Lærer – Kunstmaler – Musiker – Forfatter
Af: Bodil Hedegaard

Frands Johan Ring født den 1. oktober 1889, søn af seminarielærer Marius Sørensen,
Jellinge og Jensine f. Buch Frandsen, fra ”Nørrelide”, en af de gamle Jellingegårde, han
var nr. 6 af en søskendeflok på 7.
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Forord
I arbejdet med lokalhistorien i Højby har vi nu i mange tilfælde truffet navnet: Ring. Han
har været med i mange foreninger, hvor han har været meget aktiv, og for at fortælle en
bredere kreds af beboerne om hans liv og virke i Højby, har vi udgivet dette skrift, og vi
samtidigt vise nogle af hans kunstneriske evner ved en udstilling i forsamlingshuset.

Vi vil takke alle, der har været med til at bidrage til dette skrift, også en stor tak til dem der
har udlånt deres malerier, tegninger og telegrammer. – Uden den hjælp ingen udstilling.

Dette skrift er udgivet af Højby Lokalhistoriske Forening med økonomisk støtte fra Provins
banken i Højby.

Bent Ødegaard
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Marius Sørensen og Jensine med børnene: fra venstre. Knud, Frands Johan, Anna, Hedvig
og Oluf Ring (fotograferet i 1892 – eller i 93) - kilde: Jellinge nyere historie.

Han havde store evner både inden for malerkunsten og musikken, men for at følge
traditionen inden for familien og sin faders ønske, tog han lærereksamen fra Jellinge
seminarium i 1910.
Efter nogen tid som højskolelærer i Ryslinge blev han i 1914 gift i Stenløse, Sjælland med
Cæcilie (Cille) f. den 16. oktober 1888, datter af kunstmaler Jens Peder Pedersen, Søsum.
Samme år blev han førstelærer i Torsted ved Ulfborg. Her blev deres datter, Signe født
den 2. november 1916.
Fra 1917 til 1955 havde Frands Johan Ring sin livsgerning i Højby som lærer ved
kommuneskolen. Her fik de deres andet barn, Jens Ove der er født den 18. august 1918.
Ring havde mange evner. Han var en dygtig, men temperamentsfuld lærer og en
fremragende fortæller.
Historietimerne blev levendegjort med tegninger på den store tavle, og sangtimerne blev
altid begyndt med en gennemgang af sange eller salmer, så børnene havde en chance for
at forstå hvad de sang. Så var det også nemmere at lære udenad, for det blev brugt i lærer
Rings tid.

Der var undervisning for 1.2. og 3. klasse hver anden dag og 4.5.5 og 7. klasse hver
anden dag. Sangtimerne var fælles, men ellers var der tre eller fire klasser der blev
undervist samtidigt i det samme lokale. To klasser kunne have regning, men på hvert sit
niveau, mens en tredje klasse kunne have dansk f.eks. genfortælling, så det krævede sin
lærer at holde styr på det.
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Der var respekt omkring lærer Ring, og som det blev brugt på den tid, var børnene, Ja,
også forældrene, ”De`s” med læreren.
Det var megen envejs kommunikation, som ikke kan sammenlignes med i dag. Men kom
et barn f.eks. og bad ham skrive i sin poesibog, blev det et særligt minde, idet lærer Ring
altid skrev et vers, men også tegnede et af sine, for os så velkendte tegninger. Når en
skoledag begyndte, og lærer Ring kom ind i skolestuen, rejste børnene sig op, og så blev
vi stående ved siden af pulten, medens vi sang en morgensalme og bad fadervor, og lærer
Ring blevet meget vred, hvis der var fnisen og uro imedens.
Han spillede altid på sin violin når vi sang, så buen blev af og til brugt til et dask i hovedet,
hvis vi ikke fulgte med. – Det bedste vi vidste var, når vi fik historie. Tit var det en hel bog,
så fik vi efterfølgende afsnit gerne i sidste time, især husker jeg ”Børnene i nyskoven ”. –
Men have een været uartig i løbet af dagen, blev det brugt som kollektiv straf, at
historietimerne blev slettet. Det kunne også ske, at bogen blev klappet i midt i timen, hvis
der ikke var ro.
Der er nogle skoledage jeg især mindes. Den 9. april 1940, hvor vi børn kunne mærke på
de voksne, hvor bange de var. Også lærer Ring var helt anderledes, da han fortalte os, at
tyskerne havde besat Danmark, så krigen nu også var nået hertil.
En dag under krigen kunne vi se, at lærer Ring så helt forkert ud, da vi sang morgensang.
Hans datter, Signe og hendes mand, Laurits Enevoldsen, var lærerpar på Duborg skolen i
Flensborg, og nu var der kommet besked om, at deres lille pige, Elisabeth var død. Da
lærer Ring fortalte os det, græd han. Det gjorde et dybt indtryk på os, og vi gik stille hjem.
Den 1. oktober på lærer Rings fødselsdag var en skolefridag. Da dyrkede han sine
interesser, og var med på fællesjagt i Højby jagtforening. Jeg har fået fortalt, at han den
dag var ”du´s ” med alle, og at han ikke var den store skytte, men holdt meget af
samværet og naturen.

Han havde et mundheld: ” luften har så godt af, ar vi kommer ud i den”.
At lærer Ring var en naturelsker, vidner alle hans billeder om. Tit så vi ham stå enten at
male eller tegne skitser, som så blev til et maleri hjemme i skolestuen hvor hans staffeli
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stod. Vi børn har med beundring fulgt billederne, efterhånden som de blev til, men de stod
næsten som ”hellige” ting, som vi aldrig kunne finde på at røre.
Alle konfirmander fik et telegram i form af en akvarel. De fleste har nok indrammet det, så
der hænger sikkert mange af hans tegninger rundt om.
Her på udstillingen er fremvist et album, ”Nynnes Billedbog”, som et bysbarn, der flyttede
til Canada, fik tilsendt fra sin ”gamle lærer”. Det viser tydeligt lærer Rings store evner både
som poet og som kunstmaler.
Frands Johan Ring, har i 1955 udgivet en bog om Thorvald Aagaard : ”Mennesket –
Musikeren” . og i 1961 en om sin bror, komponisten Oluf Ring, ” Et liv i dansk folkesangs
tjeneste”.
Han har forsat en beretning om ”Jellinges nyere historie” som hans far, lærer ved Jellinge
seminarium, Marius Sørensen, havde påbegyndt, og som ved initiativ af lærer Rings søn,
Jens Ove Ring, blev udgivet i 1974. (De kan alle lånes på biblioteket ).
Lærer Ring var en flittig skribent. Til brug her på udstillingen har vi fået fremstillet kopier fra
nogle af de artikler, han har skrevet.
Han har i ”Fynsk Jul” i 1937 skrevet om Thorvald Aagaard, - En fynsk musikanter.
Ligeledes i ”Fynsk Jul” fra 1957 har han skrevet ”tre munitter. Lidt småsnak om jyder og
fynboer”. – Denne historie viser tydeligt Rings sans for humor.
I Højskolebladet 1932 har vi fundet en artikel, som han har skrevet om ” Fynske
Musikanter”.
Han skrev også kronikker og artikler, tit selvillustrerede, til Fyns Tidende. I Fyns Tidende
fra 1934 fandt vi et stykke, hvori Ring foreslog et klokkespil i Sct. Knuds kirke i Odense. I
1936 blev det nuværende klokkespil indviet, så hans mening blev tilsyneladende
respekteret.
I det efterfølgende i dette skrift fortælles yderligere om de ting har været interesseret i og
brugt sine kræfter til. Efter 1955 da Ring ophørte sin lærergerning i Højby, flyttede han og
Cille til Tesdorpfsvej i Odense. Der fik de lov til at nyde deres otium sammen til Rings død
den 2. juni 1973.
Bodil Hedegaard
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Erindringer om lærer Ring gennem min børneskoletid
Af: Arne Hansen

Helt fra den første dag følte vi os trygge, når vi var i skolen. Lærer Ring forstod at sætte
vor fantasi i sving ved sine mange tegninger på tavlen, bibelhistorien og danmarkshistorien
supplerede han gerne med tegninger, så situationen bed sig fast i vore erindringer og vi
syntes det var sjovt at lære, samtidigt skabte han en autoritativ respekt, som varede hele
skoletiden igennem.
Blot en ting som vor fødselsdagsgave, der var at vælge en historie, det blev vi aldrig for
gamle til, vi syntes altid det var spændende. Heller ikke i de store klasser syntes vi, det
var noget unaturligt i, at pynte klasseværelset med blomster på lærer Rings fødselsdag.
Efterhånden som vi blev større, fik vi ganske naturligt at vide, at vi skulle vænne os til at
sige De til visse mennesker i en særlig position, og derfor kunne vi ligeså godt begynde
med at sige De til ham. Eller blot sådan en praktisk ting som at banke ordentlig på en dør,
før man gik ind, blev vi instrueret om, så vi følte han interesserede sig for, hvordan man
burde opføre sig blandt andre mennesker.
Han kunne meget let blive irriteret, hvis vi latterliggjorde salmevers eller nationale værdier,
og vi blev omgående kraftigt irettesat. I det hele taget ønskede han at føre en linje, med en
vis respekt, og når der kom nye i klassen, måtte de lære at indordne sig, han faldt aldrig
for fristelsen til at pjatte med os. – Dog har han én gang i første klasse, hvor Hjalmar for
sjovt havde lavet et kørekort til mig og sagt, at nu kunne jeg gå op til lærer Ring og få det
underskrevet, gået med på spøgen.
Om vinteren blev der læsset brænde af i skolegården klar til at kløve, og især de store
drenge ville gerne prøve kræfter, så de fik hver en økse og efter nogen tid var hele
stakken kløvet, så blev det sat i stak og den store begivenhed var, når stakken skulle i
hus. Så hjalp vi alle sammen, og når vi var færdig, var der dækket op med chokolade og
boller i skolestuen.
En anden stor begivenhed var én af de første forårsdage, når vi følte, at hans humør var
godt, og vi råbte i kor: ” Må vi komme i skoven”? – Så gik vi i samlet trop ned til kilden og
fik lidt naturhistorie.
Biologi og fysik blev der ikke ofret særligt meget tid på, hvorimod historie, Danmarks og
verdenshistorie, både før, og nutid blev grundigt gennemgået.
Han forstod at orienterer os om den spændende tid, der gik forud for krigen og aktiverede
os til at læse aviser, og når vi kom med udklip og billeder, var vi stolte, når det blev klæbet
på en opslagstavle som hang nede ved kakkelovnen, den blev efterhånden voldsom tyk
med lag på lag.
Vi fik også nogle håndgribelige indtryk af Grønland, fordi der i nogle måneder var en ung
grønlandsk lærer, Nicolaj Rossing, som praktikant i skolen. – En ting jeg særligt husker
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var, da han var rejst tilbage til Grønland, og lærer Ring sendte en Julehilsen i radioen. Vi
sad alle klistret til radioen hele aftenen.
Der vil i et skoleforløb altid være nogle dramatiske ting som brænder sig fast i erindringen.
Lærer Ring kunne sommetider miste besindelsen, når det hele blev for broget, så blev der
kollektivt afstraffelse. En vinter morede drengene sig med at ramme årstallet ovenover
døren, ” Uheldigvis” ramte nogle ved siden af og ”uheldigvis” blev døren samtidigt åbnet
indefra, så gangen flød med sne, da frikvarteret var forbi, i hvert fald var den eneste
mulighed for at komme ind af døren, at få et rap med en tovende, som han selv sørgede
for, og så var stemningen mat.

Skolebilledet fra 1933 - På tredje række ses Frands Johan Ring, og den unge praktikant fra
Grønland, Nicolaj Rossing

Egentlig idræt var der aldrig afsat timer til, men han havde indrettet skolegården i felter til
en form for kurvebold, og vi syntes det var sjovt, især når vi fik mål, så klappede vi
voldsomt af os selv, men der fik vi at vide, at der ikke skulle klappes og især ikke af os
selv. Da spillet var færdigt, fik jeg lyst til at klappe grundigt, og det blev omgående kvitteret
med en rungende lussing, jeg kan huske hvor uforstående jeg stod over for det.
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Med hensyn til sport vil vi altid være taknemmelige for, at han sørgede for, at vi alle fik lært
at svømme. Hver sommer afsatte han tid, så vi i samlet flok cyklede til Allerup friluftsbad
og fik svømmeundervisning.
Han må have haft en mægtig spændvidde, for han kunne tage sig ligeså naturligt af de
små som de store klasser. – Han kom i kontakt med forældrene, for hvis de ønskede det,
kunne de vinteren igennem komme én gang om ugen til ”aftenskole”, det bestod i, at han
læste og gennemgik en klassisk eller aktuel roman.
Vi fastboende havde naturligvis et fortrin fremfor de mange landarbejderbørn, som rejste
fra by til by, og vi kunne ikke altid sætte os ind i deres situation, men efter vi blev voksne,
kan vi nok se, at vi nød visse privilegerer frem for dem, især var vi stolte, når lærer Ring
kom med til vor konfirmationsfest.
Vi nød dog flere år efter vor konfirmation at komme til skolens store Juletræ, - 4. Juledag i
forsamlingshuset, som lærer Ring hvert år ledede myndigt og festligt og lagde et stort
uegennyttigt arbejde i.
Også længe efter vi havde forladt skolen, må vi havde tænkt på vor lærer, for en gang jeg
arbejdede i Norge, fik jeg lyst til at skrive og fortælle om mine oplevelser, fordi han så
levende havde fortalt om en rejse han havde til Norge. Henvendelsen blev også besvaret
med en tegning, han selv havde lavet.
Arne Hansen

Min skoletid på Højby kommuneskole 1945 – 1953
Af Asta Andersen

Jeg startede min skolegang i april 1945. Det var næsten umuligt at købe skoletasker på
det tidspunkt på grund af krigen, så jeg arvede en taske af en af de store drenge der gik
ud af skolen.
Jeg forstod ikke hans jubel, da han efter hans sidste skoledag afleverede tasken, for for
mig var det et nyt og spændende kapitel af mit liv der begyndte.
Vi var 3 der begyndte i skolen det år. Vores mødre var med den første dag. Vi var inde i
lærer Rings dagligstue og fik kaffe og kager og saftevand, inden vi blev præsenteret for
skolestuen, der lå på den anden side af en entre. Først var der katederet, der var bygget
et trin op over den øvrige gulvflade, så lærer Ring have et godt udsyn over hele
klasseværelset.
Skolebordene var tomandspulte, hvor bord og bænk var ud i eet. Bordpladen var delt i to
og var til at skubbe ned mod bænken, så vi nybegyndere bedre kunne nå, i midten af
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bordet foroven var blækhuset placeret i en lille fordybning, og var dermed gemt, når
bordpladen blev skubbet på plads.
Der var forskellige billeder på væggene. Det jeg bedst husker var et af en landmand der
gik og pløjede. Nederst i klasseværelset var der en stor kakkelovn og en brændekasse og
ovenover brændekassen var der opsat en opslagstavle, hvor Ring satte forskellige
avisudklip op. I det ene hjørne af skolestuen var et højt skab med glaslåger. I det skab var
der forskellige udstoppede dyr og fugle, samt forskellige sten arter. I det modsatte hjørne
stod der et stort skab med glaslåger for. Det var skolens bibliotek hvorfra vi kunne låne
bøger med hjem.
Bag katederet var der den store tavle, og i loftet var der hængt forskellige landkort op, de
kunne rulles op og ned som et rullegardin. Ring havde også sit staffeli stående, der var
han næsten altid i gang med et maleri med motiv far Højby eller omegn.
De nederste vinduer var matterede, så vi ikke skulle fristes til ar sidde og kigge ud. Ring
var enelærer, og vi gik i skole hver anden dag og var opdelt i store – og lilleklasse dog
med flere årgange i hver klasse.
Vi fik hurtigt lært at synge nogle sange og salmer, for hver dag startede med en sang,
hvorefter lærer Ring bad fadervor, og så sang vi en sang mere, inden vi gik i gang med
dagens timer.
Vi havde næsten altid bibelhistorie i første time, der blev desuden undervist i regning,
dansk, geografi, historie, tegning og sang. På et senere tidspunkt kom der en
håndgerningslærerinde inden fra byen og underviste pigerne i håndgerning.
Historietimerne var fælles for hele klassen, men ellers kunne en årgang godt have regning
og en anden årgang skrive genfortælling, vi lærte hurtigt kun at koncentrere os om den
ting der vedkom netop det hold man var på.
De første år skrev vi med blyant, men senere skrev vi med pen og blæk i
indskrivningshæfterne. Vi lærte tabeller og salmevers udenad, og når vi var rigtig dygtige
og kunne det flydende, skulle vi stille os op på brændekassen og fremsige verset eller
tabellen en gang mere, så hele klassen kunne høre det.
Lærer Ring var en meget levende fortæller og meget dygtig til at tegne, så han tegnede på
tavlen og fortalte samtidig, han behøvede blot at slå nogle få streger, så blev fortællingen
så man næsten syntes selv at havde oplevet den.
I sangtimerne spillede lærer Ring på violin. Vi fik bl.a. lært mange af broderen Oluf Rings
melodier til de danske sange. Ring vandrede op og ned mellem bordene og spillede
medens vi sang, og syntes han der var en eller anden der ikke sang med, fik vi et svip
oven i hovedet af violinbuen. Jeg fik også buen i hovedet engang, samtidigt med
kommentaren fra lærer Ring: ” Jeg syntes det lyder så hult indefra”, hvorefter jeg lige så
hurtigt svarede: ” Der skal også være plads til lidt mere”.
Bagefter blev jeg helt paf, for på den tid svarede man ikke igen, og lærerens ord var lov,
men han trak på smilebåndet og timen forsatte og jeg sang med.
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Havde vi skrevet en rigtig god fristil, havde han en bog, som vi fik lov at skrive den ind i. Vi
så næsten med ære fryd på den bog, for det var ikke så tit, den kom frem.
Den 1. oktober var en helt speciel dag, for da havde lærer Ring fødselsdag. Vi kom alle
sammen med blomster hjemme fra haven, og skolestuen blev pyntet af de ældste elever.
Lærer Ring så lige overrasket ud hvert år, og viste sin glæde ved det store arbejde der var
gjort for ham. Han læste historie for os og vi fik flødekarameller, vi fik tidligt fri, for den dag
skulle han også på jagt.
Når vi nåede 1. december, blev der tegnet med farvekridt et Juletræ på tavlen. Der var
tegnet 24 lys på og hver dag fik et nyt lys en flot rødgul flamme, og vi skiftede til at
bestemme hvad for et lys der skulle ”tændes”. Der var ikke nogen der prøvede på at viste
på den tegning, man havde i det hele taget respekt for andre og andres ting.
4. juledag var der juletræ kl. 18.oo i forsamlingshuset, Vi samledes i den lille sal. Vi var i
vort fineste tøj, og jeg husker endnu den rislen ned af ryggen, når fløjdørene blev slået op
og vi blev lukket ind til det store tændte træ der stod og funklede. Alle eleverne, vi var ca.
30, med forældre og søskende samt gamle elever var der, så der var flere kredse om
træet.
Vi sang flere julesalmer, lærer Ring læste historie og vi fik hver en stor godtepose.
Bagefter legede vi sanglege, da kneb det sommetider, at de store drenge gad være med,
så de forduftede lige så stille, men så var lærer Ring lige en tur udenfor forsamlingshuset
og fik dem genet indenfor igen.
En dag om sommeren hjalp vi til med at bære brænde og formbrændsel ind. Det blev
læsset af i skolegården, hvorfra vi bar det ind i brændehuset på sække. Vi havde fat i
hjørnerne på sækken og var 2 om hver, nogle læssede på og andre bar ind, så det gik
hurtigt. Ring stod og dirigerede tropperne og kom med små opmuntrende tilråb. Når vi var
færdige, godt sorte og støvede, kom belønningen i form af en historie, og en håndfuld
flødekarameller. Dengang fik man jo ikke slik til hverdag som i dag.
Engang var der blevet konstateret lus hos nogle elever. Sygeplejersken kom og vi kom ind
i privaten, en af gangen og fik noget ækelt stads smurt i håret. Jeg mindes det var så
stærkt, at vi dårligt kunne få vejret.
Det var vist nok i 1948 der kom nye retskrivningsregler, nu havde vi ellers lige fået lært
hvad der skulle skrives med stort, og fået lært at skrive de store bogstaver med de rigtige
sving og buer, og så pludselig skulle vi til at skrive det meste med små bogstaver, men det
kom vi nu hurtigt efter.
På et tidspunkt begyndte vi også at gå i skole hver dag, det var underligt, at vi skulle til at
læse lektier samme dag, som vi havde været i skole, det havde vi ellers brugt fridagen til.
Til gengæld skulle vi så ikke i skole om lørdagen. På det tidspunkt blev skolestuen delt i to.
Den skillevæg der blev sat op var i hvert fald ikke lydisoleret, for vi kunne tydeligt høre
hvad der foregik på den anden side af væggen. Når der nu skulle være undervisning i to
skolestuer på en gang, indebar det også, at vi skulle have en lærer mere.
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Der blev derfor lavet en lejlighed på 1. sal ovenover skolestuerne. Vi fik en meget sød, ung
lærerinde, som vi desværre ikke beholdt så længe, hun fik job på en anden skole. Vi fik en
ny lærerinde, denne gang en med hornbriller og knold i nakken. Der var ingen tvivl om
hvem af de to der var mest populære.
Medens skolen blev lavet om, gik vi i skole i den lille sal i forsamlingshuset. I
middagsfrikvarteret, som var længere end de andre, gik lærer Ring hjem, og så listede vi
os ind i den store sal og legede tagfat , Det var ellers forbudt at komme derind, men vi var
sikre på, at det opdagede han ikke, for der var sat en vagtpost udenfor til at holde øje med,
når Ring gik hjemmefra, og alt var lutter idyl, når han nåede hen til forsamlingshuset, men
han var nu alligevel den mest snu, en dag havde han, uden at vi opdagede det, tegnet
nogle krydser med kridt på gulvet, de var selvfølgelig blevet visket ud, da vi løb rundt
derinde, så der vankede en ordentlig tordentale, og vi kom ikke mere i den store sal.
Hænderne sad nu ellers løst på lærer Ring, så det var tit en eller anden fik en lussing, og
syntes han forseelsen var særlig grov, havde han et reb, han slog med, men det var kun
drengene, der blev slået med det, - jo, hans temperament var der vikke noget i vejen med.
Hver sommer var vi på en eendags udflugtstur med forældrene, det var som reglen altid et
eller andet historisk sted, vi skulle se på vejen ud til de fynske strande, hvor vi gik i vandet
og legede forskellige lege på strandbredden. Der var som regel et hotel hvor de voksne
kunne købe kaffe og et ishus, hvor vi brugte den skilling vi havde fået med hjemmefra,
Dengang var der ikke noget der hed lommepenge. Til sidst spiste vi den medbragte mad.
Vi var som regel i bus, da der ikke var så mange forældre der havde bil. Den allerførste
udflugt jeg var med på foregik pr. hestevogn, der var pyntet med blomster og grene. Turen
gik til ”Kratholm dyrepark”. Hestene blev opstaldet, medens vi så på havens dyr.
Desværre regnede det det meste af eftermiddagen, men alligevel var det en stor
oplevelse. Vi syntes dengang vi var kommet langt hjemmefra, selvom det i kilometer ikke
var så langt. Det var også spændende at følges ad så mange hestevogne.
Vi fik svømmeundervisning om sommeren i ”Den gamle Have” i Allerup, men jeg mindes
kun det var en sommer, vi var afsted. Vi cyklede derover med lærer Ring i spidsen og
ellers fulgtes vi ad to og to.
Fysik skulle vi også undervises i, men det var mest om sommeren, for så foregik de
forskellige forsøg ude i skolegården, der var jo ingen fysiklokaler. Gymnastik havde vi
heller ikke, så om sommeren spillede vi alle sammen kurvebold i skolegården, og om
vinteren var vi i forsamlingshuset til gymnastik, men så vidt jeg husker var det kun pigerne,
hvad drengene blev undervist i imedens, mindes jeg ikke.
Rigtig eksamen med karakter havde vi heller ikke, det var nærmest en slags overhøring,
hvor præsten og skolekommissionen samt vore forældre var og hørte på, medens vi læste,
regnede og skrev diktat. Når det var overstået, fik vi fri, og så gik turen hen til Brugsen og
købmanden, hvor vi købte slik for den ene krone vi havde med hjemmefra. Nogle gange
legede vi i forsamlingshuset om eftermiddagen, men ellers kørte vi hjem og fortærede
slikposens indhold sammen med et par veninder.
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Vi var også på teater i Odense nogle gange i min skoletid. Vi var med toget fra Højby til
Odense. Stykket vi skulle se på teateret var nøje gennemgået hjemmefra. Lærer Ring
havde faktisk ene mand spillet alle rollerne for os og forklaret, hvorfor der blev sagt og
gjort forskellige ting, så vi virkeligt forstod stykket, når vi kom ud på teateret.
Lærer Ring var fra Jelling, og en gang var vi på en eendagstur derover for at se
gravhøjene samt Jellingestenene og kirken, og igen havde han fortalt det hele så levende
for os hjemmefra, at det for os virkede som et gensyn med de ting o steder vi så, selvom vi
aldrig havde været der før. Vi havde madpakker med, dem fik vi lov til at spise på et hotel i
Jelling mos at købe en sodavand på stedet. Det var en dejlig tur og en stor oplevelse for
os.
Jeg mindes også en gang han spillede dukketeater for os. Det var en oplevelse at se og
høre ham lægge stemme til de forskellige roller, samtidigt med at han førte dukkerne på
scenen.
Det var et eller andet historisk stykke. Dukkerne var kunstfærdigt udskåret og ridderne, der
kom på deres heste mellem skovens træer var et flot syn.
Jeg var kun 6 år da jeg kom i skole, så jeg gik i Højby skole i 8 år. Jeg ser tilbage på disse
år med glæde, ikke mindst takket være lærer Ring.
Asta Andersen

Skolebilledet fra 1948
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Om lærer Rings virke i Højby
Af: L.K.

Året 1917 kom Ring´s til Højby skole som lærerfolk efter nogle år i Torsted i Vestjylland,
hvorfra Ring tit fortalte mange ofte muntre oplevelser og episoder.
Ud over sit arbejde ved skolen, kom Ring ret hurtigt med i mange gøremål indenfor
sognet, først og fremmest som kirkesanger ved Højby kirke, en opgave han havde de
bedste forudsætninger for, og som han omfattede med stor interesse og alvor gennem
mange år.
Ret hurtigt blev han formand for ungdoms – og foredragsforeningen, hvor han ligesom
skabte nyt liv i ungdomsarbejdet, dels ved at arrangere folkedans, tableu`er,
fælleslæsning, en forløber for de senere dilettantkomedier, og ikke mindst ved mange
foredrags – og oplæsningsaftener, hvor sognes øvrige beboere deltog.
Som oplæser var Ring selv også meget virksom. Ved det årlige” Kørmesgilde” var det fast
tradition at begge læserne, Frovin Jensen og Ring underholdt med oplæsning af en eller
anden dialog, et mindre stykke eller lignende.
Ring var i det hele taget stærkt engageret i mange af tidens spørgsmål og opgaver, såvel
sociale som nationale. F.eks. husker jeg fra ”Kørmesgilde”, hvor mange af sognets folk var
samlet, at Ring påtalte den daværende mangel på alderdomshjem, en opgave som
kommunerne senere har løst. Ligeså var han en varm fortaler for Sydslesvigernes skæbne
og vilkår, han var selv meget aktiv indenfor de nationale foreninger og fik flere kendte
talere fra Flensborg og Sydslesvig hertil.
Ring var meget alsidig, havde mange interesser var bl.a. også en ivrig jæger, vistnok ikke
så meget for jagtens skyld eller udbyttets skyld, men nok så meget for oplevelsen i naturen
og dens skønhed, som han forstod og værdsatte.
Også rent selskabeligt var han højt værdsat, ikke mindst ved de årlige fællesjagter med
efterfølgende jagtgilde for lodsejerne. Som nævnt var Ring en meget alsidig også
kunstnerisk begavelse, beskæftigede sig meget med tegne – og malerkunst, selv betragte
han sig kun som amatør, men hans mange skitser, tegninger og malerier fra Højby´s
omegn og smukke naturområder, er stadig til stor glæde i de mange hjem, som Ring
igennem årene glædede med sine hilsner til højtidelige lejligheder. Ligeledes har mange
fra Højby, nu bosat rundt omkring i landet, hængende et af Ring`s billeder, som minde om
deres barndomsegn.
I denne forbindelse må også nævnes de mange dekorationer eller teatermalerier Ring
lavede til de årlige dilettantforestillinger i Højby forsamlingshus.
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f.v.: Elisabeth,Signe, Jens Ove, og Laurits
v.f.: Cille og lærer Ring

Også musikken dyrkede han, og var i mange år en ivrig deltager i ”Fynske musikanter”,
som bratschist og janitshar.
Fra sin tid som ung lærer på Ryslinge højskole, havde han meget samkvem og venskab
med dirigenten, komponisten Thorvald Aagaard. Senere udgav eller skrev Ring en bog
eller biografi om ungdomsvennen ”Thorvald Aagaard Menneske og Musiker”.
Efter broderen Oluf Ring`s død, skrev han ligeledes en bog om ham, ”Et liv i dansk
folkesangs tjeneste”.
Også på andre områder viste Ring interesse for sognets anliggender, var i en periode
medlem af Højby sogneråd, og i en længere periode formand for Højby menighedsråd.
Ring var med hele sin færd og virke en værdig repræsentant for datidens lærerstand, en
lederskikkelse der med sin personlighed prægede sit sogn på mange måder, en skikkelse
vi vil bevare i respektfuld og taknemlig erindring.
L.K.
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Ungdomsforening – Teater og Musik
I ungdomsforeningen for Højby og Omegn, - nuværende Højby Foredragsforening har
Ring lagt et stort arbejde i den tid han boede i byen.
Efter at foreningen havde ligget stille en del år, var der nogle unge der indkaldte til
generalforsamling i maj 1919 for at få foreningen genoprettet. Efter det var besluttet at
forsætte enedes de fremmødte om, at der skulle rettes henvendelse til en af byens lærer
og i første omgang til lærer Ring, om han ville indtræde i bestyrelsen. Det var samtidig
besluttet, at kun ugifte kunne optages som medlem. Dagen efter rettes der henvendelse til
Ring, han lovede at imødekomme ønsket. Den 11. juni var det første bestyrelsesmøde.
Der blev Ring valgt til formand. Den 18. juni var det første møde, og der læste Ring
Heibergs ”Nej”. – Ring var formand til 1927, hvor han efter eget ønske trak sig ud af
bestyrelsen. Han havde trukket et stort læs, når vi tænker på, det var unge der udgjorde
resten af bestyrelsen, og på det tidspunkt var det karle og piger fra landbruget, hvor der
var skiftedag både til maj og november.
Mange ville gerne prøve noget nyt, den lange formandsperiode tyder på, at Ring har haft
et godt samarbejde med ungdommen.
Musikken var også en del af Rings liv. Ved en koncert i foreningen leverede musikken af
fru Karl Jensen og Ring. Programmet var, Beethoven: Serenade, Grieg: 2 danse, sange af
Carl Nielsen og Romberg: Børnesymfoni. – Ring medvirkede ved en senere koncert i 1955
som medlem af ”Fynske Musikanter”.
Der har gennem årene været opført flere dilettantforestillinger i foreningen, hvor lærer Ring
har medvirket. Han kom ind i det som instruktør i 1951. Under indøvelsen af stykket ”Min
egen dreng” afgik instruktør Hans Chr. Karlshøj ved døden. Efter begravelsen hvor
læsningen blev genoptaget, blev Ring bedt om at være instruktør. Af andre stykker som
han har været instruktør ved er ”Kobberbryllup” og i ” Brdr. Østermanns huskors”.
Det fremgår af nogle billeder, at Ring også har været medvirkende i nogle opførelser.
Som tak for sin indsats i foreningen fik han en gave ved sin afsked i Højby. Samme år
afholdt foreningen 50 – års jubilæum. Til festen havde han skrevet en prolog. Den sidste
gang han medvirker er ved nytårsfesten i 1957, hvor han holder talen.

Fra: dilettantforestillingen ”Min egen dreng”. – 1951
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Jagtforeningen
I 1929 indbød Ejner Nielsen, ”Bakkegården”, jægerne i Højby for at drøfte oprettelsen af
en forening. Der mødte 6 gårdejere, samt lærer Ring. Resultatet blev starten på
foreningen og valg af en bestyrelse. Ring valgtes til revisor.
Der var 8 a og 30 b medlemmer. A- medlemmerne er aktive jægere, B – medlemmerne er
dem der har jord, hvor jægerne må gå på jagt.
De sidst nævnte var altid indbudt som gæster til jagtgilderne, og så var der dem der
hverken gik på jagt eller havde jord, men godt ville med til jagtgildet. Det fortælles at de
gav en flaske brændevin som adgangstegn.

Jægerne ved Kærsagergård - 1931

Hvor mange træffere Ring har haft fremgår ikke, men der blev nedlagt 15 harer, 6
agerhøns og 1 fasan. Året efter er jægerne dygtigere, da nedlægges 61 harer, 35
agerhøns og 12 fasaner.
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Ved fællesjagten den 2. oktober 1939 samledes jægerne ved kirken og nedlægges
blomster på 2 grave og Ring holdt en kort mindetale, hvorefter jagten gennemførtes i
øsende regn.
Den 26. januar 1942 ved en sammenkomst i forsamlingshuset blev det vedtaget at
udnævne lærer Ring til æresmedlem af jagtforeningen.

Jagtgilde har været afholdt næsten hvert år, men det fremgår ikke, hvorledes det har
forløbet ved selve festen, men forud var der en fællesjagt. Et lille indtryk kan vi måske få,
ved at se på jagtgildet 1944.
Der deltog 110 personer, det var jægere og lodsejere. Det fremgår at der blev brugt 12
harer, 13 fasaner og desuden blev fra Ravnholt indkøbt 2 spidshjorte a´43 kg. (pris pr. kg.
kr. 2.20). Til vildtspillet anvendes 12 harer, 6 fasaner, til aktionen 14 harer, 17 fasaner og
2 agerhøns.
Festen havde et udmærket forløb, Vi skal frem til 1947 for at se, hvad der blev drukket til.
Da var det samme deltagerantal, altså 110 personer. Til kødet blev der spist 25 kg.
brunede kartofler og 50 kg. skrællede, af drikkevarer 14 fl. Akvavit og 5 kasser øl (a`50
stk.).
I 1945 var jagtgildet flyttet til Allerup forsamlingshus, da Højby forsamlingshus var under
reparation efter de tyske flygtninge.
Ved generalforsamlingen i 1954 afgik Ring som revisor, som han havde været uafbrudt
siden 1929.
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Fynske musikanter
Af: Bent Ødegaard

En af de foreninger hvor Ring har været med i mange år og lagt et stort arbejde i er
”Fynske Musikanter”. Foreningens tilholdssted var i Ryslinge.
Det er svært at finde noget sted i bøgerne hvor han nævnes, da det var ham selv der førte
dem, som han kaldte dagbøger, men af den måde hanskriver på, kan vi det har givet
mange dejlige oplevelser.
De instrumenter4 han har spillet på var mest trommer og bratsch ved enkelte koncerter på
violin.
Af programmerne fremgår det, at det meste var klassisk musik med et meget varieret
program. Broderen, Oluf Ring, har komponeret musik tilegnet ”Fynske Musikanter”. Det
har været spillet ved flere lejligheder.

Fynske Musikanter ca. 1951

I mange år blev orkesteret ledet af Thorvald Aagaard. Medlemmerne har været glade for
at have ham som leder, der har været en god stemning, når de var sammen, også i den tid
de tilbragte sammen på rejser.
Af kendte musikere Ring har spillet sammen med skal nævnes Laurits Hansen, Allested
og hans to sønner (Henry og Leo).
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Det var med vemod de tog afsked med Leo, men samtidig lidt beæret, da han var optaget
til at spille i radioorkesteret, i konkurrencen ved optagelsen medvirkede 167 deltagere og
Leo blev nr. 2. – Det fortæller lidt om det niveau musikerne har haft.
Af lokale udøvere var foruden Ring, Chr. Jensen som boede på nuværende Svendborgvej
435. I 1938 havde han sølvbryllup, og da skriver Ring i dagbogen, at det blev besluttet at
spille for ham kl. 6,30 om morgenen, det skulle hovedsagelig være blæsere.
Ved ankomsten om morgenen holdt der en lang række biler, der var mødt 19 musikere,
det må siges at være en festlig start på dagen.
Af andre fra Højby var der Niels Peder Jørgensen som boede i Musegyden. De fleste
koncerter blev holdt i Ryslinge, men der har også været koncerter mange andre steder på
Fyn. Enkle gange var de i Jylland, hvor de besøgte flere steder og afholdt koncerter.
Turen i 1926, til Vestjylland forløb med start den 2. juni i Thyregod, den 3. Vestbirk, den 4.
Herning, den 5. Ringkøbing, den 6. Ølgod og afslutning den 7. i Jelling.
Ved komponist Carl Nielsens død i 1931 skulle de spille på Mors, det blev aflyst, da
dirigenten skulle til begravelse, men der blev aftalt de skulle komme året efter, da de gerne
ville have besøg af dem. Da de besøgte dem året efter, udtalte de glæde over at høre
musik fra Carl Nielsen og Klaus Berntsens land.
En anden tur de var på til Jylland, skulle de indtage frokost på Hejse Kro og derfra videre
til Holstebro, hvor de skulle gennem Jelling. Ring var kørt i forvejen, og da de kom til
Jelling, stod Ring ved vejen og bad dem køre ned af en sidevej til hans fødehjem, der stod
hans fader og moster og tog imod.
De blev budt ind til kaffe med flere slags kager, det var Rings fødselsdag derfor denne
afbrydelse af turen. De havde det så hyggeligt, så de var ved at komme for sent til
Holstebro.
Ring startede i foreningen ved årsskiftet 1923 -24 og var med til september 1958, hvor han
skriver i dagbogen, at han på grund af sygdom ikke kan være udøvende musiker mere.
Bent Ødegaard

Kilder:

”Jellinge nyere historie”
Højby foredragsforenings protokol
Højby jagtforenings protokol
Fynske Musikanters dagbog (Ringe lokalhistorisk forening)
Højby lokalhistorisk forening
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