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Lørdag Morgen den 5. Maj 1945

De tyske Tropper i Nordvesttyskland, Holland
og Danmark har overgivet sig.
Saaledes meddelte den danske Pressetjeneste
fra BBC. Kl. 20,35 fra Montgomerys Hovedkvarter.
\ IS NOGET kan kaldes na
turligt, maatte det være, at
det blev den danske Presscudsendelse tra England, der først brag
te Danskerne den store Nvhed om

H

at vakle
Men hvilke Vilkaar Udrensningens og Genopbygningens Tul
vil kunne kræve af det danske
Folk, det ulidelige Trælletryk. som
den tvske Brutalitet og del tyske
Barbari lagde over Danmark, er
Slut Igennem Friheden skal vort
folk rejse sig 1 Sam drægtighed
med uv Styrke til at hævde sig,
sin særlige Kultur og sine sær
lige Opgaver-

Den officielle Meddelelse
Fredag, den 4. Maj Kl, 20,35 London—Paris

Al tysk Modstand i Nordtyskland er ophort. Mk
Feltmarskal Montgomery har meddelt General
Eisen hover, at alle tyske Styrker i Holland. Nord
tyskland og Danmark inklusive de frisiske Øer. har
overgivet sig til 21. Armegruppe med Virkning fra
Kl. S dobbelt-engelsk Sommertid.
Denne Overgivelse paa Slagmarken omfatter de Styr
ker, der nu staar overfor 21. Armegruppe paa den
nordvestlige Flanke.

YSKERNE er ikke ude af Dan
mark
med Kapitulationen.
Hvornaar Soldaterne og de ubud
ne tvske Flygtninge kan sendes
hjem, kan ikke siges paa nuværen
de Tidspunkt. Matt kan ikke vente, bestemmer Farten. For egen An er med i Befrielsen.
Vor Bøn i vor egen Lvkke er, at
at de allierede, hvortil vi maa have seelses Skyld maa vi da drage Om
sorg
for,
at
Tonen
bliver
os
vær
Nordmændenes
Befrielse kun maa
I.ov at regne os, vil kunne modtage
dig.
om
end
fastvære Timer borte, og at Nord
en Sti om paa flere Hundred Tu
•
mændenes si'lste Timer under
Statsminister Vilh, l'ahl
sind Mennesker 1 TvsklanJ med
Besættelsen
ikke maa blive for
Tyskernes Kapitulation i Danmark
bitrede
Denne Udsendelse har gennem me
re end fem Aar været en aandelig
I vil endelig mindes de man
Stvrkelse for alle Danske, mens
ge Danskere, der satte Livet
Kallundborg Radio og de danske
ind
i
Kampen for Danmarks Fri
Aviser maatte sukke under Ty
hed, dem. Tvskerne skød under
skernes forløjede Censur.
•
Forhold, hvis Lovlighed ikke kan
anerkendes, og dem, der gik til
de sidste Tuner- Krigstilstan
i de uhyggelige tyske Koncentra
den varede herhjemme, skete der
tionslejre. Vi vil mindes dem og
det betegnende- at Lederne af det
ære deres Indsats og GerningFolk, der med Brask og Bram
Vi vil tænke paa dem. der maatte
havde opkastet sig til Danmarks
tillringe mange Uger og MaaneBeskvtterc. maatte soge Ly i Dattder under retsløse Vilkaar i tvske
mark- Rigsmmister Speer udsendte
Fængsler og Koncentrationslejre,
sin sidste Henvendelse til det ty
og vi vil med Tak tænke paa dem,
ske Folk over Kallundborg Radio.
og paa de mange- der under Jor
Det var den eneste Radio, der
den kæmpede med Pen og med
endnu var tilbage i antagelig
Nærhed af Tyskland. Storadmiral
Don it z maatte i København for
handle om KapitulationenSaa karakteristisk blev Udvik
København. Lørdag. RB
lingen i den Afslutning.
Efter Forlydende vil den Koge
•
ring, der skal træde til nu, fan
G saa gaar vi ud i Freden.
følgende Sammensætning :
Det er ganske givet, der vil
I Statsminister: Villi Buhl
komme lunge og svære Opgaver
'
Social- og Arbejdsminister Hed
for det danske Folk- Der kommer
toft Hansen
en Oprydningens Tid, og der kom
Finansminister: IL C. Hansen
mer en Genopbygningens Tid for
Minister for offentlige Arbejder:
os alle. Der kommer en lid. hvoi
Carl Petersen
der vil blive krævet Ofre af dan
Alle fra Socialdemokratiet.
ske Kvinder og Mænd. Ingen tviv
Christmas Moller 'ier hituer Danmarks I 'denriysmin sier.
Indenrigsminister: Knud Kristen
ler om, at det danske Folk vil kun
Dags
Varsel.
Efter
alt
at
dømme
sen
vor overvættes Glæde og Lyk
ne yde de Ofre og gøre den Ind
Landbrugsminister;
Erik Eriksen
tnaa
Tyskerne
blive
i
Landet
end

ke over Befrielsen, for hvilken
sats. der skal til Gennem flere
Begge fra Venstre.
vi sender Englænderne, Amerika nu nogen Tid, og saa længe det
Aar har det danske Folk vist
staar
paa,
skal
disse
Mennesker,
Forsvarsminister:
Ole Bjøin’Kraft
nerne
og
Russerne
en
hjertelig
Nervestyrke, som næppe mange
Handelsminister:
V.
Fibiger
hvor
megen
opsparet
Had
man
mange havde ventet, gennem fem Tak. er 'ler dog den Sorg, at vore
Begge fra det konservative Fol
Aar under tunge ydmygende For Brødre, Nordmændene, som vi ellers gemmer paa, ikke forulem
pes.
Men
det
skal
slaas
fast,
at
det
keparti.
lærte
at
højagte
og
elske
gennem
hold bragt Ofre, som kunde have
nu
er
osder
giver
Tonen
an
og
faaet mindre koldblodige Folk til fem lange, tunge Aar- endnu ikke

T

160. \arg.

Vaaben for Danmark og for vort
Folks Frihed og Selvstændighed,

V

I

Social- oy Arhejdsnrnistc •
II Hedtoft llaiwii.

tappert og dristigt
som Indsats. ..

med

Livet

Danmarks kommende Regering

O

I

Undervisningsminister: A M Han
sen
Fra det radikale Parti
Justitsminister: O verro' “sagfører
Busch-Jensen
Udenrigsminister: J. Christmas
Møller
Minister tiden Portefølje: Henrik
Kuui'fmtinn
Kirkeminister: Arne Sørensen
Mini-ter uden Portefølje: Segtieraadsforniand Kr Jubl Christensen
Begge de to sidstnævnte fra
Dansk Samling
Ministre uden Portefølje: Axel
Larsen og Alfred Jensen
Begge Kommunister
Professor Mogens Fog og cand.
mag. Fr. Jacobsen
Begge fra Siudenterringen

De sidste Besættelses
dage i Ribe
Den sidste Spænding blev taget med Bravour

I
i
■
j
■

Bibe. Lord ig.
I •fii tV'ke Kapitulation inaatte
jo komme.
\ i vidst«- ilct all«*redc fni den
Dag da Rygterne gik øm drev
|-olk<- IicriKulottc' Forhandlinger
i ><md> i ivllaib) Hvor megen Bund
i \ n koligheden di—-<■ Rvgter havde,
<-r ikk« lil at vide, men det er
ogsaa ligegyldigt nu

saadan ved Tyvetiden. Jeg sk it
skynd«* mig hjem, (iieslevierelset
skal gores tint i Stand, llvis
Monlgomr.v f o mer. skal hi i
kunne linde hæderligt Kvarter.
Og
.««
« • Middagstid, i«
tr<* sm a t <» I anservocm* ker
te igennem Byen ig stainIsede
ved Grydergade nn-| Er ml mod
Vest, var Fører m i I’ve. I om Vjen. En I laamlvaa k-mester der
kom cyklende to,'l«i. rallede Sil»ialmuen og raabl** lil Lyskerne:
Montgomery! Ge*.»Je aus!
Og i Aflen,
li den engel.ke
Radio havde bekeiidlg ioi t den
tvske Kapilulati >n. slog bliden
ned over Bibe og steg 'i, et 'uld :
fonendi* Gtaslesraan gennem Gii- |
derm*. Torvet 'ar i e! \'ti ly Idt i
mod Mennesker ler fra 11 >rle og
Vinduer havde -el p.i.i dot mil
dest tall elendige Materiel, s on
I v skerne
korle sydpå.i irt*d.
Man omfavnede liinan len. Dan
nebrog bogstavelig i.,it sprang u I
som rode Blomster i llmædrne
paa Folk, man kim b* ikke hi« e
træl af al raabe 1 lurr.i.
De tyske Soldab'r kom i P.i'ei
gennem Gaderne, Ih* v.ir Ivkkc-’ge. De raabte og svang und hvi
de Klude, Ogsaa der kom K-«pi
tulalionen tilpas.
Paa Torvel; hvor
fer var

Man tog vel ogsaa lidi Forskud
den. Dag Papirsfltig var ved at
blomstre frem overall i Gaderne,
og Tvskerne stia (il — indtil om
Aftenen, da de sendte bevæbnede
Patruljer gennetn finderne — det
er forbi nn - og var ved at ville
rvdde Torvet. Patruljerne gik gen
nem < laderne hele Dagen efter,
men Ripenserne tog det med et
Humør, der i Virkeligheden var
beundringsvierdigt, og deDag«-. dei
kom efter med Tvivl og ilaab
om. hvorvidt Tyskerne vilde kæmpe
eller kapitulere, rokkede ikke Ri
pensernes Ro.
Torsdag Olen. da Rygtet gik.
al Montgomery, som Fælleslætegnelsen for Englænderne er ble
vet. vilde komme, miiaske i Løbel
af Xalten eller Dagen eller, spi
rede Glæden og Forventningen
afler blandt Byens Indbyggere.
Komme hvad der vilde, man vil
de hilse Montgomery velkommen.
Og lad el Par Smaating belyse
Ihindelsminisler V. Fibiger.
Ripensernes Humør. Ved en
Sammenkomst Torsdag Aften fik Trængsel, hørte man rveralt San
en ældre Herre pludselig travlt gen lone.
Kong Christian <ig

Der er et yndigt Land
I Ho
vedgaderne* blev der sat ’.ys i
nogle Vinduer. l ys ved l.v - tg
hurtigt bredle det sig, ,.n |||p
iniiialimicn
understreg.* le
den
Glædesstemniing, der behersk« le
den ganske By.
Del blev Midnat, Lir Byen
faldt lil Ro.
Danmark iril igen. Glæden
fæstede allei Ito i vort Land. li.
læ frydede sig som hele del øv
rige Land.

Kirkeminister Arne .iarensen.

Senere på aftenen kom flere af I ~
de trækvogne, der trak kanonerne, 1 g
kørende ude fra Ribe, nogle af sol- 1* ’
dateme sad og svingede med små jg (
Dannebrogsflag, men da greb løjt
nanten også ind, og skældte ud,
krigen var jo dog ikke officiel forbi endnu.
De samme trækvogne begyndte I |
kor^ftei^^cøre ammunition ud i L
store mergelgrav L
ved landevejen. Denne ammunition
var det, at drengene ved Hviding
Og andre episoder fra dagene omkring 5. maj 1945
st. en del år senere fiskede, op, da :
det blev opdaget tilkaldtes spræng- ij Fra
_ fh
den første dag sagde løjtnanten til
fhv. førstelærer
førstelærer
il__ dage
nlngskommandoen, og i flere
mig, at hun skulle fungere som
^tidl.
Hviding,
nu
Gammel
finkæmmede frømænd mergelgramergelgra
Hertil svarede jeg, at jeg på
ven for det dødsensfarlige legetøj. Ly.e; bar. .V1 raoc^agel‘
frare,+ tolk.
ingen måde ville henvende mig til
Hviding
Efter
budskabet
syntes
min
kone
At
Hvidmg
sogn
og
skole
først
Efter budskabet syntes min kone
da hun var genstand for
og jeg, at vi kunne tillade os at
be.sa*af
“JL! hende,
min dybeste foragt. Hertil svarede
pril
1945
står
den
dag
i
dag
for
invitere musikkorpset ind til kla- Pnl 1945 stå.r ^en, da| ’ a
Jeg forstår Dem.
veret, og det blev medlemmerne 1Ig som noget af et under'< Adsjdl- han:
En aften var et par af soldaterne
ige gange var tyskerne ude at se
meget glade for, en times tid un- fge
ned til havet, de var indkvar
derholdt de os med dejlig klassisk )a
dejlige nye skole, mer^M gået
teret i Høgsbro. Uheldigvis vidste
-----eller
musik.
Bagefter bad de os om at In
^-^
er anden måde fik
^det altid drejet sådan, at de ikke, at der lå miner hele
synge en sang, helt naturligt blev
ke blev til alvor. Men denne vejen langs kysten. En af dem, en
det: Bladet i bogen sig vender, for
ung polak, gik ud i minefeltet og
;ang var der ingen vej udenom.
vi følte begge dybt, at det var det,
blev dræbt. Han blev et par dage
,
c
_
eg
fjernede
i
hast
flagsnoren
på
der skete i dette mærkelige øje
efter begravet på Hviding kirke
,JC
kolens
flagstang,
så
hagekorset
blik.
.
gård. Det var en højst mærkvær
Senere fik musikkorpset kaffe, ske lige med det samme kunne dig
begravelse, pastor Svane og jeg
-.ejses,
og
det
blev
det
heldigvis
frk. WPMBog vi andre to hjalp
var de eneste' civile, det var til
hinanden ined at stable et kaffe ’Idrig.
stede, da ligtoget ankom,' kisten
bord på benene. Og så var denne Et par dage før „troppernes1* an- var lavet af forskallingsbrædder,
mærkelige aften til ende, en af de omst, kom et par østrigske solda- men et hagekorsflag dækkededem
underligste, jeg nogensinde har op >r og hjalp med at få skolen ind- Den var anbragt på en af
sttet til modtagelsen. Alt fra sløjd
levet.
møgvogne, man havde
bibliotek og gymnastiksal blev
Den 5. maj om morgenen hen il,
tuvet sammen oppe på skoleloftet. lan^samtet par af hans heste.
vendte jeg mig til løjtnanten, og Vi fik lov til at beholde et klasse- Løjtnanten holdt en« tale på tysk,
bad om . .at:. .få ■ nogle soldater til ærelse og det ene af toiletterne og og
forrettede j ordpåhjælp, såkvi.: kunne- få ■ flagstangen e allermest nødvendige runa i lej- kastelsenpadansk, hvorefter vi
væltet og få flagsnoren !, så Vi igheden;; ålt1 dét andet blev be sang; Alt står i Guds faderhånd.
spredtes derefter de
slaglagt af værnemagten. En stue Langsomt
i: lærerindålejligh^d^n^blev indret mange soldaterkammerater. Senere;
tet til en .nødtørftig skolestue. Un rejste de et trækors med hans;
på graven.
der hele’ besættelsen prøvede vi at navn
I skolen opførte værnemagten;
holde skolen så nogenlunde i gang.
’deftfingenlijhd&^cle sig, upåklageligt. Jeg undrede mig
på’ skolegangen stod maskingeVæ- tit over, at soldaterne i et . og alt
mig, de kaldte mig „der
rer opstillet, dog beroligede løjt adlød,
Det, det kneb mest med,
nanten mig med, at de ikke var Rechtor**.
at skaffe vand nok til de man
ladte. I læskurpt vart anbragt flere var
mennesker, brønden blev hurtig/
75 mm feltkanoner med tilbehør og ge
og vandet måtte rationeres,
et helt reparationsværksted for- tom,
menige soldater måtte således gå.
udenandre ting, såsomkasser med de
håndgranater. Det var jo ikke alt ned, og vaske sig i en ret vandrigt
norden for skolen.
for lystig at tænke på, f hvis der grøft
Blandt de officerer, der var på'
Skulle komme engelske flyveran
var mange fine menne-/
greb. Og en dag kom der virkelig rekreation,
bl.a. lektorer og en musikdi-;
en engelsk flyver, den beskød vist sker,
der end også havde dirige
nok: motorkøretøjer ipå landevejen, rektør,
et orkester i Tivoli. Han van
men det lød som det var skolen, ret
den var jjde- efter, og alle røg som for øvrigt gift med en dansk dame.
og andre musikglade havde’
høns i beskyttelse. Vi selv for ned Han
dannet,
lille orkester, og en dag#
i kælderen,. der netop var indret han varetinde
ved vor telefoh, som
tet : som ■’■Beskyttelsesrum.
benyttede, ts5U han*
L;.De-'. menige'., soldater, '.var alle værnemagten
vort klaver, han spurgte då om„
16—17 års drenge. Mange afoffl- orkestret
kunne få lov til at spillet
cererne havde været hårdt såret, i vor dagligstue,
hertil måtte jeg
så Ide var nærmest på rekreation. svare nej, samtidig
med, at jeg
Et dansk kvindemenneske ankom sagde: De må nok kunne
: sammen med soldaterne, og strafs at jeg under de nuværendeforstå,:,
for
hold kan se på Dem, og Derek
kammerater, som Danmarks f jender. Han sagde da: Jeg forstår,/
undskyld! og gik.
Efterhånden, som vi nærmedeos maj, spurgte mange mig: Hvad
siger den engelske radio? De havde
sikkert alle en følelse af, at sam
menbruddet kunne komme, hvad
dag det skulle være, og måske net-,
op derfor var de så medgørlige.
Da budskabet endelig kom 4. maj:
for jeg ind i skolegangen og råbte:
Tyskland har kapituleret! Mange'
af rekonvalescenterne blev helt ude
af sig selv, og bogstaveligt faldt
mig om halsen, det var' vel et ud-J
slag af en slags befrielse over, at |
nu endelig var den frygtelige krig
forbi.

R

få Dannebrog hejst. Han så
Glade og taknemmelige gik vi kunne
lidt uforstående på mig, men så
hjem i den lune forårsaften med efterkom han mit ønske, og inden
lidt finregn, enkelte af os tænkte længe kunne jeg med stor glæde
vel på
smukke fri i mit sind hejse vort skønne flag.
hedssang: Nu er det forår, og Mon ikke det var lidt af et sær
tilfælde, at Dannebrog også kom
Danmark frit, velsign det herre fra til at vaje over en del af den. tyske
sund til klit.
værnemagt?
Næste dag, 6. maj, var der al
Om eftermiddagen var vist det
mindelig opbrud, hele natten havde halve af sognet ude ved landevejen
tyske soldater brændt hemmelige for de mest vilde rygter gik, at
papirer 1 skolens fyr. Dele af den selveste Montgomery ville komme
slagne tyske værnemagt marchere kørende forb^nednogleengelske
de nu sydpå mod grænsen, kun soldater.
havde
rekonvalescenterne fik lov til at: sammei^^^^Mgle andre^ måske
køre.
på
s foranledning
Det danske kvindemenneske for fået malet på et stort stykke lær
svandt i en tysk militærkappe, hun red, der var spændt over lande
havde angst, blev der sagt.
vejen ude ved hans gård, og herpå
De. næste par dage overnattede stod på engelsk: Velkommen Mont
forskellige flokke på march mod gomery. sStemningen var høj, flere
grænsen i skolen. Først efter den stod rned små blomsterbuketter til
1 tid begyndte vi at fjerne ødelæg at kaste op i vognen. Vi benyt
gelsernes vederstyggelighed.
tede bl.a. ventetiden til at synge.
Midt under det hele kom en last
^Nogledage senere sørgede WB
for, at kanonerne, det bil kørende, det var nogle af med
engelske krigsbytte, blev transpor lemmerne af, frihedskæmperne, der
teret til Ribe. Mange landmænd havde foretaget en opsamling 1
blev sagt til at møde med heste og Hviding sogn af de , mænd, som;
med en forrider i spidsen satte det man mente hs^le-været lidt for
ejendommelige optog sig i gang. yenlige^mpd . tyskerne under kri
Det vakte ikke så lidt opmærksom gen. De sad ret'apatiske, en enkelt
hed i Ribe, da man passerede gen sad og røg på sin pibe. Flere af de
nem de snævre gader. Kanonerne børns fædré, der lå 1 bilen, stod
blev foreløbig opstaldet på mar sammen med vi andre, og da .de så
kedspladsen, her stod de vist til deres far, begyndte tårerne at i
langt hen på sommeren ræverøde dryppe fra deres øjne. I dette øje
af rust. De stod vel nærmest som blik skammede jeg .mig og tænkte:
en stiltiende tegn på Tysklands ab- i Var det også nødvendigt i denne
glædesstund? Mændene blev kørt
solutte nederlag.
til Ribe, hvor de vist blev anbragt
i en af gymnastiksalene, men alle
rede en eller to dage efter, blev de j
alle frigivet, der var ingen holde
punkter for anholdelsen. Det var >
bare et af de mange små overgreb,
som vel ikke helt kunne undgås,
men som var skyld i at måriges
glæde den 5. maj var blandet også
med andre følelser.
Efter lanÉ^rentetidved lande
vejen gik
ind og<
fik ringet et eller andetsted hen, I
og kom tilbage med den besked, at ■
Montgomery kun var nået til Plon.
Lidt skuffede gik vi hjem, mén om
aftenen samledes vi i Hviding kirke
alle de levende lys var tændt i
kronerne, og kirken var fyldt til
sidste plads, da det dejlige gamle
orgel fyldte kirkerummet med sine
smukke toner, og menigheden sang
Den signede dag.
holdt en smuk takkeprædiken, og
så vidt jeg husker, sluttede han
med ordene: Så immer det dages
dog på nu, hvor hjerterne morgen
vente. Vi sluttede gudstjenesten
med: Nu takker alle Gud, og som
postludium blev den aften brugt:
Kongernes konge.

En Tak, andre burde have bragt, i
Ved Afskedsparaden forleden paa |
Munketorvet udtalte Byleder
ifølge Manuskript bl. a.:
Hvad der skete den 5. Maj, kender
vi jo alle. Mangt og meget kunde og
skulde have været anderledes. Det
kan ogsaa vi se i Dag, men at kritise
re bagefter er som bekendt lettere
end at komme med gode Raad, me-1
dens Tid er. Det var der jo nogle
Stykker, der ikke blev klar over, og
heller ikke er bleyet det endnu.
Kammerater! I har gjort jeres Pligt.
Jeg vil tillade mig paa jeres Bys Veg
ne at sige jer Tak for det. Der var an
dre, der burde have sagt det, men de
har glemt, hvad der kunde være sket,
og det er saa sandt ikke deres Skyld,
at det ikke skete. At der var nogle,
der da var rede til at ofre sig, det
tænker man ikke paa nu, for Faren
er jo drevet over. Ganske vist kom I
ikke til at forsvare jeres By med Vaaben, men I viste, at I var rede dertil, i

Lørdag den 5. Maj 1945

Da Kapitulationsbudskabet
kom til Ribe
Den gamle Stiftsby blev hurtigt klædt i rødtoghvidt
RIBE, Lørdag.
Saa udløstes da Spændingen i Aftes,
den Spænding i Sindet, der havde
svinget mellem Haab og dyb Æng
stelse. Da Radioen meldte Budskabet
om Kapitulationen følte alle sikkert
Oplevelsen af en af de største Stunder,
man har oplevet, og Stemningen gav
sig straks Udtryk paa den smukkeste
Maade.
I Foraarsaftenen faldt en let Regn
over de røde Tage og Haverne, hvor
Træerne grønnes, og en Solsort lader
sin Stemme høre. Ud maa man, og
kort efter at Budskabet har lydt gen
nem Æteren, myldrer det af Folk paa
Gaderne, paa Torvet og Hovedgader
ne, der var en glad Stimmel af Børn
og Ungdom i Flok og ældre med, re
præsenterende alle Folkeslag i Byen.
Unge og Børn bærer Flag. Det er lige
som én Skov af røde og hvide Farver,
der pludselig er skudt op paa Broste
nene.
Paa Torvet, hvor Stimlen er størst,
lyder Hurraraabene for Danmark, vort
Fædreland, og der synges spontant:
„Der er et yndigt L?nd“. En Herre i
Skaren udbringer et nifoldigt Leve for
Kong Christian, og man synger „Kong
Christian stod ved højen Mast*,
. Militære Biler, ja, endog en Kanon
kører forsigtigt gennem Mængden,

der svinger med Flagene, og selv dem,
der sidder paa Vognene, synes lette
de og smiler glade. Højt oppe i et Stil
lads omkring det store Borgertaarn
ved Domkirken har en Mand svunget
sig op og svinger lystigt sit Danne-:
brogsflag. Mængden bølger ned gen
nem Hovedgaden, der saa ud som et
Hav af Flag. Fra Apoteket, hvor der
er Lys bag Ruderne, kommer Danne
brogsflag op i Vinduerne. ■ I Gartner
Ejendom tændes Stearin
lys. Lys ved Lys lyser de med klare
Flammer langs Vinduerne paa 1. Sal.
Ogsaa nede i Gartner Ishøjs Butik
tændes Lys ved Lys mellem de grøn
ne Planter og Blomsterne.
Dette med de levende Lys, en smuk
gammel Skik, synes at smitte, Snart
ses Lys 1 mange andre Vinduer 1
Ejendommene i Omegnen, og Folk,
der ikke har Stearinlys, lader Mørk
lægningsgardinerne gaa op, saa man
ser ind i de oplyste Lejligheder. Ud
for
Ejendom standser de
unges Skare og synger „I Danmark
er jeg født*1, smukt og taktfast lyder
Sangen. Man raaber paa^m^HB der
kommer frem 1 et Vindue og udbrin
ger et Leve for Danmark, efterfulgt
af „Der er et yndigt Land".
„Vort gamle Danmark skal bestaa,
saa længe Bøgen spejler,
sin Top i Bølgen blaa“.
Malmfuldt og skønt lyder de unges
Stemmer 1 den stille Aften, mens
Regnen sagte falder; paa ©n smuk og
fuldt ud værdig Maade har Ribe mod
taget det store Budskab. Ikke en ene
ste Mislyd blandede sig i Glæden over
det, der var sket.
—ff.

Ripenserne leirer Befrielsen
’
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Her i Byen, som vel alle andre Ste
der i Landet, blev Befrielsen fejret
af festglade Mennesker. De to Dage
har været et hvirvlende Jag af store
og .smaa Begivenheder, som det kan
være svært nok nu bagefter at faa
Hold paa, naar de skal fæstnes paa
Papiret. Men Hovedlinjen i det alt
sammen har været, at man vel løs
sluppent gav Udtryk for sin Glæde,
men det kom ingen Steder til Over
drivelser. Men derfor var der nok et
og andet muntert at lægge Mærke til,
som f. Eks. da Flagene blev hejst og
Hotel „Dagmar" ogsaa satte to Flagrnaster ud med Dannebrog. Det synes
£t Par unge Mennesker dog var for
jgrov en Forhaanelse mod Flaget, og
4e flyttede Flagstængerne til Dompirken, et mere passende Sted for
danske Flag. Mens vi er ved.de muntåre Ting maa vel ogsaa nævnes den
teaterforestilling Tyskerne opførte
pverfor Politiet Et Optog med Musik
tf Spidsen var paa Vej gennem Gader
ne. Ud for Latinskolen raabte nogle
unge Mennesker i Processionen efter
Tyskerne paa Skolen. Og ganske kort

V?

Tid efter drønede en Række Motor
cykler med bevæbnede Tyskere og
saagar et Par Panservogne op foran
Politistationen. En hidsig Tysker for
ind og skældte ud, men senere kom
et Par forstandigere Officerer til, og
hele Sagen blev jævnet.
Folkemøder og Takkegudstjenester.

Lad os gaa til de vægtigere Ting.
Optoget, som før var paa Tale, endte
paa Set, Catharinæ Plads, hvor Poul
sens Orkester spillede danske Melo
dier; Frihedssangen medregnet, Borg
mesteren talte og sagde bl. a.: „Vi
har mange dyre Minder at se tilbage
paa. Vi takker Frihedskæmperne, som
satte deres Liv 1 vove af Kærlighed
til deres Land. VI bøjer os i Beun
dring for, hvad de mangen Gang har
udrettet. Vi ærer dem, der gav deres
Liv, vi føler inderligt med deres ef
terladte. Vi harmes over ål dån Uret,
der er begaaet, men vi vil ingen
Hævn, kun retfærdig Straf som for
skyldt.
T Gaar samlede to Takkegudstjenester overordentlig mange Mennesker.
Begge Kirker var fyldt til sidste
Plads. I Set Catharinæ Kirke talte
Pastor Nielsen. I Domkirken var sær
lig indbudt en Række Notabiliteter.
Biskop Scharling prædikede og dvæ
lede ved, at den fuldkomne Glæde
ikke er det samme som den skygge
løse Glæde. Den Glæde, vi oplever i
Dag, er ikke skyggeløs. De 5 Aars
Lidelser kaster mange Skygger, men
Glæden bliver fuldkommen, hyis vi
forrøaar at finde ind til Livets egent
lige Værdier.

