes Løb en Del lave Stald- og Ladebygninger, som skal
have været de sidste straatækte Bygninger i Ribe. Omkring Midten
af forrige Aarhundrede blev der i disse Bygninger i Borbindelse med
Mølleriet drevet et udstrakt Landbrug, hvis fede blankbrune Heste og
bredbugede Køer længe mindedes som Repræsentanter for den gode
Tid, da Avlsbrug var Byens bærende Erhverv.
Om Møllens Udseende i ældre Tid giver Roeds smukke Stik af
Nørreport et godt Billede. Disse gamle Bygninger forsvandt omkring
1850, da Møllen ombyggedes fra Grunden af og fik det Udseende, den
nu har, med Undtagelse af øverste Etage, som senere er paaført.
I Aarene 1873 og 74 døde de sidste mandlige Ætlinge af den gamle
Møllerstamme (Møller Hans Müller og cand. pliil. Fritz Müller, der var
Sønner af Møller Hans Frandsen Møller, som i 1832 havde faaet Skøde
paa Ydermøllen), og Møllen bortsolgtes ved Auktion. Den købtes af
et Interessentskab af Landboere fra Lustrup, Seem og Varming med
det Formaal ved en Regulering og Sænkning af Vandstanden i Nibsaa
at forøge Engarealet til de nævnte Landsbyer. Foreløbig forpagtedes
Møllen først til A. Jespersen, der i 1882 afløstes som Forpagter af
'F. Hübschmann.
$ Da Planen om Engvindingen imidlertid maatte opgives som mgen'i'nemførlig, solgte Interessentskabet i 1802 Møllen til F. Hübschmann,
hvis Søn i 1897 overtog Møllen, som han siden har drevet.
T.
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Lektor P. Gregersen kunde den 1. August fejre 25. Aars Jubilæum som Lærer
ved Esbjerg Gymnasium.
Koncertsanger Cari Christian Pontoppidan, som den 1. Juni afsinttede sin Ud
danneise ved det kgi. Teaters Eievskole, samtidig med, at han har gaaet paa Musik
konservatoriet, sang den 28. Juli danske Romancer af Lange MiiHer tii Digte af
Thor Lange.
Maieren Stephan Ussing og Frue er vendt hjem fra et haivt Aars Ophoid i
Itaiien, hvor Hr. Ussing har maiet ca. 40 Billeder. Paa Hjemvejen gæstedes Ribe.
Første Reservelæge ved Radiumstationen, Jens Nielsen, Søn af Overlæge Nielsen
i Ribe, er rejst til Amerika.
Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse har overdraget Dr. Nielsen at under
søge de nyeste Former for Straalebehandling af Kræft.
Dr. Jens Nielsen skal i første Række besøge Memorial Hospital, der er Ameri
kas førende Kræfthospital, og det amerikanske Selskab til Kræftens Bekæmpelse,
The American Society for the controll of cancer har givet Tilsagn om at ville yde
Landsforeningens Udsending al fornøden Vejledning og Hjælp.
Lektor Amorsen har i August Maaned og Lektor, Frøken Wulsten i September
gæstet Ribe for at hilse paa gamle Venner.
Efter tiere Aars Svaghed er fhv. Distriktslæge i Bogense H. C. A. Bolvig i
dette Efteraar død paa Frederiksberg, 80 Aar gammel.
Han blev Student fra Ribe Katedralskole i 1864 og tog medicinsk Embedseksa
men i 1872. Efter endt Kandidattid nedsatte Bolvig sig i 1875 som praktiserende
Læge i Bogense, hvor han i 1883 tillige blev Distriktslæge og virkede, til han i 1903
Hyttede til Frederiksberg.
Den gamle Læge holdt højt op i Aarene Forbindelsen med Venner fra Ribetiden
Politimester Osvald Petersen i Randers er den 3. Oktober død paa Rigshospi
talet, 49 Aar gammel.
Osvald Petersen, der var Søn af Arrestforvarer P. i Ribe, blev Student fra Ribe
Katedralskole i 1900 og juridisk Kandidat i 1906. Han var derefter Amtsfuldmæg
tig i Ribe 1906—08, Sagførerfuldmægtig i København 1908—09 og Herredsfuldmæg
tig i Nykøbing paa Mors 1909—19, da han udnævntes til Politimester i Varde. En
delig forfremmedes han til det større Embede og den ret udsatte Post som Politi
mester i Randers.
Afdøde var en dygtig og pligtopfyldende Embedsmand og et tiltalende Menneske.
Vor Sekretær cand. jur. Frode Schøn er blevet ansat som Fuldmægtig hos
Landsretssagfører Elmquist i Svendborg.
Vort Medlem Stiftamtmand P. Herschend fyldte den 2. Oktober 50 Aar og var
i den Anledning Genstand for megen Hyldest. Amtsraadet overrakte et vellignende
Maleri af Stiftamtmanden udført af Julius Poulsen, bestemt til Ophængning i Raadhussalen.
R. S. aarlige Generalforsamling stunder nu til. Ved Redaktionens Slutning er ,
Tidspunktet for Festen dog endnu ikke bestemt.
Provst E. K. Thyssen i Ulkebøl, tidligere i Ribe, har taget sin Afsked og ven-4
der til Oktober Flyttedag tilbage til Ribe.
Maleren Harald Munck er gaaet i Gang med Restaureringen af Set. Catharinae
Kirkes gamle Prædikestol. Snedkerarbejdet udføres af Snedkermester H. Dau, der
ogsaa skal udføre de nye Skolestader.
Domarkitekt H. Lønborg-Jensen fyldte den 9. Oktober 60 Aar.
Malerinden Professorinde Voss, i. Fischer, har skænket et Maleri fra Domkir
ken til Ribe Stiftsmuseum.
Udgivet af Ripenser-Samfundet
Redigeret af K. H. Rosenstand
Trykt i Stiftsbogtrykkeriet i Ribe
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Aar gammelt Træ fra
Set. Catharinae Kirke.
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Ripenser-Samfundets
Bestyrelse.
(Hvor intet Hjemsted er nævnt er dette
København)

Læge KnudFogh (Formand) ,Vennemindevej 26, Telf. Ryv. 1260
Lektor C.Amorsen (Næstformand),
Nykøbing F
Fuldmægtig H. Brorson-Christensen (Kasserer), Amager Boule
vard 124, Tlf Amager 5714.
Journalist K H Ros enstand,
(Redaktør), Ribe, Telf 109.
Bankdirektør K. Pontoppidan,
Lyngby Bank, Tlf. Lyngby 22.
Fuldmægtig cand. jur. Frode
Schøn (Sekretær), Adr. Lands
retssagfører Elmquist, Svend
borg.
Overretssagfører Otto Olsen, Rømersgade 1 1 .
Lektor Tage Nørregård, Ribe,
Telf. 273.
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P r o v s t S im o n H a n se n .
Præst i 40 Aar.
Ripensernes og Ribes gode Ven, Provst
<SiW0M. JiaK.seM i Helsingør, kunde den 8.
December fejre sit 40 Aars Præstejubilæum,
og mange Hilsener naaede den Dag, ikke
mindst fra Ripensere og gamle Ribevenner,
Set. Mariae Præstegaard.
Simon Hansens Vugge stod i 9det dejlige
Fyns Land«. I 1891 tog han teologisk Em
bedseksamen og blev kort efter Kateket i
Ribe, hvor hans Arbejde kom til at betyde
meget for det kommunale Skolevæsen. I
1895 blev han Uffe Birkedals Efterfølger som Sognepræst ved Set.
Catharinae Kirke i Ribe, i hvilket Embede han virkede til 1915, da
han til sin store Menigheds Sorg drog til Helsingør som Sognepræst
ved den gamle Klosterkirke dér.
Som Præst i Ribe blev han afholdt som faa og hans Gerning satte
dybe Spor i Ribes Kirke og Skoleliv.
Ved Byraadets Støtte hk han bygget Ribe private Seminarium, som
han havde oprettet i 1899 (nu Statsseminariet) en ny Bygning i 1911,
og mange offentlige Hverv blev lagt paa hans Skuldre, bl. a. var han
Formand for Sønderjydsk Forening, og har stadig siden med Nidkærhed
deltaget i det sønderjydske Arbejde.
Paa Ribe Katedralskole mindes med Taknemlighed hans Andagter
Mandag Morgen og Lørdag Eftermiddag samt hans Undervisning i
Forberedelsesklasserne.
I Helsingør, hvor Simon Hansen nu sidder som Provst og titlige
som Slotspræst paa Kronborg, er han blevet afholdt som i Ribe.
Ridderkorset og Sølvkorset har han faaet for sine Fortjenester.
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Ribe har haa ikke glemt, allermindst Ribes Ungdom, der fra den
nære Hovedstad kom til Helsingør og fandt et andet Søndagshjem hos
ham, hans Hustru og Børn i den gæstfrie kønne gamle Præstebolig.
En
skal derfor lyde her i Ripenser-Bladet med Ønsket om, at
Provsten, der den 21. December fyldte 68 Aar, maa genvinde Helbredet,
der har svigtet noget i de sidste Aar.
Æ. Æ R.

Lørdag den 14. November afholdtes Foreningens 20. ordentlige
Generalforsamling paa Palace Hotel i København i Forbindelse med
Rusfesten.
Der indlededes med Generalforsamlingen, der dirigeredes af
Overretssagfører Kiær (Student fra Ribe i 1876).
Formanden, Læge Knud Fogh bød Velkommen og mindedes de i Aarets Løb
aldøde Medlemmer: Adjunkt LauritzenogFrue, Dommerfuldmægtig Lund Andersen,
Politimester Osvald Petersen, Lektor Bovien og Amtsvejinspektør Knudsen, og aflagde
derefter Beretning.
Der var i Aarets Løb afholdt 2 Fester, en i København og en i Ribe.
Formanden forebragte et Forslag fra Lektor Nørregård om Afholdelse af nogle
mindre Sammenkomster ud over Aarsfesten.
Journalist Rosenstand anbefalede Forslaget, idet man burde forhøre sig om
Stemningen i den Retning blandt de yngste og yngre Medlemmer.
Bestyrelsen vil nu nærmere overveje Spørgsmaalet.
Kassereren, Inspektør under Bankinspektoratet H. Brorson Christensen, aflagde
Regnskabet, der udviser en samlet Indtægt paa 2016 Kr. 72 Øre o«- en samlet Ud
gift paa 1201 Kr. 99 Øre, Understøttelsesfonden ejede den 31. August 1931
1357 Kr. 88 Øre.
Beretning og Regnskab godkendtes.
Som Formand genvalgtes Læge Knud Fogh.
Til Bestyrelsen genvalgtes Overretssagfører Otto Olsen og Cand. juris Frode
Schøn. Bestyrelsen bemyndigedes til at supplere sig med et Medlem i Stedet for
Bankdirektør K. Pontoppidan, der ikke ønskede Genvalg.
Som Revisorer genvalgtes Overretssagfører Juhl og nyvalgtes Ingeniør K Daugaard Peters.
Efter Generalforsamlingen gik man til Bords, hvor Talerne vekslede.
Formanden bød Velkommen, specielt til Aarets Russer fra Ribe, hvoraf ca. en
halv Snes Stykker havde efterkommet Indbydelsen.
Forfatteren Anders Thuborg dvælede ved Erindringer fra Skoletiden i Ribe,
Ribe med sm Cikorieduft, og sine Solnedgange ved Skibbroen. Han hilste Russerne
Velkommen i Laget. Han advarede dem imod at forsumpe i Materialisme og huske
paa, at de var Athenes Sønner.
Under Hurraraab maatte salle 9: op paa Stolene.
Paa Russernes Vegne takkede Student Carl Henrik Herschend og udbragte et
Leve for Ripenser-Samfundet.
Repræsentant Berg motiverede et Leve for Ribe gamle Skole.
En morsom Vise gjorde Lykke, og det samme var Tilfældet med et versiRceret
Telegram fra Medlem af Bestyrelsen, Lektor Nørregård.
Telegrammet havde følgende Ordlyd:
3 Ved Gildebord, hvor Glæden bor ved Digterord og Skjaldekvad, jeg gerne sad
blandt Venner bænket,
^
Min Krop er lænket, min Aand sig svinger paa Gnistens Vinger og Hilsen bringer.
En Hilsen tag i festligt Lag.
Tage Nørregård.!
Saa gik man ind til Kaffen for derefter at samles til Aftenunderholdningen.
Under meget stærkt Bifald læste Digteren Hans Hartvig Seedorf Pedersen paa
mesterlig Maade egne Digte og sang sluttelig sin bekendte Drikkevise sSlaa Rommen
t Glasset«, medens hele Forsamlingen trallede med paa Omkvædet.
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Aftenen, der kunde have været lidt bedre besøgt, Rk et baade hyggeligt og
fornøjeligt Forløb. Der sluttedes med Dans til Kl. 3.
/y 7?

En R ib e b e s k r iv e ls e fra 1702.
Af Terpagers Inscriptiones Ripenses.
F o r d a n s k e t a f L e k t o r V. B e c h .
Ripenser-Bladet har formaaet Lektor emeritus V. J5eeA til at fordanske dem
nydelige Ribe-Béskrivelse, der Rndes iTerpagers mindre Værk "Inscriptiones: fra 1702.
Ribe Bys Historiograf Perler 7'eyayer var født den 22. Maj 1654 i Ribe, som
Søn af Raadmand Niels Pedersen Terpager, der boede i den senere "Clausenske
Gaard«. Vi bringer andet Steds i Bladet et Billede af Indgangsporten til den
Terpagerske Ejendom, hvis Overligger til Trods for) at Portrummet nu pietetsløst
er omdannet til Barberstue, bærer følgende Indskrift af Salmedigteren Anders
Chr. Arrebo.
En Christnis hus er Viet saa
Medgang oc Modgang Ind oc udgaa.
Er Medgang Inde fahr I Mag.
Er Modgang Inde Ei forsag.
Han blev Student 1674, tog Rlologisk og teologisk Embedseksamen i 1676. Han
blev s. A. Konrektor i Ribe. 1684 blev han Vicelektor ved Ribe Domkirke og senere
Lektor samt Sognepræst for V. Vedsted Sogn.
I de 50 Aar, han virkede i Ribe, udfoldede ban et Rittigt Forfatterskab, mest
paa Latin.
Hovedværket er Ribe Bys Historie xRipae Cimbricae« (173b), som han skrev
to Gange, da Manuskriptet brændte ved Københavns Brand i 1728. Allerede i 1704
havde han udgivet Ribes ældre Bispekrøniker, og i 1702 forelaa en Række RibeIndskrifter paa Latin, hvorfra vi bringer Ribe-Beskrivelsen nedenfor.
Ved Reformationsfesten i 1736 blev Terpager teologisk Æresdoktor. Han døde
i Ribe den 5. Januar 1738.

1 JESU NAVN
EN K O R T B E S K R I V E L S E
AF

BYEN

RIBE.

IBE (iat. A pa eller
digterisk Ripe) er en Stad i Nørre
jylland i Kongeriget Danmark, i sin Tid kaldet saaledes efter
det nære Hav*) eller snarere efter xNibe, Nibs Aae«. Hvem
der er dens Grundlægger, og hvor naar den først er anlagt, er uvist;
vist er det dog ifølge Anders Vedels, Is. Pontanus' og andres Mening,
at her er Cimbrernes, særlig de af Ptholomæus nævnte Phundusieres
første og ældste Sæde opstaaet. Ja Joh Svaning Junior formoder i
Chronolog. Dan. til Aar 140 efter Chr. F., at Ribe paa den Tid har
været en meget blomstrende By, og til det Verdens Aar 3433, at
Haderslev staar tilbage for den i Ælde. Byens Polhøjde eller Bredde
omfatter 55 Grader og 19 Minutter, og dens Længde strækker sig til
42 Grader og 18 Minutter, alt efter den store Mathematiker Ole Rømers
nøjagtige Observation. Fra Varde og Kolding ligger den 8 Mil, fra
Haderslev 6, fra Tønder 4, fra Aabenraa 6, fra Husum og Flensborg 10
og fra Slesvig 14 — efter almindelig Antagelse; i Virkeligheden ere

R

') r y a (lat.) Bred.
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dog disse Afstande ikke de rigtige, men med langt afvigende Forskel
nogle knappere, andre videre. Det Sted, hvor denne jydske By i
Danmark ligger ved Havets Kyst, er naturskønt, nemlig ved sin frodige
Plantevækst, sine Græsgange, sin Frugtbarhed og sin Sundhed; thi en
Dal med Enge, Græsgange, smaa Vandløb og Agre omgiver til enhver
Side Byen paa den skønneste Maade. En særegen Skønhed skænkes
desuden Ribe af den af vore Digtere forherligede Nibsaa, der jævnlig
har Overflod af velsmagende Fisk. Øget ved Varmingsøens ogMunkgaardsøens Kilder omslutter denne Aa Byens sydlige Side; idet den
derpaa ligesom holder Hus med sine Vande, aabner den sig en tre
dobbelt Vej ind i Byen og deler denne i tre Afsnit, der indbyrdes ere
forenede og sammenknyttede ved lige saa mange Pælebroer og Korn
møller; endelig falder den tilbørlig avet ved Bolværker ud i Tvedaa,
der dyder forbi Byens nordlige Side, hvorefter den med sindigt Strøm
drag udtømmer sig i Havet. Efter de Fordele, som bydes af denne
klare Aa, der som sagt gennemskærer Staden med tredobbelt Indløb
og udtømmer sig i Havet, er Byen blevet kendemærket ved tre Løver.
Ribes Vaabenmærke viser nemlig tre blaa Løver springende frem fra
et højt Taarn.
I denne By Rk den kristne Religion under sin Fremgang til Dan
skerne sit mest fremskudte faste Sæde, om end her- og histfra under
kastet forskellige Omskiftelser. Indført blev den fra først af fra Eng
lænderne takket være Leofdag, vor Kirkes første Biskop, som fornyede
den og forkyndte den offentlig sammen med Daabshøjtideligheden paa
selve Bredden af Nibsaa, hvor han ogsaa efter hvad der skrives vandt
Martyrkronen. Bispedømmet i Ribe siges at være indstiftet i det tiende
Aarhundrede, i hvilken Tid det nød stor Værdighed og Anseelse, idet
det nemlig, ligesom det var det første hos Danskerne, saaledes i et
langt Tidsrum hævdede Førsterangen; dengang havde de Ribe Bisper
ogsaa meget stor Myndighed over alle Nørrejyllands Kirker. I de
Tider blev der et stort Antal af Gudshuse og Kapeller til, nemlig
Domkirken eller vor Frues Kirke, Rre Sognekirker: Johannes', Clemens',
Petri og Nicolai, ligeledes Micliaelis, den hellige Gravs, Bartholomæus',
Georgs og Helligkorskirken, desuden de otte, som knyttedes til Klostre
og Gilder. Nutildags er der to saare iøjnefaldende, den ene viet Jomfru
Marie, den anden Sancta Cathrina.
Domkirken, som nutildags er
Sognekirke, ligger paa en Slags Højde, der efter Lilier har Navnet
sLilieberg«, og fremtræder som en storartet og mægtig Bygning. Først
siges den at være grundet af en Slesviger, maaske fra første Færd i
en temmelig raa Skikkelse, men i Tidens Løb er den vokset til en saadan
Anselighed, at den næsten ikke staar tilbage for nogen i hele vort
Fædreland. Den har en ved sin runde Form beundringsværdig Hvæl
ving, af Bygmestrene kaldet Kuppel, et mesterligt Værk, som dækker
og omfatter det hele saakaldte Kor. Den vældige Fasthed viser sig
klart i Mængden af Søjler, især i den midterste Del, kunstmæssigt
sammenpassede af tilhuggede Sten. Indtrykket af ualmindelig Pragt
forøges ogsaa paa en vis Maade, bortset fra selve den hele Bygnings
mægtige Størrelse, af navnlig det ene Taarn, som med stor Bekostning
er opført i Firkant dels af hugne, dels af brændte Sten; det rager op
i en Højde af 88, forhen 204 danske Alen og lader sig se hen ved
seks danske Mil fra Byen, ligesom det ogsaa er meget omtalt og bekendt
for sin Alarm- eller Stormklokke, som Indbyggerne kalde den. To
berømmelige Kongers, Erik den Tredjes og Kristoffer den Førstes,
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Levninger gemmes her. Tii Kirkens Prydelser regnes fornemmelig det
pragtfulde Mindesmærke for den høje Herre Albert Schel, udsmykket
som det er med Billeder i Legemsstørrelse fortrinligt gjorte af fuldt
Marmor og med en rig Gravskrift samt meget smukt værnet af et
Bronzegitter. Ligeledes skaber Orgelværket med sine kunstfærdigt
malede og udskaarne Fi
gurer Kirken en yderligere
stor Pryd og Udsmykning,
ligesom den i øvrigt ejer,
hvad der tilkommer den
af Skønhed. Mod Sydøst
aabner sig til Udgang en
Dør, som almindeligvis kal
des aKathoveddørre«, et
Navn, som den maaske har
faaet af Bronzedørhamme
ren, der forestiller et Katte
hoved omgivet af Mus eller
muligvis en Slags Insekter
(Bagbenene kunne nemlig
ikke ses). Engang havde
dette hellige Hus, som det
stemmede med dets høje
Anseelse, en Overflod af
forskellige Kapeller saasom
den hellige Jomfrus, Pe
trus' og Paulus', Philippus'
og Jacobus', fremdeles An
dreas', Thomas', Evangeli
sten Johannes', Michaelis,
Nicolaus', Lamberts, Barbara's, Birgitta's, Bethle
hem, de tre Kongers og
andres. Endnu større end
Kapellernes var dog Altre
nes Antal: Høj- eller Ho. ^
, , i
vedalteret, Jomfru Maria's Bebudelses, Maria Magdalena s, den yngre
Maria's, Petrus', Jacobus', Simons og Judas', Evangelisten Johannes,
Andreas' og Englenes, Antonius' og det hellige Kors', Lamberts,
Laurentius', Cosmas' og Damianus', Olavs, Martinus', Lucius', Georgius ,
Erasmus', Anna's, Catharina's, Gertrudes. Dengang blev ogsaa Sagkt
Lambert anerkendt og dyrket som Skytshelgen af vort Ribe. Her
begyndte først et Collegium af Kanniker at træde sammen, beskyttet
af ældgamle Forrettigheder, som i alle Maader stod paa Højde med
Rigets Adelsmænds; til dets overordnede Medlemmer regnedes de fem
Prælater* Archidiaconus, Decanus, Præpositus, Cantor, Succentor; de
andre benævnedes Kanniker, mellem hvilke Notarius og Procurator.
Ved Korets Sydside er der Mødested i Lectorium eller det theologiske
Auditorium-, af det offentlige Bibliothek, som forhen var i Bethlehemkapellet kan mannutildagshndeenDeltiloversblevneBøgeriExedraen ).
Kirkens søndre Side omsluttes af en tredelt Søjlegang, der fuldstændigt
er udstyret med Hvælvinger. Selve Kirken omgives af forskelhge
Kirkegaarde saasom den sydlige, »Lindgaarden«, kaldet saa etter Lin ,
') 3; Apsis,
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den østlige, sPallads Jorde, hvor man i gamle Dage kom og saa paa
de af Skolens Alumner opførte Komedier eller hellige Historier, Josefs
Susannas og Here saadannes, den vestlige og endelig den store eller
nordlige. Tredobbelt Ildsvaade har forhen hærget vor Domkirke, som
der derfor gentagne Gange berettes at være tilstaaet Afladsbreve. I
hin Tidsalder fremtraadte i Byens sydlige Del den Sankt Johannes
helligede Kirke; mod Vest laa den Sankt Clemens viede; mod Nord
hævede sig i Strøget hinsides Nibsaa den Sankt Peter helligede og
paa en Slags Højde ragede Sankt Nikolajs Gudshus op liggende imod
Øst. Hertil føjedes fremdeles Michaelskirken i Nabolaget af Puggaard
og den hellige Gravs Kirke; den første havde et Alter for Sankt An
dreas; den sidste gik med alle sine Indkomster til sidst ved Biskop
Ivar Muncks Gavmildhed over til Raadighed for Sakristanen ved vor
Frues Kirke. Endnu saas uden for Porten Sankt Bartholomæus'
Gudshus og Sogn ligesom ogsaa Sankt Georgs. Et Kapel eller lille
Gmdshus for det hellige Kors var grundet paa en Højde, af os kaldet
sHvittenberg*, af Lorents Petersen, en Borger i Ribe, hvem den romerske
Kurie ogsaa havde tilstaaet Afladstildeling. Dengang blev Sankt Lam
bert anerkendt og dyrket som Skytshelgen af vort Ribe. Den anden
nuværende Sognekirke har faaet Navn efter Sancta Cathrina; forhen
var den Dominikanernes og indlemmet i disses Kloster; med Taarn blev
den prydet Aar 1617.
Efter Kirker og Gudshuse komme vi til Klostre med deres Kapeller,
hvoraf Franciskanernes eller Graabrødrenes regnes for det første og
ældste; det andet er Dominikanernes, nutildags det kongelige Kommunitet
og offentlige Alderdomshjem eller Sygehus; det tredje er Korsbrødrenes,
nu Bolig for den kongelige Befalingsmand; det fjerde er Monialernes]
og Rækken sluttes af Helligaandshuset. Hertil regnedes ydermere tre
Gilder eller Selskaber med dertil knyttede Gudshuse, Peters, Johannes'
og Kong Knuds.
En offentlig Skole menes først at være oprettet paa Biskop Christians
Foranstaltning og Bekostning for fire Hundrede Aar siden. Paa den Tid
varetoges Skolemesterens Hverv af Kannikerne, navnlig de yngre.
Kathedralskolen, som nu har Indgang nær ved Domkirken, tæller seks
Klasser; i de fem nederste undervise Underlærerne eller Kollegerne, i
den øverste eller sjette selve Skolens Rektor, til hvem i Aaret 1642
føjedes Conrector som Fælle i hans Arbejde og Virksomhed. Fra
denne navnkundige Fromhedens og de boglige Kundskabers Under
visningsanstalt er der som af den trojanske Hest udgaaet saare fremragende Musernes Fostersønner, der lige til den Dag i Dag have gjort
sig bekendte ved med største Ry for Lærdom og Virkelyst at have
gavnet Hof saavel som Universitet og rundtom vort hele Fædreland
ved at belære med Skrifter og det levende Ord.
Ved Domkirkens nordlige Kirkegaard hævede det gamle Raadhus
sig; det nuværende er et anseligere og mere storladent Bygningsværk,
forhen Børsen, bestemt til Handelsmændenes Sammenkomster, til Salgs
varer og Afslutninger af Handelsoverenskomster; men efter at det for
over to Hundrede Aar siden i Stedet er blevet Raadhus for at tjene
til Retspleje og Besørgelse af andre Byen vedrørende Sager, ogsaa til
Fejring af Bryllupper, har det faaet Navnet Mot nye Raadhus«.
Den nuværende Bispegaard støder som Nabohus op til Domkirkens
Søjlegang. Til Bolig for Førstepræsten ved vor Frues Kirke er
Kannikeliuset, kaldet Snagdal, anvist. Til Bolig for Rector tjener den
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Gaard, som kaldes Puggaard, hvor man endnu i Kælderen Under
Skolefængslet, »Puggaard-Stok«, i hvilket de Alumner, som forse sig
groveligt, holdes med Fødderne spændte. Til Brug for hungrende og
nødstedte åndes et Antal af 39 Bosteder, opførte af den salig Familie
Rhode; de kaldes »Giesteboer«; nu true de med at styrte sammen.
Syv andre, der hedde »Almisse-Boer«, ser man i Klostergade, hvor de
er oprettede til samme Brug af den agtbare Frue Dorthea Sørensen,
dengang Barthol Struk's Hustru. En Særstilling indtage ogsaa andre
Borgerhuse, kendetegnede ved egne Navne, saasom »Lilieberg«, navn
kundigt ved And. Vedels Trykkeri, »Blaagaard«, den gamle Bispegaard,
»Porsborg« ved Torvet, der har faaet Navn efter Ejeren M. Matthias
Pors, og endelig »Klyborg« eller »Klynborg«, And. Bordings Fødested.
Med Staden forenes Forstaden med en Pælebro, som danner Over
gang over Aaen nær ved den Port, som forhen kaldtes Stenporten,
nutildags Nørreport, rettere dog Østerport. Egnen derovre paa den
anden Side af Nibsaa omfattede forhen Sankt Nikolajs Kirke og Sogn
ligesom ogsaa Sankt Peters og derhos Monialernes Kloster, nutildags
derimod ikke andet end Marker, Haver, Lader og for største Delen
Stalde, som uden Vanskelighed kunne rumme over tre Tusinde Øksne.
Ved Byen, der hvor den vender imod Havet og Vest, ligger ogsaa
Kongeborgen eller Slottet, der forhen var saare stolt og stærkt, dengang
Sæde for de kongelige Befalingsmænd, nu benævnede »Slots Herre«:
beliggende paa et saare naturskønt Sted ser det ned paa den ved
Naboaaers Tilløb øgede Flod, som bugter sig igennem den lavere flade
Eng i Lighed med Mæander*), inden den sænker sig i Havets Skød.
Thi med sin høje Vold og Mur, hvilken længere nede løber om de
vandfyldte Grave, har det ikke alene været iøjnefaldende, men ogsaa
vist sig som et Slags til alle Sider fast og forsvarligen beskyttet Værn
i Nødens Stund. Befæstet efter gammel Skik med åre runde Forsvars
værker har det med sine dybe Grave og sit meget høje Murværk oftere
tilbagestødt fjendtlige Angreb; men nutildags er det ubeboet. At ogsaa
vort Ribe har været ualmindelig godt befæstet med Mure, andet Mur
værk og Grave, fremgaar af Kongebreve, Fædrelandshistorien og andre
Fortidsminder. Ogsaa et Asyl har vor By forhen aabnet.
Den, der indehaver den højeste Myndighed hos os i Kongens Navn,
tituleres Amtmand over Ribe Amt; den nulevende, som jeg ønsker maa
leve til sene Aar i Velfærd, Held og Ære, er den høje Herre Johannes
Grev von Schack, under hvis Tilsyn der ligger fem Herreder og otte
Stæder. Den, til hvem Skatterne betales, kaldes Amtsforvalter, et Em
bede, som tillige med andre kongelige Bestillinger dygtigt bestrides af
den velædle Hr. Jens Christiansen, Herre til Steensgaard.
Staden selv styredes fordum af Borgmestre og en Advokat,
siden hen af to Borgmestre, til hvem der i nogen Tid var føjet seks
Raadmænd, nutildags kun tre. Og ikke mindst maa til vor Bys Held
og Medgang regnes den høje Præsidentværdighed, som af Kong
Frederik den Tredje, glorværdig Ihukommelse, i Aaret 1667 den 17de
Juli allernaadigst blev Ribe tilstaaet, en Titel, hvoraf vor Stad sammen
med de øvrige vigtigere Stæder, almindelig kaldte »Stabel-Stæder«, hid
indtil har været stolt og endnu den Dag i Dag er stolt, hædret som
den endnu er ved sin første Præsident, den højvelbaarne og højagtbare
Matthias Worm, den store Ole Worms Søn, en Mand, der for at tale
med Ausonius har vundet Ry ved i seks Femaar og derudover at have
beklædt Præsidentembedet.
') Ftod i Lilleasien.

228
Streng Ret er blevet udøvet af vore Bymænd i gamle Dage.
Ligesom nemlig de Ribe Borgere i mangt og meget andet altid have
indtaget første Plads, saaledes stod de ogsaa under en meget skrap Tugt,
der var beskyttet ved haarde Lovbestemmelser og blev omhyggeligt og
saare strengt overholdt af meget vise og statskloge Myndigheder, og
ved vel fortjente og forskyldte Afstraffelser maatte de sone Overtræ
delser. Og derfra tro vi, at det alment gængse Mundheld har Udspring:
»Gud bevar mig fra Riber-Ret!«, saa at der efter almindelig Opfattelse
ikke kunde betegnes noget strengere eller retfærdigere end naar
man blot nævnede Ribes Love og Domstole, »Riber-Ret«. Stor Til
bøjelighed bar der visselig været hos Danmarks høje Konger til at
udstyre Borgerne med de mest heldbringende Love og med Købstads
vedtægter. »Riber Stads-Ret«, »Riber Bircke-Ret«, givet af Kong
Kristoffer den Første, bekræftet af Kong Kristoffer den Tredje og for
øget af Kong Erik den Sjette med Tilnavn Glipping er først udgivet
af Peter Resen, Præsident i København og Medlem af Kongens Raad.
Ligeledes har højst gavmilde Konger hædret vort Ribe med saare
mange og det overmaade gavnlige Forrettigheder, Fritagelser for
Ydelser og Friheder, saadanne som: frit at drive Handel med hele
Rigets Indbyggere, Borgere eller Bønder; ikke at stævnes fra Byen til
et andet Tingsted; at være frie og undtagne fra al Erlæggelse af Skat,
og en Mængde andet. Endnu eet: til at tilstaa Ripenserne en Læge
og igen Lægen et Kannikedømme har from Mildhed ledet Kong
Christian den Tredje, glorværdig Ihukommelse, i Aaret 1545; og til
Udøvelsen af denne Kunst tjener nu som bedst et Apothek, iøjnefaldende
ved Torvet, og som paa det mest udsøgte er forsynet med nødvendigt
Sundhedstilbehør. I den Grad have Borgerne vundet sig Kongernes
Naade og Bevaagenhed ved standhaftig Fromhed og Gudsfrygt, ubrø
delig Troskab og Underdanighed imod Kongen, med god Grund ros
værdige som de ere ved Rundhaandethed mod de fattige og Tapperhed
mod Fjender. Ogsaa lærde Mænds og meget fremragende Familiers
Fødeby er vort Ribe, Moder til en Mængde ved Aandsdannelse fremstaaende Mænd; ja efter selve Borch's Dom er det en paa navnkundige
Mænd meget frugtbar By. Thi en Mængde lærde Mænd, som ere fødte
og opdragne i Ribe, have kastet Glans over Kirken eller Fædrelandet
ved Lærdom og Aandsdannelse, og ikke faa ere bievne Provinsdommere
i Norge.
Kirkehistorien optæller tre Kirkeforsamlinger holdte i Ribe, af
hvilke den første var en Provinsforsamling, den anden og tredje
Landsforsamlinger. Endvidere afholdes her hvert Aar et Landemode,
hvortil talrige Provster og Præster møde. Der er ligeledes en KirkeOrdinants, øget og bekræftet, med 26 Artikler og det meget nyttige,
og de benævnes derfor almindelig Ribe-Artiklerne. Til Statshistorien
maa henføres Holstenernes og Stormarernes Hylding af Christian den
Første og Nordmændenes af Frederik den Første. Kronet er her
Kristoffer den Tredje fra Bayern, Konge over Danmark, Norge og
Sverige, af Ærkebiskop Laxmann. Af Bryllupper er, som vi læse, den
svenske Konge Magnus den Førstes med den polske Konge Bugislav's
Datter ogsaa holdt i Ribe ligesom ogsaa Valdemar den Tredjes med
den portugisiske Konge Alphons' Datter Eleonora, ligeledes den bayerske
Pfalzgreve Johannes' med Kong Erik den Ottendes Søster Cathrine.
Af Dødsfald har ogsaa Kong Kristoffer den Førstes og Dronning
Margaretes, der har Tilnavnet Dagmar, fordum kastet Gravfærds og
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Sorgs Skygge over vor fædrene Stad. Og ikke den ringeste Ros er
det for vort Ribe, at her er der først i Danmark slaaet Riddere.
Ret til at slaa Mønt have Ripenserne haft i fjern Fortid og det i
hele hre Aarhundreder uden Afbrydelse i Rækkefølgen. Møntværk
stedet huske Fædre og Bedstefædre som endnu bevaret. Meget nær
ved det er den offentlige Badstue med den deraf benævnede Gade.
Heller ikke Typografiens Gode har manglet hos os, ja her blev det
første Bogtrykkeri i vort Land aabnet. Valdemar den Andens jydske
Love ere, som vi læse, trykte i Ribe Aar 1504. Og i dette Fag blev
der endelig virket meget af den store Anders Vedels Trykkeri paa
Liliebjerget.
Borgernes Sprog er Dansk, men dettes jydske Landsmaal. Deres
Sind er stærkt og iltert. Det er især Forretninger og Købmandskab,
som de lægge Vind paa, travle og rastløse Mænd som de ere. Byen
regnedes nemlig i sin Tid for en meget blomstrende Handelsplads, den
anseligste i hele Jylland, hvortil Storkøbmænd fra Flandern, England,
Frankrig og andre Lande indførte deres Varer i stor Masse; herom
kunne de Navne vidne, som ere tillagte Gader efter disse og andre
udenlandske Folkefærd, og hvormed vore Bysfolk endnu ere fortrolige.
Og ligesom Udlændinge ere komne til os for at drive Handel, saaledes
have ogsaa vore egne Folk besøgt Udlændinge og gøre det den Dag i
Dag, idet de rejse til Norge, England, Frankrig, Flandern, Holland,
Groningen, Oldenburg, Bremen, Hamburg og andre Steder. Det er
Havnens og Søfartens Fordel, som man maa tilskrive hint rigelige
Forretningsliv og Købmandskab, og det er den, som har faaet Borgerne
til at lægge sig efter Søfart og udmærke sig deri, og det i saa talrig
Mængde, at det i sin Tid mest fremragende af Borgernes Laug var
.Skipper Laug.et, som nu helt høre Fortiden til. Øksne pleje at blive
drevne herhen næsten fra hele Nørrejylland og indskibede at blive over
førte til andre Lande, fornemmelig til Holland. Skibene med Last af Øksne,
»Øxen Skibe«, have undertiden været over 270 i Tal, som afsejle paa een
Dag, een og samme Flod- eller Ebbe-Tid. Og for at der ikke skal unddrages de kongelige Indtægter noget, henvises Købmænd og Forret
ningsdrivende til Toldhuset, der saaledes har helt gode Indkomster af
de lovmæssige Afgifter, navnlig dem, der erlægges for Øksne. Disse
skatte nemlig ligesom Heste foruden andre Varer for hvert Høved i
Afgift en Tolvtedel til Kongen, naar de føres over til andre Lande,
en Afgift, hvoraf den kongelige Tolder samler en meget betydelig Skat,
og til dette Formaal tjener ogsaa en lille Bygning, som man ser op
ført paa det offentlige Skibsværft eller omtrent ved Havnens Munding,
og som delvis rager ud over Aaen (.Kran« kaldes den af Indbyggerne
eller >Veyc-Huus«); udstyret som det er med forskriftsmæssige Vægt
lodder saavel tunge som lette og med flere Slags Vægte, er det sær
deles hensigtsmæssigt til Ophængning og Vejning af Handelsvarer,
som indføres, og til Opkrævning af Havne- og Toldafgifter.
Paa Fisk af flere Slags har vort Ribe haft Overflod, til Rigdom i
sin Tid for Borgerne og det i gamle Dage til en ualmindelig og højst
anselig Rigdom. En uendelig Masse Fisk af forskellig Art er nemlig
bortset fra Tyre og alskens Varer takket være Havnen til Søs blevet
udført af Købmænd til mange Egne i Europa med en Fortjeneste,
som ingenlunde var til at kimse ad. Ferskvandshske har Nibsaaen
ydet og gør det endnu. Fra Havet hidføre fornemmelig Øboere fra
Fanø og Sønderho HavBsk, enten saltede eller vindtørrede; Østersen
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tilføres af dem, der bo paa Øen Røm, men meget sjælden nutildags.
Utvivlsomt have simple Borgere selv i sin Tid drevet Fiskeri. Der blev
dengang givet Fiskerne en særlig Plads i Byen, hvorefter ogsaa en
Gade har faaet Navn ligesom det ved denne liggende Fisketorv.
De vildt voksende Planter i Egnen om Ribe, der, saa vidt det har
kunnet iagttages, ere oprindelige der, gennemgaas i Peter Kyllings
Viridarium Danicum. Og hvilken vor hjemlige Flora's Rigdom og
Frydefuldhed er, kende de, som have haft Adgang til to særlig blomsterfyldte Haver, Doctor Kristoffer de Hemmers og Magister Søren
Serups, Haver, der tjene til Forfriskelse og Fornøjelse i Fritid. Der af
holdes her tvende Ugemarkeder; tre Torve var der i sin Tid: Markeds-,
Fiske- og Oksetorvet. Tvende Porte give Adgang; der er slaaet seks Broer.
En Dæmning uden for den saakaldte Sønderport, der omslutter Vande
fra Nibsaaen, ført helt langs med disse paa begge Sider, frembyder
en Vej, som egner sig til Spadsereture, ja ogsaa til Rejser, i
hvilken Retning man end ønsker at færdes. Men fordi denne Strand
af Fastlandet er temmelig lav, er det — bortset fra den regelmæssige
Flod — et ret sjældent Tilfælde, at Solen gaar over sine Vende
punkter, uden at jo samtidig en vældig Oversvømmelse fra Havet
vælter sig mod den hele By fra alle Sider og omgiver den med en
stor Vandmasse, saa at den ligesom er belejret. Ja det er adskillige
Gange optegnet, at Oversvømmelsen til Angst og Uro hos Indbyggerne
er naaet ind i alle Borgernes Huse, ja helt op i selve Domkirkens
Kirkegaard, som hæver sig paa det højeste Sted af Byen. Imellem
Byens Vanskæbner opregnes herfra Krige, Syger, Oversvømmelser,
Ildsvaader og andet. Dette og mere, som forekommer værdigt til Op
tegnelse, og som her med Vilje forties, behandles fyldigere og udfør
ligere i mit Skrift Ripae Cimbricae eller Byen Ribes Historie, der i
adskillige Aar har været moden til Trykning.

Jacob

A. R i i s .

I sin nylig hos Hagerup udkomne Bog &Fra Livet og Theatret«,
2. Del, fortæller Skuespilleren ÆKfA ReMwert om et Besøg hos den
kendte Danskamerikaner, Ripenseren Jacob A. Riis bl. a.:
Blandt de Bekendtskaber, jeg stiftede paa min sidste Rejse til
Amerika, maa jeg endnu nævne et, som særlig betydningsfuldt —
Bekendtskabet med den danskfødte, store Filantrop Jacob A. Riis.
Han var Søn af en Overlærer i Ribe, i hvis Latinskole han gik.
Som udlært Tømrer var han i 1870 udvandret til de forenede Stater,
hvor han efter at have fristet Livet som Arbejder i forskellige Fag,
endte som Politi-Reporter ved flere af New Yorks største Blade. I
denne Stilling lærte han Byens Politimester Theodore Roosevelt, der
senere skulde blive de forenede Staters Præsident, at kende. Og Be
kendtskabet mellem de to Mænd udviklede sig til et varmt og trofast
Venskab, der bestyrkedes ved deres fælles Bestræbelser for at ophjælpe
Unionens største By baade i social og moralsk Henseende............
Intet dansk Navn har i Decenierne før og efter Aarhundredskiftet
haft saa god en Klang i Nordamerika som Jacob A. Riis', og det var
ikke uden Grund, at Roosevelt ved en festlig Anledning betegnede ham
som^Typen paa Staternes ideale Borger. Derfor bør hans Navn ogsaa
i Danmark mindes med Taknemlighed. Næppe nogen anden har i saa
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høj en Grad skaffet vort Fædreland Anseelse i det store fremmede
Verdensrige som han.
Ved sin Livskamp i Idealets Tjeneste, ved sin ubestikkelige Rede
lighed og hele sin mandige Færd blev han et lysende Mønster for den
halve Million Danske paa den anden Side Atlanterhavet............
Han boede paa Long Island i Richmond Hili, en lille idyllisk By,
hvor mange af New Yorks travle Forretningsfolk har deres Hjem i en
smuk Natur og fredelige Omgivelser.
Hans Bolig var ret uanselig, helt af Træ, men pyntelig saa den ud,
som den laa der i Eftermiddagens milde Sollys bag Alléens Træer i
sin skinnende Hvidmaling og med den traditionelle Søjleportal. Jeg
blev ført over i Haven, hvis Baggrund optoges helt af et deminutivt
Træhus, der, saavidt jeg husker, kun rummede en eneste Stue.
Her var hans Arbejdsplads, hvor han sad godt skjult, altid travlt
optaget af Planer i Velgørenhedens Tjeneste, bestandig læsende og
skrivende. Modtagelsen, jeg hk, var, som jeg havde ventet den,
hjertelig, ægte dansk, som hele hans Væsen og Tale.
Vi rykkede ud i Haven, hvor han med rørende Glæde viste mig
de Bøgetræer, han selv havde plantet, og som var lykkedes helt godt . . .
At disse Bøgetræer havde bidt sig fast med Rod og Trevl i Haven
hos Jacob Riis, syntes mig symbolsk. Med hele sin Sjæl hang han
ved Danmark, uagtet han i over fyrretyve Aar havde levet det saa
fjernt, og han dømte de udvandrede Landsmænd haardt, der havde
ladet deres Øjne og Tanker forblinde af Amerikas Magt og Vælde og
i dumt Overmod forglemt deres Fæ dreland............
Som Jacob Riis var sund af Sjæl, syntes han ogsaa være det af
Legeme. Hans Stemme var stærk og klangfuld, og bag Brillerne lyste
et Par aarvaagne Øjne frem, sprudlende af Livsmod og Energi . . .

Ved R i p e n s e r - S a m f u n d e t s R u sgiid e
14. November 1931.
\ / E L mødt til Kalaset,
V slaa Rommen i Glasset,
jer Barndom er endt og jer Ungdom
Vellastet er Skuden,
begyndt,
nu hejser I Kluden
og runder den første og sværeste Pynt.

Vis nu jer som H ajer
og brug eders Kajer.
Tag for jer af Livet, for det er jer Ret,
men ej maa I glemme,
at nogen derhjemme
jer ønsker tilbage med Skjold uden Plet.

Bort fra Alma Mater —
I unge Krabater
har rettet mod Livets Uvisse jer Stavn.
Tænk ej paa Stakater,
de kommer fra pater,
for nu er I unge og i København.

Vel mødt da, Studenter,
se, Verden je r venter,
jer Ungdom begynder, jer Barndom er
men hvis det skal knibe —
endt,
husk da blot paa Ribe,
og at I er ^bound fora et Maal som
Student.

Maleriudstilling.
I Dagene 11—21 November havde Ribes gamle Ven, Maleren Stephan Ussing
hos Kleis paa Østergade i København arrangeret en Udstilling af et halvt Hundrede
af sine Arbejder. Udstillingen maatte glæde enhver Ynder af Ussings Kunst, saavist som den viste en Kunstner i Fremskridt.
F ørst var der R esultatet af Italiensrejsen, prægtige farverige Billeder fra Assisi,
Tivoli, Orvieto og Rapallo, gamle Smøger, Ruiner og K irker med blaat Hav og høj
Himmel. Det var en Nydelse at se paa.
Gamle Ribe var bl. a, repræsenteret af Grønnegade, Fiskergade og Skibbroen,
Og der var ogsaa tiltalende Billeder bl. a. fra Frederiksberg Have.
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Med dyb Vemod vil Ripenser-Samfundets Medlemmer have modtaget Medde
leisen om Amtsvejinspektør Knudsens Død den 29. Oktober efter en Operation paa
Hospitalet i Sønderborg.
Laurids O. Knudsen var yngste Søn af den kendte Kresten Knudsen paa Visby
Hedegaard. Han blev cand. poiyt. og Ingeniør og har i en Aarrække været bosat
i Kanada, hvor han bl. a. var beskæftiget ved Aniæget af den store Bane tværs
gennem Landet.
I 1916 vendte Knudsen hjem, og ved Genforeningen hk han Ansættelse som
Amtsvejinspektør i Haderslev. Han havde allerede i et Par Aar sat sig ind i Amts
vejvæsenets Praktik og Forretningsgang hos Amtsvejinspektør Høyer i Ribe, hvor
man satte megen Pris paa den afdødes Personlighed. I 1920 giftede han sig med
en Datter af afdøde Pastor Norup. Fru Elisabeth Knudsens Moder var Datter af
Godsejer Tranberg, Lønborggaard.
Amtsvejinspektør Knudsen var en fin og nobel Personlighed, som vil mindes
med Venlighed af alle, han kom i Berøring med.
17. Oktober viedes i Ribe Domkirke Frøken Karen Agerbæk, Datter af Læge
Agerbæk, til Reservelæge Erik Baggesen, Søn af Kaptajn Baggesen, og Frøken Else
Agerbæk, Datter af Læge Agerbæk, til cand. phil. Johs. Lovmand Hvid, Søn af
Kordegn Hvid.
Reservelæge Jens Nielsen ved Radiumhospitalet i København er vendt hjem
fra sin Studierejse i Amerika.
Ved den afsluttede Eksamen ved Københavns Navigationsskole bemærker vi,
at fra Ribe har Styrmand Leif Riddermand Vilandt — Søn af Bankkasserer Vilandt
— bestaaet Skibsfører-Eksamen med Karakteren ug-^-.
Adjunkt Frøken Mortensen ved Ribe Katedralskole er udnævnt til Lektor ved
samme Skole.
Den 21. Oktober kunde Købmand Carl Hansen og Hustru fejre deres Sølv
bryllup.
Den 28. Oktober kunde Malermester J. Damsgaard og Hustru fejre samme
Familiefest.
. Onsdag den 28. Oktober viedes i Ribe Domkirke Sygeplejerske Frk. Anna Liitxau
Petersen, Datter af afdøde Gæstgiver Petersen, ^Postgaarden-', Ribe, til Snedker
mester R. Olsen Kristiansen, Rudkøbing, Langeland.
Under 2. November er fhv. Dommer i Ribe Købstad med Ribe Herred J. Saxild,
der var R. af Dbg., udnævnt til Dannebrogsmand.
Frk. Edith Puggaard Petersen, Datter af Installatør Holger Petersen i Ribe, og
Styrmand Leif R. Vilandt i Ribe, viedes i København Fredag den 6. November.
Forlovelse er indgaaet m ellem :
Pastor Poul Gamrath Hansen, Fårup, og Frk. Edith Brorsen, Datter af fhv.
Forsvarsminister S. Brorsen, Fårup,

og

Frk. Asta Grottrup, Datter af Boghandler Chr. L. Grottrup, og Olai Kjelstfup,
Søn af Maskinassistent Kjelstrup i Ribe.
Ribe Stiftsmuseum har paa den Gladske Auktion i København for 5010 Kr,
erhvervet Marstrands herlige lille Maleri ¡¡Lady Macbetht.
Grosserer Vagn Andersen, Søn af Kæmner Andersen i Ribe, er kommen alvor
ligt til Skade ved en Bilulykke i København, foraarsaget af en Bilist, der paakørte
hans Cykle. Han er dog nu atter udskrevet fra Hospitalet.
Dr. theol. L. Koch har paa Lohses Forlag udgivet en smuk Bog om Salme
digteren Ribebiskoppen Hans Adolf Brorson.
Udgivet af Ripenser-Samfundet
Redigeret af K. H. Rosenstand
Trykt i Stiftsbogtrykkeriet i Riba

SigdetmedBlomster!
Blomster leveres paa faa
Timer overalt 1 Danmark

LiNieM tM
Telf. Nr. 44

M . C. H A G E L U N D
HANDELSGARTNER
TELEFON 58
RIBE

&

400

Colonial en gros

O l ga N issen

Herreklæder
Prima blaa Serges-Habit
98,00

Hjemmelavet K onfekt og
Chokolader

Smoking-Habit efter Maal
fra 118,00

Eg" Altid friske Varer
Forsendes over hele Landet
Telf. 300 — Ribe — Telf. 300

Moderne Helaars-Habitter
fra 68,00
Stort Udvalg i Herrehatte
og Herrelingeri

B E S Ø G E R D E RIBE??
Glem da ikke en original,
smuk Ribe Souvenir ira
HARALD JACOBSEN
Sølvsmedien
ÆB.
o / J&pewseriSaw/MMdets Æ!wMew.

Studenterhuer fra Thrane

C.

WITTS

EFTFL.

Volmer Stockholm Simonsen.

Barber & Frisør
Telf. 231 — Ribe — Telf. 231

,

Mets Lairiht
Glarmester, Ribe.

H B e n tz o n s B o g h a n d el
Telf. 41.

Ribe.

Telf. 41.

Stort Lager af Raderinger, Prospekt
kort og Souveniers fra Ribe.

y

Højskolehjemmet, Ribe

9

(Juli tiliige Ribe Holme)

Største Udvalg i Ribe-Billede r-

Gode Værelser - Telf. 257
R. TAoMMSM.

H A A S
Ribe

D A C

Snedkermester

Ribe

Antikke Møbler sælges
og restaureres.
B iile d sk æ r e r a r b e jd e udføres

1660-1730.
-=*s*=Fortsætteise af >Kinch".
Nyt Nordisk Forlag
Arnold Busck, København,
Købmagergade 49.

Cigaretetuier af 700
Aar gammelt Træ fra
Set. Catharinae Kirke.
Møbler efter originale Tegninger

Fra svundne Tiders Ribe
Fotografier å 2,50 Kr. pr. Stk.

Pris: Heftet 10,50 Kr., indb. i
Vælskbind 15,50 Kr.

C NØRGAARD NIELSEN
Fotograf - Ribe - Telf. 177.
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Tlf. 22
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Tif. 22
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for Ekspreslevering af Blomster
i Danmark«, aFleurop«, ^For
eningen for Ekspreslevering af
Blomster i Europa«.

Bøger indbindes
swwR o<7

M. C h r i s t o f f e r s e n

Ripenser-Samfundets
Bestyrelse.
(Hvor intet Hjemsted er nævnt er dette
København)

Læge KnudFogh (Formand) ,Vennemindevej 26, Telf. Ryv. 1260
Lektor C.Amorsen (Næstformand),
Helgasvej 5, Roskilde.
Inspektør under Bankinspektoratet
H. Brorson-Christensen (Kasse
rer), Svinget 16 s.
Journalist K. H. Rosenstand,
(Redaktør), Ribe, Telf 109.
Fuldmægtig cand. jur. Frode
Schøn (Sekretær), Niels Juelsgade 8 , Svendborg.
Overretssagfører Otto Olsen, Rømersgade 1 1 .
Lektor Tage Nørregård, Ribe,
Telf. 273.
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En g a m m e l R ip e n s e r .
Den 30. December 1931 døde RipenserSamfundets ældste Medlem, Branddirektør
og blev under stor Deltagelse
fra alle Samfundsklasser begravet paa den
gamle Kirkegaard, hvorhen han havde fulgt
sin Hustru og saa mange af sine Medbor
gere.
Da undertegnede som ung Adjunkt for
snart 30 Aar siden kom til Ribe, var Rosen
stand »Kæmneren«, og med een Mand paa
Kontoret, tror jeg, klarede han det selv og
klarede det hnt, et Vidnesbyrd paa een Gang
om ældre Tiders vel nok større Krav til den enkelte og om den gamle
Nipsaa-Stads Udvikling, som Rosenstand oplevede og fulgte med i med
aldrig svigtende Interesse, Flid og Kærlighed.
Første Gang, jeg traf ham, var paa den aarlige kommunale Spad
seretur, som afd. Rektor Øllgaard og hans Ven, Kæmneren, foretog
over Tradsborg Plantage, de to ældre Herrer gjorde mig den Ære at
tage mig med paa den ret lange Tur, og jeg tik allerede den Gang
et stærkt Indtryk af det Sindelag, som Ripensere af den gamle Skole
nærede overfor deres By. Hos mange blev det jo — jeg mindes
Havnesagen — en Slags Program: intet var for godt til den gamle
Konge- og Bispestad; man havde ligesom lidt svært ved at forstaa, at
Tiderne grundigt havde forandret sig. Rosenstand hørte efter min
Opfattelse til dem, der altid saa nøgternt paa Tingene; det lune Blink
i Øjet — paa een Gang let ironisk og fuldt af Velvilje — forlod ham
ikke op i hans høje Alder, og han var sin By en god Mand: som
Kæmner, som Byraadsmedlem, senere som Stiftskasserer og Bank
direktør, i mange Aar som Formand for Aktieselskabet »Ribe Stifts
tidende«. Rosenstand var en konservativ Mand, men af
ægte

Konservatisme, hvis .Væsen er stadig Arbejden fremad paa det givnes
Grund. Ofte har jeg i lange Samtaler om offentlige Forhold beundret
den gamle Mands friske Blik og sunde Sans, og jeg hørte til dem, der
beklagede, at han, da Borgmesterstolen blev tilbudt ham, af Hensyn
til sin fremrykkede Alder mente at maatte sige Nej.
Men hans offentlige Færd kan andre skildre bedre end jeg; for mig
staar han stærkest knyttet sammen med sit Hjem, hvor han og hans
prægtige Hustru samlede en talrig Venneskare, en Skare, der altid talte
mange unge og mange af de enlige, som mest trænger til Hjemlighed.
Mange var de Mennesker, han havde truffet paa sin Vej; en sikker
Hukommelse havde bevaret talrige Minder hos ham om svundne Tider,
og hans jydske stilfærdige, men ægte Lune gjorde ham til en udmærket
Fortæller.
Aarene mærkede ham, som de har mærket saa mange; men trods
den besværlige Gang ved Stokken og trods ikke ringe Modgang af den
Art, som ikke mange gaar helt fri for, bevarede han Sindet ungt.
»Far Rosenstands kaldte Husets unge Gæster ham ofte, og jeg tror,
han var stolt af det Tilnavn — det passede til ham; hans Legeme
blev gammelt og svagt, men Sindet holdt sig frisk. Ære være hans Minde.
Carl Rosenstand var født i Aarhus den 25. December 1852 som Søn af Post
fuldmægtig, senere Sparekassekasserer i Ribe, Kammerassessor Sigvard Rosenstand.
Han frekventerede Ribe Katedraiskole og tog Præliminæreksamen. I 1873 tog han
dansk juridisk Eksamen og var derefter et Aars Tid Sagførerfuldmægtig i Horsens.
Den første August 1876 blev han, 23'/! Aar gammel, Byfogedfuldmægtig i Ribe.
Den 1. Juli 1882 blev han Kæmner i Ribe, hvilken Stilling han med stor Dygtighed
beklædte i 21 Aar, indtil han i 1903 overtog Embedet som Stiftskasserer, hvilket
Embede han til Stiftsøvrighedens store Beklagelse fratraadte i 1920. 1906—13 var
Rosenstand et skattet Medlem af Ribe Byraad, i 12 Aar var han en virksom For
mand for Forskønnelseskomitéen, 1898—1928 var han Medlem af Ribe Diskontobanks
Direktion, 1885—1930 Agent for Statsanstalten for Livsforsikring og 1896 til sin
Død Branddirektør. Siden 1910 var Rosenstand Formand for A/S Ribe Stifts Tidende.
Han var dekoreret med Ridderkorset.
Den 4. Januar stedtes Branddirektør Rosenstand under stor Deltagelse til Hvile
paa Ribe Kirkegaard. Blandt de mange signerede Blomsterdekorationer var en Krans
fra Ripenser-Samfundet.

H e im d a ls s a is o n e n 193!.
Atter er der gaaet en Heimdalssaison, nye Medlemmer er kommet ind i »Heim
dale, gamle har været med til deres sidste Møde som Medlemmer af den gamle
Forening — mellem disse Saisonens Yderpunkter ligger de lyse, fornøjelige Aftener.
Allerede første Skoledag var Ordet »Heimdal« paa Elevernes Læber. 3. G.'erne
gik rundt med ærværdige Miner, og 2. G.'erne trippede spændt rundt paa Pladsen,
idet de forhørte sig om de fremtidige Fornøjelser. Alt begyndte glat og livligt og
efter de fastsatte Love. Foredrag har vekslet med Diskussioner og Oplæsning af
»Luren«. Med Hensyn til Foredrag har vi i Aar klaret os selv, d. v. s. uden
Lærernes Bistand; men til Gengæld har vore egne været desto ivrigere og livligere.
— Livlig, det er et Ord, der passer for den svundne Saison, der er sket noget i Aar,
lige fra Klokken ringede, og til hver gik til sit — eller andres — har der været
en vis Spænding over Aftenerne. De diskuterendes Flammeord har gennemtrængt
det røgfyldte Rum til dets yderste Kroge, og »Lu ren t<s fornøjelige Indhold har kaldt
en frisk Latter frem af den overanstrengte Ungdom.
Det, der har givet Saisonen dens særlige Præg, er »Kommunismen«. Allerede
tidligt fremkom Forslag om »Heimdal«s Indmeldelse i »Dansk Gymnasie-Forening«.
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Efter et Medlems glødende Foredrag og Uddelelsen af agitatoriske Hefter begyndte
en ivrig — meget ivrig Diskussion. Snart var xHeimdal« delt i to Partier, for og
imod Indmeldelsen. Da der fra forskellig Side fremkom kraftige Ytringer om D
G. F.'s lidt røde Fare, tog Diskussionen vildere og vildere Former, indtil man endelig
enedes om at holde den uundgaaelige Afstemning, der til alt Held, faldt ud med
2 Stemmers Majoritet mod Indmeldelsen. De følgende Dage var Gymnasiet i et
bølgende, uvejrslignende R øre------ Revolutionen var begyndt. De nedstemte meldte
sic°ud og Hk andre med sig for at danne en Studiekreds, udsulte "Ileimdah og
sluttelig give Studiekredsen Navnet aHeimdai« (ganske fikst — men taabeligt). De
mødte en uventet kraftig Modstand fra Heimdalisternes Side. Disse arbejdede,
omformede Lovene og holdt Ekstramøder — "Heimdal« maatte ikke opløses. Raseriet
steg paa begge Sider Dag for Dag; Lærerne blev ivrige og tog Parti, mest for slleimdal«. Snart gik de udmeldtes sindsvage Handling op for dem i sit fulde Lys; man
dk en Overenskomst i Stand, og Staklerne maatte lide den Tort atter at gaa ind
under yamfe "Heimdal«s Love.
Resten af Aaret gik nu roligt — forholdsvis, thi aKommunisterne« fortsatte og
driver stadig deres Spil mellem Skolens Linde. Som sædvanligt sluttede aHeimdai«
med et Bal, der var ganske glimrende; vi havde den Glæde som Lærer at have
forhenværende Heimdalist, Medlem af R. S., Herr Stensig, med. Ogsaa Rektor
Willumsen og Frue deltog i Ballet. Saavel Rektor W. som Herr Stensig holdt en
smuk Tale til .Heimdah.
Der bliver blandt Eleverne gjort meget, for at aHeimdai« skal bestaa og bevare
sin Uafhængighed. Det er dog endnu heldigvis Flertallet, der for "Internationale«
til Heimdalsmøderne foretrækker at synge: "Sol er o p p e ------- «.
Gunner JoAnsew.

Lidt o m Ribe K a te d ra isk o ie s Bibiiotek
ved K. H. R o s e n s t a n d .
I Ribe Katedralskoles Program for 1841 aftrykkes Rektor P. N.
Thorups Mindetale, holdt over hans Forgænger, den berømte Rektor
Chr. Falster. Det hedder her om Skolens Bibliotek:
"Han (Falster) spørger efter Biblioteket. Knirkende opvristes den rustne Laas,
og han skuer i en Art af Fangebuur en lænkebunden Foliant i Selskab med en
Halvsnes ulænkede Medfanger, udelukkede fra enhver Forbindelse med det videnskabelige Liv. Hvorledes? Det er Ribe Skole, den gjennem Secier berømte Skole,
denne frugtbare Moder paa talentfulde Sønner, som skjenkede Kirken saa mangen
dygtig Biskop og Hyrde, Academier og Skoler saa mangen velskikket Lærer og
Mester? Her altsaa var det Palladius, et tilkommende Palladium for den rensede
Troeslære, sad ved sin Bog mellem syvhundrede Meddisciple? Det var her Historie
skriverne Krag og Vedel, her Digteren Bording, her Naturforskeren og Sproggran
skeren Ole Borch, modtoge den første Veiledning paa den herlige Bane, de nu som
evigt lysende Stjerner bestraale? Sørgelige Omvexling af Skjebnen, skikket til at
røre en Falsters Hjerte, thi han var ædel og højmodig, deeltagende og kraftfuld.
„Jeg skal være din Beskytter og Ven, ædle forladte Moder, dine Børns kjærlige
Fader«, saa lovede han da i sit Hjerte og holdt, hvad han lovede.«

Saa brøstfældig og ussel saa Ribe lærde Skoles Bogsamling ud, da
Falster i 1712 som Conrector kom til Ribe. Men i de følgende Aar
og under hans Rektorat 1723—52 skulde alt blive anderledes. Rektor
Falster blev det nu bestaaende Biblioteks egentlige Stifter.
Vi har aflagt Besøg paa det gamle Bibliotek, der for alle gamle
Ribedisciple har en egen Mindeduft over sig. Ja, det ærværdige Præg
er det samme, som vi fornam i vor Skoletid, den samme lidt støvmættede Atmosfære, de samme højtidelige Rækker af Bøger, forøgede
i Tal ganske vist, men indgydende den samme uvilkaarlige Respekt
for den Viden, Bøgerpe rummer. Saaledes har Biblioteket virket paa
Slægtled efter Slægtled, og for mangen en tidligere Elev, der har gjort
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sin gamle Skoles Navn Ære senere i Livet, har et Besøg paa Biblioteket
aabnet en ny og ukendt Verden, der maaske fik blivende Betydning
for hele hans senere Liv.
Om et saadant Indtryk fortæller den senere saa berømte Sprog
forsker og Overbibliotekar ved Universitetsbiblioteket P. G. Thorsen
bl. a.:
"I 1326 den 2. Oktober optoges jeg i Skolens øverste Klasse. Skolens Rektor
den Gang var P. X. Thorup, hvis Dygtighed og Kundskabsrigdom mindes med Taknemtighed af hans Disciple. Ved Overlæreren, der fra Fyn var en Bekendt af
Rask, Rk jeg aKristni Saga« at se og Rasks islandske Sproglære og iik derved
Kundskab om en Litteratur, hvorom Skolen ikke meddelte noget«.

Det er ejendommeligt nu over hundrede Aar efter at tage denne
lille Bog, Kristni Saga, i sin Haand paa Biblioteket.
Ja, Minder om Aandens Stormænd i den lille By rummer Biblioteket
unægteligt. Falsters gamle Skoleprotokol er vel nok sammen med
sRibe gamle Skolebog« fra 1590 og Haandskriftet til Ribe Bispekrønike
fra 1570 det dyreste skolehistoriske Klenodie, Bogsamlingen rummer.
Egenhændig med sin fine og tydelige Haand
har Falster gennem sin lange Rektortid ført
denne gamle Skoleprotokol, der foruden Regn
skaber rummer de for Skolens Historie saa
værdifulde yacta anni«, Meddelelser om Aarets
Begivenheder.
Vi læser: Aar 1726 den 12. Februar blev
det ypperlige Rektorat i Roschild i Siælland
mig af Hans Høyædle Høyærværdighed Hr.
Biskop Christen Worm gunstigst tilbudden, som
jeg af Kierlighed til min yndige Skole og det
kiere Ribe ikke kunde bekvemme mig til at
im odtage . . . .
Og fra 1727: I dette velsignede Aar er
Riber ny Domskole indviet Mandagen den 13.
Januar ved følgende Solennitet . . . . Klokken 1 Slet om Eftermiddagen
gjorde Rector sit Optog fra Puggaard til Skolen, hvor han med
Trompeter blev imodtagen . . . .
I samme Bog ses ogsaa bl. a. Brorsons og Tliuras Haandskrift.
Vi hilser paa yden lænkebundne Fange«, der endnu den Dag i Dag
slæber sin Lænke efter sig, og som i en Bogfortegnelse fra 1590 be
tegnes som Dictionarium Latinae linguae Ambrosii Calepini catenula
ad Cathedram affixum (lænket til Katedret med en Kæde). De gamle
Aldinere (Bøger, der ca. 1500—1600 er udgaaede fra det berømte
aldinske Bogtrykkeri i Venezia), der staar opmarcherede i Række
minder om det Arbejde, Falster gjorde for at skaffe Tilgang til
Biblioteket i Samarbejde med Biskop Laurids Thura og andre. Flere
af disse Klassikerudgaver hører efter al Sandsynlighed til den Gave,
som Præsident Carsten Worm skænkede Bogsamlingen, omtrent 140
Bind klassisk Filologi.
.»Den Thuraske Samling«, der danner en særlig Afdeling i Biblioteket,
bestaar af Bøger og Manuskripter, der er forfattede af Familien Thura
Det var Præsten C. E. de Thurah, der viste sin Rundhaandethed mod
Biblioteket.
I 1848 skænkede Biskop Stephan Tetens en righoldig Samling
teologisk Litteratur til Bogsamlingen.
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Af senere Tiders særlig boginteresserede Rektores bør anføres Pro
fessor Thorup, hvis Haaudskrift ses i tiere Bøger, og hvis Søn i 1898
skænkede en større Boggave. Ned gennem Tiderne er Bogsamlingen
blevet forøget, og Biblioteket rummer da i Dag ca. 19.000 Bind, heraf
ca. 1500 Bind dansk Litteratur, ca. 2500 Bind Historie, ca. 1000 Bind
Latin og ca. 1000 Bind Græsk.
Biblioteket er stadig Genstand for Interesse fra mange Sider. Saaledes har f. Eks. i Fjor Dr. phil. Otto Walde, Førstebibliotekar
ved Universitetsbiblioteket i Uppsala, undersøgt, hvilke af Skolens
Bøger der maatte have tilhørt Anders Sørensen Vedel. Resultatet
blev følgende 3:
Plinius secundus Historia mundi (Basel 1554), Philo Judæus Opera
Græce samt Poetarum veterum eclesiasticorum Opera Christiana (Basel
1563). Det er med en egen højtidelig Følelse, man holder en Bog i
Haanden, paa hvis Blade der med Vedels egen Haand staar prentet:
Andreas Severinus Welleius.
Af meget værdifulde gamle Bøger kan nævnes:
Quaedam breves expositiones (Ripis 1504), en Jydske Lov med
Viborgbispen Knuds Noter, den eneste Bog, der vides at være trykt
i Ribe indenfor Tidsrummet 1482—1550.
I Biblioteket tindes tiere Palæotyper (Bøger trykt før 1550). Del
er en Pliniusudgave trykt 1525 hos Froben i Basel med Dedikation af
Erasmus Roterodamus, Chr. Pedersens Lægebog (1533), sammes Om
Urtevand (1534) og Chr. den Tredies Bibel (1550).
Endvidere kan nævnes den cartaginiensiske Biskop Cyprian *trykt
i det berømte Cøln« 1522, Justinians Institutiones (Paris 1522), Sallust
(Paris 1504) foræret Skolen i 1723 af Præsident Carsten Worm.
(Fortsættes).

Et R ib e v æ re ls e paa Ribe S t i f t s m u s e u m .
En morsom Frise af Professor Wandel.
Ribe Stiftsmuseum, der er en Ferie blandt vore Provinsmuseer, har faaet en
ny Attraktion i et større Lærred, der er tænkt anbragt som en Frise, og som viser
berømte Skikkelser i Danmarks og Ribes Historie fra den ældste historiske Tid til
Nutiden.
, ,
Billedet er malet af Professor Sigurd Wandel og bekostet af Ny CarlsbergFondet med Tilskud af Museet og virker med sine lyse, lette Farver og sin for
nøjelige Behandling af Emnet yderst tiltalende.
Figurerne vises paa Baggrunden af det gamle Ribe med Aa og Eng og lave
Tage med Domkirken og Slottet -Riherhus« som de monumentale Bygningsværker.
Figurerne er ordnede i Grupper. Man ser fra venstre til højre: Ansgar, Nordens
Apostel med Vennen Rembert. Derefter følger Valdemar Sejr og Dronning Dagmar.
I den næste Gruppe ses Bisperne Hans Tausen og Peder Palladius, dernæst den
lærde Historiker Hans Svanning, Vedels Svigerfader, den lærde Biskop og Forfatter
Peder Jensen Hegelund, Anders Sørensen Vedel selv samt Filologen og Historikeren
Niels Krag.
, *, .
I den følgende Gruppe ses Anders Bording, Stifteren af den første danske Avis,
og Ole Borch. Dernæst Salmedigteren Biskop Hans Adolf Brorson, Filologen den
lærde Rektor og Skribent Chr. Falster og den aldrende Digter og Skolemester
Ambrosius Stub og endelig som Repræsentanter for vor Tid Ripenseren Dansk
amerikaneren Jacob A. Riis, Roosevelts Ven, og Opfinderen af Rendyrkningen af
Gær, Fysiologen Professor Dr. phil. Emil Chr. Hansen.
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A p o t e k e r L in d 7 0 A a r .
Et af vore skattede ældre Medlemmer,
Indehaveren af det over 300 Aar gamle Ribe
Apotek N. Lind, fyldte Tirsdag den 2. Fe
bruar 70 Aar.
Antallet paa de gamle Ribeslægter, der
mellem 50 og 100 Aar har sat deres Præg
paa Byen, er i de senere Aar svundet ind,
og de yngste og yngre Repræsentanter rykker
op i Aarene.
Slægten Lind hører til disse Familier.
Ren nuværende Apotekers Fader, Apoteker,
senere Justitsraad, Martin Theodor Lind, kom
i 1859 fra Rudkøbing til Ribe, hvor han købte Apoteket af den kendte
Ribeborger Apoteker v. Støcken, og her fødtes Sønnen Niels Peter
Theodor Lind den 2. Februar 1862. Han blev Discipel paa Løve
apoteket i Vejle i Tiden 1877—1880, da han tog Medhjælpereksamen
med 1 . Karakter. Han konditionerede som Medhjælper paa Ribe Apotek
1880—81 og tog farmaceutisk Kandidateksamen i Juni 1882 med Laud,
konditionerede derpaa paa Svaneapoteket i Aalborg til 1884 og endelig
paa Ribe Apotek, som han overtog i 1889. Bevillingen udstedtes den
8 . August 1889.
Med Dygtighed har Apoteker N. Lind siden drevet det gamle
Apotek, blandt hvis Indehavere kan nævnes saa kendte Ribenavue som
Johan Pouch (Stifteren 1611), Ostermann, Eilschouerne og v. Støcken.
Allerede den nuværende Indehavers Fader foretog i 1884 en Ombygning
og Udvidelse af Apoteket, og senere indførte Sønnen Forbedring og
Modernisering.
Som et Bevis paa den Anseelse, Apoteker Lind nyder blandt sine
Standsfæller, kan nævnes, at han 1907—10 var Formand for Danmarks
Apotekerforenings Ribe—Ringkøbing Kreds.
Apotekeren har imidlertid gennem Aarene ofret sin meste Tid paa
sit Apotek, og offentlige Hverv har han helst undgaaet. Helt er han
dog ikke gaaet fri Han har saaledes siddet i Repræsentantskabet for
Ribe Diskontobank og været et sagkyndigt og interesseret Medlem af
Forskønnelseskomitéen. Som Formand for Plantageselskaberne Stavn
ager, S. Fårup og Klaabygaards Plantager har han udført et paaskønnelsesværdigt Arbejde i Plantningens Tjeneste, der altid har haft hans
Hjerte, saa vist som han som en Elsker af Naturens Plante- og Dyreliv
endnu gerne færdes i Mark og Skov med Bøsse og Hund. Han er
endvidere levende interesseret i sin Fødebys gamle Historie og Topografi.
Apoteker Lind, der er gift med en Datter af Proprietær Jens Rahr
Momsen fra Sønderskov, af den kendte Rahrske Ribeslægt, er en agtet
og anset Borger i sin fødeby, og Vennekredsen er stor paa det gamle
Apotek, hvor det smukke Patricierhjem danner en værdig Ramme om
god gammel Borgerkultur, iøvrigt et Særkende for flere af Landets
gamle Apoteker, der gennem lange Perioder har været i samme Slægts
Besiddelse.
2V H R
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Dødsfaid.
M u r e r m e s t e r J. P. A r n u n g .
Vort Medlem Murermester J. P. Arnung er aigaaet ved Døden paa Diakonissestiftelsen efter lang Tids Sygdom, et Maveonde.
Jens Arnung var født den 13. Februar 1879 i Ribe som Søn af Murermester J.
Jensen i Korsbrødregade. Han tog Præliminæreksamen fra Ribe Katedralskole og
uddannedes derpaa i Murerhaandværket, fømt i Ribe hos Faderen og hos Murermester
Nielsen. Senere rejste han en Del for sin Uddannelses Skyld.
Arnung blev Mester og samtidig Medlem af Lauget i København i 1909, han
blev Medlem af Voldgiften vedrørende Jern- og Betonarbejderne fra 1912, Medlem
af Murerlaugets Repræsentantskab fra 1916 og den faglige Voldgift 1917, Repræsen
tant i Arbejdsgiverforeningen fra 1919 og Formand for Hejseværk-Udvalget, Bisidder
i Københavns Murer- og Stenhuggerlaug fra 1924.
— Murermester Arnung var en i sit Fag meget dygtig Mand, saavel teoretisk
som praktisk paa alle Fagets Omraader, og havde som Murermester oparbejdet en
stor og betydelig Virksomhed saavel ved Jernbetonarbejder som ved Fabrikation af
imiterede Natursten, hvoraf betydelige Arbejder er præsteret ved de af ham i den
senere Tid udførte Byggearbejder, som Frimurerlogen paa Blegdamsvejen, den nye
Bygning ved kgl. Teater (Stærekassen), Kreditkassen for Husejerne i København
paa Raadhuspladsen samt nu ved hans Død Udvidelsen af Nationalmuseet i Storm
gade. Desuden har Arnung udført en Del kommunale Byggearbejder med mere.
Murermester Arnung efterlader sig Hustru, en Søster til Rebslager Mahler i
Ribe, og liere voksne Børn. Han bevarede stadig Tilknytningen til sin Fødeby,
hvor han ejede sit Fødehjem. Han var Medlem af Ripenser-Samfundet siden For
eningens Stiftelse og gæstede hvert Aar Ribe.

Tale v ed R i p e n s e r - S a m f u n d e t s R u s fe st
1922.
Af Generalkonsul Minister J. E. Bø g g i l d .
Fru Minister Bøggild, Enke efter Ripenseren, Generalkonsul i
Canada J. E. Bøggild, har venligst overladt os følgende Tale, som
hendes Mand holdt i R. S. i 1922.

Hr. Formand, Mine Damer og Herrer, Kære Russer!
Da De, Hr. Formand, ringede mig op forleden Dag og bad mig
tale i Ripenser-Samfundet, blev jeg allerførst glad overrasket. Ingen
ydre Udmærkelse, ingen Paaskønnelse fra EnsOverordnedes Side kan
glæde En saa meget som det, at Ens gamle Skole kommer og siger:
aVi har kendt dig som Dreng, vi har Tillid til dig, og nu vil vi have,
at du skal tale til os.« Derfor var det med stor Glæde, at jeg sagde
Ja. — Men saa kom jeg jo til at tænke paa, at jeg vist havde paa
taget mig mere, end jeg kunde holde, for jeg kendte jo slet ikke vore
Dages Russer — jeg ved ikke, hvorledes en ung vestjydsk Student
fra 1922 tænker og føler — og hvorledes skulde jeg saa tinde nogen
Kontakt mellem Dem og mig. Vilde De, mine Herrer Russer, ikke
faa samme Opfattelse af mig, som vi unge Studenter af 1896 hk af
Universitetets Rektor, da han holdt Immatrikulationstalen til os det
Efteraar. Vi kom med store Forventninger om, at nu skulde vi da
høre noget andet end Rektors Translokationstaler og Grundlovstalerne
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i Plantagen. Sad ikke Ørnen over Universitetets Indgang! Skulde ikke
det himmelske Lys eller i hvert Fald et Glimt af det tændes for os!
Og saa hk vi en Samling jævne og kedsommelige Sandheder om
Akademisk Skyttekorps og Akademisk Borgerskab, saa vi gik hove og
nedslaaede ned ad Trapperne og syntes, at det himmelske Lys havde
oset svært.
Derfor er jeg bange for, at jeg, der i saa mange Aar har haft mit
Virke udenfor Danmark og ikke kender dansk, navnlig ikke vestjydsk,
Ungdom skal tale til Dem som den blinde om Farverne. Jeg kender
ikke Deres litterære Smag, ved ikke, om De sværger til H. H. Seedorf
og Bønnelycke og trækker paa Skuldrene af min Tids Koryfæer Drachmann, Johannes Jørgensen og Stuckenberg. Jeg ved ikke, om De
politisk sværger til Søren Brorsen, elter om Lenin har erobret Deres
Hjærter, eller om mulig den raske og paradoxale Bent Holstein har
vakt Deres Begejstring.
Nuvel, jeg haaber, De senere — Een for alle eller alle for Een —
vii glæde os gamle med at fortælle lidt om Dem selv, men naar jeg
da skal have den Ære at byde Dem velkommen i Ripenser-Samfundet
og udtale gode Ønsker for Deres Fremtid her i Hovedstaden, vil jeg
gerne sammenfatte mine Ønsker i de tre Ord: Arbejde, Arbejde og
atter Arbejde. Ja, nu kan jeg jo se Dem trække paa Smilebaandet
og tænke: &Kommer han nu med det.s Og hvis De i Ribe har sunget
den samme gamle Afslutningskantate som i mine Dage: aArbejd, du
unge, mens det er Tid, stræb af al Evne, brug al din Flid. Ung
dommens Dage hastig forgaa, husk, at du høster kun, som du saara —
ja saa maa De gerne smile. Æsw — det var nu alligevel
def, der
blev sagt til os unge, som for fem—seksogtyve Aar siden kom fra den
gamle Skole til det gamle Universitet. Der blev tværtimod sagt til
os
fra Universitetet, fra Studenterforening, fra unge og gamle
Kolleger
nu har I slidt i det paa Skolebænken — tag den nu med
Ro
nyd Livet — dyrk det frie Kammeratskab — tænk a'Me paa
Examen
mor jer — brug jer Ungdom. — Om det var rigtigt den
Gang eller ej — skal jeg ikke drøfte her. Men jeg tror ikke, det
gælder mere. Tiderne er langt anderledes, langt alvorligere nu. Livs
kampen haardere. Værdierne ombyttede. Jeg vil sige til dem — nyd
ikke jeres Ungdom, men nyt jeres Ungdom. Arbejd! Tag fat med
det samme! Dyk ned i jeres Fagstudium! Lær at forstaa at ingen
Glæde er større, renere og dybere end den, naar Dagen hælder, at op
dage, at Timerne er svundne med intensivt og berigende Arbejde.
Lær at forstaa, at De kun kan nyde Deres Frihed, naar der bag Dem
ligger et alvorligt Arbejde —
Men nyd saa Deres Fritid — fuldt og helt. Og pris Dem lykkelig,
at De i Deres unge Aar faar en By som København til Hjemsted.
Jeg har haft den Lykke at leve i mange store Byer, men jeg kan rolig
sige, at faa Byer byder den unge de sunde og rene Glæder som Kø
benhavn. Gør Dem fortrolig med Dyrehaven, med Skovene om Fure
søen, med Skovene ved Rudersdal, med Gribskov. Meld Dem ind i
Roklub eller Sejlklub og lær Sundet at kende. Søg i de mørke Vin
terdage ind paa vore Samlinger: Statens Museum for Kunst, Glyptoteket,
det herlige lille Kunstindustrimuseum. Søg at finde en Kæphest.
Studer Porcellæn eller Kobberstikkunst eller gør Dem fortrolig med
gammel nederlandsk Kunst eller dansk Landskabsmaleri. Find noget,
som ved Siden af Deres Fagstudium kan interessere Dem. Men luk
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Dem ikke inde! Husk, at den største Berigelse vil De, trods alt, høste
ved Omgangen med Mennesker. Saml Dem en Kreds af gode Kam
merater. Følg med i det politiske Liv! Drøft Tidens Spørgsmaal i
Foreninger og Klubber!
Men bevar Deres Selvstændighed! Hold Kritikken vaagen overfor
alt, hvad der kommer til Dem med Autoritetens selvglade Stempel.
Jeg kunde her have Lyst til at fortælle Dem et Minde fra min egen
Skoletid. Vi havde en Lærer i Græsk: dygtig, — paa sin Vis genial,
men ingen Pædagog. Og vi havde til Lærer i Latin vor herlige gamle
Rektor Fritsche. En født Ungdomsopdrager, en Mand med et Hjærte
af Guld, en Mand som virkelig havde gjort Ordet: non scholæ sed
vitæ til sit Valgsprog, som søgte gennem sin Undervisning at modne
os, forberede os paa Livets Kampe. De to Lærere brugte ved hver
Times Afslutning at gennemgaa og oversætte næste Dags Pensum med
os. Men Græsklæreren forlangte, at vi skulde skrive hans Oversættelse
ned, saa vi slavisk kunde repetere den fuldkomne Oversættelse, han
gav os. Latinlæreren forbød os strengt at skrive noget som helst ned
af, hvad han oversatte. Vi skulde selv hjemme studere Gloserne og
sætte en Oversættelse sammen. Det var to diametralt modsatte Prin
cipper, og maaske kan de hver for sig have sin Berettigelse; men for
mig staar det, som den ene førte til en papegøjemæssig Efterplapren
og Udenadslæren af en sikkert fortrinlig Oversættelse, medens den
anden krævede en intensiv Fordybelse i Stoffet og en selvstændig be
grundet Gengivelse af Pensum'et. Og, naar nu De, mine kære Russer,
skal gaa ud i Livet, vil jeg sige til Dem: Anvend ikke den første
Metode. Naar De skal danne Dem en Mening om politiske, religiøse
el!er kunstneriske Emner, saa vogt Dem for dem, der vil paatrykke
Dem en fuldt færdig og fint poleret Anskuelse. Følg den gamle
Rektors Metode. Tænk for Dem selv. Hvad enten det drejer sig om
en politisk Maxirne, en religiøs Grundsætning, et kunstnerisk Princip
— saa søg selv til Bunds i Tingene, find Glosens Betydning og dan
Deres egen Mening. Om De ender langt til højre, politisk set, eller
ude i det rødeste røde, om De slaar Dem til Ro i stokkonservativ
Lutherdom eller i Teosofi eller i Fornægtelse af ethvert Gudsbegreb,
om De finder Skønheden hos Rembrandt og van Dyck eller hos vore
hjemlige Kubister — det siger mindre — blot Deres Standpunkt
skyldes Deres egen Søgen, Deres eget Arbejde og ikke er Dem
paaoktrojeret af udenforstaaende. Som det betød meget for os Skole
drenge at faa Pensum'et gennemgaaet af de gamle Lærere, saaledes
vil De ogsaa kunne høste megen Belæring af de Folk, som — for at
gentage de Emner, jeg før nævnte — politisk, religiøst, kunstnerisk
eller socialt kan vejlede Dem; men alle Lærere kan kun vise Dem
Vejen til Sandheden.
Sandheden selv, det der for Dem er Sandhed, maa De
søge.
Men glem ikke det gamle Ord: Søger — og I skulle finde Søg og
søg paa ny, uden at tænke paa hvornaar De vil finde, og De vil se,
at en skønne Dag opdager De, uden at De aner det, at De har fundet.
Arbejd — og I skal høste. Ogsaa det gamle Ord vil jeg minde
Dem om. Tænk ikke paa Høsten, men gør Deres Arbejde, Dag efter
Dag, Maaned efter Maaned, Aar efter Aar, uden at tænke paa andet
end den Glæde, selve Arbejdets Udførelse vil give Dem — og De vil
finde, at en skønne Dag er Høstens Time kommet, og den vil glæde
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Dem desto mere, jo mere De har arbejdet med Tanken — ikke paa
Høsten, men paa selve Arbejdet.
Mine Damer og Herrer, naar nu denne sidste Grøde fra vor gamle
Skole har gjort os den Glæde at mødes med os her i Aften, skal saa
vi gamle i Forening løfte vore Glas og ønske vore unge Kammerater,
at de til Fulde maa lære Livets vanskelige Kunst: at søge og at ar
bejde, og ønske Dem at Høstens Time maa bringe dem i rigt Maal
Lønnen for deres Arbejde.
Russerne leve!

U T T E R ! g rE T A R T IM S .
Undervisningsministeriet har under 30. December ansat cand. mag. Frk. M.
Refslund som Adjunkt paa Prøve ved Ribe Katedraiskole.
Den 18. Januar giædede den svenske Luthsanger Svend Scoiander Katedral
skolens Lærere og Eiever med sin Sang. Det er det Letterstedtske Fond, der bekoster
disse Underholdninger ved Skoierne.

*

Den aariige Fest paa Ribe Katedraiskole afholdtes 24. Januar og fejredes i Over
ensstemmelse med de bedste Traditioner paa den mest vellykkede Maade Ialt
deltog ca. 300 Personer, Elever, Lærere og Forældre i Festen.
Man samledes Kl. 7 i Gymnastiksalen til Skolekomedien '¡Kisserejsen«, som
baade ejer Humor og Poesi. Forfatteren er Lærer Vaaben i Svendborg, der har
foretaget Dramatiseringen efter en af ham selv forfattet yndet Børnebog, og Seminarie
lærer Ring, nu i Skaarup, tidligere i Ribe, er Mester for den iørefaldende Musik.
Der er sikkert gaaet et stort forberedende Arbejde forud for Forestillingen, og
den tjener alle de samvirkende Kræfter til Ære. Børnene spillede nydeligt og na
turligt, og de og Instruktørerne, Danselærerinde Frøken Dahlerup for Dansenes
Vedkommende og Lektor Nørregård for Komedien, maa dele Æren med det gode
Orkester med Lektor Nørregård som Dirigent, Fru Seminarieforstander Haar ved
Flygelet og Seminarielærer Boesen som Primoviolin.
Guldsmed Harald Jacobsen havde malet Dekorationerne. De var nydelige, og
han havde endog præsteret en Kæmpehøj, der rejste sig paa gloende Pæle. Det
var helt storartet.
Børnene sang, spillede og dansede af Hjertens Lyst, og under bragende Bifald
fulgte man den lille Nisse, der forlader sin rare Bedstemoder og drager ud i Verden,
hvor han møder Alfer og Trolde og tilsidst vinder Prinsessen og det halve Kongerige.
Efter Forestillingen fulgte Smørrebrødsbordet i den festligt smykkede mindre
Gymnastiksal og de tilstødende Klasseværelser med Sange og Taler af Lærerne og
Elever, hvoraf en enkelt endog talte paa Vers.
Paa Forældrekredsens Vegne bragte Læge Svith Skolen en Tak.
Kaffen indtoges i nogle til Dagligstuer omdannede Klasseværelser, og Festen
sluttede med et smukt og fornøjeligt Bal.
Lektor Nørregård er blevet Formand for Divisionsraadet for Kongeaadivisionens
Spejdere.
Ifølge Meddelelse fra Indsamlingskomitéen i Ribe Amt til Oprettelse af et Væ
relse i Kvinderegensen for en Student fra Ribe Amt har den nu sluttede Indsamling
indbragt 9739 Kr. 25 Øre, saaledes at der med Værelset kan følge en Legatkapital
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påa 1739 Kr. 25 Øre, hvoraf Renten tillægges den, hvem Værelset tillægges, for
saa vidt hun anses trængende dertil.
,
. .
Værelset er bestemt for en kvindelig Student, der er hjemmehørende i Ribe Amt.

Chr.

N i e !s e n 6 0 .

Naar man i Forbindelse med Ribe Katedralskole kort og godt
nævner Navnet
da er man, uden Forklejnelse, straks paa ( et
Rene med, at der dermed ikke menes en tidligere Rektor eller en nu
værende Lektor, men derimod Skolens højtskattede Pedel Chr. Nielsem
Nielsens Fader, Sillas Nielsen, virkede i samme Stilling og ved
samme Skole i 34 Aar og benaadedes med Dannebrogsmændenes Sølv
kors. I 1898 tog han sin Afsked og efterfulgtes af Sønnen, der altsaa
i Aar har virket som Skolens Pedel i andre 34 Aar og sikkert mindst
vil naa at holde 40 Aars Jubilæum. Han fyldte ganske vist 60 Aar
den 28. Februar, men naar man ser ham, er der vist ikke mange, der
rigtig vil tro paa hans Alder, der iøvrigt er rigtig nok.
Chr. Nielsen har røgtet sin Gerning under 5 Rektorer: Fntsche,
Øllgaard, Julius Nielsen, Dr. Mortensen og Willumsen, og han har gjort
det med Pligttroskab og Akkuratesse. Han er en Mand, der har Orden
i Sagerne ude og inde. Han er en Art Faktotum for skiftende Rektorer
og Lærere, altid hjælpsom og taktfuld, og han er ikke mindre afholdt
af skiftende Generationer af Elever. Lærere kom og gik i den gamle
Skolegaard, men Nielsen blev og repræsenterer til en vis Grad — og
med Pietetsfølelse — Traditionen.
, i u.
Ikke alene i Hverdagen, men ogsaa ved Fest er der blevet kaldt
paa Nielsen, ogsaa udenfor Skolen endog i allerhøjeste Anledning.
Intet Under derfor, at Festdagen ikke kunde forløbe stille.
Skolen flagede fra Morgenstunden, og i Dagens Løb indfandt der
sic en Mængde personlige Gratulanter i Nielsens smagfulde, blomsterprydede Stuer, allerede inden Middagstid var de personlige Gratulanters
Tal over 40, og Strømmen fortsattes stadig Eftermiddagen igennem.
Der var Rektoren, der var Lærere, gamle Elever osv. For RipenserSamfundet mødte Lektor Nørregård og Journalist Rosenstand for at
lykønske. Skolens Lærere sendte en meget smuk Vase fra Den kgl.
Porcelænsfabrik med Roser og Ripenser-Samfundet en Blomsterkurv.
Endvidere var der Gaver og Blomster fra Musikforeningen, mange
private Venner og gamle Elever samt telegrafiske Hilsener endog fra
Amerika og Marokko.
^

Ripenser-Bladet
Noget forsinket udsendes Aarets første Nummer af RipenserBladet. De følgende Numre vil blive udsendt i August, Oktober og
December.
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Studenterjubilæerne nærmer sig, og fra de forskellige Aarganges Side belaver
man s]g paa at fejre Jubilæumsdagen.
Vi anfører nedenfor Studenterjubilarerne, henholdsvis 50, 40 og 95 Aars Stu
denterne fra Ribe Katedralskole:
°
I 4882 blev følgende Studenter:
Dommerfuldmægtig A. J. Kinch, død, fhv. Politiinspektør H. Madsen i Køben
havn, Syndikus i Berlin C. Sarauw, vistnok død.
I 4889 var der følgende Studenter:
Ingeniør O. Bluhme i København, Overretssagfører H. C. Harch i Varde, Pastor
Chr. Jensen, vistnok død, Pastor L. Koch, Diakonissestiftelsen, Overretssagfører P
Linnet i København, Medicineren L. J. Okholm, død i 1898, Amtsvejinspektør Kam
tajn J. B Poulsen i 'tøndei' Fuldmægtig cand. polit. N. Chr. Quedens i København.
Fra 49W er der følgende. Studenter:
Redaktionssekretær C. B. Dethlefsen ved .Hjemmet«, Lektor Frøken Ingebor<?
Stemann, Andreas Thøstesen, Adresse ubekendt, Sekretær i Indenrigsministeriet i f
Fru Redaktør Roger Nielsen, .Hjemmet«, fødtMeinhardt, Læge
A. M. Friis i Hby pr. Jerslev, Jørgen L. Lauritzen, vistnok død, Læge Gerhard
Viltrup, f. Nielsen, i København.
o.
velkendt Ripenser, cand. pharm. Alfred Bol vig, er død i Ribe den 23. April
84 Aar gammel.
*
Forlovelse er indgaaet mellem Frk. Marie Christensen, Datter af Malermester
Christensen Ribe, og Kornetelev Aage Buck, Søn af afd. Stationsforstander Buck
Løsning (tidligere Brøns).
'
^
Hcjuulal:s Stiftere, Pastor emeritus H. Engberg, Ørting, hvis Ungdomserindringer vi har bragt her i Bladet, er død, 82 Aar gammel.
Ribe Katedralskole indfører fra det nye Skoleaars Begyndelse den nysproglige
Retning i Stedet for den klassisk-sproglige Retning. Den nuværende klassiske 2.
O". . Y*
oog frem til Eksamen. Aarsagen til Ændringen er den ganske
minimale Tilgang til den klassiske Retning.
, , Vor Formand, Læge Knud Fogh, er flyttet fra Vennemindevej til Strandvej 59
(ved Svanemølle-Viadukten).
Maleren Stephan Ussing har taget Studieophold i Ribe.
Odd Fellow Brødrene i Ribe har indviet en ny Logebygning i Set. Laurentiigade.
2L Januar var det 70 Aar siden Kunstdrejer A. P. Blinkenberg stiftede
sit Jni-ma i Ribe.
J Sæxild*"

Tvermoes i Viborg er udnævnt til Dommer i Ribe, efter Dommer

Efteraarct ' ^ ' ^ " ^

Restaurering vil antagelig være tilendebragt i Løbet af

Sognepræst ved Set. Catharinae Kirke, Emil Clausen, afgik den 10. April ved
Døden I et Par Aar var han Lærer i Religion ved Ribe Katedralskole. Stiftsprovst
Dr. Scharlmg har overtaget hans Timer.
Ved Translokationen den 28. Juni gæstede 40 Aars Studenterjubilaren Amts
vejinspektør Kaptajn Poulsen i Tønder sin gamle Skole, hvor Rektor lykønskede
ham paa Skolens Vegne.

Udgivet af Ripenser-Samfundet
Redigeret af K. H. Rosenstand
Trykt i Stiftsbogtrykkeriet i Ribe
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for Ekspreslevering af Blomster
i Danmark«, »Fleurop«, »For
eningen for Ekspreslevering af
Blomster i Europa«.

Bøger indbindes
0<7

M. C h r i s t o f f e r s e n

Ripenser-Samfundets
Bestyrelse.
(Hvor intet Hjemsted er nævnt er dette
København)

Læge Knud Fogh (Formand),
Strandvej 59, Telf. Ryv. 1200.
Lektor O.Amorsen (Næstformand),
Helgasvej 5, Roskilde.
Inspektør under Bankinspektoratet
H. Brorson-Christensen (Kasse
rer), Svinget 16*.
Journalist K. H. Rosenstnnd,
(Redaktør), Ribe, Telf 109.
Fuldmægtig cand. jur. Frode
Schøn (Sekretær), København.
Overretssagfører Otto Olsen, Rømersgade 1 1 .
Lektor Tage Nørregård, Ribe,
Telf. 273.
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L e k to r K n u d K n u d s e n .
Lektor Knudscns død måtte for dem, der
stod ham nær, føles som en befrielse; en
stadig tiltagende svækkelse havde mere og
mere gjort iivet til en hyrde for ham ; lang
somt og gradvis, men uden egentlige lidelser
gled han ind i døden. Hans virkelige liv
ophørte med fraflytningen fra Ribe; opbruddet
overvældede ham; fra da av var han kun en
skygge av sig selv. Men også de sidste år
i Ribe var mærket av, at han var blevet en
gammel mand, og de, der kun kendte ham
fra den tid, vil ikke kunne have indtryk av
den charme og det liv, der i hans manddomstid udstrålede fra ham.
Når man nærmere skal karakterisere ham, kan det ikke nytte at
tage tilflugt til de gængse pænheder, hvormed man plejer at alminde
liggøre billedet av en avdød. Knudsen var altfor særpræget og ure
gelmæssig som menneske og som lærer til at falde ind under de
gængse kategorier.
Meddelelsen om Knudsen s død har sikkert blandt hans venner og
gamle elever vakt en hel del anekdoter til live; mange af dem vilde
måske ikke egne sig for en mindeartikel, vilde isolerede give et for
tegnet billede; men for dem, som kendte og værdsatte ham, føjer de
sig ind i billedet av ham, et billede, der er såre levende og menne
skeligt særpræget.
Mit første indtryk av ham stammer fra min første dag i Ribe:
Knudsen stående på »Riberhus«s trappe, i et lyst sommersæt, der vir
kede ret u-pædagogisk,. nydende cigaren efter den solide middag hos
Jes Møller. Indtrykket har fæstnet sig; den godsejeragtige flothed og
bredde over skikkelsen, den humørfyldte elskværdighed, hvormed han
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straks indfangede sin unge koilega, gav med det samme omridsene av
hans karakter.
Knudsen bar præg av sin oprindelse av storbondesiægten, av dens
vestjydske sikkerhed og lune, dens vidtfavnende vennesælhed. Hans
rodfæstethed, for at bruge onkelen Jakob Knudsens Slagord, viste sig
i hans trofaste pietet over for hjemmet og slægten; Trøjborg og
Fredericia var, så længe faderen levede, et sikkert mål for hans weekend
udflugter — til hvilke der altid måtte gøres plads på skemaet — senere
hen trådte de andre slægtsgårde i Vest- og Sønderjylland i stedet. Den
viste sig i hans følelse av bundethed over for hjemegn og landsdel,
også omfattende den gamle slægtsby Ribe, hvis musikliv, museum,
anlæg og plantage han til sine sidste år viede stor interesse og meget
arbejde — overlærer Knudsen med øksen spillede for 20 år siden en
stor rolle, vakte voldsomme protester og gjorde uden at ænse dem
museumshaven og dele af plantagen til skønne steder. Og rodfæstetheden gav sig udtryk i den sejghed, hvormed han trodsede den gigt
svaghed, der havde fulgt ham fra ungdommen, og i det sikre lune,
hvormed han opfattede og gengav karakteristiske træk av jydsk folke
karakter. Der var også gammel tradition og slægtsarv i den hjemhygge,
han, skønt i egentligste forstand hjemløs, kunde skabe om sig, og den
vidtstrakte gæstfrihed, hvori han fandt sit halve liv.
Men Knudsen var jo ingen bonde, ingen jorddrot, han var en, der
var brudt ud; han var ikke gået den slagne præstevej; noget av en
bohème var og blev han, kunde ikke finde sig i en almindelig hus
førelses bundethed, men førte stadig et ungkarleliv med hotelmad og
skiftende hjælp i hjemmet. Dette hang sammen med en udpræget
selvstændighedstrang, en lyst til at prøve og erfare så meget som mu
ligt av livets eventualiteter og vælge, hvad der passede for hans smag
og trang. Hermed var vel også forbundet noget av det tragiske i hans
liv* den følelse av ensomhed, der lurede bag hans vennesælhed, men
også en væsentlig side av charmen ved hans væsen. Knudsen var i
dybere forstand en ^dilettant«; han var det, for så vidt han egentlig
ikke var fagmand på noget enkelt område, men havde brede og vidt
forgrenede interesser; han var det også i ordets oprindelige betydning
av *elsker«; han var levende, ægte og usnobbet i sine interesser, sys
lede med og læste om, hvad der virkelig optog ham, og skød resten
fra sig. Jeg tror, det var denne blanding av det rodfæstede og det i
udpræget grad personligt valgte, der gav hans væsen dets særlige værd,
dets ægte menneskelighed. Det var ikke som en maalbevidst, syste
matisk pædagog, han mindes av sine elever; for de mange, der med
vemod har erfaret hans død, er det sikkert hans ligefremme, friske
væsen, der træder frem i mindet, det er det liv, hans rejser og hans
geografiske læsning kunde give hans fortællen i geogratitimerne, det
pust av ægte musikglæde, der navnlig i tidligere år kunde give stem
ning over sangtimerne.
Og på lignende måde er det med hans store vennekreds. Der er
få av dem, der ikke har været kraftig oppe at skændes med ham,
ingen, der kunde lade være med at smile ad eller undres over hans
særegne, kraftige form for argumentation; men enhver, der kom inden
for hans væsens kreds, fik et stærkt indtryk av dette ægte personlige,
der opvejede de svagheder, der var så let synlige hos ham.
Intetsteds trådte det så stærkt frem, som når man var hans gæst
i hans hjem. Dette var i sig selv så bestemt personlig præget, virkede
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med hele sit udstyr av gammelt og nyt alligevel som eu helhed, som
ramme om mennesket. Og som vært forstod Knudsen i sjælden grad
at give følelse av hygge uden tvang; han forenede denne slægtsprægede
vidtspændende, selvfølgelige gæstfrihed med en frigjorthed for det
konventionelle i selskabelighed; han udstrålede til sine gæster en følelse
av velkommenhed, av at man kom for at have det rart og ikke for at
få en selskabelig forpligtelse avfærdiget, og derfor morede og hyggede
man sig hos ham som få andre steder — så gjorde det ikke noget,
om værten kom et kvarter efter gæsterne, eller om der av en eller
anden grund blev byttet om på kødret og dessert i middagen —
tværtimod, det gav indtryk av hjemlighed.
Utallige er de mennesker, -Ripensere og fremmede, der i tidernes
løb har nydt godt av den Knudsen'ske gæstfrihed. Hans kolleger har
grund til med taknemmelighed at mindes det samlingspunkt, hans hjem
i en lang årrække var for lærerkredsen; gamle elever er søgt tilbage
dertil; og musikere og kunstnere og mange andre slags mennesker rundt
om i landet forbinder billedet av det gamle Ribe med mindet om de
Knudsen'ske stuer ved åen.
jYigwgdrd.
Personalia.
Knud Knudsen var født den 6. Februar 1855 paa Trøjborg i Sønderjylland som
Søn af den kendte Sønderjyde, Godsejer H. Aa. Knudsen. Han blev Student 1 1874
fra Haderslev Læreres Skole, blev teologisk Kandidat i 1883 og var i Tiden 1879
—84 Lærer ved Borgerdydskoien paa Christianshavn. I Perioden 1884—87 rejste
Knudsen i Udlandet som Huslærer for senere Kammerherre Sehestedt Juul til
Ravnholt for umiddelbart derefter at overtage Posten som Lærer ved Hærens Elev
skole paa Frederiksberg Slot, hvilken Stilling han beklædte, indtil han den 19. Au
gust 1891 blev ansat ved Ribe Katedralskole, hvor han saa 11. Maj 1895 blev Ad
junkt. Den 23. Juni 1913 udnævntes han til Overlærer og fra Oktober 1919 var
han Lektor.
Udenfor Skolens Kreds er Lektor Knudsens Navn knyttet til Musikforeningen,
Forskønnelseskomitéen og Sønderjydsk Forening.

Et i n t e r e s s a n t F u n d p aa Ribe K irk e g a a rd .
Ved Istandsættelsen af Stiftsprovst Frosts Gravsted paa Ribe
Bys Kirkegaard, Domsognets Afdeling, har det, beretter »Ribe StiftsTidende«, vist sig, at to af Gravstenene over Stiftsprovstens Børn eller
Plejebørn ere savede ud af en ældre Ligsten, vel sagtens stammende
fra Domkirken, hvor Frost var Stiftsprovst fra 1826 til 1845. Stenen
har oprindelig ligget over en Kvinde Maren Rasmusdatter, og som det
ses har Inskriptionen over hende været støttet eller fremholdt af en
Apostelfigur, formentlig en paa hver Side. Ovenover eller nedenunder
Indskriften findes i smuk og kun lidet slidt Relief den afdødes Mono
gram M. R. D. grupperet om et Anker med Korsfæstelsen ved den
ene Side og Evangelisterne Marcus med Løven og Johannes med Ørnen
ved den anden. Et tomt Rum mellem de to billedlige Fremstillinger
er udfyldt med en stor lyreformet Figur omsluttende et Dødningehoved.
Om Maren Rasmusdatter vides iøvrigt ikke andet, end hvad Ind
skriften oplyser, at hun var gift og døde den 11. Juli 1659 efter 7
Aars Ægteskab, i hvilken Tid hun havde født 2 Sønner og 4 Døtre.
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En S t. C a t h a r i n a - P ! a t t e .
Ligesom ved Ribe Domkirkes Genindvielse i 1904 har Ribe Turistforening
truffet Forberedeiser ti) at fejre den
kommende Genindvieise af St. Catharinae Kirke den 27. November og Restau
reringen af den pragtfuide Klostergaard
ved Udsendelsen af en kunstnerisk udført
Platte, hvortil Udkastet nu foreligger i en
overordentlig smuk Akvarel, udført af
Maleren Alfred Larsen i Samarbejde med
Arkitekten Har. Lønborg-Jensen.
Platten, der efter Udkastet bliver
meget smuk, fremstilles af Den kongelige
Porcelainsfabrik i Hvidt og Blaat og vi
ser os et Parti af Klostergaarden, op over
hvilken Kirkens Tag og Taarn hæver
sig. Kompositionen virker meget festligt,
og Platten bliver en af de skønneste,
Den kgl. Porcelainsfabrik hidtil har frem
stillet
Domkirkeplatten var en meget kost
bar Platte, idet Prisen for den ved dens
Fremkomst var 35 Kr. Trods dette biev
den udsolgt faa Dage efter Domkirkens
Indvielse, og Eksemplarer af den er se
nere hen naaet op til en Pris af 120 Kr. St. Catharina-Platten bliver af Hensyn
til Tiderne, vi er inde i, ikke saa kostbar, men heller ikke saa stor. Alligevel
bliver den ikke lille, idet den makler 21 Centimeter i Diameter, men Prisen bliver
kun ca. en Trediedel af Dom kirkeplattens, nemlig 12 Kroner. Ogsaa CatharinaPlatten bliver kun fremstillet i et meget begrænset Antal Eksemplarer, saaledes at
dens Værdi sikkert vil stige, da den kun fremstilles til denne Lejlighed.
De af .Rfpenser-Nawi/MMdef# AfedfeiniMer, der kunde ønske at erhverve sig Platten,
kan sikre sig et eller Here Eksemplarer ved OMynaeMde at indsende Bestilling til Ri&e
YGGstforeiMMy ved at
-BesfiMMiyssedfeM paa Omslagets Bagside.

Et J u b i l æ u m .
Skoleforstander A. N o a c k .
Et af vore mest interesserede ældre Medlemmer, Skoleforstander
cand. mag. Axel Noack, en gammel Ribedreng — hans Fader var
Købmand i Ribe og han selv blev Student fra Ribe i 1889 — kunde
den 3. September fejre 25 Aars Jubilæum som Leder af Ringe Real
skole paa Fyn.
Saavel cand. mag. Noack som hans Frue, født Ellinger, Søster til
Professor Ellinger, har gennem alle de 25 Aar undervist ved Skolen,
som Noack selv købte i 1910 af det Aktieselskab, der ejede den.
Axel Noack, der iøvrigt er Broder til Pastor Carl Noack i Flens
borg, er en dygtig og anset Skolemand. Hans Kolleger har benyttet
hans Kræfter og Indsigt ved at give ham mange Tillidshverv. Saa
ledes er han Medlem af Bestyrelsen for de private Mellem- og Real
skolers Pensionskasse, Formand for Fyenskredsen af Danmarks Real
skoleforeninger og Statens skolekyndige Vurderingsmand ved Salg af
private Realskoler.
I Ringe By er der ogsaa taget Brug af Axel Noacks Dygtighed.
Omtrent straks ved sin Tilflytning til Byen blev han ansat som For-
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stauder for Ringe tekniske Skoie, et Hverv, han fremdeles varetager
med megen Dygtighed og Interesse.
I Ringe Bys Foreningsliv har A. Noack ogsaa taget megen Del.
Han tager gerne Ordet i Forhandlingerne, og hans Ord har Vægt.
I Anledning af Jubilæet modtog Skoleforstanderen Ridderkorset,

Ti! R ip e n s e r -B la d e ts L æ sere.
Paa Grund ai forskellige Forhold, hvilket Redaktøren beder undskylde, fore
ligger Aarets andet Nummer først nu. Det tredie følger hurtigt efter, nemlig om
kring 1. November, og Aarets fjerde og sidste bliver Julenummeret.
Vi beder indtrængende Medlemmerne om i højere Grad, end det hidtil har
været Tilfældet, at føle sig som Medarbejdere ved deres Blad og til Redaktionen i
Ribe indsende, hvad de mener kan være af Interesse for gamle Ribe-Elever, specielt
ÆWM(h-!M.yer /r a
og fra Byen i ældre Tid. Redaktionen modtager meyet
gerwe saadanne Bidrag snarest til Brug for kommende Numre.

F æ r g e n ti! Ribe Ho!me.
— Af By arkivar C. N. Termansen. —
Der er visse ubedragelige Sommertegn i den gode Stad Ribe. Naar
den duftende Hyld staar i fuldt Flor og man paa sin Spadseretur langs
Skibbroen fornemmer ikke blot Høduften, men tillige den liflige At
mosfære af Tjære fra den gode gamle Holmepram, der ligger klar
»bound for« Holmene, ja, da er Højsommer inde.
Det var som bekendt Kong Erik Menved, der i Guds Aar 1294 paa
Set. Sixtus Paves Dag (den 6 . August) skænkede sine tro Borgere i
Ribe »Konings Æng« ved Ribe, nu »Holmene« kaldet. Fra den Tid
daterer Høbjergningen paa Holmene sig altsaa, men allerede tidligt
blev det Skik ogsaa at drage paa Holmene for at more sig. I det
17. Aarhundrede omtales saaledes »en sær Dans, Tranedansen, som
Skolens Personer (Latinskolens Peblinge) opførte paa Engene, naar Høet
var indhøstet, et Parti staaende paa den andens Aksler«. En saadan
Tranedans er sikkert blevet traadt paa Holmene.
Men den Gang var der ingen Holmepram. Det Jubilæum, der,
mærkeligt nok i vor Jubilæumstid, er blevet glemt, er Holmeprammens.
Denne Institution kunde nemlig Sommeren 1930 fejre 100 Aars Jubilæum.
Den 10. Juli 1930 var det just 100 Aar siden man første Gang
benyttede en Kørepram eller Færge til at overføre Høslettere og Hølæs
over Aaen mellem Ribe Holme og Store Kobro. Før den Tid havde
man for de tomme Vognes Vedkommende ved Lavvande brugt et
Kørested igennem Holmeaaen ud for Klintevejen, og for Hølæssene
Vejene igennem Fårup og Mejlby. Det var et primitivt Kørested, der
hvert Foraar maatte udbedres med Grene og Kviste, der fra ældgammel
Tid hentedes i Resterne af de gamle Egeskove i Roager Sogn, og da
disse efterhaanden forsvandt, fra Kloby Skov, og for Passagen gennem
Fårup Kommune betaltes en aarlig Afgift paa 24 Rdlr. Sølv til By-

I Efteraaret 1829 var Tanken om en Forbedring af Færdselsfor-
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holdene til og fra Holmene, hvori en meget stor Del af Borgerne var
interesseret, ved Anskaffelse af en Færge- eller Korepram, bragt paa
Bane, uden at det nu kan oplyses, hvor Idéen var kommen fra. Kort
efter Nytaar afholdtes en Raadstuesamling, hvor det besluttedes at
tremme Sagen og henvende sig til Tømrermester Nicolai Outzen, der
foruden sin Profession drev Stampemøllen med tithørende Kalkbrænderi
af Havskaller, om et Overslag over Bekostningen ved en saadan Køreprams Anskaffelse.
Da det imidlertid trak ud med Overslagets Affattelse og det i et Brev
til Borgmester Heilmann hedder, at bemeldte Outzen overalt er meget
ligegyldig ved denue vigtige Sags Fremme, henvendte to af de eligerede
Borgere, nemlig Hospitalsforstander P. Ramsing og Guldsmed H. Bytzow,
sig til Skibstømrermester Joh. Fr. Schrøder paa Fanø om en Afridsning
af og en Beregning over Udgifterne ved en tilstrækkelig stor Færge
prams Anskaffelse. Den 6te Februar 1830 afholdtes en ny Raadstue
samling, hvor Schrøders Tegning og Kalculation forelagdes og behand
ledes. Prammen skulde have en Længde af 13 Alen og en Bredde af
8 Alen, dansk Maal, med en bevægelig Klap i hver Ende, Bunden
skulde være af Bøgeplanker, Knæer og Leder af Egetømmer, Over
beklædningen enten af Egeplanker eller af prima Fyrretræ. Arbejdet
var beregnet at ville tage 4 Uger for 3 Skibstømtnermænd.
Den
samlede Udgift vilde blive 282 Rdlr. Oourant, derunder Opsejlingen
fra Fanø til Ribe. Med 84 Stemmer mod 4 vedtoges det, at man
skulde antage Schrøders Tilbud. Urmager Falck, en anset Borger, der
i mange Aar havde været Borgerkaptajn og senere beholdt Titelen
havde ved Afstemningen taget det Forbehold, at Prammen skulde kunne
skilles ad og om Vinteren henlægges i Krudthuset.
Af Hensyn til Prammens Soliditet kunde dette dog ikke lade sis
gøre.
^
Den 23. Februar approberede Stiftamtmand Sponueck Raadstuesamlmgens Beslutning, og den 4. Marts bestilte Borgmester Heilmann
saa Prammen hos Joh. bred. Schrøder. Da Egetømmeret og Bøge
plankerne først skulde komme fra Skovegnene østerpaa, køres til Ribe
og udskibes fra Byens Skibbro til Fanø, havde Bygmesteren forbeholdt
sig lidt lang Frist med Leveringen, men lovet den færdig til Høbjerg
ningstiden. Han holdt Ord, og den 1. Juli 1830 sejlede Færgeprammen
md ad det gamle Aaløb forbi Yder-Bjerrum og lagde til ved Holmene.
En Kommission, bestaaende af paa Kommunens Vegne de eligerede
Borgere, Guldsmed Bytzow og Købmand Christiansen og paa Lods
ejernes Vegne Martin Kiesby og Søren Frandsen, foretog et Syn og
fandt Arbejdet og Tømmeret godt, kun ønskede man for Færgetougets
Skyld de to Metalskiver ombyttede med Pokkenholtsskiver paa Messingbøsninger.
^
Forinden havde der været forskellige Arbejder at foretage ved Færge
lejerne, særlig paa Kobrosiden, hvor der inaatte graves en Rende ud
til den dybere Del af Aaen med Rishoveder paa begge Sider. Paa
Holmen byggedes et Spil til Sænkning af Færgetouget, naar et Skib
skulde passere forbi. For hver Ende nedrammedes en solid Egepæl,
limeligvis de samme vejrbidte Egepæle, som staar endnu og leveredes
ai Købmand Johannes Krag ved Nørreport. Rebslagermester J. Jørgensen spandt Færgetouget, det vejede 251 Pund og maalte 5'/s Tomme
i Omfang. En Reserveline købtes hos Rebslager Jens Dynesen. For
Prammens Benyttelse affattedes et Reglement, hvori Arbejdstiden efter
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Forslag af Amtsforvalter R. Nielsen for de to Færgekarle fastsattes fra
Kl. 3 Morgen til Kl. 10 Aften. Samtlige Forarbejder vare med stor
Omtanke forestaaede af Kæmner Ove Høegh Guldberg, og som anført
begyndte Færgeprammen sin Virksomhed den 10. Juli 1830 om Mor
genen, og Færgeriet har været fortsat siden uafbrudt hver Sommer.
Men — Færgeriet ved Holmene har gennem Aarene været et ret
bekosteligt Apparat, og længe har der hos Lodsejerne været Ønsker
fremme om at faa Færgen erstattet med en Kombination af Dæmning
og Bro, og den Bro kommer vel nok om ikke alt for mange Aar.
Dermed vil Idyllen ved Holmeoverfartsstedet forsvinde, og det vil
vel nok skære mere end een gammel Ripenser i Hjertet at se den gamle
Pram forsvinde.
Morsomt og ejendommeligt er det en Sommerdag at se Prammen
blive halet over med forspændte Hølæs om Bord. Flere af vore Malere
har foreviget dette fornøjelige Syn, der ikke ses mange Steder i Landet
nu om Dage.
Det er derfor al god Grund til, selv post festum, at mindes Holme
færgens 100 Aars Jubilæum.

Aarsfesten paa Ribe Katedralskole fandt Sted den 28. Juni under
de sædvanlige festlige Former. I den store Forsamling i Gymnastik
salen saas blandt Lærere og Elever en talrig Repræsentation for For
ældrekredsen. Blandt de tilstedeværende »gamle Elever« bemærkede
vi 40 Aars Studenterjubilaren Amtsvejinspektør, Kaptajn Poulsen fra
Tønder.
Rektor Willumsen indledede med at byde Velkommen til alle, ikke
mindst til de gamle Elever, specielt til 40 Aars Studenterjubilaren
Kaptajn Poulsen, hvem Rektor bragte Skolens Lykønskning.
Man sang derpaa den gamle Skolekantates 1ste Del med Orkester
ledsagelse under Lektor Nørregårds Taktstok.
Saa stod Rektor Willumsen atter paa Talerstolen. Han meddelte
Resultaterne af Aarets Studentereksamen og Realeksamen og udtalte i
sine Afskedsord bl. a:
Kære unge Studenter!
Det er først og fremmest jer, der præger Festen, med de hvide
Huer og glade Smil. Jeg ønsker jer oprigtigt til Lykke til det Maa!,
I har naaet. I føler sikkert en Lykke som aldrig før, en reu umid
delbar Glæde over Livet. Vi andre deler Glæden med jer.
Det er ikke smaa Krav, der nu om Dage stilles til Ungdommens
Dygtiggørelse, ogsaa Skolen maa her være under Udvikling.
Vi sender jer ud i en Tid, der vel er den sværeste, vort Land har
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gennemgaaet i Generationer. I er lykkelige, at I kan gaa ud til frit
valgt Arbejde til en lykkelig Ungdomstid. I synes tnaaske, I er naaet
et langt Stykke paa Vej, men det vil snart gaa op for jer, hvor over
ordentlig langt, der er igen. Der vil nok komme Tider, hvor I synes,
det ser sort ud, men saa gælder det at vise, hvad I duer til.
Er først det daglige Arbejde gjort, er der rigelig Tid til at dyrke
andre Interesser. Hold kun Idéens Fane højt. Har man naaet en
Milepæl, saa et lille Pust og saa fremad igen.
Jeg ønsker jer noget af »den evige Higen« fremad, saa vil det gaa
jer vel.
Realisterne ønsker jeg ogsaa oprigtigt til Lykke. Jeres Uddannelse
tager Sigte mod andre Maal, og jeg tror, den som Grundlag for det
praktiske Liv vil være god. Ribe Katedralskoles Realister plejer at
være godt anskrevne. Forlanges der et Arbejde af jer, saa gør lidt
til, saa skal I nok komme fremad og gøre jeres gamle Skole Ære.
Jeg ønsker jer alle, baade Studenter og Realister, en lys Fremtid.
Saa sang man Kantatens anden Del.
Rektor meddelte beklagende, at den klassisk sproglige Linie vil
blive nedlagt og erstattet af den nysproglige fra det ny Skoleaars
Begyndelse.
Vi havde jo i nogle Aar alle 3 Linier, men i 1927 forlangte Mini
steriet den ene sproglige Linie nedlagt. Vi kom da til det Resultat, at
vi traditionsmæssigt bevarede den klassiske Linie. Omtrent samtidig
kom en Bestemmelse om, at der skulde være 8 Elever til en klassisk
Klasse. Det har vist sig, at Tilgangen til den klassiske Linie efter
3 Aars Forløb ebbede ud. I Aar havde der kun meldt sig 21!
Under de vanskelige Forhold fandt vi det rigtigst at forhandle med
Myndighederne. Vi forstod, at Tiden krævede, at vi maatte gaa over
til den nysproglige Linie.
Den nuværende klassiske 2. og 3. G. føres igennem, men der op
rettes ikke i Aar nogen klassisk 1. G., men derimod en 1. G. af den
nysproglige Retning.
Det er mit Haab, at det maa vise sig, at vi har valgt det rette.
Derpaa foretog Rektor Translokationen.
Overlærer Sechers Legat tildeltes Student Vibeke Sandlyng Jensen.
Aage Haunstrup Andresens Legat tildeltes Student Grethe Skrydstrup.
Endvidere uddeltes Bogpræmier skænket af det dansk-tyske Littera
turselskab og andre Bøger som Flidspræmier til Hinke og dygtige Elever.
Festen sluttede derpaa med: »I Danmark er jeg født«. Saa sloges
Porten op for Sommerferien.
*
*
*
Ribe Katedralskole begyndte den 15. August, det nye Skoleaar med 230 Elever.
Den 27. August havde Skolen Udftugt til Kolding, Fænø og Lillebæltsbroen.
2. og 3. Gymnasieklasse havde den 3. September under Førerskab af Lektor
Maltbæk og Adjunkterne Lund og Jørgensen historisk-geologisk Udflugt til Gram,
Dybbøl og Sønderborg
En ældre tysk Recitator, Professor Paul Mürbe, gæstede den 9. September Ribe
Katedralskole, hvor han for Skolens og Statsseminariets Elever og Lærere reciterede
tyske Klassikeres Digte, f. Eks. Goethe, Schiller, Heine osv.
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Ribes

Maler.

Materen SiepAaM PssM.y har atter i denne Sommer gæstet sit kære Ribe.
Vi har haft Lejlighed tii at se Sommerens '¡Høst« her fra Byen, hvor den
flittige Maler har fuldført ikke mindre end 25 Billeder.
Samlingen af Billeder er et fuldgyldigt Udtryk for Kunstnerens aldrig svigtende
Kærlighed til Ribe. Og saa er der det glædelige ved disse Billeder, at de viser en
Kunstner i stadig Udvikling. Han bliver ligesom mere og mere frigjort. Gennem
en Aarrække har Stephan Ussing vundet mange Venner for sin noble og sobre Kunst,
der vidner om en personlig Indlevelse i Emnet og en sikker Sans for Farver og
Lysvirkninger. Dette gælder ikke mindst Billederne fra Aa og Eng, men præger
ogsaa Billederne fra Gaderne og Gaardene, hvor Kunstneren stadig viser Evne til
at gøre kendte Motiver nye, saaledes som det er lykkedes med Motiver fra Sko
magerslippe, den gamle Bispegaard, Apotekets Gaard, Grønnegade og flere andre.
Og saa er der endelig Smaabillederne fra de røde Tage med Storkerederne,
som altid, og med Rette, beundres. Mere typiske Ribemotiver gives næppe. For
uden deres kunstneriske Værdi, gør de ligefrem Propaganda for Ribe By. ¿Tag til
Ribe«, siger de, dér er noget, der er værd at se.
A. 77. K.

Lidt o m Ribe K a te d ra lsk o le s Bibliotek
ved K. H. R o s e n s t a n d .
(Sluttet)

Fornemt gemt i Rektors Pengeskab — brandfrit Rum har Biblioteket
selv desværre ikke — fjæles en Raritet, et Samlingsbind, der i Midten
af forrige Aarhundrede skænkedes af en Privatmand og hvori er ind
sat 7 danske Tryk, af hvilke ikke færre end 5 unica, nemlig Petrarcas
Bodssalmer, oversat af Anders Sørensen Vedel (1577), Bugeuhagens
Passionshistorie ved Peder Palladius (1580), Tidemann: Jerusalems
Forstyrrelse (1580). en dansk Bønnebog (1589), Luthers Katekismus
oversat af Peder Palladius (1599).
Fra det 17. Aarhundrede kan anføres Kgl. Kalendariograf Niels
Held vad: Sylva Chronologica og Ligtale over Ole Borch xGuds Børns
Kaarse-Skolec paa 200 Sider (1696).
Af sjældne Bøger fra det 18. Aarhundrede kan nævnes Thura: Den
danske Vitruvius (1746—49), Langebæks Scriptores i 9 Foliobind fra
1772 og Danske Magazin komplet gennem 186 Aar (1745—1931).
Allerede Rektor Thorup havde oprettet en Samling ripensia, Skrifter
forfattet af eller om tidligere Elever fra Skolen og om Byens og Skolens
Historie. Biblioteket rummer da ogsaa nu en lang Række Bøger ved
rørende Ripensere, af eller om gamle Elever og om Byens og Skolens
Historie. Vi anfører et Udvalg:
Anders Bordings Poetiske Skrifter (1735), De Poenitentia a Petro
Palladius (1559), P. Terpagers Oversættelse af Wolf Sengverds »Skrivt
om de apuliske Ædderkoppera (1702), Terpager Ripae Cimbricae (1736),
sammes Inscriptiones (1702), 13 af Ole Borchs Skrifter, f Eks. De ortu
et progressu (Jhemiae, Falsters Amoenitates i 3 Bind (1729—1732), nu
oversat af Jørgen Olrik under Titlen xLærdoms Lystgaard«, sammes
Quaestiones Romanae (1718), Vigilia Prima (1721) og Ovidii Klagesange
oversat (1726), Ambrosius Stubs Arier (Odense 1780). Endvidere A.
D. Jørgensen Brorson (1887), Ansgars Levned oversat af Fenger (1885),
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Peder Palladius's danske Skrifter ved Lis Jacobsen, P. Røn Sciagraphia
Magistri Johannis Tausani (1757), Suhrs Tausens Levned (Ribe 1836)
Helwegs udvalgte Prædikener af Mester Hans Pausen (1850), Saxo
Grammaticus Den danske Krønike oversat af Anders Sørensen Vedet
(Udg. 1851) og Gjelierups Bog om Ribebispen Jens Dinesen Jersin.
Særlig fortjener at fremhæves Grønlunds historiske Ef'terretninger
Jr
^
Hexeii forfutgte og brændte Mennesker (Viborg
1780). Naturligvis savnes helter ikke Galthens og Frosts Ribebeskrivetser.
Af den Thuraske Samlings 40 Numre kan fremhæves A. Thura
Conspectus Danorum (1740), A. Thura Gynaeceum Daniae (1732) og
De Convementia disciplinae Militaris (1748) og L. Thurahs Beskrivelser
over Samsø og Bornholm samt Den danske Vitruvius (1746—49).
I Skolens fuldstændige Række af Programmer 1811 —1932 findes
69 værdifulde Afhandlinger til Belysning af Byens og Skolens Historie
bl. a. af saa kendte Navne som Rektor Professor Thorup, Rektor
Professor Bendtsen, Overlærer Kincb, Adjunkt Adler, Rektor Øllgaard,
Lektorerne V. Blocli og Amorsen samt Rektor Dr. phil. Mortensen
(Brorson 1920).
Af »Ribe Stifts-Tidende* ejer Biblioteket en uafbrudt Række Numre
1811—1931.
En ikke mindre interessant Del af Biblioteket udgør Manuskriptsamlingen. I simple Trækasser rummes mange interessante Rariteter
ikke mindst for Folk, der vil studere Stiftets Topografi.
Her findes Breve fra Klevenfeldt til Præsten Grønlund, fra Rektor
Jens Worm til Biskop Bloch, Rektor Thorups Breve til P. G. Thorsen
Breve til Thorup fra H. N. Clausen, Madvig og Chr. Molbech. End!
videre Ondes Breve fra Albert Thura og Breve fra Adjunkt P. Adler
til sTrolddom* s Forfatter P. V. Jacobsen.
Her er først og fremmest den Grønlundske Manuskriptsamling,
en Lækkerbidsken for Lokalhistorikere. Af denne Samling er dog
Biskop I. C. Blochs Præsteindberetninger i 1930 afleveret til Lands
arkivet i Viborg (3000 S. Folio).
Overlærer Kinchs og Lektor Blochs efterladte Papirer er som be
kendt indgaaet i Skolens Bibliotek. Endelig ligger Skolen inde med
124 Udkast til Vidnesbyrd for Studenter af Rektor Thorup, i Tidsrummet 1814—44, alle paa elegant Latin.
Samlingen vokser stadig. Saaledes har Skolen i 1930 ved Køb er
hvervet den ovennævnte Bog Thura De Convenientia og sotn Gave fra
Lektor Muller i 1931 faaet Falster Memoriae Obscurae (1722), Stubs
Arier (1780) og Boileaus Satirer oversat af Carsten Worm (1757). (Forhaabenllig vil en Velynder en Gang skænke Skolen Brorsons 9Troens
rare Klenodie*, som Biblioteket savner).
Paa den anden Side har Skolen i 1908 og 1914 maatte aflevere til
det kgl. Bibliotek henholdsvis 3 Inkunabler (Bøger trykt før 1500) og
6 Palæotyper.
Som Helhed taget er den lange Række af Bøger og Haandsskrifter,
der strækker sig fra den egentlige Biblioteksbygning over Lærerværel
sets Haandbibliotek til Rektors Pengeskab, fra de ældgamle Pergament
breve, Kongebreve fra Christian den Første og de aldinske Folianter
til Nutidens Forfattere, Faglitteratur og Skønlitteratur, en Samling, Ribe
By har Lov til at være stolt af.
Enhver kan laane af Biblioteket baade direkte og gennem Folke-
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biblioteket, med hvilket Katedralskolens Bibliotek staar i livligt Sam
arbejde.
Maatte langt flere Yndere af boglig Kultur, end Tilfældet hidtil
har været, finde Vej til denne Kilde til Glæde og Oplysning.

Ribe s e t m e d s v e n s k e Øjne.
En svensk Forfatter, B. Låftman, har under Titlen "Hoga berg och djupa dalar"
paa Gleerups Forlag i Lund udgivet en Række Rejseindtryk fra forskellige Lande.
Et særligt Kapitel er helliget Ribe, som han benævner '¡Danmarks bedst bevarede
historiske Stad". Forfatteren minder om Forbindelsen ved Ansgar mellem Birka i
Sverige og Ribe i Danmark og skildrer Ribe som Folkevisebyen, Kongebyen, Bispebyen og Byen med de mange Storkereder, der tydeligt nok har gjort Indtryk paa
den svenske Turist, som synes at have set sig godt om i vor By. Han har besøgt
Domkirken, det lille Bymuseum paa Raadhuset og endelig Stiftsmuseet, hvis Sam
ling af ældre dansk Malerkunst han i høj Grad berømmer, præget som den er, af
"en saadan personlig kræsen Smag, at det snarere gør Indtryk af at være et Privat
galleri".
Særlig fremhæver Hr. Låftman Navne som Eckersberg, Købke, P. C.
Skovgaard, Viggo Johansen og Anker.

Vor skattede Sekretær cand. juris Frode Schøn, der siden den 1. Februar har
fungeret som Sekretær i Udenrigsministeriet, har i September gæstet sin gamle
Skoleby.
Storkene i Ribe tager til. I 1931 var der i Ribe 21 beboede Reder. I Som
meren 1932 kunde Ribe mønstre 23 Storkepar.
Den 20. Juli viedes i Ribe Domkirke cand. phil. Frøken Ane Elisa Lauridsen,
Datter af Murermester M. Lauridsen i Ribe, og Læge ved Sindssygehospitalet i Vi
borg, Erik V. Ulfbeck-Petersen, Søn af fhv. Fuldmægtig Petersen i Ringkøbing.
Lektor H. Reincke i Haderslev har taget sin Afsked fra sit Embede fra dette
Skoleaars Begyndelse.
Pastor N. P. Nielsen i Ravsted er blevet Pastor Emil Clausens Efterfølger som
Sognepræst for St. Catharinae Menighed i Ribe.
Forlovelse er deklareret mellem Adjunkt cand. mag. Karl Nielsen i Haderslev,
Søn af Sygehuslæge P. Nielsen i Ribe, og Frk. Ellen Andersen, Datter af Konsul,
Advokat Johs. Andersen i Haderslev
Den 29. Juli viedes Frøken Gudrun Larsen, Datter af Vævermester ThomsenLarsen, København, til Salgschef i Firmaet C. Bunch Erik V. Pontoppidan, Søn af
Dommerfuldmægtig Pontoppidan, Ribe. Vielsen foretoges af Pastor Pontoppidan,
Filipskirken.
Det nygifte Par Cand. mag. Heinrich Christiansen og Frue, født Næss-Schmidt,
Datter af Distriktslæge Næss-Schmidt i Ringkøbing, er rejst til Grønland, hvor Hr.
Christiansen er blevet* ansat som Seminarielærer.
Hr. Christiansen er, som bekendt, Søn af Rektor C., Aarhus Katedralskole,
tidligere Lektor i Ribe,
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Skotøjshandler R. P . Hansen, v. Støckens Plads i Ribe, fyldte den 8 August
70 Aar.
Vort Bestyrelsesmedlem Lektor Nørregård fyldte den 15. August 50 Aar.
R. 8. telegraferede.
Ribestuen paa Stiftsmuseet er blevet forøget med Billeder af den gamle Nørreport samt af Vilslev og Kalvslund Kirker, malede af Professor Sigurd Wandel.
Professoren maler nu ogsaa et større Lærred af St. Catharinae Kirke til Stuen.
Maleren Professor Sigurd Wandel har foretaget en tiltrængt Omhængning af
Stiftsmuseets Billeder, der derefter kommer langt bedre til deres Ret.
Ribe Amts historiske Samfund havde til den 28. August arrangeret et Fore
dragsmøde i Skibelund Krat. Museumsinspektør Magister Hugo Matthiessen talte
om den gamle Hærvej og Slottet Skodborghus.
Forud for Mødet var der afsløret et interessant Minde ved Kongeaaen ved
Skodborg for det forsvundne Slot Skodborghus.
Fhv. Boghandler og Styrmand, nu Havnefoged, A. Jepsen i Ribe fyldte den
6. September 80 Aar.
Den 9. September viedes i Vilslev Kirke Sagfører Hjerrild i Ribe og Frøken
Grethe Holm, Datter af Enkefru Holm, Store Darum.
Ebbe Norrild, Ejer af "Lille Skovgaard« i Lejrskov, Søn af Forstander Norrild,
Ribe, viedes Lørdag den 10. September i Vejlby Kirke til Sygeplejerske Frk. Anna
Mørch, Datter af Postmester Mørch i Aarhus.
Den 18. September viedes i Ribe Domkirke Frøken Esther Kromann, Datter
af afdøde Bankdirektør Kromann, og Gdr. Wedege Mathiassen, Horbelev, Falster.
Vort Medlem, Provst Simon Hansen i Helsingør, har taget sin Afsked fra den
1.. December i Aar.
Kirkearbejderne i Ribe er naaet et godt Stykke fremad i denne Sommer
Domkirkens Indre er befriet for sine Stilladser, og Kirken fremtræder nyhvidtet
paa sine solide nye Fundamenter.
I St. Catharinae Kirke arbejder man nu med Urets og Orgelets Opsætning
og Indvielsen er bestemt til den 27. November.
I en Alder af 87 Aar er fhv. Distriktslæge Th. P. Knudsen død i sit Hjem paa
Frederiksberg.
Th. P. Knudsen var sidst i 80'erne Distriktslæge i Ribe, hvortil han kom fra
Hallund. Han var dernæst Distriktslæge i Herning; han havde nu i nogle Aar levet
som Pensionist i København.
Embedet i Ribe overtog han efter Distriktslæge Petersen, og hans Efterfølger
blev Amtslæge Binzer.
Vort Medlem Pastor Karl Lauritz Aastrup har udsendt en ny Bog, en Roman
"Treveje".
Den 18. September traadte ca. 14C0 Ripensere Dansen paa Ribe Torvs Asfalt.
Det var naturligvis vores alles Stockholm Simonsen, der forestod Arrangementet
til Fordel for Broernes Istandsættelse i Plantagen og de Arbejdsløses Juleindsamling.
Det ledige Embede som Rektor ved Herning højere Almenskole er blevet besat
med Lektor ved GI. Hellerup Gymnasium, C. L. Christensen. Den nye Rektor, der
er 43 Aar gammel og stammer fra Roust ved Varde, blev Student fra Ribe Kate
dralskole i 1909.
Borfatteren til "Skatten i Lerkar", Pastor Otto Larsen, er Søn af afdøde Over
lærer ved Ribe Borgerskole Kateket Larsen og Student fra Ribe Katedralskole i 1920.

Udgivet af Ripenser-Samfundet
Redigeret af K. H. Rosenstand
Trykt i Stiftsbogtrykkeriet i Ribe
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Lektor

2. Bind

V. B e c h .

70 Aar.
Den 23de November fylder fhv. Lærer ved
Ribe Katedralskole, Lektor K. Rce7; 70 Aar.
Siden Lektoren i 1922 tog sin Afsked har han
helliget sig det videnskabelige Arbejde, som
allerede fra Ungdommen af havde hans var
meste Interesse, da han som ganske ung Kan
didat blev Sekretær hos Madvig, og lærte den
metodiske Fremfærd, den strenge Kritik og
Forsigtighed overfor Teksten, som var karak
teristisk for den madvigske Skois.
Lektor Bechs samtidige mente dengang, at
han med sine udprægede videnskabelige Anlæg vilde gaa Universitets
vejen, men i 1888 udnævntes han til Lærer i Ribe, og saaledes gik
det til, at en af Landets fineste Latinere i over 30 Aar kom til at sidde
begravet i Ribe og ikke hk sine videnskabelige Anlæg udnyttet i den
Grad, de havde fortjent.
I de senere Aar har Lektor Bech taget videnskabeligt Arbejde op,
og har oversat Luerets: ^Naturen« de tre første Sange, et overmaade
vanskeligt Arbejde, der i Nøjagtighed og biologisk Akkuratesse staar
langt over de eksisterende tyske og franske Oversættelser og et saare
uegennyttigt Arbejde, som for Tiden maaske ikke er tilstrækkelig paa
skønnet, men som derfor kan have sin Værdi i kommende Tider. Det
vilde være i høj Grad ønskeligt, om en Fortsættelse af dette Værk kunde
blive til Virkelighed. Endvidere foreligger fra hans Haand den for
nøjelige Oversættelse af den lille Ribebeskrivelse fra Terpagers Inscriptiones Ripenses, i Ripenser-Bladets Julenummer i Fjor.
I 34 Aar underviste Lektor Bech i Ribe Katedralskole, som tog hans
mange Evner i Brug i forskellige Fag, ogsaa uden for hans Hoved-
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fag, f. Eks. i Historie og i Skrivning, men det blev dog især som Lærer
i Latin og Oldtidskundskab, han kom til at gøre sin Indsats. Mang
foldige er de Elever, der gennem ham har faaet Kendskab og Kær
lighed til Latinen. Den første Tid man tilbragte med Latinbogen
og Lektor Bech var ikke altid lutter Fryd. Lektoren var, som en af
hans Kolleger engang sagde, »ikke nogen Lærer for Stympere«, og
selv flinke Elever maatte slide bravt i det for blot nogenlunde at kunne
honorere de Krav til Forstaaelse og Nøjagtighed, der stilledes til dem.
Med sit indgaaende Kendskab til alle sit Fags Grene, sit fine Øre
for de gamle og moderne Sprogs Nuancer gjorde han Oversættelsen
til en Kunst, en saare vanskelig Kunst for Elever, hvis Evner ikke
var hans. Men herigennem lærte man, hvad der ikke nok kan paaskønnes, at arbejde grundigt og med Metode.
Var den første Følelse hos Eleven nærmest Skræk for den strenge
Lærer, saa forandredes den gennem det daglige Arbejde til ærbødig
Beundring og Hengivenhed, og den Egenskab, som vel først faldt Eleven
i Øjnene, var Lektor Bechs udprægede Retfærdighedssans. Ingen var
mere bange for at begaa Uret overfor nogen, heller ingen mere villig
til at indrømme, at han havde taget fejl. Skønt han ikke holdt af at
vise sine Følelser eller bruge mange og stærke Ord, gik der gennem
hele hans Undervisning en Begejstring for Oldtiden og dens Storhed,
en Begejstring han forstod at delagtiggøre Eleverne i, saa den for
adskillige har spillet en Rolle for hele deres senere Udvikling, ligesom
ogsaa hans Personlighed ikke kan have undgaaet at øve Indflydelse
paa dem, han har færdedes iblandt. Bag en vis ydre Barskhed opdagede
Eleven, at der skjulte sig en Sans for Humor, en levende Naturfølelse,
en Livsvisdom og en Medynk med alle og alt, der lider, en ejendom
melig, tin og tiltrækkende Karakter.
Da Lektor Bech i 1922 tog sin Afsked paa Grund af svigtende
Helbred var der mange, der mente, at han endnu i mange Aar vilde
kunne udføre sin Gerning til Gavn for Skole og Elever, men med de
strenge Krav han satte tii sig selv og sin Undervisning, fandt han det
rigtigst at gaa. Han har, tror jeg, i sin Beskedenhed altid undervur
deret den Betydning, han har haft for Skolen, Kolleger og Elever, og
det er derfor kun ret og rimeligt, at der paa Lektor Bechs 70 Aars
Fødselsdag bringes ham en Tak for den Paavirkning han har øvet
ikke blot gennem sin Undervisning, men ogsaa gennem sin Sandheds
søgen og Ærlighed, der gør, at enhver, selv de, der staar ham
fjernt, føler Respekt for hans retlinede Personlighed, og at de, der
staar ham nær, føler en ubegrænset Tillid til ham.
-ErwwM/ BTMewoay.
Personalia.
Vilhelm Frederik Bech, født i Aalborg 23. November 1862, Søn af daværende
Malermester Bech og Hustru. Student fra Aalborg Katedralskole 1879, cand. mag.
med Latin, Græsk og Tysk 1887, Vikar ved Ribe Katedralskole August 1888, Ad
junkt sammesteds 1891, Overlærer 1909, Afsked 1922.
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For 100 Aar siden paa Ribe Katedralskoie.
Skotesang af Rektor P. N. T h or up.
Blandt Rektor Tho r up s Skolesange tinder vi følgende Vers, der
er blevet sunget ved en Skolefest i ! 832, karakteristiske i deres Stil for
Tiderne den Gang. Smukke forekommer de os, ogsaa set med Nutidsøjne.

Før T a l e n

TT^lokken i Taarnet slaaer,
Drengen i Skole gaaer,
Gangen er tung,
Lunden er varm og skjøn :]:
Selv er han — ung.
*

Fuglen han seer paa Qvist.
„Var jeg dog Fuglen hist,
Ukjendt med Tvang!"
Somren jo snart forgaaer, :]:
Vintren er lang.
*

Taus er da Lundens Chor,
Hunger i Reden boer,
Ryster af Kuld.
Bien, itide klog,
Honning af Blomsten drog; :
Cellen er fuld.
*

Blomster fra Sydens Egn
Fredes bag Skolens Hegn,
Dyrkes med Flid.
Sværm ej som Fuglen frie,
Stræb som den kloge Bi, :]:
End er det Tid. —
*
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Ktokken i Taarnet s!aaer,
Drengen i Skole gaaer,
Nynner en Sang.
Kundskabs den ædle Knop
Lukker sit Bæger op,
Lønner hans Gang.
Efter Taten

Lykønsk, o Moder, her din Søn,*)
Din Alders Stav!
Tak Himlen, som har hørt din Bøn,
Som gav den Fromme Dydens Løn.
Beskjærm din Moder, ædle Søn,
Med Bispestav!
Den Ring som Thurah, Skolens Ven,
Til Kirken bandt, bandt dig igjen,
Fortjen en Krands saa skjøn som den
Paa Thurahs Grav!
*)

P. N. Fogtmannn, som 1831 btev Biskop i Ribe.

Lørdag den 22. Oktober afholdt Ripenser Samfundet
sin 2t. ordinære Generalforsamling i Forbindelse med
Aarets Rusfest paa Palace-Hotel i København.
Henimod et halvt Hundrede Medlemmer havde givet
Møde, hvilket Antal dog forøgedes betydeligt ud paa Aftenen.
Til Dirigent valgtes Overretssagførerne^?bormanden, Læge K????d Fo(/A, aflagde Beretning og mindedes de
i Aarets Løb afdøde Medlemmer, Bankdirektør Rosenstand, Lektor
Knudsen, Murermester Arnung og Kommunelæge Petersen. Formanden
meddelte derefter, at Lektor^Nørregård havde meddelt, at han ikke
ønskede at modtage Genvalg til Bestyrelsen, idet der efter hans Mening
ikke blev udført et virkeligt Arbejde blandt de unge i Foreningen.
Kassereren, Inspektør under Banktilsynet L/. 7bw-,s-oM C/n'M'Aw.s'eM
forelagde de reviderede Regnskaber, der godkendtes. Indtægterne fra
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Medlemskontingenter havde været nedadgaaende, hvilket vanskeliggjorde
Foreningens Arbejde.
^ i .. i
,
Næstformanden, Lektor C. AmorseM, foreslog en Nedsættelse af
Kontingentet for Studenterne for at muliggøre en forøget Tilgang af
Medlemmer.
,
Overretssagfører
ønskede, at Ripenser bamtunaet
skulde være et Sted, hvor de unge kunde komme mere end en Gang
om Aaret.
Kassereren udtalte hertil, at da man inden for Bestyrelsen var enig
om, at man stadig burde fortsætte med Udsendelse at 4 Numre af
Bladet om Aaret vilde de Midler, som man herefter havde at raade
over i Øjeblikket, kun med stor Vanskelighed tillade Afholdelsen af
mere end en Sammenkomst om Aaret, men at det vai med viikelig
Beklagelse at man for Tiden ikke saa sig i Stand til at gøre det Ar
bejde, som man gerne vilde gøre og som burde gøres. Alan vilde dog
overveje nye Aluligheder. løvrigt var han villig til at gaa med til en
Nedsættelse af Kontingentet for Studenterne. Ved den paafølgeude
Afstemning vedtoges det at nedssette Kontingentet for Studentel af de
yngste Aargange til Kr. 3.
Som Formand genvalgtes Læge Knud Fogh.
Til Bestyrelsen genvalgtes Lektor C. Amorsen, Inspektør H. Brorson
Christensen og Journalist Rosenstand. Bestyrelsen bemyndiges derhos
til at supplere sig med et Aledlem i Stedet for Lektor Nørregård
Suppleanterne og Revisorerne genvalgtes.
Som ekstraordinært Medlem optoges Redaktør E. Fiunemann Bruun.
Efter Generalforsamlingen fandt Rusfesten Sted.
Til Tonerne af Riberhus-Marchen gik man til Bords, hvor For
manden bød Velkommen, idet han særligt rettede sin \elkomst til
Aarets Russer, og snart efter begyndte Talerne.
Lektor Amor^eM holdt en smuk, stærkt personlig Tale for Russerne
— det sidste Hold, hau havde undervist paa Skolen — og han frem
drog en lang Række Minder fra sin egen Studentertid og sin lange
Virksomhed som Lærer ved Ribe Katedralskole. Han bad Russerne
om at huske paa, at var end Tiderne vanskeligere nu end nogensinde,
skulde man aldrig give op, naar man havde sat sig et Maal, og val
man i Tvivl eller Vanskelighed skulde man spørge de erfarne til Raads.
Hr. Amorsen sluttede med at udtale Ønsket om, at de altid maatte
holde Hovedet højt og aldrig glemme, at over Skyerne er Himlen
altid blaa.
.
Overretssagfører Pcfe?* PaMLcM talte for sin gamle Lærer, Lektor
Amorsen, der altid havde forstaaet at samle Eleverne.
Stud. mere. A.
takkede paa Russernes Vegne for den
festlige Modtagelse i Ripenser-Samfundet, og Repræsentant Per# bragte
Hr. Amorsen en Tak, fordi han saa ofte havde hjulpet ham over
Vanskeligheder i Skoletiden.
Sluttelig talte Læge Defyaard for Bestyrelsen.
Efter Spisningen fandt der en Opvisning Sted i Folkedanse af et
Hold fra »Foreningen til Folkedansens Fremme«. De optrædende, der
var klædt i Nationaldragter, viste særlig Danse fra Ribeegnen, og de
hilstes med stærkt og fortjent Bifald. — Herefter tog man fat paa
Dansen. —
Kl. 2 sluttedes der. af, og en vellykket Fest var forbi.
luden for Bestyrelsen er der sket den Forandring, at Inspektør
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Æ .BronMM
der i 5 Aar har varetaget Ripenser-Samfundets
Pengevæsen som Kasserer, adøses af fg. Sekretær i Udenrigsministeriet,
cand. jur. El <ScAøM. Tii Hr. Brorson Christensen skai der her lyde
en oprigtig Tak for den udmærkede Maade, hvorpaa han i de forløbne
Aar har beklædt Stillingen som Foreningens Kasserer og for det store
Arbejde, han har udført. Det har ikke været en let Opgave i en Tid
hvor Foreningens Indtægter har været nedadgaaende, at skulde forøge
Formuen, samtidig med at Udgifterne til Bladet blev betydelig større
ved, at man forøgede Antallet af Numre pr. Aar fra 2 til 4 Men det
er lykkedes.
Fro&. Nc/om.

En S k a t t e k t a g e fra Ribe i 753.
Ved N. M. Kr o m a n n .
Klagen er stilet til Rentekammeret og begynder med da brugelige
svulstige Titulatur:
/Deres EkceHencer, Højvelbaarne, Højædle velbaarne, Højædle,
Velbyrdige, Højbydende Naadige Herrer!
Da jeg underskrevne ringe Borger og Kobbersmed Lorentz Thun
i Hans Kgl. Majestæts Købstad Ribe jo højiigen er foraarsaget at an
drage min svare Tynge og Byrde for Deres Ekcellencer, Højbydende
naadige Herrer, bestaaende i min Næringsskat, som jeg i 14 Aar med
største Taalmodighed har baaret. Men da jeg i 1751 af min foresatte
Øvrighed blev befalet med andre dertil udnævnte Borgere at ligne bemeldte Næringsskat, kom jeg derved i Erfarenhed, at Borgerne i Al
mindelighed og mig selv i Særdeleshed fandtes alle i forrige Takst
efter deres Næring og Formue forhøjet anført, men derimod de her
tvende største Negotiantdrivere (d. e. Købmænd, der baade importerer
og eksporterere) nemlig Hr. Borgmester Fridsch og Hr. Raadmand
Rahr, meget bekendte saavel inden- som udenlandsk for store Kapita
lister, ikke engang var ansat dobbelt mod mig, hvorfor jeg ikke efter
min paalagde og gjorte Ed med en god Samvittighed for min Person
bemeldte Ligning, som da skete, kunde underskrive, men i det Sted
ved Skrivelse til min foresatte Øvrighed gav tilkende, hvad Aarsag
det af mig var sket saavelsom tvende Skrivelser til disse bedende om
Moderation efter Loven udi bemeldte miu Næringsskat, men hk dog
ingen Gehør, alt, skønt de vidste min ringe Næring saavel som min
Formue, efter deres egen udgivne Skiftebrev 1745 efter min salig Kones
Død, hvor jeg da sad med mine 5 smaa umyndige Børn fra 7% Aar
til den yngste 4 Uger gammel. Min Lod blev da 195 Rdl. 2 Mark
11 Skil., og siden avlede jeg med denne min nulevende Kone 4 Børn.
og i den Tid er mit Haandværk kendelig forandret følgelig min For
mue da og forringet. Saa jeg derefter gjorde Ansøgning hos den naa
dige Greve og Stiftsbefalingsmand von Øertz, men bekom den Reso
lution, at jeg skulde blive staaende for det jeg var ansat til, som
ventelig skete efter miu foresatte Øvrigheds Erklæring, siden den naadige Greve den Tid ej var hjemme, men paa det at den naadige Hr
Greve og Stiftsbefalingsmand i slige Tilfælde saa vel som de Ligningsjnænd herefter kunde efter deres gjorte Ed have noget tilstrækkeligt
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Regler at rette sig efter, og de da maatte blive befalede derefter at
ligne den, Øvrighed der driver nogen Næring som andre de da ikke
selv efter eget Behag, naar Ligningen af bemeldte Mænd var gjort
skulde sige: De ikke vilde staa højere end dem behager, og de da
efter eget Behag lagde det paa Borgerne i Almindelighed, hvorfor jeg
i største Underdanighed vilde udbede mig hos Deres Ekcellencer, høje
og naadige Herrer, at de vilde have den Naade for mig, at jeg uden
Betaling til Bevis maatte bekomme en Ekstrakt af Toldforvalterens
Protokol saavel af Hans Majestæts Tolder af levende Kreaturer her
saa vel som ved Varde Toldsted, hvor bemeldte Øvrighedspersoner ind
lader og udskibe under deres Haand, som de med god Samvittighed
for Deres Ekcellencer agter at forsvare af alle de Varer som for be
meldte Negotiantdrivere har ladet ind- og udføre sidst afvigte Aar
saavel som af Konsumptionsforpagterens Protokol under hans Haand,
hvad de har ladet forkonsumeret, at jeg da derefter med samme gyl
dige Bevis kunde adressere mig til den naadige Greve Hr. von Øertz
for derefter at nyde den Ret, som jeg og andre Borgere kunde til
komme i forbemeldte Næringsskat og at sligt saaledes aarlig maatte
ske i Almindelighed, hvorefter Ligningsmændene desbedre kunde ligne
paa enhver, hvor der da efter-Dags vilde blive en stor kendelig For
andring at se paa Hans Majestæts tro Borgere, hvorfor den naadige
Konge bærer saa stor Omsorg i alle Tilfælde, som ham bliver bekendt,
hvorom jeg underdanigsk vilde bede Deres Ekcellencer og naadige
Herrers højgunstige Assistance og min Livstid med underdanigst
Submission henlever.
Deres Ekcellencers, høje og naadige Herrers
underdanigske Tjener
Lorentz Thun.
Ribe, den 7. Febr. 1753.

Fra d e t g a m l e Ribe.
Da . H a n s B i t t e m a n d " v a r S k a t t e s ø g e r .
I de Dage, da der rodedes i Klostergade med Nedrivning og Genoprejsning
af den gamle Kirke og Kiostermur, inden Indvielsen af St. Oatharinæ Kirke, er
mangen gammel Ripenser kommen til at tænke paa Historien om aHans Bittemand"
og hans Skat.
Manden hed egentlig Hansen, men havde faaet sit Øgenavn, fordi Faderen var
liden af Vækst. Hans Bittemand boede i Klostergade i det lille Hus ved Siden af
Kirkebetjentens tidligere Bolig, og han var allerede i 60erene Ribe kendt som Ejer
af en Karusael, der var Glansnummeret paa de store Markeder, der holdtes paa
Torvet. Naar Børnene blev for nysgerrige, sagde Hans Bittemand: «Bedder tilbages
Børn, æ Karessel ka' et go rundt". Med denne Karussel tog det iøvrigt en sørgelig
Ende. Den brændte i Kroen sEndrup Posthus", vistnok under Transporten fra
Varde til Ribe, og der skete det mystiske, at Lirekassen spillede, medens Karussellen brændte, fortæller nulevende Øjenvidner, men det er en anden Historie, som
Kipling siger.
Her skal berettes om Hans Bittemands Skattegravning.
Det var en tidlig Skærtorsdag Morgen i 70erne, at Hans var gaaet ned til Aaen
for at hente Vand til at koge gule Ærter i. Det Vand var saa blødt og bedre end
Vandværksvandet, som Borgerne i de første Aaringer nærede Mistro til.
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Da hau kom hjem, siger hans Kone: A tøvs do ser saa hwid ud i æ Hued.
Æ do sygg? Paa denne Forespørgsel svarede Hans: A had' en Syn. Da a kom
ned te Liileiaage, (den iiHe Indgang til Kirke- og Klosterpiadsen) saa a en hei Skæp'
Pæ'ng.
Hans Bittemand heimede ikke, før han erholdt Tiliadelse af Politiet tii at brække
Brostenene op paa det paagæidende Sted i Kiostergade og grave. Desværre gav
Gravningen ikke noget Besuitat. Af og tii kastede Skarnsknægte nogle Skillinger i
Gravehullet for at animere Skattegraveren, men Hans fandt ingen Skat.
Heller ikke Gravningerne i disse Dage har bragt nogen Skæppe Penge for
Dagen, men det ventede man nok heller ikke.
Der gaar jo imidlertid sjældent Røg af en Brand, uden at der er Ild. Skulde der
have foresvævet Hans Bittemand noget om, at det gamle Riber Møntsted havde sin
Plads paa Grundene mellem Klostergade og Badstuegade, vel næppe, man kan jo
aldrig vide.
Af H. B.

Aaen o g A a r s tid e r n e .
Enhver, der har været i gamle Ribe, vil, næst efter den gammel
dags Hygge, der slog een i Møde overalt, ikke glemme det Indtryk,
som Aaen, der bugter sig gennem de flade Enge, gjorde paa ham eller
hende. Og enhver gammel Ripenser, det være sig indvandret eller
indfødt, vil med Glæde mindes de Timer, der tilbragtes paa Aaen,
sammen med Kammeraterne, og vil mindes hvorledes netop Aaen var
i Stand til at stifte og besegle Venskaber, der ofte varede for Livet.
Aaret rundt pulserer Livet ved Ribe Aa, Liv skabes og Liv ud
slukkes — altid sker der noget. Maaske er det Smaating, der kun
fattes af dem, der med opladte Sanser hengiver sig til Aaens Poesi,
men samlet i et Hele, vil det være i Stand til at gøre Indtryk paa
det mest materialistisk indstillede Menneske.
Hvem husker ikke Lbraarei ved Ribe Aa. Solen skinner fra en
skyfri Himmel og forsøger at opvarme den kolde Jord og Luften, der
endnu indeholder en Anelse om den svundne Vinter. Lærkerne staar
højt oppe under Himmelens Blaa, syngende af fuld Hals, Viben og
andre Vadefugle har allerede begyndt at stifte Bo, og store Flokke
af Andrikker ligger i Aaen travlt beskæftiget med at pudse og glatte
Fjerpragten for at gøre Indtryk paa en enkelt lille And. Jo, da er
der Foraar i Luften, og nyt Liv spirer frem overalt.
Stille dyder Aaen og Tiden, og som Dagene gaar, kommer Solen
højere og højere paa Himlen og gyder Varme ned over Moder Jord.
En /Sommermorgen ligger jeg paa en Rørholm i Aaen. Klokken
er kun 3, men alligevel er Solen allerede ved at komme &ud af Fjerenen.
En hn Taage hviler over de udstrakte Engdrag, Myggene summer over
Rørene, og alt i Naturen aander Liv. Det første Hold Vibeunger har
lært den vanskelige Flyvekunst, og alt som Solen stiger paa Himmelen,
ryger de paa Vingerne for at ryste Morgenduggen af Vingerne. —
Hys! Ogsaa i det lille Vandhul i Rørholmen er der Liv. En And
glider stille ud af Sivene. Spejdende gør hun en lille Runde for at
se om ingen Fare lurer, men da alt aander Fred giver hun et Par
smaa Rap fra sig, og 9 smaa Ællinger piler som Torpedobaade ud
af Sivene, og flokkes *om Moderen. Og nu begynder der et Leben.
Men den gamle And er vagtsom, og de smaa har til fulde lært den
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vanskelige Kunst at adlyde. En Spurvehøg viser sig højt til Vejrs
over Sivene. Den gamle har imidlertid set den, et Par smaa Rap;
og 9 Ringe, der snart gaar ud i hinanden, viser hvor de smaa for
svandt. Vandspejlet glatter atter ud, Høgen forsvinder og der er igen
Fred og ingen Fare. Men som Dagene gaar og Ællingerne vokser til,
skal de erfare, at ogsaa andre Farer lurer, og de lærer til Bunds at
leve Livet farligt.
Sommeren gaar paa Hæld, og de første Æ/HemarNstorme, ledsaget
af kraftige Regn- og Haglbyger, sætter ind over Landet. Aaens Vande
stiger, og Engene oversvømmes af fraadende Vandmasser. Trækfuglene
begynder at faa Kuldefornemmelser, og midt i Stormens Susen og
Vandenes Brølen hører man om Aftenen og Natten deres store Skarer
drage mod Syd, mod Lande, der byder dem blidere Levevilkaar end
det barske danske Efteraarsklima.
Men, nordpaa er der Lande, hvor Klimaet er endnu barskere, og
Fuglene derfra søger ned til os, for en Tid at friste Livet ved vore Kyster
og i vor Aa. Store Skarer af Brunnakker, Pibeænder, og hvad de nu
allesammen hedder, søger om Aftenen i store Skarer ind i Aaens Vande
og Engenes Vandhuller for at hvile ud efter de anstrengende Dage
»paa Søen naar den skummer vredt c.
Alt har imidlertid en Ende, og en Dag mærker man, og Kong
er nær. Over Aaens Vande lægger sig en tynd Ishinde, der
Dag for Dag tiltager i Tykkelse. Aaens Kræfter bindes, og de Fugle,
der bliver tilbage i og ved Aaens faa Vaager, maa friste en kummerlig
Tilværelse, og tilsidst er der kun en lille Rest tilbage — de andre er
søgt til varmere Egne.
Der bliver da Stilhed over Aaen og de snedækkede Enge en stakket
Stund, i hvilken der forundes Naturkræfterne en kort Hvile. Men
snart bryder Aaens Vande Isen, Solen smelter Sneen, og en skønne
Dag varsler en Lærke eller Vibe Foraarets Komme, og Aarstidernes
Kredsløb kan begynde forfra igen.
y.

A n tik v a ris k S a m l i n g i Ribe.
Provinsens første Museum.

Af Tidsskriftet »Sprog og Kultura, udgivet af Institut for Jydsk
Sprog og Kulturforskning, er udkommen Første Binds Hæfte 2—3.
Hæftet rummer adskillige læseværdige og interessante Bidrag, men
det, der er af den største Interesse for Ripenserne, er en fyldig med
mange Billeder forsynet Skildring af »Antikvarisk Samling« i Ribe
ved Museumsforstander Æ. P. HaMyeM i Herning.
Hvad maaske de færreste véd, er dette Museum det ældste Provins
museum i Danmark af sin Art, idet det allerede blev oprettet i 1855.
I Lighed med »Oldnordisk Museum« i København, der i 1853 havde
faaet sin nuværende Plads i »Prinsens Palæ«, blev Museet i Ribe fra
først af en udpræget Oldsagsamling, hvilket noget ensidige Præg maa
beklages, da det ellers i hine Tider vilde have været en let Sag at
skabe en righoldig Samling med smuk Repræsentation for Slesvigs
ejendommelige Almuekultur.

Nu er jo desværre mangt og meget fjernet fra deres Hjemegn
gennem Opkøbere.
Antikvarisk Samling er stiftet af uDen danske Forening i Ribe c,
og Sjælen i Foretagendet var Ribes Historieskriver, Overlærer j . El ÆfMcA
I den første Tid opbevaredes Samlingen paa Ribe Katedralskole, senere
i Byens Hospital (Klosteret). I 1866 indeholdt Samlingen 357 Numre,
mest Oldsager, men ogsaa enkelte Genstande fra Middelalderen, samt
en Møntsamling.
Ved Kinchs Død i 1888 var Samlingen vokset til 500 Numre, og
Ledelsen overtoges af Købmand Byarkivar C. Æ
der siden
paa udmærket Maade nu i 34 Aar bar ledet det lille Museum, saa man
nu er oppe paa 7500 Numre. Siden 1898 bar Samlingen haft Plads
i Stiftsmuseets Bygning, først i Hovedbygningens Kælder, senere i den
noget lavere Bygning ved Siden af Hovedbygningen
Hovedparten af Samlingens Numre bestaar i Oldsager, men der er
ogsaa meget i Samlingen ud over Stenkiler og -Økser, Urner, Bronze
og Jernsager.
Alene Forstuen er et Studium værd med sine Bygningsrester, Form
sten og Bindingsværk m. v. fra 1600—1700 Tallet. Samlingen af
topografiske Billeder vedrørende Ribe er ogsaa af den største Interesse.
Mange smukke Fund fra Sten-, Jern- og Bronzealderen rummer
Glasskabene.
Et Glansnummer er en stor Egekiste fra Bronzealderen (3,10 m lang),
udhulet af en Stamme. Den er gravet ud af en Høj i Plougstrup, og
Indholdet skal findes paa Nationalmuseet.
Af andre Ting nævner vi, at Museet ejer en Del skønne udskaarne
Møbler, Skabe og Kister, et fint Renæssancebord fra 1859 og et ejen
dommeligt udskaaret Hængeskab, der skal være Ribe-Arbejde. Det
stammer fra Tiden omkring 1625 og har tilhørt en gammel Kone i
Hospitalet (Klosteret).
Endvidere findes enkelte Træfigurer, en gotisk Stol m. m., der
stammer fra Ribeegnens Kirker.
I et stort Skab er opstillet en Mængde interessante Genstande, der
navnlig kan hjælpe til at belyse de højere Samfundslags Levevilkaar
i ældre Tid. Der er smukke Fajancer, Genstande af Bronze, Messing,
Kobber o. s. v., bl. a. to sjældne Fadekranse af Bronze fra Renæssance
tiden. Paa saadanne stilledes Fade med varme Retter for at skærme
Bordet. Begge Kransene stammer fra Gaarde i N. Fårup.
Fra Middelalderen findes bl. a. en lille cylinderformet Oblatæske
af Bronze til aden sidste Olie*. Endvidere findes af Metalsager to
Sengevarmere med Messinglaag.
Samlingen rummer adskillige smukt udskaarne Manglebrætter, et
lille udskaaret Træskrin i typisk sønderjydsk Udskæring, og et af Mu
seets skønneste Stykker er et prægtigt udskaaret Egeskab fra 1604.
Man finder endvidere en hel Del Lerkander af rhinsk Stentøj, fundet
i Jorden under gamle Bygninger — mon ikke Udgravningerne efter
Nedrivningen af Husene i Skolegade skulde bringe nye Ting for Dagen?
En Ølkande af rhinsk Stentøj blev i sin Tid fundet i Jorden tæt op
til Sokkelen af et Hus i Korsbrødregade.
En meget ejendommelig Kakkelovn, formet som en Kvinde (Frugt
barhedens Gudinde) i Klassisk Gevandt, stammer fra den gamle Bispe.
gaard i Puggaardsgade (nu Posthuset). En Del andre Ovne og Ovn-
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plader viser, hvad der har været af udmærkede Reuæssanceovné paa
disse Kanter af Laudet.
Museets sidste Erhvervelse er en stor Samling Oldsager, skænket
af afdøde Hans Pilegaard i Lintrup: »Den Pilegaardske Samling«.
Endnu kan anføres, at Kommunalbestyrelsen i sin Tid skænkede Museet
et Par Tommelskruer, der har været brugt til at pine Delinkventer
med og som er et talende Vidnesbyrd om den berygtede »Riber Ret«
Strenghed.
Museumsforstanderen slutter med at omtale vort udmærkede lille
Raadhusmuseum, der jo bl. a. rummer en sjælden Samling Arkivalier,
bl. a. Pergamenter vedrørende Byen 1200 Tallet og opefter, Regnskabs
bøger fra 1653, »Riber Ret« og »Jydske Lov« i værdifulde Haandsknfter. Endvidere Genstande som Raadmandstolen fra 1564, Jcrnhaanden fra Nørreport, Rettersværdet fra ca. 1600, Lænker, Byens
gamle Segl og meget andet.
Maatte den smukke Beskrivelse af vore Samlinger fra Fortiden bi
drage til at ikke blot mange Turister, men ogsaa langt flere end Til
fældet er nu fra By og Egn vilde besøge dem og høste Glæde og
Belæring.
^ ^

B ø g e r .
N. M. Kromann: „Fanøs Historie".
I den nærmeste Fren dit! udsender Fabrikant Arowaww i Esbjerg 1. Del af en
Fanøs Historie, et Værk, der ogsaa vil være af den største Interesse for enhver
Ripenser.
Det er ret mærkeligt at tænke sig, at Fanø, der gennem lange Tider har spiiiet
en saa mægtig Rolle paa Handelens og Skibsfartens Omraade, og hvis Befolkning
i tidligere Tider har levet og virket paa en fra det øvrige Land højst forskellig
Maade, ikke har haft sin Historiker. Det har sandeligt ikke manglet paa Stof for
en Historiker, men netop fordi dette har været saa rigeligt og mangeartet, har det
forekommet dere, der vides at have syslet dermed, uoverkommeligt. Det maa der
for nu betragtes som et Kæmpeværk, der er udført, at en enkelt Person alligevel
har evnet at kunne indsamle Materiale til en »Fanøs Historie«.
Dette Arbejde er udført af Fabrikant N. M. Kromann, Esbjerg, der har anvendt
ca. 18 Aar af sin Fritid dertil. Kromann er født i Sønderho og personlig kendt
med alle Forhold paa Fanø og besidder i udstrakt Grad en Kærlighed til sin Fødeø
og alt det gamle og originale, der tindes dér. Dette har drevet ham til at fuldføre
et Værk om Fanø, der den allernærmeste Tid gaar i Trykken og vil omhandle Sagn
og Virkelighed om Fanøs Tilblivelse — Beboernes Køb af Øen — Fiskeriet —
Baadfarten — Kystfarten — Oversøisk Skibsfart — Skibsbyggeriet — Navigations
undervisningen — Handel og Vandel — Haandværk og Industri — Landbrug —
Husflid — Strandens Historie (Ravhandel, Strandinger, Redningsvæsen m. m.) —
Stormflodernes og Sandflugtens Hærgen af Øen — Skoler —- Kirker — Fattig
væsenet — Møllernes, Kroernes, Færgeriets og Badevæsenets Historie — En Om
tale af Toldvæsenet (Smuglerhistorier) — Fanø Birk — Post- og Telegrafvæsenet —
Apotek- og Lægevæsen (og kloge Mænd og Kvinder) og de dertil knyttede Personer
_ Fanø i Krigsaarene 1807—14, 1848—50 og 1864 — Kommunale Foranstaltninger
— Gamle Vider og Vedtægter — Sæd og Skik m. m. m. Værket vil bringe henved
600 Illustrationer. (Værket kan foreløbig bestilles hos Forfatteren).

Lektor J. Mattbæk: „Frynsev!nger".
Af Lektor ved Ribe Katedralskole .7.
er udkommet »Frynsevinger.
Danmarks Fauna Nr. 37«. Bogen bringer en Beskrivelse af alle danske Arter af
Frynsevinger. De saakaldte Knavpander (Kolerafluer), der hører til Frynsevingerne,
faar en særlig Omtale i Bogen.
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EntreprenørRrmaet Sturup & Prosch Jensen i Ribe udfører et stort Afvandingsarbejde i Aamosedaien ved Halieby Aa paa Sjælland. Arbejdet, der senest vil være
færdigt tii Foraaret, vil koste ca. 300,000 Kr.
Sanginspektøren Magister Wøldike inspicerede den 22. September paa Ribe Katedraiskole.
Den 27. September mindedes Rektor Willumsen Folkeforbundets Arbejde specielt
Nansens Arbejde for Krigsfangerne.
N. Fårup Kirke er blevet forsynet med et smukt Taarn, der syner langt ud
over Engene. Den nødvendige Pengesum er skænket af nuværende og tidligere
Farupere.
"
Sognepræst Ove Johansen i Grimstrup, Student fra Ribe 1912, er forflyttet til
Bodilsker paa Bornholm.
Ribe Domkirke har i Tidsrummet April—September i Aar været besøgt af 10 266
Personer for Kirkens Vedkommende. Taarnet besøgtes af 7,982 Personer. Hertil
kommer 75 Skoler med 4,133 Børn.
Lektor Nørregård har i Oktoberferien, som saa ofte før, givet et Danskkursus
paa Universitetet i Lund.
Der er Haab om, at Ribe Domkirkes Urværk og det af Smedemester Green
skænkede Klokkespil, der skal spille "Dronning Dagmar ligger i Ribe syg«, vil
være i Orden inden Aarets Udgang.
Ribe Bys ældste, Frøken Marie Sørensen, er den 15. September død, 97'/s Aar
gammel. Den til det sidste aandsfriske gamle Dame var født i Ribe, hvor hun fra
sin tidlige Ungdom gennem mange Aar var knyttet til Familien Hyphoff (Døtre af
'Ribe Stifts-Tidendens første Redaktør i Ribe) var en elskelig Personlighed, der
havde mange Venner.
Købmand N. Nielsen i Hundegade i Ribe fyldte den 23. Oktober 70 Aar.
Fra Ny Carlsbergfonden har Ribe Stiftsmuseum som Gave modtaget to Malerier:
Carl Schous "En Brændesamlerske« og et Mandsportræt af Helge Jensen, moderne
Kunst, hvoraf det første tiltaler mest.
Malermester J. Damsgaard, indehaveren af den Blinkenbergske Kunstdrejerforretning i Ribe, fyldte den 31. Oktober 60 Aar.
200 Aaret for Hans Adolph Brorsons første Salmer mindedes den 30. Oktober
ved en smuk Festaften i Ribe Domkirke. Stiftsprovst Dr. Scharling holdt et for
trinligt Foredrag om Brorson (Dicipel paa Ribe Katedralskole 1709—12), medens
Domorganist Behrens Ciaussen havde arrangeret en meget smuk Brorson-Kirkekoncert (Orgel og Korsang).
Der bliver stor Fest i Ribe den 27. November i Anledning af St. Catharinæ
Kirkes Indvielse. I og udenfor Kirken arbejder man med feberagtig Iver. Man
skal nok blive færddig, og Resultatet bliver noget enestaaende smukt.
Den 5. November kunde Ribe Aandssvageanstalt fejre 25-Aars Dagen for sin
Indvielse. Anstalten har nu 500 Alumner. En hel By er skudt op. Hvor der før
var bar Mark ude ved Tangevej bag Asylhaven ligger nu de mange Bygninger om
givet af smukke Parkanlæg. Gennem de mange Aar har Anstalten haft en dygtig
og human Leder i Forstander J. Norrild.

Udgivet af Ripenser-Samfundet
Redigeret af K. H. Rosenstand
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H a n s A dolf B r o r s o n o g h a n s S a lm e r.
I Anledning af 200 Aars Mindet for hans Juiesaimer.
Af Stiftsprovst, Dr. C. 7.
Ribe.

I dette Efteraar bliver
Ado(/' Rror5'0M mindet rundt omkring i vort Land. Vel
er det hverken hans Fødselsaar eller hans
Dødsaar, der giver Anledningen hertil. Men
i dette Efteraar er det 200 Aar siden, at den
i Forhold til sin Størrelse lødigste danske
Salmebog, der nogensinde er fremkommen,
blev udgivet. Det var et lille Hefte Julesal
mer, 10 ialt; men blandt dem fandtes Perler
som *1 denne søde Juletids, »Mit Hjerte altid
vanker«, »Den yndigste Rose er fundet« og
»Her komme, Jesus, dine Smaa«. Og tilmed
betyder dette lille Hefte Brorsons første Frem
træden som Salmedigter. Derfor er der god
Grund til i Aar at mindes denne Mand —
baade, fordi hans Salmer er os en kostelig Skat, og paa Grund af
hans Personlighed og dens aandelige Betydning for vor Kirke.
Ikke mindst er der Grund til at mindes Brorson i
I Ribe
Domkirke blev han viet til Præst; her har hans Røst lydt fra Prædike
stolen; inde i Præsteværelset staar endnu den gamle Stol, hvori han
har siddet, før han gik paa Prædikestolen, som saa mange Præster
efter ham; her i Domkirken stedtes han til Hvile, skønt ingen nu
kender hans Grav.
Brorsons Liv er helt igennem knyttet til det vestlige Sønderjylland
og Ribe, nemlig disse fire Steder: RawderMp, hvor hans Barndomshjem

stod, og hvor han hk sin første Præstegerning;
Stedet
for hans aandeiige Gennembrud; TaMder, hvor hans Saimesang fødtes;
og .Rf&e, Stedet for hans egentlige Manddomsgerning som Stiftsprovst
og Biskop.
En af de ejendommeligste Ture, man kan gøre fra Ribe, er Turen
ned gennem Marsken Sydvest for Skærbæk. Der er noget gribende i
denne store, stille Flade, oplivet af de mange Kreaturer i Fennerne
og de gamle maleriske Marskgaarde. Saa kommer man ud til RaMde?*Mp
— den ligger saa mærkelig ene midt i Marsken; den gamle
Præstegaard, der laa Øst for Kirken, eksisterer ikke mere.
Her var Brorsons Batndomshjem; her har han lært at elske Natu
ren, baade i den herlige Tid, naar Engene blomstrer, og
Fuglesangen sammen slaar
som tusind Harpestrenge —

og i den dystre Efteraarstid, naar Taagen lægger sig over Marsken og
Havet stiger.
Dette Land mod Vest har gennem Tiderne været Stedet for stærke
aandeiige Brydninger. I disse vestslesvigske Sogne laa fra gammel
Tid Kongens og Hertugens Besiddelser Side om Side; een Gaard kunde
høre til Kongens, dens Nabogaard til Hertugens Arveland. Og nu
kom de stærke religiøse Brydninger, som fremkaldtes ved den pietisti
ske Vækkelse, som netop i Brorsons Ungdom bredte sig i Sønderjylland
og derfra naaede det øvrige Danmark.
I Randerup havde allerede Brorsons Bedstefader været Præst, hans
Eftermand blev Brorsons Fader i 1685; og her fødtes Hans Adolf
Brorson i 1694. Der var fattige Forhold i dette Præstehjem; men
Forældrene satte alt ind paa at give deres Børn en god Uddannelse.
Fra Hjemmet udgik da ogsaa sdet rare Kløverblad fra Randerup«, de
tre Brødre Nicolai, Broder og Hans Adolf Brorson, der alle kom til at
indtage fremragende Pladser i Kirken.
Randerup var Brorsons Barndomshjem, og her fik han senere sin
første Præstetid. Det var en lykkelig Tid for ham; hans Datter har
bevidnet, at han siden altid droges tilbage til Randerup. Om Brorsons
Præsteaar i Randerup skriver
-PoMfoppf&cM i »Den danske Kirkes
Aarbøger«: »Her blev han i 8 Aar og tjente den store Høst s Herre
af al Evne; heller ikke uden Velsignelse, da der dengang var opgaaet
et herligt Lys i den derværende sønderjydske Egn, og der gennemgaaende sporedes mange frelsende Opvækkelser af Sikkerhedens Søvn.«
Før Brorson blev Præst i Randerup, ligger imidlertid hans Ophold
i
Hertil kom han ira en Studietid ved Universitetet i
København, som der ikke var kommet noget rigtigt ud af; han havde
ikke samlet sig tilstrækkeligt om Teologien, men havde brugt meget
af sin Tid til det, der interesserede ham, Filosofi, Historie, Sprog; til
sidst rejste han efter 5 Aars Ophold ved Universitetet bort uden at
have faaet Eksamen. Syg og overanstrengt, som een, der er kørt fast,
kom han saa hjem til Sønderjylland. Da var det, han blev Huslærer
hos sin Morbroder, der var Amtsforvalter paa Løgumkloster, og de fire
Aar, han tilbragte der, blev afgørende for hans Liv. Her mødte han
paa nært Hold den pietistiske Vækkelse, navnlig hos sin Broder Nicolai,
der var blevet Sognepræst i Bedsted. Her i Løgumkloster hk han et
aandeligt Gennembrud. Erik Pontoppidan skriver: »Denne Ensomhed
søgte han at anvende til inderligere Omgang og nærmere Bekendtskab
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med Gud i Kristus, og i deuue Aaudens Skole erfarede han under
mange Prøvelser Guds Trofasthed, ja smagte ogsaa ret, hvor god Her
ren er mod alle dem, der haaber paa ham.«
I Løgumkloster vandt han sin Brud, og da han saa faar Tilbud om
Sognekaldet i Randerup, skynder han sig til København, tager sin
Embedseksamen og begynder sin Præstegerning.
Fra Randerup blev Brorson i 1728 kaldet til Præst for den danske
Menighed i Fynder. Byens tyske Menighed havde paa den Tid en
Præst, der tilhørte den pietistiske Vækkelse, og hvis Virksomhed satte
dybe Spor, nemlig JcAaM HerwaMK <S7A?*aF?'. Han var selv Salmedigter
og udgav i 1731 en stor tysk Salmebog (med 1157 Salmer, hvoraf de
23 var af ham selv)
Det mærkelige var nu, at den danske Menighed ikke havde nogen
dansk Salmebog, men sang tyske Salmer ved sine Gudstjenester. Det
er dette Forhold, der faar Brorson til henad Jul 1732 at udgive en
lille Samling
til Brug for den danske Menighed.
Saaledes kommer da dette lille Hefte, hvis Titel lyder: »Nogle Jule
salmer, Gud til Ære og kristne Sjæle, især sin elskelige Menighed til
Opmuntring, til den forestaaende glædelige Julefest enfoldig og i Hast
sammemskrevne af H. A. B.«
.
o-.
^
Dette var Brorsons Fødselsstund som Salmedigter. Siden udgav
han Kere smaa Salmehefter til Brug for den danske Menighed i Tøn
der ved lignende Lejligheder. Først da han var kommen til Ribe,
samlede han sine Salmer i den eneste større Salmesamling, han har
udgivet, nemlig JYoen.S' rare F/cMoFe (1739). Hvad han efter den lid
har skrevet af Salmer, blev først udgivet efter hans Død af hans .Søn,
det er den Salmesamling, der bærer Navnet NraMeeawyeM.
Efter en gammel Tradition i den Brorson ske Slægt, var det Salmen
»Op al den Ting, som Gud har gjort«, der banede Brorson Vej til
Kong Christian den Sjette var ivrig for at bringe Mænd af den
nye pietistiske Retning ind paa førende Pladser i Kirken; han kaldte
saaledes Brorsons Brødre til Stillinger som Sognepræst ved Nicolai
Kirke i København og Biskop i Aalborg. Det skal være ovennævnte
Salme, der var kommet Kongen for Øje, og som hk ham til at kalde
Hans Apolf Brorson til Stiftsprovst i Ribe i 1737.
I Ribe blev Brorson da i 27 Aar, til sin Død, fra 1741 som Biskop
over Ribe Stift.
-i
Brorson havde kendt Ribe fra sin Skoletid — fra 1709 til 1712
havde han været Discipel i Katliedralskolen. Det havde i de Aai
været ringe Tider for denne berømte Skole. Der gives i Ribe Bys
Historie følgende Skildring: »Rektor Bhies Tid fuldendte, hvad hans
to Forgængere havde begyndt: med at vanrøgte Skolen, saa at det ved
hans Død i 1712 kunde siges, at Arbejdet dreves med den største
Lunkenhed, Disciplene var opsætsige og tøjlesløse, og Læseværelserne
dækkede af Støv og Smuds, og i alle Klasser tilsammen kun 14 Di
sciple, ja saa galt gik det, at en Discipel døde som Følge af sme
Kammeraters Mishandling.«
Men siden var meget blevet anderledes. Kathedralskolen havde i
Digteren C7ir. FaJsier faaet en navnkundig Rektor, der snart hævede
Skolen til dens gamle Ry. 1724 var den nye Skolebygning blevet
bygget, den, vi nu kalder den gamle Latinskole, Vest for Domkirken.
Og kort før Brorson blev Præst i Ribe, var der gaaet en kristelig
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Vækkelse over Byen, som ogsaa havde grebet en Del af K atedral
skolens Lærere og Disciple.
Brorson dyttede da ind i den gamle Kannikeresidens, nu Klubbens
Dotel. Vi ved ikke meget om lians Tid som Stiftsprovst; lian svnes
at have været skattet som Prædikant — i hvert Fald hører vi at naar
han senere prædikede som Biskop, var der stor Tilstrømning' at Folk
laa paa Kirkegulvet af Mangel paa Siddeplads. Den gamle Biskop
var en lidet duelig Mand, der havde en Del Uorden i Stiftets Penge
sager; Ordningen af disse Sager blev overdraget Brorson hvad der
voldte ham baade Bryderi og Udgift, idet det blev paalagt Brorson
som Eftermand at betale den resterende Gæld efter Biskoppens Død
^
Præstetid i Ribe blev Brorson kaldet til Biskop over
btiftet. De var under trange og vanskelige Forhold, at han tiltraadte
Ebbede. Netop i de samme Dage mistede han sin Hustru
et lab, der ramte ham saa haardt, at han var ved at frasige sig Bispe
stolen. Det var, siges der, ved den Lejlighed, at han skrev SalmenNaar mit Øje træt af Møje
vaadt og mørkt af Taareregn
ser med Længsei
af sit Fængsel
op mod biide Salems Egn,
o, hvor svinder da min Ve,
bare ved derop at se.

Brorson kunde ikke flytte ind i den gamle Bispegaard (i Skolegade)
den var saa forfalden, at den ikke kunde beboes. Han lejede sig
saa foreløbig md i Amtsgaarden, idet Amtmanden, Gabel, boede paa
sm Gaard Bramminge Hovedgaard. Den gamle Bispegaard blev nu
solgt, og Brorson købte den anselige middelalderlige Gaard, Blaagaard
* lA*Sgaardsgade (nu Posthus), hvor han boede til sin Død, og som
vedblev at være Bispegaard til Biskop Balslevs Tid.
Her.maa vi saa tænke os Brorson siddende, herfra øvede han sin
Bispegerning ud i det store Stift; her bar han sine Sorger og fandt
irøst og Glæde i sine Salmer. Vi ved, at han var svagelig af Hel
bred, ofte tungsindig, dertil ramt af tunge Sorger; af de 13 Børn, som
hans første Hustru fødte ham, mistede han tidlig de 10 En Mand
dybt erfaren i Kristenlivet, dets Kamp og dets Glæde. En jordisk
Glædeskilde havde han i sin Kærlighed til Musik og Sang; gik man
gennem den stille Gade om Aftenen, har man vel ofte kunnet høre
ham synge og spille sine Salmer, omgivet af sine Kære
Man kunde maaske tænke sig, at denne milde Mand, svagelig af
Helbred, fylut af Himmellængsel, kun daarligt var egnet til en betyde
lig Gerning i det praktiske Liv. Dette vil dog være en Misforstaaelse
Han var en nidkær og overordentlig pligtopfyldende Biskop, der ved
sme Visitatser og i hele sin Administration optraadte baade med Fast
hed og praktisk Greb. Han var en flittig Visitator i sit store Stift
der strakte sig fra Øerne Før og Amrum i Syd til Limfjorden i Nord!
Han kendte ikke Menneskefrygt eller Personsanseelse, naar Pligten
krævede Strenghed, saa mild og forstaaende han end kunde se paa
Mennesker. Meget satte han ind paa at skaffe Kirken gode Tjenere
og taa de uværdige fjernet. Samtidig var han ogsaa i sin Bispegerning
fyldt af Iver for Menneskers Frelse; han prædikede med Kraft og
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Varme paa Visitatserne; han kunde tale til de Unge ved Præstemdvielserne med en Aandens Ild, saa det aldrig glemtes; og at han ogsaa
kunde naa de Enkelte paa sine Visitatser, viser hans Beretning fra en
Visitats i Rejsby: »Jeg kom til at tale særdeles vidtløftigt med en
Mand som altid har været meget arrig paa sin Sjælesørger — hvorved
han blev meget bevæget, og da jeg trængte ind paa ham med tormaning til en sand Omvendelse, lovede han det med Taareri Øjnene.«
Men først og sidst bliver det dog som ¿Mwiedhytef, vi mindes Hans
Adolf Brorson Vi elsker disse Salmer for deres skære Skønhed, deres
rene Danskhed, deres Musik — men især deres dybe kristelige Indbod
Det er en i Kristenlivet dybt erfaren Mand, der her taler. Med
Kraft kalder han de sløve og aandeligt sovende op af deres falske
Sikkerhed til Omvendelse og nyt Liv i Gud:
Ak, vidste du, som gaar i Syndens Lænke,
hvor haardt det er, det Satans Slaveri,
du skulde dig et Øjeblik betænke
at søge ham, som dig kan gøre fri!
Ak, hvilken salig Stund du hk,
om du begyndte nu, i dette Øjeblik.

Med Inderlighed har han sunget om Troens Fred og Glæde om
Kærlighed til Frelseren:
Mit Hjerte altid vanker
i Jesu Føderum,
did samles mine Tanker
i deres Hovedsum,
der har min Længsel hjemme,
der har min Tro sin Skat,
jeg kan dig aldrig glemme,
du søde Julenat.

Men mest elsker vi ham, naar hen løfter vort Blik mod aden store,
hvide Flok« og som ingen anden formaar at gøre Haabet om Hunmerig nært og kært:
Det er en liden Tid,
saa har jeg vundet,
saa er den ganske Strid
med et forsvundet,
saa skal jeg hvile mig i Rosensale,
og der evindelig,
hos Gud i Himmerig
med Jesus tale.

200 Aar er forløbet, siden denne Sanger af Guds Naade begyndte
at slaa Salmeharpen. Men endnu synges hans Salmer med samme
Glæde, endnu taler de deres stærke og inderlige Sprog til Menneskers
* ^ Derfor vil vi netop i Ribe drage hans Minde frem — med Tak for,
hvad der blev givet vort Folk og vor Kirke i Hans Adolf Brorson og
hans Salmer.
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„Heimda!" i9 3 2 .
D<m 2. Septeniber ringede -Heimdal«s Klokker for første Gan" i Aar Det var
det Bd^'blive for
A ij^ '^
UdHugter de to foregaaende^ Lørdage, kunde
G
^
^bm ngsm ødet fandt Sted lidt sent bevirkede dog iiménlunde
at Aftenen var imødeset med mindre Forventning og Spænding - h ^ r hno ^
man næsten dobbelt ivrig for at faa begyndt og faa det størst mulige AnM Møder
: n k M t .^ = .r
"S""' ^
meget s t . J i d . t k ^ ^
En udeforstaaende har sikkert ikke i Aar set saa store Tegn paa Røre i „Heim1 4 3 9
y .'
bar den været meget fredeiig, Heimdaiisterne af
1932 har ikke lagt Hovedvægten paa det udvendige, paa -F.rfaMngen« dj" har
kke været nogen Revoiution. Men har Rørelserne ikke været saa store udad d
har de været desto kraftigere, hvad seive Møderne angaar - ikke mindlt for Dis'
k eh r^ H et^ m f R M l?Tde f
i!""' p f^
¡'^a
Møderne, de har virP ræ sid en tei Rø^f Hl U
^ °^ ^ n e Henndalsaftener. Der har ikke været Brug for
^ e ^ f d n ed e^ fa
Heimdaiisterne til at diskutere, mens man maa, e sad nede paa Bænken og halvsov — nej, saa at sige alle har deltaget i Dis
Missionerne - Pigerne maaske ikke saa meget; men dM ligger vel i Rres NMur
at udmærke s,g ved Tavshed i en Diskussion
Snarere har der værM Kanm om
først at naa op paa .Rostra«, afbrudt af en krafti" Klokkeklang ov er i;, , i ,
h T ^ f J - ^ ^ - d GO Øre,. Meget for.k e.l^ 'li^ 'M en M g^ n e% Jret t ' n m i i
ar heldigvis endnu ikke sluttet en Aften med at .være enige« om et eller andetAftenerne derimod sluttet med, at Pedel Nielsen, hilst med kraftum
Klapsalver, er traadt md og efter at have banet sig Vej gennem den store 1M?
Allerede tidligt paa Aaret holdt Adjunkt Lund Foredrag i .Heimdal« M an
vidste, at det vilde blive interessant, og alle var ogsaa krykket hjemmefra Vi blev
til d J n ' f r a n s k ^ v t k e ^ K ^ b e l y s t e Hr- Dund Forspillet. Aarsagerne
til den fransk—tyske Krig, saaledes, at vi hk et lille Indblik i alle de Forhold d e r
k ilr ^ r i^ g i e n d e og ikke mindst Bismarcks politiske Fif. Derimod var der en
kelte, der senere blev skuffede over Hr. Joliansens Oplæsning. Det var dem der
a imod Holberg og nærmest havde glædet sig til at høre -hvor kedelig Ilolber"
Hr'JlMmnsens'
dive' n
T '
grundigt
korrigerede,
rir. jonansens fortriff
fortræffelige
Oplæsning
at .-Den
Stundesløse«
skredefterhaanden
frem D e r som
var
t^ o g ^ M fo H M n fB B a iJ tii^ D
Holberg havde sejret, og de hk ogsaa etkraftigt og velfortjent Bifald til Deling. Døidag den 3. December har Lektor B le n d s tm n
lovet at holde et Foredrag, det vil blive af kirkelig Art, o-M^ TnknGMnJ d de
^
^skutere Kirkens Stilling i det. moderne Samfund.
"
Ogs^a .Luren« har været god i Aar. Blader man blot ganske tilfældigt i-ennem
G n ' r m f ' t ""
"^"S'et de sidste Aar: en Forsidetegning; det har
.Luren« haft hver Gang - smarte kolorerede Tegninger, ikke af Elvm-piger oJ
Biler % æho o s % ^ M en°kk"1
^ e r , °S Nutidens Undgom forstaaiu
o g s^ I n d h o ld e t hJr
^ ^ ? blot ved sme Tegninger har ..Luren« udmærket sig;
ogsaa Indholdet har været rigtig godt, maaske har det ikke altsammen været live
itraMt
stad*ig
swæot efteJ
etter GMkoMhuL^'
.Rekordlurer«, der har været fyldt af^Humør. Redaktørerne
Emnerne er har
naturligvis
de samme som , M l,gere Aar, blot med andre Navne; men Formen Jr M skeBM
Mgtning.«'
å r s e n e , der dominerer i -Luren« - det gør den -dramat!ike
y
naturligvis optaget af dette; i Timerne udspandt
Diskussioner mellem Lærere og Elever, Tavlerne var overmalede meiMdle
Slags politiske Agitationer, og Meningerne var blandt Eleverne omtrent lige saa
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mange som disse. Det var derfor naturligt, at : Heim dal? holdt en politisk Diskus
sion. Man iod Foredraget gaa ud og viede Aftenen heit til Politiken. En konser
vativ III. G er indledede Diskussionen, og man bemærkede hurtigt gennem de umaadelig mange Tilraad, at Forsamlingen var med. Pludselig gaar Døren op, og med
røde Tørklæder om Halsen, i Skjorteærmer og med snavsede Sixpence drøner Kom
munisternes Repræsentanter ind. De forholder sig dog forholdsvis roligt den første
Tid, det var først efter et fortjent Frikvarter, man rigtig mærkede dem. Da man
kom ind efter Frikvarteret, lagde man straks Mærke til de haandmalede Agitations
plakater, som »Kommunisterne« havde ophængt; men snart mærkede man dem
endnu mere. Næppe havde man begyndt Diskussionen igen, før Heimdalisterne
spørgende saa paa hverandre. En modbydelig, stærk Lugt bredte sig hurtigt og
kraftigt i Lokalet. »Hrrrrr« — »Pyh — hvad er det« — »Atisch«, lød det fra alle
Kanter; alle saa uforstaaende ud, undtagen »Kommunisterne«, der begge (de var
kun to) laa hade af Grin. Man blev hurtig klar over, at det var dem, der havde
anbragt Lugtegas i en Krog, og man holdt saa 10 Minutters ekstra Frikvarter.
Senere mærkede man ikke meget til "Kommunisterne«, det var som deres Program
var udtømt — forsvundet med Gassen. Diskussionen endte i de borgerlige Partiers
Fa veur.
»HefmdaD ser nu sin aarlige Opløsning nærme sig hurtigt, men M ser tilbage
paa de mange fornøjelige Aftener, og vi glæder os til det sidste Møde, til Auktionen
og frem for alt til Ballet, der skal finde Sted den 17. December.

Gwwer JbÅKMK.

S t. C a t h a r i n a e K ir k e o g K io s te r .
Af Pastor emeritus H. G. A. Jørgensen, fh. Fårup.
St. Catharinae Kirke og Ktoster, hvis snart 15-aarige Restaurering
afsluttedes med Kirkeindvielsen den 27. November, tilhørte den domi
nikanske Ordensprovins Dacia, der omfattede de nordiske Riger. Brø
drene var afgjort orienterede mod Nord, men havde dog ogsaa Føling
med Klostrene sydpaa, idet de hvert Aar sendte deres Valgmænd til
Generalkapitlerne i de forskellige europæiske Lande.
Om Klostrets og Kirkens vekslende Skæbne henvises, hvad det
ydre angaar, til Vilh. Lorenzen: De danske Dominikanerklostres Byg
ningshistorie (1920). Her skal forsøges en Skildring af det indre Liv
i Klostret, til Dels efter de mer end magre danske Kilder. Overlærer
J. Kinck, der gennem mange Aar arbejdede med den gamle Stiftsbys
Historie, og som skrev et grundigt, men noget tungt Værk derom,
fandt i Bindet af en Raadhusprotokol (fra 1596) nogle Pergamentsblade,
slemt medtagene af Fugtighed og af Bogbinderens Kniv. Det var
Brudstykker af Klostrets Nekrologium (Dødslister) indtil Aar 1528.
Med dette Aar ophørte Indførslerne, sandsynligvis som en Virkning af
Reformationen. Officielt bestod Munkesamfundet, indtil Kong Christian
III under 12. December 1543 gjorde Kirken til en Sognekirke og Klo
stret til et Hospital for »fattige, syge og saare Mennesker«.
Af de højst nødtørftige Oplysninger om afdøde Brødre her kun
følgende:
Bero (d. v. s. Bjørn) betegnes som »dette Huses første Bygmester«
(primus constructor). Desværre faar vi ellers intet at vide om Manden.
Maaske han kan have været Prior, maaske simpel Munk, eller hvad
der vist er det sandsynligste, en rig og from Lægmand, der har kloster
givet sig og siden er blevet mindet i Sjælemesser for Klostrets Vel
gørere.
Disse »Velgørere« fandtes saa vel indenfor som udenfor Klostrets
Mure. En Mand, Evert Kremer nævnes kun, fordi han var gift med
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en Kvinde ved Navn Elisabeth, aabenbart en af Klostrets Velyndere.
Foruden de egentlige Munke opholdt sig i Klostret de saakaldte conversi, mest ældre Folk, der havde samlet sig nogle Skillinger, og som
nu paa deres gamle Dage tilkøbte sig et roligt Alderdomshjem. Adels
manden Tamis Eriksen fra Øster-Lindet kundgjorde 1482 paa Frøs
Herreds Thing, at han med alt sit rørlige Gods havde givet sig ind
i Prædikebrødrenes Orden i Ribe, og at han havde givet Prior Tamis
Bosen Skøde paa hele sit Arvegods. For samtlige Velgørere og deres
Slægt holdtes aarlig en højtidelig »Aartid« (anniversarium).
Til Lægbrødrene (conversi) regnedes endvidere Klostrets Haandværkere og øvrige Betjening. 1518 døde Laurentius sartor (Lars Skrædder),
der faar hædrende Omtale som en »tro Hushovmester« (ñdelis dispensator). Ligeledes som conversus betegnes Kokken (cocus) Dominicus.
Et forholdsvis stort Antal afdøde Brødre, ialt 26, har faaet Ved
tegningen »Præst«, f. Eks. Frater nicolaus Friis sacerdos. En Præst,
hvis Navn er skaaret bort af Bogbinderen, faar det smukke Skudsmaal,
at han »har arbejdet meget for Klostret«. De præsteviede Sortebrødre
skulde ikke blot læse Messer, men navnlig stadig prædike. Prædiken
var en af Ordenens Hovedopgaver, og saalænge Klostret bestod, er der
regelmæssig bleven prædiket i St. Catharinae Kirke, ikke blot for Mun
kene, men for Byens Folk. Denne Forkyndelse tog Sigte paa de brede
Befolkningslag, men havde dog et noget mere skolastisk, lærd Sving
end Graabrødrenes fra det nærliggende Kloster. Sortebrødrene hk et
stort Ry som dygtige Skriftefædre, og da Paven gav dem Privilegium
paa at skrifte hvemsomhelst, der ønskede dem dertil, og hvorsomhelst,
uden Hensyn til Sognegrænser, blev de Sognepræsternes heldige Kon
kurrenter. Mange foretrak dem fremfor Stedets Præst, der kendte sine
Folk for godt.
Gentagne Gange nævner Nekrologiet afdøde Lectorer (Læsemestre).
En Lectors fornemste Opgave var at undervise Novicer, yngre Menne
sker, der foreløbig var paa Prøve. Nogld ses her at være afgaaet ved
Døden, inden de naaede til Indvielsen. Efter endt Uddannelse i Klo
stret blev velbegavede unge Munke sendt til Provinsens studium gene
rale i Skenninge (Linkøping Stift) eller til det sydlige Udlands berømte
Universiteter, hvor de traf Munke fra Tyskland, Frankrig og Italien.
Munke fra Ribe har maaske i Køln mødt Thomas af Akvino (j* 1274),
den katolske Kirkes største Skolastiker.
Haandskriftet nævner nogle Almissesamlere (terminarii). — Som
Tiggermunke gik eller red Brødrene ud »i Termen«, dog vel næppe i
større Udstrækning. Paa disse Ture hk de Ophold hos Velyndere
rundt om i Sognene, og skønt Forholdet mellem dem og Sognepræ
sterne af nærliggende Grunde ikke kunde være særlig varmt, blev der
dog ogsaa ofte vist dem Gæstfrihed i Præstegaardene. Sine Indtægter
hk Klostret ikke saa meget af Tiggeri som af det Jordegods, der i
Tidens Løb blev givet og testamenteret til Klostret. Ribe Hospital
ejer den Dag i Dag Enge i Marsken ved Ribe. Navnet »Trinenge«,
som endnu bruges om visse Engstykker, minder uden Tvivl om St.
Catharinae Klosters gamle Ejendomme.
I nogle Brudstykker af Provinsens Dacias Kapitelbog omtales et
Provinskapitel i Ribe 1253, hvor Sager fra hele Provinsen ses at have
været under Behandling. Ved en saadan Lejlighed samledes de tilrej
sende fra andre nordiske Klostre med Brødrene i Klostrets fornemste
Rum, Kapitelsalen, der nu forlængst er forsvunden.
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Aaret forud blev Kapitlet afholdt i Odeuse. Mellem de tørre Sa
ger tindes en Optegnelse, der giver et Indblik i en af Klosterlivets
Vanskeligheder. Det hedder: aLigeledes byder vi Priorerne, at de enten
skal paagribe eller forjage Apostater, som de træffer paa ai Termen«.
Apostaten var en fra
falden Klosterbroder,
der nu strejfede om
paa egen Haand, i el
ler uden Munkeklæ
der. Blev han ind
fanget, ventede ham
en haard Straf, mest
Fængsel spaa Vand
og Brød«. For rin
gere Forseelser kunde
Synderen slippe med
Paabud om at frem
sige tiere eller færre
xPater nostre«, »Ave
Maria«, aCredo« etc.
Undvigelser synes
jævnlig at være fore
komne i Datidens Klo
stre. Grunden maa
søges, ikke saa meget
i det Tyranni, som en
knarvorn Prior kunde
øve, endnu mindre i
ligefrem Frafald fra
Troen, men snarere i
den dræbende Ked
sommelighed, som var
uadskillelig fra Klo
sterlivet, og som be
virkede, at selv velsindede og fredsommeli
ge Brødre gik og saa
sig gale paa hverandre.
Virkelige Begiven
heder, enten af sørge
lig eller af glædelig
Art, forekom kun
yderst sjældent. Nekrologiet fortæller om
en trist Begivenhed,
der sikkert for en Tid har sat Sindene i Bevægelse, at aMunken Søren
Hansen druknede mellem Ribe og Hellevad«. Han betegnes som professus, rimeligvis en ung Broder, som har aflagt Løftet uden endnu at
have modtaget sin Indvielse. Af opmuntrende Art maa et Kongebesøg
antages at have været, idet Kong Frederik I (1524) i Ribe Sortebrødekloster modtog det norske Rigsraads Hyldningsed, der blev overrakt
ham af den dansk-norske Adelsmand Vincents Lunge.
Den ensformige Tilværelse fremkaldte Anfægtelser, der tilskreves
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Djævelen, særlig Fristelser til urene Fantasier. Sotn et virksomt Værn
anbefaledes i Dotninikanerklostrene den smukke Antifon til Maria, der
begynder saaledes:
Salve regina, mater misericordiæ:
Vita, dulcedo et spes nostra etc.
En velkommen Afveksling under Dagens Ensformighed frembragte
de fælles Maaltider, og det er forstaaeligt, om de i temmelig boj Grad
har lagt Beslag paa de gode Brødres Interesser. Naar Klokken ringede
til Middag, samledes alle udenfor Spisesalen (refectorium), de vaskede
Hænderne i en stor Kumme og marcherede saa ind i Salen i Trop,
først de yngste, sidst Prioren, der begyndte med Fremsigelse af en
lang Bordbøn. Enhver søgte sin Plads, efter at gratias var afsunget.
Lectoren læste saa et Stykke af Skriften, Fædrene eller Martyrlegen
derne. Endelig gav Prioren Tegn til, at Læsningen kunde standse, og
saa først begyndte Maaltidet.
En betroet Plads i Klostrets daglige Liv indtog derfor den Lægbro
der, som stod for Køkkenet og Madlavningen. Nekrologiet nævner en
Kok: Dominicus cocus con versus. En god Kok skulde taalmodig kunde
tinde sig i Klager over Maden. I et engelsk Dominikanerkloster sagde
man, at Kokken skulde være aclean and patienta (renlig og taalmodig).
De to Ord aabner visse Perspektiver.
I ethvert Kloster fandtes Gæsteværelser, eftersom det var en af
Klostrets hellige Pligter at øve Gæstfrihed. Den Broder, som tog sig
af Gæsterne, skulde modtage dem med ¡>Brød og Vin«. Han skulde
være venlig imødekommende, men om fornødent maatte han optræde
bestemt og ikke vige tilbage for at give consilium abeundi, naar Be
søget trak ud.
Ovenpaa fandtes en stor fælles Sovesal (dormitorium). Lige over
for en Række Senge langs Væggen var indrettet ligesaa mange Celler,
aabne foran og foroven. I hver Celle fandtes Stol, Bord, nogle faa
Bøger, Krucifiks samt smaa Billeder af Vor Frue og St. Domingo.
Hjemmedragten var hvidt, uldent Undertøj med et Læderbælte,
hvori der var anbragt Kniv, Skrivetøj, Pose, senere Rosenkrans. Ved
festlige Lejligheder, i Kirken og uden Dørs, bares altid den sorte
Kappe, der i England skaffede disse Munke Navnet: Black friars i
Norden: Sortebrødre. Alle var forpligtede til at anlægge Tonsur med
regelmæssig Klipning og Barbering.
Det 13. Aarhundrede kan betegnes som Katolicismens Glanstid. I
dets Begyndelse opstod omtrent samtidig de to Tiggerordener, Nydan
nelser indenfor Munkevæsenet, og hver for sig ægte Børn af Tiden.
I Modsætning til de jorddyrkende og aristokratiske Benedektinere og
Cisterciensere valgte de Byerne til Hjemsteder og hk især Tilgang fra
det jævne Samfundslag. Deres Historie er rig paa dybe Skygger; men
det bør ikke glemmes, at de ved Prædiken og Skriftemaal har virket
gavnligt i en religiøst og moralsk forkommen Tid, som særlig den
senere Middelalder var. Da Reformationen kom, sluttede ikke saa faa
danske Sortebrødre sig til den og en Del blev evangeliske Sognepræster,
hvortil de som tidligere Prædikebrødre var- vel forberedte.
I Følge Legenden tog den hellige Catharina, en fornem ung Kvinde
i Alexandria, dristig en Disputats op mod 50 hedenske Rhetorer og
Filosoffer. Hun døde (307) som kristen Martyr og blev henrettet med
Sværd, efter at det med Søm forsynede Hjul, paa hvilket hun først
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blev lagt, var gaaet itu. Middelalderens Studenter saa en Beskytter
inde i hende, og selve det filosofiske Fakultet i Paris kaarede hende
til Værnehelgen. Endnu mere pupulær blev hun som den Helgeninde,
der særlig tog sig af de uforlovede unge Piger. I Paris gaar disse i
Procession gaa St. Gatharinas Dag (25. November) med blaa-hvid-røde
Huer paa Hovedet.
^ . i- I Ribe var St. Catharina aabenbart vel anset, saa længe Katolicis
men stod ved Magt. Et Sidealter i Domkirken bar hendes Navn, og
samme Sted ses endnu en mægtig, i'emarmet Metallysestage med St.
Gatharinas Billede — samt Sværdet og Hjulet — indgraveret i en Pult
midt paa Stagen. I Vejrum Kirke ved Struer findes et gammelt Alter
skab med Scener i Alabast af Helgenindens Liv og Død.
.Kirke og Folk 19 8.

J ø r g e n M ic h a e ts e n s S k u e s p iH e r - D e b u t.
Tidligere Piantør og Administrator paa Sumatra, Vilhelm Jung,
der er Søn af Boghandier Emil Jung, Skive, beretter i -Skive Folkeblad« om et Møde. han havde i Neapel med den danske Boghandler
J. Michaelsen. Denne tog i 1894 4. El. Hovedeksamen fra
Ribe Katedralskole. Han kom i Boghandlerlære, men vilde være
SkuespiHer og skulde debutere i Skive. Han fortalte til Jung:

Selvfølgelig havde jeg hilst paa Boghandlerne dér i Byen, og Deres
Fader havde da ogsaa lovet at overvære min D e b u t........
Aftenen var uden Tvivl en Kæmpefiasko og uforglemmelig for TilJeg ventede med lidt Ængstelse paa Avisernes Bedømmelse af mine
Præstationer, selv om jeg naturligvis var overbevist om, at jeg maatte
vise Overbærenhed mod den lille Bys Journalister, som muligvis stod
aldeles uforstaaende over for min Genialitet som Skuespiller, og jeg
maa sige, at Kritikken tog saamænd lemfældigt paa mig. Naturligvis
fandt man mit Spil for kraftigt og voldsomt og mit Sprog uforstaaehgt,
o<? det var saamænd ikke underligt, for det var jo mest hvæsende Lyde
og snurrende R'er, men ret beset mente jeg dog at kunne læse mel
lem Linierne, at man havde Fornemmelsen af, at jeg var begyndt min
Vandring mod Tinderne.
Bevæbnet med Avisernes Kritik tog jeg Mod til mig, stak Hovedet
i Vejret og gik ind til Boghandier Jung. Han stod bag sin Disk med
Hatten paa Hovedet og kløede sig i sit Skæg.
»Naa, saa der kommer De«, sagde ban, »sølle Høved! Det var en
enestaaende Aften. Jeg har aldrig i mit Liv set en saadan Idiot paa
en Scene 1 Nu er de forhaabentlig færdig med at skave Dem paa Te
atret i det her Liv. De stakkels Mennesker, der var dumme nok til
at gaa i Teatret i Gaar Aftes, er jo syge i Dag — af Grin. De sku'
hellere tal' Dem noget nyttigt for i Stedet for at rende rundt i hele
Landet som en umulig LøjserD
Saa stak jeg af! Der var ikke noget om »opdukkende« eller »skjult«
Talent i den Salve, som i Avisernes Kritik. Det var rene Ord for
Fribilletten! Min Debutaften var den eneste Gang, jeg stod paa en
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Scene. Sønderknust rejste jeg som Boghandler ud i Verden, og er nu
havnet her.
Senere takkede Michaeisen »den fornuftigste og ærligste Mand«, han
har truffet i sit Liv. I 1904 nedsatte han sig som Boghandler i Nea
pel, hvor han virkede til sin Død.

Efteraarets store Begivenhed i Ribe var Genindvielsen af St. Catharina: Kirke
der fandt Sted den 27. November.
En graa Novemberdag er det, med piskende Hagibyger over Byens Tage, hvor
Fiagene gaar tii Tops paa Domkirken, paa offentlige og private Bygninger.
Medens Klokkerne kimer, begynder Folk ved Halvtitiden at indRnde sig til
Festgudstjenesten.
Herligt ser Kirkerummet ud med sine hvide Hvælvinger, der straaler i Skæret
tra det elektriske Lys i de gamle Lysekroner og Vokskærterne i Stagerne paa Alter
og i Lysarmene i Koret. Her er mange Mennesker, benimod de 900.
Her er Byraadets Medlemmer in pleno. Her er Menighedsraadsmedlemmerne
tor den gamle Klosterkirke og for Domsognet og for Øster Vedsted, og her ses en
talrig Repræsentation for de dygtige Haandværkere, der var med at rejse Huset.
- lu
Arkitekt, Hr. Lønborg Jensen, smiler glad i Koret, hvor en Række særligt
indbudte har faaet Plads.
°
Vi bemærker Kirkeministeriets Repræsentant Departementschef Holbøll i Galla,
Departementschef Svendsen, Justitsministeriet (hvorunder Klosteret sorterer), Muse
umsdirektør Dr. Mackeprang, Folketingsmændene fhv. Forsvarsminister S. Brorsen,
Hans Jacob Sørensen og Bomholt, og som Medlemmer af Finansudvalget fhv. Kirke
minister Pastor Poulsen og Folketingsmand Kyed. Endvidere ses Ingeniør Holm
Professor Schønweller, Entreprenør Thomsen, Aalborg, Maleren Konservator Harald
Munk, Stiftskasserer Østergaard, Amanuensis, Dommerfuldmægtig Bruun, Hosnitalsforstander Lerche-Thomsen m. il.
'
Rundt om ses blandet med den nuværende Menigheds Medlemmer Ansigter af
gamle Ripensere, der er kommen til Byen i Dagens Anledning, eller Folk, der har
gjort Rejsen af gammel Kærlighed til Byen. Vi nævner Konsul Windfeld-Hansen
Vejle, afd. Biskop Kochs Svigersøn Overlæge ved Diakonissestiftelsen Dr. med.
Johannessen med Frue, fhv. Dommer Saxild, Medlem af Ripenser-Samfundets Be
styrelse fg. Sekretær i Udenrigsministeriet Frode Schøn.
Præsteprocessionen, der ankommer paa Slaget ]0, tæller ca. 30 Personer. I
Spidsen gaar Stiftamtmand Herscbend og Biskop Westergaard. Derefter følger
Stiftsprovst Dr. Scharling med Kirkens Sognepræst N. P. Nielsen og derefter Kir
kens tidligere Sognepræster Provst Simon Hansen, Helsingør, Provst Thyssen, Ribe,
og Provst Tønnesen, Taarup-Kvols. Endvidere ses i Processionen bl. a. Dommer
Tvermoes og Politimester Strøbech, begge i Galla, Kirkehistorikeren Pastor Severmsen og en lang Række andre Præster.
Efter Salmen "Den signede Dag« holder Biskop Westergaard Indvielsestalen,
og efter Indvielsen taler Sognepræst N. P. Nielsen.
Om Eftermiddagen er der Koncert og Foredrag af Pastor Severinsen i Kirken,
og Dagen slutter med et af 400 Mennesker besøgt Kaffebord i Teatersalen.
Udgivet af Ripenser-Samfundet
Redigeret af K. H. Rosenstand
Trykt i Stiitsbogtrykkeriet i Ribe
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P a s to r e m e r i t u s H o lg e r R o s e n s ta n d .
5. Marts 1849. — 8. Januar 1933.
Den 8 . Januar er Pastor emeritus Holger
Rosenstand død i sit Hjem i Frederikssund,
84 Aar gammei.
Hoiger Rosenstand var iødt i Aarhus den
5. Marts 1849 som æidste Søn af den senere
Sparekassekasserer i )>Den gamie Sparekasses
i Ribe, Kammerassessor Sigvard Rosenstand,
og var saaledes Broder til Bankdirektør C.
Rosenstand i Ribe (død 1931), Pastor Otto
Rosenstand i V. Vedsted (død 1929) og Parti
kulier F. Rosenstand i København (død 1932).
Holger Rosenstand blev Student fra Ribe
Katedralskole i 1867 og teologisk Kandidat i
1873. Samme Aar blev han dansk luthersk
Præst i Manistee, Michigan, U. S. A., hvor han virkede i 4 Aar. I
Sommeren 1874 rejste han 4000 miles for at opsøge Danske og stifte
Menigheder indenfor Staterne.
I 1878 blev han Kapellan hos sin Svigerfader Pastor Knudsen i
Eltang ved Kolding og efterfulgte denne som Sognepræst. I Eltang
virkede han i 26 Aar, indtil han blev Sognepræst for Frederikssund
og Oppe-Sundby i 1904, og i dette Embede virkede han til 1923 og
oplevede det sjældne 50 Aars Præstejubilæum.
Holger Rosenstand var en særpræget Personlighed blandt vore
Grundtvigske Præster og et trofast Menneske. Højt op i Aarene be
varede han et godt Helbred, og endnu sidste Sommer prædikede han,
naar Lejlighed gaves, baade i Frederikssundogi Vartov Kirke, og han
fulgte interesseret med i Tidens kirkelige Rørelser. Han, der siden

1926 havde været Enkemand, boede ved Frederikssund sammen med
en Datter og efterlader desuden flere Sønner, hvoriblandt Afdelingslæge
Knud Rosenstand ved Sindssygehospitalet i Middelfart.
Han var dekoreret med Ridderkorset.
Sine Minder fra Amerika har Holger Rosenstand samlet i Bogen
»Fra de store Søers Lands, og han har desuden skrevet »Natur og
Aand« (populær Ethik), »Under Egenes Ly«, »Forbilledet i Johannes
Evangeliums, »Kirken i Hjemmet« og »Nadverens.
Sin Barndoms- og Skoleby, Ribe, glemte han ikke, og ofte gæstede
han i sin høje Alderdom de gamle Steder. Ripenser-Bladet havde hans
varmeste Interesse, og her skrev han nogle baade interessante og for
nøjelige Erindringer fra Hjemmet i Ribe i 1864.
I Skoledagene var han med til at stifte Foreningen »Hejmdal«, og
han var den sidst levende af Foreningens Stiftere.

L IT T E R ! S rE T Å A IIM g ,
Den 29. Januar holdtes den aarlige Skolefest med Komedie og Bal.
Der opførtes Holbergs »De usynlige«, der modtoges med forstaaende
litteraturhistorisk Indstilling og stærkt Bifald.
Adjunkt Johansen havde sat sine Elever i Scene paa udmærket
Maade, og Eleverne selv var gaaet med Liv og Lyst til denne littera
turhistoriske Opgave, der ikke var helt let. Opgaven løstes særdeles
nydeligt. Vi vil give et enkelt ug-r- og flere mgX og mg. Publikum
morede sig storartet over denne Holbergs kostelige Maskekomedie, hvor
den sarte Forelskelse og »Elefantforliebelsen« gror Side om Side.
Mellemaktsmusikken udførtes smukt af Fru Seminarieforstander
Haar og Herrerne Lektor Nørregård, Seminarielærer Boesen og Musiker
P. Poulsen.
Harald Jacobsens Dekoration var udmærket.
I det traditionelle Smørrebrødsbord efter Forestillingen deltog 250
Personer. Der var de traditionelle Taler og Sange og sluttelig et
vellykket Skolebal.
*
Det aarlige Forældremøde holdtes den 24. Februar.
Amtslæge Bundsgaard holdt Foredrag om Sygdomme hos Skolebørn.
*
Skolen har nu faaet et Solur, ligesom for en Aarrække tilbage.
Uret er anbragt paa sin gamle Plads midt i Rosengruppen ved
Indgangen til Skolegaarden og har som Underlag det gamle Solurs
Sokkel.
Det nye Solur er af Bronce og har kostet 185 Kr. Udgiften er
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udredet af det Thura-Falsterske Legat, hvis Midler gaar til Skolens
Udsmykning.
*
Den 24. Maj er den 18-aarige Elev paa Ribe Katedralskole Frode
Jensen, Søn af Pastor Jensen i Gørding, død paa Ribe Sygehus.
Den unge Mand, der skildres som et dygtigt og i alle Maade til
talende Menneske, skulde være Student nu i Sommer. Da. skriftlig
Eksamen begyndte, følte han sig syg. Det lykkedes ham at fuld
føre den danske Stilopgave, men saa brød han sammen, og Skolen
lod Lægen hente. Det viste sig, at han havde Blindtarmsbetændelse,
og han blev straks opereret paa Ribe Sygehus. Der var imidlertid
stødt Bughindebetændelse til, og det blev Døden.
Den unge lovende Elevs bratte Død gjorde naturligvis et stærkt
Indtryk saavel paa Lærerne som Eleverne paa Ribe Katedralskole, som
ogsaa ude i Byen.
Ved Begravelsen var Skolens Lærerpersonale repræsenteret af Lektor
Nielsen og Adjunkt Frøken Willemoes og Kammeraterne af Gymnasiast
Gunner Johnsen.

B e v a re ls e n a f ,,H ans T a v s e n s H u s".
»Hans Tavsens Hus« i Ribe eller rettere betegnet det gamle Bin
dingsværkshus paa Hjørnet af Torvet og Skolegade, der ved Museums
inspektør Hugo Matthiessens Undersøgelser har vist sig i sin Kærne
at rumme ganske vist svage Spor fra Hans Tavsens Tid, saa det maa
formodes i sin oprindelige Form at have udgjort en Fløj af
den forlængst forsvundne gamle Bispegaard, er nedrevet og skal nu
erstattes af en Rekonstruktion med Anvendelse af det gamle Bindings
værk og en Del af de gamle Sten efter Tegning af Arkitekt Axel Hansen.
Ripenser-Samfundets Medlemmer er med til at rejse Huset. En
Ven af gamle Bygninger Direktør Hjerl Hansen i København ofrede
12,500 Kr. for at muliggøre Rejsningen af Huset som Ramme om
Ribes antikvariske Samling, 10,000 Kr. skaffedes ved Salg af Samlin
gens nuværende Bygning ved Stiftsmuseet, og københavnske Blade og
»Ribe Stifts-Tidende« tilvejebragte ligeledes ved Indsamling et betyde
ligt Beløb. Ialt er fremskaffet op imod 30,000 Kr.
Længe havde Husrækken i Skolegade været erhvervet af Kommunen,
der i sin Tid ønskede at opføre en Administrationsbygning paa det
forfaldne »Hans Tavsens Hus«' Plads, men Tiden var ikke dertil.
Senere kom Tanken op om en Bilparkeringsplads paa Grunden, og
da' man fra Vejmillionerne opnaaede et Tilskud paa 25,000 Kr. til
Reguleringen af det farlige Hjørne overfor »Klubbens Hotel«, hvorved
det lille morsomme Hus for Enden af Puggaardsgade skulde forsvinde,
slog Byraadet til.
Behjertede Mænd udenfor Byraadet traadte da til sammen med
Repræsentanter for Byraadet og Nationalmuseet for at tilvejebringe en
Plan, der paa en Gang ikke slog for meget i Stykker og samtidig tog
Hensyn til Nutidens Krav.
Det lille Hus for Enden af Puggaardsgade bevaredes, dog saaledes
at det skulde rykkes noget tilbage og genopføres i sin gamle Skikkelse,
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S a a le d e s o p fø r e s d e t r e k o n s tr u e r e d e „ H a n s T a v s e n s H u s" .
Billederne er velvilligst stillet til Raadighed af : Ribe Stifts-Tidenden

idet det dog bliver et Fag smallere. Fra dette Hus skal den ned
revne Husrække erstattes af en Mur med en Indkørsel ind til den nye
Parkeringsplads, flankeret af Piller, kronet af de gamle Sten-Kugler
fra Nørreport,
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Dette var, hvad der naaedes i første Omgang.
xHans Tavsens Hus« var derimod ikke fredet som Huset for Enden
af Puggaardsgade, og her stod man ganske magtesios paa Grund af
manglende Pengemidler!
Hjælpen kom først ude fra. I »Kristeligt Dagblad* slog cand. mag.
C. F. Balslev til Lyd for Husets Bevarelse, og Pastor Dr. L. Koch
sluttede sig hertil i »Berlingske Tidende«, »Ribe Stifts-Tidende« fulgte
efter, der nedsattes en Komité i Ribe, og paa vor Formand Læge Foghs
Tilskyndelse udsendtes et Opraab til R. S.-Medlemmer. Agitationen
Skolegade efter Reguleringen.

Paa Pladsen ved Træerne, der bevares, erstattes den lille Kiosk med det genopførte
»Hans Tavsens Hus«.

frugtede, og »Hans Tavsens Hus« genopføres i rekonstrueret Skikkelse,
gaaende ind som et Led i Reguleringsplanen for Skolegade, og dermed
er qpMttaef,
der %wtde opM%%ay.
I de sidste Dage har et Møde af Ribeborgere, der efter at hele
Husrækken er nedrevet, har fortabt sig i den kønne Udsigt til Dom
kirken og mod Sønderportsgade, søgt at faa Byraadet til at ændre sin
Beslutning, saa man lod Pladsen ligge aaben, men herpaa kunde By
raadet naturligvis ikke indlade sig.
Paa den anden Side ha vde en Del Venner af Ribe i København, hvoriblandt
ogsaa vor Formand Læge Fogh, der skrev Artikler derom i »Berlingske
Tidende«, slaaet til Lyd for Bevarelsen af Skolegade i dens gamle
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Skikkelse gennem Restaurering af samtlige Gadens Huse, og protesteret
mod den foreliggende Plan overfor Ministeriet, men forgæves.
Undertegnede maa til Fulde indrømme, at dette havde været den

ideelle Løsning — men paa Sagens nuværende Stadium var den des
værre
bl. a. af økonomiske Grunde. »Hans Tavsens
Hus* var nu saa brøstfældigt, at det under alle Omstændigheder først
maatte nedtives til Grunden, og Huset for Enden af Puggaardsgade
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viste sig ved Nedrivningen at være fuldkommen pulveriseret af Hus
bukke. De mellemliggende Huse i Gaden har altid været uden kultur
historisk Værdi.
Den Plan, der nu realiseres, redder af Bybilledet, hvad reddes
kunde og det paa en særdeles smuk Maade.
Hz&e i Juni 1933.
J&w H. Ro.yeM.S'iaMd.

„R. S."s og „Ribe Stifts-Tidende"s indsamlingsliste.
Listen viser bi. a. Bidragene tit :Hans Tavsens Huse ira R. S. Medlemmer.
Flere af vore Medlemmer har dog ydet Bidrag gennem københavnske Blade. Hvor
intet Hjemsted er nævnt, er dette Ribe.
Stiftsprovst Dr. Scharling 50; Redaktør Wihemoes 50; Frk. Bodil Wiilemoes,
Prag 10; Adjunkt Frk. E. Willemoes 10; Læge Svith 40; Ingeniør J. Styrup 10;
Snedkermester H. Dau 10; C. P. 10; Byarkivar TermansenlO; Forstander Haar 30;
Seminarielærer Boesen 10 ; Rektor Willumsen 10 ; Biskop Westergaard 20; Unævnt 5;
Seminarielærerinde Frk. Langmack 30; Erna og Roger Nielsen. København 100;
C. og M. 10; Konsul Ejnar Christensen, København 10; Professor Chr. Blinkenberg,
København 10; cand. mag. Frk. Inger Blinkenberg, København 5; Fru Laura Kofoed,
København 10; Konsul M. Windfeld-Hansen, Vejle 100; Lektor Frk. Ellen Noack,
Rønne 100; Forstander Axel Noack, Ringe 100; Ekviperingshandler A. Frederiksen
25; Journalist Rosenstand 5; Frk. Ingeborg Kristensen 5; Robert Hjort, København
5; Pastor A. Blinkenberg, Skanderborg 10; Frk. J. C. Fischer, København 10; J.
C. 10; B. B. 5; A. L. 5; R. Jordahn, København 10; Harald Bech & Co., Køben
havn 10; Lektor H. Boisen, Hillerød 10; Fru J. Daugaard Peters 5; M. F. 10; Lærer
inde Frk. Anna Sørensen 10; Lektor Blendstrup 10; Landinspektør Balslev 10; Fru
Dr. Cold, Esbjerg 20; E. R. 5; G. V. 10; L. M. 10; V. Prosch Jensen, København
5; Postmester M. J. Voss, Ringe 10; Dr. Frk. Kirstine Styrup, København 50; Fhv.
Dommer Chr. Ferslev, Køge 50; Malermester Gorlyng 5; Provst Thyssen 10; In
geniør Max Steppinge, Lyngby 10; Fru M. Brodersen Steppinge, Lyngby 10; Frk.
Mary Harbye; Sønderho 20; E. M. 5; V, 1; Unævnt 20; Postassistent N. P. Nielsen,
København 5; Fhv. Sognepræst Hassing, Vindelev pr. Jellinge 5; Borgmester Kaalhauge 100; Læge P. Schmitz, Thisted 10; Læge Knud Fogh, København 50; M. M. 5;
Uden Mærke 10; Læge Fasting-Hansen, København 10; Grosserer Cand. phil. Kai
Eldal, Odense 10; Skovrider A. Hornemann, Frederikshavn 5;FruM arieM einhardt,
København 10; Pastor Noack, Flensborg 20.

BiHeder fra Ribe.
Brudstykker af en gammei Ribe-Discipels Erindringer.

1. ind!tedning.
Skønt mæt af Dage med graauet
Haar
Og furet Pande nu her jeg staar
Og føler Kraften er ringe,
Skønt længst forstummed min Ung
doms Sang,
Saa prøver jeg dog endnu en Gang
At faa en Streng til at klinge.
Den Streng, der stemtes i Ung
doms Aar,
Den hk sin Klang af den lyse Vaar,
Af Liv og Længsel derude.
Nu sidder jeg i en Lænestol
Og kan kun glædes ved Vaarens Sol
Igennem Vinduets Rude.

Saa vil jeg prøve at trylle frem
En Mindekrans fra det gamle
Uljem,
Hvor Aaen løber i Enge.
Endnu jeg ser for mit indre Blik
De Dage, da vi i Skole gik
Som lange opløbne Drenge.
Jeg mindes ofte den gamle By,
Jeg husker Skolen i Kirkens Ly
Den stille, bugtede Gade,
Just ej med Glæde mit Skoleliv;
Langt heller Sommerens Tidsfor
driv,
Naar Høet lægges i Lade.
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2.

Ribes Pris.
Her, hvor Stormens barske Sange
Toner over lave Eng,
Lundens Sanger flygter bange,
Thi for svag er her hans Streng.

Saaiedes blev der sunget en Gang ved en Fest,
Hvor selve Danmarks Konge var Smaastadens Gæst.
Det lyder saa vemodigt, man tænker jo let,
At Ribe er en øde, en barsk og nøgen Plet.
Men saadan er det ikke, det ved jo enhver,
Som har de jydske Enge med de blanke Aaløb kær.
— Ved Ribe By der dufter saa mangen Rosenhæk,
Og gennem Engen glider den smilende Bæk.
Storken bygger Rede paa Tagets høje Tind,
Den muntre Svale flyver i Forstuen ind,
Solsorten lader lyde sin sødt smeltende Røst,
Og Havens Sanger synger mod jublende Bryst,
Graalærken slaar sin Trille og stiger mod Sky.
Jo, Ribe har sit Fuglekor, trods nogen anden By.
(Det siger Halfdan Lange, som ganske sikkert véd
Om Ribes Fugleverden særdeles god Besked).
Er Egnen som en Ørken, hvad nogle sige vil,
Er Ribe den Oase, som hører dertil.
3.
Skolen.
Bagom den gamle Kirke, gennem Smøgen
Der trasked vi til Skole i al Slags Vejr og Vind,
I mørke Vintermorgen, i Kulde, Regn og Slud,
Paa skønne Foraarsdage, naar Linden sprang ud.
(Jeg tænker paa de Linde, der langs med Muren staar,
Den Vagt af stolte Kæmper om
Ga%rd,
Som Tidens Tand desværre har givet Ulivssaar).
Hvor var de Gader smalle og Husene dog smaa,
Den Storhed,
rummed, vi neppe nok saa
— For os var Kirken bare saa gammel og saa graa —
Det var jo i en ringe, en smaatskaaren Tid,
Man søgte mest at klare sig med Nøjsomhed og Flid;
End Tyngden af den tabte Krig laa over Land og By
Og ikke mange tænkte paa at svinge sig mod Sky.

Saa naaede vi vor
vi gik ad Trappen op,
Vi var jo kun en lille, ubetydelig Trop;
Tre—Ure Mand i Klassen, det var en given Sag,
Ja
var alene i Aar og i Dag.
— Blandt Lærerne jeg mindes den gode, gamle Kreds,
Hvoraf de allerfleste var op mod de Treds.
De havde slidt og kæmpet, til Lokkerne blev graa,
Thi stor var Børneflokken, men Kaarene smaa.
Jeg som Eksempel nævner kun TfMtyaørd, Ah'McA og RRy,
De røgted deres Gerning, hver paa sin egen Vis,
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En var lidt for lemfældig, en anden stiv og tør,
En gemte paa en Rest af sin Ungdoms Humør.
Men Æ?WMp, det var Manden, som skabte Skolens Aand,
Han ledede Flokken med fast og myndig Haand
— Der gaar han over Pladsen med hurtige Skridt,
Jeg ser et Blik i Brillerne og Munden sammenbidt!
Naar Dagen først begyndte, saa gik det Slag i Slag;
At lære, hvad man skulde, var ej saa let en Sag,
Der var en rædsom Bunke forskellige Fag
— Latin stod paa Menuen hver eneste Dag —
Dog lærte vi adskilligt, det maa jeg sande nu,
Men den Gang sad jeg ofte modfalden i Hu;
Det gik jo kun saa slideligt, lidt kedeligt, lidt trist,
Dog naaede vi Maalet, fik Artium til sidst
— Saa letted vi vort Anker, saa stævned vi mod Øst,
Vi kom til Hovedstaden, tog fat med Liv og Lyst,
Og en og anden naaede at komme højt paa Straa.
Berømte Prq/e.s'.swer blev ikke ganske faa
— Den
JPrisaf f Danow vi ikke glemme maa —
Ja selv iblandt dffMMb'e én findes der vist,
Og, last not least, maa nævnes en
(Fortsættes).

A n d e rs P e d e r s ø n R o m d o r p h .
Jutens glemte Sanger 1 Ribe,
100 Aar før Brorson.
Seminarieforstander
i Ribe, der tidligere med Held har
fremdraget smaa Rariteter fra Ribes Historie af kirkehistorisk Tilsnit,
har i Ribe Statsseminariums Elevforenings Aarsskrift for 1933, der
nylig udsendtes, skrevet en fornøjelig lille Afhandling om Ripenseren
JMefaøw Rowtdorp/t, der skrev Julesalmer i Ribe 100 Aar før
Hans Adolph Brorson, Salmer, der, sammenlignet med Brorsons herlige
Poesi og Kraft, maa kaldes »poetisk Husflid«, men som alligevel for
300 Aar siden lød i Ribehjem og paa Gaderne for Godtfolks Døre.
I Domkirkens nordre Sideskib i Ydermuren findes en anselig Lig
sten længst mod Øst og højt paa Kirkens Vestvæg mod Nord et
Epitafium.
Tilsammen fortæller de to Mindesmærker om salig Magister Anders
Pedersøn Romdorph, der i 10 Aar var Rf&e
derpaa 9 Aar Ærkedegn, Kannik og »Ædil« (Kirkeværge) ved Domkirken,
født 1605, død 29. Marts 1649, gift med en Sønnedatter af Anders
Sørensen Vedel, Dorothea, der overlevede ham og siden ægtede den
rige Medicus og Kannik Ludvig Pouch. Paa Epitafiet ses Dorothea
sammen med sine to Mænd.
Romdorph, der formentlig stammer fra Romdrup ved Aalborg, blev
i 1630 Rektor ved Ribe Katedralskole. Det var i de Tider ikke nogen
straalende Periode for Skolen — og Byen. Wallensteius Soldater havde
plyndret Byen, og Efterkrigstidens Virkninger viste sig i Svingninger
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mellem lave Udskejelser og religiøs Bodsfromhed. Et ofte omtalt Jær
tegn paa Mellemdammen, en mystisk Indskrift paa Byfoged Ditlef
Hansens Rude, havde vist sig, og den fromme Biskop Jens Dinesen
Jersin sad paa Bispegaarden i Skolegade og tolkede Tidens Tegn til
Opbyggelse for de opskræmte Indvaanere af Staden. I 1634 rasede
den store Stormflod, der ganske vist i selve Ribe By kun kostede 6
Mennesker Livet.
Om Skolens Tilstand faar man et Begreb, naar det i et Brev fra
Lensmanden paa aRiberhus«, velfornemme Hr. Albert Skeel, liedder:
xHer findes nogle skole personer her ud i byen, somme aff dennom
haver slaget borgernes winduer ind om nattethide, somme aff dennom
haver sielff herde offuerfalden en paa gaden oc huget hannem 4 saaer,
som badskeren skal have 16 Rdl. for at heele.«
Med Lærerne stod det heller ikke altid godt til. En af dem, der
havde forsyndet sig grovelig mod det sjette Bud, maatte rømme af
Landet, men kom senere tilbage og — fik Præstekald, sic!
I Romdorphs Rektortid omgikkes Kong Christian den 4de med Planer
om at gøre Stiftsstædernes Latinskoler til xGymnasier«, en Art Mellem
ting mellem Skole og Universitet, og det var formentlig med Hen
blik paa et Professorat, at Romdorph disputerede for Graden ved
Universitetet.
Fjerde Christians Planer blev imidlertid ikke til noget, maaske var
Aarsagen, at >Riget fattedes Penge«, ligesom nu. Ribe fik ikke noget
jydsk Universitet.
I 1640 fik Romdorph overdraget et Prælatur eller Kannikedømme
ved Domkirken. Han betænkte Skolen med et Legat paa 100 Rdl,
til fattige Disciples Understøttelse (Legatet er nu overgaaet til Stipendie
fonden). Under hans Rektorat blev Skolen restaureret, og han lod
ved den Lejlighed over 12 Døre opsætte latinske Sentenser, hvornm
kan læses i Terpagers Hnscriptiones«.
Men nu kommer vi til Salmerne.
Siden Reformationen var det Skik, at Skoledisciplene ledede Kor
sangen i Domkirken, men de sang ogsaa ved Godtfolks Døre, nemlig
om Julen, og det var Skik, at Rektor skrev Sange til sine Drenge om
Julen, som aScholeBørne haffve lærdt at siunge i Scholen oc Kircken,
i Huse oc udenfor«.
I 1668, altsaa en lille Snes Aar efter Romdorps Død, udgav en Ven
af hans Hustru, Jørgen Larsen Aaskov Ripensis, den Gang Præst i
Søllerød, Romdorphs Salmer, en lille uanselig Oktav, der nu kun findes
i to Eksemplarer, et i Universitetsbiblioteket og et i Karen Brahes
Samling i Odense.
I Bogen er xsammenskreffvet« ati frydelige Jule-Sange« fra Tiden
1632-1641.
Forstander Haar anfører Prøver paa disse ofte ganske enfoldige
Julevers og en enkelt Salme gengives i sin Helhed. Teksten ledsages
af nogle gamle Melodier, hvis Noder Seminarielærer Boesen har om
skrevet til moderne Noder, ligesom han har harmoniseret Melodierne.
Som Prøve anfører vi sluttelig et af Salmeversene:
Ht Barn er fød i Jødeland
Aff en Jomfru oc den Hellig Aand.
Hvo kan ej undre sig derpaa,
Her legger udi Klude oc Straa
All Verdens Glæde og Attraa.«

Rr. Raar tilføjer, at han har haft Glæde af at fremdrage den gamle
Ribedigter, der 100 Aar før Brorson famlende anslog de Strænge, som
først denne gav fuldtonende Klang. Der er sikkert mange, der vil
læse den lille Afhandling med Interesse. Den foreligger i Særtryk
(23 Sider).
X. Æ R.

Fortsættelsen ai Kinchs Æi&e Hys JTistoWe, hvis Hovedredaktør er Museums
inspektør Hugo Matthiessen og hvoraf 1. Bind (1660—1770) udkom i 1929, skai
fortsættes med endnu et Bind. Det er muligt, at dette Bind vil foreligge i den
kommende Vinter. Det projekterede Bind, hvis Udarbejdetse attsaa er temmelig
langt fremskredent, vil slutte af op i Frederik 6.s Tid.
Lærerinde Frk. Anna Sørensen havde den 6. Januar virket i 40 Aar som Lærer
inde ved Ribe Borgerskole, ligesom hun ogsaa i ca. 10 Aar har deltaget i Arbejdet
med Seminarieelevernes Uddannelse i praktisk Skolegerning.
Frk. Sørensen har gennem den lange Aarrække udført et meget dygtigt og
interesseret Arbejde, som vil bevares i taknemlig Erindring hos hendes gamle Elever.
Fra den 31. Juli har hun taget sin Afsked fra Skolen.
Den bekendte Arkæolog, Professor Dr. pbil. Clir. Blinkenberg, fyldte den 13.
Februar 70 Aar. Chr. Blinkenberg er født i Ribe som Søn af afdøde Kunstdrejer
Blinkenberg. Det er den græske Oldtids Mindesmærker, Professor Blinkenberg har
helliget sit Livs Forskergerning, baade arkæologisk, kunstnerisk, historisk og folklori
stisk betragtet. Vi anfører, at det var Professor Blinkenberg, der sammen med en
anden kendt Ripenser Dr. phil. K. F. Kinch i 1902—1905 ledede Carlsbergfondets
Undersøgelser paa Lindos og Rhodos.
Professor Blinkenberg, der for nogle Aar siden trak sig tilbage fra Lærerger
ningen ved Københavns Universitet, nyder høj Anseelse i videnskabelige Kredse i
Ind- og Udland.
Overlæge P. Nielsen i Ribe kunde den 20. Marts fejre 40 Aars Lægejubilæum.
Efter længere Tids Svagelighed, en Hjertesygdom, er en velkendt Ribeborger,
Toldassistent Th. Christiansen afgaaet ved Døden, omtrent 56 Aar gammel.
Thomas Christiansen var født i Flensborg den 9. April 1877 som Søn af senere
Former i Ribe Christiansen og Hustru, født Olesen. I 1892 tog han 4. Klasses
Hovedeksamen fra Ribe Katedralskole og ansattes samme Aar paa Svineslagteriets
Kontor i Esbjerg. I 1894 blev han Toldkontorist, i 1899 Toldfuldmægtig og i 1908
Toldassistent. Med Undtagelse af et Aar, 1921, da han var ansat ved Toldvæsnet
i Middelfart, har han hele Tiden gjort Tjeneste paa Ribe Toldkontor.
Overassistent H. Windfeld Hansen ved Ribe Jernbanestation er fra 1. April
udnævnt til Stationsforstander ved Troldhede Station.
Hr. Windfeld Hansen kom i Statsbanernes Tjeneste den 1. Maj 1900
og har siden 1. November 1913 forrettet Tjeneste ved Ribe Station og siden 1. Juli
1931 som Overassistent.
Forfatteren Aage Barfoed har i Radioen læst sin lille ribehistoriske Fortælling
fra Hekseprocessernes Tid under Christian den Fjerde. Titlen var ¡-Birthe Lauritsdatter af Ribex efter Hovedpersonen, en gammel Kone fra *Gæsteboderne« i Brudeslippe, der blev brændt som ¡¡Heks: i 1642. Den lille Fortælling med Kolorit fra
Ribes mørkeste Historie, gav i fortættet Form Bud om hine Overtroens mørke Tider.
Wilfred Hansen, Søn af Sparekassekasserer Hansen, Ribe, har bestaaet juridisk
Embedseksamen med første Karakter.
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Malerén Walther Memhardt har til Museet i -Hans Tavsens Hus' skænket et
Smukt Maleri, forestillende Idyllen i den gamle Gaard før Nedrivningen med
blomstrende Hyld i Forgrunden, et Billede med den rette Ribestemning.
Maleren Stephan Ussing har skænket et stemningsfuldt Gaardinteriør fra -Hans
lavaens Hus«, taget fra den gamle Gaard, der nu som den t w gaar over i Historien
Billedet bortloddedes til Fordel for -Hans Tavsens H us'.
Købmand Jens Andersen i Ribe, fyldte den 8. Marts 50 Aar.
Skatteprocenten i Ribe er ansat til 9 mod 8,2 i foregaaende Skatteaar.
,

Efter at Antikvarisk Samling har faaet sikret nye Lokaler i -Hans Tavsens Hus',
Stiftsmuseum købt Samlingens Ejendom ved Siden af Stiftsmuseet for
Kr. En haardt tiltrængt Udvidelse af Museet er dermed sikret.

Tidligere Lærerinde ved Ribe Borgerskole Frøken Dueholm er afgaaet ved
Døden paa en Rejse i U. S. A. Hun blev begravet i hjemlig Jord i Ribe den 21. Maj.
I rovst Fr. Tønnesen i Taarup, tidligere Præst ved St. Catharina? Kirke, i mange
Aar knyttet til Ribe Katedralskole, er afgaaet ved Døden, 57 Aar gammel
Han begravedes i Ribe den 15. Maj.
Dr. med. Gade i Oslo er død, 77 Aar gammel, Dr. Gade var gift med Louise
f. Kiær, Datter af Ribe Bys Æresborger Stiftsfysikus, Konferensraad Kiær.
Ribe Stiftsmuseum har for 900 Kr. købt Larsen Stevns Maleri -Kristus ridser i
bandet«.
Vort Medlem Hospitalsforstander, Amtsfuldmægtig P. Lerche Thomsen er ind
valgt i Ribe Byraad.
Rektor Willumsen, Ribe Katedralskole, er genvalgt til det nye Byraad.
Til Paasken indviedes Ribe Domkirkes nye Klokkespil skænket af Smedemester
Green, udiørt af Taarnurfabrikant Bertram Larsen. Smukt toner nu Dagmarvisens
Toner daglig ud over Staden.
fr ! Snedkermester J. Christensen og Hustru^ Gryd$rgade fejrede den 9. Juni KronDiamantbryllup.
Jum. fejrede Redaktør Willemoes 25 Aars Jubilæum som Formand for
Ribe Turistforening.
Vor Formand Læge Fogh gør for Tiden Tjeneste som Skibslæge paa Amerikabaaden -Frederik VIII'.
Det kendte Jensenske Sadelmagerfirma i Grønnegade i Ribe, der nu drives i
3die Generation i samme Familie, kunde den 9. Juni fejre 75 Aars Jubilæum.
Til Efteraaret vil Ribe formentlig faa et nyt moderne Biografteater, indrettet i
en Fløj af de tidligere Orome & Goldschmidts Fabrikker og med Ribe Turistfor
ening som Bevillingshaver. Det gamle Kosmorama nedlægges i saa Fald.
En velkendt gammel Ripenser fhv. Fabriksarbejder Nikolaj Outzen er afgaaet
ved Døden 84 Aar gammel den 12. Februar.
Fhv. Avlsbruger og Byraadsmedlem Laurits Rasmussen er afgaaet ved Døden
81 Aar gammel den 1. Juni.
Vore Medlemmer Redaktør Roger Nielsen og Hustru gæstede i Paasken Ribe.
K o n t o r b y g n i n g ^ Missionshotel, indrettet i Crome & Goldschmidts tidligere
Medlem, Tegneren, Guldsmed Harald Jacobsen har flyttet sin Forretning
til Odense.
°
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H ans T av sen s B isp e g a a rd .
Middelalderlige Ruinfund.

Under Udgravning af Grunden til Hana
Tavsens Hus er der gjort meget betydelige
Ruinfund fra Hans Tavsens gamle Bispe
gaard.
Museumsinspektør Hugo Matthiessen for
tæller herom:
xVi har fundet Kælderrummet, bygget af
Munkesten i middelalderlig Skiftegang to Sten
tyk. Muren er fra Gulv til Overkant paa
det bedst bevarede Sted (mod Vest) 3 Meter
høj. Der har været to Gulve, det øverste
belagt med Munkesten, det nederste med
Fliser 1 Meter dybere.
i Vestmuren findes en i Renæssancetiden
muret Kældernedgang. Denne Nedgang synes
at have afløst en ældre Nedgang lidt sydlh
gere, ogsaa i Vestvæggen.
Envidere er der fundet Spor af 2 Vinduer i søndre Langvæg.
Der er ingen Tvivl om, at det drejer sig om den Stenstue med
Kælder, som omtales 1615. Murværket viser, at denne Bygning er
middelalderlig og absolut maa have været i Brug paa Hans Tavsens
Tids.
Ved en senere Undersøgelse oplyser Museumsinspektøren bl. a .:
aDet viser sig, at Kælderen i sin Helhed er middelalderlig, men
enkelte Dele af Indervæggen er restaureret i Renæssancetiden med
Munkesten i Krydsskifte. Dette kan imidlertid godt være sket i Hans
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Tavsens Tid. Kælderen i sin Helhed er afgjort et Minde om Dan
marks Reformators.
Paa Komitéen for >Hans Tavsens Husss Initiativ vil Kælderruinerne
blive bevaret nedenunder Bindingsværkhuset efter Genopførelsen, og
man haaber tillige at kunne skaffe Midler til en af Arkitekt Axel
Hansen udkastet Plan om ved en underjordisk Gang at forbinde Kæl
deren med Domkirkens Processionsomgang, hvor man paatænker at
indrette kirkehistorisk Museum.
Restaureringen af Kælderruinen er allerede i fuld Gang. Den vil
betyde et meget væsentligt Plus for Antikvarisk Samling, der jo faar
Lokaler i det genopførte Bindingsværkshus.

BiHeder fra Ribe.
Brudstykker af en gammel Ribe-Discipels Erindringer.

4. T a a r n e t.
Som før jeg sagde: Gaderne var smalle,
De lave Huse svarede dertil.
Lidt smaalig, tror jeg nok, man turde kalde
Den Tid, om hvilken jeg fortælle vil.
Vist alle følte Tiderne var trange,
I Skolen fandt vi Timerne /or lange.
Dog én Ting pegede imod det høje,
Do?n%ir&eMs Taarw, hvor gamle Klokker hang.
Vi for dets Skønhed neppe havde Øje,
Men op ad Trappen jævnlig gik vor Gang.
Fra Taarnets Tinde over Eng og Hede
Det Vidsyn fandt vi, som ej var dernede.
Langt over Grænsen spejdede vort Øje,
Mod Syd det fulgte Vejens lige Spor,
Indtil det standsede ved Gaeee
;
Saa vendte vi os om og saa mod Nord.
Vi skimted Daraw skjult bag Toremar% 7?reM?M,
Og yderst ude øjnede vi NMeMM.
Der saa man vidt og bredt til begge Sider
Den brune Hede og den grønne Eng,
Hvor Aaen sølvblank gennem Landet glider
Og munder ud i Havets brede Seng;
Hvor Himlen sig i vaade Flader spejler.
Og mellem Øerne en enlig Sejler.
Og for vor Fod laa Husene, de lave,
I landlig Skønhed og idyllisk Ro.
Hvis xHimmelen gav hver en Plet sin Gave«,
Saa tror jeg nok, at Ribe det fik to.
-7?% tawdtiy
77<%fer der op* eover,
/r a Fortid &reder
derover.
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5. H a v e t .
En Sommerdag derude ved den vestlige Kyst
Jeg stod, hvor Havet hæver og sænker sit Bryst.
Der laa den vide Flade af Slik og af Sand,
Hvor Ebbevejen fører til saa sælsomt et Land.
Man skimted UfaMDøR Kirke i Klitternes Ly,
Møllen hist paa
strakte Vinger mod Sky.
Himien var saa sølvblaa, ej rørte sig en Vind,
Luften var saa stille, saa lun og saa lind.
Jeg stod der og stirred, mens Dagen den led,
Solen daled langsomt mod Synskredsen ned.
Der stod den som en Kugle saa rund og saa fuld,
Fladerne de glimted som af Sølv og af Guld,
Og medens Himmelranden stod i luende Glød,
Fjerne Klokketoner over Engene lød.
— Aldrig paa min Vej har jeg fundet noget Sted,
Der saadan synes præget af den evige Fred,
Der saadan bærer Glans fra det himmelske Hjem,
Naar Dag gaar til Ende, og Nat bryder frem.
Jeg mindes ogsaa Ribe fra en helt anden Gang,
Da Stormens vilde Røst gennem Gaderne klang.
Det blæste hele Dagen, men først henad Nat
Blev Blæsten en Orkan, der for Alvor tog fat.
Den vakte Havets Vrede, og som en vældig Flod
Det rulled sine Bølger imod Slotsbankens Fod.
Det vælted sig mod Byen i voldsomme Kast,
Saa Broerne de sprængtes, og Banens Dæmning brast.
— Da, midt i Nattens Mørke man hørte Trommeslag,
Brand! Brand! lød Vægterraabet igennem Stormens Brag,
Da sprang jeg ud af Sengen, i Hast lidt Klæder paa,
Gardinet til Side, hvad var det jeg saa?
Igennem Mørket lyste en Flamme høj og vild,
Og vidt over Byen fløj Gnister af Ild.
Det saa jo ud, som Ribe var sin Undergang nær
Truet af to rasende Elementers Hær.
Men netop da det ene tog fat med Ildebrand,
Saa var det jo et Held, at der ikke mangled Vand.
Da Natten var til Ende, og Dagen brød frem,
Og Vægterne fra natlige Dont vendte hjem,
D a S'forweM var
o<7 IBvaM&M var
Daa iø&e gom e% 0 %ew vAafaa^ev Iha/i. *)
3) Den 15de Oktober 1881 om Morgenen Kl. l'/a udbrød der Ild i Købmand
Knutzens Ejendom i Korsbrødregade. Bygningen, der foruden Ølbryggeri og Lyse
støberi indeholdt et stort Op'ag Tørv, nedbrændte i Løbet af et Far Timer. Samtidig
rasede der en heftig Storm af V. N. V., der førte en Mængde Gnister ud over hele
Byen. Skibbrogade blev oversvømmet, og Vandet trængte ind i Haver og Huse.
Om Morgenen viste det sig, at Vejen til Plantagen stod helt under Vand, Brovær
ket var bortrevet, Banedæmningen gennembrudt. Syd for Byen var Vejdæmningen
bortskyllet. De, der oplevede den 15de Oktober 1881, vil neppe nogensinde glemme
den.
(Sluttes).
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En M æ r k e d a g i m it Livs A arb ø g er.
Fra StormHoden i Ribe den 7. Januar 1839.
I "IUustreret Tidendes for den 11. Juni 1871 iæses under
ovenstaaende Titel en interessant Skiidring af Livet i Ribe for
snart 100 Aar siden og navnlig en levende Beskrivelse af Storm
flods-Aftenen og Natten den 7. Januar 1839, den højeste, der
har været siden 1634. Vi gengiver i dette og følgende Numre
Skildringen.

Aftenen forud var jeg ankommen efter en besværiig Dagsrejse gen
nem Sand i en øde Vinteregn til den gamle Stad Ribe, hvorieg
paa mm Principals Vegne begyndte en Rundrejse paa Jyllands Vest
kyst Det var for silde at gaa ud, desuden trængte jeg til Hvile, men
jeg kunde ikke lade være at spørge den lille tyske Hotelvært, der rad
brækkede det danske Sprog paa en gruopvækkende Maade, om den
eneste Bekendt, jeg havde i Byen, befandt sig vel. Vi havde besøgt
den samme Skole; vi havde valgt hver sin Vej i Livet; min havde
ført mig til en rig Grosserers Kontor, han var midt fra Hovedstadens
K "
styHet med sin unge Viv hid over til den minderige lille
Stads Stilhed. Jeg erfarede, at han var godt anset og alt stod vel til
i hans Hjem.
Næste Morgen hk jeg en Følgesvend for at lede mig didhen. Mørke
regnsvangre Skyer førtes som hurtigere Sejlere af en stærk Blæst over
mit Hoved, og gav alt om mig et melankolsk Skær. Den ærværdige
u
^ s*" Majestæt lige foran mig, da jeg traadte ud
paa Hotellets høje i rappe. Jeg førtes om gennem en lille Smøge ved
Kirk^i hlvenstre og kom md i en anden Gade, ad hvilken jeg kun
gik et lille Stykke, da Puggaardsgade, hvori min Ven boede, viste sig
for nng i hele sm Sneverhed. Paa den ene Side af Gaden ligger den
ærværdige treetages Bispegaard; lige overfor rejser sig en beskeden
Gaard, og pegende paa den udbrød Vejviseren: »Der er deth
Jeg sendte ham bort, greb i den blankpolerede Dørhammer, gjorde
et stærkt Slag med den - - og mm unge vakre Ven trykkede Øje
blikket efter varmt mm Haand, medens hans hele Aasyn smilede af
Glæde. Han trak mig straks ind i Dagligstuen, hvor hans gratiøse
for^nhg
^ genkendte fra »Harmonien«s Baller, blev fremstillet
hr,,dvw J Y
Fornøjelse at se mig her paa Vestkysten
henhyttet 1 en adeles københavnsk udstyret Lejlighed, der duftede af
det Po^ourri, tilberedt af Roser og Lavendler, som har en saa ægte
dansk Oprindelse, og minder om gammel dansk Hygge.
Hvor glaRe blev ikke Ægtefolkene ved at høre mig tale om Hoved
staden, om fælles Venner og Bekendte i det Fjerne! Det var mig som
om jeg udelukkende var rejst den lange Vej for at udbrede Ffyd i
denne venhge Krog af Verden. En lille lyshaaret Purk paa mellem
hun og seks Aar kom styrtende ind i Stuen med en vældig Bog under
Armen - ogsaa han blev glad, thi i Anledning af min Nærværelse
blev der givet ham en ekstra Feriedag; min Ven vilde nemlig vise
F n rrJ^
i^ ^
at uaar jeg havde udført mine
boiretnmgei, skulde jeg tilbringe Aftenen hos ham og hans Viv.
»Husk nu paa, at Du ikke er i København, men i Ribe, hvor
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Aftenselskaberne begynder præcis Klokken seks, thi Klokken halvelleve
skal alle være i Seng; vi lever her paa Tysk i den Henseende. Kan
Du, saa kom hellere før end senere; thi jeg vil præsentere dig for
nogle Husvenner, som netop har lovet i Aften at komme til os. 3
En Følge heraf var, at jeg strunk og stram indfandt mig igen og
traadte ind ved Domkirkeurets sjette Slag; men jeg var ikke ene, der
kom paa samme Tid en temmelig svær Mand stønnende ind ad Gade
døren.
3
Der har vi vor Ven, der er falden ligesom fra Himmelen ned til
os, og der er vor fortræffelige Sjælesørger ¡3 udbrød Værten, forestil
lende os for hinanden.
Denne Gejstlige, hvis Navn har en god Klang blandt Danmarks
Prædikanter, tiltrak sig straks min Opmærksomhed; han var temmelig
korpulent og havde et aabent, jovialt Ansigt, af hvis lyseblaa Øjne et
menneskekærligt Smil lyste frem.
»Den Mand er et Billede af Jean Pauls Fader ¡3 forsikrede min
Ven mig, men da jeg ikke havde den Fornøjelse at kende den om
talte Fader, vilde jeg netop spørge derom, da Præsten forekom mig:
»Jeg maa skam tilstaa, at jeg ikke er saa belæst, at jeg véd ret,
hvordan den gode Mand var, men jeg tør antage, at vor galante Vært
ganske vist har en Kompliment paa rede Haand 3 .
»Har De ikke læst, hvad Jean Paul skriver om sin Fader, der var
Gejstlig? Han levede »auf Flugelen3 , thi den selskabelige Spøgs Kraft
ledsagede ham gennem Livet, medens han i sit Embede var den stren
ge Gejstlige, og paa Prædikestolen var et Mønster paa gejstlig Vel
talenhed. 3
Præsten hk ikke Tid til at svare, thi et vældigt Slag med Dør
hammeren kaldte Værten bort, som straks efter kom ind med en noget
mindre Mand, hvis hvidgraa Haar var omhyggelig friseret, og over
hvis hele Fremtræden hvilede en vis Sirlighed; Holbergsk Skæmt laa
om hans Læbe og Vittighed kigede frem gennem Guldbrillere.
»Her præsenterer jeg dig vor Læge, Steen Blichers fortrolige Ung
domsven — denne unge Mand fra København er Steen Blichers varmesten Beundrer ¡3
Her lød Dørhammeren for tredie Gang.
»Det er vor Justitsraad med Frue ¡3 raabte Værten, idet han foer
ud paa Gangen.
»Det er Ponto med Damen ¡3 udbrød Doktoren, »thi vi er da natur
ligvis Spadille, Mahille og Basta ¡3
»Hvem er Ponto med Damen ?3 spurgte jeg nysgerrig Præsten.
»Spøgedoktoren mener vor Borgmester med sin Frue, der er en
meget musikalsk Dame¡3
Ind traadte de to sidstankomne og nu bares den snurrende Maskine
ind; Lysene kastede et straalende Skær paa alle Omgivelser; Kopperne
klirrede, Samtalen gik muntert, og det hele stod i stærk Modsætning
til Stormen, der tudede udenfor omkap med dens Udsendte, den pi
bende Blæst, der foer hvinende om ad Hjørnet; hvor den fandt en
aaben Gadedør, styrtede den voldsom ind, foer som en Rasende om
i Gangen, slukkede alle Lys og Lamper, styrtede sig i hvirvlende
Runddans op ad Trapperne og opløstes idet den trængte ind gennem
hver en Sprække, den kunde opdage — og pustede Gigtgiften ind i
mangt af Kulden dirrende Lem.
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=>Hvor dog Vestervovvov goer stærkt i Aften, og Vinden tuder som
en iorsutten Hund udenfor den Døendes Dør.«
9 De har dog altid saadanne afskyelige Lignelser paa rede Haand
Doktor!«
"Som Vejret er, saa Lignelsen!«
»Hvordan min Kone og jeg kom hid, er mig næsten ubegribeligt;
vi foer afsted for fulde Sejl, og det var med al Magt vi førtes om
Hjørnet, og havde Døren ikke lukket sig straks op for os, var vi vist
faret hge ud i Aaen ved Gadens Ende.«
»Mon ikke det vældige Lynnedslag paa Nytaarsdag varslede noget*
Mage til lordenbrag har jeg aldrig hørt.«
»Ja, det var forfærdeligt!« udbrød Værten. »Jeg styrtede øjeblik
kelig ud for at komme Bispens til Hjælp, thi jeg var fuldt'overbevist
om, at det slog ned i Bispegaarden «
»Hvad siger vor Præst derom? Var det et Varsel?«
»Ja, hvad skal jeg sige andet, end hvad Heiberg lader Kong Salomon synge: »Den pro und contra i den Sach sicli lader meget sige!«
Imidlertid tilstaar jeg oprigtigt, at jeg antager det for et Varsel, og
det ikke af de bedste.« *)
^
»Ja, Deres Velærværdighed tror paa Varsler og Jertegn og Faaret
med Pibekrave født udi vor gamle Stad Mariager!« skogrede Doktoren.
»Spottefuglen hæver altid sin hæse Røst, hvor Visdommen taler«
indvendte Værten.
»Jeg forlanger slet ikke, at den højvise Doktor eller nogen anden
skal tro paa Varsler, thi det er saa naturligt at tvivle og benægte dér.
Irvor man ikke ved Erfaring kan ligesom tage og føle paa det med
Hænderne; men naar man ogsaa har oplevet sligt, da . . . .«
»Aa, lad høre! De har bestemt oplevet noget vidunderligt! De slipper
lkke, før De har fortalt os den Tildragelse.«
»Fortæl! Aa, Jortæl!« lød det fra alle Læber; Damerne satte Deres
Tekopper bort, Herrerne sluttede Kreds om Præsten, Doktoren natur
ligvis med en sarkatisk Smil; Puslingen lagde sine foldede Hænder
paa Præstens Knæ og stirrede forbavset op i hans Ansigt.
»Hjemme i Præstegaarden har vi en gammel Pige, der har tjent
os i adskihige A ar; hun er født midt paa Heden, hvor hendes Barn
doms- og Ungdomsdage hengled under den ensformige Beskæftigelse
at vogte sin Faders store Faarehjord. Det er jo en bekendt Sag, at
Hedeboerne hgesaavel som Skotlands Bjergboere har Fremsvn.«
Ja, det skal være meget bekendt i Ammestuen!«. hvislcde'Doktoren;
men Præsten hørte ikke eller lod som han ikke hørte denne Tilsætnmg.
»En Dag i sidste Sommertid kom den gamle Pige listende ind til mig
i min Studerestue og saa sig hemmelighedsfuldt og forsigtigt om, som
var hun bange for, at nogen skulde høre, hvad hun havde at sige;
da hun havde overbevist sig om, at alt var sikkert, listede hun sig
tæt hen til mig og hviskede mig ind i Øret:
»Husbond, der bliver snart Ligtog her fra Præstegaarden!«
»Hvad siger du, Karen? Hvor kan du tale saaledes; vi er jo alle
raske!«
**
»Ja, ja, Husbond, det vil dog ske, snarere end De tænker«.
) I Aaret 1839 den 7. Januar var den store Stormflod paa Vestkysten, og den 3
December samme Aar døde Kong Frederik den Sjette.
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»Men hvoraf ved du det, Karen?s
»Jeg har set det!c
»Hvad har Karen set?«
»Jeg saa i Morges ganske tidligt et Ligtog drage ud af vor Gade
dør ; Husbond gik allernærmest Kisten, og hvad der saa fælt underligt
ud var, at Husbond havde et sort Halstørklæde bag Pibekraven!«
»Naa, saa det var hele Historien!« lød det atter hvislende som en
udskudt Pil fra Doktorens Læber; men denne Gang hørte Præsten
ham, og spurgte:
»Sig mig, Doktor! hvad gør en Spaadom til en Spaadom.«
»Det naturligvis, at det tilfældige, der er forudsagt, gaar i Opfyl
delse«.
»Rigtigt! Og saaledes var det med Karens Fremsyn«.
»Gik det da i Opfyldelse«? lød det fra alle de tilstedeværendes
Læber.
»Ganske vist! Nogle Dage efter blev min gamle Svigermoder farlig
sy g , og det burde i det mindste De, min gode Doktor, vide — to
Dage efter var hun død.«
»Og Halstørklædet?«
»Ja, det var det besynderlige ved hele Sagen, thi i det Hastværk,
hvormed jeg klædte mig paa, medens Følget allerede begyndte at
sande sig, glemte jeg at skifte Halstørklæde, og uden at blive gjort
opmærksom derpaa, gik jeg lige efter Kisten med sort Halstørklæde
under Pibekraven.«
»Denne Fortælling gav naturligvis Anledning til, at flere sælsomme
Historier kom frem, men afbrødes af Værten, der begyndte at uddele
Kortene til L'hombrebordet.
Da Herrerne havde ordnet sig om Spillebordet, begyndte Damerne
at spille Ouverturen til »Rataplan« firhændigt, og den lille Purk ud
førte med fortrinlig Præcision Trommepartiet, saa vi alle, spillende
og ikke spillende Herrer raabte Bravo! Dacapo! Men Raabet overdø
vedes af et fjerde Instrument, der blandede sig i med, og det var
Dørhammeren, der buldrede løs paa Gadedøren, ført af en stærk og
og utrættelig Haand.
Min Ven og jeg kappedes om at komme ud og lukke op — ind
foer den føromtalte Blæst og slukkede Lampen paa Gangen, medens
den hylede som et indespærret vildt Uhyre. Det var med største
Kraftanstrengelse, at vi kunde styre Døren, medens en stor Staldlygte
med et Spedelys, der udsendte sit søvnige Skin gennem det af Snavs
og Taage fordunklede Glas, kom ind ad Døren, baaren af en stor og
korpulent Mand, hvorpaa vi i en Fart hk Døren smækket i efter ham.
»Hvad er der paa Færde, min gode Mand« — han var ellers
Sprøjte- og Snedkermester i Staden — »der er da vel ikke Ildløs i
denne forrygende Storm? Det vilde jo være forfærdeligt!« sagde min
Ven.
»Der er det, der er værre « svarede Manden. »Borgmesteren er
er nok her, thi jeg blev vist herhid fra Kontoret.«
»Er der sket Indbrud i Domkirken?«
»Nej, der er det, der er værre! Men lad mig baresten faa fat paa
Borgmesteren«.
»Borgmester! Borgmester! Kom ud til os; her er en Mand, som
vil tale med Dem!« raabtes ind i Stuen.
»Kommer straks! — Solo mine Herrer! Glem ikke, at jeg har sagt
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Solo!« hørtes indenfor, og nu stod de to Mænd Ansigt til Ansigt, be
lyste af den atter tændte Ganglampe foroven og Staldlygten forneden.
»Hvad vil De mig?« spurgte Borgmesteren med en Tone, som
ønskede han den gode Mand langt bort, der forstyrrede hans Solo.
»Jeg vil blot lade Borgmesteren vide, at Vandet stiger med hvert
Mmut og allerede er naaet op til Randen af Skibbroen.«
»Ja, jeg kan for den Skam ikke standse det. Hvad vil De, ies
skal gøre?«
** ^
»Det maa Borgmesteren vel selv bedst vide, men jeg vil blot sige,
at dersom der ikke sker et eller andet Under, maa vi alle omkomme;
tbi Ebben indtræder først i Morgen Formiddag Klokken elleve«.
»Er det saa slemt?«
»Ja, Borgmester! Med Vest-Syd-Vest og det Maaneskifte er alt
muligt i en saa forrygende Storm.«
I dette skæbnesvangre Øjeblik, der næsten overvældede Byens Øvrig
hed, bankede atter Dørhammeren, og dennesinde var det Stiftets Øvrig
hed, der kom ind a.d den, den nidkære Stiftamtmand og den bekendte
Biskop; de anede ikke at her var Selskab, de kom for at tage vor
Vært med sig ud paa en Udflugt til Skibbroen.
Nu traadte vi abe fem i højtideligt Optog ind i Dagligstuen, hvor
vi fandt Situationen uforandret. Ingen anede den overhængende Fare;
Damerne musicerede endnu og Herrerne ventede paa Borgmesterens
Solo.
Snart blev alt anderledes, da man erfarede det Budskab, Manden
med Lygten havde bragt; imidlertid sørgede Borgmesteren for, at alt
fik et muntert Anstrøg, for at berolige Damerne. Medens Samtalen
blev almindelig mellem de tidligere og senere ankomne Gæster, hvi
skede Borgmesteren imidlertid til Manden: »Løb hjem i en Fart og
sig til min Fuldmægtig, at han lader Betjentene gaa om i Husene
med Befaling, at sætte Lys i Vinduerne, og lad der gaa Bud til Klok
keren, at han aabner Domkirkens Døre for at Folk kan søge Frelse
derinde, og lad dem præservere sig Baade, medens der endnu er Tid.«
Manden med Lygten forsvandt. »Jeg maa have min Solo!« ved
blev Borgmesteren i en munter Tone; »men saa holder vi op, thi vi
vil dog gaa ned til Skibbroen og se lidt paa Vandet; finder vi noget,
der er værd at bemærke, skal vi straks underrette Damerne derom,
ellers er der ingen Fare paa Færde.«
Saasnart Soloen var spillet og vundet, hastede vi i sluttet Korps
til Skibbroen, der er en venlig og lys meget bred Gade, paa den ven
stre Side begrænset af en Række mere eller mindre pyntelige Smaahuse, som naaede fra Byens Hovedgade lige ned til Engen, hvor ikke
langt fra Riberhus laa, hvis Levninger bestaar af en høj Banke; den
anden Side af Gaden naar til Nibsaaens venstre Bred, der under sæd
vanlige Forhold laa flere Alen nedenfor Gadens øverste Rand, den
bærer sit Navn af, at Fannikerne sædvanligen tager Plads der med
deres smaa Fartøjer.
Da vi naaede ned til Gaden, saa vi ved Hjælp af den medbragte
Lygte, at Vandet allerede stod halvt oppe paa den; dog medens vi
stirrede paa dette ængstelige Syn, omringede af en talrig Skare alvor
lige Mænd, halvt skrigende Kvinder, og af Gadens Beboere, der havde
travlt med at flytte deres Bohave bort fra deres Boliger — kom der
Bud styrtende fra Sønderbro ved Byens modsatte Yderkant, for at
hente Borgmesteren derhen, hvor det saa helt sørgeligt ud.
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Hvor toan vendte sig, mødte Øjet talrige Menneskegrupper, hvis
Hjerter bankede i Angstens stærke Siag; mangen Kind biegnede ved
den truende Fare, hvorfra ingen Redning øjnedes, thi Vesterhavets
oprørte Bøiger brusede med vældige Drøn hen over de Steder, hvor
man for en Time siden gik sorgløs, og Stormen hvinede, hylede og
tordnede afvekslende hen blandt os.
»Førend i Morgen Formiddag Klokken elleve falder Vandet ikke!
Det vil blive ved at stige med den Sydvestvind og i dette Maaneskifte. Gud skal staa os alle bi!« saaledes raabte Manden med Lygten
mig ind i Øret, hvilken Ytring stadfæstedes af dem, som omgav os.
Som Følge af den nye Efterretning, Budet havde bragt, ilede vi
alle syv, anførte af den ufortrødne Mand med Lygten, ad den nær
meste Vej gennem Byen til »Sønderbro«, der forbinder Slesvigs Hede
med Staden. Her var det endnu frygteligere; Stormen huserede med
større Vælde; de sortladne brusende Bølger piskede ikke blot med
den hvide Skum, men med store Isstykker mod de lave Bygningers
Ydermure.
I Særdeleshed var Byens »Sygehus«, der laa med Bredsiden ud
mod Nibsaaen, udsat for hvert Øjeblik at blive gennembrudt. Nogle
Syge laa derinde i de smaa Værelser; de kunde høre, hvorledes det
ene Isstykke efter det andet slyngedes som Murbrækkere mod den
tynde Væg, der adskilte dem fra den opsvulmede Flod.
Min Ven og jeg som de yngste af vort Selskab var komne et godt
Stykke foran de andre; vi trængte os ind gennem den svævre Dør,
da i det samme en ung Pige, med Rædsel malet i sit skønne Aasyn,
kom styrtende os i Møde med udstrakte Arme og raabte:
»Frels min Moder! Hun omkommer! Frels hende!«
I samme Nu vare vi inde i et lile Værelse, hvor netop et vældigt
Isstykke aabnede Vej for de frembrusende Bølger. Øjeblikkelig var
jeg ved det tarvelige Leje, greb Moderen i mine Arme og styrtede
ud, ledsaget af den hulkende Datter; min Ven og nogle Daglejere
havde frelst de andre Syge, og menneskekærlige Hænder var straks
beredte til at modtage dem, og sørge for dem.
Der var nu for Øjeblikket ikke mere at udrette for os, hvorfor vi
mødige begav os paa Hjemvejen gennem de illuminerede Gader,
standsede hvert Øjeblik af Mennesker, der gjorde os de forskelligste
Spørgsmaal.
Damerne, hvem vi rent havde glemt at underrette om den egent
lige Situation, troede i denne Tavshed fra vor Side, at se et Bevis
paa, at den var beroligende, og havde atter givet sig til at musicere,
og vi betog dem ikke Vildfarelsen; idet vor Vært indbød Stiftamt
manden og Biskoppen til at blive sammen med os, tog vi alle Plads
om det velforsynede Bord. Enhver af os Herrer søgte at holde Sam
talen i Gang, skøndt vi af og til saa med ængstelige Miner til hver
andre, naar det kunde ske ubemærket af Damerne.,
Klokken var imidlertid bleven elleve, og vi vare netop ved den
hjemmebagte Kage, da der bankedes tre stærke Slag med Dørham
meren. Det formelig gøs i os, og jeg er vis paa, at de tre natlige
Slag af Inkvisitionens Udsendinge ikke kunde gjøre stærkere Indtryk
paa dens ulykkelige Offer, end disse Slag gjorde paa os, der ventede
med spændt og ængstelig Forventning, hvad Budskab, der vilde komme.
Desto større var Glæden, da Manden med Lygten atter kom, den
nesinde med et glædestraalende Ansigt og de betydningsfulde Ord:
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»Vandet stiger ikke mere! — Ja, det begynder at faide! Vandet
maa have gennembrudt Digerne, siden det, paa denne usædvanlige
Tid, begynder at vige her! c
»Hurra!! raabte Værten, og ved dette Udbrud var det som om
Glæden, der havde siddet som en tætsløret Dame ved Bordet, slog
Sløret tilbage, og det muntre Ansigt, den fremviste, udbredte en dob
belt Fryd i Hjerterne. Manden maatte slukke sin Lygte, sætte den
fra sig i Gangen og komme ind for at varme sig ved et bredfuldt
skj enket Glas Punsch.
Først sent skiltes vi ad, jeg inderlig glad ved at have gjort saa
mange elskværdige Menneskers Bekendtskab og ved den beroligende
Forsikring: Faren er forbi!
__________________

(Fortsættes.)

Ribe K ated raisk o ie.
Aarsfesten paa Ribe Katedralskole fandt Sted den 28. Juni under de tradionelle
Former.
Kl. 1) samledes i Gymnastiksalen den store Forsamling af Elever, Forældre,
gamle Lærere og Elever o. s. v. Blandt Gæsterne i Aar bemærkedes vor »gamles
Ven, R. S.s Næstformand, Lektor A m orsen rank og solbrunet med den tradionelle
gule Rose i Knaphullet.
Rektor W illu m s e n bød Velkommen, hvorpaa Koret sang 1ste Del af den
gamle Skolekantate med de gamle Elevers Orkesterledsagelse under Lektor N ø r r e 
g å rd s Taktstok og med cand. mag. S te n s ig som Solist.
Derefter besteg Rektor Willumsen atter Talerstolen for at meddele Resultaterne
af de afsluttende Eksamener, Studentereksamen og Realeksamen, og uddelte Eksa
mensbeviserne.
Rektor udtalte derpaa bl. a .:
En ny Flok af unge Studenter, ca. 1800 i Tallet, sendes ud fra Landets Skoler.
Jubel er der. Det vilde være en mærkelig Ungdom, der ikke vilde glæde sig. Vi
forstaar jeres Glæde. Der er endnu noget af den gamle Glans over det at være
Student trods Tidernes Ugunst. Men vor Glæde blandes af Bekymring for jeres
Fremtid.
Der klages over, at der er for mange daarlige Studenter. Dertil vil jeg sige,
at der er det rigtige deri, at de smaa Eksamener sikkert ikke kvalificerer Studen
terne til Universitetsstudier, men Studentereksamen er jo ogsaa et godt Grundlag
for Arbejde i det praktiske Liv.
I de sidste Aar er der rettet skarp Kritik mod hele vort Skolevæsen. Der
kræves større Selvvirksomhed. Det er Teorier, der er vanskelige at føre ud i Praksis,
men et og andet har der været at lære her.
Som Helhed mener jeg, at den Uddannelse, I har faaet, er god at bygge videre
paa.
Det værste er det store Antal af Studenter. Der er Grund til at advare imod
de Steder, hvor det er særlig galt med Arbejdsløsheden.
Der lyder ogsaa stærke Krav om Begrænsningen af Tilgangen til Universitetet
og de andre Læreanstalter, men Forslagene til Løsning af Problemet vil sikkert
støde paa praktiske Vanskeligheder.
Sikkert er det, at der kommer alt for mange ind, og Kravene vil utvivlsomt
blive skærpede ved Eksamens første Del.
Der er dem, der siger, at det for en stor Del er U n g d o m m e n , det er galt
med, men jeg tror man tager fejl her. Jeg mener, at er der end mange sløje
unge, tror jeg at de, der vil frem, er baade flittigere og dygtigere end før.
J e r er der ikke noget i Vejen med. I en lang Aarrække har Ribestudenterne
naaet det Maal, de satte sig. Jeg haaber ogsaa at dette Hold vil holde denne gode
Tradition.
Nyd kun Livet i fulde Drag til Arbejdsdagen melder sig igen.
Naar vi i Dag er samlede til Afsked, kan vi ikke undlade at mindes ham, der
skulde have været med blandt Studenterne i Dag, men blev revet bort fra os.
Han var en god Kammerat, afholdt af alle, retsindig og elskværdig af Karakter,
en dygtig ung Mand, der var sine Forældres Glæde. Vi sørger over, at han ikke
er iblandt os i Dag.
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Gid I, som er tiibage, maa gaa en rig Udvikling i Møde og at 1 maa faa Kraft
til at udføre et dygtigt og solidt Arbejde.
Realisterne skal vi ogsaa tage Afsked med. Ogsaa for jer er der jo en mægtig
Overflod. Men Vejene for jer er flere end for Studenterne, og man maa haabe, at
Tiderne er lysere, naar 1 har udstaaet jeres Læretid.
Sørg blot for, at udrette lidt mere Arbejde hver Dag, end man forlanger for
at være tilfreds med jer.
Jeg bringer jer alle, Studenter og Realister, Skolens Farvel og ønsker jer saa
meget af Livets Lykke, som I er i Stand til at bære uden at tage Skade deraf.
Gid I maa blive gode Samfundsborgere i vort Land til Ære for vor gamle Skole.
Efter Kantatens 2den Del meddelte Rektoren Resultatet af de enkelte Klassers
Aarsprøver og Omflytninger.
O v e rlæ r er S e c h e r s L e g a t, 200 Kr., tildeltes Student Gunner Johnsen.
A a g e H a u n str u p A n d r e se n s L e g a t, 90 Kr., Student Hans Hansen.
Det dansk-tvske Litteraturselskabs Bogpræmier fik Eleverne Karen Bech og
Laura Theilmann.
Efter at Rektor endnu havde uddelt nogle Bogpræmier til flittige Elever og
bragt forskellige Oplysninger, bl. a. om, at der var opnaaet 7 Fribilletter hos Stats
banerne til Ferierejser for Elever, sluttede den smukke Højtidelighed med Sangen
*1 Danmark er jeg fødte.
Saa sloges Dørene op for Sommerferiens Eventyrrige.

*

*

*

*

Studentereksam en er i Aar bestaaet af nedennævnte med følgende Resultater
Faderens Navn anføres i Parentes. Hvor intet Hjemsted er nævnt, er dette Ribe
D en k la s s is k - s p r o g lig e L in ie :
Einar V. B. Balslev (Sognepræst, Bramminge) 5,85 gX . Villy Finnerup (Over
portør, Gredstebro) 6,84 mg. Gunner Johnsen (Plejefader Stiftsprovst, Dr. Scharling)
7,14 mg. Ebbe T. Pedersen (Indremissionær, Agerbæk) 7,24 mgX- Chr. Siersbæk
(Gaardejer, St. Andst) 6,46 mg-P. Thorkild Teilmann (Overlæge, Gram) 6,15 mg-P.
Maja Thude (Gaardejer, Vilslev) 7,34 mgXD en m a te m a t is k -n a t u r v id e n s k a b e lig e L in ie :
Ingrid Anker (Kommunelærer) 6,44 mg-p. Olav Grue (Sparekassekasserer, Vejen)
7,10 mg. Hans Hansen (Vejformand, Skærbæk) 7,43 mgX- Karen Jensen (Amts
vejinspektør, Ringkøbing) 6,61 mg-P. Kjeld Kabel (Seminarielærer) 6,59 mg-p.
Friedrich Lorenzen (Købmand Grindsted) 6,72 mg. Ghr. Lund (Fabrikant, Bram
minge) 6,27 mg-P. Georg Nielsen (Karetmager) 5,88 gX- Asbjørn Pedersen (Mejeri
bestyrer, Hjortø) 6,60 mg-P. Henry Petersen (Slagtermester) 6,29 mg-P. Halvor
Severinsen (Grosserer, Kolding) 5,60 gX . Ellen Margrethe Stiirup (Ingeniør) 5,67
gX- Viggo Tuchsen (Kontorchef, Ringkøbing) 7,03 mg.
R ealeksam en er bestaaet af følgende. Faderens Stilling anføres i Parentes.
Hvor intet Hjemsted er nævnt, er dette Ribe.
Poul K. Andersen (Købmand) 4,99 g. Niels L. Christensen (Bankdirektør) 5,51
gX- Svend L. Christensen (Bankdirektør 6,38 mg-p. Helga Hansen (Købmand)
6,17 mg-P. Agnes S. Lassen (Farvehandler) 6,74 mg. Sejer S. Lund (afd. Sogne
præst) 6,11 mg-P. Birte Marie B. Nielsen (Lektor) 6,60 mg-p. Edith Nielsen (Mejeri
bestyrer) 6,44 mg-P. Arne Olsen (Faktor) 6,58 mg-P. Carl H. Petermann (Blikken
slagermester) 4,80 g. Ellen Petersen (Købmand) 6,53 mg-)-. Johanne E. Poulsen
(Musikdirektør) 6,41 mg-p. Else M. Tornel (Sagfører, Bramminge) 7,01 mg. Helmuth
H. Vilsø (Arrestforvarer) 6,77 mg. Elin X. K. Østbirk (Kriminalassistent) 6,57 mg-P*

*

3

*

Adjunkt paa Prøve ved Ribe Katedralskole, cand. mag. Frøken Refslund, har
faaet fast Ansættelse som Adjunkt ved samme Skole fra den 1. August.

B ø g e r o g Blade.
Af N. M. Kromanns : Fanøs Historie* er 1. Binds 1. Halvbind udkommen. Vi
skal i næste Nummer omtale det smukke Værk, som kan bestilles hos Fabrikant
Kromann i Esbjerg.
*
Fra Askov Højskole har vi modtaget det lødige Aarsskrift /lsPoe 7,a:r7fnøe for
1932.
*
Skolebestyrer Noack har sendt os Æ:nr/e Jieiiem- oy Rea^sAxdes Froyran:. I 1932
bestod 10 Elever Realeksamen og 12 Mellemskoleeksamen.
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Det danske Spejderkorps Fortjenstmedalje er tildelt Læge Svith i Ribe.
Vort Medlem Gymnastiklærer Stockholm Simonsen er genvalgt til Formand for
Forskønnelseskomitéen.

"" " " " * '

^

Spejderne af 1. Ribe Trop laa 1.—10. Juli i Lejr ved Gravenshoved.
Læge P Agerbæk kunde den 1. Juli fejre 25 Aars Jubilæum som Borger i Ribe
og Læge ved Aandssvageanstalten.
^
Apoteker Jean Moe i Nykøbing F. kan i Aar fejre 60 Aars Pharmaceutjubilæum.
Postmester V. M. Thun er under 2!. Juni udnævnt til Ridder af Dbg.
f y ld J d c 'n T '\u lf 60 A a r ^ " '
Grottnm
A a ^ d ^ v a g ein S lS !'* "

^

veren af en af Ribes velkendte Forretninger,

Domkirke Frk. Asta Grottrup, Datter af Boghandler
Kjelstrup, Søn af Maskin,nester Kjel.trup paa

R ..
P°*y^- V'illum Rasmussen, Søn af afdøde Sognepræst
'^!tager i Dr. Lauge Kochs Ekspedition til Østjrunan.l,
hvor han gør Tjeneste ved Motorbaade og Radio.
^
'
A „ n E m m a R e i n s h o l m har foræret Udvandrerarkivet paa bSohngaardsholmc i
' lborg Jacob Rus s Breve til hende og andre, strækkende sig lige fra 1870 indtil 1014.
. , D^" nye amerikanske Minister i København Mrs. Bryan Owen vil i nær Fremo e s ^ f ^ m e ? k l 'n '
der ikke blot er en yderst charmerende men
^
Dame med udstrakt Indflydelse, har læst Jacob Riis's Bog

S s .S S T g

5

i s n s M r " ° ° " *"""

*? -

^

...
^
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Forlovelse er indgaaet mellem Frk. Bodil Agerbæk, Datter af Læge Agerbæk i
Ribe
Halvor Frederiksen i Køge, Søn af Kordegn Frederiksen i
for ^ M illi^ ner^ O O O
med^25M B ø n ^ ^ ^

* Købstædernes almindelige Brandforsikring
været besøgt af 3901 Voksne og 43 Skoler

Sct. Catharinæ Kirke og Kloster har i Juni Maaned været besøgt af 900 Per
soner, og der er desuden solgt ca. 2 0 Selskabsbilletter.
I Julis første Uge solgtes ca. 300 Enkeltbilletter.
Udgivet af Ripenser-Samfundet
Redigeret af K. H. Rosenstand
T ry k t i S tiftsb o g try k k e rie t i Ribe
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E m m a R e i n s h o l m 8 0 Aar .
1853 — 24. November — 1933.
aNaar Livets Olie brænder saa klar,
Er Aarenes Tal et Gode?..

J! L.
Ribe Klosters ældste, Ripenser-Samfundets
tro Veninde, Frøken .Emma .EemsMm fylder
den 24. November 80 Aar.
Hun er født i en gammel Købmandsgaard
i Helsingør, men kom efter Forældrenes død,
4*/: Aar gammel, til Ribe, hvor hun blev
opdraget hos Farbroderen, Overlærer Riis og
saaledes blev Plejesøster bl. a. til Jacob A.
Riis og nuværende Fru Vandværksbestyrer
Tarp i Ribe.
17 Aar gammel blev Emma Reinsholm
Lærerinde i Brørup Præstegaard hos Pastor Feilberg, den berømte
Folkemindeforsker. I 70erne kom hun paa Frøken Zahles Privatlærerinde-Kursus i København i 2 Aar og var derefter Lærerinde hos Pastor
Paludan ved Nibe.
Fra 1880 fulgte de mange Aars Lærergerning i Ribe præget af
kloge og kærlige pædagogiske Egenskaber først i en lille Drengeskole,
der holdtes hos Herredsfoged Gjerns, senere i Frøken Svabes Skole
ved Siden af Stiftsmuseet.
Fra 1892 var Frøken Reinsholm i 14Vz Aar Leder af »Dronning
Louises Børneasyl«. Saa blev hun Pensionær i Ribe Hospital, hvor
den aandsfriske og livlige gamle Dame nyder sit Otium.
For den, der har Ribe kær, er det en Fornøjelse i Frøken Reins-
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holms hyggelige Stue at høre den gamle Dame fortælle om de svundne
Tiders Ribe, Erindringer som hun jo mere end en Gang har gjort
Ripenser-Bladets Læsere delagtige i, og naar nu Ripenser-Samfundets
ældste Medlem runder de 80, vil sikkert mangen kærlig Tanke gaa til
Ribe og mange Hilsner naa denne Børnenes og Ungdommens gode
Veninde, der har levet sit lange Liv tro mod den gamle Bys Aand.
Æ. Æ R.

En M æ r k e d a g i m it Livs A arb ø g er.
Fra Stormfloden i Ribe den 7. Januar 1839.
(Sluttet)

Den paafølgende Morgen havde det egentlig været min Bestemmelse,
at forlade Ribe for at fortsætte min Rundrejse op over Varde; men
saaledes som det nu saae ud, kunde der ikke være Tale derom, da Alt
udenfor Byen laa under Vand. Man saae kun Toppene af den lille
Lunds Træer, der i Forgaars ved min Ankomst havde staaet i en ær
bødig Stilling, da jeg kjørte forbi; thi Træerne bukkede sig alle mod
Øst, en Virkning af Vestenvinden. Der var intet Andet for mig, end
at opsætte Rejsen i det mindste for i Dag. Som Følge heraf besluttde
jeg mig til, at gaae hen og see til min Syge, jeg i Gaar havde frelst
ud af Sygestuen.
Jeg traadte ind i det lave Hus, der gjestfrit havde aabnet sin Dør
for os om Aftenen. Her saae jeg Datteren knælende ved Moderens
Leje, omfattende et Lig: ak, Moderen, Datterens eneste Støtte i Livet,
var død, rimeligvis som Følge af den Angest, hun havde følt. De
Øjne, vædede af Taarer, hvormed den unge Pige saae paa mig, glemmer
jeg aldrig; de fremkaldte en hellig Sommervarme i mit Indre, Vinter
stormen var ikke istand til at forjage den igen, og de brusende Vand
strømme formaaede ikke at dæmpe dem. Grebet af den dybeste Med
lidenhed og den inderligste Deltagelse drog jeg Pigebarnet bort fra
Liget, talende med hende om den lille Spurv, der ikke falder død fra
Taget, uden at det er vor himmelske Faders Villie, og til Ham bad
jeg hende vende sig i Bøn, og hun vilde da erfarer, at Han ikke vilde
lade hende forladt og hjælpeløs. Da det var lykkedes mig, at bringe
lidt Trøst ind i Sorgens Mørke, forlod jeg hende med Løfte om at
vende tilbage med min Ven, efterladende en lille Nødskilling paa Bordet.
Da jeg atter kom ud paa Gaden, havde Naturen paany skiftet Ud
seende; det var som om Stormen havde hvilet lidt, ligesom Ørnen paa
sin Flugt en stakket Stund sætter sig paa Klippestykket, for at Vin
gerne kunnnc faae ny Kraft til at hæve den op mod Skyerne; nu
havde den voldsomme Vestenvind samlet Styrke: den udfoldede sine
mægtige Vinger, plaskede med dem i Vesterhavet, oprørte dets Vande
paany og jog dets sorte Bølger hen over Engen.
aVandet stiger paanyR lød det fra alles Læber, der mødte mig.
Klokken var kun halv ti om Formiddagen, og det var saa mørkt
som om det var i Vinterdagens Morgendæmring, thi Himmelen var
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skjult af et tykt og ravnsort Skytæppe, der slog vældige Folder, frem
kaldte ved det brusende Stormvejr; i dette Tusmørke kom Vesterhavet
da atter farende som den fnysende, af Sporer og Pidsk fremragne
Hingst, og ved hvert Bølgeslag stege Vandene, og alt tydede paa, at
nu først var Faren truende.
Jeg kæmpede mig frem og maatte anvende al min Kraft for ikke
at rives afsted med Vinden, og glad var jeg, da min Haand hk fat i
Hammeren paa min Vens Dør, hvor Vandet allerede spillede ved det
nederste Trin af Stentrappen. Han sad ganske rolig ved sit Skrivebord
og arbejdede ved den tændte Lampe; han havde ingen Anelse om den
overhængende Fare; hans Bolig laa paa det for Højvande sikreste Sted,
og det var først ved mig han hk Underretning om, at Vandet var ved
hans Dør. Det vilde imidlertid vare flere Timer før der paa dette
Sted kunde være Tale om egentlig Fare, hvorfor min Ven straks var
villig til at følge med mig hen i det Sorgens Hus, jeg nys havde for
ladt; dog først vilde han se til sin Ven Toldkassereren, der boede paa
Toldbod bygnin gen.
Denne store, moderne Bygning ligger paa Hovedgadens højre Side,
hvor den store Bro gaar over Aaen. Vi maatte vade op til Anklerne
gennem Gaardspladsen, indtil vi naaede den høje Stentrappe, der førte
op til Stueetagen, hvor Kasseren boede. Vi traf Mauden med sin
Kontorist og to Karle arbejdende af alle Kræfter paa at faa et stort
Pianoforte op ad den ikke brede Trappe, der førte til øverste Sal, og
hvor man i Nødstilfælde kunde bane sig Vej gennem Gavlmuren ind
til den solide Nabogaard. Det var et Øjebliks Sag at skille os ved
vort Overtøj og tage fat med; længe varede det ikke, før alle Værel
serne var tomme forneden, hvorpaa vi anbefalede det vakre Ægtepar
til Himmelens Varetægt og tog Afsked med dem, idet vi fulgtes op
til min lille Protegé.
Men her blev imidlertid gode Raad dyre; thi medens vi havde været
sysselsatte med Flytningen i Toldbodbygningen, var Vandet steget i
Gaarden indtil to Alen, og som Skibbrudne paa et Vrag ser sig om
efter en frelsende Planke, saaledes stod vi raadvilde, gribende efter
Jernrækværket, som om det var vor Agt at bemægtige os en af Stængerne,
for ved dens Hjælp at springe over Svælget. Dog i det samme Øje
blik kom en uhyre stor og stærk Karl, der med sine vældige Vand
støvler, som naaede ham halvt op paa Laaret, travede omkring imellem
svømmende Tønder og Ballier i Gaarden; han blev vor Redningsmand;
han tog den ene efter den anden af os paa sin Ryg og bar os gennem
Gaarden ud af Porten til langt op ad Hovedgaden, hvor vi naaede en
forholdsvis tør Plads; her ophørte vor vidunderlig komiske Ridetur.
Næppe var vi slupne ned fra Mandens Ryg, førend et lige saa komisk
Syn mødte vort Øje. Der havde nemlig i mange Aar boet en aldrende
Enke efter en Oberst; hun havde iført sig sin salig Mands ocsporede
Ridestøvler, og med opkiltret Kjole, med en gammel Rytterkappe flag
rende om sine Skuldre, kom hun os i Møde paa sit Togt for at staa
sine Medmennesker bi. I Følge med denne Dame gik vi videre, og
min Ven fortalte hende om den døde Enke og hendes hjælpeløse Datter.
»Jeg følger med Dem!« sagde Oberstinden med en Tone, saa jeg
kunde have kysset hendes Haand af Ærbødighed og Taknemmelighed.
Og hun fulgte med.
Vi traadte sammen ind i den tarvelige Bolig, hvor Liget laa tildækket
paa Sengen, og Datteren sad med foldede Hænder ved Hovedgærdet
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og græd stille. »Men Gud sander jo paa Øjet, naar det græder!« det
saa vi tydeligt i hine Øjeblikke.
»Saa er din Moder død, min stakkels Augusta!* udbrød Oberstinden
deltagende, idet hun rakte Hænderne ud imod hende. Nu, vær ved
godt Mod, mit Barn; hun har kæmpet længe nok med Sorg og Mod
gang, og nu bør Du takke Gud, som har kaldet hende til Fred. For
Dig selv maa Du ikke sørge. Tag nu din Hat og dit Tørklæde, min
Pige! Her maa Du ikke blive; Du skal komme med mig, jeg vil tage
mig af Dig, som om jeg var din Moder. Og De, kære Hr. S.!« —
her vendte hun sig til min Ven — »De vil nok drage Omsorg for den
afdødes Begravelse?«
Her afbrødes Oberstinden, idet en høj tynd Mand kom, nynnende
en munter Selskabssang, ind i Stuen. Den saa pludselig ankomne
havde et gemytligt Udtryk i sit gamle Ansigt, der var ualmindeligt
langt, idet Forhaaret var strøget glat bag ud og naaede ned ad Ryggen
af hans luvslidte sorte Frakke. Han gav enhver af os et venligt Nik,
Oberstinden fik et ærbødigt Buk; derpaa vendte han sig til den unge
Pige, og sættende Ansigtet i alvorlige Folder begyndte han i en Bede
mands Stil og med Bedemands Miner den Ramse af Ord, der brugtes
i Selvanbefalingens Tjeneste.
Dog var han ikke halvt færdig, før
han afbrødes af en yngre Mand, der fremstillede sig med nedslagne
Øjne, bedrøvelige Miner og et hvidt Lommetørklæde, beredt til at af
tørre Taarerne, i den højre Haand.
Det var Byens anden Bedemand.
Ogsaa han stillede sig i Positur ved den gamle Bedemands Side,
og nu begyndte baade den alvorlige og den muntre at anbefale sig til
at forestaa den sørgelige Forretning, og ingen af dem var det muligt
at standse i deres Remser, før de havde faaet dem til Ende; men da
greb Oberstinden ind med sin befalende Røst, idet hun pegede paa
den muntre: »De besørgede min salig Obersts Ligbegængelse; Dekan
vel ogsaa faa denne stakkels Kones Lig i Graven paa en sømmelig
Maade*.
Den muntre bukkede ærbødigst for Hendes Naade, idet han kastede
et triumferende Blik mod Døren, hvorigennem hans yngre Reval for
svandt med Lommetørklædet for Øjnene.
»Ved given Lejlighed«, fortsatte Manden med sin sædvanlige høj
tidelige Stemme, henvendt til os alle, »anbefaler jeg min Tjeneste —
alt Kød er Hø, siger Stiftsprovsten, og man véd ikke, hvor let og snart
det kan sig hænde, at Døden mejer en bort; da skal De hver for sig
blive behandlet reelt i alle Maader!«
»Mange Tak, Hr. Bedemand!« svarede Oberstinden, og højt nyn
nende sin Selskabssang vandrede han bort, for at begynde Forberedel
serne til Begravelsen.
Den unge Pige listede sig til at knæle ned ved Ligets Side; medens
Opmærksomheden var henvendt paa Bedemændene, bad hun stille til
Livets og Dødens Giver, hvorpaa hun rejste sig op, klyngede sig til
den ældre Dame, der øjeblikkelig skjulte hende under sin Rytterkappe
og gik bort for at føre sit yndige Bytte til sit Hjem. Min Ven og
jeg skiltes fra dem, da vi tog Vejen til Sønderbro, hvor et ganske nyt
Syn viste sig for os.
Her stod nemlig Mænd, Kvinder og Børn i tætte Klynger; alle
stirrede de med ufravendte Blikke ud mod Vesten, hvorfra Stormen

hvinede og Vandbølgerne siog op mod Broen. Hvad var Genstanden
for deres spejdende Blikke?
Det var en Baad, der var sendt ud for at tage Opsynsmanden paa
Holmene med hjem, dersom han endnu var i Live. Hans Hustru og
tre Børn stod i den forreste Klynge, angstfulde og fortvivlede, de vidste
jo ikke, om det var lykkedes de modige Karle at frelse ham. Baaden
saas nu i det fjerne, snart sank den ned i Bølgernes Dale, snart slyngedes den op paa deres fraadende Ryg; men stedse kom den nærmere
og nærmere. Den havde naturligvis ikke Sejl oppe, men et Aarehlad
holdtes oprejst for at fange Vinden, medens fire Aarer skovlede Bøl
gerne og holdt Baaden paa ret Køl.
sKan Du ikke se, om de er der alle?« spurgte den ene den anden.
3Ikke endnu!«
Atter en lille Pause, fuld af den pinligste Spænding.
»Har Du nu ikke faaet Kig paa Tallet, Knud Lystrup,« lød det
paany.
3lkke enduu? lød atter Svaret fra en tyk Mand, der holdt en hile
Kikkert for Øjet. Et hvinende Skrig lød fra den forreste lille Klynge.
Hvad betyder det? det lød stærkere end Stormens Hyl og Vandbøl
gernes Brusen; er det Fortvivlelse? — Nej! det er Hustruens Frydeskrig.
3 Der er seks i Baaden!« havde det lydt fra hende, og nu lettedes
hendes pressede Bryst fra den dybeste Sorg; Børnene jublede, svingede
med Tørklæder og Hatte, og snart sluttede Manden sin Hustru i sin
Favn medens de tre Børn omfavnede hans gennemblødte Vandstøvler.
I samme Nu begyndte Vandet at falde for Alvor, Vinden vendte sig,
Stormen ophørte; Bølgerne vege hastigt tilbage, og før Mørket kom,
var Vejene og Gaderne frie og tilgængelige.
Jeg kan ikke fragaa, at det yndige, blege Ansigt, ombølget af na
turlige Lokker, der for ikke længe siden tittede frem til mig fra den
grove Rytterkappe, havde med en uvilkaarlig Magt sat sig fast i mit
Indre, og det var derfor ikke uden en hemmelig Glæde jeg modtog
min Vens Tilbud, at følge med ham hen til Oberstinden, for at jeg
kunde faa Anledning til at tage Afsked med Hendes Naade.
Vi gik over det store Torv, der for faa Timer siden var opfyldt
af mangfoldige med bankende Hjerter i Angst og Bedrøvelse, nu laa
det som en øde Plads, hvor Maanen, kastende et venligt Skær gennem
Skyernes Rifter paa den ærværdige Domkirke, lyste for os; herfra gik
vi ind i en mørk Gade, hvor min Ven standsede ved Oberstindens
venlige, toetages Hus med en høj Stentrappe, der førte op til Gade
døren, hvor en blankpoleret Dørhammer glimtede frem i Mørket. Da
vi naaede ind til Dagligstuen, var det første, der faldt i Øjnene, et
kostbart, stort Maleri, forestillende Oberstindens Broder, en af vort
Aarhundredes største Generaler med et verdensberømt Navn; under
dette sad, belyst af en Astrallampe, Oberstinden i Kanapéen; ved Siden
af hende sad en lille før, stornæset Mand, og paa den anden Side
havde Augusta faaet sin Plads anvist, hvor hun syslede med Sytøj,
der ved sin sorte Farve mindede om Tabet, hun havde lidt.
Oberstinden tog imod mig, som var jeg en gammel Bekendt; hun
nødte os til at tage Plads, medens Augusta sendtes ud for at hente
den i hine Tider uundgaaelige Presenterbakke med Vin og Syltetøjer.
»De kommer ret som var De kaldet!« udbrød Oberstinden »Min
Læge, Kirurg Hr., og jeg havde en svær Disput med hinanden angaaende Augusta. Han vil, at jeg skal gøre hende til Enepige hos mig;
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i Hovedet, at hun skal være min Selskabsdamen
Tillad, Deres Naade!« begyndte Manden, ajeg mener, at det vil
være urimeligt at opdrage hende over sin Stand; hun er jo af simpel
Herkomst, en Gartnerenkes Datter — at lade hende lære Fransk og
Tysk og slige Sager. Nej, lad hende blive oplært i Kogning og Ren
gøring o. s. v., saa er der altid Udsigt til, naar jeg ikke længere kan
holde Døden borte fra Deres Naade, at hun kan tjene sit Brødn
"Ja, men det er jo netop det, jeg ikke vil have. Hun skal uddanne
sme sunde, naturlige Evner, for med Tiden at blive en forstandig
dannet Husmodern
sFor at blive Husmoder maa hun da have en Mand, og hvem
skulde vel fri til hende?« sagde Kirugen lidt spottende.
aAa, der vil vel altid findes en Feltskærer eller saadan en, der vil
begære hendes Haand, naar den ikke er tom, og derfor skal jeg sørge
min kære Kirurgn
^ '
Det var en drøj Pille, Oberstinden lod sin Huslæge sluge, men til
nit Held kotu Augusta. lued Bakkeu tued en hel Optuarcheriug af forskellige Syltetøjer og to Slags Vin, og dette formildede Pillen.
Medens de andre fortsatte Samtalen om hvad den og den havde
lidt, hvad den og den havde mistet, vendte jeg nng til den unge Pige
og tilhviskede hende opmuntrende Ord. Paa samme Tid forsikrede
hun mig: aAldrig skal jeg være saa utaknemmelig at glemme, hvad
De i Gaar var for os!« Ved dette aos« brast hun igen i Graad. Jeg
greb hendes Haand, trykkede den varmt til Tak, idet jeg udbrød:
aDeres Ord, kære Augusta! skulle lyse for mig indtil jeg kommer
tilbage igen tidligt eller sent, da vil jeg overbevise mig, om De har
holdt Deres Løfte!«
Med disse Ord vilde jeg antyde, at hun ikke skulde falde i en
keitskærers Hænder — nu ved jeg, at hun forstod mig.
Næste Morgen tidlig forlod jeg den gamle Kongestad, der inde
sluttede mit gamle Venskab og min nye Kærlighed, for at drage til
Varde.
3

I Dag har jeg nedskrevet Beretningen om Stormfloden for to og
tredive Aar siden; af de Personer, jeg dengang kom i Berørelse med,
feve kun fire, den Fjerde af disse er Augusta, der atter paa denne
vort Lrvs Mærkedag har oplevet bange Frygt og usigelig Glæde, thi
vor ældste Søn har hæderlig bestaaet sin Eksamen — den bliver saaledes ogsaa en Mærkedag i vor Førstefødtes Livshistorie.
*

**

*

Byarkivar C. N. Termansen oplyser om Fortællingens Hovedpersoner'
Hen lille tyske Hotelvært: Gæstgiver Følscli.
Vennen: Adjunkt Bioch-Suhr, født 1807, død 1876; hans Hustru- født
Ulnkke Strøm, Datter af Cancelliraad H. L. Strøm.
Præsten: Christian Erik de Thurah.
Lægen: Stiftsfysikus Randrup.
Justitsraaden: Justitsraad Tranberg (Borgmester); Fruen: født Frøken
Eilschou.
Sprøjtemesteren: Snedkermester Hornum senior.
Stiftamtmanden: Greve Sponneck.
Biskoppen: Tage Muller.
Borgmesteifuldmægtigen: Kandidat Thorup.
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Borgmesterkontoret i Købmand Frederik Simonsens Ejendom paa Hjør
net af Smedegade og Sønderportsgade.
Toldkassereren: v. Sponneck, Slægtning til Stiftamtmanden.
Oberstinden: Fru von Spandet, Bopæl i Grønnegade.
Bedemændene ubekendte.
Opsynsmanden paa Holmene: Holmevogter Thomas Schantz.
Kirurg H.: Feltskærer Hansen.

Det nye Skoleaar paa Ribe Katedralskole begyndtes med 239 Elever.
*
Fra og med det nye Skoleaars Begyndelse er som Timelære ved
Ribe Katedralskole ansat Gand. mag. Helge Tvermoes (i Matematik og
Fysik) og Cand. mag. Schiotz-Christeusen (i Dansk, Tysk og Historie).
Førtsnævnte er Søn af Kaptajn Tvermoes i Marinen, og sidstnævnte
er Søn af Adjunkt Schiotz-Christensen ved Marselisborg Skole i Aarhus.
*
Skolens geologiske Ekskursion for 2. og 3. Gymnasieklasse gik 1
Aar til Fanø.
*
Skovturen, hvori deltog 188 Personer, gik til Jels den 26. August
og hk et udmærket Forløb i det smukke Vejr. Turen, der foregik
dels med Omnibiler, dels med Cykler og Vogn, gik over Obbekær—
Fæsted—Hygum—Rødding til Jels Voldsted, hvor Madkurvene tømtes.
Eftermiddagen forløb med Leg og forskellige smaa Sportskonkurrencer,
for hvilke der uddeltes Smaapræmier.
Ved 6—6*/s-Tiden var man atter hjemme, og den vellykkede Dag
sluttede med Dans paa Katedralskolen.
*
Kaptajn Rasmus Nelsons Legat er af Ribe Byraad uddelt til følgende:
Studenterne Aase Schrøder, Chr. Sommer, Olaf Dejgaard og Andr.
Berthelsen.
Elever paa Ribe Katedralskole: Karen Bech, Børge Skrydstrup,
Jørgen Kærn, Renner Andresen og Kaj Fr. Nielsen.
*
Skolens historiske Ekskursion foregik den 23. September.
Fra Ribe gik Turen over Vilslev, Jernved og Malt. hvor de gamle
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Kirker blev beset. Saa kørte man over Bække og Vejen ad den gamle
Hærvej over Randbøl Hede, hvor Store Rybjerg-Stenen blev beset. I
Randbøldal spistes Frokost. Over Engelsholm, der blev beset, gik Rej
sen videre til Jelling, hvor man fordybede sig i Stedets historiske Minder.
Over Grejsdal og Vejle gik Turen til 0. Starup med den inter
essante gamle romanske Kirke og videre til Kolding, hvor man ahagde
Besøg paa Koldinghus-Museet.
Kl. 8Va var man hjemme i Ribe igen.
Adjunkt E. Lund forklarede, hvad man saa paa Turen. Af Lærere
deltog iøvrigt Lektor Jensen og Adjunkt, Frøken Willemoes.
*
Grundtvigs 150-Aars Dag mindedes paa Skolen med Sang og Fore
drag af Lektor Nørregård.

BiHeder fra Ribe.
Brudstykker af en gammel Rlbe-Discipels Erindringer.

6.

Disciplen.

Paa Vejen til Slottet,
Som længst sank i Grus,
Der ligger i Gaden
Et rødmalet Hus.
Paa Kvisten han sidder
I silde Aftenstund,
Mens Byen den hviler
I sødeste Blund.

Der kommer Købmand Quedens,
Der Apotheker Lind.
Hvad ser jeg? Fraas! Adjunkten!
Stik nu Cigaren ind!
Tobaksspinder Clausen
Ved Vinduet staar;
Og Boghandler Damgaard
En hastig Hilsen faar.

En Seng, et Bord, en Lampe,
En vaklende Stol,
En mangelfuld Servante,
En skrøbelig Reol.
Paa Bordet ligger Bøger,
Papir og en Pen;
Men Tankerne vandrer
Saa mange Steder hen.

Paa Vejen til Plantagen
Med den hvidmalte Bro
Spadserer Byens Ungdom,
Ret ofte to og to
— Men jeg maa gaa alene
Det falder lidt trist —
Men hvad er det, jeg øjner?
Der kommer de vist!

Der ligger Hovedgaden
Med Bro efter Bro,
Hvor Ridderne dansed
Med udhugne Sko
— Vi kender det fra Visen —
Ja, saadan var det før.
Nu møder man som oftest
En Flok brogede Køer.

Tre hvidklædte Piger
Gaar imod Byen ind
Med guldgule Lokker
Og rødmende Kind.
— Mit Hjerte staar stille,
Det er Doktorens tre,
Det skønneste Syn
Nogen Yngling kan se,
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Hvor lyser dog Solen!
Hvor Himlen bli'r blaa!
Hvor er det dog dejligt
Paa Jorden at gaa!
Men dejligst af alt,
Man i Verden kan se,
Er et Smil fra den yngste
Af Doktorens tre.

Men gjaldt det mon mig?
Mon en anden hun saa?
Nu blegner alle Farver,
Nu bliver Himlen graa.
Mit Hjerte slaar voldsomt,
Mit Blod er som Ild.
— Ak, hvem der dog var færdig
Med den latinske Stil!

Jeg vovede neppe,
Idet forbi jeg gik,
Til hendes Øjnes Himmel
At løfte mit Blik.
Men jeg saa hendes Læbe
Med det sødeste Smil.
— Gid Pokker staa i Cæsar,
Sallust og Virgil!

En Vægter høres raabe,
Nu er Lampen brændt ud.
Nu lukker han Bogen
Med et Suk: Ak min Gud!
Naar først jeg bliver færdig
Med den trælse Skolevej,
Skal Verden se de Kræfter,
Der slumrer i mig!

7.

Afsked.

Ved Skoleaarets Slutning.

Spirerne grønnes, Foraarsdagen længes;
Skal vi da her bag Skolens Mure stænges?
Dagene gaar, mon Tiden aldrig kommer,
Da vi faar Sommer?
Juli er kommet, Sommermaaned fager,
Grønklædt er Skoven, spraglet Eng og Ager.
Skolen er samlet, Afskedssangen lyder;
Farvel vi byder.
Farvel til Skolen; bort med Haab vi drage,
For os vi ser en Række lyse Dage.
Dog for vor Tanke staar en Flok af Minder,
Som os forbinder.
Og
Og
Da
Til

naar engang vor Sommertid er omme,
vi kan mærke, Høsten snart vil komme,
vil vor Tanke ofte gaa tilbage
fordums Dage.
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En M a n ø tu r m e d F o r h in d r in g e r .
Frøken Æwima ÆewsAnhn har overladt os nedenstaaende Skildring af en Manøtur, hun foretog for
nogle Aar siden. Deltagerne var iøvrigt: Biskop
og Bispinde Koch, nuværende Domprovst Skovgaard
Petersen, Frk. U. Koch, den nu saa kendte Dr.
Lauge Koch og dennes Broder Knud Koch, nuvæ
rende Fru Overlæge Johannessen, f. Koch, og nuvæ
rende Ingeniør Vyff og Mogens Tvermoes.

Ved St. Hans kom der Bud, om jeg vilde sejle en Tur til Kanalen
med vor vel renommerede Motorskipper. Biskoppen gjorde Turen.
Vi var 12 Personer, som Kl. 2*/s Eftermiddag mødtes ved Skibbroen.
Baaden lå sejlklar. Men Kl. 4 var Vandet på sit højeste, altså måtte
vi ind senest Kl. 7 Aften.
Vi hejste en Klud, da man næsten ikke kan kalde det Sejl, Motoren
af ny og kraftig Art pustede og stampede og afsted gled vi for god
Østenvind ud ad Åen, nåede Holmene — ned af Kanalen — vi skulde
dog et lille Stykke til Havs — i mit stille Sind tænkte jeg — nu be
gynder Vandet stærkt at falde, men vi strøg afsted til Havs, videre
og videre for fuld Østenvind, Motoren, dette lille Mesterværk af ung
og kraftig Konstruktion masede fremad. Klokken blev henad 6. Knude^
dvb var snart nået, nu.maatte vi vende, Masten ned, vort herlige Sejl
toges ind, vi manøvrerede med at vende, bums] der stod Motoren aldeles
stille. Arbejdet gik løs med den. Skipperen arbejdede i sit Ansigts
Sved, saa nu gik den, nej nu stod den, nå nu gik det, måske en
Fjerdingvej, så bums! nu stod den stille, og det var dens Alvor.
Skipperen arbejdede som et Bæst, svedte og sled, men Dyret med de
mange Hestes Kraft kunde eller vilde ikke mere.
Vandet begyndte nu stærkt at falde, vi drev atter til Havs, var
atter ved Knudedyb og her lå vi og pjaskede. Vandet sank og sank,
om ikke saa lang Tid kunde vi risikere, at Vejen til Manø også var
afskåren, fordi man kan jo ikke sejle uden Vand. Ind i Kanalen
kunde vi slet ikke komme, da Vandet var faldet og der udenfor Ka
nalen er Sanddyner.
Vort Håb, vort eneste Håb var Manø. Vor Proviant, Ckokoladen,
var fortæret. Vi stagede, mindre og mindre Vand, sæt dog Sejistumpen til, Mand, at vi kan nå at gå i Land, hvor Dronning Dagmar steg i
Land. Men Skipperen var ikke tilbøjelig dertil. Endelig, endelig Mo
toren var aldeles umedgørlig, hejste vi vort Sejl, håbende på, at Vin
den vilde lade være med at gå til Ro, og nu gik det løs mod Landet
i det fjerne — over Knudedyb — og endelig landede vi på sManø
Flakc. 4 unge, glade Mennesker trak Sko og Strømper af, vadede ind
til Land, og ind af Manø By til, de skulde se at få en Vogn ned til
Stranden for at hente Bispinden og samtidig telefonere til Ribe om
Vognmanden kunde nå at komme til Manø, forat vi kunne komme
hjem på samme Ebbe. Lidt efter trak Bispen og den fremmede Præst,
som var med, Sko og Strømper af og vadede i Land, og da de var
gået et godt Stykke op, begav jeg mig afsted. En dejlig Tur ind over
Vaderne, dejlig Strand, op til Klitten omtrent 1 Mil. Solen gik ned
over det store Hav, der lå som et Sølvbånd belyst af dens luende
Glans. Sønderho Klit tegnede sig skarp som et højt Bjergland og ind
over Land knejsede gi. Ribe Domkirke. Klokken henad 10 kom Vognen,
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som havde hentet de resterende Rejsende i Båden, til Præstegaarden, alle
de strandede giædedes ved Gensynet. Præstefolkene trakterede med:
Kaffe, Chokolade, Æg, Smørrebrød, det fyldte behageligt i de tomme
Maver.
Vognmanden fra Ribe mødte Kl. lOVs. Kl. 11'/! steg vi til Vogns
og asede gennem de tunge, sandede Veje ned ad Havet til. Vognen
var just ikke altid i deu bedste Balance, men Kusken erklærede, at
den kunde sletikke vælte, altså kunde den ikke, og gjorde det heller
ikke. Så begyndte vi at køre ud i Havet, men på Grund af den
stærke Østenvind, som havde blæst i tiere Dage, var der intet Vand,
og det uagtet Kl. nu var 1. Så kom vi ud i aDybet«, Vandet var
kun 1 Kvarter højt, men Fuglene begyndte at skrige ude på Havet,
og det betød, at nu kom Vandet snart. I Vest og Sydvest havde vi
de prægtigste Lyn. Fra Esbjerg Havn de elektriske Lys og Sædding
Fyr. Snart kørte vi op på Fastlandet, og nu begyndte det at dages
i Øst. En dejlig Sommernat, ganske stille var der rundt om, men
snart begyndte Lærkerne så småt at røre på sig, og da vi kørte ind i
Ribe Kl. 2 var det klar Dag. Se det var den Manø Tur, den var
skøn, sligt oplever man jo heller ikke hver Dag eller hver Nat.
Søndagen derefter var vor Skipper atter på Manø med et Selskab,
på Hjemturen manglede han Olje til at fede sin lunefulde Motor med,
altså bums! en af Passagererne foreslog at smøre denne med Smør,
det blev gjort, således kom man ind til )>Yder-Bjerrum« hvorfra man
spadserede ind til Ribe.

Fhv. Graver Fr. G. Pultz er den 3. September død, omtrent 88 Aar gammel.
Han var Graver i Ribe 1895—1929.
Statsradiofonien har opfordret Taarnurfabrikant Bertram-Larsen tit at hoide et
Foredrag i Radioen om Klokkespillet i Ribe Domkirke, og dette er Hr. BertramLarsen gaaet ind paa. I Forbindelse med Foredraget vil Klokkespillet lade sine
Toner klinge. Tidspunktet for Foredraget er endnu ikke fastsat.
Til Brug for eventuelle Radioudsendelser er Klokkespillets Toner blevet optaget
paa Grammofonplade.
Læge Lovmand Hvid, Søn af Kordegn Hvid i Ribe, drog den 6. September som
Skibslæge ud paa et 7 Maaneders Togt med det nye Skoleskib "Danmarks.
En af Medarbejderne ved Fortsættelsen af Kinchs "Ribe Bys Histories, Magister
Hermaneen, ved Nationalmuseet og Fotograf ved Nationalmuseet, Bengtsson, har
været i Ribe i Sommer for at samle Billedstof til andet Bind af Fortsættelsen af
Ribes Historie. Man har fotograferet Malerier af Stiftamtmænd paa Raadhuset,
Bispebilleder m. v. i Domkirken og Gravminder i St. Catharinæ Kirke og paa Kirkegaarden.
Der er fuldt Liv i Foretagenet. Magister Hermansen venter i Løbet af Vinteren
at blive færdig med sit Afsnit om "det lærde Ribes.
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t)er sluttes antagelig af i Frederik den Sjettes Tid.
Kaptajn Otto Schmidt skriver om "det borgerlige Ribe", og Museumsinspektør
Magister Hugo Matthiessen skriver sin Del.
Af Fabrikant Kromanns "Fanøs Historie" foreligger nu et stateligt Bind (1 Binds
Iste Halvdel). Det er et Værk, der tegner godt med sin Fylde af Oplysninger o"
mange Billeder. Vi skal senere vende tilbage til Værket.
Hans Tavsens Hus staar nu genopført og pryder med sit smukke Ydre. Man
er derefter i Gang med Arbejdet paa Bygningens Indre, der skal rumme antikvarisk
Samling.
Det morsomme lille Hus for Enden af Puggaardsgade er ligeledes genopført.
Arkitekt Lønborg Jensen, der paa Afstand hørte til "Protestanterne" mod Pla
nen udtaler under et Ophold i Ribe sin Glæde over den gennemførte Plan.
\ ort Medlem P. Buhi Petersen med Frue, født Daugaard Peters vender den I
November tilbage til Hibe efter 8 Aars Ophold i Alaska.
Dr* med. dent. Louis Wolfe (Wolfhechel), Seattle, har nylig gæstet sin Fødeby,
Ribe. Han meldte sig straks ind i Ripenser-Samfundet.
Næste Sommer vil den gamle Pram til Holmene være forsvundet. Store nye
Regulereringsplaner af Ribe Vesteraa indbefatter en Dæmning over Færgestedet til
Holmene.
Paa Vandreudstillingen i Aar saas et dejligt Skibbrobillede af Maleren Stephan
Ussing.
Ribe Turistforening har faaet Biografbevilling. Senest til Foraaret vil det gamle
Kosmorama være afløst af en moderne Biograf i en Del af de tidligere Crome &
Goldschmidts Fabrikker.
Fuldmægtig ved Københavns Byret E. Stiirup er ansat som Ekspeditionssekre
tær samme Steds fra den 1. September.
Vort Medlem Apoteker Kinch i Aarhus er afgaaet ved Døden.
Vort Medlem Postekspedient Olesen i Varde er udnævnt til Postmester i Aalestrup.
Den 1. November er det 25 Aar siden Ribe Amtssygehus flyttede til de nuvæ
rende Bygninger paa Tange vej.
Den unge cand. mag. Boesen, Student fra Ribe, er udnævnt til Inspektør ved
Fredei iksborgmuseet.
Vor Sekretær, Sekretær cand. jur. Schøn har ferieret i Finland og Estland.
Vor Formand, Læge Fogh, har som Militærlæge deltaget i Manøvrerne i Jylland.
Til Skolenævnet paa Ribe Katedralskole havde ca. 90 Forældrerepræsentanter
afgivet deres Stemme. Valgt blev:
Pastor Balslev i Bramminge, Fru Mejeribestyrer Nielsen, Biskop Westergaard
og Amtsvejinspektør Kærn.
Suppleanter: Fru Dommerfuldmægtig Bruun, Pastor Jørgensen i Skærbæk,
Amtsstuefuldmægtig Bonde Jørgensen og Hospitalsforstander Lerche Thomsen.
Rektor Willumsen er født Formand for Skolenævnet, hvortil iøvrigt Lærerne
vælger 2 Medlemmer.
Ribe Jernstøberi aabner i den nærmeste Fremtid en Filial i Fredericia.
Rektor Willumsen er valgt til Formand for det nye sociale Udvalg i Ribe.
Dommerfuldmægtig M. C. Pontoppidan tager sin Afsked fra Dommerkontoret
den 1. November. Hr. Pontoppidan fortsætter dog sin private Forretning.
Udgivet af Ripenser-Samfundet
Redigeret af K. H. Rosenstand
T ry k t i S tiftsb o g try k k e rie t i R ibe
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2. Bind

Professor Dr. phil.

E m i i C h r . FTa n s e n .
En 50 Aars Mindedag.

Den 12. November var det 50 Aar
siden den danske Videnskabsmand
Ripenseren Professor Emil Chr. Hansen
lagde Grunden til sin Verdensberøm
melse, idet det af ham opfundne Ren
dyrkningssystem første Gang anvendtes
i Praksis paa Carlsbergbryggerierne.
Emil Chr. Hansen var født i Ribe
som Søn af den ejendommelige Maler
mester Hansen, en Mand med Eventyrlyst i Blodet. Denne havde som
Svend rejst i Tyskland og Frankrig. Han havde gjort Tjeneste i den
franske Fremmedlegion og kæmpet under Trikoloren i Spanien.
I Begyndelsen af 40erne dukkede han op i Ribe, hvor Sønnen blev
født i 1842.
Hjemmet var fattigt, og Sønnen kom først i Pogeskole hos Madam
Gundersen i Grønnegade, siden hos Madam Bjørn i Bispegade. Saa
kommer han i Borgerskolen og siden i Betalingsskolen, hvis flinkeste
Elev han bliver.
Hans Lyst er til Bogen, men Faderen sætter ham i Lære hos Køb
mand Ruolphs. Senere bliver han Faderens Medhjælper, og som farende
Malersvend drager han paa Valsen.
En Tid nærer han Kunstnerdrømme, der brister.
Han tager Lærereksamen, senere Studentereksamen og kaster sig
over biologiske Studier. I 1878 knyttes han fast til Carlsberg-Laboratoriet, og hans Lykke er gjort Hans Opfindelse af en Metode til at
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rendyrke Gæren, som fik epokegørende Betydning for heie Gærindustrien,
bærer hans Navn Verden over.
I hans Fødeby Ribe staar hans smukke Mindesmærke ved Aaen,
og et Legat, der bærer hans og hans Hustrus Navn, minder ogsaa om
den berømte Ripenser.

H j e m f r a d e t f j e r n e Al aska.
To »gamle« Ribeelever P. Buhi
Petersen og Frue, Elisabeth, født
Daugaard Peters, vendte med »Fre
derik VIII« hjem til Danmark og
til deres Fødeby, Ribe, med deres
3 Børn, der er født i Alaska.
Peter Bubi Petersen, der er Søn
af Ingeniør Petersen i Ribe, har i en
Aarrække været ansat som Lokomo
tivinspektør i Cordova i Alaska
U. S. A. ved et Kobbermineselskab.
Morsomt nok var en af de første,
der talte med de hjemvendende
Ripensere ved Skibets Ankomst til
København, vor Formand, Læge
Knud Fogh, Peter Buhi Petersens
gamle Skolekammerat.
Forinden Afrejsen til Ribe blev
den hjemvendte Ripenser intervie
wet i Radioen af Redaktør Niels
Grunnet. Denne gjorde Opmærk
som paa, at Buhi Petersen og hans Familie først havde rejst 8 Dage
med Damper, saa 4 Døgn med Eksprestog, og saa endelig tiltraadte
de Rejsen over Atlanten.
»Hvorledes staar det til i Alaska?« spørger Intervieweren.
»Sammenlignet med andre Lande, godt«, svarer Ingeniøren. »Ala
ska er fuld af Rigdomme, Folk er sparsommelige, og de har ikke
noget at bruge deres Penge til«.
»Hvor længe har De været i Alaska?«
»I 18 Aar; jeg kom dertil med 7 Dollars i Lommen og fik en
Stilling i det Kobbermineselskab, ved hvis Jernbane jeg siden blev
ansat. Jeg var med i Verdenskrigen som frivillig, i 1922 fik jeg An
sættelse som Lokomotivinspektør og 1925 hentede jeg mig en dansk
Hustru her hjemme«.
Videre fortæller Buhi Petersen, at Alaska er et Land, hvor der
drives en storstilet Jagt, han har saaledes personlig skudt 11 Bjørne.
Efter en Omtale af de andre Danske i Alaska, spørger Redaktør
Grunnet: »Læser De nogle danske Blade i Alaska?« .»Ja! Vi læste
allesammen »Politiken«s Søndagstillæg og »Ribe Stifts-Tidende«. Bla
dene gaar fra Haand ti! Haand, først til en Svensker, derfra til en
Nordmand og saa til en Dansker igen, saa der er ikke meget tilbage
af dem, naar de kommer tilbage.
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xOg hvad nu?« spørger Intervieweren til Slut. »Ja, nu skal vi
altsaa holde Jul hos min gamle Far i det kære gamle Ribe, og til
Sommer skal jeg hejse Alaskas Flag i Rebild Bakker, naar det dansk
amerikanske Blokhus skal indvies«.

En

Ripenserfest.

Da Emma Reinsholm blev 80.
Den 24. November fejrede, som vi meddelte i sidste Nummer. Frøken Emma
Reinsholm i Ribe Kloster 80 Aars Fødselsdag.
Dagen fik et yderst festligt Forløb.
Den amerikanske Minister Mrs. Bryan Owen havde isenge ønsket at gseste Jacob
A. Riis' Fødeby Ribe, og Ministeren havde nu valgt Frøken Reinsholms 80 Aars
Dag tii Besøget og benyttede Lejligheden fil at hilse paa Jacob Riis Plejesøster,
Frøken Reinsholm, og hans Søster Fru Tarp.
Om Formiddagen gjorde Ministeren, ledsaget af sin Sekretær Miss Doherty,
Gratulationsvisit hos Frøken Reinsholm, hvor der ¡øvrigt mødte mange andre
Gratulanter, og hvor det strømmede ind med Blomster og Gaver.
Ripenser-Samfundet sendte Chrysantemer.
Om Aftenen havde en Kreds af gamle og unge Venner indbudt »Fødselsdags
barnet« til en vderst vellykket Festlighed paa »Klubbens Hotel«, der fik sit særlige
Præg derved, at den amerikanske Minister Mrs. Bryan Owen, ledsaget af sin Sekretær
Miss Doherty, havde vist Frøken Reinsholm den Ære under Opholdet her at mod
tage en Indbydelse til Festen.
Blandt de tilrejsende »gamle« Ripensere bemærkede vi bl. a.: Politimester
Fritsche i Roskilde, Fru Bøggild, Enke efter afdøde Minister Johs. Bøggild i Mon
treal, Redaktør Tage Jessen, »Flensborg Avis«, med Frue, f. Dybda], Fru Overlæge
Cold, f. Finsen, Fuldmægtig i Finansministeriet Johs. Dybdal med Frue og Fru
Overlæge Anna Johannessen, f. Koch.
Politimester Fritsche førte Frøken Reinsholm til Bords, Redaktør Tage Jessen
Minister Mrs. Bryan Owen, Fuldmægtig Dybdal Miss Doherty og Hospitalsforstander
Lerche-Thomsen Fru Tarp.
Hospitalsforstander Lerche-Thomsen bød Velkommen til Frøken Reinsholm.
Han takkede ogsaa de amerikanske Gæster, fordi de var kommen til Stede, og alle
Frøken Reinsholms gamle Venner
Politimester Fritsche holdt en stærk personlig præget og varmfølt Tale for
Frøken Reinsholm, hvem han karakteriserede som den stærke Personlighed med den
enestaaende Evne til at vinde Venner og bevare dem. Hun, der selv var saa nøjsom,
var ikke nøjsom overfor sine Venner. Gennem sit lange Liv havde hun haft den
Evne at kunne bane Vejen til Barnesindet for Sol og Lys og alt, hvad der var sandt
og ægte.
Redaktør Tage Jessen talte udmærket paa Engelsk for Ministeren, Mrs. Bryan
Owen. Han takkede Ministeren, fordi hun var kommen til Stede ved dette family
party. Hr. Jessen omtalte den Forbindelse, der fra de gamle Tider havde været
mellem Danmark og Amerika, og betonede den Gæld, Danmark og ikke mindst
Sønderjylland stod i til Amerika og Statsmanden Wodrof Wilsom, der gennem
Kravene om Selvbestemmelsesretten banede Vejen for Nordslesvigs Tilbagevenden
til Moderlandet.
Mrs. Bryan Owen holdt en kort, men charmerende lille Tale, hvori hun udtrykte
sin Glæde over at være kommen med til dette family party og over at have haft
Lejlighed til at hilse paa Jacob A. Riis' Søstre. Læsningen af Jacob A. Riis' Bøger
»The Making af an American« med Jacob A. Riis' Portræt og »The old town« havde
faaet Ministeren til at interessere sig for denne Mand og hans Livsgerning, for
Danmark og for Ribe, som det havde glædet hende at gæste.
løvrigt blev der ved Bordet holdt en lang Række smukke og personlige Taler
baade paa Prosa og Vers og sunget flere smukke og muntre Sange, skrevet i Dagens
Anledning.
Der oplæstes en Række indløbne telegrafiske Lykønskninger, bl. a. fra Udvan
drerarkivets danske Komité ved Redaktør Roger Nielsen, Dr, Max Henius, Besty-
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reisen for Dronning Louises Børneasy], Stiftamtmand Herschend og Frue, Dr. Lau
ritz Koch og Frue, Frk. Marie Jessen (^Flensborg Avis«) m. fi.
Efter Bordet sandedes man tii nogie Timers hyggeiigt Samvær, og den 80-aarige
Frøken Reinshoim holdt udmærket ud tii det sidste.
K. g . R.

Et B e s ø g

i Ribe

1859.

Af Frøken Maria R o se n v in g e .
Den i 1928 afdøde Frøken Maria Rosenvinge, Datter af
Hospitaisforstander Kammerassessor Rosenvinge i Ribe,
gjorde nedenstaaende Uddrag af en Dagbog fra 1859 til
Ripenser-Bladet. Den fortællende er Frøken Rosenvinges
Farfader.

Sparekassekasserer, forhenv. Købmand, i Ringkøbing Jens Brostrup
Rosenvinge, Fader til daværende Amtsfuldmægtig, senere Hospitals
forstander Vilhelm Rosenvinge i Ribe, aflagde i Sommeren 1859 Besøg
hos sidstnævnte. J. B. R., som den Gang var godt og vel 60 Aar
gammel, optegnede Dagens Begivenheder under dette Besøg.
Af disse Notitser er nedenstaaende uddraget:
Den 5. Juli 1859 om Efterm. Kl. 5 drog Rosenvinge med Person
posten fra Ringkøbing. I Varde kom bl. a. ind Stiftsprovst Claudi.
Rosenvinge ankom til Ribe næste Morgen Kl. 6Vs- Han opholdt sig i
Ribe en Snes Dage. Han færdes omkring i Byen paa Visitter, spad
serer paa Klosteralléen og roer flittig omkring paa Ribe Aa.
sDen 7. om Form. var i Kaptajn Møllers Have, saa Drivhuset, ny
Bikube, rystede en Sværm Bier i Kube.* .......... )>Om Efterm. Kl. 3
tog V.t) og jeg op ad Aaen paa Jagt. Under Seem Kirke skød V.
en And og 2 Bekkasiner. Paa denne Tur traf vi Farmacevt Petersen
(forhen paa Ringkøbing Apotek). Vi nød en Forfriskning sammen i
en Høstak. Den nydelige Aften og de smukke Situationer tiltalte i
høj Grad.«
Den 8. *1 Formiddag passiaret Tiden bort med gamle Muller"),
gjort Bekendtskab med Dr. Kiær junior og inviteret af ham til en
Fisketur Kl. 3 Efterm. Endnu i Formiddags aflagde jeg Visit hos
Westerbye.
Om Eftermiddagen aflagde jeg en Visit hos Kasserer
Varming, hvorpaa Fisketuren gik for sig. D'Hrr. Dr. Kiær, Købmand
Andresen og Ølbrygger Ewers. Vi sejlede op ad Aaen. Fangsten
bestod af 3 å 4 smaa Fisk, hvoraf den ene en Aal. Dr. Kiær fiskede
dem alle. — V. gik i Land med sin Bøsse, skød en Vibe og 4 Stær.«
Den 10. ^Søndag Morgen Kl. 7 i Plantagen paa Skydebanen,
hvor en Del vai samlet for at øve sig, hvoriblandt Hr. Mickélsen og
Hr. Jensen") — skød et Skud med Mickelsens Bøsse og traf godt—.«
Senere paa Formiddagen er han i Domkirken, derefter Visitter hos
Stiftamtmanden, Borgmester Levinsen og Westerbye ............. xbesaa
Clubsalen. En sjælden Lejlighed.« Var hos Snedker Hornum, en
Skolekammerat.
*Om Eftermiddagen Kl. 4 kørte Hr. Købmand Muller os (hans 3
') Sønnen Yiih. Rosen vinge.
") Hans Jessen Maller, Købmand, V. R.s Svigerfader.
*) senere Kæmner, den Gang Fm, paa Jernstøberiet,
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Sønner, V. og jeg) til Kanalen, pejlet Dagen i Forvejen af Kommunal
bestyrelsen og Havnevæsenet med Borgermester C. Levinsen til 5 a 7
Fod i Ebben ........ Kanalen er omtrent efter Skøn 25 Alen, maaske
lidt bredere.*
Den 11. om Morgenen følger han V. paa Kontoret og beser hans
Meloner i Stiftamtmandens Have. De er sine 12 å 16 Tommer i Om
fang og 10 Tommer lange. De største han saa i Byen.
Om Eftermiddagen Kl. 4 skyder han og V. med Riderne paa
Skydebanen.
Den 12. Aftenselskab hos V.
Den 13 var han allerede Kl. 6 om Morgenen paa Broen (Langebro).
Derpaa med Tine*) hos Madame Jacobsen") til Kaffe, derfra hos Køb
mand Wilslev, hvor han for 5 Mark købte 3 Alen Silkebabinet.
Om Eftermiddagen hos Ølbrygger Evers, hvor han købte et Anker
Bayersk 01 for 2 Rdlr. 48 Skilling.
Deu 14. Torsdag . . . . "var bestemt til en Tur til Manø med
Bøsserne for om en Sælhund skulde vise sig; da det regnede, blev Turen
udsat et Par Timer; kom dog saa tidlig af Sted, at vi i belejligste Tid
kom over i Ebben. Over Vandet er omtrent en Mil saa godt som tør,
undtagen i Vejen, der er lidt hul, staar nogle Tommer Vand. I Dy
bet, 20 å 30 Alen bred, omtrent Knævand — i Flodtid ca. 5 Fod, dog
alt noget efter som Vinden blæser.* Efter endt Frokost gaar de med
Bøsserne ud i Vester ca. Vs Mil til Havet---- "fulgt Bredden i Syd
oodt en halv Mil, stak over til den vestlige Rende, hvor der ogsaa
plejede at ligge Sælhunde, traf desuagtet ingen paa hele Turen. Det
blæste koldt og haardt af Nordvest. Paa Tilbagevejen blev skudt
nogle Terner og Ryler. Vandet paa Øen (i Brøndene) er gulbrunt,
drikkes ikke ukogt — har en saltagtig fremmed Smag. Paa Sandet
ind mod Øen vokser Sodaplanten (ikke ulig Isblomsten), samt længere
oppe den vilde Sennop. Landet mod Vester er beskyttet af af Græsbanker — (Holmbanken tildels græsbevoksede, saavelsom i de smaa
Dale mellem Bankerne) — afgiver behageligt Læ. Gaardene, velophyggede, yjdnedc om jævn Velstand. I vort Logis hos Peter Møller
var alt renligt og særdeles hyggeligt, Den gi. Mand, selv Sælhunde
skytte, ledsagede os paa vores Udfart, Foruden V. og jeg var Ølbrygger
Evers og Rudolf Nielsen (Stiftamtmandens Brodersøn), demitteret fra
Skolen i disse Dage, med paa Turen. Paa Hjemturen var Vandet
i det hele meget højere, uagtet Ebben, grundet paa den stærke Blæst
af Nordvest. Kl. 7*/s passerede vi Dyhet, og 9Vs var vi hjemme.
(Efter en Notits i V.s Regnskabsbog kostede samme Manørejse
4 Rdlr.).
Den 15. er han (og Familien) i Selskab om Aftenen hos Westerbyes
sammen med BalthasaU) og Kone, Kateket Raaschou og Levinsen.
Den 16. var han for 2den Gang i Jernstøberiet, hvor Maskinen var
i fuld Gang, drev Bore-, Slibe-, Dreje- og Saveværket, et 6 Alens Brædt
gennemskaaret i mindre end 5 Minutter og et Stykke Vi Tomme tyk
tyk Jern gennemboret i mindre end Vs Time.
Den 17. om Morgenen Kl. 7 er han og V. atter paa Skydebanen
— *Flere havde allerede været d e r------ Værtshusholder Grejsen kom,
skød et Par Skud, der foranledigede, at V. og jeg rettede hans Bøsse,
hvorefter den skød godt, og han meget taknemlig.
i) Hans Datter Albertine, senere Fru Stiftsfysikus Kiær.
s) 3dje, gift med Adjunkt Fischer,
*) Balthasar Gørtz,
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Om Eftermiddagen i Badehuset, en net indrettet Lejiighed. Ligger
paa tvende Baade — 2 rummeüge Værelser — i Kasserne en Dybde af
2'/: Al., i det ene Locale er Kassen indrettet med en Lem af den halve
Kasses Størrelse, hæfter paa Kassens halve Dybde at nedsænke og hæfte
med Jernkramper. Foran Badehuset, hvis Bagside vender mod Land,
er en ved en Bræddevæg afskildret aaben Gang (uden Tag), paa hvis
Midte en Udgangstrappe til et 6 Alens Dyb. Bræddevæggen er befæ
stet med Jernbuer til Badehusets Bryn. Huse med skraat Tag til begge
Sider, beklædt saavelsom hele Huset med Lærred.
Om Eftermiddagen Kl 5'/s kørte vi til Plantagen. Havde Madkurv
med, tik Maskine med Vand, Fløde, Kopper m. m. deroppe. Betalt
Tine for udlagt 26 Alen Stout ä 18 Mark med 5 Rdlr.
Den 18. en lille Morgentur paa Aaen med V. med Fiskestænger,
men hk ikke B id ------ derpaa alene i Lunds Have og Nielsens Baad —
fiskede en lille »Aborg«------- «. Modtager Visit af Stiftamtmanden,
Om Eftermiddagen Kl 6 er han og V. atter paa Aaen med Bøs
serne — de saa kun en Tredækker, som de »skud«.
Den 19. er han atter i Stiftamtmandens Have og hos Westerbye,
hvor han drikker Sodavand, og hvor han med Forbavselse iagttager,
at Proppen springer af Flasken og laver et utroligt stort Hul i Kalkaftrækningen paa Væggen.
Om Aftenen er han hos Müllers til The. Der synges Serenader,
spadseres og sejles paa Aaen.
Den 20. I Stiitamtmandons Have, »beundrede de yndige Partier
og sjeldne Blomster«, derfra i Lunds Have: »hvorfra jeg i Baaden
roede en Tur paa Aaen som og paa V.s Vandskier, hskede et Par smaa
Fisk, jeg ikke kendte, meget brede over Ryggen, man kaldte dem
Stallinger.
Om Aftenen atter en Rotur op ad Aaen i Madam Jacobsens Baad
— tilsidst med Tine i Plantagen.
2 1 . Torsdag.
»Kl. 4 '/s Morgen i Plantagen, hvor Riffelskytterne
hver Torsdag og Søndag Morgen samles for at skyde et Par Timer.
Derefter et Par Timer før Middag var jeg i Lunds Have for at hske
(1 Aal).
Om Eftermiddagen var Købmand Mickelsen, V., Farmacevt
Petersen og jeg paa Aaen med Bøsserne og Fiskeredskab. Udbyttet
var 4 Bekkassiner og 8 Aborrer og Skaller.«
Den 22. om bormiddagen Kl. 8 : først Bad i Aaen, hskede paa Aaen
ved Lunds Have (1 Aborre). Om Eftermiddagen hjemme paa Grund
af den umaadelige Varme. Efter 6 atter paa Aaen (med Fangst: 1 Aborre).
»Tine 3 Mark til Hjælp til en Hat til Holmeturen.«
Den 23. Lørdagen gik med Visitter og Fiskeri fra Lunds Have.
Den 24. Søndag. »Om Morgenen spadserede i Plantagen, traf der
Doktor Kiær og Provisor Petersen, der indskød deres Bøsser. Paa
Hjemturen paa Apoteket, besaa Laboratoriet, derefter i Domkirken, hvor
Stiftsprovst Balstev prædikede, ahagde derefter en Visitte hos Frøken
Winding og Købmand Müllers. Om Eftermiddagen Kl. 4 paa Skyde
banen; Fugleskydningen begyndte, hvori jeg deltog efter at være indballoteret som Medlem; samme Eftermiddag og efterfølgende Mandag
blev Gevinsterne nedskudte: Kronen af Fuldmægtig Jensen, Ringen
af Dr. Kiær, Septret af Provisor Petersen, Æblet og venstre Vinge af
V til Westerbye, højre Vinge af Justitsraad Kiær til Schrøder i Ha
derslev, Halen af Lærer Suusvind. Brystpladen og Hovedet paa een
Gang af Bødker Jensen, der blev Fuglekonge; om Hovedet blev skudt
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ti! Skive; Banens Længde ca. 170 Alen. Hr. Værtshusholder Gregers
Christensen, efter at hans Kugle havde slaaet mod Jorden omtrent 20
Alen fra Skiven, hk bedste Skud. Skydningen var saaledes forbi Kl. 5,
og efter at man i Puggaards Sal havde afsunget nogle Sange og drukket
Fuglekongens Skaal, marsjerede man i fuld Procession ind til Byen til
Fuglekongens Hjem, derfra til Gæstgiver Rosenbom, hvor Selskabet
adskiltes. *
Den 26. Tirsdag. »Modtog Visit af Westerbye — fulgte sammen
med V. paa Kontoret (nord ud og gennem Alléen), jeg fulgte med
Westerbye hjem, undersøgte efter Anmodning et Anker hvid Vin, han
havde købt paa en Auktion, befandtes at være Graves og ubeskadiget —
hilste dér paa Justitsraad Kiær, der i Samtalens Løb bemærkede, at af
de mineralske Vande var Pyrmonter den mest jernholdige. — — —
Maalte Domkirkens Længde, ca. 80 Alen, foruden den runde Udbygning
af Choret, ca. 12 Alen, Taarnet efter Sigende ca. 150 Fod højt, og
Forgangen ligeledes 12 Alen.
Om Eftermiddagen Afskedsvisitter hos Stiftamtmanden, Madame
Jacobsen, Madame Trine MøHer*j; var fra Kl. 5 efter Invitation af
Købmand H. J. Muller til The i Plantagerne
Den 27. Torsdag Morgen Kl. 7 lod jeg mig indskrive med Person
posten, 5 Rdlr. 60 Skilling (ekstra 16 Skilling).
Med samme fulgte til Varde Professor Hjarth fra København, rejste
for at se alle for offentlig Regning beplantede Steder samt Inddigningen
i det Slesvigske.
I Varde indtraadte Kapellan Gad, Borris Præstegaard, til Skjernbroe.
Ankom til Ringkøbing Kl. omtrent 7.
') Fornævnte Kaptajn MøHers Hustru

Hans

Tavsens

Hus

i Ribe.

Den ny antikvariske Samiing.
»Drejningen« og Rekonstruktionen af Hans Tavsens Hus i Ribe er
nu fuldført.
Arkitekt Axel Hansen har løst den ikke helt lette Opgave paa for
trinlig Maade. Der er kommen noget særdeles smukt ud af det baade
ude og inde.
Antikvarisk Samling kunde for den Sags Skyld hytte ind i Morgen
den Dag.
Nu ventes Inspektør, Dr. phil. Terkel Mathiasen og Inspektør Ma
gister Chr. Axel Jensen til Ribe for at se paa Lokaliteterne. Til Foraaret kommer de to Herrer igen til Ribe for at foretage Flytningen af
Museumsgenstandene og forestaa Nyindretningen af Museet i Hans
Tavsens Hus, Hr. Mathiasen for Oldsamlingens og Hr. Chr. Axel Jen
sen for Middelalderens og nyere Tids Vedkommende.
Oppe paa 1. Sal i den Stue, der skal rumme Renæssanceafdelingen
i Museet, er der i et af Vinduerne anbragt en meget smuk Vindues
stolpe fra Renæssancetiden. Stolpen biev i sin Tid fundet i Tobaks
spinder Claussens Klynehus, men har formentlig oprindelig hørt hjemme
i Forhuset.
Den morsomme Gadedør, der nu anvendes i Hans Tavsens Hus,
har i sin Tid tilhørt Murer Friis i Præstegade.
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Antikvarisk Samling vil under de nye Forhold blive ordnet saaledes,
at Stueetagen kommer til at rumme Samlingerne fra Stenalderen,
Broncealderen og Jernalderen.
Paa 1ste Sal præsenteres man derefter for Middelalder, Renæssance,
nyere og nyeste Tid — altsaa ikke Funkis, men vore Olde- og Bedste
forældres Tid.
Foruden Trappegangen op igennem Huset og den dejlige middel
alderlige Kælder er der i Stueetagen 4 gode Museumsstuer og et Kon
tor og paa 1. Sal 5 gode Museumsstuer.
Med sine brune Bjælkelofter og Væggenes lystfarvede Kalkning ta
ger Rummene sig nydeligt ud. De gamle morsomme Kakkelovne og
de gamle Døre bidrager ogsaa til det hyggelige Indtryk. Trappen op
gennem Huset fremtræder med velafstemte Farver.

heim da! 1933!
lørdag d. 26. august lagde heimdal så ud for i år. tilslutningen til foreningen
var omtrent, som den plejer at være. foreningen har i denne saison udadtil gaaet
sin rolige gang; kun een gang har der været tale om, at foreningen skulde tage
aktiv del i tidens rørelser, det blev nemlig foreslaaet, at «heimdal« skulde melde
sig ind i «det unge grænse værn«; men da dette forslag blev fremsat, blev det mødt
med meget kraftige fy-råb og blev med meget stor majoritet stemt ned. foreningen
har hermed tydeligt vist, hvad den er, nemlig en udadtil upolitisk institution*).
heimdalsaftnerne har været stærkt præget af diskussionerne, og medlemmerne
har ofte været nødt til at stå i kø for at komme op paa «rostra«; selv om der som
sædvanligt har været en hel del, der ikke har deltaget i diskussionerne, har «rostra«
dog aldrig stået ledig ret længe ad gangen.
der har været diskussioner med de mest forskellige titler, saaledes: tekno-krati,
funktionalisme, religionsundervisning i skolerne, jazz, diktatur contra demokrati,
kvindernes ligeberettigelse og endelig en almindelig politisk diskussion i lighed med
den, vi havde sidste år.
navnlig denne sidste diskussion havde et yderst bevæget forløb; der var ind
ledere for 4 partier, nemlig for socialdemokraterne, de konservative, nazister og
kommunister, lokalet var en fryd for øjet med alle de farvestrålende agitations
plakater, der særlig var resultat af de konservatives og kommunisternes anstrengelser,
da repræsentanterne for partierne havde forberedt sig grundigt, blev diskussionen,
selv om den hovedsagelig kom til at dreje sig om nazisme og kommunisme, yderst
vellykket, de borgerlige partier syntes helt at have tabt modet; i hvert fald for
svandt de konservatives repræsentant kort efter indledningen.
en paafølgende afstemning (hemmelig) gav det mærkelige resultat, at nazisterne
sejrede med 7 stemmer, kommunisterne fik 4 st., de konservative 3, socialdemo
kraterne 2, retsstatspartiet 1. af disse tal kan der måske også udledes en grund
til den voldsomme modstand mod optagelsen i «det unge grænseværn«.
det ringe antal stemmer skyldtes, at mange heimdalister havde holdt sig hjemme
(grunden har muligvis været angst for at komme i klammeri med nazier og kom
munister, der dog lod det blive ved ord).
den næstsidste lørdag i saisonen læste hr. adjunkt lund op, dels et brudstykke
af «sant mieele«, dels nogle mindre fortællinger.
luren har været ualmindelig god, og redaktørerne har sørget for, at udtrykket
«rekordlur« flere gange er blevet anvendt, tilbage er der nu kun auktionen og
heimdalsballet, før foreningen lægger sit arbejde paa hylden for i år; men alt tyder
på, at ballet skal blive en værdig afslutning paa en udmærket saison.

________

/¡rart feifwMwm.

*) Referenten synes at glemme, at «Det unge Grænse værn« er en national, men
wefop MpoliffsA Forening, og det tjener ikke HejmdalshertaUet til Ære at nægte
at støtte dette Arbejde
Red.
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E3 r e v

fra

Rektor

T h o r up

tH Student Christen Noe Tang.')
Lektor Tawy Fe(erse?t i Kolding har overladt
os nedenstaaende Brev, som Rektor ved Ribe
Katedralskole P. N. Thorup skrev i 1821 til hans
Moders Farbroder, den senere Konferensraad
Tang i Viborg.

Ribe, den 5. Dec. 1821.
Tak, kjære Tang, for deres behagelige Skrivelse med den ikke
mindre behagelige Efterretning om Examinens Udfald for Dem og
,Med. Dimittender!
De forstod dog at gjøre det muligt, hvad jeg næsten ganske havde
opgivet Haabet om: at nogen fra vor Skole kunde blive indkaldt^).
Det glæder mig for Skolens Skyld; men dobbelt for Deres, da Deres
udmærkede Flid ikke burde savne en saa velfortjent Opmuntring.
Hvad Historien angaar, gik det som jeg spaaede. EngelstofU) skrev
mig til, at han ikke erindrede sig nogen, som ved Ex. artium i saa
høj en Grad havde tilfredsstillet ham. Det samme skrev Cancelliraad
Lund, at Professoren havde sagt i Directionen*). Jeg gratulerer Dem
med den Opmærksomhed, som De i den Henseende har opvakt; den
kan muligt bestemme Deres Fremtids Virkekreds. Jeg har engang i
et Brev til Mønster^) sammenlignet Dem med Ynglingen SuhnF). Med
Hensyn til Deres udbredte Kundskaber — og den Beskedenhed, som
De ligeledes havde tilfælles med Suhm i hans Ungdom; — gjør nu
min Lignelse Ære, og bliv nu en anden Suhm i tiere Henseender!
Jeg vil just ikke sige, at den aca.demiske og højere videnskabelige Vej
er den fordelagtigste og — fra Økonomiens Side mest tillokkende; men
hvad Ædelt og Godt kan udholde at maales med Egennyttens Kræm
meralen?
Dog — dette giver jeg Dem at betænke; men hvad De end bestem
mer Dem til, og hvor højt De end stiger over Deres gamle Lærer, saa
bliv min Ven og vær overbevist om, at jeg altid har været
Deres
Thorup.
*) Christen Noe Tang, født paa Nørre Vosborg den 23. Maj 1801, Søn af Landvæsenskommisær Niels Kjær Tang og Marie Cathrine Meinert, cand. jur. 1826, Volontær og fra 1833 Kancellist i det danske Kancelli, 1839 surnumcrær og 1847
virkelig Assessor i Viborg Landsoverret, 1859 Justitiarius, entlediget 1878 død
1886 gift 23. Maj 1834 Nanna Pauline Amalie Hjort, Datter af Biskop i Ribe V.
K. Hjort.
s) blive indkaldt — faa Udmærkelse.
s) Laurids Engelstoft 1774—1851, fra 1803—48 Professor i Historie ved Københavns
Universitet.
*) Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler dvs. det Kollegium (Ministerium)
under hvilket Latinskolerne sorterede.
3) rimeligvis Hans Peter Mønster 1773—1830, i en Aarrække Lærer ved Efterslægts
selskabets Skole, senere Præst, død som Biskop i Aarhus, stærkt pædagogogisk
interesseret.
3) Historikeren og Bogsamleren P. F. Suhm 1728—98.
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Fr a H e jm d a is Anaier.
Vi bringer et Par Poemer fra det gamie «Hejindat*.
Forfatteren er nuværende Dommer i København, Harald
Gjesing. Versene er skrevet i 1889.

Et Par Ord til gamle og ny Hejmdalister.
O Hejmdalister, Indledningssoldet
Mig har saa megen Sorg forvoldet.
Vi sade stille li'esom Mus
Udie Plantagens Bacchi-Hus*),
Og vi gik hjem med
Skridt —
. . . Vi havde drukket altfor lidt! —
O Hejmdalister, ej vi skulle
Gaa hjem rent pære — sprøjtefulde,
Men hver og én iblandt os skal
- Skam ha' en lille Perial!
Vi skal ej drikke,
Indtil vi ligge;
(Med Maade skal man alting nyde!)
Men vi skal have
Saa Bacchi Gave,
At vi os ved dens Kraft kan fryde.
At vore Sange skønt kan lyde,
At Sorgerne vi kunne lindre,
At vi med Lethed kunne hindre,
At Meiankoli og andet Stads,
Udi vort Hjerte tager Plads,
— Kort sagt: at glade vi kan være
Og synge højt til Gudens Ære! —
*) ^Puggaardsmindes.

*

Til Johannes Peter Lindbæk*).
For Ret og Sandhed har Du stridt
Og megen Uret har Du lidt
Af disse fæle Børster,
Som tænker paa at holde Sold
Fra Klokken syv til Klokken tolv
Og allesammen tørster.
*

Ja, kjære Lindbæk, visselig
Vi alle maa højagte Dig
For Dine skjønne Planer!
Du har forsagt at vænne os
Fra Dionysos Bromios**)
Og vore slemme Vaner!
*

Men, kjære Lindbæk, busk dog paa,
At der kuu budes grumme faa
Med Dine Kvaliteter.
Vi andre Hejmdalister kan
Ej leve blot af Luft og Vand
Som Du, Johannes Peter.
*) Død som Stiitsskrivei* i Rosküde.
**) — den larmende Bacchus.

25 A ars J u b i l æ u m
p aa By- o g A m t s s y g e h u s e t i Ribe.
I de første Dage af November var det 25 Aar siden Ribe By- og
Amtssygehus tog sige nye Bygninger ved Tangevej i Besiddelse.
Det jubilerende Sygehus er det fjerde i Ribes Historie.
Det første Sygehus, der var for Ribe By alene, laa i Gravsgade
ved Siden af det nuværende Svendehjem, nemlig dér hvor Vognmand
Varming nu har til Huse. Dets Oprindelse ligger langt tilbage i Ti
den. Under de talrige Indkvarteringer af Soldater i Ribe paa Napo
leonskrigenes Tid brugtes det ofte til syge Soldater.
Omtrent i Fortsættelse af og paa de gamle Vægterboligers Grund
laa Byens Skorstensfejerbolig, men da Stiftamtmand, Grev Sponneck,
der interesserede sig meget for Byens Forskønnelse, lod de gamle Al
léer føre igennem til Sviegade, blev Skorstensfejerboligen nedrevet,
og det gamle Sygehus blev overladt Skorstensfejeren til aResidens«.
Grev Sponneck anlagde iøvrigt ogsaa Gangstien omkring Slotsbanken.
Omkring 1830 indrettedes et By- og Amtssygehus paa den anden
Side af Gravsgade i Husrækken mod Aaen, idet man købte en ældre
Bygning af Købmand Frederik Kolvig. Efterhaanden udviedes denne
Bygning noget.
Rester af det gamle Sygehus er Fisker Lars Andersens Hus i
Gravsgade.
Omkring 1872—73 byggedes et nyt Sygehus i den nuværende St.
Laurentiigade med Hovedbygning i det nuværende Alderdomshjem og
med Epidemihus og Ligkapel paa den modsatte Side af Vejen.
St. Laurentiigade var den Gang en malerisk Hulvej med Bukke
tjørnsdiger og Urtehaver. Fra Cikoriefabrikken, der havde nogle store
Træskure som Lager for Cikorierødder mod Vejen (Skurene brændte
senere) var der ikke én eneste Bebyggelse, inden man kom til Syge
huset.
Ogsaa dette Sygehus blev for trangt og i November 1908 stod de
nuværende tidsvarende Bygninger ved Tangevej færdige til Brug.

Tit et Par af Efteraarets Maleriudstillinger i København havde Ribe Stiftsmuseum
udlaant nogle af sine fineste Billeder.
Tit en Udstitting af den fynske Mater Niels Hansens Arbejder udtaantes
Kunstnerens friske Billede "Skibe ved Thurøx.
Tit en Udstilling af afdøde L. A. Rings Arbejder, der den 25. Oktober aabnedes
paa Charlottenborg, udlaante Stiftsmuseet sine to Ring-Billeder, den gamte Mand,
der ser ud paa Snevejret, og Husmandsfamilien udenfor det litie Hus.
Ribe Stiftsmuseum har erhvervet et fortrinligt Billede af den kendte Folkelivs
skildrer Christen Dalsgaard (1824—1907). Motivet er en ung Bondepige, der skriver
et Brev.
Fra Foraaret 1934 faar Ribe et nyt tidssvarende Biografteater, der indrettes i
den vestlige Del af de nedlagte Crome & Goldschmidts Fabrikker. Der bliver i det
nye Biografteater 330 Pladser, gode Garderober, Kiosk m. v. Ribe Turistforening
har faaet Biografbevillingen og Gartner Hagelund bliver Driftsleder. Naar det nye
Biografteater aabnes, nedlægges det gamle Kosmorama. Indehaveren af dette, Fru
Bojsen, knyttes til den nye Biograf.
Den 1. November tog Dommerfuldmægtig M. C. Pontoppidan sin Afsked, efter
siden 1885 at have været Herreds- og siden 1920 Dommerfuldmægtig i Ribe.
Trods sine 72 Aar er Hr. Pontoppidan i fuld Vigeur og har taget Bestalling
som Landsretssagfører.
Forlovelse er indgaaet mellem Frøken Mette Jørgensen, Datter af Hestehandler
P. Jørgensen, og Tømrermester Kai Daugaard Peters, Søn af afdøde Tømrermester
J. Daugaard Peters, begge af Ribe.
Ribe Katedralskoles aarlige Forældremøde afholdtes paa Skolen den 9. November.
Om Formiddagen var Skolen aaben for Besøg af Forældrene og Kl. 1 samledes
man i Gymnastiksalen til Foredrag.
Efter at Rektor Willumsen havde budt Velkommen, holdt Magister Bahnsen
fra Psykotekniske Institut Foredrag om "Valg af en Livsstilling.!. Derpaa var der
fælles Kaffebord.
Den 12. November fejredes 450 Aars Dagen for Martin Luthers Fødsel med en
en Festgudstjeneste i Ribe Domkirke. Biskop Westergaard talte, og der var Musik
og Sang.
Den 21. November er fhv. Skibsfører C. M. Poulsen i Ribe død, 72 Aar gammel,
under et Ophold hos en Datter i København. Kaptajn Poulsen, der havde faret
paa store Have, var i sin Tid Fører af Skoleskibet "Vikings.
Handelsagent Frederik Nielsen i Ribe er den 30. November afgaaet ved Døden.
64 Aar gammel. Han var Søn af Pedel S. Nielsen ved Ribe Katedralskole og saaledes Broder til Pedel Chr. Nielsen og Købmand N. Fr. Nielsen i Ribe og Konsul
A. Nielsen i Aarhus.
Ingeniør cand. polyt. Knud Daugaard Peters er blevet ansat i den betydnings
fulde Stilling som Inspektør ved Kvægtorvet og Slagtehallerne i København.
Der var 79 Ansøgere til Stillingen.
Ingeniør Daugaard Peters, der er 36 Aar gammel, er født i Ribe som Søn af
afdøde Tømrermester 1. Daugaard Peters. Han blev Student fra Ribe Katedralskole
i 1916, og efter at have taget sin polytekniske Eksamen blev han snart ansat under
Københavns Kommune hos Stadsinginøren.
Cand. mag. Stensig, Ribe Katedralskole, der i Oktober blev udnævnt til Adjunkt
paa Prøve i Horsens, har maattet lade sig indlægge paa Vejle Fjords Sanatorium
for Tuberkulose. Vi haaber paa snarlig Helbredelse for vort Medlem.
Dommer Tvermoes i Ribe er afgaaet ved Døden den 13. December.
Ripenser-Samfundets Generalforsamling og Rusfest er udskudt til Foraaret.
Udgivet af Ripenser-Samfundet
Redigeret af K. H. Rosenstand
T ry k t 1 S tiftsb o g try k k eriet i R ibe
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S y g e h u s l æ g e P. Nielsen, Ribe.
P lø d f ¿?6'. D e c e m b e r 3 8 '6 '7 — d ø d 1.3.

ld -3 4 .

Et af Ripenser-Samfundets skattede ældre
Medlemmer, Overlæge ved Ribe Sygehus P.
Nielsen, er den 18. Juni afgaaet ved Døden
efter faa Dages Sygdom, en Hjertelidelse,
6 6 Aar gammel.
Med Vemod modtoges Budskabet om, at
den dygtige og hjertevarme Læge og den
højt ansete Ribe-Borger var gaaet bort.
Peter Nielsen var født den 26. December
1867 i Nr. Fårup, hvor Faderen var Hus
mand. I 1886 tog Peter Nielsen Studenter
eksamen fra Ribe Katedralskole, og i 1893
fik han sin medicinske Embedseksamen med
Laud. Han praktiserede derefter i Ribe, indtil
han i November 1895 begyndte Tjenesten paa Kommunehospitalet i
København, hvor han virkede, indtil han i August 1897 genoptog sin
Praksis i Ribe.
I 1904, den 1. November, efterfulgte han Overlæge Vilandt som
Leder af Sygehuset i Ribe, hvor han siden har haft sin Gerning.
Dr. Nielsen fulgte nøje Udviklingen paa Lægevidenskabens Omraade ikke blot gennem Bøgerne '— han var saaledes ganske givet en
af Landets mest belæste Provinslæger, og en af de meget faa, der
formaaede at sætte sig ind i saadanne Fremskridt, han mente anven
delige her. Ofte har han gæstet Hovedstaden og Udlandet paa Studie
ophold. Saaledes studerede han bl. a. i 1908 i Wien, i 1909 i Ham
borg, i 1910 i Paris og i 1912 i London, og naar det i de senere Aar

3É0
hed sig, at Dr. Nielsen var rejst paa »Feries, var dette halvvejs eti
Maskering af, at han studerede dette eller hint Sted, thi hans Flid og
Arbejdsevne grænsede til det utrolige.
De samme gode Egenskaber, der karakteriserede Overlæge Nielsen
i hans Sygehusvirksomhed, gjaldt ogsaa for hans private Praksis. Han
nød sine Patienters ubegrænsede Tiliid, og de, der lærte at forstaa ham,
satte ham overordentlig højt.
Dr. Nielsen har helliget Lægegerningen hele sin Kraft, og der er
ikke hleven megen Tid til offentlige Hverv ud over, at han i Tiden
1900 til 1906 havde Sæde i Ribe Byraad.
Overlæge Nielsen var i alle Forhold en udpræget retlinet Person
lighed, hos hvem Myndighed og Fasthed var parret med personlig
Elskværdighed, men han var tillige en i høj Grad særpræget Karakter.
Sygehuslæge Nielsen stedtes den 16. Juni til Hvile paa Ribe
Kirkegaard under saa mægtig en Deltagelse som ikke er set i Ribe i
den sidste Menneskealder.

Den g a m ! e By i A a r h u s 2 5 Aar.
Mange Landet over erindrer sikkert Aarhusudstillingen for 25 Aar
siden, Arkitekt Rosens dejlige hvide By ved Aarhus blaa Bugt.
Foruden den egentlige Udstilling var der to Ting, der særlig vakte
Interesse, Udstillingen i den gamle Fregat »Jyllands og maaske aller
mest den kulturhistoriske Udstilling for Aarhus By, der var indrettet
i »Den gamle Borgmestergaard«. Den hed egentlig den Secherske
Gaard og var dømt til Nedrivning, da man fandt paa at flytte den
ud til Udstillingsterrænet og præsentere gamle Tiders Stuer indenfor
de skønne Bindingsværksmure.
Det var nuværende Museumsdirektør Translatør P. Holm, der hk
reddet den gamle Bygning fra Undergang, saa den efter sit »Gæstespil«
paa Aarhusudstillingen for 25 Aar siden kunde hyttes til Aarhus' da
værende Haveselskabs Have for at blive Stammen i den danske Køb
stads Museum »Den gamle By«, nu bestaaende af ca. 35 gamle Byg
ninger, altsaa virkelig en hel lille By.
Hvad Skansen i Stockholm er for Sverige og hvad Friluftsmuseet
i Lyngby er for den gamle danske Landsby er »Den gamle By« for
den gamle danske Købstad.
Dette er ikke Tivoli, ej heller Museum med omhyggeligt ahaasede
Skabe. Det er Bygninger, Stuer, Værksteder, Butikker, Møbler, In
ventar osv., der er reddet fra Undergang og anbragt paa naturlig
Maade af kyndige Hænder, saa Totalbilledet bliver af enestaaende
Virkning, en storstilet illustreret Kulturhistorie.
Der er naturligvis først den jubilerende Bygning »Borgmestergaarden« med de interessante Stuer og den morsomme Købmandsbod.
Særlig Grund er der ogsaa til at understrege Betydningen af Haandværkermuseet eller rettere hele den lange Række af Bygninger, der
viser det gamle danske Haandværks Historie.
»Købstadmuseet«s Skaber P. Holm har haft gode Hjælpere bl. a.
Nationalmuseets Tilsynsførende Museumsinspektør Ghr. Axel Jensen,
der nylig ordnede den antikvariske Samling i Ribe.
Den gamle By holdt den 18. Maj sit første Jubilæum, og Dagen
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var i første Række P. Holms. Haas Arbejde kaa ikke paaskønnes nok
af Elskere af den gamle danske Bys Kulturhistorie, som paa hans
initiativ er levendegjort i »Den gamle By.
Ribe i . D e n g a ml e By".

Paa Billedet ses Ribebutikken med Karnappen i højre Side.

En af de sidste Forøgelser er den store Brænderigaard midt i Byens
Hovedgade, og i Brænderigaardens Hovedbygning finder vi ogsaa
Bageren.
Hans Butik er ikke den mindst interessante, thi det er en gammel
Ribebutik, der er genopstaaet i »Den gamle By«.
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Det Hus (KoHektør Jacobsens Ejendom med Folkebiblioteket), der
for fem Aar siden blev genrejst i Puggaardsgade i sin oprindelige
stilrene Skønhed, havde paa Frederik den 6 . Tid faaet et Bageri in
stalleret, og ældre Ripensere husker det morsomme Karnapvindue, der
hørte til Butikken i Stenbogade, hvor Bager Hansen residerede.
I den genrejste Bygning var det imidlertid ikke paa sin Plads, da
den jo skulde fremtræde i sin oprindelige Skikkelse, og det har saa
ligget magasineret paa Katedralskolens Loft indtil i Fjor, da Ribe
Turistforening paa aDen gamle By «s Bøn overlod den Vinduet, da
Ribe derved ligesom en Række andre danske Byer blev repræsenteret
i det enestaaende Købstadmuseum.
Æ. H. R.

D ø d s f a l d .
Vort Medlem, Adjunkt Frode Stensig er den 15. Januar afgaaet
ved Døden paa Vejle Fjord Sanatorium, kun 26 Aar gammel. Stensig
blev Student fra Ribe Katedralskole i 1926 og cand. mag. 193!. Samme
Aar fik han Ansættelse som Timelærer ved sin gamle Skole og var fra
den 1 . November ansat som Adjunkt ved Horsens Latinskole. Stensig
var en tiltalende ung Mand, afholdt af Lærere og Elever, og det triste
Dødsfald gjorde stærkt Indtryk. Han var nylig blevet gift med en
Datter af Restauratør Thomsen i Ribe.
Fhv. Maskinmester Axel Gjern, Søn af afdøde Herredsfoged Gjern
i Ribe, er afgaaet ved Døden, 59 Aar gammel.
Skotøjshandler R. P. Hansen, v. Støckens Plads i Ribe, er den 30.
December død, 71 Aar gammel.
Bogholder ved Ribe Stampemølle Ebbe Brorsen, vor- tidligere Kas
serers Svigerfader, er den 9. Januar død, 76 Aar gammel.
Tidligere Købmand og Kontorist paa Dommerkontoret i Ribe Niels
Hansen er den 1 . Februar død, 87 Aar gammel.
Den 1 1 . Maj er Frøken Elise Pontoppidan, Søster til Landsretssag
fører Pontoppidan, død, 77 Aar gammel.
Den 18. Maj er Enkefru Styrup i Ribe død, 86 Aar gammel.
Den 25. Maj døde Rentier Tranberg Jensen i Ribe, 83 Aar gammel.
¡F ru Helga v. Staffeldt, født Vilandt, er den 1 1 . Juni død i sit
Hjem i Hvidovre, 55 Aar gammel.
Kordegn og Kantor ved Ribe Domkirke og Lærer ved Ribe Borger
skole N. Lovmand Hvid er den 5. Juni afgaaet ved Døden, 63 Aar gam
mel. Afdøde havde siden 1901 virket sotn Lærer ved Borgerskolen og
sotn Kantor ved Domkirken, hvor han siden 1919 tillige var Kordegn
og siden 1920 Kirkeværge. Kordegn Hvid var en frisk og djærv
Personlighed og en god Borger i sin By.

333

A m b r o s iu s S tu b o g Ribe.
Lektor Th. A. Müller har i xTilskueren« (Februarhæftet) skrevet
en interessant Afhandling om Digteren Ambrosius Stub, hans Liv og
hans Digtning. Forfatteren har gjort flittige Arkivstudier. I Ribe har
han saaledes ransaget Ribe Raadstuearkiv og Pastor Grønlunds Papirer
i Ribe Stiftsbibliotek.
Ambrosius Stub er som bekendt født i Landsbyen Gummerup paa
Fyn i 1705. Til Ribe kom han antagelig henimod 1. November 1752,
og her døde han den 15. Juli 1758,
Lektor Müller er ved sine Studier kommen til det Resultat, at sRibe
Stifts-Tidende «s Genboejendom i Vægtergade (hvor Fru Nørregaard
havde Restauration) er en Rest af den store Ejendom i Ribe, hvor
Stub boede 1754 og 1758, hvor han døde den 15. Juli 1758, og hvorfra
hans Lig blev ført over til St. Catharinæ Kirkegaard paa den anden
Side af Gaden.
^
Ejendommen tilhørte Søren Nielsen Quong (Oplysningerne om Ejendommen takker Forfatteren Byarkivar Termansen i Ribe for), den laa
mellem Hundegade, Vægtergade, Sortebrødregade og Badstuegade. Den
bestod af en større Hjørneejendom, senere Herredsfogedbolig, og en
Del Smaahuse. Den blev for største Delen nedbrudt 1873, da Dagmarsgade førtes igennem den for at give bedre Adgang til Jernbane
stationen.
Stub har vist oprindelig boet hos Klokker Brasen (Ribe Raadhusarkivs Kopibog 1750—56 Fol. 126). — Det Kammer, som Forældrene
til hans Elever lejede til ham i 1754 hos Sadelmager Jens Hansen i
Puggaardsstræde (Puggaardsgade), laa i den Ejendom, hvor der nu er
indsat Mindetavle; Ejendommen blev ombygget i 1898. (Mindepladen
er anbragt i Husets nuværende Facade mod Sønderportsgade. Red.).
Historikeren A. D. Jørgensen har ment, at Stub kom til Ribe for
at søge Lægehjælp hos den bekendte Provincialmedikus Anker Anchersen,
Broder til hans gamle Rektor i Odense, Søren Anchersen, og til Hol
bergs Ven og Logerende, H. P. Anchersen.
Lektor Müller finder denne Antagelse usandsynlig og mener at have
fundet Grunden til, at Stub havnede i Ribe deri, at hans Svoger, Peder
Schouboe, iøvrigt en letsindig Sviregast og Slagsbroder, var blevet Degn
i Øse, Nord for Ribe. Denne blev efter at der i 1751 var nedsat en
Provsteret, afsat fra sit Embede, og Stubs Overflytning til Ribe fandt
Sted lige efter, at den Svoger, han altid havde staaet ret nær, var
indviklet i vanskelige Processer.
Om Ambrosius Stubs Liv i Ribe, hvor han var samtidig med navn
kundige Mænd som Biskop Brorson og Rektor Falster, fortæller LeksTil Ribe er Stub antagelig kommet hen imod 1. November 1752
efter de sidste besværlige Aar paa Valdemarslot, da han havde for
meget at bestille og var svag og træt. Han traf her gamle Bekendte
fra Studenteraarene, Sinnel Lange, der netop samtidig var fulgt efter
Chr. Falster som Rektor ved Latinskolen, og Pastor P. C. Møller ved
St. Catharine Kirke. Det første Par Aar var vanskelige for ham; han
var syg og fattig. Men i Foraaret 1754 henvendte en Kreds af Byens
anseteste Borgere sig til ham og lod forespørge, om han skunde be-
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qvemme sig tii paa sin gamie Alder at paatage sig en privat Condition
i at informere nogle faa skikkelige Folks Børn for Kammer, Lys, Ild
(o: Brændsel), Kost, Løn etc.«, da Byens private Børneskoler var saa
ringe, at de ikke vilde betro dem deres Børn. Og da Stub af Trang
sagde ja dejede man et Kammer til ham hos Sadelmager Jens Hansen
her i St. Cathrine Menighed, hvor da samtlige Interesserede (og ingen
Flere) sender ham deres Børn tilinformation«. Allerede i Maj klagede
imidlertid Byens to Skoleholdere til Magistraten over dette som et
Indgreb i deres Næring, og Enden blev, at Stub eller hans Mandanter
maatte stille dem ^nogenlunde tilfreds« for deres Tab. I Juni 1756
ansøgte Stub, idet han vedlagde sin Ansøgning den før omtalte versificerede
Levnedsskildring, hos Stiftstamtmanden G. F. v. Holstein om Tilladelse
til at undervise alle de Børn, der alligevel ikke vilde blive Skoleholderne
betroet, og saa, naar disse gik af, blive betroet Byens almindelige Skole.
Betegnende for Stubs Ængstelighed for at træde andre for nær, er
det, at han tilføjer: »dog uden mindste Afgang for nogen af Skole
holderne, af hvis Levebrød jeg ikke forlanger nogen mindste Smule«;
thi »Synd at ønske Deel i andres Brød og Løn«, som han siger i det
vedlagte Digt.
Stubs Kaar var i de fire Aar, han endnu havde at leve efter 1754,
meget beskedne: et enkelt Kammer med mere end nødtørftigt Indbo,
en enkelt Klædning og nogle faa tilfældige Bøger, latinske og opbyg
gelige. Vanskeligst blev hans sidste Leveaar, da han var syg og vel
intet tjente; han laante da i Begyndelsen af hver Maaned nogle faa
Mark eller Skilling af sin Omgangsven Konrektor Montagne; en Uges
Tid før sin Død ogsaa 1 Mk. 8 Sk. af sin Rengøringskone; samtidig
søgte han om en lille Understøttelse ai de fattiges Kasse, og Brorson
og Stiftamtmand v. Holstein fik ham bevilliget 10 Rdl.
Men han omgikkes Byens gode Borgerskab, baade de læge og de
lærde. Han hørte til den muntre Kreds, der samledes i Apotekets
Vinstue hos Apoteker Carstens: Prokurator Schumacher, Byfoged Fr
Steeusen og Kirurgen Schamvogel; Folk, der for øvrigt alle senere
klarede sig økonomisk daarligt. Ligeledes Byens Præster og Latin
skolens Rektorer, Sinnel Hansen og Jens Hansen og den iltre og proces
glade Konrektor Montagne, der stadig var indviklet i Processer, for
at have pryglet en besværlig besøgende eller for Opsætsighed 'mod
Rektor og Bisp. Men ogsaa med Ribes betydeligste og mærkeligste
Mand, Biskop Brorson, er han kommen i Forbindelse. Haven bag
Sadelmager Hansens Hus i Puggaardsstræde, hvor Stub i hvert Fald
en Tid havde sit Kammer og sin Skole, var kun et Stakit adskilt fra
den røde, borglignende Bispegaard, hvor Brorson residerede.
Og
Brorson har gennem Meddelelse fra Stub selv lært dennes udgivne
Digte at kende, holdt af dem og lært af deres Indhold og Tonefald.
Stubs Omgang med Mennesker spændte vidt; men i Ribe var det den
Side af Livet, som Brorson repræsenterede, der drog ham mest og
optog hans Tanker, naar han var ene med sig selv. Der var, som før
nævnt, mange i Samtiden, der kun kendte den ofte skrøbelige Side
af ham, der vendte ud mod Livet, og bedømte ham derefter. Men
de, der kendte ham dybere, bedømte ham anderledes; i en Skrivelse
fra Pastor Muller i Ribe til Brorson i Anledning af Striden om Stubs
Pogeskole fortæller Muller, hvorledes Stub, som han og Rektor Lange
havde kendt for 20 Aar siden i deres Studenteraar, kom til Ribe:
»samme Student (o; Stub) at anmode om at informere Børn kom aldrig
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Hr. Grønlund eller mig i Tanke, men Hr. Kontrollør Høfding finder
derpaa, beder os, at vi skulde gjøre Proposition for Mrs. Stub derom.
Men vi turde ikke, thi vi vidste, at hau duede til noget lang bedre
og høiere«. Dette Svn deltes ogsaa af andre af de bedste i Tiden«.

Ribe Katedralskole har udsendt det sædvanlige Indbydelsesskrift.
Af Indholdet noterer vi:
I 1933 tog 20 Elever Studentereksamen og 15 Realeksamen.
Antallet af Elever paa Skolen var den 1. Maj i Aar 232.
Fra 1. November 1933 ansattes Timelærer ved Skolen og ogsaa
gammel Elev fra Skolen cand. mag. Frode Stensig som Adjunkt paa
Prøve ved Horsens Statsskole, men den 15. Januar i Aar afgik den
unge sympatiske og dygtige Lærer ved Døden paa Vejle Fjord Sana
torium.
Den 15. August 1933 ansattes cand. mag. Helge Tvermoes og cand.
mag. A. Schiøtz-Ghristensen samt den 1. November cand. mag. O.
Heide Petersen som Timelærere ved Skolen.
I September afholdtes Valg til nyt Skolenævn, og den 9. November
boldtes det aarlige Forældremøde med Foredrag af Lederen af
Psykoteknisk Institut, Magister Bahnsen.
I Sommerferien modtog Skolen et Maleri af Harald Heiring, købt
af Undervisningsministeriet til Støtte af unge Kunstnere.
Den 26. August havde Skolen Skovtur til Jels.
Den 8 . September mindedes Skolen Grundtvig i Anledning af hans
150 Aars Dag. Lektor Nørregård holdt Foredrag, og man sang et Par
af Grundtvigs Sange.
Den 16. September havde II. og III. G. geologisk Ekskursion til
Esbjerg og Fanø.
.
Den 22. September havde II. og III. G. historisk Ekskursion. Puren
gik pr. Rutebil til Jelling over Randbøl Hede, derfra videre til Kolding
med Besøg paa Koldinghus. Undervejs besøgtes Vilslev, Jernved, Malt
og 0. Stamp Kirker, hvor Kalkmalerier og romansk Granitskulptur
studeredes. Desuden aflagdes Besøg paa Herregaarden Engelshohn.
Den 6 . Januar havde Skolen Besøg af Lektor Bergman fra Lund,
der for Gymnasiet læste Frøding'ske Digte og for 3.—4. M., R. og I. G.
holdt et Foredrag om Livet i svenske Skoler.
Den 18. Januar glædede Professor Vilhelm Andersen Skolen med
Oplæsning af Partier af Poul Møllers Værker.
Den 4. Februar holdtes Skolebal. Til Indledning spillede Eleverne
Hostrups xFeriegæsterne«.
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Den 14. April var der geologisk Ekskursion for I. G. til Gratn,
Haderslev og Skibelund.
Den o. Maj besøgte et Fodboldhold fra Tønder Statsskole Ribe. I
Kampen sejrede Ribe med 4 Maal mod 0 .
Den 10.—1 1 . Maj deltog et Hold Elever (II.—111. G.) i Idræts
stævnet i Ollerup.
Den 24. Maj i Fjor døde en af Skolens dygtige og sympatiske
Elever Frode Jensen, der var oppe til skriftlig Studentereksamen, af
Bughindebetændelse.
*

*

*

Ribe Katedralskoles Aarsfest, der holdtes den 28. Juni, foregik
under de kendte Former.
Efter den gamle Kantates 1. Del talte Rektor Willumsen smukt
til de bortdragende.
I sine Afskedsord til Studenter og Realister omtalte Rektor nogle
gamle Skoletaler, som Rektor Bendtsen havde ladet optrykke i Ribe
Skoles Programmer. De var holdt af hans Fader, der var Rektor ved
Frederiksborg lærde Skole, og stammer fra Tidsrummet 18)2—2C.
Ser man paa de gamle Taler, mærker man Afstanden i Tiden, men
de rummer tillige adskilligt af blivende Værdi. Nogle af dem er boldt
paa Latin. Det vilde ikke gaa i vor Tid, hvor Latinen er trængt stærkt
i Baggrunden.
Latinen og Græsken var ogsaa bærende ved Ribe Katedralskole
gennem snart 800 Aar. I Dag tager vi Afsked med den klassiske
Linie her ved Skolen. Jeg beklager det, ikke alene af historiske Grunde,
men ogsaa paa Grund af den klassiske Linies høje Krav om Grundigbed.
Tidens Nyttekrav gør sig gældende, og vi vil ønske den nysproglige
Linie Velkommen. De fleste unge vil være Matematikere, men /orfaar vi Elever nok til den nysproglige Klasses Oprettelse.
Men tilbage til de gamle Skoletaler.
Forældet er en Tankegang som den, at aFerier i Reglen er skadelig
for Eleverne«. Paa den anden Side er der adskilligt i Talerne, der
kan tjene som Maal for Skolens Arbejde i Dag. Det fremhæver bl. a.,
at Maalet maa være at skabe ædle selvtænkende Mennesker. Selv
virksomheden og Fliden fremhæver.
Viljen til selvstændigt Arbejde forekommer mig at være mere værd
end Eksamenskvotienten.
Jeg tror, at vi har uddannet saadanne Sjælsevner hos jer, at I kan
tage fat paa jeres Livsgerning.
En Del af Studenterne er saa lykkelige at gaa ind til fastlagt Ar
bejde ved vore højere Læreanstalter, andre af dem og Realisterne gaar
ud i det praktiske Liv.
Jeg ønsker jer alle, trods de vanskelige Tider, et godt solidt Arbejde.
Det giver Fremdrift i Livet. Jeg ønsker eder saa megen Lykke, I
kan taale at bære. Vi ønsker det for jeres egen Skyld, fordi vi holder
af jer, og vi ønsker det for vor egen Skyld, da vi gerne ser Frugten
af vort Arbejde.
Endelig ønsker vi det for vor gamle Skoles Skyld og haaber, at
I ved jeres Arbejde vil kunne hævde Skolens Ry.
Vi bringer jer alle, Studenter og Realister Skolens Farvel og hjer
telige Lykønskning.
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Man sang derpaa Kantatens 2den Del, hvorpaa Rektor meddelte
Resultatet af Aarsprøverne og Oprykningerne.
Rektor oplyste, at Overlærer Sechers Legat, 200 Kr., var tildelt
Student Erik Hoppe og Aage Haunstrup Andresens Legat, 90 Kr.,
Student Karen Bech.

Paa

Bjørnejagt

i Ataska.

Af Peter Buhi, Cordova, pt. Ribe.
En Dag midt i September modtog jeg Brev fra Geo. Flowers, at
nu, da de sidste Laks var paa Vej op af Elven, ved Lakina Floden,
var der flere Bjørne end sædvanlig, og dersom jeg ønskede en rask
lille Bjørnejagt, vilde han vente mig med næste Tog.
Geo. Flowers er en Neger fra Kentucky, en Mand med Hjertet paa
det rette Sted, af den Slags Mennesker, som oftes findes langt borte
fra den saakaldte Civilisation. Kommer man til hans Hytte enten
Dag eller Nat, er man sikker paa at blive gæstfrit modtaget og faa
al den Mad og Drikke man ønsker samt Natteleje, alt uden Vederlag.
I 20 Aar har Geo. levet som Pelsjæger, et frit Liv, og tjener nok om
Vinteren til at leve for hele Sommeren, i et Blokhus hygget med egne
Hænder, en Have med Grøntsager i om Sommeren, gratis Brændsel
fra Skoven, friskt Vand lige ved Døren og kun faa Minutters Gang
fra Jernbanen lever denne Mand sit frie Liv i den storslaaede Natur.
Ved Velvilje fra Konduktørens Side fik vi Toget til at holde lige
ved Døren, hvor Stien fører ned til Georges »Palads«, hvilket sparede
os en Times Gang langs Banelinjen fra Stationen ned til Long Lake.
George mødte os med et stort Smil og hjalp os med vor Bagage.
Men nu maa jeg hellere straks fortælle, hvem v t var, der var med
paa denne Bjørnejagt. Der var tre danske: Peter Nielsen fra Holbæk
samt to Ripensere, fhv. Tømmerhandler Wolfhechel og undertegnede
sPeter Tut«. George førte os til et lille Blokhus, hvor vi kunde bo, og
vi fandt os hurtigt til Rette i disse herlige Omgivelser. Medens vi
spiste vort første Maaltid med George som Hædersgæst, fortalte han
os om alle de Bjørne, han havde set i de sidste Dage, og vi var alle
enige om, at næste Morgen skulde Jagten begynde.
Længe før Daggry var vi oppe og fik Fyr paa og nød Morgenmaaltidet, og endnu før det blev lyst, gik Peter og jeg efter Bjørnene,
da )>Bedstefar« ikke vilde op saa tidligt. Vi fulgtes ned til Elven,
og jeg blev staaende der medens min Jagtfælle gik videre til Elvens
Udløb i Lakina Floden, hvor vi havde aftalt at mødes ved Daggry,
senest om ca. en halv Time.
Der var ingen Bjørn at se, men jeg hørte en plaskende Lyd og
vidste hvad det betød, det var en Bjørn, der gik over Elven for at
fange Laks. Langsomt og lydløst sneg jeg mig frem med min Riffel
parat til Skud, og kun faa Skridt borte saa jeg en stor brun Bjørn.
Da det var umuligt at tage Sigte i Mørket, stod jeg stille og ventede,
men Bamsen maa have haft travlt, for jeg hørte den plaske i Vandet,
og kort efter lød et Skud. Jeg skyndte mig afsted og naaede ned til
Peter Nielsen, som var i Færd med at slæbe en treaarig brun Bjørn
ned ad Elven. Ved forenede Kræfter hk vi Bjørnen bragt i Land og
betragtede nu Jagtudbyttet. Det var et tint Skind.
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Peter var lige kommen ned til Elvens Udløb og hørte da Bjørnen
komme ned ad Elven, og da den tik Øje paa ham, forsøgte den at
klatre op paa den modsatte Side, da Peter sendte den Kuglen, som
dræbte den, og den rullede ned i Elven og var helt under Vand, da
han vadede ud og slæbte den i Land. Vi bar Bamsen paa en Tvær
stang tilbage til Hytten og gav os i Lag med at Raa Fyren, et Arbejde,
der kræver stort Kendskab og Øvelse, dersom man vil have noget ud
af Skindet. Fedtet skar vi af i store Flager og smeltede det, da det
er det bedste Støvlefedt, der tindes.
Næste Morgen drog Peter Nielsen og jeg ledsaget af George ned
til Chitina Floden, som George vilde ro os over. Denne Flod er tre
kvart dansk Mil bred, men paa denne Aarstid var Vandstanden ganske
lav. Paa den anden Side af Floden fandt vi snart en Sti, som vi
fulgte 16 miles og naaede Chas Andersens Hytte, hvor ban tilbringer
Vinteren som Pelsjæger langt borte fra sin nærmeste Nabo. Vi blev
godt modtaget og nød et herligt Maaltid Bjergfaar, og da vi havde
spist, kom Piberne frem, og vi drøftede Mulighederne for Jagt i de
næste Dage.
Chas fortalte, at der ca. 10 miles længere borte var et ideelt Sted
for Bjørne, da der næsten aldrig kom Jægere dér, og desuden vilde vi
paa vor Vej passere et Sted, hvor Bjergfaar kom for at slikke Salt af
Stenene, og muligt vilde der ogsaa tindes Bjørne der.
Ved Daggry var vi paa Vejen igen, vor Vej gik gennem mægtige
Skove, og jeg mindedes ofte alle de Indianerfortællinger, jeg som Dreng
havde læst; dette var nu Virkeligheden. Ofte saa vi Masser af Smaavildt, bl. a. Skovmaar, Porcupine, Harer, Grouse, og da vi naaede
Saltlejerne, saa vi et Syn, som jeg aldrig vil glemme, Bjergfaar i
Hundredevis laa og hvilede sig, men ogsaa to sorte Bjørne havde ind
fundet sig.
Nu vilde vi jo nødigt jage Faarene bort, saa vi listede os ned mod
Bjørnene, og snart faldt to Skud, men hvad var det? kun een Bjørn,
der laa der, jo den anden havde lige, idet Kuglen ramte den, givet et
Spring og var faldet stendød ca. 50 Fod borte.
Faarene trak sig roligt bort, og vi daaede Bjørnene og fandt os en
Lejrplads for Nattet, intet Tæppe eller Telt, men et stort Baal, og af
Grangrene lavede vi en Skærm, saa vi kunde sidde i Læ og blunde
et Par Timer ad Gangen; saa længe Baalet brændte gik det fint, men
vi maatte stadig kaste mere Brænde paa, da vi ellers kunde mærke
Kulden, da Nætterne allerede var begyndt at blive kolde.
Før Daggry kom Kaffekanden paa Ilden, og vi nød vort Morgenmaaltid. Saasnart dette var overstaaet, drog vi afsted, og paa Vejen
traf vi Chas Andersen Vi fulgtes ad til hans Hytte og tilbragten en
hyggelig Aften, og næste Morgen drog vi hjemad, dog først efter at
Chas havde givet os to Baglaar af et Bjergfaar.
Nu skulde Chas tilbringe hele Vinteren helt alene paa Pelsjagt, og
først til Foraaret vilde han atter se hvide Mennesker. Under de For
hold, hvorunder han lever, skal man nok lære Livet og sig selv at
kende.
Ved Chitina Floden sad vi og ventede paa George Flowers med
Baaden, og da han ikke viste sig, tændte vi et Baal og fandt en rusten
Blikdaase, som vi kogte Vand i til en Kaffetaar. Desuden havde vi
et Brød, men ingen Smør, dog smagte Kaffen uden Fløde og Sukker
os saa fortræffeligt, at ikke det flotteste kolde Bord i den fineste Kestau-
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fatiou kunde sammenlignes med dette vort Maaltid. Vi hørte ml to
Gange to Skud over paa den anden Flodbred og saa snart en Mand
skubbe en Baad i Vandet og ro over til os. Vi kom hurtigt over
Floden og naaede snart George Flowers Hytte ved Lakina Floden og
forefandt ^Bedstefar« i god Behold.
Vi havde endnu en Dag tilbage af Ferien og kunde saa tilberede
vore Bjørneskind næste Dag, men da vi vaagnede næste Morgen, var
Jorden dækket af Sne, det første Tegn paa Vinteren, men Sneen svandt
for Solen, og vi naaede at faa alle vore Bjørneskind nogenlunde i Stand,
førend Motorvognen hentede os ved 5-Tiden og førte os tilbage til
Arbejdets Glæder, efter at vi havde samlet fornyet Kræfter i den her
lige Natur.
OMthner.

Vori PeJtent, DoAontotivinspeAtør R. RaAt (Petersen), CorJova, AtasAa, Jer er
Ajentnte p aa Ferie i Ri&e, AotJt i .fanaar ForeJrop i DansA-AnteriAansA Fta& i Fø
AemAavn. P en 4. J a ii overraAte P. RaAt AtasAas F tap veJ Re&itJ Festen.
Fort PeJtent, SpareAasseJireAtør C. Taæen Aar efter 18 Aars Jyptipt Ar&efJe
tapet sin A/sAeJ / r a den 1. Aprit op er aftøst q f Sapfører P . AføttpaarJ Parasen
Vori AfeJtent, PeAtor veJ F otJinp Aøfere AtmensAote, Partno Panp Petersen, AotJt
íZea 1. Fe&raar Al ri ars .fa&ita'ani reJ Jenne SAote, Avor Jen a/'AotJte Pæ rer fey'reJes
a f Fotteper op Ætever. Paraio Panp Petersen, Jer er Søn a f Proprietær Paroio Pe
tersen tit GintsinpAoveJ op P a stra , fø jt 7'anp, &tev StaJent f r a Ri&e FateJratsAote i
189.9 op canJ. ntap. i 1899.
F nJer Favnet A/S DansA RtontstertøpsAttttnr er Jer i Ri&e Jannet et SetsAa&
weJ Jet ForwaaZ at JyrAe Tatipaner, PaasAe- op Pinsetit?'er veJ <SønJerport i Ri&e.
P Ri&e er Jer stiftet &aaJe en Pante op Perrero Ata&, Jer Aar fa a e t stor Pitstatninp a f PeJZentnter.
Sotn q f JøJe Pontnter PrerMoes Ffterføtper sont /lownter i Ri&e er aJnævnt Don;
wer/ntJmæptip Jfei.ser-Aietsen, Aat&orp, Søn a f Jen tiJtipere FirAentinister.
Den 1. M aj nar Jet 100 ylar siJen GranJtæpperen a f DanHiarA'S ætJste Afan afaAtatforretninp, Firntaet P. P . QneJens i Ri&e, overtop Jen Æy'enJotn, Avori Firntaet
na i .9 Generationer Aar Aqft tit Pase.
Den 0. Afa? var Jet 50 A ar siJen F a r Aovs Rapetforretninp aa&neJes i FørreportspaJe. Jen santtae Fy'enJon;, Avori Forretninpen staJip Jrives.
PeAtor ReineAe, PaJerstev, tittraaJte i Aprit en tænpere Rejse tit SyttfranArip,
GræAentanJ op PyrAiet.
Den Ü0. Afarts pav Jen anpe Sanper .foAs. PovntanJ P v iJ, Søn q f a/JøJe ForJepn P v iJ, en veZZyti&et Foneert i Ri&e P asitforeninp.
PeAtor, FrøAen AFatsten, Jer Jesværre tipper aivoriipsyp.fytfte Jen 9. P a f 70 A ar
Den 10. -fani tatte Jen patnie Ripenser, Pissionæ r P a n s Rferratn f r a fn jie n i
Ri&e DontAirAe.
DnJer F avn q f R i & e - F o n J e n er Jer i Ri&e Jannet en fnstitation, Avis Forntaat er veJ PnJsanttinp q f Gaver a t tiivtfe&rinpe P iJ te r tit FatJenJetse q f DotnAirAens Ponterinp. Revaretse q f pantte Rypninper, Revaretse a / Stots&anAen op Jens

Omyive7ser p aa en værdi? Aíaade, øAonomisA <S7ø77e 777 Æa7edra7sAo7ens R7&77o7eA, Rd.sniy/tniny o/' Æyens ÆirAer o. 7.
V¿ sAa7 i de7 /ø7yende Ær. nærmere vende 7776aye 777 denne ¡Say.
Æw Æreds rit/ Roryere i Ry oy p a a Rand Aar ndsend7 Jnd&yde7se 777 Rey'sninyen
d / ei Afi'/ideswtær/ce / o r a/døde SyyeAns7æye Æ7e7seo. * Ri&e .S77/''7.s-Tidenden mod7a'yer
JPenyeMdray.
i Dayene 3.—d. OA7o&er v77 der i R7&i Mive a/Ao7d7 en s7or R asar 777 Æorde7
/o r e7 ny7 Orye7 777 Ri&e RomAirAe.
Afed7emmer a / Æ. <S., der Awnde 7ænAe siy a7 s7ø77e de7 wdmærAede Æormaa7, Aon
indsende Renye&idray e77er Gaver 777 Ærn Grosserer R. C. Æ7e7sen e77er Ærn RanAdi
reA7ør Jepsen 7 R7&e.
Æi&es yam7e Afosmoranio er &7eve7 a/7øs7 o / e7 Ayperinoderne Æ7oyra/7eo7er, der
den 7. J n n i aa&nedes 7 en Æe7 o / de 77d77yere Crome <F Go7dseAw7d7s ÆaAr7AAer. Re7e
Æ7s7or7en Aar 7ros7e7 377,ooo Ær. Tea7re7 Aar i?773 ¡S7ddep7adser, en mmme77y Ra7 oy
a77e ReAvemme77yAeder. Ri&e TnrisT/oreniny Aar /aae7 Rev7777nyen, oy Gar7ner Jiaye7nnd er an7aye7 son: Æri/7.s7eder.
Grnnd7ovsdayen indviedes Jn77AvarisA 5ani77nys nye RoAa7er 7 dians Tavsens Æns,
en smnA Røy'77ee77yAed.
Æaa /ørsie &:7 Aar AinseMms7nspeA7ør, Afayis7er CAr. J.re7 Jensen arranyere7 en
RæAAe <S7ner /o r .S'ani77nyens A7s7oris/ce R e 7 /ra Afidde7a7deren 777 ÆrederiA den 37es Tid. d
<S7nee7ayen Aar AfnseMn:sass7s7en7 tSAovmand ordne7 den riyAo7diye 07dsayssan:77ny. Ri&e
er derved &7eve7 en Ae7yde77y A7s7orisA ReværdiyAed riyeré.
Æ7ev 7 Ri&e Æa7edra7sAo7e (3. G J, ddenry Tensen, ¡Søn o / Teieyra/drinand Jensen 7
Tønder, er a / Carneyie/bnden &7even Ae7ønne7 ihed en Gave p aa .500 Ær. / o r a7 Aave
redde7 3 AiennesAe77v.
Vor7 Aied7eni JA JV7nd/e7d-Ransen, der 7 en JarræAAe Aar opAo7d7 siy 7 Æanada
oy 7 de sids7e J a r Aar sey'7e7 som AfasA7n7s7 /ned en norsA Æ'nyidawper, Aar /aae7
Jnsce77e7se p a a Ri&e Jerns7øAer7.
V7 Aar n:od7aye7 Æ7nye Afe77em- oy Æea7sAo7es Rroyram / r a vor7 Afed7em, SAo7ens
Æy'er oy Teder eand. M iny. Ja?e7 ÆoaeA. 70 Æ7ever 7oy 7 T a r Rea7eAsamen.
Vor7 Aded7ent, ReA7or Æ. Greyersen, ÆsA/ery S7a7ssAo7e, Aar ndsend7 en ¡Sam77ny
<Smaa&7oyra/er over Æs&y'ery-,S'7nden7er yennen: ¿5 J a r .
Vcr7 Aded7eni Jd/anA i Sv. Æbrr77d, Æø&enAavn, er ndnævn7 777 TeA7or.
S77/77sprovs7, d)r. SeAnr77ny Aar a/7øs7 ÆedaA7ør JV777emo&s son: Æormand /o r RiAe
Jm7s A7s7or7sAe San:/«Md.
AÍnieren S7epAan Ussiny Aar 7aye7 S7::dieopAo7d 7 Ri&e.
Vor7 Æes7yre7sesnted7en:, TeA7or Æørreydrd er 7aye7paa Rey.se 777 Sveriye oy Æorye
med e7 <Se7sAa& a / Lærere, S7nden7er oy Æ7ever / r a Ri&e Æa7edra7sAo7e.
D er arAej'de^ erneryisA p a a a7 / a a 7ndre77e7 e7 Anns77y7 ¡Svømme&assin 7 R7Ae.
Ved Æo7d7ny Aøy'ere J7mensAo7e v77 der nn &77ve s77/7e7 e7 ¡SAo7esa:n/nnd.
Vor Æasserer, SeAre7ær Ærode SeAøn er rey*s7 med ^S7e77a Ro7ar7g« 777 Spanien oy
Æor7nya7.
Vor7 Afed7em, Grosserer T. C. Æ7e7sen, er &7eve7 Æomtand / o r J / S xRi&e S7i/7s*
Tidendes.
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SigdetmedBlomster!
Blomster leveres paa faa
Timer overalt 1 Danmark

M . C. H A G E L U N D
HANDELSGARTNER
TELEFON 58
RIBE

Gæster De Ribe!

L tN ie M tæ
Telf. Nr. 44 & 400

C o lo n ia l e n g r o s
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g lem da ik k e
at se vore smukke Udstillinger
af Kjoler og Konfektion.
E
Vi følger Moden og
har den sikre Smag.

køber De Deres Fodtøj
bedst og billigst
R.

P.

H a n s e n

v. Støckens Plads -

Ribe

- T eif 242.

Fra svundne Tiders Ribe

Der er m a n g e og
bliver stadig f l er e,
der søger — — —

FotograHer å 2,50 Kr. pr. Stk.

C. NØRGAARD NIELSEN
Fotograf - Ribe - Teif. 177.

C.

WKTTS

EFTF1L.

Volmer Stockholm Simonsen.

Barber & Frisør
Teif. 231 — Ribe — Teif. 231

HAAS MAC

Ribe

Snedkermester

Ribe

H B e n tz o n s B o g h a n d el
Teif. 41.

Ribe.

Teif. 41.

Antikke Møbler sælges
og restaureres.
B i l l e d s k ær e r a r b e j d e udføres

Stort Lager af Raderinger, Prospekt
kort og Souveniers fra Ribe.

Cigaretetuier af 700
Aar gammelt Træ fra
Set. Catharinae Kirke.
Møbler efter originale Tegninger

Højskolehjemmet, Ribe
(Juli tillige Ribe Hoime)

Gode Værelser - Teif. 257
JP. T7to?M3eM.

****3.*******************

Glarmester, Ribe.

fra Ribe Katedralskole!
Bliv Medlem af

Største Udvalg i Ribe-Billeder.
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T elefo n 3 1 7

<

RipenserS am fundet

Andr. Lorenzen
Tlf. 22

R ibe

Tlf. 22

H andelsgartneri
Blomster besørges Verden over
pr. Post, Telefon eller Telegram.
Medlem af: »E. B.«, »Foreningen
for Ekspreslevering af Blomster
i Danmark«, »Fleurop«, »For
eningen for Ekspreslevering af
Blomster i Europa«.

Bøger indbindes
0<7

M. C h r i s t o f f e r s e n

Ripenser-Samfundets
Bestyrelse.
(Hvor intet Hjemsted er nævnt er dette
København)

Læge Knud Fogh (Formand),
Strandvej 59, Teif. Ryv. 1260.
Lektor O.Amorsen (Næstformand),
Helgasvej 5, Roskilde.
Inspektør under Banktilsynet
H. Brorson-Christensen, Svinget
16". Telf. Amager 5714.
Journalist K. H. Rosenstand,
(Redaktør), Ribe, Telf. 109.
Cand. jur. Frode Sebøn (Kasserer),
fg. Sekretær i Udenrigsmini
steriet, Frederiksberg Allé 45111.
Overretssagfører Otto Olsen, Rømersgade 1 1 .
Lektor T. Nørregård, Ribe, Tlf. 273.
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Telefon 114
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RIBE

Grundlagt 1813

Musikundervisning
Violin o g K laver
^^stegade, Ribe. Telefon 304

BackhausVinterhave

Konditor! & Café
Grundlagt 1854 Ribe Tlf. 81
Æe^df o / ade R^peMoere.
Koncert:
Søndag Kl. 4-— 6 og hver Aften
Kl. 8—11.

Stor sm nk Rave.

R ib e

5 d /% s -? Y d e n d e

Æ^eete Dap&M, der Mdpwea- yra
op frpAAee ^ Æ'5e.
Ærmper de &edefe Æ/ferrelNmper
/ro; dtp op ÆpM.
A&oMMeweMf/ JMd/a^d 5 Ær.
Æoarfa^ef.

fTdAwd f*A/ee^deJee

Arer 4. Z)%p) d Ær. Ævarfa^ef
(LPoetpeMpe f&erepMet).

C. N. Termansen

Ri be B ys Æ r e s b o r g e r .
Under 23. Juli har Byraadet i Ribe ud
nævnt Byarkivar C. Æ TerwMMMCM tii Byens
Æresborger som en Anerkendelse af hans
uegennyttige Fortjenester for hans Fødeby.
Æresborgerbrevet, der overraktes Hr. Ter
mansen, har følgende Ordlyd:
I Henhold til Byraadets enstemmige Vedtagelse og Indenrigsmini
steriets Godkendelse har Ribe Byraad den Glæde at udnævne

Købmand, Byarkivar
CLEMEN NIELSEN TERMANSEN
Ridder af Dannebrog,
født i Ribe den 15. November 1857, til

ÆRESBORGER I RIBE
i Erkendtlighed af hans store, uegennyttige Arbejde for sin
Fødeby.

Siden Stiftsfysikus, Konferensraad Kiærs Død har Ribe ikke haft
nogen Æresborger. At gamle Termansen ogsaa kom til at nyde den
store Ære, fryder enhver Ripensers Hjerte.
Ribe Bys anden Æresborger Clemen Nielsen Termansen er født her
i Ribe den 15. November 1857 som Søn af Bogbinder F. M. Termansen
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én Rroder ti! Boghandler Chr. F. Termansen). i 1873—80 lærte han
Handelen hos Købmand Th. Bøggild, til hvis Forretning han vendte
tilbage efter et Aars Uddannelse paa Gruners Handelsakademi i Køben
havn. I 1892 overtog han Forretningen, som han drev med en stor
Kundekreds til 1909, da han solgte den til Købmand Anton Andersen.
I 1894 valgtes Termansen første Gang ind i Byraadet af Højre
Han havde Sæde her til 1900 og atter 1903—1921.
I en lang Aarrække var Termansen Leder af Byens Brandvæsen,
og Posten som Byens Arkivar har han nu beklædt i mange Aar.
Udenfor det rent kommunale Omraade bør det fremhæves, at Hr.
Termansen ikke blot har indlagt sig Fortjeneste ved den antikvariske
Samling, i hvis Bestyrelse han har siddet siden 1887, men ogsaa paa
mange Maader har bidraget til at kaste Lys over Byens Historie.
Endnu skal vi kun anføre det store Arbejde, som Termansen har
udført ved at samle Materiale til Videreførelsen af Kinchs Ribe Bys
Historie, et Arbejde, som han stadig, saa vidt hans i de sidste Aar
desværre noget vaklende Helbred tillader det, fortsætter med.
Med fuld Føje har Byraadet udnævnt den gamle Ripenser og tro
faste Kommunalmand og Lokalhistoriker fil Byens Æresborger.

L IT T E R E g Æ T A R IM U g
Ribe Katedralskoles historisk-geologiske Udflugt, der foretoges i Da
gene 8 og 9. September, blev i Aar særlig vellykket.
Der startedes fra Ribe med Omnibiler Kl. 7 Lørdag Morgen til en
ret anstrengende Førstedag.
Første Maal var Gjellerup Kirke ved Herning og den gamle Karup
Kirke, der blev indgaaende beset og forklaret.
Paa Lyshøj nød man Udsigten og Frokosten.
Saa gik Turen videre over Dollerup Bakker til Hald Slotsruin og
Mønsted og Daubjerg Kalkminer, ikke mindst de middelalderlige Mine
gange i Daubjerg interesserede.
Ved Besøget i Sale Kirke mødte man den Skuffelse, at den inter
essante Altertavle var paa Nationalmuseet. Finderup blev ogsaa besøgt
og Besøget paa Spøttrup var en stor Oplevelse.
I Viborg modtoges Ripenserne af Katedralskolen med stor Gæst
frihed med Smørrebrød og Dans.
Søndag besaa man Domkirken med de Skovgaardske Malerier og
Søndre Sogns Kirke med det prægtige belgiske Alter.
Paa Hjemturen gjorde man en Vending ind i Vrads Herred med nogle
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ganske herlige Hedelandskaber og tiltraadte Hjemrejsen ad den gamle
Hærvej, der til Tider er saa trang, at man maatte af og skubbe paa
Bilerne. Man bedede i Nr. Snede Kro.
Et Kvarter før 9 om Aftenen var man atter hjemme i Ribe efter
en i abe Maader vellykket Tur.
Den 17. Oktober mødte Drengetimens Speaker Redaktør Lawaetz
med Statsradiofoniens Optageisesbii og en Stab af Hjælpere, for at
optage et lille »Hørespil« paa vor gamle Skole i Serien »Oktoberferie
i Jylland«.
Selve Optagelsen med Forberedelser varede ca. 3 Kvarter.
Speakeren beskrev først Skolegaarden og gik saa med Mikrofonen
ind i Syngesalen, hvor han hilstes med velindstuderet Radiojubel af
20—30 Elever under Lektor Nørregårds Kommando.
Det var morsomt at overvære de tre Kvarter, hvor der herskede
aandeløs Tavshed, naar den grønne Lampe lyste fra Optagelsesvognen
ude i den mørke Skolegaard, og Speakeren erobrede snart sine »Op
trædendes ved sin friske Maade at tage Tingene paa, og Eleverne
artede sig udmærket under hans Instruktion. Optagelsen skred iøvrigt
frem paa følgende Maade:
Først sang Eleverne under Lektor Nørregårds Taktstok Svenskeren
Forslunds Vandresang »Vågarne de skrida«. Saa »snakkede« Speake
ren lidt med en Gymnasiast om Skolen. Den unge Mand skilte sig
rigtig fornøjeligt fra Opgaven, og endelig sang Koret J. A. P. Schultz'
»I det grønne«, da Speakeren tilsidst opfordrede til en jysk Sang, gav
man »Ole sad paa en Knold og sang« til Bedste.
Næste Formiddag kunde Lytterne høre Udsendelsen pr. Plade sam
men med en Plade af Domkirkens Klokkespil. Desværre maatte Pla
den med Sangen »I det grønne« udgaa.

Da R i b e - S t u d e n t e r n e f i l m e d e .
Palladium Lystspil-Intermezzo 1 8 Billeder.

Den 31. September blev en ganske lille Mærkepæl i vor gamle Sko
les Historie, idet der for første Gang tilmodes, ikke »filmedes«, paa
Skolen. »Palladium« havde til Brug for Filmen »Provinsen kalder«
optaget Film af Studenternes glade Liv i Odense, Vejle, Aarhus og
Aalborg. Ribe og Roskilde skulde ogsaa med.
Fra en Lastbil ved Filmsfotograf Bentzens Side refererer vi Sla
gets Gang:
Mellem Kl. 1 og 2 herskede der et broget Liv i Katedralskolens
Gaard. De unge Damer og Herrer af 3. Gymnasieklasse viste sig helt
scenevant som »nyudsprungne« Studenter, og saa var der endda to ve
ritable kvindelige Studenter af Aargang 1934 med. Rektor Willumsen
og Frue gik smilende rundt, og Nielsen hejste Splitflaget.
Vognmand Puggaards blomstersmykkede Vogn med de lige saa
dekorerede sorte kraftige Heste ruller frem foran den kønne gamle
Portal med Indskriften »Litteris et artibus«.
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En Del af Studenterne sidder allerede paa Vognen. Paa Trappen
staar Nielsen med Skolens Banner. Rektor og de øvrige Studenter
faar Instruktion om at myldre ud af Døren: »Husk ikke at se ind
i Apparatct«, lyder Instruktørens manende Stemme.
Saa snurrer Optagelsesapparatet. Studenterne »myldrer* efter alle
Runstens Regler og bestiger Vognen, og Rektor vinker smilende
fra Trappen, medens Vognen ruller ud af Skolegaarden.
Andet Billede viser Studentervognen svingende ud af Skolegaarden
og rullende ned mod Gravsgade, medens Borgerfolk af begge Køn
vinker til de bortdragende.
Tredie Billede: Idyl ved Rektorboligen i Sviegade, Rektorparret
vinker fra Trappen til den glade Ungdom, Fru Rektor kaster Blomster
ind i Vognen.
Fjerde Billede bar den gamle Husrække overfor »Klubben« som
Staffa ge. Man maa vente dels paa Solen, dels paa nogle Køer, som
imidlertid maa have faaet Primadonnanykker og er udeblevet. Nye
Køer bestilles til senere Optagelse. Man tager de hurraende Studen
ters Forbikørsel.
Femte Billede er helt storslaaet. I Forgrunden ses den gamle Latin
skole med Lygten paa Hjørnet, og Domkirken dominerer til venstre.
Studenterne ruller forbi Hans Tavsens Hus, medens den halve By er
Tilskuere og nette Statister.
Sjette Billede er ikke mindre vellykket. St. Catharinæ Kirke i Sol
danner Baggrunden. Studenterne kører jublende rundt omkring den
springende Brønd for at køre til Plantagen.
Syvende Billede: Melodrama ved »Nyholms Bænk* ved Farupvejen,
skænket af en gammel Ribe-Student (Aargang 1865), afdøde Proprietær
Nicolai Nyholm. Bænken bærer en Messingplade med Indskriften In
Memoriam Scholae Ripensis Anno Domini 1864. N. N.
Paa den aarlige Ruskøretur pudser Studenterne tradionstro Pladen,
og vi tør nok antyde, at den denne Gang blev pudset med »Sjæl* af
de unge Piger. Den Scene vilde have frydet gamle Nyholms Hjerte,
og saa blev Pladen tilmed taget i Nærbillede.
Men al Ting maa have en Ende, ogsaa en Film. Ottende Billede
bliver en rigtig »happy end*. Vi er atter ved Rektorboligen, Studen
tervognen maa holde tilbage for Køer, der gravitetisk »skrider* ned
ad Gravsgade. Avlsbruger Gram har tidligere leveret Køer til Danmarkshlmen, og han har ogsaa denne Gang »lagt Køer til*. Det vil
være noget for Københavnerne.
Filmsstudenterne er nu helt hæse af at raabe Hurra. De har for
gæves raabt paa 01. Nu faar de — Kaffe med Kager paa »Dagmar*.
Det er de glade for, og en begejstret »Filmsrus* takker for Dagen,
og Hurraerne lyder for Palladium.
Det blev en morsom Dag for Byen, og Filmsfotograf Bentzen hk
ca. 100 Meter Film ud af det.
Æ H. RoyewyfaMd.
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Ribe o g S to rm f lo d e n 1634.
To s a mt i d i g e B e r e t n i n g e r og et Ko n g e b r e v .

Den 12. Oktober var der heugaaet 300 Aar siden
den store Stormflod i 1634, den mægtige Vandflod,
der fra Elbens Munding og op langs Slesvigs Vest
kyst voldte uhyre Tab af Folk, Fæ og Ejendom.
Alene i Fårup Sogn ved Ribe skal der være druknet
295 Mennesker.
Om Stormfloderne minder Stormflodssøjlen med
sine Mærker paa Skibbroen og ligesaa Mærkerne paa
en af Husrækkens lave Ejendomme, og i Domkirken
viser Mærket paa Pillen bag Prædikestolen, at Vandet
stod ca. 5*/2 Fod over Kirkens Gulv.
Med frygtelig Vælde rasede den uventede Spring
flod, og frygtelig har de angstfyldte Timer været i
den gamle ubeskyttede Stad.
Flertallet af Ribeborgerne synes imidlertid at
have faaet bragt sig udenfor Bølgernes Rækkevidde
i Tide. Tabet af Menneskeliv i Byen selv var nem
lig forbavsende lille — til Trods for Oversvømmel
sernes Omfang meldes kun om 6 døde. Derimod
var den materielle Skade naturligvis uhyre stor.
Et enkelt Glimt heraf faar vi gennem Riberhus
Slots Lensregnskaber, hvor det om to Huse for
Enden af Grønnegade hedder, at de var asiet og
aldeles ved alle bortskuld og øde . . . . uden en
ringe Ting af Stænger og Løsholter udi en fire eller
fem Fag Hus . . . . og de fattige Folk, som boede
derudi, haver mist udi Floden alt, hvad de ejede
og havde . . . .«. Ligesaa berettes det, at saa godt
som alle Huse i Sønderportsgade var ruinerede.
.HaM3 F'rMs (Borgmester 1623—38,
død 1650), hvis portrætprydede Epitafium findes i
Domkirken, har efterladt sig en Beretning om den
store Stormflod. Den findes i hans Handelsbog, nu
i Raadhusarkivet, og lyder saaledes:
sAnno 1634 imellem den Ilte og 12te Oktober
om Natten, da den nye Maane begyndte at tændes
[opkom en Vandflod,] som var meget forskrækkelig
og paa 3 Timers Tid, fra Kl. var 11, og til Kl.
var 2 , voksede saa stor og højt, at den gik tvert
igennem Ribe Domkirke. Skibe og Skuder opsat
ved Fårup Kirke, alle Broer, Damme og Diger,
Møller, Huse og Stalde her ved Ribe mestendel
fordærvet og nedslagen. Item er beregnet, at paa
denne Kant af Søsiden, udi Holsten, Ditmarsk,
Strand [d. v. s. Nordstrand] og Ejdersted skal udi
samme Vandflod være druknet og omkommen over 22 000 Mennesker,
af Kvæg og Kreatur utallige. Og udi Fårup Sogn her ved Byen blev
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[d. v. s. omkom] atene 295 Mennesker. Gud være alle deres Siæle
naadig.s
^
Den anden Beretning hidrører fra HaadMiaMt? Aw&rs Federeew
opaMifef og tindes i hans Famiiieoptegnelser. Det hedder her:
1634 d. 12. Oktbr. paa en Lørdag om Natten, rejste [sig] ber
en forfærdelig Storm og Syndfiod, som kom saa ganske hastig Der
hdokken var 10, da var det ikke paa en Aien nær til Hammeren paa
Skibbroen. Der Klokken var 12, da gik Vandet i Domkirken og
nedslog nogle store Sten paa Gravene i Kirken. Bortskyllede og bort
slog mange Huse og gjorde usigelig Skade, som ikke let staar til at
forglemme. Der Klokken var 4, da faldt Vandet og brød ind i Stran
den [Nordstrand] og bortskyllede baade Folk, Kvæg, Huse Korn og
druknede mange tusinde Mennesker. Gud naadelig forbarme sig over
os. * Peder Ibsen i Ondaften [d. v. s. Lundgaard i Nørre-Farup Sogn]
og hans Hustru Karen, som tog hendes Datters Barn og bandt det til
sig, og 2 unge Menesker, deres Sønner, bleve [= omkom], og al deres
Formue, som \a r stor, blev slet borte. Gud naadelig se til og vær os
naadig! I Norfarup Sogn bleve saa mange. I Melby [Mejlby] blev
]i Live] ikke uden en ung Karl af den By. Mange Præster i Mjolden,
iR ejsby, i Hvidding, i ---- , i Sneum kom saagodtsom nøgne ud af
deres Senge og neppelig kunde redde Livet. Gud Fader, stil nu din
Vrede for dm Søns Døds og Pines Skyld« osv.
Byens Velstand led et føleligt Knæk, og ved et Kongebrev eftergav
Kong Christian den 4. Byen 3 Aars Skatter, ligesom Monarken i et
andet Brev af 19. Februar gav Domkapitlet Skattelettelser.
Dette Dokument, der aftrykkes hos Terpager, lyder saaledes:
Wi Christian den Fjerde etc. Vor synderlig gunst til forne,
vider, at Os Elskelige Prælater oc Meenige Caniker i Riber Ca
pitel Os underdanigst skal have tilkiende givet, hvorledes udi
store N?o?w-F7oal, som sig den 10. Okt. forleden 1634, en stor part
af Riber Capitels Bønder oc tienere haver fanget stor skade paa
deres høe og korn, Fæ oc Quæg, Huus oc Hiem, oc en part sat
livet til med Hustru ok børn, hvorover de som ere overblevne
mesten part ere saa forarmede, at de ikke har kunnet give deres
Landgilde for forgangen Aar. Underdanigst derfor begiærendes,
at vi naadigst dennem ville bevilge nogen forlindring paa den
Skat, som af Capitlet skulde have været udgivet næst forgangen
Martmi. Da have vi naadigst bevilget velbemelte Caniker forlindring
paa fornt. Skat, eftersom en hver deres tienere haver lidt skade tik
Thi bede Vi Eder af Naadigst ville, at I med Flid forfarer, hvor
vedt en hver af fornt. Canikers tienere haver lidt skade, ok der
efter giøre en hver Canick afslag paa den Skat de udgive skulle
ok det skrivtelig til Cancelliet overgiver.
Datum Coldinghuus d. 19. Febr. 1635.
Til Her. A7&erf <%7iee7, Lensmand paa Riberhuus.
oc
Doet. t7bAaM RofeMarfsew, Biscop.
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„ Da r u m
Billeder fra Marsken mellem Esbjerg og Ribe af H. F. F.
Vort Medlem, den gamle Ribestudent, Skolebestyrer H. F. Fejlberg,
Søn af den tidligere Præst i Darum, deu senere saa berømte Folke
mindeforsker Fejlberg, har udsendt et lille Hæfte Vers, der paa en
enkel og smuk Maade skildrer Barndomsminderne fra Darum og Marskens
og Egnens ejendommelige Stemning for at munde ud i en smuk Hyl
dest til den danske Sommer. I Ribe faas den lille Versebuket i Bog
handelen, men andre Liebhavere kan vel iøvrigt faa det lille Hæfte ved
Henvendelse til Forfatteren, der bor Vældegaardsvej 7 i Gentofte.
Vi aftrykker Digtet
S o l og L u ft.
Af Guld straaler Himlen i Solnedgangsskær,
Men ellers er det gyldne en sjælden Vare her.
Med Sol og stærke Farver er det smaat her til Lands,
Som oftest maa vi nøjes med Sølvets matte Glans.
*
Der er Sølvglimt fra Bølgernes rullende Top,
Af Sølv skinner Maagen, der hæver sig op,
Frosten dækker Søen med den sølvblanke Is,
Et Sølvslør pryder Engen i Morgenens Dis.
*
I Sølvglans ligger Byen i den gryende Dag,
I Sølvglans knejser Kirken med det blystøbte Tag.
Og Sollyset selv gyder Sølv over Jord.
Naar Dagslyset dæmpes af lette Skyers Flor.

Elskere af Engenes storladne Skønhed og ejendommelige Stemning
til alle Aarets Tider bør gøre sig selv den Glæde at sikre sig det
smukke Hæfte.
Æ. Æ R.

M ale ren S te p h a n U ssin g
har atter i den svundne Sommer tilbragt 2 Studiemaaneder i sit kære
Ribe.
Aarets Billedhøst blev 15 større og mindre Lærreder foruden nogle
smaa yndefulde Storkebilleder.
Malerierne er prægede af den solfyldte Sommer i Aar, der ligeledes
har faaet Farverne til at gløde. Maa maa beundre Kunstnerens Evne
til at gøre de efterbaanden velkendte Motiver fra By og Aa og Eng
friske ved nye »Afskæringer«.
Forandringerne i Skolegade i Anledning af Hans Tavsens Hus'
Opførelse har endvidere aabnet for nye smukke Motiver. Man fryder
sig saaledes over Motivet i Aftensol set fra Skolegade ned mod Sønder
portsgade og Puggaardsgade og det lille Hus med Stokroserne for Enden
af Puggaardsgade set fra denne.
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Efter at den store Skorsten i *Klubben* s Gaard er faldet, er det
blevet muligt for Kunstneren at male et nyt Motiv herfra, maaske et
af de smukkeste Billeder, der foreligger fra hans Haand med Dom
kirkens mægtige røde Taarn og Maria Taarnet som Midtpunkt.
Ogsaa paa et Motiv fra Præstegade virker det røde Taarn storslaaet.
Endvidere er der Motiver fra Horsgang, Grønnegade, Klostergade,
Aaen ved Jernbanebroen, Fiskergade osv. Og endelig maa man ikke
glemme Solnedgangsbillederne fra Skibbroen og Aaen ved Slotsbanken.
Billederne bærer Vidnesbyrd om en ældre Kunstners Evne til at
forny sig, selv paa gammelkendte Steder, og om en dybtgaaende Ind
levelse i Emne og Stemning, som kun den, der virkelig har vor gamle
Stad kær, er i Besiddelse af.
I Oktober har Kunstneren udstillet i Ovenlyssalen i Bredgade i
København, ialt 78 Billeder fra Ribe, Fanø, Hillerød, Sorø og Frederiks
berg Have. Hr. Ussing havde megen Glæde af Udstillingen. Fra
Ribe var det ikke mindst Storkebillederne, der gjorde Lykke. De blev
formelig revet bort.
Æ. H. R.

K u n s tn e rin d e og R ipenser.
Malerinden Professorinde F o s s .

Rf&e i September.
Mon mange gode Ribeborgere, der gaar i deres daglige Tummerum,
egentlig giver sig Tid til rigtig at se paa deres By i disse Soldage paa
Overgangen mellem Sensommer og Efteraar? Det gaar jo ofte saaledes, at det, vi daglig har for os, lukker vi ikke rigtigt Øjet op for,
saa det bliver den fremmede tilfældige Gæst eller maaske en, der en
Gang havde Rod i vor By, og som aldrig har kunnet glemme den,
der maa gribe os i Armen med et: Se, hvad du ejer, og skøn derpaa!
Vi sidder paa en Bænk i Haven bag *Den gamle Sparekasse* paa
denne Sensommer Eftermiddag. Ud for os flyder Aaen mørk og blank.
Skarpt tegner Træers og Huses Konturer sig paa en helt anden Maade
end ved Højsommer, egentlig skønnere i sin falmende Ynde. I de
røde Hustage ovre paa Mellemdammen og i de hældende Pile paa
Holmen spiller Solens Straaler.
Vor Besøg gælder Malerinden Professorinde Petra Foss, født Fischer,
der har tilbragt tre Studiemaaneder i Ribe som Gæst hos sin Svoger
og Søster, Landinspektør Balslev og Frue.
— Nu rejser jeg til Mols Bjerge, Femmøller og Ebeltoft, siger
Professorinden. Men jeg holder af R7&e. Se der mellem Træerne den
hvide Villa, som har tilhørt Lektor Knudsen. Den tilhørte min Fader,
Adjunkt Fischer Dér havde jeg mit Barndomshjem. Jeg er opvokset
i et dejligt Hjem med Aa og Have. Her i Ribe hk jeg tidligt Øje
for Naturens Skønhed. Det vide Udsyn over Engene, den forunderligt
gribende Lufttone ved Morgen og Solnedgang, skønt tidligt om Foraaret, men maaske endnu skønnere i Sensommerdagene, har jeg ikke
fundet noget andet Sted.
— Digteren Thor Lange taler om Ribes Perlemor-Belysning, ind
skyder vi.
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— Det er ganske rigtigt, nikker Professorinden.
— Hvorledes blev De Malerinde?
— Efter Konfirmationen kom jeg første Gang ud, til Randers, hvor
min Farbroder var Borgmester. Der tog jeg Undervisning i 'Perspektiv*.
Senere kom jeg til København, hvor jeg tilfældigt blev Elev af min
senere Mand, Maleren Professor Foss. Jeg kom paa Croquisskolen, en
Skole, hvor man tegner efter Model, der skifter Stilling efter 10 Minutters
Forløb. Jeg dyrkede Portrætmaleri og malede senere hos Haslund.
I 90'erne udstillede jeg første Gang paa Charlottenborg. Det var et
Billede fra den grønne Vej i Ribe.
— Hvad mindes De fra Ribeaarene?
— Jeg husker Kreaturmarkederne paa Torvet udenfor Domkirken
og Greisens Hotel, hvor vi, naar vi kom fra Skole, maatte bore os
frem mellem Køerne. Hvor var det morsomt at se den gamle Film
fra Markedet i det smukke ny Biografteater. Saa var der ogsaa
Krammarkederne, ligeledes paa Torvet, med de mange Telte, hvor der
solgtes Christiansfeldter Honningkager og røde Hjerter med et Vers
paa. Der var Telte med stærke Mænd og Karrusellen paa Lindegaarden.
Saa var der Grundlovsfesterne i Plantagen og Forlystelserne paa
Hovedengen, og der var Ringridningen i Plantagen. Da jeg saa en
Flok unge Mænd til Hest i Siena, mindedes jeg Ribes Ringrideroptog.
Ribe minder mig iøvrigt ofte om Italien, baade Stemningen i Slipperne
og i Domkirken.
Nu, da vi sidder her i denne Have, der en Gang var Sparekasse
kasserer Rosenstands, mindes jeg hans nydelige Døtre, der ofte red
ud i deres sorte Klædes-Ridedragter.
Jeg husker den gule Diligence med den røde Postillon. Den holdt
uden for Posthuset, der den Gang var paa Torvet i den gamle Latin
skole overfor Domkirken. Med Diligencen kørte jeg, naar jeg skulde
ud i den store Verden, som var Randers. Vi drog ogsaa til Holmene
med den morsomme Færge. (Ak, hvor forandret). Vi slog os ned
med Madkurvene i en Høstak efter indhentet Tilladelse, og vi plukkede
Champignon paa Engene. Vi gik derud paa vore Ben, — der var
ingen Motorbaade — eller vi kørte fornøjede paa Høstvogne.
Jeg husker Fattiggaarden, der hvor nu Hotel »Riberhus« er. Vi
Børn var ikke rigtig dristige ved at gaa forbi den, thi der var en
Egal* Kvinde.
Jeg husker ogsaa flere Originaler, f. Eks. Ane Aarhus og Karen
Fuks, der kom i mit Hjem og hentede Mad.
Som jeg før sagde, minder Ribe mig om Italien, som jeg tre Gange
har gæstet. StormRodssøjlen paa Skibbroen minder mig om Venedig.
Jeg kommer ogsaa til at tænke paa Verona, og i Domkirken mindes
jeg Roma. Det er jo ikke Peterskirken, men Kirken giver mig alligevel
altid Indtryk af noget stort og gribende.
Men der er ogsaa Ting i Ribe, der skærer mig i Hjertet.
Hvorfor har man overdækket Vandmøllernes maleriske Hjul, og
hvorfor tillader man, at en grim Efeu næsten skjuler Domkirkens
Sydmur. Det er kønt med noget grønt, men her bør man skære ned
af Hensyn til Arkitekturen.
— Er der nogen tilbage i Ribe fra >den Gang«?
— Det tynder stærkt ud iblandt dem. Enkelte kan jeg besøge i
Klosteret, men Frøken Rosenvinge er jo død. Min Skolekammerat
Frøken Hauschildt lever jo endnu. Hun og jeg kappedes i Tegning.

350
Men, indskyder Professorinden, se derovre ligger jo Giørtz's Hus. Det
er nu blevet et udmærket Museum. I min Barndom stod det som
et Drømmeslot for os, naar vi roede paa Aaen. Vi Ribebørn var jo
som født i en Baad. Her roede vi under Langebros Buer. Nu er den
borte. Som unge Mennesker sang vi Duetter paa Aaen. jeg erindrer
en morsom Episode. I en Baad sad tre smukke unge Piger: Elisabeth
Giørtz, Jacob Riis' senere Hustru, Clara Giørtz, og Rektors Datter,
Christine Bendtsen, de lo og fjantede, som unge Piger har for Skik
En adstadig Ribeborger, der stod paa Toppen af Langebro, følte sig
brøstholden og udbrød under de unge Pigers Latter: «Maa jeg snøre
var det af mig, De lete?«
^
Jeg husker Børneballerne i «Klubben« og Skoleballerne, hvor vi
kørte hen i Karet. Hvor lugtede de muggent, Kareterne. Paa Ballerne
dansede vi til Forups Musik. Om Vinteren kom her ofte omrejsende
Skuespillerselskaber.
— Hvorledes synes De om Ribe i Dag?
Trods alle Forandringer er Ribe den samme dejlige By med den
uendelig følsomme Stemning, der intet andet Sted findes som her.
Hvor kan nogle unge synes, at her er kedeligt. Det passer, hvad der
staar i den gamle Vise:
Ribe By hvor er du dejii',
Stoite Minder gemmer du.
Ak, hvor tager mange Fejt i
Naar om dig de sige «Hu!
Hu! — hvor er her væmmelig!«
Du som er saa nydelig.

— Men skal vi gaa ind? Har De Lyst til at se et Par Billeder?
— Vi har Lyst, og vi gaar ind og ser Billeder.
Der er Billeder fra Domkirkens Indre, hvis herlige Arkitektur gen
gives i lette lyse Farver. Der er et morsomt udkastet Motiv med et
Cirkustelt med Folkemængden vrimlende udenfor. Der er en lille
yndig Skitse til Billedet «Stemning ved Lustrup Baadehavn«. Her er
By og Aa og Eng, Billeder hvis Stemning præges af den samme
Kærlighed til Ribe i Fortid og Nutid, som før gav sig Udtryk i Sam
talen derude paa Bænken i Haven ved Aaen, der trods de vekslende
Tider strømmer gennem By og Eng mod Havet.
AT. Af.

in te rn a tio n a lt K irk e b e sø g i R ibe.
Sommerens store internationale Kirkekonference paa Fanø affødte
den 28. August et Besøg i Ribe.
Blandt de udenlandske Gæster saas: Pastor Allen, England, der er
kendt for sine Bøger om Oxfordbevægelsen. Biskop Aulén, Sverige.
Ripenseren Missionær Bjerrum fra Indien. Hollænderen fhv. Minister
Professor de Bruine. Biskop for den svensktalende Kirke i Finland
Bonsdorff. Professor Lyder Brun fra Oslo. Lord-Biskop Bell med Frue
fra England. Verdensforbundets Formand Lord Dickinson med Frue.
Den tyske Rigsbiskop Müllers Repræsentant, Biskop Hecke!. Professor
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Keller fra Svejts, der er særlig interesseret i Forbindelsen mellem
Kirkerne. Ærkebiskop Irenæus fra Novi Sad i Jugoslavien. Professor
Runestam, Uppsala, der prædikede i Domkirken.
Ærkebispinde
Soderblom. Den tyske Dr. Simons, der i sin Tid var Præsident for
Rigsretten og som saadan efter den dagældende Forfatning fungerede
som Tysklands Rigspræsident mellem Ebert og Hindenburg. Ærke
biskop Stefano fra Sofia. Professor Titius fra Tyskland. Ærkebiskop
Vissarion fra Albanien.
Dagens Midtpunkt var en højtidelig Gudstjeneste i Domkirken,
hvortil de gejstlige ankom i Procession. Stiftsprovst Dr. Scharling
celebrerede Messen og Biskop Westergaard talte som Indledning, hvor
efter Professor Runestam fra Uppsala prædikede.
Ved en efterfølgende Frokost paa »Klubben« bød Borgmester
Kaalhauge og Stiftsprovst Dr. Scharling Velkommen. Blandt Talerne
var iøvrigt bl. a. Biskop Ammundsen fra Haderslev, Lord Dickinson
og den berømte amerikanske Radioprædikant Dr. Cadman.

Dr. med. David H. Bøggild, Amtssygehuset i Aarhus, er blevet afdøde Overlæge
Nielsens Efterfølger som Leder af Sygehuset i Ribe.
Den 15. August ansattes Læge Fru Elisabeth Agerbæk, f. Vilandt, som Reserve
læge ved Ribe Sygehus.
Dr. med. Jane Robbins fra Oonnecticut, U. S. A., har i Sommer gæstet Ribe.
Miss Robbins, der har været til international Lægekongres i Stockholm, har særlig
helliget sig Arbejdet i Slumkvartererne i New York og har der samarbejdet med
Jacob Riis, som ogsaa har nævnt hende i sin Bog »Hvordan jeg blev Amerikaners.
Miss Robbins vilde derfor nu benytte Lejligheden til før sin Hjemrejse at adægge
et Besøg i Jacob A. Riis' Fødeby og hos hendes Familie her.
Vort Medlem, Borgmester Kaalhauge, der har haft Sæde i Ribe Handelsforenings
Bestyrelse siden 1901 (som Formand siden 1905) har trukket sig tilbage fra denne
Post og er udnævnt til Æresmedlem.
Vort Medlem P. Buhi er rejst tilbage til Alaska.
Den 20 Oktober kunde Borgmester Kaalhauge fejre 10 Aars Borgmesterjubilæum.
Metropolitanskolens Rektor, Julius Nielsen, der 1910—18 var Rektor ved Ribe
Katedralskole, fyldte den 29. Juli 60 Aar.
Ripenser-Bladets Stifter, Politiinspektør J. L. Buch, er udnævnt til Dommer i
Aalborg.
Ribe Katedralskole havde den 24. August en vellykket Udflugt til Nørholm.
Turistforeningen for Danmarks Aarbog 1935 vil omfatte Egnen fra Skern Aa
til Grænsen. Seminarieforstander Haar skriver om Ribe.
Rektor Willumsen, Ribe Katedralskole, og Forstander Haar, Ribe Statssemina
rium, er udnævnt til Ridder af Dannebrog.
I Anledning af den store Auktion over afdøde Redaktør Gulmanns Bøger blev
der indsamlet ca. 1400 Kr. til Bogindkøb til Ribe Katedralskoles Bibliotek. Blandt
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Bidragyderne var Here Medlemmer af R. 8 ., Ribe Byraad og Ribefonden. Priserne
var imidleriid saa høje, at der kun gjordes smaa Indkøb, men nu har man altsaa
Pengene til senere Brug.
Den 26. August har Falcks Redningskorps aabnet en Station i Ribe.
Basaren til Fordel for Domkirkens Orgel, der skulde være afholdt i Oktober,
vil paa Grund af Børnelammelsesepidemien først blive afholdt i Dagene 8 . og 9.
November.
Katedralskolen havde den 24. September Besøg af Statens Konservator Lektor
Poul Jørgensen, der rejser rundt og inspicerer Statsskolernes fysiske Samlinger.
Lektoren var yderst tilfreds med Samlingen her.
Ripenseren Kjeld Nørregård var for Oktober Maaned engageret til Etablissementet
aNational-Scalat. Han akkompagnerede den kendte engelske Sangerinde RHot-Louise*.
Den tyske Recitator Mürbe læste den 4. Oktober tyske Digte for Eleverne i
Katedralskolens øverste Klasser.
Bogholder Aage Thude er omkommen ved en Bilulykke i Amerika. Han blev
for 2 Aar siden Student fra Ribe Katedralskole og rejste derpaa til Reno i Staten
Nevada i U. S. A., hvor han Hk Plads som Bogholder hos Entreprenør Frands
Frandsen, en Søn af Rentier P. Frandsen i Ribe.
Aage Thude blev kun 22 Aar gammel. Det var Meningen, at han nu skulde
hjem og studere ved Polyteknisk Læreanstalt, da den saa triste Ulykke endte
hans Liv.
Paa Katedralskolen har Lektor Nørregård faaet samlet 6 Mand, som skal danne
et Skoleorkester. Der er 4 Violiner, en Violoncel og Klaver.
Der er nu Fart i Ombygningsarbejderne paa Stiftsmuseet, der efter Den an
tikvariske Samlings Flytning til Hans Tavsens Hus er kommen til at raade over
yderligere to store Lokaler, som tidligere rummede Antikvarisk Samling.
Begge de nyerhvervede Lokaler er nu ved Døre sat i Forbindelse med Museets
øvrige Lokaler, men der er et godt Stykke Vej frem, inden man kommer fuldt i
Orden efter den iøvrigt haardt tiltrængt Istandsættelse.
Paa Ribe Raadhus viedes den 3. November Frk. Bodil Agerbæk, Datter af Læge
P. Agerbæk, og Amtsfuldmægtig Bartholdy paa Ribe Stiftamt.
Som Kordegn ved Ribe Domkirke er fra 1. November ansat Lærer ved Kom
muneskolen Ohr. Larsen, der har fungeret som Kordegn siden afdøde Kantor Hvid
blev syg i Fjor og som har været konstitueret i Stillingen i de sidste Maaneder.
Fra Efteraarsudstillingen paa Oharlottenborg har Ribe Stiftsmuseum købt et
Billede af Oluf Jensen: aLandskab med Faars for 250 Kr.
Under Udgravning af Grunden til et Hus i St, Laurentiigade er man i ringe
Dybde stødt paa betydelige Rester af Munkesten i Skillekalk i det middelalderlige
Munkeforbandt. Det er muligt, at man her staar overfor Rester af det middel
alderlige Helligaandshus.
Byarkivar Termansen undersøger nu Spørgsmaalet nærmere.
Formentlig stammer Murværket fra Kirken til Heltigaandshospitalet, der i
Middelalderen laa paa disse Kanter.

Tit Ripenser-Samfundets Mediemmer.
Ripenser-Samfundets Aarsfest og Generalforsamling paatænkes afholdt i Novem
ber Maaned.
Næste Nummer af Ripenser-Bladet vil allerede udkomme i November.
Aarets 4. og sidste Nummer, der udkommer til Nytaarsaften, vil bringe Afslut
ningen paa R. B.s 2. Bind, og vi bringer i dette Nr. et Register for Aargangene
1927—34, som Skolens Bibliotekar Adjunkt R. P. Madsen velvilligst har udarbejdet.
Redaktionen modtager meget gerne Artikler helst Skoleerindringer til Nytaarsnummeret — snarest,
Udgivet af Ripenser-Samfundet
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A. R i i s

om s!g selv.
Journalist P. Guldbrandsen har sendt "Pionerens
følgende Artikel fra Jacob A. Riis' Haand.
Den fremkom i "Bogvennens i Chicago
for 21 Aar siden under Titlen "New Yorks
Mesterreporters.

»Jeg havde ingen af de Fordele, der jævner
Vejen for en Reporter. Jeg var fremmed, og
jeg var ikke begavet med Detektiv-Sans; men
haardt og vedholdende Arbejde gør meget for
at erstatte Mangel paa Talent; og jeg nævnede
før kun een af Lejlighederne til at komme mine
Modstandere i Forkøbet; der var fuldt op af dem. Enhver nok saa
uskyldigt udseende Seddel, udsendt fra Politiets Telegrafstation om en
ringe Ildebrand i en Arbejderkaserne, kunde maaske skjule en Brand
stifter; at "John Jonesa blev fundet syg og hjælpeløs paa Gaden var
maaske Afslutningen paa en forunderlig Livshistorie. Jeg kan huske
en Mængde Rapporter, der virkelig var det.
Jeg ser for mig, som var det i Gaar, det skumle Wooster Street
Tagkammer, som Vind og Regn føg igennem, og hvor en fransk Adels
mand af et gammelt fornemt Navn, den sidste af sin Slægt, laa for
Døden; han var en af mine første Triumfer. New York er en for
underlig By. Korn fra alle Kværne strømmer til den.
Jeg skal heller aldrig glemme det usle Hul i Clinton Street, hvor
en Dag en fattig Skomager havde skudt sig. Hans Navn, Struensee,
havde bragt mig derhen. Jeg tænkte nok, at der ikke kunde være
tiere Navne som det. I dette Tilfælde stod min danske Herkomst
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mig bi. jeg kendte Historien om Christian VII's herskesyge Minister,
om hans Anklage og Dom for sit Forhold til den unge skønne DronniHg' og ctn jeg sad der ved den døde Skomagers Leje og gennemlæste
hans Papirer, saa jeg, at Tragedien fra Hundrede Aar tilbage virkelig
var hans Familiehistorie. Da vidste jeg, at jeg nu havde det i tnin
Magt at tage Oprejsning for alle Triumfer over mig til Dato; og jeg
gjorde det. Jeg var indviklet i en Strid, jeg ikke selv havde yppet,
og jeg indsaa klart, at Øjeblikket nu var kommet til at handle. Jeg
slog da saa haardt jeg kunde, og det samme gjorde de.
Naar jeg her taler om Triumfer, saa mener jeg det ganske pro
fessionelt, der var ingen Haardhjertethed forbundet dermed, vi godtede
os ikke ondskabsfuldt over de Ulykker, vi beskrev; vi var Reportere;
ikke Ligrøvere.
Jeg maa dog indrømme, at de ikke altid var lige samvittighedsfulde.
I deres Raseri og Ydmygelse over at have undervurderet deres Mod
stander gjorde de Ting, der var uværdige for Mænd og Reportere; de
stjal mine Sedler i Telegrafkontoret og lagde andre i Stedet, der ved
Nattetid sendte mig ud paa Vildandejagt i de mest afsidesliggende
Kvarterer i Byen.
De troede de paa den Maade kunde gøre
mig mat; men de gjorde det een Gang for tidt. Det hændte nemlig,
jeg paa en saadan Tur faldt over en meget vigtig Sag og gjorde
det mest mulige ud af den, idet jeg telegraferede en Spalte eller mere
om den til min Redaktion, medens Modstanderne hjælpeløst iagttog
mig fra Hovedpolitistationens Trappe lige overfor. De havde samlet
sig der for at vente paa, at jeg skulde komme tilbage, og de modtog
mig med høje drillende Au! Au! og medfølgende Trut paa et Tude
horn, som de havde anskaffet sig netop til dette Rrug. Især Tude
hornets sørgmodige Toner kunde virke uhyre forbitrende.
Men da jeg uden at ænse dem straks gav mig flittigt i Lag med
Telegrafapparatet og blev siddende længe ved det, begyndte de at ane
Uraad og raadslog uroligt indbyrdes. Min Artikel blev omsider færdig,
og jeg gik ud for at sætte mig paa min egen Trappe og gav dem
deres Au! Au! tilbage i saa mange Tonearter, jeg kunde. Saa vidste
de, at det var dem selv, der var blevet narret. Rapporten naaede dem
først Kl. 2 om Morgenen; men da var det for sent for deres Blade,
thi der var ingen Telefoner i de Dage. Jeg havde den eneste Tele
grafforbindelse. Efter dette holdt de op med den Slags Narrestreger.
Den Telegraf sparede ogsaa xThe Tribune* mange Droskepenge om
Natten, thi der var heller ingen Luftbane eller elektriske eller KabelSporvogne den Gang.
Dette vort Arbejde kunde undertiden være til største Gavn for
Offentligheden. Saaledes f. Eks. da jeg undersøgte et Tilfælde af
Ildebefindende og Sygdom, der havde ramt en hel Familie, og sporede
Aarsagen tilbage til et Selskab, hvor der havde været budt paa
Smørrebrød med Skinke. Ved at forhøre mig hos Gæsterne fandt jeg,
at 17 af 25 bagefter var blevet syge med akkurat de samme Symptomer.
I et Tilfælde som dette var ingen medicinsk Kundskab nødvendig,
men kun Reporterens almindelige Viden og sunde Fornuft, for at stille
Diagnosen: Trichinos. De 17 Patienter hk et halvt Dusin forskellige
Læger, der ikke kendte noget til Selskab eller Skinke og derfor ikke
kunde klare Sygdommen, hvori de kun saa Tilfælde af Rheumatisme
eller lignende. Jeg kaldte saa mange af dem, som jeg kunde faa fat
paa, samme Aften, forestillede dem for hverandre og for mine Kends-
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gerninger og spurgte dem om deres Mening. Disse Meninger blev
den næste Morgen til Sensation i min Avis og gjorde Ende paa Kam
pen, skønt mine Konkurrenter var i Stand til at svække Interessen for
Skinken ved at meddele om en Forgiftning af en hel Familie gennem
en Ret fordærvet Fisk, mens jeg selv var paa Jagt efter Trichinerne.
Men de fik igen. Jeg gik den Eftermiddag op til Dr. Cyrus Edson
sammen med mine Modstandere, der gerne vilde have ham til at mod
bevise min Artikel. —- — Doktoren saa lunt paa dem og svarede:
— Jeg vilde virkelig saa gerne gøre Dem den Tjeneste; men jeg
ser ikke rigtig, hvordan jeg kan med alle disse Uhyrer sværmende
under mit Mikroskop. Jeg tog dem fra en af Patienterne, der blev
sendt til Hospitalet i Dag. Se selv paa dem! Han vinkede ad mig,
og da jeg kiggede i Mikroskopet, saa jeg min Diagnose mere end
stadfæstet. Der var i Snesevis af de smaa Dyr, der krympede sig
sammen og borede sig ind i et lille Stykke Væv under Glasset. Den
ulykkelige Patient døde i Løbet af Ugen.
Vi havde hver især vor Specialitet i denne Kappestrid i Skarp
sindighed. En var særlig anlagt som Opdager; han smausede i De
tektivmysterier som en Kat i Kyllingeben, han udtænkte dem ved Dag
og drøm te om dem ved Nat, til stor Ærgrelse for de officielle Detek
tiver, for hvem Løsningen var en ganske forretningsmæssig og paa
ingen Maade nogen sjælelig Opgave. De løste dem i Almindelighed
paa Grundlag af den noksom bekendte Mangel paa Æresfølelse blandt
Tyve, der udtrykkes i Ordsproget: xHvis Du kløer mig paa Ryggen,
skal jeg klø Dig igen«.
En anden havde sin Force i Ildebrande. Han kendte hvert Hus
i Byen, der var særlig udsat for Brandfare, kendte alle Brandmænd
og kunde paa et Tusind Dollars nær sige, hvad Værdien var paa
Varelageret i en hvilken som helst Bygning i Klædevarekvarteret, og
ligeledes hvor høj Assurancen var. Kunde han det ikke, saa gjorde
han det alligevel, og hans Gætning viste sig som Regel at komme
meget nær det rigtige. Han vejrede en Brandstifter paa lang Afstand
og vidste uden at spørge, hvor megen Værdi der var tilbage i en Balle
Bomuld, efter at den havde været 24 Timer i Ilden«.

Lejiighedsviser og -sange fra det gamle Ribe.
i.
Lejiighedssange er sjældent Kunstværker. De eneste der anser dem
for saadanne er Forfatteren og hans Familie!
Sangen — den til Lejligheden forfattede — glider mere og mere
i Baggrunden ved vore Fester. Hvorfor? Ja, der kan maaske gives
mange Forklaringer. En af de mest. nærliggende tror jeg er den, at
Mennesket af 1934 er træt. Det er ikke Menneske længere. Det er
Medlem af et stort Produktionsapparat. Hvis det ene Menneske ikke
hænger i, saa skurrer det straks et andet Sted. Det er trættende i
Længden.
Teknik — brøler det os imøde fra alle Sider.
Rigtigt, Teknik er storslaaet, men Teknik er blevet vor Tidsalders
Afgud. Vi tilbeder den og glemmer at være os selv.
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Er Lejlighedssange ikke Kunstværker, er de dog ikke værdiløse af
den Grund.
De fortæller jævnt og bramfrit om den Tid hvor de blev forfattet.
Om forskellige Tildragelser, som er glemt, men som nu dukker frem.
Vi skal her gengive et Par Lejlighedssange fra 70erne og 80erne.
Den første er skrevet af Balduin Buch — af hvem vi tidligere har
offentliggjort enkelte Sange.
Emnet, som Sangen behandler, er det paa den Tid meget almindelige:
Et Vandværk i Ribe — Skattenægtelser under Provisorierne og nyt
Raadhus. Det var aktuelle Emner. Det var hvad man talte om ved
hver en Lejlighed. Sangen slog derfor an og blev sunget af alle
ligesom nu »Aa, Louise« eller »Mari, Mara« osv.
Vi gengiver her Visen:
Vandværket.
Et Vandværk ja skal Ribe ha',
Men hvor skai Vandet komme fra,
Og hvis endda, sig da hvorfra
skai vi de mange Penge ta'e.
Jeg ser det Vandværk gaar ej an,
Hvis ingen Mand vii købe Vand.
Jeg ynder ikke Strid og Kiv
For jeg er jo konservativ.
Jeg drikker ej, Skat nægter ej,
Men Darum Skat betaler ej.
Det hjælper ej at ta'e paa Vej,
Jens Busk Dem vistnok frelser ej.
En rask Gendarm med kraftig Arm,
Vil vistnok uden stor Alarm,
Let ende al den Strid og Kiv
For han er jo konservativ.
Vort Raadhus staar, Gud véd hvornaar,
At vi det nye Raadhus faar.
Til næste Aar, man skrev i Fjor,
Endnu den gamle Bygning staar.
Naar først er brændt vor Bys Arkiv,
Og maaske nogle Fangers Liv.
Jeg ynder ikke Strid og Kiv
For jeg er jo konservativ.

Een Ting har Schlågere og gamle Lejlighedsviser og -sange tilfælles:
Forfatteren kan man ikke huske.
Selvfølgelig Aar man vidst hvem han var. Men naar Visen er
glemt, er Forfatteren ogsaa glemt. Og naar man som her skal et halvthundrede Aar tilbage i Tiden, bliver det helt galt.
Saadan er det gaaet med den følgende Saug »Op med Ho'det,
Ripenser« — Forfatteren er glemt.
Han har faaet en Mængde Begivenheder med, og i det lille Samfund,
som Ribe var — og er — kendte aMe Begivenhederne til mindste
Detaille.
Det bevirkede, at Sangen blev saa meget mere festlig og blev
sunget med rbyffy Appel.
Ogsaa Forfatteren til denne Sang er ude med en Finte om Vand
værket. Glæd jer, siger han, vi faar det nok om en 14—15 Aar.
Ikke ret mange Mennesker ved nu hvilke Kvaler man havde før
Vandværket blev bygget. Men af disse to gamle Sange, som nu kun
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ganske iaa Mennesker kender, fretngaar det tydeligt, at de ikke har
været faa eller smaa.
Den sidste Forfatter drister sig endog til at kalde Vandværkssagen
for Ribes Livssag.
I Dag vil man maaske smile af det, men den Gang har det sikkert
været alvorligt ment.
Nu følger selve Visen:
Op med H o 'd et, Ri p e n s e r !
Mel.: Peter Skiøtt i Barndomsalder.
Skøiteløben er en yndet
Sport i Ribe, det er vist,
Men naar Isen bliver tyndet,
Ender Legen ofte trist.
Saadan nylig var der een,
Som gik durch, — dog uden Mén.

Vi en Vise nu vil s junge,
Som er lavet i en Fart?
Til at mildne paa de tunge
Tider, som os trykked svart.
Selv om alt var sort og trist,
Kan det blive godt tilsidst.

Folk i Ribe blive gamle,
Det har vi saa Isenge vidst,
Ej saa sært: naar de kan ramle
Ned fra Taarnet uden Brist.
Husk: hvor let slap ej den Mand,
Som faldt ned fra Taarnets Rand.

Den, som lokkes i den triste
Sviegade sikkert tror,
Nu han synger paa sit sidste
Vers paa denne glade Jord.
Dog, trods Mørket, Huller, Sten,
Slipper han med hele Ben.

Og mens Stormen nylig rased',
Hylede og brøled' fæl,
Saa at ned fra Taarnet brased'
Hver en Bjælke, hver en Fjæl,
Fik en Kone Ho'det fuld
Saa hun dratted' straks omkuld.

Drikkevandet ingensinde
Været har som det sig bør.
Dagmars Kilde som mon rinde,
Ikke ganske Fyldest gør
Glæd jer, Vandværk nok vi faar
Om en fjorten femten Aar.

Vagten, som skal Taarnet støtte,
Ilte til den Kone hen,
Tror hun kan sig ikke flytte,
Dog hun rask staar op igen.
Skjøndt hun ramt var for og bag,
Lever hun den Dag i Dag.

Derfor skal I ej forsage,
Ribe Folk, men stole paa:
Efter Trængsels mørke Dage
Kommer lyse ovenpaa.
Thi af Taagers dunkle Gjern
Dæmrer Ribes Livssag frem.

Vi skal senere i en anden Artikel komme tilbage til disse gamle
Viser og Sange og bl. a. bringe et Par Karnevalsviser fra det
Ribe, da man endnu forstod at arrangere et Karneval, som der stod
Gny om til det næste blev afholdt.
K. ÆMe&waMM.

Et Mindesmærke for Overlæge P. Nielsen.
Indsamlingen til et Mindesmærke for afdøde Overlæge P. Nielsen gav den
smukke Sum af 3.934 Kr.
Der er nedsat følgende Udvalg til at varetage det videre fornødne:
De 3 Medlemmer, der udgør Sygehusbestyrelsen, nem lig Købmand Hilmar Han
sen og Amtsraadsmedlemmerne Tage Rosenstand, ^Danelunde, og K. S. Nielsen,
Gredatedbro.
.
Endvidere: Stiftamtmand Herschend, Bankdirektør P. Oulund, Amtsrevtsor 01.
Okholm og Redaktør Willemoes.
Der er Enighed om, at Mindesmærket rejses paa Sygehusets Grund.
Udvalget har konstitueret sig med Stiftamtmand Herschend som Formand.
Der synes nærmest at være Stemning for at rejse en Natursten med Portræt
medaljon.

\
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Stiftamtmand Mollkes Minde i Ribe Piantage.
Støtten bør frem i Dagslyset.
Ved en af Amts
vejvæsenet og For
skønnelseskomitéen
foretaget Vejregu
lering ved Planta
gerne i Sommer er
der skabt aabne
Pladser foran Ind
gangene til saavel
den østlige som den
vestlige Plantage.
Derved er der skabt
Mulighed for at
skaffe Mindestøtten
for Stiftamtmand
M oltke en bedre
Plads, bogstavelig
talt i Solen, nemlig
paa den nye aabne
Plads foran Ind
gangen til den øst
lige Plantage, hvor
O bbekæ rvejen
drejer fra.
Moltke var Stift
Mindestøtten i Ribe Plantage
amtmand i Ribe
1796—1811 og var paa mange Maader en initiativrig og populær
Ribe-Borger.
I Aarene 1800 1802 lod ban plante 4000 Fyrretræer, hvoraf en
kelte ses endnu, og lagde derved Grunden til den senere Plantage.
Det er imidlertid ikke for Plantningsmanden Moltke, at Støtten i
Plantagen er rejst. Ej heller stod det enkle, men kønne Sandstensmmdesmærke først paa sin nuværende Plads.
Begyndelsen af det 19. Aarhundrede fra Varde eller
Kolding skulde ind til Ribe, maatte man udenfor Byen gennem en
Vejle paa 12 å 1400 Alen. Disse Forhold var naturligvis navnlig om
Vinteren til stor Géne. Da var det, at Stiftamtmand Moltke tog
Initiativet til Anlæg af en ny Vej med en Bro over Tved Aa. Vejen
hk sit Udgangspunkt fra det Sted, hvor Plantagen nu ligger, men som
den Gang laa hen som fæltes Græsgange og fulgte Linjen omtrent som
den nuværende "grønne Vej«, og der anbragtes en Bro med Beliggen
hed omtrent, hvor Broen for Enden af den "grønne Vej« nu er.
Herfra skete Indkørslen til Byen ad den nuværende Tvedgade og ad
Vejen der nu gaar Syd om Slagtehuset ind til Ribe Bredgade, nu
Saltgade, for hvis Ende den gamle Nørreport stod.
Vejen paabegyndtes 1800 og var færdig i 1802. Som Tak for Vejen
satte "det erkendtlige Ribe«, som der staar paa Støtten, Stiftamtmand
Moltke et Mindesmærke. Det hk oprindelig Plads ved den nye Vej
i en lille Granplantning nær det Sted, hvor Vogterhuset ved Seminarie-
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vej nu ligger. I 1840, da den nuværende Vej fra »Trojels Knæ« til Ribe
anlagdes under Ledelse af Vejofficer Trojel, Byttedes Moltkes Æresstøtte
til sin nuværende Plads i Plantagen.
For nogle Aar siden lod Forskønnelseskomitéen Støtten pietetsfuldt
rense. Saa vidt vi erindrer, havde man ved senere Tiders Uforstand
smurt Kalk paa Sandstensstøtten. Samtidig blev dens Omgivelser re
guleret og ordnet.
Men Støttens Plads er nu saare uheldig, skjult og upaaagtet fjæler
den sig i Mørket mellem Træerne mellem Landevejen og den tidligere
Hovedadgangsvej til Pavillonpladsen.
Nu, da Vejreguleringen er kommen, mener vi, at Tiden er inde
til at skaffe det kønne lille Mindesmærke en værdigere Plads.
Pladsen foran den østlige Plantage forekommer os ideel. Omtrent
her plantede Moltke de første Træer, og omtrent her udgik den Vej
mod Ribe, som skyldte Stiftamtmand Moltke sin Tilblivelse, og som
betød en stor Forbedring af Vejnettet for godt hundrede Aar siden.
Vi ved, at denne Plan ikke ligger vort Medlem, Forskønnelses
komitéens Formand, Stockholm Simonsen, fjern, og vi nærer det Haab,
at han i Forening med vort andet Medlem, Borgmester Kaalhauge, i
Forbindelse med Amtsvejvæsenet kunde faa den skitserede Plan, eller
noget i den Retning, realiseret — inden længe.
Af. Af.

Bøger.
F ra R i b e Amt 1 9 3 4 .
Af ÆsiorisA
/o r Rf&e Amts fortrinlige Aarbøger er i Aar udsendt 8 .
Binds tredie Hæfte (187 Sider).
Der indledes med en vægtig Redegørelse af Professor Gudmund Hatt om Old
tidsagre i Ribe Amt.
For Ribe Amts Vedkommende kender man ialt 13 Forekomster af Spor af Old
tidens Agerbrug, for de allerflestes Vedkommende bestaaende af de saakaldte 'Dige
volde«, Spor af de lave Volde, der adskilte Agerfelterne.
Saadanne Volde har tidligere været kendt paa Sdr. Fårup Hede, og Kinch om
taler et Sagn om, at Voldene skulde være Spor af, at et ældre Ribe skulde have
ligget derude.
Lignende Spor er fundet i Gørding, Grimstrup, Alslev, Hjerting, Guldager, Ho
strup, Aal, Outrup, Henne og Lunde Sogne. Lærer H. K. Kristensen i Lunde har
været Professoren en værdifuld Medarbejder ved Undersøgelserne.
En Artikel, der vil læses med stor Interesse i vor stærkt socialt interesserede
Tid er betitlet 'Fafhyyaarde !
Amt oy Ry« og er skrevet af Sognepræst M. H.
Nielsen i Skrydstrup.
Allerede i Begyndelsen af det 17. Aarhundrede kendes Fattighuse, hvor Fattig
folk fik frit Husly og tillige Hjælp i Penge og Naturalier. I 1643 kom der lige
frem Paabud om, at Kirkeværgerne paa Landet i hvert Sogn skulde bygge saadanne.
Fra sidste Halvdel af det 18. Aarhundrede har man de saakaldte Arbejdshuse
og Arbejdsanstalter.
Forfatteren gør udførligt Rede for de forskellige Anstalter, ikke alene i det nu
værende Ribe Amt, men ogsaa i de slesvigske Enklaver. Med Interesse læser man
om Slægten Koch i Døstrup og denne Præstesiægts Interesse for den sociale Forsorg.
Størst Plads i Beskrivelsen indtager Skildringen af Fattigvæsnet i Ribe By.
De ældste Fattigboliger i Ribe, Gjæsteboderne i Bredeslippe, er opført vistnok
i 1495 af Borgmester Ivar Iversen, kaldet 'Store Iver c. Der var 39 Smaaboliger
ialt. De fik Lov at bestaa til 1845, men lige til 1914 gjorde de Tjeneste som Fri
bolig for Trængende.
I 1602 havde Bertel Strucks Hustru stiftet de saakaldte Almisseboder i Kloster
gade, 7 ialt, 'til en evig Ihukommelse« til en Fribolig for 'fattige Dannemænd og
Dannekvinder«.
I 1789 fik Ribe en Arbejdsanstalt, Spindeanstalten kaldet, der havde Plads i den
saakaldte gamle Bispegaard (Hans Tavsens Hus). Den nedlagdes i 1835.
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I 1831 indrettedes hos Ghr. Rask i Priestega.de "Ribe Bys Fattigarbejdsansta!t«
populært kaidet "Rasphuset«, fordi man her raspede Farvetræ, der hentedes af
Fanøskippere fra Aitona. Bestyrer var i adskillige Aar den kendte Ribeborger Køb
mand R. Rahr. Anstalten var et Led i Bestræbelserne for at afhjælpe Tidens
Arbejdsløshed.
Lignende Bestræbelser gik i Retning af Oprettelsen af en "Hauge-Colonie:, og
i 1830 oprettedes Kolonihaver udenfor Nørreport paa "St. Peders Kirkegaard:. St.
Pedersgade minder endnu om Navnet.
Børnebespisning viser sig ogsaa at være af gammel Dato i Ribe.
Saaledes lykkedes det i Slutningen af 1830'erne, hovedsagelig ved frivillige Bi
drag, som i vore Dage, at oprette en Bespisningsanstalt baade for Børn og Voksne.
Ligeledes i 30'erne paatænktes at indrette den nuværende Bispegaard til Ar
bejdsanstalt, men man fandt Prisen 4000 Rbd. aenorma.
Allehaande Projekter drøftes i aarevis til en ny Arbejdsanstalt. Det overvejes
bl. a. at indrette Raadhuset til Arbejdsanstalt og købe Porsborg til Raadhus.
Den Plan, der realiseredes, blev Opførelsen af en helt ny Bygning, der i 1844
kunde forevises Kongen under et Besøg i Ribe. Bygningens Arkitekt var ingen
ringere end Arkitekt N. S. Nebelong, der 1843—45 restaurerede Domkirken. Hans
Honorar var 100 Rbdl. Tømrermester Lund (efter hvem Lunds Gang er opkaldt)
var Bygmester, og Bygningen kostede 7000 Rbdl. 1845 kunde den tages i Brug,
og Bygningen staar endnu. Det er — det nuværende -'Hotel Riberhus«.
Kun i 35 Aar forblev Bygningen Fattiggaard. Kongstanken er at knytte Avling
til en Fattiggaard, og det paatænktes bl. a. allerede i 1839 at købe Lustrupholm
til Arbejdsanstalt. I 60'erne knyttedes der lidt Kohold til Arbejdshuset. Endelig
besluttede man sig i 1879 til at bygge en ny Fattiggaard paa Jernkjær Mark, den
nuværende, Avlsgaarden kaldet.
Den gamle Fattiggaard solgtes i Begyndelsen af 1890 til Laudi W. Tønder, der
atter solgte den til Fragtmand Jes Møller, der her grundlagdo "Hotel Riberhus:.
Baade Forhus og Baghus er bevaret i deres oprindelige Skikkelse. Hoved faca
den har dog faaet større Vinduer og Gadedør, og de tidligere tøde Mursten er
cementpudsede, sicl
Til Skildringen af Bygningerne slutter sig en yderst interessant Skildring af
det Liv, der levedes indenfor Murene og den legemlige og aandelige Føde, der bødes
"Lemmerne:, som Pensionærerne kaldtes.
En mindre, men særdeles morsom Artikel er skrevet af cand. mag. Niels Cl.
Hansen, der fortæller om Ribe-Peblingenes Navne. Man morer sig over Latiniseringen a la Erasmus Montanus, som naar en god dansk Jep Larsen kalder sig Japetus Laurentii, eller naar Ibsen bliver til Ibici. Navnet Pontoppidan er som be
kendt en Latinisering af det gode danske Navn Broby. Af Wedel-Slægten bliver
hele 39 Studenter fra Ribe Katedralskole, men kun 8 af dem kalder sig Welejus.
Et værdifuldt Bidrag til Aarsskriftet giver Forfatteren August F. Semidt med
en fortrinlig Biografi over Ribe Bys Historiker, Overlærer ved Ribe Katedralskole,
Jacob Frederik Kinch, hvis Værk, Ribe Bys Historie og Beskrivelse indtil 1660,
har vakt Beundring og Anerkendelse hos selv de mest ansete Historikere af Faget
og som jo nu fortsætter hovedsagelig paa Grundlag af Kinchs efterladte Papirer.
Ikke mindst anerkendelsesværdig er Artiklen gennem de udførlige bibliografiske
Oplysninger vedrørende Kinchs mindre, men ikke mindre værdifulde historiske Af
handlinger bl. a. i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi:.
Cand. mag. Carl Lindberg Nielsen i Varde skriver interessant om Præsten Chri
stian Carl Brorson, Søn af Salmedigteren, Ribebispen Hans Adolf Brorson. Han
blev Student fra Ribe Katedralskole i 1762. I 1773—1782 var han residerende Ka
pellan ved Ribe Domkirke og i 1782—1795 Sognepræst i Varde, hvor han døde ikke
fyldt 50 Aar.
I mangt og meget lignede han sin berømte Fader, og han havde en fin poetisk
Aare. Han hviler paa Varde gamle Kirkegaard, hvor et anseligt Sandstensmonu
ment minder om ham.
Af Hæftets øvrige Indhold skal anføres, at Forfatteren Henrik Larsen skriver
en læseværdig Artikel om Storgaarde og Storgods i Ribe Amt, at den flittige Lokal
forsker Lærer H. K. Kristensen i Lunde fortæller om Bebyggelse i Ribe Amt i den
yngre Broncealder og at Forfatteren Johannes Vejlager fortæller nogle morsomme
Træk af Himmelbrevenes Historie.
Til de større Artikler knytter sig nogle læseværdige mindre Afhandlinger.
Alt det fortrinlige faar man gratis at læse, naar man er Medlem af Historisk
Samfund.
Meld Dem ind, hellere i Dag end i Morgen.

FT. H. R.
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R e g u l e r i n g e n a f R i b e Aa.
En Oversigt over Arbejdets Forløb.
Oktober 1933 paa Skibbroen i Ribe. Herligt Efteraarsvejr. Mange
Mennesker paa Kajen. Kranen i Brug.
Det var Optakten til den tekniske Del af Aareguleringen. Den
store Gravemaskine var bugseret hertil fra Esbjerg og laa nu fortøjet
ved Kajen for Montering.
Alle skulde være med i Arbejdet. De fleste dog kun som Tilskuere!
Der diskuteredes. Enkelte drømte skønne Fremtidsdrømme. Vilde
Reguleringen og Uddybningen betyde forøget — eller rettere ny —
Skibsfart til Ribe?
Een mente jo — en ailden nej — en tredie endog, at alt Vandet
vilde løbe af Aaen!
Trods al Snakken arbejdedes der ihærdigt paa Færdigmonteringen.
Først i November blev Maskinen — fulgt af mange gode Ønsker —
bugseret til Holmene. Det var i hvert Tilfælde Meningen, at den skulde
derud, men den kom ikke saa langt i første Omgang.
Maskinen kunde ikke gaa gennem Kobro-Gennemskæringen. Den
maatte runde St. Pedersholm, men der var ikke Vand nok. Maskinen
tog Grunden — og blev hængende. En god Begyndelse. Det blev
værre endnu.
Der ventedes paa Højvande. Det kom nogle Dage senere, og Ma
skinen bragtes flot.
Arbejdet med Gennemskæringen af Ribe Holme kunde begynde.
Hvorfor skulde der begyndes udefra, naar Maskinen var inde ved
Byen? Det var et Spørgsmaal, som optog manges Sind.
Jo, over det gamle Aaløb rundt om Holmene skulde der bygges en
Dæmning ved Færgestedet. Den gamle Pram var for langsom og
omstændelig til vor Tids Tempo.
Mange vil dog savne det maleriske Syn, naar den med Hølæs gled
over Aaen. Dæmningen skulde være færdig 1. Maj. Den smalle
Gennemskæring kunde ikke alene klare Vandafløbet. Derfor maatte den
først udvides.
Det var ikke Legeværk. Den klægede Jord gav ikke godvilligt efter.
En »Gravko« besørgede Udgravningen til Vandfladen.
Den arbejdede hurtigtog sikkert. Teknikkens Triumf over Naturen.
Efter kort Tids Arbejde sank den store Maskine!
Skovlene hk »Bid« i Brinken. Denne vilde ikke gi' sig. Maskinens
Dieselmotor heller ikke. Resultat: Maskinen blev trukket under Van
det, et Koøje sprang op, Maskinen fyldtes og sank.
Falck fra Esbjerg alarmeredes. Maskinen blev hævet, og en større
Renselsesproces forestod.
Da denne var tilendebragt tog man fat paa Arbejdet igen. Det
gik kun smaat fremad. Et haardt Job var det. Dertil kom, at det
opkastede Dige langs Gennemskæringen hindrede Maskinens Afløbsror
i at faa det nødvendige Fald. Den meste Tid maatte en Mand staa
oppe i Afløbsrenden — vuggende mellem Himmel og Vand, og sørge
for at faa Klægknoldene til at glide ud.
Først midt paa Sommeren i Aar blev man færdig. Sikkert bar
man draget et Lettelsens Suk, da Maskinen stoppedes og man kunde
sige: -Frerdhy.
Maskinen bugseredes til Byen for Eftersyn. Saa begyndte Arbejdet
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fra Skibbroen. Gennemskæringen af St. Kobro skat vente til sidst, da
alt Vandet ellers vilde løbe fra Byen, saa længe Aabuuden herinde var
saa høj.
Det var ikke rart at bo paa Skibbroen i de Dage. Kun to Timer
om Natten staar Maskinen stille. Herinde gled den hurtigt fremad.
Bunden Sand og Mudder. Afløbet kunde faa fornødent Fald.
Sikkert skrider Maskinen udefter. Det værste Arbejde, der staar
tiibage, er Gennemskæringen af Kobro.
Arbejdet skulde være færdig til Aflevering 1. November i Aar, men
bliver dog først færdig i Foraaret 1935.
Ribe-Marsken lader sig ikke uden Modstand overvinde af moderne
Teknik.
Ødelægges Aaens Skønhed?
Den uberørte Natur er den skønneste. Alle Ripensere er enige om,
at Ribe Aa er i Besiddelse af en egen særpræget Skønhed. Fremmede,
der kommer til Byen, gribes ogsaa straks deraf og glemmer ikke let
den herlige Sejltur fra Byen til Havet, som alle skal prøve.
Den stærkt bugtede Aa, med de af Siv og Rør tilgroede Bredder,
hvor Vildand samt andre Svømme- og Vadefugle holder til, forsvinder
dog ikke ganske ved Uddybningen og Reguleringen.
Mange Venner af Byens og Omegnens Skønhed har været bange
for, at Aaen vil komme til at ligne en Kanal.
Vi kan berolige disse. Ribe Aa er ikke, og bliver ikke, en Kanal
— ikke denne Gang i hvert Fald.
Trods Reguleringen bevarer den sin Skønhed.
Vanskeligt er det naturligvis at finde noget særpræget i de skraat
afskaarne Brinker lige efter at Maskinen er gledet forbi. Men den
den evigt rindende Aa afvasker snart det maskinmæssige. De store
Sandbunker, som Maskinen har gravet op og som ligger langs Aaens
Bredder, pynter ikke. Der forestaar Planering af disse, og da Græs
og Siv allerede har boret sig igennem Bunkerne og slaaet Rod i disse,
vil de om faa Aar være bevoksede og Aaens Bredder ligne sig selv igen.
Eet Sted er Aaens Ejendommelighed dog ødelagt og bliver aldrig
det samme igen — nemlig ved »Bjerrum Grønne« nedfor 2.
Bjerrumgaard og Forsøgsgaarden. Her <??- Aaen blevet Kanal.
Hele Aalejet er flyttet mod Nord. Det gamle Aaleje er blevet
opfyldt — eller skal opfyldes.
Den rørbevoksede »Rendeholm« er forsvundet. Den er bleven til
Fastland. Inden længe tælles den sikkert blandt Græsgangene for
Marskens Fedekvæg. Det er et Stykke Ribe-Natur, som er bleven
ødelagt.
Reguleringens skønhedsmæssige Resultat bliver, naar alt kommer
til alt, at man har været meget nænsom.
Naar der endelig skulde foretages en Regulering, der skulde virke,
kunde det ikke gøres mere nænsomt end det er gjort. Dette skyldes
ikke — tror i hvert Tilfælde jeg — Hensynet til Naturens Skønhed,
men nærmere økonomiske Hensyn!
Chancerne for Skibsfart!
Jeg tror de er meget smaa. Vandstanden sænkes. Aaen bliver ikke
mere vandførende af den Grund.
Maskinen skal, naar Reguleringen er tilendebragt, til Byen igen.
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5 Meter ud fra Kajen er der ikke uddybet. Man var bange for at
Bolværket skulde skride ud. Men der skal nu yderligere uddybes tre
Meter ind mod Kajen, dels af Hensyn til Ribes mange Motorbaade,
dels af Hensyn til Kloakudløbene!
Der er saaledes et godt Stykke Tid endnu, inden man bliver færdige.
StampemøHeaaen —
er blevet en regulær Kanal. Medens den tidligere var tilgroet, stærkt
bugtet og med ringe Vandstand, er den nu skaaret lige igennem En
gene ud til Hovedaaen. Kun to, tre smaa Krumninger. Hvad Skøn
heden angaar, er den ødelagt. Intet Menneske vil nu kunne finde
noget ejendommeligt ved den.
Det nytter imidlertid ikke at sørge over det, der er ødelagt, hellere
være paa Vagt og søge at bevare det, der kan reddes.
Dar? K.

Forlovelse er deklareret mellem Frk. Ellen Margrethe Styrup, Datter af Ingeniør
J. Styrup, Ribe, og Tandlæge Erik Westergaard, Søn af Biskop Westergaard. Ribe.
Ved Københavns Navigationsskole er Styrmandseksamen bl. a. bestaaet af Kai
V. M. G. Poulsen, Søn af afdøde Kaptajn Poulsen i Ribe, med 110 Points. Højeste
Points 203, laveste 87.
Forlovelse er indgaaet mellem Frk. Grethe Petersen, Datter af afdøde Fuld
mægtig Petersen i Ringkøbing, og Bankkasserer Vagn Kromann i Ribe.
Den kristelige Gymnasiastbevægelse havde indbudt Gymnasiaster og Realister fra
Ribe, Esbjerg, Tønder og Tarm til et Stævne i Ribe Søndag den 4. November.
Om Formiddagen fortalte Seminarieforstander Haar paa Seminariet om det gamle
Ribe med Lysbilleder. Om Eftermiddagen indledede paa Katedralskolen Byraadssekretær Povl v. Spreckelsen, Randers, om Emnet: s Er Biblen forældet?c.
Om Aftenen prædikede Stiftsprovst Dr. Scharling ved en Ungdomsgudstjeneste
i Domkirken.
Basaren til Fordel for Ribe Domkirkes Orgel, der afholdtes den 8 . og 9. No
vember blev en stor Sukces. Bruttoindtægten blev 6030 Kr. Overskuddet blev ca.
4,665 Kr.
Stockholm Simonsen holder i denne Sæson for sidste Gang Danseskole, i Aar
assisteret af Frøken Vibeke Schønnemann.
Lørdag den 10. November var ¡.Ripenser-Bladet«s Redaktør ¡Hejmdahs Gæst
og fortalte om ¡¡Hejmdalx i gamle Dage og Ripenser-Samfundet samt overrakte For
eningen et Fotografi af afdøde Proprietær Nyholm, der skænkede Mindebænken ved
Plantagen.
Sagfører cand. jur. Poul Schaffer, Peterslund paa Mors, er afgaaet ved Døden.
P. Schaffer, der var meget afholdt, var som bekendt i sin Tid Byfogedfuldmægtig
i Ribe. Han efterlader Hustru, født Windfeld-Hansen, og voksne Børn.
Vort Medlem Skibsreder, Konsul D. Lauritzen fyldte den 23. November 75 Aar.
Ribes afholdte Toldforvalter H. H. Skrydstrup, der siden 1929 har ledet Told
stedet i Ribe, er den 13. November afgaaet ved Døden, 58 Aar gammel. Vort Med
lem Toldkontrollør A. P. Thiellesen, Esbjerg, er konstitueret i Embedet.
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Domkirkens Processionsomgang, der i aarevis har været anvendt som Materiai
skur, fremtræder nu i en smuk og værdig Skikkelse efter at være blevet renset og
hvidtet. Med sine smukke Hvæivinger iigner den en hei iitie Kirke. Rummet
anvendes nu tii Domsognets Konfirmandundervisning og tii Menighedsmøder.
I en Alder af kun 30 Aar er Hr. Knud Christensen, Søn af afdøde Hotelejer
Christensen, "Klubbens Hotel: den 5. November afgaaet ved Døden paa Ribe Syge
hus efter 3 Maaneders haabiøs Sygdom. Den unge Mand var oprindelig handels
uddannet, men har efter Faderens Død bistaaet sin Moder i Hotellets Ledelse.
Domsognets Menighedsraad har for nogen Tid siden paa Forslag af Formanden,
Stiftsprovst Dr. Scharling vedtaget at mindes Salmedigteren Kingo i Ribe Domkirke
paa samme smukke Vis, som man har mindet Brorson, Luther og Grundtvig.
Mindehøjtideligheden for Kingo, der er fastsat til den 9. December, vil omfatte
et kort Foredrag af Stiftsprovsten samt Sang og Musik.
Der er opnaaet Enighed angaaende Afløsning af Ribe Apotek for en Sum af
250.000 Kr. Apoteker N. Lind ophører herefter som Apoteker og Apoteket drives vi
dere af hans yngste Søn Ejnar Lind, mod Tilbagebetaling af 15 pCt. af Adøsningssummen.
Der er ligeledes opnaaet Enighed med Hensyn til Afløsning af Løveapoteket i
Vejle, idet Privilegiet for en Sum af 350.000 Kr. overgaar til Staten. Af denne
Sum, der anvendes til Dækning af den paa Privilegiet hvilende Rentegæld, skal
Apoteker Johs. Lind, Søn af Apoteker N. Lind i Ribe, der fortsætter som personel
Apoteker, aarlig i Renter og Afdrag svare Staten 5 pCt. foruden en aarlig Afgift
til Apotekerfonden.
Undervisningsinspektørens faglige Medhjælper, Lektor Andersen, København,
har den 16. November foretaget Inspektion i Naturfag, Naturhistorie og Geografi
paa Katedralskolen.
Det danske Filmsselskab "Palladium: har, som bekendt, opsagt sit faste Perso
nale til 1. Februar paa Grund af økonomiske Vanskeligheder, og man kunde maaske
derfor formode, at Filmen "Provinsen kalder:, hvori der jo findes nogle morsomme
Optagelser af Ribestudenternes Færd, ikke vilde blive fuldført. Kendsgerningen er,
at "Palladium: sætter fuld Fart paa, saaledes at denne Film foreligger færdig alle
rede før Jul.
Fotograf Lauridsen i Ribe, der er rykket ind i den gamle Kosmoramas Lokaler,
har optaget en morsom Filmsreportage med Smalfilm i Ribe.
Af de fremførte Scener er en enkelt af endog meget stor historisk Interesse.
Det drejer sig om Prælaternes Tog, da Kirkekonferencen paa Fanø aflagde Ribe et
Besøg.
Der er ogsaa flere smukke Gadepartier og nogle dejlige Billeder fra Aaen og
dens rige Fugleliv, Politikorpset o. s. v.
Der er ligeledes Billeder af saavel den store som den lille Gravemaskine ved
Aareguleringen, ogsaa en lille Episode i det nyere Ribes Historie.
Ribe Foredragsforening synes desværre at skulle hensygne paa Grund af Man
gel paa Interesse. Ribe Teaterforening er ogsaa i Fare. Det vilde være beklage
ligt om man skulde miste de to Foreninger.
Det er naturligvis Radio og Konkurrencen med det nye Biografteater, der gør
sig gældende.
Ribe Musikforening kan glæde sig ved ret god Tilslutning.
Samtidig er der startet en Jazz-Forening med Handelsmedhjælper Vagn Nors
som Formand. Den faar ligesom Musikforeningen Lokale paa Katedralskolen, og
den unge Musiker Kjeld Nørregård gav den 25. November en Koncert i Foreningen.
Ribe Byraad har vedtaget at udvide Elektricitetsværket med en 450 HK Diesel
motor, der vil koste 85.000- 100.000 Kr.
Vort Medlem, Læge Max Brammer i Aarhus, fyldte den 22. November 60 Aar.
Frøken Emma Reinsholm fyldte den 24. November 81 Aar. Den gamle Dame
er fremdeles ved godt Helbred.
Udgivet af Ripenser-Samfundet
Redigeret af K. H. Rosenstand
T ry k t i S tiftsb o g try k k eriet i Ribe
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S k ib s r e d e r K onsul D. L au ritzen .
En Ripenser med et æret Navn.
Skibsreder Grosserer Konsul D. Lauritzen,
en af vort Lands mest kendte Forretningsmænd, der ved sin personlige Dygtighed og
Hæderlighed har vundet et anset Navn baade
herhjemme og i Udlandet, det kendte Rederi
»J. Lauritzenes Chef, fyldte, som meddelt, den
28. November 75 Aar.
Det var — og det er godt det samme —
ikke blot i de gamle Tider, at mange frem
ragende Mænd kunde føje Ordet Ripensis
til sit Døbenavn. Ditlev Lauritzen er en af de
Ribesønner fra vor egen Tid, som vi kan
nævne med Stolthed.
Hans Liv er da ogsaa lidt af et moderne
Eventyr.
Ditlev Lauritzen fødtes i Ribe som Søn af Tømmerhandler Jørgen
Lauritzen og Hustru, født Pontoppidan Sønnen frekventerede Ribe
Katedralskole og hk sin første Handelsuddannelse i Faderens Forret
ning i Saltgade i Ribe overfor Jernstøberiet, den Forretning, der bar
Spiren i sig til den senere saa storstilede Forretning i det opblom
strende Esbjerg.
Skibsreder og Storkøbmand blev D. Lauritzen. I snart sagt alt
af sund Virksomhed, der knyttedes til den driftige Esbjerg-By, tinder
vi Lauritzens Navn. De Virksomheder er velkendte. Nu styrer D.
Lauritzen sine Skibe og Forretninger fra Hovedstaden i Samarbejde
med to dygtige Sønner, og talrige Tillidshverv har han beklædt og be
klæder han endnu.
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Men den travle Forretningsmand har aldrig glemt sin lille Føde
by, som lian fremdeles omfatter med den største Kærlighed, og som
han jævnlig besøger. Naturligvis er han Medlem af Ripenser-Samfun
det, som føler det som en Ære at tælle ham blandt sine ældre Med
lemmer.
For sin Fødeby har han sammen med Broderen Grosserer M.
Lauritzen stiftet en Legat paa 20 000 Kr., der bærer Forældrenes Navn,
og som kommer unge Haandværkere og polyteknisk studerende fra
Ribe og Omegn til Gode ved deres Uddannelse. Endvidere skænkede
D. Lauritzen 10 000 Kr. til Dronning Louises Børneasyl, hvis Virk
somhed hans Moder omfattede med den største Interesse og Kærlig
hed, ligesom han ved adskillige Lejligheder har ydet Støtte til dette
eller hint, naar man fra Ribe har henvendt sig til ham, saaledes ogsaa nylig, da der var Tale om Bogkøb til Ribe Katedralskoles Bibliotek.
Æ 7f.
.

M T T E R I ^-ETARI!BW§,
h e i m d a i 1934!
heimdai oh heimdai
en gammel forening og dog bestaaende af ungdom
ungdommens angreb er skarpt men du bestaar endnu.
sæsongen —34 var præget af revolusjon. revolusjonspartiet, en 5—6 unge men
nesker væsenhgt ti i rejsende, angreb heimdai som den er nu, meget haardt - men
foreningen forsvaredes bravt af de ripensiske gyminasiaster, saa heimdai bestaar
endnu uforandret, dog vedtoges et par ubetydeiige iove.
heimdalsmøderne var præget af foredragene, der gennemgaaende var gode. tit
lerne var vidt forskellige: eksempelvis nævnes: en teknisk gennemgang af fjernsy
net, tobakken gennem tiderne, jydsk oplæsning, jeppe aakjær.
en aften i september holdt hr. adjunkt krebs et historisk foredrag med titlen:
Østrigs politik gennem 400 aar.
morsomt var det at iagttage hvor stor interesse, der udvistes alt hvad der havde
jyhand at gøre. foredraget om jeppe aakjær og oplæsningerne i jydske mund
artel blev modtaget med saa stormende bifald, at oplæseren ikke mindre end 3
gange maatte op og bukke fra arostra«.
'duren« var god — af og til — men en 4—5 gange var den slem. f. eks. var
den sidste "lur« drøj
en 30—40 sider fyldt med opskrifter fra de forskellige uge
blade. der var ualmindelig gode forsidetegninger hver gang.
af diskusjonerne var kun et par enkelte gode. deltagelsen var sløj, og emnerne
var ogsaa daarlige kun et par enkelte aktuelle, i. eks. store og sinaa bogstaver, for
eller imod smaabørns afstraffelse, kammeratægteskab, den politiske diskusjon var
daarlig. angrebene var mest rettet mod karl marxs børn, "sjosjalister« og kommu
nister. den store politiske interesse, der udvistes i heimdai sidste aar, bemærkedes
at være stærkt dalet.
den bedste heimdalsaften var en aften i november, hvor journalist og redaktør
rosenstand holdt et lille caaseri over gamle ripensere etc. luren var denne aften
ualmindelig god og i diskusjonen bagefter, for eller imod "sprut«, deltog mange,
journalist rosenstand deltog i diskusjonen og fortalte heimdai om sine "vaade« op
levelser i iinland.
helt uden spektakler gik sæsongen ikke. en aften havde nogle heimdalister
medbragt, dels fyrværkeri en masse, dels en vædske, der besad den egnskab at hvis
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man biot hældte et par draaber ud rømmedes lokalet øjeblikkeligt, saadan en af
ten gav jo godt i kassen.
en korrespondangse er i aar oprettet meiiem heimdal og gymninasieforeningen
minerva«, viborg.
heimdalssæsongen var ikke saa god som den kunde have været, men for at
opveje alt dette, bliver der lagt langt større vægt paa det forestaaende bal, og da
heimdal baade har gode midler og gode arrangsjører tegner ballet til at blive
en straalende sykse.
ri be, s/is —3 4 .
Zawfia ¿¡y'errMW.

Lejtighedsviser og -sange fra det gam!e Ribe.
11.

Fastelavn — Karnevalernes Tid nærmede sig Der var Travlhed rundt
om i alle Ribehjem. Familiens mandlige Medlemmer lagde Ho'derne
i blød. Det gjaldt jo om at faa den
Idé til en Karnevalsdragt.
Dragterne fra de tidligere Aar blev taget frem. De blev undersøgt.
Nej, der maatte ny til! Pokkers ogsaa saa vanskeligt det var at faa
fat paa den rigtige Idé.
Grublerierne resulterede dog tilsidst i, at en eller anden fantastisk
Plan modnedes i de mandlige Hoveder, og saa maatte de kvindelige
Medlemmer af Familien træde hjælpende til. De maatte bringe de
mandlige Idéer til Udførelse.
De maatte i Praksis udføre de mandlige teoretiske Planer.
Arbejdet foregik under de mest hemmelighedsfulde Former. Den
maskerede skulde paa Karnevalsaftenen helst være ukendt for alle,
undtagen netop de, der nødvendigvis maatte indvies.
Kvinderne maatte selv sørge for deres Idéer. Det vilde de ogsaa
helst. Man kunde jo ikke forlange at maskuline Hjerner skulde finde
paa feminine Dragter!
Under det store Forarbejde drøftedes det indgaaende hvilken Melodi,
der mon i Aar var anvendt til Karnevalssangen. Man gisnede om,
hvilke Begivenheder Sangen vilde behandle. Om man nu ogsaa havde
opført sig saa adstadigt i Aaret siden sidste Karneval, at man undgik
at blive karrikeret!
Karnevalsaftenen opraudt! Alle de Teorier man havde dannet sig
viste sig maaske at være rigtige, men var dog som oftest gale!
Man morede sig! Det var jo en af de Begivenheder som man
vidste vilde være det staaende Samtaleemne i Byen i lange Tider.
Lykkelig derfor den, der var med.
Karnevalssangen! Aftenens Clou, var i mange Tilfælde lidt »tynd«.
Det tog man ikke saa nøje. Herregud, det gjaldt jo om endelig at
more sig.
De to Karnevalssange vi her aftrykker, er begge yngre end de
Sange vi bragte i vor sidste Artikel. Hvis man vil læse Udviklingen
i disse Sange, saa er den første her næsten en Fortsættelse af de to
sidste. Vi faar at vide, at Byen nu har faaet Vandværk, at der i
Plantagen er rejst en Pavillon, og sidst men ikke mindst, at Byen er
bleven indlemmet i Landets Jernbanenet. Det er saare skønt, men
det er desværre vanskeligt at naa til Stationen, fordi Vejen ikke er
til at færdes paa for almindelige Mennesker.
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Ribe under Mas ken!
M el.: O, Susanne . . . .
Kommer hid, Godtfolk! baade store
Og du Vandværk Hk med Skor
og smaa,
stene to,
Kom og hør en lystig Sang;
En Pryd for den ganske Stad,
Alt hvad Liren rummer skai I faa
Med Vand hvor ej fæle Alger gro
At høre denne Gang.
Et Sundhed bringende Bad.
Gamle Ribe!
Fryd dig Ribe!
Jo du er ogsaa med,
Og pris dit vise Raad; — —
Trods din Ælde og Ærværdighed
Men gaar du Borger i Kælderen,
Er du kommen godt paa G!ed.
Da bli'er du om Foden vaad.
Se Plantagen den blev til en "Skov«
Og i denne hk du rejst
En Hot Pavillon, hvor vi har Lov
At dyrke Glædens Gejst.
Glade R ibe!
Træd Dansen her med Lyst, —
Lad for Resten Aktionærerne
Drømme væk om gylden Høst.

Og vi Bane Hk i Syd som i Nord,
Et Led i det store Net,
Ti! Nordlands Is og til Sydens I'lor
Gaar Vejen lige let — —
Naar først heldig
Du k!aret har det Skær,
Som en blød og trælsom Banevej
Dog unægteligen er.

Ja nu er Liren drejet ud,
Og min Hjerne den er tom.
Nu alle Mand paa Gulvet ud
Og faa jer en Svingom.
Op med Forups
Mest dundrende Galop.
Saa vil vi alle hænge i,
Til Kraul han siger stop.

Den anden Vise kan for den Sags Skyid godt passe i Dag. Den
behandler Havnesagen. Dampbaaden »Kvik« ligger i Havnen! Skulde
det mon være Optakten til en ny Æra for Ribe som Havnestad? I
Dag er Spørgsmaalet: Betyder Aareguleringen, at Ribe paany skal blive
en betydende Havneby? Ved et af Karnevallerne i Ribe i Aar blev
hele Festen arrangeret med dette sidste Spørgsmaal som Baggrund.
Naa, dette var et lille Sidespring, men ganske morsomt at tage frem,
naar man i Dag ser at det samme Spørgsmaal har fremkaldt den samme
Idé for omtrent en lille Menneskealder siden. Og morsomt nok har
man begge Gange været saa overlegne eller selvsikre, at man sagde:
Nu kommer vi og saa vil der ske noget!
Men nu følger Visen, og Læserne kan saa selv se hvorledes Selv
sikkerheden lyser ud af den.
Et Kunstnerpar er her
Med hele dets Menase
Ti) Fods vi kommen er
Med heie vor Bagase.

Thi vi skal vid're frem
Og ind ad Havnen sejle,
Det Esbjerg-Lys er slem
Der i vor Havn sig spejle.

Vi synge vil
Og dertil for
Saa ved dets
En TaareHod

Saa puster vi dem væk
Og drejer Havneløbet,
Det hele Esbjerg-Træk
Vi tager med i Købet.

en Sang
jer spiiie
hulde Klang
mon tri!ie.

Ja den skai tone som
Hin stakkels Fløj paa Kirken,
Forkynde viden om
Vort kunstneriske Virken.

Saa fra i Morgen kan
Direkt' med Damp'ren tage
Vi til Kinesiens Land
Og ligestraks tilbage.

Vi og sotn den bli'r tør
Af al den megen Drejen
Hvis De os Halsen smør
Saa var det ej af Vejen.

Saa vi Partiet gi er
Og Ribe skal sig smække
Se)v København da bli'er
Mod den en ussel Flække.
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Dette var M t om Karneval i det gamle Ribe. Vi vil fortsætte
Arbejdet med at opstøve gamle Viser, og skulde der være nogen af
Bladets Læsere, der ligger inde med nogle, vil vi være ¡neget taknemlig
for at modtage en Afskrift.
F. AVMebniWM.

S to rm flo d e n i Ribe 1909.
Den 3. December var det 25 Aar siden Ribe og Omegn hjemsøgtes
af den næstsidste store Stormflod, inden Digets skærmende Bue satte
Punktum for Havets Vælde. Den sidste Stormflod kom i 1911.
I Ribe stod Vandet Stormflodsaftenen den 3. December 1909 12'A
å 13 Fod eller 6—67s Alen over daglig Højvande.
En Storm af Sydøst havde allerede raset Natten til den 3. December
og Dagen igennem, og efter et lille Pusterum ved Middagstid tog
Stormen fat med fornyet Styrke.
Ved 6-Tiden om Eftermiddagen raslede en Del af Skorstenen paa
»Ribe Stifts Tidende«s daværende Bygning i Korsbrødregade ned, men
det var kun en lille Ouverture til Nattens dramatiske Begivenheder.
Vinden var i Dagens Løb gaaet om i Vest. Stormflod kunde ventes.
Da Klokken var 8'A om Aftenen var Vandet ikke blot gaaet saa
højt op over Skibbroen, at det trængte ind i Læge Vilandts Kælder
paa Skibbroen, men det havde spærret Grønnegades Forlængelse og
naaede op i Korsbrødregade omtrent til den sydlige Gavl af Stifts
bogtrykkeriets Bygning, medens Vestergade var helt oversvømmet, og
inde paa Mellemdammen stod Havfladen i kort Tid i Plan med Frislusens Bro, medens Kurveholm stod helt under Vand, saa Beboerne
kun kunde komme herfra til Vogns eller i lange Søstøvler.
Ved 9-Tiden begyndte Vandet at falde noget og temmeligt hurtigt,
men dog ikke mere, end at Skibbroen og Kurveholmen bestandig stod
under Vand, der naaede op til faa Alen fra Hjørnet af Grønnegade.
Og her blev det staaende, medens Orkanen vedvarende rasede indtil
ud paa Mergenstunden, ofte ledsaget af Sne-, Hagl- og Regnbyger,
Lyn og Torden.
Det blev ikke til Søvn den Nat, og da Morgenen kom, var det et
slemt Billede paa Ødelæggelsens Vederstyggelighed, der mødte Øjet i
By og Egn. Store materielle Ødelæggelser var forvoldt og mange
Kreaturer og Faar var druknede, men heldigvis intet Menneskeliv
gaaet tabt.
Paa Stampemøllen var Vandet trængt ind. Oplagsskurene var revet
bort af den fraadende Strøm, og for Tusinder af Kroner Træ var flydt
ud over Egnen.
Paa Damvejen vadede man mellem Vraggods. Tømrermester J.
Sørensens Lager ved Sønderport var ganske »realiseret!, et Skur, til
hørende Skræddermester Jørgensen, var fra Søndermarken sejlet over
til Damvejen, medens Byarkivar Termansens Træhus ved Damvejen
var svært ramponeret, og hele hans paa Strandingsauktioner indkøbte
Trælager flød bort.
Paa Elektricitetsværket paa Midtmøllen var Vandet ved at trænge
ind Stormflodsnatten, men holdtes dog ude. Derimod sprang Sikrin-
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gerne paa Værket flere Gange, naar Ledningerne i Byen slog sammen.
Kortslutninger og Mørke i flere af Byens Ejendomme blev Følgen.
Ogsaa paa Åndssvageanstalten lavede Storm og Vand slem Ravage.
Paa Cikoriefabrikken ^Sønderjylland« ved Skibbroen ødelagdes i
Kælderen nogle og tredive Tusind Pund Cikorie.
Den Bydel, der led mest under Stormfloden, var Kurveholmen, hvor
flere Beboere saasom Overlærer Secher, Fuldmægtig Løve og fhv.
Kordegn Råben flygtede. Det vakte Jubel hos Overlærer Sechers Elever,
da de erfarede, at denne først vilde træde i Redningsbaaden efter at
have reddet sin elskede Kat, Murve.
Herredsfuldmægtig, nu Landsretssagfører Pontoppidan, var Kurve
holmens Helt i de Dage. Han sejlede i Baad til og fra Kontoret, der
den Gang var i Herredsfogedboligen. Snart kunde man se ham paa
Dagmarsgades Asfalt med et 8 Punds Rugbrød under Armen. Det
skuide bringes til en nødstedt Familie. Snart saas han sejle en Familie
og '/a Td. Koks fil den hjemlige Arne.
Egnen var et skummende Hav, hvoraf de højtliggende Gaarde ragede
op som Øer. Ribe glemmer ikke den Nat og dens Ødelæggelser og
Egnens Befolkning endnu mindre, selv om der ingen Menneskeliv
gik tabt.
Æ .

Æ

R .

„R ibe-Fonden".
Af Seminarieforstander cand. theo!. Heige Haar.
Det forløbne Aar har set et nyt Led i Arbejdet for at forskønne
vor By vokse frem — lidt smaat og uanseligt i sin Start, men forhaabentlig med gode Muligheder ud i Fremtiden.
De sidste 15 Aar her i Ribe er kendetegnet ved en Interesse og
Forstaaelse for vor Bys ejendommelige Ansigt«, som næppe mange
Provinsbyer i vort Land kan opvise Mage til. Overfor tidligere Tiders
mageløse Vandalisme og Mangel paa Forstaaelse for et ripensisk Sær
præg er det nu blevet saadan, at næsten enhver Ribeborger er en lille
Ribehistoriker; ethvert Gadearbejde, enhver Udgravning til et nyt Hus
samler interesserede Tilskuere, der sagkyndigt drøfter de Fund, som
Spaden næsten overalt fremdrager. Med Lidenskab diskuteres Restau
reringen eller Bevaringen af et gammelt Hus; med ikke ringe, og be
rettiget, Stolthed ser man paa, hvordan en ny Skønhed skabes eller
nyt godt gammelt reddes fra Undergang. Og med ikke ringe Tilfreds
hed ser man Byraadet gaa i Spidsen med Bevillinger til saadanne
Formaal, der i de forløbne Aar er naaet op til store Beløb. Man er
kender og accepterer Ribes Æresplads som Værner for et enestaaende Stykke gammel dansk Bykultur, og man mener, at de Penge er
givet godt ud og kommer igen med Renter i Form af et stadigt sti
gende Turistbesøg.
Men der er endnu meget at gøre, og det er vigtigt, at der er et
fast og samlet Overblik over, hvad der bør gøres, og Villighed til at
søge Midler skaffet dertil. For Ribe er et Museum, saa stort at Byen
ikke selv magter alt, og saa fælles-dansk, at det kun er naturligt at
paakalde Hjælp fra alle Danske.
Men i Tider som disse vil det være ubilligt og haabløst at gaa
til Staten for at søge Hjælp, dew har saa sandt ikke vist sig kneben
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Overfor vor By i de forløbne Aar, men dens Midler har nu Ærinde
saa mange Steder, at vi ikke kan vente mere foreløbig.
Den Tanke ligger da nær, at en Kreds af frivillige Arbejdere paa
Opgaven træder sammen for at søge Midler tilvejebragt og for med
deres Navne at yde Borgen for, at saadanne Midler vil blive forsvar
ligt administreret. Fornylig saa vi under større Forhold ))Knud Rasmussen-Fonden» dannet netop paa denne Maade, og ingen fandt paa
at laste de paagældende Navne. En
By vil altid overfor noget
nyt kende Folk, som med megen Bedre-Viden forbinder stor Ulyst til
selv at virke for en Sag, men desto større Lyst til at kritisere dem,
der gfader, Det har ogsaa de Godtfolk maattet sande, som i Januar
1934 har startet en ny Sammenslutning, xRibe Fonden«; men den Dag,
da Fonden er blevet stor nok til at gøre sin første praktiske Indsats,
skal de lokale Betænkeligheder nok være glemt.
»Ribe-Fonden« er oprettet af ni ripensiske Mænd og Kvinder og
sætter sig til Formaal at indsamle og forvalte Gaver til Byens For
skønnelse. I dens Statutter peges paa Opgaver som: Domkirken, dens
Forsyning med kunstnerisk forsvarlig Belysning, dens Orgels Forny
else, dens Forskønnelse af Statuer af Ansgar og Hans Tavsen m. m.
Endvidere skal tilstræbes Restaurering og Bevaring af værdifulde,
gamle Bygninger, Slotsbankens og Slotsgravens Istandsættelse, Hjælp
til Anskaffelse af sjældne Ribebøger til Katedralskolens Bogsamling,
lejlighedsvis Udsmykning af Byens Kirker, Gader, Pladser o. s. v. Det
er Tanken at oparbejde et Reservefond, der skal være en selvejende
Institution, og hvortil der af alle Gaver skal tillægges en vis Del, saa
at den stadig kan vokse. Den skal forvaltes af ni i Rtbe bosiddende
Borgere, der ved Afgang supplerer sig selv.
Hvor tænker man sig, at Pengene skal komme fra? Ja, Klokke
spillet i Taarnet og Museet i Hans Tavsens Hus viser i allernyeste
Tid, hvordan der kan dukke Penge op fra uformodede Kilder, og man
mener derfor, at det ikke vil være uden Betydning, at der findes en
konsolideret Kreds af Borgere, som vil indestaa for en samvittigheds
fuld og forstaaende Forvaltning af Midler, som Ribevenner kunde
tænkes at ville yde. Det er da Fondens Haab, at der ved Gaver og
Testamenter i Fremtiden kan blive stillet saadanne Midler til Raadighed. Men dertil kommer, at man vil henvende sig til store Legatstiftelser og Fonds, som støtter Kunst og Historie i vort Land. Man
vil, kort sagt, paa alle Maader slaa til Lyd for, at Ribe er Landets
største samlede historiske Minde og derfor bør kunne regne med Støtte
fra hele Landet. Der er allerede saa smaat begyndt at indkomme
Beløb, men endnu er alt i sin Vorden.
Ved et stort Møde i Klubbens Sal i Sommer afholdtes Foredrag
om Sagen, og Nationalmuseets prægtige Billedsamling fra Ribe frem
vistes under megen Opmærksomhed som Lysbilleder. Men Opgaverne
er mange og store, og dette skete kun for at gøre Begyndelsen i vor
egen By, selv om den er for lille til alene at bære det hele. Nu maa
det. haabes, at større Kredse vil slutte op om Tanken.
Den første Bestyrelse omfatter følgende Navne: H. P. Blom, Helge
Haar, H. Kaalhauge, L. C. Nielsen, C. 1. Scharling, Christine Schmitz,
Anna Sørensen, C. Willemoes, A. Willumsen.
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I Museet i Hans Tavsens Hus blev der paa Holbergs Fødselsdag Mandag den
3. November fremlagt en lille Sjældenhed, der aldrig før har været offentligt ud
stillet. Det er den berømte Ribelæge AweAer AHcAerseMS <Siam&o<? fra hans store
Udenlandsrejse i 1728 og følgende Aar. Anchersen fik her mange af sin Samtids
danske og udenlandske Berømtheder til at indskrive sig i hans Bog, og den laa
opslaaet paa den Side, hvor Ludvig Holberg med egen Haand har skrevet sin latin
ske Hilsen til den unge lovende Læge
Ved Siden af Bogen fremlagdes en udførlig Beskrivelse af dens Indhold fra
*Ripenser-Bladet!.
Det kan forøvrigt meddeles, at 8amlingen nu har modtaget det tidligere omtalte
store Maleri af Jørgen Roed forestillende: Hans Tavsens prædiker paa Torvets.
Paa den tidligere omtalte Auktion i København over afdøde Chefredaktør Chr.
Gulmanns efterladte Bogsamling erhvervedes to af Rektor Falsters Satirer, nemlig
"Verden som et Dollhuus! og "Disse Tiders onde Optugtelse!.
Senere er desuden erhvervet Ripenseren kgl. Historiograf og Universitetsrektor
Niels Krags Danmarkshistorie (en stor Bog i Folioformat).
Bøgerne, der er erhvervet for de ved private Bidrag indkomne Midfer til Supple
ring af Ribe Katedralskoles Bibliotek med gamle Værker af særlig Interesse, er
overdraget til Skolen.
Da Byarkivar Termansen har ønsket at fratræde Stillingen som Bibliotekar
ved Stiftsbiblioteket, og da Bibliotekar Madsen efter derom sket Henvendelse ikke
har ønsket at overtage denne, vil Adjunkt Askgaard blive Hr. Termausens Efter
følger ved Stiftsbibiioteket.
Paa Ribe Katedralskole mindedes 250 Aars Dagen for Holbergs Fødsel i den
sidste Skoletime. Lærere og Elever samledes i Syngesalen, hvor Lektor Nørregård
holdt Foredrag om Holberg og læste Brudstykker af "Barselstuen! og "Julestuen!.
Paa Ribe Stiftsmuseum er der i de sidste Maaneder sket forskellige Udvidelser
og Istandsættelser.. Bl. a. er de to Lokaler, der rummede Antikvarisk Samling,
istandsatte og sat i Forbindelse med Museets øvrige Rum,
Endvidore har Museet faaet Tilladelse til i de første Aar at anvende det aarlige Tilskud fra Staten (3600 Kr.) til Indkøb af Kunstværker til en højst nødvendig
Istandsættelse af Museumsbygningens Tag, et Arbejde, der dog først kan paabegyndes
til Foraaret.
Allerede nu gaar man imidlertid i Gang med Undermuring af et Hjørne af
Bygningen, og der skal, naar Taget er fornyet, foretages forskellige Istandsættelses
arbejder.
Til Tagets Restaurering har man foruden Statens Bidrag ogsaa nogle Midler
af Guldsmed Dyrebyes Legat til Raadighed.
Stiftsmuseet har atter i Aar modtaget en Malerigave fra Ny Carlsberg-Fondet.
Mest Behag vil de fleste sikkert ånde i Viggo Johansens lille fine Billede
"Optrukne Baade!. Endvidere er der ei morsomt Billede med livlige Kulører, der
viser en Udsigt over en Storbys Huse af Olaf Rude og endelig et koloristisk, ret
virkningsfuldt Billede "Kornmarker! af Alfred Simonsen.
Den 30. Nov. viedes i København Torveinspektør ved "Kødbyen! cand. polyt.
Knud Daugaard Peters, Søn af afdøde Tømrermester J Daugaard Peters i Ribe, til
Frøken Asta Batum, Datter af afdøde Bryggeridirektør Batum i Panders.

TH Ripenser-Bladets Læsere.
Med dette Nr. slutter vort Medlemsblads 2. Bind. Det ledsages derfor af en Ind
holdsfortegnelse, som Bibliotekar R. P. Madsen har gjort os den Glæde at udarbejde,
Idet vi takker Ripenser-Samfundets Medlemmer og andre Læsere i Ind- og Udlan
det for den Interesse, hvormed de har fulgt vort lille Blad siden dets Fremkomst i
1916, ønsker vi dem alle et godt og yfædeHpt
/
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