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s?sc/ op uc/sz? opkzŝ sẑ sk. /Vsẑ  c/sk c/̂ s/ŝ  s/g ozr? 
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Ringsted Bhvaaben.

kt Micitpunkt i Zagnliäen.
ktt forste Ringsted r<ys T ilb liv« lse 

til noget bestemt Tidspunkt i tands- 
delens «ller Rigets aridste sagnhyllede 
Fortid, lader fig selvsagt ikke göre. 
Dens forste Historie falder sammen 
ined vore aridste kandsbyers. Dens 
Navn belyser dens plads som et af 
Bebyggelsestidens forste Bosteder.

For uendelig lorng« fiden er Sko- 
vene bleven troengt tilbag« fra dette
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Dmraade. Dg de, der er kommet 
til at bo og bygge her, har slaaet 
dyb Rod i den lerede Bakkeknude, der 
danner Grundlage for Iordsmonnet 
t Ringsted og narmest« Dmegn.

Fra fsrst af et sättigt Bosted, hvor 
Mennefker, faa i Tal og sättige paa 
Hjalpekilder, trcengte fig sammen til 
falles Varn mod menneflelig« eller 
-yrifle Fjender, blev Bostedet ved 
sin Beliggenhed snart noget af et 
Midtpunkt for Folk, der drog her og 
hid.

Thi var end Lamkoemmet af en 
noget anden Slags «nd i senere Tid, 
faa var dog saaledes be-
liggende, at forte end alle sjallandfke 
Veje ikke til Byen, faa forte de gen- 
nem den. Modvest — tat paa den 
anden Lide Äadraget — begyndte i 
hine fjerne Tider de störe Lkove, og 
mod Gst, langt narmere Byen «nd 
nu, strakte fig Udlobere af de mag- 
tige Skovstrakninger, som lukkede Ring
sted Herred ude fra det Gmraade, der 
kan sartegnes me- kejr« som Midt
punkt. „Aarehave" er Rest af en 
saadan Udlober.
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Gm Dprindelsen til Navnet Ring« 
sied har man kun Gisninger.

Lom bekendt har Försters som 
Lteenstrup og andre forlorngst fast- 
flaaet, at i vore kandsbynavne ind- 
gaar oste personnavne i forste ted 
som Vidnesbyrd om, hvad den forste, 
der fastede Bo paa -ette eller hint 
Lted, hed. Forfatteren Lig. Nygaard 
striver i en kifhandling om danste 
Person- og Ltednavne i Historist 
Tidsskrist, at det forekommer Ham 
aldeles ikke usandsynligt, at Navnet 
Herinc künde indgaa i Stednavnet 
Ringsted. herinc er et orldgammelt 
Nordist personnavn.

Lfterhaanden som Lamfundet voxer 
i Lvnen til Lamvirken og Lammen- 
flutning, bliver Ringsted et Lentrum, 
-aade politist og religiös! sei.

Det er en Rendsgerning, at de for- 
stellige tandsbysamfund tidligt flut- 
tede fig sammen i herreder. Men 
medens der ikke ellers i Danmark 
findes en eneste By, som ved haand- 
gribelige Beviser kan godtgore fit



Hcrvd som Tingsted, er Ringsted i 
Stand dertil.

De tre gamle Tingsten. der den 
Dag i Dag ligger paa Ringsted Toro, 
er i enhver Henseende uomstodelige 
Vidnesbyrd. I  maaske haivandet 
Tufinde Aar eller mere har de ligget 
som de tavse og dog saa talende 
Vidnesbyrd om Stedets Betydning for 
de omboende Mennefler.

I  Spidsen for en saadan paa en 
vis Alaade „juridifk" afgrcrnset Egn 
stod Hovdingerne eller som de senere 
i Sagaerne ofte navnes Ronger.

Af Sagnkongerne skal Frode Len 
Fjerde, til hvis Eid Saxo knytter en 
Del af Starkoddersagnene, have boet 
i Ringsted fliftevis med Lejre. Gg 
den celdre Eddas Avad fortceller, at 
Rang Sigmund ffcenker 
til Sonnen Helge H undingsbane

„Hognes Datier skal Du eje, 
og i Ringsted skal Du bo, 
have Sejr og mange Lande, 
da er Rampens Eid forbi."

Dett« har dog mindre Interesse i 
Forhold til Beretningerne om Byens
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religiöse Betydning ihedenskabetsDage, 
sorrlig paa vikingetiden, da klsalarren 
stod i sin fuldeste Blomst.

Gudsdyrkelsen forestodes af de verds- 
lige Hsvdinger i -eres Ggenskab af 
G o-er (r: Gudernes Nellemmcend). 
Ringsted var ikke alene Rlidtpunktet 
for «Lgnens Gudsdyrkelse. Nej, efter- 
haanden som Danerfolket former fig 
mere og mere som en Enhed, bliver 
Byen i Ajcellands 2Nidte ogsaa i 
visse Tidsafsnit Lentralbyen for hele 
Fallet, til hvilket, som kendt, den 
Gang ogsaa horte Folkene i de skaanske 
Lande.

Hvert 3. klar holdtes der i Ring
sted et stört Gudeoffer for hele Ljcel- 
land, hvert 9- klar en Dfferfest for 
„hele Landet".

Sandsynligheden taler da for, at 
paa den Tid, da -en hedenske Guds
dyrkelse i Äsalcerens Form har naaet 
sin fasteste Lkikkelse, har der i Ring
sted staaet en merglig Tempelbygning 
saf Tree). D denne Tenrpelbygning 
sGudehovet) stod Trcebilleder af 
klserne Gdin, Thor, Tyr, Frey og hvad 
de alle hed, og her fejredes da de störe Llot.
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her ligger ogsaa den störe hsv- 
dingehal, ltgeledes af Tr«, hvis Vagg« 
er kl«dt med Akjold« og blinkende 
vaaben, og i hvis Midie et magtigt 
Baal flammer ivinterkoalden. Bag 
dett« hcrver hojsadet fig med sine ud. 
flaarne hsjs«deststter, der havde norsten 
religiös Betydning.

Markvardigt og mangfoldigt vex- 
lende har kivet ogsaa i hine fjerne 
Tider formet fig for Niennefkene. 
Bien first« vi vor Dpm«rksomhed 
paa det bestemte Lied, vi beskorftig« 
os med, lsnner det fig at forestille fig 
hine Ltunder, da kivet har ytret fig 
i sin mest midtsamlede Form.

Dette skete, naar Folk fra hele Lan
det stavnede hid til Tings og til 
Gudsdyrkelse. Det figer fig selv, at 
naar slige hojtidsstunder indtraf, om- 
dannedes alle Forhold fuldst«ndig.

Den störe Osterfest find« Lied under 
hsvdingens Forscede. her stod Klirrt 
med den heilige Ring, ved hvilken Ed 
aflagdes, og med Gfferbollen til at 
opfange Gfferdyrets Blöd. Naar 
Bloddampen« steg mod himlen, og 
naar Akjaldene kvad til Vöudernes
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Lov deres enstonige Avader, datroed« 
Folket, at det tilbad fig Frugtbarhed 
over Kgrene og bkrigerlykke i Aam- 
p«n mod Modstanderne.

Saa langt tilbage kan vi tankeos, 
at vi moder en Tid, da selv Menne- 
fler — Trall« «ller Arigsfanger — 
bragtes som Gfre til Guderne, idet 
de blev hangt i Gfferlundens gamle 
Traer. Dg inde i Gudehovet hen- 
gav Menneskene fig efter GfretsFuld« 
bringeise til et umaadeligt ALderi og 
Fylderi, saaledes som det ventelig 
maatte vare Guderne velbehageligt, 
naar de selv solle fig tilfredsstillede 
ved de ydede Dfre.

Siden holdtes der Ting, og da saa' 
de aldgamle Stene, der den Dag i 
Dag paakalder den Forbigaaendes 
Gpmarksomhed, hvorledes fri Mand 
med Svard ved Land ogSkjold paa 
Arm traadte frem og forklagede eller 
forsvarede deres Sag mod Hinanden.



Kmg8lecki Miääelaläeren.
Klosterets Grundltrggelse.

Da Rigsenheden fcrstnes og Sjcel- 
land bliver den kandsdel, der afgiver 
Siedet for det fcelles Aonaescede, bli- 
ver det ikke Ringsted, der vinder P ri
sen.

Det er tejrekongerne, der beherfler 
den sencre Sagntid, og det bliver den 
narr Lejre opvoxende Stad Roskilde, 
som bliver Rigets Stad. '

langt,op i Tidfn har Ring
sted By Mverleveringerne for sig. 
paa  den Tid — for godt ^000 klar 
siden — da d§n nordiffe Araft giver 
sig sit ejendommeligste Udflag i Vi- 
kingetogene, er Ringsted utvivlsomt en 
af Sjcellands anseligste Byer.

Vikingetidens Danevcelde naar sit 
Toppunkt under Anud den Store 
(l0^3—l0Z5), og det vidcs Mr. Trap), 
at der paa dette Tidspunkt blev 
slaaet LRont i Ringsted. paa en 
D7snt fra den Tid ncevnes Byen 
Kresta. kllene dette fortceller jo om
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Byens Betydning i den Tid, da Dan- 
mark og England var 4t Rige.

Men ogsaa i andre henseender 
spinder Historien sine, Traade om 
denne By. Da Aristendommen mod 
Slutningen af det forste Tusindaar 
efter Aristi Fodsel vinder Fremgang 
i Danmark, og da den nyfodte Vonge» 
magt ser sin Kordel ved atslutteFor- 
bund med den ny karre. er det givet, 
at dette maa afspejle sig ogsaa i de 
Tildragelser, der scertegner Ringsteds 
Historie.

Vi har set, hvorledcs Ringsted som 
Vffersted havde kandsbetydning for 
heüenskabet. Man kan da sige sig 
selv, at det er af Betydning. at Ari- 
stendommen kan ramme hedenflabet 
netop i et af hjcertestederne.

Anud den 5tore, hvis Regeringstid 
giver Aristendommen det storrkeste Fod- 
fcrste i Danmark, var stoerkt optaget 
af den Tanke at samle det danfke og 
angelsachsifks Folk til en Enhed. En 
Mcrngde kirkelige Mcend blev ind- 
kaldt fra Rigets engelfke til dets danfke 
Del.

Dm det er under denne Ronge eller



forst under Svend Lstridsen sslXs?— 
76), at Benediktinerklostret i 
Ringsted grundlorgges, lader fig vist 
ikke med Sikkerhed stge.

Men det tsr norsten betragtes som 
givet, at Knud den Store med sit 
sikre politifleBlik og med fin varme 
Ndhu for Aristendommen har draget 
Dmsorg for, at denn« allerede i Hans 
Regeringstid har faaet fikkert Fod- 
forste paa dette Sted, hvor Sjorllands- 
sarernes Veje samledes fra fordums 
Tid.

2  hvert Fald knyttedes over denn« 
By den Forbindelse mellem «ngelfl og 
dansk Rirkeliv, som senest fornyedes 
Sennem en engelfl Rirkereprasentants 
Norrvorrelse ved Genindvielsm af St. 
Bendts Rirke i 1909.

Vi skal ikke her ind paa en Lkil- 
bring af Rirkens Historie (se herom 
bl. a. „Ringfted Lolketidende" Nr. 
298 l906, og samme Blads Fest-
numer t Nnlcdntng af Rtrkens Gen- 
indviels«, 2s. M arts l909) Rul- 
turelt og kirkeligt set skal viblotpege 
paa, hvad det betod for Byen og 
Egnen, at den blev Hovedscedet for «n
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<lf de hojft dannede og mest nidkorre 
Munkeordener.

„De (Benediktinerne) underviste Gm- 
«gnens Born og opdyrkede de «de 
Lieder. Alostrene blev rig«, dels ved 
eget Brbejde, dels ved Gaver." (t. 
Moltesen.)

Fra en svag og ringe Begyndelse, 
under hvilken de indvandrede britifl« 
Munke har maattet bo i deres faltige 
Trorhstter, truet af Hedenfkabets M«g- 
tige, voxer Alostret sig storrkt.

Gg i Tiden omkring Lvend Lstrid- 
fens Dod faar Ringsted sin forste 
Airke, idet Roskilde-Bispen Svend 
N orbagge hjcelper Benediktinerne i 
Ringsted til Vpforelse af den Fraad- 
stenskirke, hvis Rester den Dag i Dag 
ligger gemt under Gulvet foran hoj- 
koret i den nuvcerende Airke.

politifk fei vidner talrige Gm- 
standigheder om Byens vedblivende 
Bnseelse. Knud den Heilige, der ikke 
alene vilde maale sig med sin For- 
ganger, „den Store", og derfor med 
scerlig om end mislykket 2ver h«rv- 
dede Muligheden for «n fornyet danfk- 
«ngelfl Forbindelse, omfattede ligesom



Rnud den störe ogsaa Ringsted med 
Interesse; ogsaa paa Hans Tid var 
Ringsted Msntflagningssted, og her 
ncrvnes fra -enne Tid Montmesteren 
kilfword, et Navn, der vistnok kan 
synes at tyde paa engelsk Vprindelse.

Aelve R lostre ts  Historie Hörer jo 
strcengr taget ikke ind under Behänd- 
lingen af Ringsted Robstads Historie. 
Men for at kuyne maale den offent- 
lige Interesse, der i Rlostrets Dage 
har knyttet fig til Byen, maa enkelte 
.^orhold dog fastholües.

Erik Lm une skcenker saaledes 
ss25 Ringsted RI oster halvdelen af 
Ringsted Akov m. m.

I  et Dokument, dateret Haraldsted, 
skcenker Avend G ra t he endvidere 
hele Midsommergcelden sen Akai) af 
Byen til at klcede Munkene med, 
visse Brbejdsdage af Bonderne til 
Mejning i hostens Tid (hoilket kal- 
des Dagsvcerk), halvdelen af Bvens 
Mark, en Eng, et Mollested og „This- 
lund Akov". Da dette sker umiddel- 
bart efter den störe Borgerkrigs Ud- 
brud, ser man deri et behcendigt po- 
litisk Trcek fra Svends Aide for at



vinde sig Tilhcengere i denne Del af 
Landet.

Valdemar den Store tilsksder — 
rimeligvis efter Skrinlorggelsen af 
Anud kavards tevninger — Hof 
Airke i Holland til Alostret. End- 
videre skornker Han — og det faar 
blivende ^ndflydelse for Byen — 
Ringsted B ys M ark og Tiender 
samt en Del Gods i kynge, Bjerge, 
Ärvestie sklversi) og flere Sieder til 
Alostret.

Dronning Sofie, A nud  den 
S jette og Hertug V aldem ar (senere 
Sejr) gav ligeledes Alostret betydelige 
Gaver.

23 klar efter Skrinlorggelsen tillargger 
Valdemar Sejrs senere Samtidige, Bi- 
skop peder Sunesen Alostret Ring
sted St. D ohannes Airke, den da
narrende Sognekirke, der laa i St. 
hansgade — samt Benlsse Airke med 
samt denne Bys Tiende.

Vg s203 skornker samme Bisp alle 
Rettigheder af Tiender og helligbrode, 
som ellers skulde tilfaldeRoskildeBispe- 
stol fra Alostrets Bonder og Bryder, 
til Benediktinerklostret, mod at dette



svarer en norrmere fastsat tzdelse i 
Form af Mel til Bispens hushold. 
ning.

Ggsaa A bsalon  skanked« betyde- 
lige Lkatteindtorgter til Alostret. 1309 
faar det af Bisp D lu f Avorrkeby 
Airks som Gave. Dg 1319 gav 
E rik  M enved for sit Graosted i 
Airken „Munkeholm og Munkeholms 
Fang, som er venderop, Tordrop, 
Bretved, Drauerup og Arnak« (det 
nuvcerende holbcek Amt).

Endelig 1^11 flarnkede Dronning 
M arg re th e  Alostret 5osby i kove 
herred og 2000 Mark lybsk; af disse 
skulde de s500 anvendes til Alostrets 
Bygning, mod at der til Gengceld 
skulde lasses en eoig Aartid — en 
aarlig Messe til evig Tid — over 
Dronningen i 5t. Bendts Airke. De 
andre 500 Mark skulde gives til trorn- 
gende Menneflers Underhold.

De mange Airker, der skosnkedes til 
Alostret, frigjordes forst efter Reforma
tionen paa Frederik den A ndens 
Tid, da det befaledes Abbedern« i 
Ringsted og 5oro og prioren i Ant- 
vorskov at udlcegge prastegaarde til
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de under Alostrene borende Airker, 
hvis prcrster h id til havde boet 
paa Alostrene og ikke iblandt Me- 
nigheden.

*  -I-

To Mcrrkedage.
5t. A nuds Dag og V aldem ars 

Aongenavnl
De to Navne — Amid og Valde- 

mar — Hörer jo egentlig sammen. 
og hvad er naturligere end, at Byen 
R in g sted  bliver Bindeledet?

har Valdemar Atterdag forbundet 
en Historist Tanke med Valget af 
heilig Amid Hertugs Dag. Len 7. 
Januar, s3H9 til Fremlaggelse af 
Redegsrelsen for sit storflaaede Aonge- 
vorrk: Danmarks Riges Genrejsning?

Fra Ringsted var ALttens Glans 
straalet ud over Hel« den katholste 
Verden. I  Ringsted sov LEttens 
bedste RIand den evige 5svn under 
Airkens hvorlvinger. I  Ringsted 
havde Valdemars ulykkelige Fader, 
Thristoffer den Anden, i s326 sluttet 
det forsmadelige Forlig, der vel lod
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Ham komme tilbage som Danmarks 
Äonge, men kun af Navn . . .

Valdemar Fitterdag, der forbandt 
en politisk Nkening med alt, hvad 
Han foretog sig, har sikkert Heller ikke 
forsomt det i dette Tilfalde.

For Ringsted By betod denne Dag 
ogsaa et Wendepunkt, Vi har Hort, 
hvorledes den vandt fremad i Valde- 
marernes Tid og derefter.

Til Gengald var Ulykkerne ström- 
mede ind over den fra den Dag, <Lhri- 
stoffer den Finden blev Ronge.

Under de fortvivlede Rampe, Val
demar Fitterdag forte for at rioe 
Ajalland ud af kolstenernes hander, 
var Ringsted gentagne Gange Ud- 
gangspunktet for Hans Foretagender.

Iulen ^3^3 havde Byen set Val- 
demars velrustede harr samle fig og 
flaa kejr her, hvorefter Han forte den 
mod den starke Fastning Taarnborg 
ved Aorsor Nor. Lremstodet mis- 
lskkedes fuldstandigt, og Valdemar 
maatte vende tilbage til Ringsted 
med uforrettet Lag strax over Nyt- 
aar, hvorefter Haren blev oplost.

Da Dulen stob for Doren,



var Ringsted alter Arigens Nlidt- 
punkt. Men denne Gang kam 
Ulykken over Byen; den blev taget 
med stormende tzaand af Holstenerne 
og udplyndret.

paa Boggrund af disse alvorlige 
Tildragelser frembyder Tildragelserne 
paa Anud ^ertugs Dag et lyst 
og ildnende Billede.

Det sonderlemmede Rige, som Val« 
demar Ntterdag havde overtaget i 
s3^0, var endnu ikke samlet, men 
medens det kongelsge Landomraade 
den Gang havde vcrret bare s25 
Rvadratmile, var det nu sieget til 
^50 Avadratmile. Uhyre kln- 
strengelser havde dst kostet Aongen, 
og haarde Skalier havde den i 
Forvejen udpinte og brandskattede 
Befolkning maattet borre.

Nu vilde Valdemar aflcegge Regn
flab. Foruden den Ndel, som var 
bleven Uongemagten tro i de svundne 
urolige Nar, blev til dette hojtidelige 
Ting eller Danehof indbudt Gm- 
budsmcend saavel for Bondestanden 
som for Uobstorderne.

Ns Aong valdemars Redegsrelse
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ved denne kejlighed fremgaar, at Han 
i tobet af 8 A ar har brugt til Dnd- 
losning af pantsat Gods paa Ljal- 
land og omliggende Ger ialt ^0,000 
M ark Solo eller ca. ^2 M ill. Ar. 
A f bisse penge er de 9 M ill. ind- 
komne gennem Lkatter paa Folket, 
medens de tre M illioner er ydet af 
Aongen selv af den 5um, som var 
kommet ind gennem Afhoendelsen af 
det i fin Tid af valdem ar 5ejr hcer- 
tagne Estland.

historikeren Reinhardt betoner i 
fit fcengslende Vorrk om Valdemar 
Atterdag, at denne Aongens aabne 
Fremfcerd fikkert har bidraget til, at 
Folket med Gffervillighed har ydet 
Lkatterne; men noget norrmere ved- 
rorende denne Regnskabsaflorggelse, der 
altsaa knytter fig til den By, hvis 
Historie vi flildrer, kendes iovrigt ikke.



Kongebvläning yg Lanörling.
Glanstiden i Ringstcd Bys Rliddel- 

alders Historie falder sammen mcd 
Valdemarernes Tid.

Hvor stör Byen paa bette Tids
punkt har vceret, lader fig ikke fast- 
flaa. Der findes intet som helft 5por 
af Bygninger eller lignende, der kan 
fortcelle os noget i saa tzenseende. 
Dertil er Byen gennem Tiderne ble
uen hjemssgt af for mange Dlde- 
brande. Naar undtages Airken, er 
der ikke i Ringsted noget 6us, der er 
arldre end fra

Anud kavards Aanonisering og 
Aonnessnnen Anud den Ljettes Aro- 
ning er Jndledningen til denne Glans- 
ttd, -er for Airkens vedkommende 
holdt sig ubeskaaret til <Lrik Menveds 
Gravlorggelse — den sidste
direkte 2Etling af Valdemarernes 
Linie, der stedes til Dorde her

Anud den Ljettes hyldning paa 
Ringsted Ting er dertil Jndledning 
til eller vel rettere Uddybels« af en po-
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litist Skik, der holder fig i mere end 
^00 Äar, idet den sidste Uongehyld- 
ning,. der finder Lied her, er Chri
stian den Herdes.

Sc/xo, der forovrigt ikkii'dvÄler scer- 
lig indgaaende ved Tildragelserne i  
Ringsted i ss70, fortceller, at VÄde- 
mar den Store — efter de störe Tog- 
ter til Rygen og efter at have faaet 
pavens Tilladelse til at flrinlcrgge sin 
Fader og derved officielt erkläre Ham 
for Helgen — ved en Uundgorelse 
storvnede Rigens Adel til Ringsted 
paa St. hansdag norvnte Aar.

Uundgorelsesi udstedtes saa tidligt 
paa Aaret, at Uongen, mens For- 
beredelserne ti! hsjtideligheden i 
Ringsted fandt Sted, künde sende sine 
Skibe paa Langfart til de fjernere 
Dele af Bstersoen for at tugte So- 
roverne der.

Efter at dette er stet, vender Uri- 
gerne saa tilbage til Ringsted, „hvor 
Uong Valdemar med en stör Rlcrngde 
af Rigens Stormomd holdt Fest med 
kongelig prägt" (Saxo.)

Ved samme tejlighed stete der for
ovrigt efter Skrinla-ggelsen og Uro-



ningen det: at Biflopperne Helge af 
Gslo og S te fa n  af Upsala sieg op 
paa „et ophojet Sted" (maaffe de 
gamle Tingsten — hvem vedl) eg 
bad om Fred for Norge, som valde- 
mar truede. D g Norge fik Fred.

G g mellem Aongehyldningerne 
fslger saa i Tiden, der kömmer, de 
mange kigtog, der har Ringsted som 
M aal. '
' „ I  Ringsted monne de hende vente", 
hedder det om Dronning D a g m a r. 
Mg det samme künde hedde om de 
inange af den stolte Valdemars.ASt, 
der stedtes til Dorde her. I  Ringsted 
„hviles" de alle.

Under disse Forhold voxer Ulostrets 
Velstand og Byens selvfolgelig lige- 
jedes.

G g ind og ud af dens Gader og 
Slipper bevceger sig, naar herreds- 
ting og scerlig naar Landsting hol
des, stiftende Slcegter, der soger -eres 
Ret eller modes for at falte Besiut- 
ning i landsvigtige Säger.

h v i l te n  B e ty d n in g  h a r  de tre

21
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g am le  T in g s ten , der l ig g e r  p a a  
R in g sted  T o rv ?

Enhver, der garster Ringsted, gor fig 
selv dette Lporgsmaal. G g vi, der 
daglig har dem for Gje, har selv- 
fslgelig ikke mindre Interesse af a t 
faa klaret Sporgsmaalet.

Dfolge T rap  er Ringsted den eneste 
B y i Danmark, der har bevaret fine 
gamleTingsten. Thi at det er disse 
gamle Tingsten, er horoet over al 
Tvivl. Vmkring dem har Llaegtled 
gennem Hundreder og aller hundre- 
der af klar modtes. Nork Virken — 
ja, maaske i endnu hojere N o n  «nd 
denn« — er pladsen ved „Centrales 
hjorne La en Historist plet.

N aar der tales om „Ting" kan 
der for Ringsteds Vedkommende vorre 
Tale om tre forstellige Ting, nemlig 
Landsting, Byting og Herredsting.

L a n d s t in g e t  for Landsdelen 
Ljorlland — til Tider med om- 
liggende G er — er selvfolgelig det 
betydningsfuldeste. 5om  tidligere 
ncevnt var der fra orldgammel Tid 
tre Landsting i Danmark: Lund for 
de staanste Lande, Ringsted for de
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danlke Ger, V ibsrg for Nsrre- og 
Londerjylland. Efterhaanden som Ve- 
folkningstallet sieg, oprettedes de min- 
dre Ting for de underordnede Lands- 
dele, saaledes paa Lolland, Fyn og i 
Londerjylland. M en de g am le  
Landsting beholdt derer Anseelse og 
Forrang saavel i juridifl som i po- 
litifl henseende. F ra de ny mindre 
Landsting künde Lager saaledes ap> 
pelleres til de gamle Landsting. Disse 
havde en scerlig Betydning gennem 
den bestattende Myndighed, de hojt 
op i Tiden sad inde med i politisk 
Henseende.

B y t in g e t  og h e r re d s t in g e t  er, 
som det fremgaar af derer Navne, 
svarende til Underretterns i Nutidens 
By- og herredsjurisdiktioner.

Falles for Tingene var, at de alle 
oprindelig holdtes u n d er a a b en  
H im m el. T. Neergaard skildrer et 
saadant Tingsted (i A arb. for nord. 
Dldkyndighed s9 0 2 ) i folgende Ven- 
dinger: Tingstenene var indrettede med 
fireTingstokke, som i en Firkant laa paa 
Llene, hvorpaa sad Fogden, Lkriveren 
med flere, som administrerede Retten;



sammesteds sad ogsaa de otte Mcrnd, 
som efter disse Tingstokke kaldtes 
„Ltokkemoend". M idi paa pladsen 
mellem fire Ztokke laa en stör Lten, 
paa hvilken T^ve skulde sidde, naar 
de skulde dommes; denne Lten ncevn- 
tes „Tyvstenen".

Betegnelsen „Ltokkemcrnd" kendes 
endnu fra Retshandlinger i vor 
Tid. Denne Institution er saa in
teressant, at vi her kort ncevner 
dens Historie. Ltokkernoendene var de 
oprindelige N cevninger, ^2— söselv- 
stcendige INcrnd iTinglaget (herreds
eller Bytinget). De udtogcs blandt 
de DIsdte. Lenere da ^olkets Del
tagelse i Domsaffigelse forsoinder, be
sterntes det dog i Danfle kov, at der 
skulde vcrre Tinghorere til Stede. söm 
„skulde skrives til Stokkene". D g den 
gamle Ncevninge- og Ltokkemands- 
Institution endte fluttelig i R ets- 
v idnerne, der saaledes sad som den 
sidste folkelige Bestanddel af Rettens 
pleje.

Tingstokkene var selvfolgelig Brced- 
der eller vel rettere planker; men ingen 
saadan er bevaret nogen Lteds. )
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<L. N eergaards Dmtale Äf de gamle 
Tingsteder fremhcrves, at den midterste 
af de Ringsted Tingstene er hsjere 
end de andre. Gm det er, fordi den 
har vceret Dommerscede, eller fordi 
den har vceret de kinklagedes Bcrnk, 
ved vi ikke naget om med Aikkerhed, 
da vi ikke kender de omliggende men 
nu forsvundne Ltenes Beliggenhed i 
^orhold til den.

Under C hristian  den Linden 
fker der en ^orandring med hensyn 
til Tingenes Llfholdelse. Denne 
Range bestemmer nemlig (l52f), at 
Herredstingene flal flyttes fra de 
aabne Tingsteder ind i en Airkeby, 
og at der ved Rirken fkal indrettcs 
et scerligt Domhus. For Ringsted og 
Lllsted herreders Vedkommende ved 
vi ikke, hvor det aabne Ting indtil 
da havde vceret afholdt. Lidfkilligt 
tyder paa, at det ikke har vceret holdt 
ved Byens Tingsten. Vi ved af en 
gammel Fortegnelse, at der i ^259 
holdtes Ting iM u ls tru p ; men om 
denne Tingplads har vceret den 
samme gennem mange klar, fkal 
lades usagt.
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Den gamle pralat, Pontoppidan, 
fortaller os, at Karehave har fit 
Navn af „K ierelund" (I: «n 
Lund, hvor -er fortes Karemaal, 
dvs. holdtes R«t); men det er nappe 
synderlig Holdbart. Dertil „passer" det 
alt for godt.

Jmidlertid ved vi, at Uong Chri
stian den Andens Forordning be
sternte, at Ringsted-Alsted herreders 
Ting fkal holdes „udi R ingstede 
ved 5ancte hansse Kirke" (der 
laa, hvor 5t. Hans Kapel nu lig
ger). Men Forordningen blev nappe 
for dette berreds Vedkommende fort 
ud i Livet. Allerede faa Aar ester 
er Christian den Andens Kongetid 
forbi, og det er vel tvivlsomt, om 
Kerredstinget under disse ^orhold 
forelobig er bleven flyttet.

Derimod vides det, at Lands- 
tinget i Ringsted i (58H flyttes til 
et Kapel ved 5t. Bendts Kirke, hvor 
det fiden holdtes gennem 22 ( Aar. 
(Viborg Landsting var allerede i 
(552 kommet i hus i en gammel 
Klosterkirke.)

Men Heller ikke efter Landstingets
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Flytning laa de gamle Tingsteir 
unyttede hen; thi Bytingene hold- 
tes stadig under aaben Himmel. 
Tndnu saa sent som i ind- 
fforrper Christian den Fjerde denne 
Lkik. Bytingets üfholdelse under 
aaben Himmel har da rimeligvis 
holdt sig, til Lnevcelden ogsaa pacr 
delte Vmraade revolutionerede gamle 
Lkikke. , Roskildes Ved-
kommende ved man forsvrigt, at 
Asmme herreds Ting er bleven af- 
holdt under aaben Himmel i Ros- 
kilde paa enplads, som endnu mar- 
keres gennem Gadenavnet „Bonde- 
tinget". Del blev holdt ved en Sten- 
hsj, der senere blev nedbrudt.)

paa Tingene fandt der foruden 
Asfigelse af Domme ogsaa Ting- 
lcrsning af affluttede Dverdragelser 
med bindende Virkning Sted. D g 
her blev den erkläret fredlos, som 
havde forbrudt fig grovt mod toven 
i Lande-, osv.

Rkedens ^orholdet oprindelig havde 
vceret det, at hver fribaaren Rkand 
deltog i Llfgsrelserne paa Tinge, sin
der der efterhaanden en Dmdannelse
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2ted, idet Tingets Ledere udmeldtes 
af de forsamlede Mcend. Men efter- 
haanden som Aongemagten voxer i 
Ltyrke, tiltaget den sig Retten til at 
udncrvne Tingsformcendene, de saa- 
kaldte Landsdommere, der i Dirke- 
ligheden efterhaanden btiver at be- 
t'ragte som Enedommere med Stokke- 
mcendtzne som Retsvidner.

2  Tidernes Lob svinder Lands- 
tingenes politiske Betydning. 5om 
vi ser neden for, bliver der dog 
temmelig langt op i Tiden truffen 
politiske Afgorelser paa Tingene. 
Men med Enevoldsmagtens 2nd- 
ssrelse ophorer dette helt. '

Lom Appelinstans opretholdes de 
— selöfslgelig under stiftende For
mer — indtil 1805, da de r»ed en 
kgl. Forordnmg aflostes af tands- 
overretterne, der fikLcrde henholdsvis 
i Aobenhavn og Diborg. Disse af- 
loses jo nu — efter den ny Rels- 
reform — af Landsretterne.

Di flal i et folgende Afsnit dvcele 
ved de senere Hundredaars Lands- 
Hommere.

Men inden vi gaar over til at
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omtale en og anden af disse ssersorr- 
lig Heber, flal vi omtale nogle Til. 
dragelser af sarlig htstorisk Interesse, 
der er kn t̂tede til Ringsted Lands
ting.

En saadan betydningsfuld Til» 
dragelse er D ronning M argrethes 
hyldning.

D Rcekken af Aongehyldninger er 
den enestaaende; ingen Linde fsr i 
Rigets Historie havde en Avinde selo 
taget Ltyret. Na flete det — og 
endda ander Forhold, der lovede stört 
for tan  dets Fremtid.

Det var som Svend Estridsens 
gamle danfle Aongestamme, der 
fluide ebbe ud med Dronning Mar-, 
«reihe, samtidig satte et stolt Aron
stab.

Dronning Margrethes hyldning 
fandt Lied — som huitfeldt fortcrller 
i sin Aronike — „den oltende Dag 
ncest for 5ant Bartholemei Dag", 
hyldningen flete forst i Airken, som 
da norvntes 5t. Anuds, og derester 
paa „Ljcellandsfars Landsting".

Til 5tede var Bifloppen af Ros-
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lilde, Riddere og Lvende, kibbeder og 
<»ndre prcelater, Bonder og Bokarle, 
Robstedmoend og Nenigheden af 
Sjcelland — samt Nlenigheden af 
Rolland og NIoen. hoilket sidste 
viser, al disse Mer ved flige hojtide- 
lige Lejligheder «ndnu paa den Tid 
havde derer Tingsted i Ringsted.

Mg paa dette Ting „annammedcs 
og endrcegteligen kejsedes og ud< 
valgtes den horderlig« Fyrstinde og 
Frue, Fru Margrethe" til Rigcts 
ötvrerske under den unge Aonges 
(Rong Gluf Haakonsens) Nkindre- 
aarighed.

5om vidnesbyrd om Landstinge» 
nes Belydning tiener ogsaa, at i 
(^21 lod Aong Lrik (af Pommern) 
afholüe et Ting i Ringsted af ren 
^olitisk Natur, ja, man kan ncrsten 
fige partipolitifl Natur, idet dette Ting 
faldede Aendelse angaaend« et sonder- 
jydfl spsrgsmal. herom hedder det 
hos huitfeldt. at paa dette Ting gav 
Bispen og Aapiklel i Roskilde, Nb» 
bederne i 5oro og Lkovkloster (her- 
lufsholm), Ridderne 2var Bryfke og
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Dörgen Rud, 12 Vcebnere, 12 Bor- 
gere og 12 Gdelsbsnder det Bevis: 
at A onderjylland fra  A r ild s  
Cid havde ligget under D än
in ark.

Som yderligere vidnesbyrd om 
Cingels Betydning flal endnu ncev- 
nes, at C h ris tian  den A nden 
efter den jydste Gpstand i 1523 lod 
sig hylde p aa  R ingsted Lands
ting, hvad forovrigt ikke hjalpham; 
og Grev C hristoffer af Mlden- 
borg lod fig hylde samme 5t«d i 
Rang Christian den Andens Navn, 
efter at denne Range selv var taget 
til Fange, hvad Heller ikke hjalp 
Rong Christian.

hen imod Slutningen af 1500'erne 
handle i Ringsted en Begivenhed, 
som er af ganfke sarlig Interesse i 
denn« Forbindelse, fordi den er den 
fidste af sin Slags.

Den 8. Iu li 158<1 fandt nemlig den 
fidste Rongehyldning Sted paa  
Ringsted T ing.

1580 var den da tieaarige prins 
Christian paa herredagen i Vdense
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bleven valgt til Tronfslger i Dan- 
mark — den senere Christian den 
Fjerde. Vg H Aar senere hyldedes 
Han rundt am i Landet.

Af en Beretning (her gengivet 
efter „Airkehistoriske Lamlinger") 
faar man en Forestilling om de 
Foranstaltninger, der i den Lag var 
lrufne.

Aong Freden! -en Anden var 
med sin 7-aarige Aon taget ind paa 
Ringsted Al oster, hvor de Aongelige 
og deres Folge opholdt sig, til hyld- 
ningsakten skulde finde Lied.

For Aongen og prinsen var der 
bygget et „Pallatz" — formodentlig 
en stör Tribüne —, opfort af Fyrre- 
trre med hojt Rcekvcerk, alt beklcedt 
med rsdt engelsk Alcede. Cn Trappe 
fsrer op til „pallatzet" og har en 
saa anseelig Bredde, at H—6 Aland 
kan gaa jcevnfides derop. p aa  
„pallatzet" er der rejst Bcenk og 
Lcrde for Aongen og „den unge 
Herre", som den vordende Christian 
den Fjerde benarvnes. Tronsorderne 
saavel som Gulvet var overtrukket 
med rsdt engelsk Alcrde.
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Da Aongen kom ridende fra Alo- 
stret, fulgte prinsen Ham paa Hans 
venstre Lide og ridende paa en lille 
brun Heft; ved hver Lide af denne 
gik en Herremand, saavel ved Hove- 
det som ved Ladlen.

Lfter at d« Aongelige er kommen 
til Lade, udraaber den kongelige 
Lekretcer Ä b sa lo n  I u e l  til INeil- 
gaard, at alle flal svcerge Hyldest.

Frem gaar nu en Nrengde af 
tandsdelens ypperste Mcend, saaledes 
iO— Herremamd, prcrlater, Aan- 
niker og Alerke af Roskilde Uapitel. 
Rektorer, Ljcellands Bisp og pro- 
fessorer ved Aobenhavns Univerfitet.

Herredsprovster. Borgemester af 
Aobenhavn. Borgemestre og Raad- 
mornd fra Aobstcederne.

Hyldningen gik for sig paa den 
Maade, at samtlige disse Danne- 
momd med oprakte Fingre og Ance- 
fald lovede den unge Christian den 
Fjerde „Troflab, Huldskab og Mand- 
skab og det foruden al Lirgelist."

tederen af dette omfattende A r
rangement var kensmand og klbbed 
Chr. N acabceus — Son af den
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lcerde Dohannes Macabceus — selv en 
vellcerd latinff Digter. der forst for- 
nylig var optaget i Adelsständen. 
Det var oprindelig Meningen, at 
Hyldnings-„pallatzet" fluide vrere 
rejst paa en Mark „tvorrs uden for 
Ulostrets j)ort", som det hedder i et 
Aongebrev til Abbed Macabceus. 
Den saaledes besternte plads har 
vceret lige neden for den nuvcerende 
Vej forbi Alostersmedjen.

Men det blev senere bestem̂ . at 
Hyldningen fluide foregaa paa Ring
sted Toro og „pallatzet" rejses der.

Her hyldedes da altsaa den vor- 
dende Aonge, ükkert under saa rnegen 
Festivitas vg koyalitet, som det har 
vceret den lille By muligt at ud- 
vise.

Dg dermed havde Ringsted da fulgt 
et sidste Afsnit af sin mere „glor- 
vcerdige" Historie til Graven.

Thi dette var den sidste Ronge- 
hyldning i Ringsted.

Fra kandstingets senere Dage 
(inden Lnevcelden) har man forflellige 
malende Smaatrcek.
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Til Landstingstiden knytter sig sik- 
kert stadigt de mere bevoegede Dptrin 
i Stadens Aarshistorie, uden at der 
dog foreligger storre Ting desan- 
gaaende ud over Meddelelser om, at 
denne eller hin kldelsmand har be- 
klardt Rettertinget i kongelig Maje- 
stcels Fravcerelse.

Men utvivlsomt har Byen til 
Tider Haft fremragende Garster i 
Tingstiden.

2  hvert Fald ved vi, at seine den 
navnkundige T y g e B ra h e  en Gang 
har maattet finde stg i at blive 
starvnet til de Sjarllandsfars Lands
ting. Det harndte den ^5. Februar

Tyge havde formodentlig paa en 
eller anden Maade forlsbet sig, hvad 
nok ikke hsrte til det uscedvanlige. 
paa den Tid beklardte kave Beck 
tandsdommerens Sarde; Han var 
nok en Mand, der forstod sig paa 
sin egen Fordei; i hvert Fald for- 
tceller et gammelt Skarmtevers:
„tave Beck 
var rngen Giek,
Han raadte godt sor Köngens penge-

s--k",
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og da de Gamle jo ogsaa vidste at 
anvende de spottende Taleform, kan 
man v«re' overtydet om, at Drdenes 
Mening er en anden end deres Lyd. 
Tyge skrev som Tak for den Dom, 
der gik Ham imod, men som vi ikke 
kender, et latinfl Smadevers, som ikke 
har vundet Ham tave tii Den.

Betydningsfulde politiske For- 
handlinger fandt endnu Sted her; 
saaledes vides det, at Rigsraad 
S ten  B rahe i klaret s607 for- 
handlede paa Ringsted Landsting 
med kldelen om „den Befcrstning 
af Robenhavn, som Rongen da 
paatcenkte."

klltsaa allerede den Gang stod Ao- 
benhavns kandbefastning i Ltridens 
Tegn.



öv og kolger.
(SpreLte k̂roek inLiii 1SVS-Ä»arenes 

Sluiniug.)
Niedens der i Asien og Afrika og 

i de cvropceifke Nliddelhavslande alle
rede for Tusinder af Aar siden fand- 
les störe Bysamfund, der bien Ud- 
gangspunkterne for »nörglige 5lats< 
dannelser, trceder de forste virkelige 
Asbstadsamfund i Danmark forst 
frem med den störe Vpgangslid for 
7—8M Aar siden.

tiobstadiignende Bydannelser fand- 
tes der jo nok enkeltvis ogsaa for 
denne Tid. Vi ncevner saaledes 
Llesvig, Ddense, Viborg, Roskilde, 
kort sagt de Byer, der betegnes som 
kandets orldste Ltceder. Nken -e For- 
rettigheder, der- siden i Tiden scrr- 
tegner disse Bysamfund frem for 
kandsbyerne, udstedes forst med Valde- 
marstiden.

Dndaütil ordnede Bysamfundene 
sig tidligt paa forfkellig Maade, bl. 
a. gennem Gilder og tav. Lenere
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gav Uongemagten Aobstcederne sin 
Velsignelse i Form af Narings- 
forrettighedet med hensyn til Handel 
og haandvcerk, privilegier for Ksb- 
stadjorden med hensyn til Skat til 
Stalen, Durisdiktionsret osv.

Kntagelig har Ringsted omkring 
denneTid ogsaa faaet fine aridste P ri
vilegien Di har jo sei, at Byen paa 
mange andre Nkaader blev stärkt be
günstiger. .

I^ndtil den Tid har Bystyret rime- 
ligvis i alt varsentligt vceret som 
Styret i de almindelige Landsbyer 
med de Lempelser, som de efter- 
haanden noget arndrede Norringsfor- 
hold og den lettere Bdgang til paa- 
virkning ude fra medforte.

Den Dpblomstringstid, som hele 
det danske Samfund udviser paa 
Valdemarstiden, er selvfolgelig ogsaa 
kommet Borger og Bonde til Gode. 
B7en i det lgnge ksb blev det dog 
herremarndene, der tog Stikket hjem.

Snart kom ny Uroligheder Landet 
over, og det blev Stormands-ALtterne, 
det ny Ridderelement, der log Fsrel- 
sen, selv om det tit maatte karmpe
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en haard 5trid med Airkens Herren 
der med Dver deltog i den alminde- 
lige Politik.

Det midlertidige Dpsving i Uob- 
stcederne havde dog vceret tilstrcekkeligt 
til at danne Baggrund for det ny 
Ltyrescet, der trcengte igennem i dissê  
og til at en scerlig Aultur efterhaanden 
udviklede sig d6r.

De störe Aobmandsartters Hammen- 
flulning i Gilder, og tzaandvcerkernes 
kavsdannelser i Forbindelser med en 
kommunal paavirkning fra de störe 
og hurtigt voxende tyske Stceder ud- 
over efterhaanden en stcerkt omfor- 
mende Dndflydelse paa den gamle 
Grdning, hvor Menigmand selv 
fattede Beflutning.

Raa det opstaar, udgaaet af Byens 
mest fremragende Slcegter og med en 
af Raadet valgt Borgemester i Sfid- 
sen.

Denne Raadsforsamling danner 
Grundlaget og Udgangspunktet for 
den nuvcerende Byraadsordning. B7en 
der forestod rigtignok en lang Tid, 
hvor den borgerlige Dndflydelse var 
ncesten lig Nul over for den konge-



lige Rlyndighed eller Lennes Zted- 
fortrorder.

Hvorledes Bystyret i dine lcengst 
soundne Tiber har udformet sig 
netop i Lenne By, foreligger der 
ingen flriftlige Gptegnelser om. ^kke 
LesminLre ved vi Log en Del om 
Forholdene, tildels efter Vplysninger 
fra andre Byer. Dg i hvert Falb 
ved vi, at Ringsted Aobstad Irods 
stiftende Aaar har horvdet fig i Aap- 
lobet mellem sjcellandfle Stoeder.

Dette fremgaar bl. a af visse by- 
kommunale Tildragelser paa Erik af 
Pommerns Tid.

Af en Forordning, som Lenne 
Range udstedte den sö. Februar sH22, 
ser vi nemlig, at Erik af Pommern 
Aaret i Forvejen har hast en 
Sam m enkom st i Ringsted med 
de sjcrllandste ^tceders gode RIcrnd.

Dpgangstiden i Valdemar Alter- 
dags og Dronning 2Nargrethes Dage 
viste sig strax i oget Virkelyst i Asb- 
stoederne, men samtiüig viste der sig 
ogsaa Trang til mere Grden i de 
indbyrdcs Forhold.

HO



2  Urotider klarer man fig iom 
bebst. Men naar Freden giver Bag
grund for god Lkik og Geben, er 
der strax Trang til at faa bette lov- 
fastet.

„Vider, gäbe Nenner — skriver 
Lrik af Pommern i fin forncevnte 
Forordning — at oft og ibelig 
haver Aaremaal vcrret for os af 
vor« gode Mand i Riget, og nu 
sidst vi var i Ringsted er fort 
Alagemaal over uskelligt Regi- 
mente med Aobmandsflab og 
handtering . .

Grik af Pommern var i bet hele 
taget lydhor for de stillede Arav og 
fremkomne Besvaringer. Han lagde 
stcerk Nagt paa, at hoer Mand fkulde 
blive i fin egen Naring, hver „Em> 
bitzmand" (saaledes navntes haand- 
varkerne) flal blive veb fit haand- 
vark. Nf Enkeltbestemmelserne kan 
navnes en saaban som, at Llagte- 
kvag flal fores levende til Byen. 
Aod maatte ikke indfores for ikke at 
flade Slagterne. I  det hele taget 
lagdes i disse Forordninger Gründen
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til senere Bestemmelser om at knytte 
al Handel og alt haandvcerk til Aob- 
stcederne.

(H5H udsteder den forste oldenborgske 
Aonge. C hristian  den Forste, sine 
privilegier for Ringsted.

Dg den 25. Februar ^72 udsteder 
samme Aonge et aabent Brev, der 
paa en endnu interessantere Maade 
gor Ringsted til Midtpunkt for — 
med et nymodens Udtryk — Asb- 
stadbevcegelsen.

I  dette Brev hedder det:

„at efterdi vi häve set ogforstaaet, 
at vore wenige Asbstceder i 5jcel- 
land have lidt stör og ubodelig 
Lkade, og for at forebyzge, at de 
lide yderligere Skade, saa tillades  ̂
det Asbstcederne at holde et Mode 
sammen, til hvilket de hvert Äar 
udsender en Borgemester, enRaad- 
wand og en Borger til Ring- 
stcedhe, saa at de er der aarligen 
paa den ncesteDag, efter at M ar
ke- er holdet paa 5ancti Johannis 
Dag paa Midsommers Tid (5t. 
Hans),
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at forbandle og overveje for» 
noevnte vore og Aronens Asb- 
stcedSrs ^orbedring og Bestand, som 
der ligger os stör N agt paa .------"

I  delte Brev er altsaa nedlagl den 
forste Tanke om en dansk Asbstad» 
forening med dertil hörende Dele- 
geretmsde.

Det vides, at disse Noder er bleven 
afholdt mere eller mindre hyppigt 
gennem i hvert Fald omkring Ire 
kvart Hundredaar. Hvorledes For- 
handlingerne har formet sig paa dem, 
vides der, saa vidt os bekendt, den- 
mod intet om. Nen det stger sig 
selv at de maa have vceret stcrrkt udvik» 
lende for Standsfolelsen og bidraget 
til at styrke Farllesfolelsen mellem de 
enkelte Ltceder.

(5om et helt mcerkeligt Tilfcelde kan 
anfores, at da for HO Äar siden den 
ny Aobstadkommunallov traadte i 
Araft, samledcs Delegerede fra de 
sjcellandske Aobstceders Aommunalbe- 
styrelser til et Node i Ringsted for 
at drsfte den ny Lovs Virkning. Det



Dar den HOO Äar gamle Tanke, der 
Ikod et nyt 5kud!)

<Ln By som Ringsted har norppe 
i Len Tid frembudt mange tvpiske 
Trork. Dertil var den for lille og 
savnede oven i Asbet den sorrlig i 
hine Tider betydningsfulde Forbin- 
-else med Bandet. Den har — hvis 
Di et Gjeblik ser paa Tidspunkiet ved 
^vergangen fra s^OO'erne til söOO'erne 
— levet dels af sit Ltgerbrug, -eis 
men i mindre Grad, af Handel og 
Industri.

Rken efterhaanden som det Gvcr» 
vorlde, hansetzorderne havde hast over 
Handelen i Danmark, ved Rigets livs- 
kräftige Genoaagnen, blev trorngt til- 
bage, og Aobstcedernes.^orrelligheder 
voxede, har Bylivet ogsaa udviklet 
stg. Ä l Handel skulde foregaa i 
Uobstaden. Dmloben med Barer 
var forbudt. Handel mellem Borger 
og Bonde maatte kun find« 5ted i 
Byen. „Gorst maa ej ksbslaa med 
anden Gorst eller med Bonden, men 
«ne me- Borgers, som i Byen er." 
Ried Benoronelsen „Garster" sigtes til



tilrejsende Handelsfolk. Heit at for» 
byde „Garster" at handle paa Torvet 
var naturligvis vanfkeligt. Men saa 
gav man Robmarndene paaStedet en 
vis Forrettighed. Lrik af Pommern, 
som i det hele var storrkt interesseret 
i sine 5t«ders Forhold, forordnede 
saaledes, at Aobmorndene künde ud- 
stikke et Tegn, og saa lcenge det stod, 
maatte ingen ke-be uden bofaste By- 
mcend. Run paa Markedsdage blev 
der givet los over hele Linien.

Dg ved 5t. Hansdagstide, da Byen 
holdt sit störe Marked, samtidig med 
at Robstordernes Udsendinge samledes 
til Mode og Ting holdtes, har der 
fikkert rort sig et staerkt Liv i Ring
steds stovede ubrolagte Gader med de 
lave, straatorkkede Huse, et Liv, som 
ikke giver en Nutids Markedsdag 
meget efter.

5elve Byens Udseende paa denTid 
og dens Vmgivelser kender vi selv- 
folgelig intet til.

Men ogsaa i saa Henseende kan 
man slutte fra det Älmene til det 
Sorrlige, naar man blot tager Tin- 
gene ret i Betragtning. I  ön Hen-
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seende har Ringst«- -og beftemt ad- 
Mit sig fra de anseeligere af Datidens 
Stceder. Den har ikke Haft nagen 
Fcrstningsvcerker af nagen som helft 
Art. At den detfor ikke er bleven 
befriet for sine militorre Forpligtelser 
i Form af Borgeleje (loengere Tids 
Indkoartering af Soldgter) siger -og 
sig selv. Selo -e ikke befcestede Byer 
var -og afspcerrede fra Vmverdenen. 
Endnu saa sent som i sSHl udste-tes 
en kongelig Befaling til alle Asb- 
stceder i Danmark om at holde -eres 
Stakitter i forsoarlig Stand og passe 
vel paa i Porten« for ikke at or>er< 
listes af Rkordbrorndere.

Brolcrgning af Gaderne var der 
selvsagt ikke Tale om. En Sten- 
rcekke hen ad Gadens Rkidte var alt, 
hvad man i saa Henseende forlangte 
i -et s6. Aarhundrede. Dg naar det 
regnede eller ved Tolob var der be- 
hagelig blodt ved Siderne. Dg saa 
havde Ringsted jo den Gang som nu 
sin hoje Beliggenhed at glcede sig 
over; -eite lettede jo i ikke ringe Man 
Aflsbsforholdene. Rvceg og Svin 
forte en munter Tilvcerelse i Gaderne



paa Vejen til og fra F^lled eller 
Gldenflov. ktl disse flidne Gader i 
Forening med indvortes ikke alt for 
renlige Hufe var frodige Krnesteder 
for Lygdomme, siger sig selv. D Reg
ien gik det -og ud over de störe Byer. 
!Nen ingenlunde altid gik de smaa 
Ram forbi. Mmkring vrd den Tid, 
Thristian den Fjerde fluide hyldes i 
Ringsted, hcergedes 5 oro af en farlig 
Sot, saaledes at de Rejsende maatte 
vige uden om denneBy. Mg hcer- 
gedes samtlige sjcellandfle Rsbstceder 
af „den störe pestilents".

!Norkt var der i Gaderne; ingen 
Art af offentlig Belysning. Vilde 
Lolk have Lys, maatte de selv tage 
kygte med hjemme fra. Vcegterne — 
i smaa Byer varetoges hvervet paa 
Gmgang af Borgerne — sorgede for, 
at der var Ro i Gaderne, flulde i 
hvert Fald gsre det. Dg senere i 
Tiden klang Vcegterversene, som vi 
har kendl dem helt op til vore Ford- 
res Tid, fra det faste vcrgterkorps 
Lcrber. vcrgterne flulde ubarm- 
hjcertigt gribe og fastholde dem, der 
efter at 9 var flagen, foerdedes uden



kygte og tys og „gjorde Bulder og 
Bangen".

husene var Bindingsvcerk med 
Straatag, alt meget brandfarligt, men 
det billigste og derfor det brugbareste. 
Mange Gange gik 2lden hcrrgende 
over Ringsted By. Saaledes i det 
her omhandlede Tidsrum saavel i 

som i fSSO.
Ln scerlig ondartet Brand synes at 

have hjemsogt Byen den s 9. F eb ru ar 
iS 90. Et kgl. aabent Brev af 
M arts s590 meddeler nemlig, at 
Aongen i Bnledning af den störe 
Brand, der overgik Byen, og hvorved 
„den bedsteDel" af denne bro-ndte, 
bevilger Byen i tre Bar at voere fri 
for Byskatten. Dog skal de Borgers, 
der ingen Skade har lidt, betale derer 
Del af Byskatten, og det derved ind- 
komne skal fordeles mellem de Brand- 
lidte. Ldvidere har Aongen bevilget, 
at de Brandlidte i 3 Bar maa vcere 
fri for at haue Baadsmcend og 
Bssseskytter i Borgeleje (): Fri- 
tagelse for Dndkoartering). Borgerne 
i Ringsted skal til Gengceld rare for- 
pligtede til hver efter sin Lvne at

§8



opfere -eres Hufe og Gaarde „med 
gode Aobstedbygninger".

Gg to Bar «fter vis« Aongen atter 
Ringsted fin Bevaagenhed ved at paa- 
lagge alle sjcellandfle Sognekirker, 
der er i god Stand, at yde en Aorn- 
afgift til Jstandscrttelfen af Ringsted 
Airke.

Men at det forovrigt ikke var noget 
enestaaende Tilforlde, at Aobstcederne 
sved af, fremgaar af en af Troels 
kund udarbejdet Beregning, ifslge 
hvilken 36 Aobstceder i Norden i 
kobet af 60 klar hcergedes af storre 
eller minder Brande. Vg Troels 
kund har endda ikke medregnet 
Ringsteds trende Brande.

Bf det danske Aancellis Brevboger 
faar man en Forestilling om -en 
Tynge, der har hvilet paa By — 
faavel som Land — i den nordifle 
Syvaarskrigs Vage. Frederik den Bn- 
dens störe Aongstanke var Sverigs 
Lrobring og Ualmarunionens For 
nyelse. Til Gennemforelse af denne 
Uongstanke maatte Danmark blöde 
baade Mandskab og Mont, og saa 
blev Resultatet jo endda saa langt



50

fra det tilsigtede. Naar vi ser. hvad 
der vederfares Ringsted i dette 
Lpand af Tid — fra s56Z—s570 
— har vi samtidig en Forestilling 
ogsaa om de andre Byerr Forhold.

Gang efter Gang ser vi INed- 
delelser om, at saa og saa mange 
Loldater (Bosseskytter, s: Datidens 
Belegnclse for Brtillerister) fkal ligge 
i Borgeleje her. Midi i s56H faar 
Ringsted Drdre til at stille s0 „vorr- 
agtige Rarle til Flaaden."

Den s5. December s56<s udstedes 
der aabne Breve om Skalier af samt- 
lige Aobsteeder til Arigsfolkets As- 
msnstring; Loldaterne flal hjsmsendes 
i Vintertiden og skal derfor have 
tilgodehavende Sold, pengemangel 
og pengemangel er det, der karakteri- 
serer hele dette langvarige kivtag. 
Hvad hjcelper det, at Danmark har 
peder Lkram, Herluf Trolle, Daniel 
Rantzau og mange andre brave 
Mornd? Det kniber jo med pengel 
Danmark har Dvertaget til Los, men 
ikke saa afgorende, at det bliver Hel 
Lejr. Gg til Lands bolger Rampen 
ligeledes frem og tilbage med blodige
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Horrgninger i de skaanfle Lande og 
de svenfle Grcenselande til Skaane. 
Men i Sommeren 1566 hcrnder der 
den danfleFlaade en stör Ulykke, idet 
«n stör Del af dens Skibe forliser 
Ander en forrygende Storm vedGul- 
land Natten mrllem -en 28. og 2Y. 
2uli. Nlmindelige Skalier slaar ikke 
mere til. Der paal-rgges derfor samt- 
lige Robstceder «n Robberskat, der 
i  hojt M an gaar ud over Hus- 
modrenes Rskkensager og har odelagt 
mange gamle pcerdigenstande. Skat- 
ten lkal svares i to parier Gryde- 
kobber og en Part Redelkobber — 
alt til Nnflaffelse af nyt Skyts. 
Ringsted flal levere 200 pund Rob
ber.

Til Stotte for Daniel Rantzau og 
og Frants Brockenhuus, -er virkede 
inden for den svenfle Grcense, ud- 
stedes der den 5. December 1567 en 
Befaling om, at der fkal udfkrives 
Rnagte (): Fodfolk, som flal sendes 
ind i Sverig. 2  Ringsted udflrives 
6 saadanne Rncegte.

2  Begyndelsen af 1568 vinder 
Danflerne Sejre; men det koster penge.
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Den Ju li 1568 udflrives en ny 
Skat af Aobstaderne, og Ringsted flal 
for fin Part af med 200 Daler — 
en anseelig Lum for den Tid — saa 
anseelig, at Ringsted m. fl. Byer den 
2. Danuar 156Y maa paamindes om 
at betale deres Restancer. Gg nappe 
er dette fra Haanden, for Byen faar 
at vide, at den fkal lever« 6 Laster 
Gl, 2 Laster Brod og 2 Laster Flafl, 
hvilket vel efter Nutidsmaal vilde 
fvare til 70 Tdr. Gl, ca. 500 Brod 
og 2H Tdr. Flafk. Lillerede i Liv> 
gust udskrives der ny Forsyning til 
tzalmstad, den danfle tzars Basis; 
denne Gang flal leveres 5 Laster Gl, 
5 Laster Brod og 20 Sider Flafl, 
men dette lover Aongen at betale for 
— i Nodsatning til tidligere Ud> 
flrivninger. Den 8. Vktober 156A 
paalagges der Ringsted en Skat af 
100 Daler. Gg endelig i 1570 gores 
der en ny Araftanstrengelse; den 12. 
M arts udsendcs et aabent Brev, i 
hvilket en kongelig Beslutning om, at 
en Skat af Robstaderne, der oprinde- 
lig var tankt at skulle betales i <1 
Terminer, andres til, at pentzene flal
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forfalde paa ön Gang — for Ring
steds Vedkommende betsd det en Ud- 
flrivning paa 300 Haler. Den 7. 
Juli 1570 flal störe Mangder Pro
viant leveres til Robenhavns Slot, og 
Ringsted svarer ogsaa sit Bidrag. 
Den 30. November 1570 flal Byen 
levere 50 P ar Nnkelflo til Rente- 
kamret at levere inden 9 December.

Men «ndelig ind under Ju l 1570 
lysner det; den lang« Arigstid er 
forbi. Den 13. December meddeles, 
at der er fluttet Fred og samtidig 
opfordres Asbstaderne til at yde en 
ny Skat, for at man hurtigst muligt 
kan faa de fremmede Rriasfolk ud af 
kandet. kiele Summen flulde betales 
strax, og for at stemme „Gffervillig- 
Heden" gor kiongcn opmcerksom paa, 
at hvis ikke hele Summen betales, 
vil de stemmede Soldater (keje- 
tropperne) blive indkvarterede i de 
paagceldende Byer. Ringsted maa 
alter ud med 200 Daler.

Lndnu 5 Fjerdingaar efter den 
langvarige Arigs Nfflutning fporede 
Ringsted dens Gftervirkninger: Aon- 
gen nsdes den 2-1. Marts 1572 —
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for at flaffejDenge til aftaklede Rrigr» 
folk — til alter at krorv« hjorlp afRsb- 
stcedernc, „hvor ugerne Han «nd vil". 
Ringsted flap dog den Gang med (00 
Daier.

(Til Belfsning af de sjallandste 
Usbstcrders Skatteevne paa den Tid 
kan det maaske have sin Interesse at 
anfore, hvad de hver maatt« betal«: 
Riopnehafn (0,000 Daler, Riege, 
Roskild og Helsingeer hver 800 
Daler. Stege og Nestved hver 500, 
Skeflor, Slaugelie og Ralundborg 
hver 400, Rorsser ZOO, Llangerup 
200, Nykiobing (50, (Drcestoe, hed- 
dinge, Vordingborg ogholbcck (samt 
Ringsted) hver (00 Daler.

Hvilke virkninger disse stadigeUd» 
skrivninger har Haft paa Borger» 
skabets Pengepung, har man ikke 
vanskeligt ved at forestille sig. Be» 
lobene er, regnet med vor Tids 
penoeforhold, smaa, med den Eids 
for Mje derimod betydelige.

hvad de indre offentlige By. 
anliggenders varetagelse angaar, ved 
vi ikke overdrevent meget; men et og
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andet dukker dog op afTidens hav 
til Belysning af, hvad der i saa hen- 
feende optog vore ^orfoedre for en 
Halo Snes Menneflealdre tilbage.

Dkke sjaldent opstaar der Stridig- 
heder. Veite gcelder saaledes den 
Tiende, ssm Borgerne flal svare til 
prasteembedet.

herom hedder det i f57f: Super
intendenten (Bifloppen) i Sjcellands 
Stift har bereitet, at Sogneprcesten t 
Ringsted skal have nogen Tiende af 
Borgerne samme Steds; men at Han 
ikke faar den saa redeligt som Han 
fluide. Va Borgerne imidlertid bru- 
ger noget af Alostrets Tjendom, hvori 
ogsaa ovenncevnte Tiende flal vcrre 
medregnet, flal Han — for at enhver 
kan faa sin Part — lade fZ GI> 
dinge scrtte denne Ljendom for tand- 
gilde og lade indflrive t Jordebogen, 
hvor meget der aarlig flal svares i 
Landgilde af hver Fjecding Iord samt 
sorge for, at Borgerne tiende 
(o: svarer Tiende) efter Recessen, og 
at Tienden deles i tre parier til 
henholdsvis Aronen, Airken ogprce- 
sten.
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Andre af de brave Ringstedborgere 
har ved samme Tid faaet „nogle 
Blader Bord" af Rlostrets Ljendom 
til saa ringe Afgift, atAongen maa 
beordre Abbeden paa Rlostret til 
alter at loegge den ind under dette, da 
Aronen taber for meget ved Len paa- 
gceldende Vrdning.

Ggsaa efter den nordiske Lyvaars- 
krigs Afflutning foles den militorre 
Tynge temmelig Haardt paa forskellig 
Maade. Der var mange Brost at 
hele. Gg Fare truede stadig. Forst 
paa Aaret f595 udgaar der saaledes 
en Befaling om, at da der er Rrig 
og Gpror udenlands, vil Rangen 
monstre Indbyggerne, og disse faar 
La paabud om at begive sig til 
Robstcederne, ligesom det paalorgges 
alle Borgern« at voere forsynede 
med harn isker og gode Voriger. 
Den 6. Blaj f585 udgaar Lenne Be- 
faling til Ringsted ken.

Det er i disse Aar efter R»igen, at 
St. Hans Rirke nedlorgges, ogRloster- 
kirken gores til Bognekirke. Borger- 
nes Raar er trykkede, og i f578 ud- 
steder Aongen derfor en Forordning
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SM, at den Forhojelse af Landgilden, 
som tidligere har fundet Lted, m aa 
trade ud af K ra ft for de Ringsted- 
borgere, der er Brugere af Kloster- 
jord — „sarlig da shedder det i Be- 
grundelsen) Borgern« nu, efter at 
Byen er henlagt under K lostret 
besoares med mere 2Egt og hold, 
end da den laa under Roskildegaard."

Aamme Äar erfarer vi, at -et er 
galt fat med Raadhuset i R ing
sted. Den 22. R7aj s578 udstedes 
her nemlig et kongeligt aabent Brev, 
hvorefter Borgern« i 2 Kar maa 
oppebare al den Told, som kan 
tilfalde Kronen paa de Akarkeder, der 
afholdes i Byen og forbedre R aad
huset dermed.

Gg den 2H. Rkaj t58s gentages 
denne Tilladelse saaledes, at Borgern« 
indtil videre faar kov til at oppe
bare denne Told, mod at de med det 
forste lagger god Ltenbro igen- 
nem og ved Byen.

Stridigheder mellem Byens Borgere 
og Vmegnens Bonder kender vi ogsaa 
fra detie Tidsrum.
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I  ^585 er der saaledes Strid mel- 
lem N orregadeboerne og Ben- 
lose Bonder. Ringstederne ncrvnes 
som „de paa Norregade fra Aorn- 
broen" boende Borger«. Hvor det 
5 t«d, som ncevnes „Aornbroen", 
har vceret, vides ikke. Helt »fand- 
synligt er det vel ikke, at det har 
vceret Norregade i hele dens Udstrcek- 
ning. Hvor den nuvarende Spare
kasse har Bygning, laa tilforn en 
Alostret tilhorende Aornmolle (Hefte- 
mslles. Man finder vel ikke For- 
klaring paa Navnet i disse Gmgtvel- 
ser?

Naa — Striden med Aronens 
Bonder i Benlose stod om, hvor vidt 
Borgerne havde Grcesningsret paa 
„hauflebiergs Mark", som er Fcelled. 
Striden indankedes for Aongen, som 
befluttede, at kun de i Norregade 
Nordenfra boende Mcend og Aviv- 
der maa drive deres Avcrg paa Ben- 
lose Fcelled og det endda kun deres 
Malkekoer og Faar samt to Hefte 
eller Vg, „naar de kun staar for en 
Halo vogn i Byens Lynge."

Men det var forovrigt ikke alene



59

over for Gmegnens Bonder, at 
Ringsted Borgers stod paa deres Ret, 
ogsaa over for sin Tids M agtige fer 
vi dem tage Bffare.

Laaledes fortlager de i s5H2 den 
tidligere Befalingsmand paa Ring
sted Aloster B e n t G regersen , fordi 
denn« har „udlaant" nogle Lkippund 
af Airkens Bly. Mg da dette B ly 
ikke er bleven betalt, anmoder de om, 
at det maa blive skaffet til Veje, for 
at Airken kan blive forbedret der- 
med.

Aongen befaler ^ r .  Bent med det 
forste at fkaffe det „udlaanle" B ly til 
Veje, for at Aongen kan blive fri 
for videre Gverlob.

V i har foran omtalt Byens offent- 
lige Bkcrnd som Borgemester og 
Raad. Gn ogsaa meget betydnings- 
fuld B land var Byens Aassemester, 
Acemneren. Vi flal senere i disse 
Lkildringer se, at Han i givet Til- 
fcelde spillede en endog meget frem- 
trcedende Rolle. ^  mange Byer var 
det Lkik at lonne saavel Borgemester 
som Acrmner med en klndel af 
Byens 2ord. Navne paa 2ord-
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stykker, der viser drtte, er bevaret i 
flere Byer. I  Ringsted er dette dog 
ikke Tilfceldet.

Derimod vides det exempelvis, at 
Borgemester J o r g e n  5 k r i v e r  i 
^590 fik ei Stykke Rlosterjord, 
fordi Han besvorredes meget af 
Rongens Folk, som daglig rejste 
gennem Byen — „og Han har ikke 
Jo rd  ved B^en til at opholde saa- 
dan Tisnge og Gorsteri." G g kort 
Tid efter fester Borgemester >Llaus 
p ed e rsen  samme Liar af Alostret 
et Atykke Dord i Rlosterstrcede (nu 
5t. Bendlsgade) for at bygge der- 
paa. Dette künde tyde paa, at Ring
sted den G ang bavde to Borge- 
mestre.

— <Ln stör Dag i Byens „offent- 
lig« Liv" var det, naar den aarlige 
Regnfkabsaflceggelse fluide finde 5ted. 
Rassebeholdning gav man fig ikke 
af med at holde. Det var Tiderne 
ikke til. Det gjaldt blot om at faa 
5katterne og Udgifterne til at balan» 
cere. G g  künde der blive lidt til« 
overs, var det fortraffeligt. p a a  den 
Dag eller Liften blev der -rukket ad-
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flillige Tender Ml. Mg Posten „for- 
drukken til Regnflab" flal ikk« vcere 
uscrdvanlig i hine Tibers kommunale 
Regnflaber.

Ramneren havde forovrigt ogsaa 
andre Tillidshverv foruden Regn- 
flabets Fsrelse. LNandt anbei fluide 
Han fsre Tilsyn med Byens Tyre 
— i visse Tilfcelde have dem paa 
Stald.

M en gav Han Ml, künde Han 
maafle blive fri. 2  det hele spillede 
Mllet den Gang som nu sin frem- 
tradende Rolle i Tilvorrelsen. M a n 
gen en mindre Forseelse sonedes i et 
Linker Ml, givet til Borgerflabets 
fcelles Fryd.

Til en velordnet By horte, ligesom 
til öerredet, ogsaa et Rettersted. 
hvor dette har ligget for Ringsteds 
Vedkommende, ved vi ikke bestemt. 
Et lille Lingerpeg i denne Retning 
har vi maafle fra en Arybflyttesag 
fra 1568. En Lkytte i Tjeneste paa 
Herregaarden Lissendrup var bleven 
fanget under Jagt paa Rongens Ene- 
mcerker i Ringsted Ulosters Dmraade.
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Ester kongelig Befaling ffal denn« solle 
Djavel Hanges i e n G a lg e  m ellem  
R in g sted  og B en  los« ined et Hjorte- 
gevir over fig og med en af de Io lange 
Bssser, Han havd« hos fig, paa hvrr 
Aide.



kmgsleä i ?oesi og Prosa.
Metzens i hvert Faltz nagle af 

vor« Aobstceder har derer Bestrioelse 
fra celdre Titz, er der i saa ^enseende 
ikke under vore Underssgelser kommet 
os meget for B je angaaenüe Ring
stetz.

Den celdste triskte V m ta le  af 
Byen har vi fundet i et Voerk. der 
bcerer den pragtfultze Titel „Luoo- 
wwQ k sx lii  v a n i»  („Danmarks 
R igespris") sammenskrefven a f Ie n s  
kauritzon Wolff, Boghandler,
V g i denn« L ueom iou hedtzer det:

„Den By Ringst«-, som nu er en 
ringe Aiobstced, haver i fordums sak, 
altid fordums I) Dage vceret navn- 
kundig og meget beromt, ikke aleneste 
derfore, at den holdes for en af de 
celdste Aiobstceder udi Dannemark, 
men ogsaa for -en Lieds lystige Be- 
lejlighed med herlig Lkov trint om- 
kring der maa have vceret mere end 
Acerehave den Gängig og herlig Fiste- 
vand. For ogsaa flere andre ypper-
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lige Aarsagers Lkyld haver mange 
hoyloflige Aonger og Dronninger 
med mange flere andre hoyadle og 
velbaarne sig deres Begravelser d6r 
udvalgen . .

Det er meget velbetankt af de „hoy- 
loflige" etc., at de har valgt at be- 
graves, hvor der var godt Fiflevand 
. . . Det m aa de have hast saare 
wegen Fornojelse afl

Af lignende ALlde er den Gmtale, 
der findes af Ringsted iA rentBernt- 
sens Vcerk „Danmarks og Norges 
stuctbar ^erlighed", der udkom i 
s656; men Heller ikke den fortaller os 
meget om Byen — det er stadig 
Airken, der maa holde for. Mm Byen 
hedder det:

„Byen i fig selv haver ikke meget 
at betyde, mere end at den regnes 
blant de aldste Ltader her i Landet, 
estersom den nu er baade paa Byg- 
ning saavel som Jndvaanere saare 
ringe . .

Dien endnu ringere fluide det dog 
komme til at se ud for Byen faa 
A a r ester, da den svenfle Rrig h«r>



65

gebe Landet, B f den Dndberetning, 
som de kongelige Uommissarier ind- 
gav efter at have beset Byen efter 
Urigen, faar man en Forestilling om 
dens tidelser. Byen blev fuldstorndig 
overvceldet med Udflrivninger af for- 
skellig Slags; den fluide levere Brsd, 
G l og S alt til den svenfle ^cer, den 
maatte betale en maanedlig Urigs- 
flat af §00 Rigsdaler i 2§ M aane- 
der, den maatte yde Uvarter til 
fjendtlige Trapper i stört Tal, be
sorge Usrsler og Vogncegter, daglig 
i s§ Maaneder flaff« s 6 - 22 
klrbejdere til de svenfle Besäest- 
ningsarbejder ved Uoge; saa maatte 
Byen oven i Uobet betale Brand- 
flat og hvert Gjeblik flaffe störe 
Lxtraforsyninger af Levnedsmidler. 
G g dertil kom, at naar In d - 
byggerne ikke künde mere, plynd- 
rede de fremmede Soldater Byens 
huse.

Aommisscererne opgor „Sldsteder- 
nes B ntal" — d. v. s. Tallet af 
selvstsndige hjem  — til s20. D g  
af disse 120 Böigere h a r  de 70 
hverken a t  «de «Iler drikke, m en
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m a a t te  söge d e re r  L iv so p h o ld  
ved T ig g e r i .

N aar m an — fkriver Kommis, 
sarerne — vilde forssgs at gsre 
andre indlysende, hvor rent utrolig 
usle Byens K avr var, vilde ingen 
tro det. Ingen künde tanke — udeu 
a t se det — at „saadan Arm od 
künde vare til, künde ikke tanke, hvor 
Menneskene fik derer Fsde eller vilde 
faa herefter i den tilstundende dyre 
Tid."

Trods al Elendigheden rejser Byen 
fig dog alter, og kun en halv 5nes 
A a r efter Hörer man alter om R ing. 
sied, men i heit andre Toner.

Disse Toner er dem, der klinger 
gennem den a ld s te  trsk t«  virke- 
lige  B esk riv e lse  af Ringsted. Den 
stammer fra Tidsrummet kort for 
s67Z.

Venne Beskrivelse er oven i Kobet 
paa Vers og har en saa anset For- 
satter som prasten Laurids G lu fse n  
Koch (eller Toccius, som Han med 
Datidens 5m ag for latinske Endelser 
kaldte fig selv).
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Hr. Loccius var Rektor ved Latin- 
flöten i Ringsted i -et ovenfor an
forte Tidsrum. A t Han mente om 
fin Slagt („Tocciorum Familie", 
som Han kaldt« den), at den var en 
af de alleraldste, som kan findes 
fiden Adams Tid, flat ikke formindfle 
Hans Fortjeneste — fra Adam  
stammer vi jo nemlig alle. Heller 
ikke, at Han kaldte R is s e s  til Didne 
derpaa, idet Han paastod, at denn« 
haode navnt osRoch'ernes „f2  forste 
Forfcedre, af hvilke de to bagerste er 
Iafet og Gomer."

Laurids Roch har flrevet den 
stemningsfulde „Danmarks dejligst 
Dang og Dange". G g  blandt det 
anbei, Han har frembragt, er -et i 
alt andet end ulastelige Ders flrevne 
„Digt" om Ringsted. p a a  G rund
lag af dette Digt faar vi da at vide, 
a t Ringsted paa Frederik den Tredies 
Tid takker fine Huse med tanghalm . 
Han former isvrigt fin Tale til Roben- 
havnerne og figer om Byens Rvinder:

G m  Ringsted-Huinder ej bar Guld, 
det er den Riode,
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som L oa beugte, selv naar hun sin 
Haandtön sno'de —

eller med andre D rd Ringsted Borger
inder tankte den Gang ikke paa Balg» 
ret eller paa at pynte sig, men snur- 
rede med Rokken . . .

2  Ringsted sinder man dog vel «n 
pige giav,

om hun af B arns Bern end ei var 
snsret fliav —

hvilket vil sige, at Damerne i Ring
sted ikke vanprydede sig med 5nsr° 
liv — den Gang saa lidt som nu i 
Nej, man var den Gang — rime- 
ligvis af Nsd — spartanfl i al sin 
Fard:

For rydske Sobler og for plettet kos 
og M aar,

vi ta'r til Takke med graa Ratteskind
og Faar.

For Rhinflvin og for Lec vi bruger 
G ll paa danske,

vor M iod det samme gior, som B in  
gior hos de Spanfle.



E t Römer Brandeviin er al vor

naar vi «i have Lmsr. saa tor vi 
tage Fidt —

taserne forstaar forhaabentlig M e
ningen — et javnt og virksomt kiv 
uden Nykker, krydret med G l og 
Brandevin — ; om det har varet 
muntert, fortaller «Loccius intet om. 
Men Erhvervslivct har varet sundt:

Da vi «i Skibe har, her ingen Lkibe
strander,

af enist kille 5 s  vi all vor Fam on
vander;

for Aisbm and og Trafich har Ring
sted megrt godt,

derfor mand fielden hör her spilles 
Bancherott —

Dernast fortalles om, at man i 
Siedet for Porte nojer sig med Gade- 
l«d. Heller ikke har man mang« 
Strader, men kun e n G a d e g e n n e m  
hele B yen. p a a  Byens v a g t fpen- 
derer man ikke meget, det er ufor- 
nsdent; thi man har lige saa vagt- 
somm« G a s  som Rom i gaml« Dage.

69
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Ganske interessant er det at mcerke 
fig, at den samme Ltolthed, som Byens 
Borgers fsler over derer Rirke, ogsaa 
var til Lied« den Gang:

Een Ting vi bedre har end fleste 
Ajcellands Lteder,

en A irke ; Akade var, om den skak 
falde neder;

det er Lvend Norbags vorrk, Han 
byzde den af Grund, 

hvo holder den ved RIagt, den vil 
jeg regne rund.

Fru kinne Hardenberg har givet Skolen
Rente,

en Urne, Due og; men hvo tor noget
vente,

for Ricken denne Eid, da hverM and  
raaber giv,

men faar hun ingen hjarlp, da mister 
hun fit kiv.

hvoraf man skonner, at det har set 
fort ud for Airken, og at der var 
mange, der — ligesom nu — over- 
render Ltaten med deres: „G iv!" — 
den G ang maaske med storre G rund 
end nu.



Del rläsle  8mnäriä§ al kingsteä.
Det eneste G ru n d r id s  a f  R in g 

sted fra celdre Tid, der er kommet 
os for Gje. findes i Resens ^.Ü»s 
Dsviou». Det er i egentligste For- 
stand et Haandarbejde, baade hvad 
Text og plantegninger angaar, idet 
der kun findes enkelte Afstrister. 
peder Hansen Resen var en sjorlden 
lcerd M and med stör S ans for fit 
Fcrdrelands Historie parret med en 
indgaaende juridisk Rundstab, der var 
Grundlaget for Hans private Ger- 
ning.

T il fit A tlas begyndte Han at 
samle Materiale i s666, og i s685 
var Arbejdet tilendebragt saa vidt, at 
der nedsattes en Rommission til at 
gennemgaa det og befordre det i 
Trykken. Det fidste stete dog aldrlg. 
Hans egenhorndige Manuskript gik 
til Grunde ved Univerfitetsbibliotekets 
Brand i s?28, men Afflrifter er be- 
varede.

Ser vi nu paa planen over Ring-
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sied, vil vi strax opdage den Marke- 
lighed, at der er vendt op og ned — 
kartografifk set — paa Byen, idet 
Nord er nedad, medens det jo al- 
mindeligvis er opad paa et Aort. 
M en dette fräset er Tegningen iov- 
rigt sardeles tydelig. <vg den giver 
altsaa et Billede af Byen, saaledes 
som denne skal have set ud paa den 
Tid, da Lavrids Rock digtede sine 
Vers om den.

Det Billede, Ringsteds Gader — 
de af dem, der existerede Len Gang 
— danner, er i visse henseender ikke 
tidet forflelligt fra Nuliden.

Det ser saaledes ud, som Norre- 
gade og S ogade, -er begge bar 
deres nuvarende Navn, dannede en i 
Hovedsagen sammenhangende Linie. 
DenHusrakke, -er nu liggerm odGst 
paa Torvet, var den Gang rykket 
frem, omtrent i Linie med Logades 
sstre Husrakke, dog som det synes i 
meget spredt Bebyggelse, der altsaa i 
de kommende Tider er helt forsvun- 
-et.

Medens Lsgade jo nu flutter af 
ved 5tien over Alostermarken, synes
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den for de godt 220 Ä ar siden at have 
fortsat fig i en Bue, hvor 5tien nu 
gaar bag om Haverne, op imod 5t. 
Hansgade. Dog har 5sgade i det 
hele vceret svagt bebygget, og paa 
ien  Del, der buer sig bag om 5t. 
Hansgades nuv-rrende haver, ses der 
kun at have ligget 3 Huse.

Af andre Ailder ved vi forovrigt, 
at 5ogade er meget gammel. Den 
5o, som 5agnet har villet anbringe 
her, Hörer i hvert Fald en meget fjern 
Fortid til. A f et Aongebrev fra ^582 
ser vi, at der ncevnte A ar er givet 
A n n e  R k o rte n s  L ad eg aa rd s- 
kvinde 5kode paa et h u s  i „5is- 
gaben", tilhorende Ringsted Kloster. 
sLn kadegaardskvinde m aa ikke for- 
vexles med Nutidens tadegaards- 
lemmer. Ladegaardskvinder eller 
Ladegaardspiger var faste kvindelige 
RIedhjcelper« i Alostrets tade- 
gaard.)

5 t. ^ a n s g a d e  var Heller ikke den 
reguläre Gade som nu; det blev den 
ssrst i Lobet af s800-Aarene- Den 
udgik ifolge Resen fra den sydlige. da 
bebyggede Del af det nuvcerende Torv
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og havde samme Retning som NU 
indtil „ p i le b o rg " ;  derfra bojede 
Gaden stärkere mod Syd end nu, 
men flog saa atter et brat A n«! 
mod Mst og udvidede stg samtidig 
til den dobbelte Brede. T il hojre 
herfor laa S t. H a n s  A irk e g a a rd  
med sin Graverbolig.

Dm trent hvor 5 t. Hansgade nu  
flutter — paa det her givne Rids synes 
Gaden at v«re gaaet lidt längere 
mod Lydsst — findes en ktngivelse 
af „Steden, hvor Dommergaarden 
skal have standen og dens haffoe"; 
n«rmere Underretning herom har vi 
ikke kunnet tilvejebringe. Den saa- 
kaldte Dommergaards Have synes at 
have omfattet en Del af den Grund, 
der nu danner Airkegaarden.

De nyere Gader, Dagmars- og St. 
Anudsgade, volder os ingen Besv«r, 
de existerede jo ikke den Gang.

Norregade var den Gang Byens 
anseeligste og som det synes ogsaa 
mest bebyggede Gade, idet den ovrig« 
Bebyggelse synes meget spredt. j)a a  
den plads, hvor nu M aler Dacob- 
sens Ejendom, j)eetz' pakhus og en
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Del af Lentral ligger, har der, saa 
vidt man kan skonne, ikke porret 
nogen Bebyggelse, hvad der hargjort 
Udsynet til Anken fra 5 t. hansgade 
frit.

5elve N o rreg ad e  mundede som 
nu ud p a a T o rv e t,  m enTorvet har 
ikke vcrret saa anseeligt som nu; det 
omfattede den G ang kun en p lads, 
der mod 5^d laa omtrent i Linie 
med Tingstenene og formentlig en 
Del af denplads, Raadhuset nu lig
ger paa. her laa en G ang saa vidt 
vides den Gcestgivergaard, hvor A arl 
Gustav sagde de bevingede G rd  om, 
at det künde vcere ligegyldigt, om de 
Danfles Aonge hed A arl eller Frede- 
rik.

A irken dominerer selvfolgelig 
Byen. Dens sondre Aorsarm  norv» 
nes 5kolen (Latinskolen, der nedlagdes^ 
s739) og dens nordre Aorsarm  Lands» 
tinget, der som kendt holdtes i 5ide» 
kapellerne. pladsen foran Anken 
(mellem den nuvcerende Airkegaards- 
mur og Airken) ncevnes ogsaa „Lands» 
tinget". Dette var skilt fra det saa» 
kaldte „L losterstrcede" sden nu»



76

varende 5 t. Bendtsgade) ved en M u r 
<ller et j)lankevark.

M od Gst i Norregade findes paa 
hen nuvarende 5t. Iorgensgaards 
p la d s  anfort Betegnelsen 5 t. B o r
g en s H o s p ita ls  R irk e g a a rd s -  
s trade .

Det Dmraade, der nu omfatter 
haverne bag ktmtsstuegaarden, 5t. 
Bendtsgade og de sydligste af de vestre 
haver ved Norregade (omtrent til 
Rsrbyes Gaard) navnes N orre- 
h av en . Nord herfor findes en 
naben plads, der kaldes „hestrmarcket" 
— muligvis 5tedet, hvor Hetze- og 
Avagmarkederne er bleven holdt.

Uden for Byen Nest for Roskilde- 
vejen findes angivet 5 t.  G ie r t r u d s  
O la d s , hvilket tyder paa, at der her 
har ligget et Hospital i den katolfl« 
Tid. D m  dette vides dog intet nar- 
mere.

hvad  Byens Gmgivelser iovrigt 
nngaar, kan navnes, at der i N ar- 
heden af den davarende Alosterhave, 
som omfatter en stör Del af den 
Olads, hvorpaa Ringsted Alosters 
nuvarende Nvlsgaard er bygget, fin-
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des anfsrt en So med Navnet 
„k illess" .

Ned mod ktaen findes «n plant» 
ning, der navnes M u n k eh a v en . 
(Rester af denne p lan tn ing  er endnu 
at se paa et i 176s af Jo h an  Jacob  
Brunn udgivet Robberstik af Ringsted 
i R ovus ^t1u8

Lndelig navnes kigrene ned mod 
Have Molle som „Mollelocket" (rr 
Mollelokken).

klf Ridset af Uirken fremgaar, at 
Alostrets Borggaard og kadegaard 
har ligget ta t op ad Airken; dette ev 
jo noksom bekendt, og det blev jener» 
i Tiden Äarsag til Rirkens Ulykks.



8t. ^srgees Hospital og Kapel 
i îngsteä.

Det tidligere omtalte Navn paa 
Resens V tlas: 5 t. Borgens Hospitals 
Airkegaardsstroede fortorller et hell 
5tskke Historie, det nemlig. at der 
til 5 t. Borgens Hospital har Hort 
baade en lille Rirke og Airkegaard.

5t. Dorgens-Gaardene eller -hospi- 
talerne stammer fra den tidlige 
Middelalder, da saadanne oprettedes 
i  de fleste Asbstceder. De laa i Reg> 
len i Byens Udkant og optog 5pe- 
dalske og andre Haardt lidende Vked- 
mennesker, som ikke künde bjerge sig 
ved Tiggeri eller paa anden M aade. 
5t. Dörgens Hospital i Ringsted ncev- 
nes allerede I26s og har da rimelig- 
vis allerede Haft adskillige klar paa 
Vagen. De Ulykkelige, der maatte ts  
hertil, leoede afsondret fra den ovrige 
Verden. De künde kun dyrke Gud i 
Hospitalets egen Airke eller Aapel, og 
«fter Doden stedtes de til hvile paa 
5tiftelsens Rirkegaard.
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Midlerne til Hospitalets Vpret- 
holdelse samledes af en Rlosterbroder, 
-er drog omkring i Gmegnen med 
fin Rcerre og tigged« penge og 
Leonedsmidler sammen; en saadan 
Gpkrcrver kaldtes en Terminsbroder.

Gmkring Reformationen fliftede 
Ltiftelsen Rarakter og blev et Slags 
Lattighus for vanfsre Gammelfolk. 
Dg fra Tiden i halvhundredaaret 
ester Reformationen har historikeren 
v r .  Rordam fremdraget nogle in
teressante Dplysninger.

Llt Rangen til en vis G rad har 
interesseret sig for Hospitalet frem- 
gaar deraf, at Lrederik den Linden i 
Jan u ar ^ 8 5  bevilger Hospitalet 
Rronens P a rt af Rorntienden i 
Lillindemagle 5ogn.

Men sH k lar efter er det rent 
galt. Der har vceret stör 5 trid  mel- 
lem tensmanden paa Ringsted Rlo- 
ster, Lave Beck til Lorslev. og Ho
spitalets Lorstander, H a n s  5 o ffren - 
sen. kensmanden har paa Rongens 
Vegne klaget over Hans Soffrensens 
Forvaltning af Rlostret. V m  Lol- 
Heme af denn« hedder det:
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„Kirken, hvori de Wattige havde 
-eres Bolig, er nedfalden, Kirke- 
gaardsmuren nedbrudt og Gaarden 
forfalden. Hans Soffrensen har i s3 
K ar ikke gjort Regnflab, Han er der- 
til gammel, flrsbelig og kan intet er
statte."

Under Bledvirkning af Sogne- 
prcesten, peder K rage, Borgemestrene 
Christoffer Je n se n  og Jorgen H a n 
sen samt Raadmand Claus pe- 
dersen kommer der dog et Forlig i 
Stand.

Tienden fra Bllindemagle flal an- 
vendes til Kirkens Dpbygning, Hans 
Soffrensen flal selv opfore Ltuebyg- 
ningen og dertil give de Faltige Fe- 
talje skevnedsmidler).

kigeledes flal Han lade en hest 
med Karl og Bosse „drage i Ter
m in" og tigge for de Faltige, og hvis 
Karlen er flittig, flal Han have en 
Trediedel af Blmissen. Endvidere 
flal Hans Soffrensen selv holde en 
Bosse, med hvilken Han flal mode, 
naar fremmede Bdelsmand garster 
Byen og anmode dem om en Gave.

I  hvilket Vm fang disse morrkelige
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Foranstaltninger, der dog kun ligger 
300 N ar lilbage i Tiden, er kommen 
til Udforelse, er vi ikke i Stand til 
at domme om.

Men fra den Tid, man har den 
naste Lfterretning — ncmlig 
— hed Forstanderen M aurids Dng- 
vorsen. N f et Regnskab fremgaar 
-et, at der er fire vanfsre Avinder i 
Hospitalet, og at hospitalerne oppe- 
borrer Dndtcegterne af St. Dörgens
gaardens Marker (nemlig Stubbe
marken, „Vellummarken" og kia- 
marken) samt Nllinde Tiende og 
Dndtcegterne af en G aard t Tokkerup 
og en i hsm b.

Stistelsen sang imidlertid paa fit 
fidste Vers. Dens Nrbejdsmaade var 
upraktifk for en nyere Tid. s63l 
sluttes der en Gverenskomst, hvor- 
efter Hospitalets Dndtcrgter overfores 
til Vartov, mod at Ringsted B y faar 
Lov til at belcegge fire Senge i V ar
tov.

s20 klar efter Nedlceggelsen findes 
endnu Airkegaardsstrcedet. N u lever 
Navnet som bekendt dels i St. Dor- 
gensgaard i Norregade, dels i Ny
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St. Dorgensgaard uden for Nsrre- 
gade.

(Den nuvcerende Ejer af 2t. Dor
gensgaard i Ringsted, h r. <Lhr. F i
scher, har meddelt Forfatteren, at der 
da den nuvcerende Gaard opfoctes i 
80'erne, ved Udgravningerne fandtes 
forskellige Murlevninger i Gründen, 
bestaaende for en voesentlig Del af 
rode Munkesten. M an  mente, at det 
var Acelderrummene til den gamle 
2t. Dörgens 2tiftelse, man var stodt 
paa, men ncermere Undersogelse fore- 
toges ikke.

karge Bölling, Ringsted, meddeler 
os i Tilflutning hertil, at ved dybere 
Gravninger for en Del A ar fiden, 
da Gas- og vandror blev nedlagte, 
fandtes ogsaa kevninger af 2keletter 
i  Gründen.

2 t. Dorgensgaards Dord, der nu 
ligger til N s  2 t. Dorgensgaard, Hörer 
under Landsognet.)

2t. Dörgens Hospitals Historie er 
jo ogsaa et ked i Byens Fällig- 
vcesens Historie. Af scerlige Bidrag 
til denne har vi iovrigt ikke mange
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al bringe. E t ordnet Faltigvasen 
fandtes jo forst langt op i Tiden 
Dvenfor er omtalt, hvorledes der ved 
«n „Terminsbroder"s Udsendelse 
fkaffedes Midier til Veje til Fällig- 
hj«Ip.

Ln anden Fremgangsmaade. der 
ogsaa stammede fra den katolsk« Trd, 
var den saakaldte „Aorsebsr", hvor 
j )  rasten ledsaget af Degnen vandrede 
ud over Markerne og velsignede disse, 
medens Folket som Tak bragte milde 
Gaoer, der skulde komme de Faltige 
til Gode.

Forsvrigt var en af Byens Gm- 
bedsmcend „Siodderkongen", der 
fkulde paase, at ingen af de faltige 
Gmstrejfere blev i Byen mere end 4n 
Nat.

— Den frivillige Fattigforsorgelse 
holdt sig flere Hundredaar.

Forst i udkom en Forord-
ning om stsrre System i Fattigfor- 
sorgelsen.

D g omtrent ved famme Tid fik 
Ringsted en vcesentlig forbedret F a t- 
tig g a a rd .

Manden, -er drotz Dmsorg herfor,
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var Bystriver b o rg e n  N ie lsen  
R o th e n b u rg , hvis Epitafium med 
M aleri af Ham selv, Hans to hu» 
struer og derer Born, findes i Ring
sted 5 t. Bendts Kirke. Rothenburg 
dsde 1737. 2  Fundatsen til Hans 
5tiftelse hedder det, at Han har 
stänket et h u s  paa 10 Fag i 5s» 
gaden „til 6—8 Faltiges Beboelse". 
G g  Hans Enke, hedvtg, har under 
31- M as 1737 — antagelig ved Hans 
Dod — flcenket 300 Rigsdaler. huset, 
der indtil da havde vorret privat ud- 
lejet, beboedes ved Fundatsens 5tif- 
telse af Order Nielsen, Anders V«g- 
ter, Christen Taastrup og Dorthe 
5srrensdatter, der blev opsagte til 
Fraflytning. Lejligheden gaves der» 
efter til „de mest nsdlidende og fat- 
tige Almisse-kemmer i Byen", og vi 
faar at vide, at disse er: Llse Niels» 
datier, R asm us Loch og hustru og 
Mette 5kaanings. G g det tilfsjes, 
at om nogle af hedvig Jorgen 
Rothenburgs paarorende bliver nod- 
lidcnde, stal de have Abgang til 
Fattighuset.



ve. äer 5aä lil vomr 
paa 5jLlIanä§fars Lanckstings Zlol.

Alle de sade paa Sjcellands- 
fars Landstings Stol 

i Tiden saa stride, der randt. . '
strengest«  Forstand Hörer narr- 

varrend« Afsnit egentlig ikke ind un- 
der Aobstadens scertige Historie. 
Dertil har Landsdommernes Stilting 
varet af for atmen Aarakter. So« 
cialt har de varret knyttet til Gods- 
herrerne omkring paa de sjcellandske 
Borge, i hvert Faid for den aldre 
Tids Vedkommende. Senere, da 
ogsaa Borgerlige klceder Dommer- 
sadet, «rudres dette Forhold dog selo» 
folgeltg. M en hoorledes det nu er 
etter ikke, saa tor man fikkert gaa ud 
fra, at adffiltige af disse M and  
ogsaa har Haft nogen Betvdning for 
den By, der var ^ovedbyen i derer 
Lmbedromraade.

2  de genopforte Sidekapeller til St. 
Bendts Airke hcenger 37 Vaaben« 
skjolde for lige saa mange Lands-
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dommere gennem et Tidsrum af ca. 
270 Kar. Denne Sämling er af be* 
tydelig Historist Interesse. Dg en 
ikke uvittig celdre Skribent — mu- 
ligvis en prcest — har paa en Tavle 
i St. Bendts Airke sat samtlige disse 
Dommere folgende snurrige Ninde:

Som  Templet samler de Gode og
Dnde,

N aar Herren Han kalder dem baade*), 
Som  Graven favner hver Ridder og

Bonde,
N aar Tiden ei magter at raade,
S aa Bkindet bevarer i Aarenes Rcekke 
henfarne af findigste vcerd,
Navne, der straaler giennem Seclernes

Dcekke,
Tidt flere en Avne ei vcerd.
T ht finder Du her i den buntede**)

Skare
Akdle, Du kicerlig Hukommer, 
h v is  Blinde Du strceber med Lyst at

bevare,
D g mangen jammerlig Dommer, 
Alle de sade paa Sjcellandsfars Lands

tings Ltol

') begge. " )  brogede.
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I  Tiden saa stride, der randt,
D g herlig straaler vel M angen som 

Retforrds Sol,
Mens flere i fkyldig Glemsel svandt. 
Bend kicrrlig da hid til de Gjarve, 
Trofast de veerned' om Lov og Ret, 
Thi end Dit erkiendtlige M inde de

krceve,
ALdle ved Daad, ei stolte ved 2T t; 
Lad Resten og Tallet da Roekken ud-

fylde,
Saa var jo kivets den vanlige Gang! 
Run Daarer skal Daarflab og T om 

Heden hylde
Dg kncele for Fsdsel og borgede Rang, 
For viisdommens tzndling, for Ret- 

fcerdigheds Tolk 
Flortter Saga sin Evigheds Kraus: 
Saa fkal i hcedrende Minde Danernes

Folk
Jkkun hylde den renere G lans."

Rcekken af sjcellandfke Lands- 
dommere, saaledes som den frem- 
gaar af de ophcrngte Vaabenskjolde, 
er folgend«:

Basse Lhristopherson s530,
Tlaus Daa s55s,
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herluf 5kave 1553,
B jörn Anderson 1562, 
tav e  Beck 1571,
Bndreas Dresselberg 1585, 
vilhelm Dresselberg 1605,
Axel Urne 1622,
Jakob Ulfeldt 162-1,
Jorgen Seefeldt 1630.
Christen Lteenson 1663,
G luf Brockenhuus 1665,
Jesper Kiort 1668,
Chriüoffer v. N)olffen 1672, 
Andreas v. Engberg 1673, 
holger Parsberg 1677,
Rasmus Zcholler 168 ,̂
Hans Ehm  1690,
Tage Thott 16Y2,
Gluff Bornemann 1707,
Paul Eggers 1711,
Johannes Christenson 1715, 
Wilhelm Deichmann 172-1, 
Anders Grbech 1725,
Johannes FinckenHagen 1726, 
Peter Benzon Mylius 1732, 
Morten Munthe 1737,
Bolle Willum tuxdorph 1738, 
Hans Christoffersen hersleb 17-15, 
peder Rraft 17^6,
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Freden! Brabrand 17H6,
Niels äs Hofman 1750,
<Vtto Christophe! v. Munthe af

Morgenstierne 1758,
Cyge Rothe 1765,
Dens Brunn Neergaard 1769,
^ans Brinck Seidelin 1773,
Chomas Bartholin 1781.

Naar man gaar denn« Rar!!« 
igennem, stoder man ikke paa scerlig 
mange, hvem Historien har „kiarligt 
hukommet" — som der staar i Dig- 
tet. Di sinder adskillige Bcerer« af 
gamle Slorgtsnavne. Men Historien 
har jo bevaret os flere Arigernavne 
end cioile Navne.

Basse Christopherson kender vi 
intet til, skont Han sad som tands- 
dommer i 21 Aar, og Hans tuende 
Esterfslgere Claus Daa og Herluf 
Skave — begge hörende til aldgamle 
Adelsflorgter — trceder ogsaa kun 
svagt frem gennem Historiens Taage- 
flor. B jörn  A nderson af Llagten 
Björn, der var forlenet med Freds- 
gaarde, horte til den larde Adel. 
Han var den ncestfidste af en gammel
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Llcrgt. Thi flont Han havde hast 9 
Born uddode Slcegten dog med Hans 
5sn. kave Beck har vi Hort om 
ander Steds i -isse Lkildringer fra 
det Lmcedevers, T^ge Brahe lavede 
om Ham. Iovrigt ejede Han Forslev. 
^an havde studeret i Wittenberg og 
delrog i den störe nordifle Arig, hvor- 
efter Han i ^57  ̂ blev Landsdommev 
i Sjcelland. D fratraadte Han, 
og A ndreas Dresselberg blev Hans 
Efterfolger; om Ham ved man kun, 
at Han fratraadte ^590 for at over
tage Aalholm og senere Holbcek ken. 
Derefter traadte kave Beck atter til 
som kandsdommer og beklcedte Em- 
bedet og forlenedes i Rlodscetning til 
de tidligere Dommere — der havde 
maattct nojes med Fredsgaarde Len 
— med Ringsted Alosters ken; Han 
beklcedte Embedet til sin hsje Alder> 
75 Aar gamme! fratraadte Han og 
dode 2 Aar efter (^607). Saa har 
kave Beck, som Tyge Brahe paastod, 
melet sin Aage paa Uongens Be- 
kostning, saa er det i hvert Fald ikke 
dlevet opdaget.

Ester kave Beck blev en Broker til.
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ovenncrvnte Andreas Dresselberg — 
V ilhelm  D. — Landsdommer. Jfl. 
Skjol-erorkken skal Vilh. Dresselberg 
have fungeret som Dommer til (622; 
men det stemmer ikke med, hvadBio- 
grafisk Lexikon oplyser; tfolge dett« 
skal Andreas Dresselberg allerede i 
(6(5 have fratraadt Embedet, og 
Gründen hertil var den, at Han i 
hidsighed skal have drcebt en af sine 
Tjenere, hvorfor Han maatke romme 
Land og Rige. Uked Ham uddor 
ogsaa en gammel Slcegt.

De to folgende Landsdommere spil> 
ler ingen videre Roll«; de er begge 
ALtlinger af gamle Adelsslcegter, som 
forsvinder af Danmarks Historie i de 
«lärmest folgende SIcegtled. Den forste 
er Axel Urne, der kun klceder Lands? 
dommerembedel i 2 Aar. Han var 
som saa mange af sine Standsf-rller 
en velstuderet Bland, der havde hen- 
tet sig Uundskab paa Skolebcenk i 
Malms og Soro og derefter studeret 
ved tvste og svejtsifke Universiteter. 
Riegen Sorg ramte Ham i Hans 
ALgtefkab med Birgitts Gyldenstjerne; 
en Ligsten i Lt. Bendts Uirke (med
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«n Barnrflikkelse) fortaller om en af 
disse Lorger: «n mistet lille 5on. der 
kun naaede en Alder af V, Aar. 
Urne havde 5 Born, men 3 af disse 
dode fsr Ham, og en fjerde fulgte ksrt 
«fter Ham i Graven. Axel Urne, der 
fratraadte tandsdommerembedet s 62^, 
dode allered« 2 Aar efter. Lamme 
Aar har Han og Hans hustru flanket 
5t. Bendts Airke de hellige Rar, som 
den Dag i Dag bruges ved de hellige 
handlinger i Airken.

Hans Efterfolger paa kands- 
dommersadet var Dacob U lfeldt 
lil Bavelse. Han horte til den mag- 
tige Ulfeldt'fle Adelsflag», hvis Rolle 
i Danmarks Historie er udspillet med 
det störe Forraderi, som i naste 5lazt- 
ied blev begaaet af «Lorfits Ulfeldt, 
med hvem Han var nar beflagtet. 
Hans Embcdsbane i Ringsted var 
kort. Allerede s630 Irak Han fig til- 
dage, og Aaret efter dode Han.

D Rakken af Ljallands gamle 
»kandsdommere fortjener intet Navn 
«n saa hadervardig plads som b o r
gen 5eefeldts.

Lkildringen af Hans kevned vil



slsrgen Seefeläi.
Danmarks Riges Raad, Landsdommer i Ljslland.



93

tage stsrre plads end Flertallet af de 
Andres tilsammen; men det fortjener 
det. 2  33 Aar klardte Han Lands
dommernes 5<rde, og i lige saa mange 
Aar var Han kensmand i Ringsted 
ken. Lkont vi ikke kender meget til 
Hans Forhold til den omgivende Be- 
folkning, har Hans Betydning for 
denne dog fikkert ogsaa vorret stör 
sorrlig t de onde Aar, Hans Embeds- 
gerning falder i . . .

Den 3 s. Marts s630 gav Rang 
Christian den Ljerde „vor Mand, 
Tjener og Landsdommer udi vort 
Land Ssalland", Hr. Jorgen See- 
feldt Forleningsbreo paa Ringsted 
Aloster, og under 30. s. M. udgik 
der ^olgebrev til Aloslergodsets Bon
der, at de skulde til Philipp! Jakobi 
Dag (t-M aj) svare Afgifter til Jorg. 
Leefeldt.

Dermed trorder denne ejendomme- 
lige Adelstype fra den danske Adels 
sidste Glanstid inden for Rammen 
for vore Lkildringer. Men allerede 
da for Aar tilbage har Han spillet 
en Rolle som en af Rigets be-



troede INcend. 2  — under
Trediveaarskrigen — benyttes Han 
ved Udfsrelsen af et saa mcerkeligt 
ALrinde som Fcengsling af en ^Nand 
i D?almo, der stod i Forbindelse med 
Katolikerne. Lenere var Han i Kön
gens Folge, og Han deltog i den 
danske Del af Trediveaarskrigen; da 
Landet efter det ulykkelige 5 lag ved 
Lutter am Barenberg trues af de 
Kejserlige, scettes Leefeldt i Lpidsen 
for Lamsos Forsvar. Lenere blev 
Han benyttet i en van stetig Lendelse, 
idet Han paa den danfle Konges 
Vegne stulde foreslaa Gustav Adolf, 
som den Gang stod iTystland, For- 
bund med Danmark mod de Kejser
lige. Lenere var Han kongelig Sende- 
mand underForhandlinger medHollcen- 
-erne og den gottorpfke Hertug — og 
endelig Lendemand ved den ulykkelige 
Fredsflutning i Brsmsebro ^6^5, da 
det danst-norste Rige mistede saa störe 
Gmraader. Han var Rigsraad og 
Köngens betroede DIand i mange 
Lager.

Han var en human, fordomsfri og 
patriotifl 2Nand, der sikkert har narret
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varm Acerlighed til sit Land og til 
dem, der stod ncermest under Ham. 
Hans Retsindighed som Dommer be- 
rsmmes, Venner eller Gaver künde 
ingen Linde forlede Ham til en irret- 
fcerdig Dom.

Det er en Aendsgerning, at mellem 
den gamle danske Nde! — den, der 
efter Lnevoeldens Dndforelse i stört 
Dmfang erstattedes af en tyfl Leje- 
svende- eller Lykkeridder-Ndel — var 
der mange fremragende, d^gtige og 
indfigtsfulde Akcend. borgen Lee- 
feldt var en af disse. Ved Liden af 
stne politiske og juridiske Dnteresser 
optoges Seefeldt sarrlig af boglige 
Lysler.

Vg det at Han knyttede sit Navn 
til et Lamlervcerk af enestaaende 
Llags, har stkkert i hsjere Grad end 
Hans politiske Fortjenester bidraget 
til at sikre Hans Navn for Lfter- 
floegten.

Han var en velhavende Aland, 
Llcegten stammede fra Dylland, hoor 
betydelige Gjendomme tilfaldt Dor- 
genLeefeldt, efterhaanden som Dsds- 
fald indtraf i Familien. Tilmed



96

var Han en stille Bkand, levede ugift og 
brugte ikke meget til tivsfornoden- 
heder, hvorfor Han har hast Raad til 
at udvide fin Bogskat.

2  en Tid, hvor Borgenes Sale 
hyppigt kun genlod af Bcrgerklang, 
er der da paa den gaml« Kloster- 
gaard ved Ringsted levet et ejen- 
-ommeligt stille Forflerliv, kun af- 
brudt af Lensmandens Rejser i 
kongelig Sendefcerd. Han har staaet 
iForblndelse med mange af fin Tids 
anseteste Mcend, saaledes vides, at 
den hollandske Geograf og Kort- 
stikker Jo h a n n  Ja n sso n iu s  skan- 
kede Ham et kandkort over Sjcelland, 
et for fin Tid enestaaende Vorrk. 5elv- 
anvendte Jorgen Seefeldt betydelige 
Summer til fin Bogsamlings For- 
ogelse, og mange vilde gerne staa fig 
godt med Köngens mcegtige Tillids- 
mcend og flcrnkede Ham sjceldne V«rr- 
ker. Jslcendingen B r^ n ju lf Sven- 
son, der s639 blev kaldet til Biskop 
af Lkalholt, besogte saaledes Seefeldt 
paa Ringsted Kloster og gav Ham 
ved denne Lejlighed flere enestaaende 
islandfle haandflrifter, Irgesom Han



senere sendte Ham kostbare norfke 
Sagajkrifter.

Sämlingen, der «fterhaanden var 
voxet ttl 26,000 Bind, og som 
ordnedes af Bibliotekarer, indeholdt 
en Nlcengde sjorldne Skrifter af meget 
hoj Nlder angaaende hele Nordens Hi
storie.

Beromte Videnskabsmcend fra Dnd- 
og Udland har gcestet Ringsted, og 
alle havde varret hojlig forbavset over 
den rige, sjcrldne Bogflat, der endog 
indeholdt Vorrker, som man forgceves 
vilde söge i Vatikanet.

En af Seefeldts Bibliotekarer var 
«n indvandret Rostocker, der en Tid 
havde vcrret Biblotekar hos den larde 
holger Rosenkranz til Rosenholm, og 
som kom til Ringsted s6H2. Han 
blev, efter at vcrre kommen af See
feldts Tjeneste i Ulykkesaarene, ncesten 
blind og vaander sig i et Alageflrift 
over fin triste Skorbne. Han mener 
selv, at Hans stadige Syrien med 
Boger har odelagt Hans Gjne, saa- 
ledes at Han paa fine gamle Vage 
var nsdt til at „söge a lle s  B arm - 
hjertighed tigge sig frem.

97
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I  seloe Ringsted har der nceppe 
vceret mange, der har hast Abgang 
til at laere den mcerkelige Bog- 
samling at kende. Derimod har der 
gaaet h^ppigt Bud baade mellem 
Lors lcerde 5kole og Ringsted Rlo- 
ster og mellem herlufsholm loerde 
Lkole og Alostrets Bibliotek.

Som den gcestmilde og fordomsfri 
Rland, Dörgen Seefeldt var, aabnede 
Han beredvilligt sin Bogsamling for 
baade indem og udenlandfle tcerde. 
Den lcerde Sprogforfler og latinfle 
Digter Zacharias kund, der fra 
16H6—5H var Rektor ved herluss- 
Holm, var medvirkende ved Drd- 
ningen af Biblioteket og en Tid Re- 
styrer af bette.

De lcerde Marnd, der var knyttet 
til Soro, var som ncevnt meget hyp- 
pige Garster paa Ringsted Kloster, 
her fandt man Vcerker af sjarlden 
Vorrdi, som man maatte söge for- 
gceves paa Akademiet.

Borrere af Navne, der er bleven be. 
varede for Lfterverdenen, har vceret 
hyppige Garster her. Saaledes den 
senere kendte Retslcerde og Sprog-
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forfler, Henrik Crnst, der efter at 
have vceret Tugtemester for Christian 
den Fjerdes Ssn, Grev Valbemar 
Christian, blev Professor i Soro, 
Matemalikeren Hans lVillumsen 
Lauremberg, der i 25 Aar virkede 
i 5oro og foruden at skrioe en 
Matematik ogsaa dyrkede Musernes 
Kunst, Dohan Raue, fodt i Berlin, 
ber et halvt klar medvirkede ved 
Grdningen af Seefeldls Bibliotek, 
hvorefter Han ansaltes som Professor 
i  Soro, for senere at ende som 
Bibliotekar hos Kurfyrsten af Bran
denburg. Cndelig ncevnes den larrde 
hollandfl-fodte Historiker Johannes 
M eursius som en hyppigGcest paa 
Ringsted Kloster; Han var kommen 
fra det hollandfle Kulturcentrum i 
Leyden til Sors, hvor Discipelkredsen 
var lille; samlidig overtog Han Cm- 
bedet som danfk Historiograf og har 
stkkert sogt adflillig Kundflab gennem 
Leefeldts rige Bogsamling til sit ikke 
^uldendte klrbejde om Danmarks 
Riges bistorie. Men naar man skal 
maale den kulturelle Betydning, Bog- 
samlingen har Haft, maa dog scerlig
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ncevnes Historiker«» S tap h n  H ans- 
sens (Stephanius') Navn; denn« 
Uland, San af Professor hans^ 
Staphensen ved Uabenhavns Uni» 
verfitet, havde studeret i Leiden og 
kom s630 til Sora; Stephanius,. 
der ved Uleurfius' Dad blev dennes 
Lfterfslger, viede fortrinsois sin kir- 
bejdskraft til en Vmarbejdelse af 
Saxo og til kifstrivning af gamle 
Aildefkrister til Belysning af den 
danfke Uliddelalders Historie; ogsaa 
Han fandt stör Statte til fine Icrrde 
Studier under fine Besag paa Ring- 
sted-Biblioteket.

Ulan vil af disse spredte Dplys- 
ninger forstaa, hvilken befrugtende 
Vexelvirkning der har vceret mellem 
de to gamle Ulosterbyer, og hvilket 
Grundlag der vilde kunne vcrre stabt 
for kommende Tider, om ikkeUlykken 
var kommen imellem. Samtidig var 
det meget almindeligt, at Udlcrndinge, 
som rejste i Danmark, gjorde Vphold 
i Ringsted, og at fremmede Viden- 
flabsmand sagte Aundflab gennem 
Seefeldts Bogflat. Der var en Tid 
Tale om, at Aongen fluide have er-
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ikke til nogel — formodentlig fordi 
pengene var brugt i Urig, eller der 
ikke var Interesse for Sagen. I  
's656 skrev Danmarks forste statistisk- 
topografifle Skildrer, Lihrent Bernt- 
sen, at Seefeldts B ogsam ling 
ikke har sin t ig e  i det danske 
Rige og udtalte haabet om, at det 
„Fadrenelandet til ALre aldrig 
maatte sptittes ad" — et forfcrngeligt 
haab.

Liaret efter brsd den soensk« Urig 
ud. Uarl Gustav stod i Polen, og 
Frederik den Tredie tcenkte nu, at 
Tiden til at faa Havn for de Dan
sker störe Tab ved Freden i Brsmse- 
bro var inde. Urigen blev erkläret, 
men inden den mangelfuldt udrustede 
danske Harr var kommet blot nogen
lunde paa Urigsfod, gik Uarl Gu
stav som et Uvejr over de danske 
Ger. Torfitz Ulfeldt, der som Folge 
af Uenigheden med Uongehuset var 
gaaet i svensk Tjeneste, havde et gam
melt Udestaaende med Jorgen See- 
feldt, der var Uongehusets tro Mand.



Allere-« mens Lvenskerne endnu stod 
paa Lolland, havde Han af Karl Gu
stav sikret sig Ret til at bemagtige 
fig den kostbare Bogsamling paa 
Ringsted Kloster; selv havde Han en 
betydelig Bogsamling af 700V Bind 
paa Bavelse.

Laaledes handledes der qm denne 
Nationalskat, der nu laa uvogtet 
over for en rovbegarlig Fjende.

Den s2. Februar s658 stod Fjen- 
den paa Ljallands Grund, og faa 
Vage efter var hele Ulidtsjarlland 
oversrommet. Den svenfke Rouge 
opslog selv fit Hovedkvarter i Ring
sied, hvsr hele Hofstaten tog Boporl.

Nceppe havde de svenfke Tropper 
naaet Ringsted, for Ulfeldt lod Kön
gens koste virkeliggore og fojede en 
ny Lkarndselsdaad til de andre. De 
Fredsunderhandlinger, der allerede for 
den s8. Februar tog derer Begvn- 
delse i Roskilde, standsede ikke Ul
feldt. ved stn- 5«n Christian Ul
feldt lod Han Biblioteket i Ringsted 
paa Bsnüernes Vogne og hjulpet af 
svenfke Loldater fore fra Ringsted 
Kloster til Bavelse.



Ukeget er sikkert gaaet tabt und« 
de raa Loldaters og de uvidende 
Aarles Hand«. Da den hurtigt endte 
Arig fik sin forelobige Äfflutning ved 
Roskildefreden, var det meste af Bog- 
samlingen allerede paa Bavelse. Ul- 
feldt havde ved denne Fred ved Hjorlp 
af de svenfle Vaaben fäaet sine danfke 
Reltigheder og Gjendomme igen. Fra 
danfke kldelsmands Lide sagte man 
at paavirke Ulfeldt til at fkcenke Bog- 
famlingen til Loro klkademie, men 
derom vilde Han intet hsre. Lenere 
tilbod Han at scelge Biblioteket til 
Leefeldt for 6000 Dal«, en Lum, der, 
fkont stör efter Datidens Forhold, ikke 
tilnarmelsesvis svarede til Bogsam- 
lingens voerd; men Seefeldts penge- 
sager var efter Arigen i en syndig 
Forvirring, da Hans «Ljendomme i 
Jylland var bleven plyndrede; mu- 
ligvts har Han som den gode, danfke 
Ukand, hak» var, ogsaa vorgret fig ved 
at afflutte denne nedvorrdigende Han
del med den foragtede Forrceder.

Ulfeldt selv, der formentlig har 
fall Lorden brande und« sig, rejst« 
nu til Ulalmo og forte -et meste af



den voerdifulde Bogsamling med fig. 
Skaane var jo ved Roskildefreden 
bleven asstaaet til Lverig, og nu var 
altsaa denne dansk« N ationalskat 
paa svensk G rund.

2  Lftersommeren s658 udbrod 
Urigen paany. Aarl Gustav havde 
ved Roskildefreden lammet Danmark, 
nu vilde ban knuse det. D ^  Maa- 
neder hargedes Ringstedegnen af 
fjendtlige Trapper, som idelig var 
paa Gennemmarsch i alle Retninger, 
og alle rovede og plyndrede de, saa 
lang« der blot var det allermindste 
at rsve og plyndre af.

hvad der var levnet paa Ringsted 
Uloster forste Gang, maatte nu gaa 
til Grunde. Der fandtes saaledes paa 
Ulostret for ikke mindre «nd s200 
Rigsdaler Pergament og Pap til 
Haandskrifter og Jndbinding af 
Boger; det blev af Lvenskerne flcebt 
til Aobenhavn og ben^ttet som 
F orladn ing  til Uardortscher 
under BelejringenI 

Ln Tid syntes -er at aabn« sig 
Udfigt til at faa Bogsamlingen til- 
bage til Danmark. Ulfeldt, der



-havde taget Vphold i Ukalmo, kam 
efterhaanden paa Uant med de 
foenfle Nagthavere. I  Lkaane, det 
gamle danske Land, var der megen 
Akisfornojelse med at vcere kommet 
under Lverig, og der -annede fig en 
Aammensvcrrgelse med det Formaal 
i Urigens tob at fikre Lkaanes Til- 
bagevenden til Danmark. Ulfeldt 
mistornkles for at have Del i denn« 
Sammensvcergelse og blev belagt med 
Husarrest i Malmo.

Leefeldt sammen med andre, mod 
hvem Ulfeldt havde begaaet Vver- 
greb, forssgte imidlertid at stasfe sig 
nogen Lrstatning for deres störe Tab, 
sorrlig beklager Seefeldt fig over Tabet 
af fit Bibliotek, hvis vcerd Han an- 
giver til 50,000 Rigsdaler. Ulfeldt 
reddede fig imidlertid fra fine fvenfle 
Fjender ved Flugt, men maatte lade 
baade fit eget og Leefeldts störe Biblis« 
tek i Ltikken.

Under Hans derpaa folgende Gp- 
hold i Danmark fortes der Forhand» 
ltnger om, at Ulfeldt skulde afstaa fin 
„Ret" til Biblioteket og i det mindste 
drage Vmsorg for, at det tilfaldt
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Sors Akademi. Men disse For- 
handlinger blev resultatlsse. Ulfeldt 
flygtede lii Udlandet; og i Slutningen 
af klaret 1661 fsrtes baade Seefeldts 
og Ulfeldts Bogsamlinger og for- 
skellige andre under Svenskekrigen 
rovede Skatte til Stockholms Slot.

De var uigenkaldelig labte for 
Danmark.

Seefeldt dsde i Febrar 1662, faa 
Aar efter at have set sit Manddoms- 
varrk sdelagt. Ulfeldt dsde i Februar 
166H.

Men Heller ikke Svenskerne fik 
nogen videre Glcede af den evropa- 
bersmte Bogsamling fra Ringsted 
Aloster. D April 16Y7 nedbrcendte 
Stockholms Slot og det i dette in* 
stallerede kongelige Bibliotek, og der- 
ved brcendte over 17,000 trykteBsger 
og 1100 haandfkrifter; blandt disse 
sidste var adskillige af danfl Dp- 
rindelse, af hvilke enkelte udarbejdede 
af de soranske professorer Meurfius 
og Burser; de skcrnkedes til Uni- 
verfitetsbiblioteket i Upsala, men 
tilintetgjortes ved dettes Brand i 
1702.
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Den mcegtige Bogsamling, der 
künde faaet overmaade kulturel Be- 
tydning, er helt udflettet paa err 
eneste Bog narr. Det er en dansk 
Bonnebog med „illuminerede" Teg- 
ninger, den er besorget fkrevet i det 
l5. klarhundrede af M arin e  Ie - 
spersdatter og findes den Dag i 
Dag i Universitetsbiblioteket i Roben- 
havn.

Ganfke nedflaaende er det ogsaa i 
denne Forbindelse at erfare, at en 
anden betydelig Bog- og Manuskript* 
samling paa denne Tid vandrede fra 
Danmark til Sverig. Det er den 
meget vcerdifulde Sämling, som eje- 
des af den foranncevnte Professor 
S tephanius red Soro Skole. Der 
var fort Forhandlinger mellem 
Stephanius og den danfke Regerin- 
om Gverdragelse af Sämlingen. 
Da Stephanius dode i 1650, ind- 
ledede imidlertid Hans Lnke, en 
provstedatter fra Samso, Forhand- 
linger med den svenfle Rigskansler^ 
og denne ksbte Samlingerne; denne 
Avinde synes fuldstcendig at have
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savnet S ans for, hvad man skylder 
fit Fadreland. B f de nu i det 
soenfle Brkiv tilgangelige Breve ses 
det endogsaa, at hun har erkläret 
hellere at ville brande hele Säm 
lingen, end at nagen i Sors skulde 
foa den i Hände.

. . . N aar vi i Skalen laier am 
de dansk-svenske Arige, hsrer vi kun 
am  Slagene. D m  de indirekte T ab  
som f. Ex. det Seefeldtske Biblioteks 
Lorsvinden, ikke at talc am Befolk- 
ningens kidelser, hsrer vi kun saare 
lidet.

Det foran meddelte giver et Bi« 
drag til Forstaaelse af et T ab  af en 
Nationalflat, som aldrig lad fig er« 
statte.

Landsdommern« i 1*/, Hundredaar 
sra 1663 til 1805 frembyder kun 
ganfle enkelte Navne, am hvis B a 
rere der er bleven naget vider« kendt 
forEfterverdenen. Landsdommerne vex
ier tilTider i ganske overordentlig hurtig 
Rakkefolge. Embedet synes narmest 
at have varet et juridifk Gennem- 
gangsled til hojere Stillinger i <Len- 
Iraladministrationen.



Endnu trceffer man paa Embeds- 
stolen enkelte ALtlinger af den gamle 
danfke Ädel; men Forfatningsfor- 
andringen i (660 afspejler fig ogsaa 
i Embedsbescettelserne. (665 trceffer 
vi Gluf B ro ck en h u u s som Lands- 
dommer. Han horte til den Kreds 
af ktdelen, der i adfkillige Henseender 
var narr knyttet til den (llfeldt'ske 
Llcegt, men havde holdt fig klar af 
dennes politiske Ulovligheder. Ring
sted Klosters ten, som under de fe- 
nere tandsdommere havde vceret for
met med Embedet, fik Han -og ikke 
ved Tiltrcedelsen af tandsdommer- 
stillingen. Derimod meddeles det i 
Biografisk Lexikon, at Han fik Bolig 
paa K o n g s g a a rd e n  i R in g ste d . 
Hans okonomiske K aar var fortoiv- 
lede. (668 maatte Han fratrcede, og 
Aaret efter fik to Kreditorer konge- 
ligt klrrestbrev paa Hans Person.

Af de folgende tandsdommere i 
Slutningen af (600-Aarene kender vi 
kun lidt til nogle enkelte. Saaledes 
Andreas v. Engberg, der blev 
tandsdommer i (673. Han havde 
tidligere vceret Sekretcer hos prins



Christian (feuere den Femte) og for- 
stod at bevare den kongelige Be- 
vaagenhcd. Han var en driftig 
Bland, der samlede sig en nieget be- 
lydelig Formue, for hvilken Han 
lobte R av n ftru p  Gods. Han var 
^andsdommer i fire klar; og Hans 
Efterfslger var den sidste ALtling af 
de gamle Ndelsflcegter, der klcrder 
kandsdommerscedet; det var kolger 
H arsberg , en Fcedrelandsven, der 
under Svenskekrigen i ^657 udrustede 
Ire Ryttere for egen Regning og selv 
deltog i Urigen, bl. a. i S läget ved 
Nyborg som 23-aarig ung Bland. 
Derefter gik Han i Ltatstjenesten og 
blev ^677 Landsdommer, en Stilling, 
Han varetog, indtil Han i ^68^ blev 
hojesteretsassessor.

Blellem de folgende kandsdommere 
er der Grund til at ncevne Hans 
Ehm, der vur en haandvcrrkerssn 
fra Uobenhavn, og Tage Tholt, 
der blev Landsdommer l6H2. Tage 
Thott horte til den kendte dansk- 
svenfle kldelsflcegt, -er tceller mange 
Bcerere af dette Navn. Ved Lkaanes 
kldfkillelse fra Danmark ved Ros-



kildefreden ^658 kom Han som ha- 
vende fit Gods i Lkaane under svensk 
Gverhojhed, og Han syntes at finde 
fig den med stört velbehag; Han tag 
endog Tjeneste som Aammerherre 
hos den soenske Dronning. Da Dan- 
mark senere — under Christian den 
Femte — gjorde Forsog paa at gen- 
erobre Skaane, var der fikkert ad- 
skillige gamle danfke Undersaatter, 
som haabede paa et heldigt Udfald 
af denne Kamp. Tage Thott fik 
Skyld for at vcere en af disse, og 
Han klarede i hvert Fald ikke bedre 
for fig end at Svenflerne fradsmte 
Ham Akre, Liv og Gods. Han red- 
^ede fig til Danmark, hvor Han ikke 
alene freiste Akren og Livei, men 
ogsaa fik meget Gods. Han var i 
mange Äar Ämtmand over Soro og 
holbcek Ämter og bLeo 6̂Y2 kands- 
dommer. D fit ^8. Äar tilgiftede 
Han fig med den 2 paarige Petra Sofie 
Reedtz Ncesbyholm, Bavelse og Thure- 
byholm, hvor Han -sde ^707.

Nest kendt af de folgende Lands- 
dommere er Bolle Ivillum Lux
dorp, der var Landsdommer fra



^738—17HH. Han «jede A lsrup
Gods og var en alt andet end 
praktisk, men hsjt oplyst og levende 
interesseret Island og en fremragende 
Jurist. Hans Barndomshjem — den 
gamle herregaard, der laa midt i 
hvidernes historifle Egn — har sik« 
kert Haft stör Jndflydelse paa Hans 
litercere Jnteresser. Gg naar Ein- 
bedet eller Arbejdet paa Godset tkke 
lagde Beflag paa Hans Arcefter, lst». 
derede Han Fordrelandets Historie og 
Dldtidens Alasfikere. Endnu mens 
Han sad paa Alsrup, udgav Han „en 
Sämling af smukke danske Vers." 
5om Dommer nod Han hoj Anseelse 
for sin Skarpstndighed og störe Sam» 
vittighedsfuldhed. Han var en yderst 
nojsom Island, men da i 1?H3 
Alorup brcendte med al den ind- 
hostede Soed, truedes Han af Ruin, 
heldigt for Ham blev Han Aaret 
ester udncevnt til hojesteretsassessor. 
Han flyttede derester til Aobenhavn 
og folgte faa Aar efter Akorup sder 
dog forst 1825 kom under Soro 
Akademi). kuxdorph virkede saaledes 
temmelig kort i denn« Egn; men



Hans Retfindighed gjorde, at Han nod 
stör klnseelse og var Akedlem af for- 
skellige vigtige Aommissioner, saaledes 
den störe kandbokommission. Hans 
tevnedsfkildrer fBiografiff Lexikon) 
flriver om Ham: klf tzdre var Han 
hojst uanseelig: lille, noget skao, grove 
klnfigtstrak, overordentlig narsynet; 
dertil en haard og ikke behagelig 
Talestemme. Hans Temperament 
var tungfindigt rügende; men ved 
Lamtale frrmbod Han megen tor 
Humor og künde vcere flarp vittig. 
Fremherflende i hele Hans Fard  var 
oprigtig Gudsfrygt, Trofasthed og et 
adelt, varmt hjarte.

Hans Lfterfolger, Hans C hri
stophe» H ers leb, var kun kands- 
dommer et klar, hvorefter Han flyttede 
til Aobenhavn, hvor Han senere valg« 
tes til Borgmester.

Det er forovrigt ganske ejendomme- 
ligt at marke fig, hvorledes Holbergs 
Samtidige er bleven paavirkede af 
den störe Historiker og Satiriker. D m  
kuxdorph vides det, at Han skrev 
Forordet til Udgaven af „peder 
Paars". D m  en af kuxdorphs For-



gangere i Landsdommerembedet 
Peter Benzon M y liu s  fortalles, at 
Han ejede en belydelig haandfkrift- 
samling, af hvilken holberg hentede 
Ltoffet til fin Lkildring af Tort 
Adelaer. Dg om herslebs Efter- 
folger, peder Kraft, fortalles det, at 
Han som Ztudent paavirkedes stärkt 
af holberg; i s73H konkurrerede Han 
om dennes p ris  for smukke danske 
Vers; fenere oversatte Han forskellig« 
lcerde og filosofifle Ltykker fia En- 
gelfl, s7^6 bleo Han Landsdommer, 
Aarei efter Godsinspektor paa 5oro 
Akademi.

udnavntes Lr. B ra b ra n d  
til Lonnerupgaard til Landsdommer; 
Han spillede fenere i Tiden en Rolle 
som Tilhanger af retfardige Land
boreformer. En af Hans Efter- 
folgere, V tto  Ehr. M unthe af 
M orgenstjerne, var, modsat Bra- 
brand, en saa hidfig Modslander af 
Ltavnsbaandets Losning, at Köngen 
afsatte Ham fra Hans Embeder.

To Landsdommere — T?ge Rothe 
og Isens Brunn Ntergaard — vil vi 
fenere i disse Skildringer faa Lejlig-



heb til at befestige os NLrrnere med, 
hvorfor vi ikke her fkal omtale dem 
ncermere.

Den sidste tandsdommer var Tho
mas Lickel B artho lin , der i ^78 ,̂ 
-a  Han udnceones til kandsdommer, 
samtidig naretager Drillingen som 
Byfoged, postmester, Vejer og INaa- 
ler i Nyksbing S. Da tands
-ommerstillingen ophcrvedes i ^805, 
udnceontcs Han til klssessor i den ny 
oprettede viborg kandsoverret.



Neägangsti'äen eitel Zvenskekrigeir 
og äen störe 6 ranä .

Den N e d g an g s tid , der paafulgte 
de urolige Tider under Frederik den 
Tredie og videre, kom ogsaa i hojt 
N o n  Byerne til Skade.

Ved Vvergangen fra s600- til 
^7-Äarene og i Tiden derefter var 
Kaarene uendelig smaa her i Landet, 
og samtidig raadede megen Demo
ralisation. M an har fra omkring 
denn« Tid Neddelelser om, at et 
sjorllandsk Herredsfoged-Lmbede over
drages til en Nand, som ikke havde 
anden Ädkomst, end at Hans Arreste 
paa 4. klar havde tjent Dronningen 
som Aokkepigel Bestillinger, Titler 
og Lharger udbodes aabenlyst til 
Salg.

Byern« var i hoj Grad markede 
af, at det var en tarvelig Tid. Deres 
tzdre var sättigt, klf grundmurede 
Bygninger var der saa godt som 
ingen, og mange Lieder i Aobstorderne 
laa der — ligesom paa Landet —



öde, ubeboede Gaarde. Herom syngsr 
«n Lamtidig:

„Sog inden Dannemark og alle hen- 
des Porte,

gaa til hver ^lcek i Bst og vester
Grte,

se, om de ikke staar brostforldig aller
meist,

og hvor eet Hus er godt, bor 'ode 
Land dog ncest,

Raadhuse fcerdig er at dumpe siet i 
Smalder."

D tidligere Tid havde den folke- 
valgte Borgmester — ^olkevalget 
selvfolgelig taget i sncrvrere Forstand, 
idet det kun var de fornemste B or
ger«, der havde Valgret — i For- 
ening med Raadet vceret som et Sind- 
billede paa Byens forholdsvise Selv- 
styre. Lnevoldsherredommets Dnd> 
fsrelse skulde ganske vist ikke have be- 
tydet nogen Indflromkning i Byer- 
nes Forhold. Blen de trykkede A aar 
«ster Arigene gav Bnledning til, at 
man — som det hed — for at fri- 
göre Byerne for den Tynge, de mang«



Lmbedsmcrnd var, affkaffede en Del 
af disse.

For Ringsted smuttede ved den 
tejlighed selve Borgmestervorrdig- 
Heden, idet en Forordning af 1682 
bestemmer, at i Ringsted og i „Flcek- 
ken Soer" (Soro) flal der fremtidig 
kun vcere en Byfoged.

Til Gengceld ser man dog Borger- 
skadet direkte tage Del i For- 
bandlingen om Byens Velfcerd, f. 
Ex. saaledes:

— Anno 168Z, dend i.Iiin ii var 
samtlig Borgerflabet indkaldt til et 
Blöde for at trceffe Bestemmelse om, 
hvorledes man fknlde forholde sig 
orer for Herren til Sorup Bolle kux- 
dorph, angaaende den Lag, Han havde 
begyndl mod Ringsted Borgere om 
Grcrsning i Stubmarken, for at for- 
nemme, om Borgerskabet oil have 
Sagen videre indstceont, og hvad An
stalt derpaa kan folge, for at man i 
Tide kan forsyne dem med en Pro
kurator. hvortil da det tilstede- 
vcerende Borgerfkab svarede, at det 
vilde lade Sagen videre udfore og 
bevilgedes en 10 Rigsdalers Skat af
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Byen, hvilke sO Rigsdaler til Kcrm- 
neren flal svares, og denne igen Byen 
Rigtighed skal göre. B t saaledes er 
befluttet og conventeret testerer vi 
Undertegnede.

Ringsted ut sry>na
taurids pouelsen. peder Smed.
Jacob Hansen. Jorgen Hansen.
<L. N. 5. NIads I  sulorseligt). 

pouel Jacobsen. B. 5.
Niels NI sulceseligt). 

pouel Jorgensen. h. I .  S.
David Ssrrens 5on.

processens Udfald kender vi ikke, 
og det er jo ogsaa en Sag af min
der Interesse. NIen selve den Vm- 
storndighed, at Byens Borgers trcrder 
sammen for at byde en ncergaaende 
herremand Spidsen, er et Trcek, som 
fortjener at kendes.

Det er sikkert ikke uden Sammen- 
hceng med den ved Forfatningsfor- 
andringen af s 660 genvakte borger- 
lige Selvfolelse, at Byens Borgers 
foretager et saadant Skridt. Re- 
prcesentanter for Ringsted Asbstad
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havde jo ogsaa sat derer Navn under 
Arvehyldningsakten.

Vi vender nu vore Blikke mod 
andre Tildragelser i Byens Historie.

D den nordre Del af Nsrregade 
ligger der paa venstre Haand, naar 
man gaar ud af Byen, en Bindings- 
bygning med gammeldags smaa- 
rudede Vinduer; den har to 5tok- 
vcrrk, af hvilke dog det sverste kun er 
en udvidet Uvist. Da man for 
nagle Aar siden var ved at istand- 
scette huset, opdagede en Rlurer fol
gende Dndskrift, som var indhugget 
i den da overkalkede portbjcelke:

6. ?. §. /7^S. Zf. D.

Dette Aarstal fortceller os, at vi 
staar over for den sikkert Leidste 
privatbygning i Ringsted sden til- 
horer nu Farver Anudsen). De ov- 
rige Bogstaver er Navnebogstaver for 
en davcrrende Ringsted-Borger og Hans 
Viv.

toengere tilbage i Historien gaar de 
borgerlige Bygningsvcerker i Ringsted 
ikke. E)g sorrlig cerefrygtindgydende



Som Ringsted saa ud, da Byens Genopforelse Var paabegyndt efter den störe Brand i 1747, og da Frederik den Femte
gcrstede Bhen.



er den gamle Haandvcerkerbolig ikke. 
Meget tyder forovrigt paa, at det 
ncere „Slukefter" er omtrent fra samme 
Tid. Men herom foreligger intet 
nojagtigt vidnesbyrd.

Det gamle Hus i Nsrregade har 
da staaet som Bjevidne til fem Llcegt- 
leds Mplevelser. Mg det staar som 
synligt Minde om det Genrejsnings- 
arbejde, der ved Midten af l 700'erne 
var fornsdent i Ringsted, fordi Byen 
da var bleven hcerget af en usced- 
vanlig ondartet Ildebrand, den vold- 
somste, som nogen Linde har hjem- 
sogt Byen.

Dg det var omtrent i Ncerheden 
af, hvor den gamle Bygning endnu 
ligger, at Branden brod los. Her 
boede paa den Tid — det var i den 
livsglade, men noget fugtige Frederik 
den Femtes Dage — en Lnedker- 
mester Dohan Ralow , hvis Hus 
laa omtrent midt i Gaden.

Den f6. Bvgust ^7^7 var Ring- 
stederne for en stör Del ivrigt op- 
tagne af Hostarbejde i Bymarken Bst 
for Byen. D Iohan Ralows Hus 
var kun Ljerens Lon, en Dreng,



hiemme, og Han fandt sig nu, liger- 
vis som Drenge undertiden i vore 
Dage, fristet tii at prove at flyde med 
Faderens Bosse. Bken det var en 
omstandelig Forestilling, for det var 
en af de gamle tuntebosser: Der 
fluide Arudt paa fanden, og der 
fluide Lunte tii. Blen af kam Sku- 
det mere end tidsnok.

Det havde vceret en bragende Tsrre 
i lang Tid. Straatagene paa Husene 
og Risgcrrderne mellem Havestyk- 
kerne og den paa Stcrngerne sid- 
dende allerede hjemkorte Sced lige- 
frem gnistrede af Tsrre. Dg i al 
denne Torhed faldt den brandende 
Forladning.

Der blceste en heftig Storni, og 
Slden fo'r saa lynsnart fra ^us til 
hus, at fem stakkels gamle Blenne- 
fler, der laa til Sengs af Skrobelig- 
hed, alle indebrcendte.

^ele Byen fra Vesterbom til 
Norrebom og mod Mst indtil j)ile« 
borg gik op i kuer. Det eneste, der 
reddedes, var altfaa den yderst« Del 
af St. hansgade og Sogade. Det er 
fikkert ingen Gverdrivelse, naar en
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Lamlidig (provst Guldberg) be
reiter, at fire Femtcdele af Byen lag- 
des i Bfle.

Airkebogen for Ringsted Sognekald 
indeholder de körte Data om de 
ulykkelige Gfre, der fandt deres Dod 
i tuetne:

„tsverdagen den 1H. Avgust be- 
gravedes tvende tig, nemlig N iels 
B tterup og Dorthe Dordemoder, 
hvilke begge omkom i den ulykkelige 
Zldebrand, som stete 16. KHus, kom 
begge i een Grav og uden Aiste."

„tsverdagen den 26. Bvgust be- 
gravet C h ris tian  h sy e rs  Enke 
og hendes Loster seller Lostre?^ som 
begge omkom samme Tid og 
Nlaade i Dldebranden, begravet paa 
Laute Bentes Airkegaard.

Guldberg."

Nlange Brande har heerget R in g
sted i den Tid, v i ved Bested om, 
saalcdes i 153^. (i Grevens Fejde), 
1550, 16Z3 og 1?l7, — men denne 
fidste Brand gjorde mere Lkade end 
nogen tilforn. Ltadcn var i Virke- 
heden fuldstcendig sdelagt.



Der foreligger forskellige Vidnesbyrd 
^erom. Det var kun „ved den naa- 
-ige Guds ^j«lp og Frederik den 
Femtes Gavmildhed", at alle de sde- 
tagte s)ladser blev genopbyggede.

kllt var i den grcrnselsseste For- 
virring. I  den lilstundende Vinter 
maatte de Brandlidte dels indlcegges 
hos de svrige af Byens Borgers; 
men det forslog kun lidt; Resten 
maatte ud omkring paa Bsnder- 
gaardene.

Gg endnu i !Naj INaaned i det 
folgende klar havde man forst naaet 
at faa rejst en Del af Husene. Re
sten genopbyggedes i Lobet af

D Byens effentlige Liv, faa vidi 
man kan tale om et saadant, greb 
Branden stcerkt forstyrrende ind paa 
forfkellig LNaade.

Saaledes brcendte Acemnerens 
Regnskab, eller rettere samtlige 
dettes Bilag.

Gg da Uong Frederik den Femte 
med stört Folge gcestede Byen den 
M aj ^7^8, var denne faa udpint, at 
man ikke en Gang künde faa faa 
mange penge, at man künde betale
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de Musikantere, der fkulde spille
„Rongelig Mayestat med Suite" et 
Stykke. Aamneren, Ä n d e rs ta u e r , 
sen Storni, anfsrer, at Han maatte 
dette af egne Midier tilloegge.

Endvidere oplyser Han, at „efter 
kgl. Mayestcets allernaadigst Benaa- 
ding er der til de kongelige FriRej- 
sers Hjcelp annammed:

(Lallundborg -10 Rigsdaler, 
Holbach 65 „
Nykiobing 30 „

ialt 135 „

Äf Udgister anfsrer Han, at Mu- 
fikanterne ved kgl. Majestcets Gennem» 
rejse har kostet 1 Rdl. 2 Mk.

Äf Regnskabet anfores iovrigt:
Til Byens Nytte og Sndhegning 

er brugt 6 Rdl. 2 Mk. 2 Sk. Da 
de ovennavnte 135 Rigsdaler er af. 
holdt til Frirejserne, saaledes som de 
fkulde efter „Benaadingen", har Ud- 
giften altsaa ialt varet 1^7 Rdl. H Mk. 
2 Sk.

Derester har Acrmneren til Gode 
7 Rigsdaler 1 Mark og 2 Skilling,
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som Han under wegen ALrbsdtghed 
udbeder sig „adle og velviise Hr. 
Byefogeds günstige Approbation" til 
at faa betalt og godtgjort, og Han 
undertegner sig:

ydmygste Tiener 
A ndreas kauersen S torm .

Lndnu paa det folgende Aars 
Regnfkab afspejler sig Genvordig» 
hederne fra f7H7. Ramneren — 
Han var paa den Tid valgt af Bor» 
gerne — hed peder Iensen .

paa Dndtagtssiden fkriver Hr. pe» 
her Pensen bl. a.:

„Beholdning fra forrige Aar er af 
min Formand intet leveret og saa- 
ledes forbigaas noget at anfore."

Af de ovrige Poster kan ncevnes: 
Delinqoent-Skat 9 Rdl. H Mk. 2 Sk. 
Som Bidrag til Kapellanen, Hr. 
Element Barchers Lsn s3 Rdl. 2 
Mk. Til Vrganisten Mich. Kenr. 
Horst Rdl. Til Doctor ksn for 
tvende Aar a 5 Rdl. ialt 6 Rdl. 
Byfogden og B^skriveren til Skrive- 
materialier 2 Aar a 3 Rdl. ialt 6 
Rdl. (Man marke sig, at Doktoren



ingen ton har faaet og Bsfogden 
ingen Aontorholdsgodtgorelse i Brand- 
aaret.) En anden tonning (An- 
givelsen utydelig) udgjorde ^ Rigs- 
daler. „Til andre Byens nodven- 
dige Udgifter" 20 Rigsdaler. Til 
Frirejserne er fra de ovenfor anssrte 
Byer modtaget det samme Belob s35 
Rigsdaler.

„Ester velcedle og velviise b)r. B^e- 
foged Friis'es Grdre af 2 s. Februar 
lignet og lagt paa Ringsted-Snd- 
vaanerne sOZ Rigsdaler 2 Mark."

Denn« Post er ganffe interessant. 
I  Hins Tider opkrcrvedes der ikke be- 
stemte Skalier. Byen laa som Regel 
ikke med Aassebeholdning. Saa var 
der jo da ingen, der künde lobe med 
Rassen.

2ndt«rgten paa Ringsteds Rcemner- 
regnskab for udgor 3s7 Rdl. ^ 
Mk. 2 Sk.

Ser vi paa Udgiftssiden for 
s7H8, moder vi mange for nutidige 
Bjne morrkelige Poster. Der er forst 
be oven for omtalte Tilskud til Em- 
bedslsnninger. Dernorst bl. a :

Beialt til Morten Torkkemand for



Reparationer 3 Mark. For M a
teriale til Byens Bomme at istand- 
bringe saa og for Tagsten til Raad- 
stuen 2 Rigsdaler f Mark l2 Skil- 
ling. <Lt Reb til Sonder Vom 8 
Skilling Byfogden fO Rigsdaler. 
Jorgen pedersen Bodker «n Gsters- 
tsnde (?) at reparere f2 Skilling. 
Truels Dorgensen i Fjenneslev for 
Ror og andet mere til Alokkerhuset 
2 Rigsdaler f2 Skilling. Alejnsmed 
Lars Fugl 3 Mark 2 Skilling for 
Arbejde ved Bommen. peder pouel- 
sen for Stenbroen, Han har lagt 
Norden for St. Bentes Airke 5 
Mark. Christen Andersen for Grus- 
og Stenagning til bemeldte Stenbrs 
5 Mark 8 Skilling. Betalt til M a
dam salig Jorgen Roers for koge- 
mente og Staldrum til kongeligt 
Staldfolk og hefte f Rigsdaler H 
Mark fO Skilling. Til Sprojte- 
mesten til Afdrag paa Hans ind- 
leverede Regning for Arbejde med 
Brandposten Rigsdaler. Betalt til 
tvende Bonder fra Avcrrkeby for til- 
ksrt Grus 4 Mark.

Derefter anfsres, at af de f35



i-9

Rigsdaler fra Holbork, Aalundborg 
og Nyksbing er de Rigsdaler 
anvendt til Vognmcendene for fri 
Rejser, medens Aormneren har faaet 
q Rigsdaler for „min Rejse og 
Umage forbemeldte penge at ind- 
hente og udbetale." Fogedsoenden 
faar ^ Rigsdaler og Aormneren for 
Blork og Paplr 2 Mark.

Regnflabet er ikke overdrevent klart 
i sin Bffattelse; men det er ojensynlig 
taget for gode Varer. Dg vi i det 
20. Hundredaar har megen For- 
nsjelse af at gsre os kendt med dets 
ejendommelige Poster, der, hvadDnd- 
hold vedrsrer, er hofft forfkellige fra 
Nutidens, men dog giver os et Dnd- 
blik i, hvor smaat al Ting har for
met sig i den gamle Robstad i Ene- 
vorldens Glanstid — den Tid, da 
Ringsted Rommune var saaledes 
stillet, at den ikke engang havde 
penge til at blorse kgl. Majestort et 
Ltykke, men maatte lade sin Aormner 
forskudsvis udrede Belobet I

5om et Ruriosum skal vi fra et 
Tidsafsnit lidt senere end det foran
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omtalte norvne B yens V aretaxter 
— d. v. s. de priser, vore Forfosdre i 
1776 maatts betale for deres Fode- 
varer. Ln saadan Taxt, der fast» 
sattes med visse Mellemrum, er 
ganske lorrerig. Denn« lyder:

Drikke-Vahre:
1- Godt dansk Rorn-Brarnde- 

viin:
a) i Potte-, parle- ogSkil- 

lingsmaal, a Potte . . 1̂  5k.
b) i halve Tender, a Potte 13 „

2. Misd, a Pott« ................... s2 „
3. a) Godt Gll, en Rande . 3 „ 

d) Del, som ringere er, en
R an d e ......................... 2 „

o) Dagligt Gl, a Rande. 1 „
Rhinst viin, a Potte 3 Mk. 5 „

5. Ssd Viin, a Potte . 2  „ 0 „
6. Gammel franst Viin 1 „ 8 „
7. Ung franst V iin. . .  1 „ q „

R isd  og Flcesk:
Mxekod, a p u n d .........................3 „
Ferstt Florfl................................. 5 Sk.



Lerskt Flarfk. RL. naar Vlden>
flcrfk*) bekommes. . 4 Sk.

Roget Flarfl................................ 7 „
Gronsaltet Flcefl........................ 6 „

„ Gldenflcefk................ 5 „
S p isn ing  angaaende: 

E t Maaltid N ad af fire 
Reiter, nemlig Luppe,
Steg, Fifl og Rage. . 3Mk. OSk.

Naar det anrettes for 4
personer, a Person. . 2 „ V //

3 Retter til 3—4 per-
soner, a Person. . . . 8 „

Daglig Spiise til 3 a 4
personer af ringe Vil-
kaar, a Portion. . . . ,/ ,/ 6 „

*) Oldenflcrfl 2 -. af Oldensvin, der dar 
opfedet ved Olden i Skovene.



kingrteä catinskole og äenr 
Kektorer.

Blandt de Institutioner, der i 
nogen Nkaade har prceget tivet i det 
gamle Ringsted, er ogsaa den gamle 
katinflole, der var til Huse i de 
sondre Sidekapeller ved St. Bendts 
Rilke. Nogen epokegsrende Betyd- 
ning har den ikke Haft; men selv- 
folgelig har en Del af de unge Nkcend 
fra By og <Lgn, der gik den studerendr 
Vej, Haft katinffolen til Udgangs- 
punkt.

Latinflolen i Ringsted i den Lkik- 
kelse, som den sidenhen bevarede til 
Nedlcrggelsen, opstod efter Reforma
tionen som en Forts«ttelse af den 
kirkelige Skale, som har vceret knyt- 
tet til Rlostcet i den katolske Tid. 
Reformationen forandrede nappeSko- 
lernes almindelige Rarakter stcerkt. 
Teologerne var vedbllivende de le
dende, og Latinsn det alt beherfkende 
Element. Nlodersmaalet forte en 
kummtrlig Tilvcrrelse ved disse La-



tinfloler, hvor den hsjeste Akrgerrig- 
hed var at lcere Lleverne at läse, tale 
og fkrive Latin. Skoletugten var 
barbarifl, de haardeste Straffe for 
Gvertrardelser anvendtes, samtidig 
med, at megen Tsjlesloshed gik i 
Svang. peblingerne, som de kaldtes, 
maatte som ostest, naar de ikke var 
velhavende Folks Born, ernorre sig ved 
at synge forDore eller rent ud tigge, 
naar da ikke de var naaet saa vidt, 
at de künde ernorre sig som Lobedegne, 
d. v. s. forssge at give Landboung- 
dommen en Smule efter Tid og For- 
hold tillormpet Undervisning.

Ringsted Latinskole opstod i sin 
Luther'ske Skikkelse, saa vidt det kan 
sksnnes, kort efter Midien af det s6. 
Barhundrede, idet den forste Rektor, 
vi ved af Navn, forflyttedes herfra 
^572 — naar Han tiltraadte ved vi 
derimod ikke.

Noget stört «Llevtal har den norppe 
nogen Linde Haft. Talopgivelser gaar 
ud paa, at i Tidsrummet fras6H7— 
s?39 demitteredes der herfra ialt kun 
93 Disciple til Universitet. 5elv< 
Lolgelig har Llevlallet vorret meget



stsrre; men det er i hvert Faid kun 
et begrcenset Tal, -er hvad det Bande- 
lige og Materielle angaar har vceret 
saaledes aflagt, at de künde fuldendr 
den videnffabelige Lsbebane.

Hvorledes Skalen her — som andre 
Sieder — har vceret, faar man en 
Forestilling om ved at lcese forskellige 
Bktstykker fra Christian den Fjerdes 
Tid.

2  indskcerpede ^ormynder-
regeringen (under ncevnte Hanges 
Mindreaarighed), at -a Slcegt, Byrd, 
Svogerskab og Venskab ofte forte til, 
at der indsattes unge, uforstandige og 
ularrde Skolemestre og andre Skale» 
personer ved de lcerde Skoler, flal 
Superintendenterne sBiskopperne) stit» 
tigt vifitere Skolerne, saavel de störe 
som de smaa og examinere og over» 
höre saavel Skolemestrene som Horerne 
og Disciplerne.

Denne Skrivelse efterfulgtes af for» 
skellige andre, i hvilke Köngen ind» 
skoerper omhyggeligere Mpsyn og Un» 
dermsning.

2  en kgl. Forordning af f62Z paa- 
lcegges det endoidere Biflopperne at
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drage Gmsorg for, at />o/esso?' r/reo- 
loFrcs (Laspar Bartholins Boger for 
Ungdommen fkal anvendes, saaledes 
den lille Logrsa og den störe og lille 
LLeton'oa og O^ato r̂a m. fl. Det oar 
vist nogen tsrre Fyre!

Det akademifke Konsistorium fsrer 
i de folgende Aar indgaaende For- 
handlinger om Undervisningen paa 
de lorrde Skoler, og i 1633 udsteder 
Aongen et Sendebrev til Bisperne, i 
hvilket Han meddeler, at Han „har 
paalagt professorerne paa begge vore 
Univerfiteter i Asbenhavn og Soro" 
at forfatte en Blanuduktion, efter 
hvilken Skolerne flal reguleres, og 
revidere og forfatte Skoleboger; Han 
paalorgger samtidig Skolerne at sorge 
for, at de faltige Llever flal have de 
ny indforte Boger frit.

Vgsaa for den mere religiöse Lide 
af Sagen har Lhristian den Fjerde 
et aabent Gje. Saaledes fremhorver 
Han i «n Befaling af s63H, at der 
flal drages Gmsorg for, at Skole- 
bsrnene faar bedre Abgang til at 
höre prcediken i Airken end hidtil, da



de som oftest har maattet staa paa 
ubekvemme Lieder, f. <Lx. i Aoret.

hvad pebliugernes Tilhsrerpladser 
i Aoret angaar, da frembyder 5t. 
Bendts Airke de bedste Vidnesbyrd 
om, at Skoledrengenes Tanker har 
gaaet i andre Retninger endprastens 
Pradiken. De mange i de gamle 
Alunkestole indskaarne Navnetrak har 
bevaret de brave unge Alands Navn« 
for Lfterverdenen, men jo egentlig 
ikke for deres Dyds Lkyld.

Del störe Flertal af Ringsted Lko- 
les Rektorer — ja maaske alle — 
har varet Teologer, og Lüllingen ved 
Lkolen har kun varet et Gennem- 
gangsled til en fuldkomnere Ltilling 
paa pradikestolen. Vi kender Nav- 
nene paa samtlige Rektorer ved Lko
len. Men vor Aundstab om de en- 
kelte Aland er hsjst begranset. 
Alaafke künde dog en Förster, der 
havde mere Tid at afse til -ette Emne, 
end Nedflriveren af dette har, finde 
mere frem. Vi tvivler dog noget 
derpaa. Den Gmstandighed, at Lko
len i de ca. halvandet Hundrede -klar, 
den existerede, havde 19 Rektorer —

136



hvilket giver en Gennemsnits-Virketid 
af 8 Kar til hver — tyder ikke paa, 
at den bar vceret naget eftertragtet 
Blivested ag Heller ikke etSted, derer 
sogt af de mest fremragende.

Di hidscrtter i det folgende Forteg- 
nelsen og vedfsjer de Gplysninger, 
vi har kunnet tilvejebringe:

1) Dens N ielson var Rektor am. 
kring s572; Han blev senere be> 
fordret til Sogneprcest i Gyrstinge 
og Flinterup.

2) Mag. Dakob Dacobson W olf 
udncrvntes f383 af Ransleren 
N ie ls  R a a s  til Rektor i Ring
sted. Han blev allerede s58H 
forflyttet til Dpslo, men ses at 
have vceret kn^ttet til Ringsted 
med stcrrke Familiebaand, idet 
Han her bliver gift (2. Gang) 
l60s med en Datier af Be- 
falingsmanden paa Ringsted og 
Sors Aloster, Ria. Dvar Ber- 
telson.

3) P eter K rag (eller Arage), Rek
tor s56^, Sogneprcest i Ring
sted s596, provst for Ringsted
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berred 1606, dod 1638, begraset 
i Ringsted; Hans Ligsten er se- 
nere bleven folgt og barer en 
anden Jndfkrift.
H ans H ansson Buch blev 
1623 udnavnt til Logneprast i 
klversi og Testrup.

5) N iels R asm usson  1623— 
1635.

6) J a c o b  B ernhard  1635—H1>
7) R asm us N iathiasson (eller 

Rasmus Nkadson Faaborg?)
16H1—H5.

8) Henrik Jespersson 16H5—H8.
9) N iels H ieronim us A noff 

16H8—52, derefter Sogneprast i 
kllsted-Fjenneslev, dod 1663.

10) H ans V illad sssn  1652—60 
derefter Logneprast i Glumss- 
Bavelse. Niens Han var prast 
i G lu m ss  handle der Ham ad- 
fkillige Ulykker. Under Svenfke- 
krigen komme« Han i dyb Gald, 
og der fkete Ham dertil den 8. 
Februar 1661 den Ulykke, at Hans 
prastegaard gik op i kuer, hvor-
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ved to piger iudebrandte ligesom 
Gods, Bohave og F« tilintet- 
gjortzes. Ved samme kejlighed 
nedbrcendte sire andre Bonder- 
gaarde i Glumss. prarsten skrev 
til kensmand 2org . Seefeld; 
paa Ringsted Rloster og ansogte 
om Aongens Hjcelp. Seefeldt, 
der kendte Villadlon fra Hans 
Lkolemestertid, ststtede Llnsog- 
ningen, og der bevilgedes Ham 2 

. Daler af hver sjcellandfl Airke.

ll) h a n n ib a l Andersson, Rektor 
166s.

s2) L aurids Glufson Roch 
s666—73, derefter Sogneprcrst 
paa Refsnces. Laurids Roch 
(eller Aok) er en af de niest be- 
kendte Ringsted-Rektorer. Vi har 
i et tidligere Bfsnit af denne 
Skildring lcest om Hans poetifle 
Beflrivelse af Ringsted. Rken 
forovrigt lever Hans Navn jo i 
-ansk Digtekunst gennem Foedre- 
landssangen „Danmark, dejligst 
Vang og Vange", der den Dag 
i Dag synges af Skoleborn i



Ringsted, hvad den nceppe er 
bleven paa Hans Tid. Mens 
Han var Rektor i Ringsted gjorde 
Han et betydeligt Samlerarbejde 
til en dansk-latinfl Grdbog. Han 
var en Mand, der trods ka- 
linens datidige Gverherredomme 
havde megen Sans for Moders- 
maalet.

sZ) Mag. L h r i s t o f f e r  V a l l e  
kilde.

sH) Mag. C h r .h e n r ik s o n  Blich- 
feldt  s688- 92.

s5) M a g .p e t e r S a c o b s s n j ) a u l -  
l in  s69^—96, derefter s697 
Sogneprcest til St. peders Airke 
i Slagelse, s703 provst i Ring
sted herred og Sogneprast ved 
St. Bendts Airke, s7s7 Sogne- 
prarst ved Domkirken i Roskilde.

^6) Mag. N ie l s  Borch s697— 
s707.

s7) Mag. Lhr.  Rosenkilde s707
- s 2 .

^8)^IZens p a l u d a n  R ip e n s i s  
l72Z—3-̂ , gift s726 med Som- 
fru Charlotte Helene Vichman



hasebard, Steddatter af Jorgen 
kangenfeldt til Ringsted Kloster. 
Akens Han som Student opholdt 
sig paa Borchs Kollegium i 
Kobenhavn, foretog Han hyppigt 
Udflugter tilRoskilde, hvorBro- 
deren var Borgmester, og foretog 
historifke Studier i Domkirkens 
Brkiv. En Del af de af Ham 
foretagne Bfflrifter er senere 
kommen Forjkere til Gode, idet 
Vriginalarkivct brcendte ved den 
störe Brand i Kobenhavn s728. 
Han blev prcest i Thorslunde- 
Jshsj, hvor Han dode l?82, 85 
Bar gl.

f9) Akag. p e d e r  Lykke ^73^—59. 
Den 1,3. November  ̂7.39 blev 
Han ved Skolens Nedlcrggelse 
Sogneprcrst i Akeelhuus, Trond- 
hjems Stift.

For den omfattende Reform af 
Skolevcesnet — baade de lcrrde Sko- 
ler og Blmuefkolerne —, som <Lhri- 
stian den Sjette ivcerksatte, faldt La> 
tinskolen i Ringsted som Gffer. Dens 
ringe Betydning og dens ncrre Nabo<



skab til Skalen i Sors har antagelig 
vceret medbestemmende ved denne Be- 
slutnings Tagelse.

Til Vmtalen af kalinskolen og 
dens Gphorvelse flutter sig naturligt 
Gplysninger om Byens Iordom- 
raade.



kingsteä kvm ark.
I  et tidligere Afsnit af disse Skil- 

dringer har vi Hort om, hvorledes 
Ringsteds Dordomraade gik tabt for 
Bysamfundet — i hvert Fald som 
Selveje. Byen horte til Arongodset. 
Allerede Erik Emune  gav halv- 
delen af Byens 5kov til det nys op- 
rettede Benediktinerkloster, Lvend 
Gra t  he gav halvdelen af Byens 
Mark og endelig gav Aong valde- 
mar den Ltore Resten af den 
Byen tilliggend« Dord til Alostret. 
Helt frit overdrog Aongerne vistnok 
ikk« dette betydelige Dordomraade til 
Alostret. 2  hvert Fald vides det, at 
Her i det s2. Aarhundrede har fun- 
det et Mageslifte 5t«d, ved hvilket 
Aronen fik Loborg forDele af Ring
sted Bymark.

Men altsaa fra noevnte Tid er 
Ringsted Bys Borgers, saa vidt de er 
Dordbrugere afgiftspligtige, tilRing- 
sted Benediktinerkloster. Da Gejstlig- 
hedens Gods ved Reformationen i



stör Udstrorkning inddroges under 
Aronen, gik de Afgifter, der tidligere 
var svaret til Rlostret, over til den 
Icrrde Lkole. Gg i ^767 fkriver 
Pontoppidan i sit danske Atlas, at 
en egen Bymark har Ringsted ikke, 
men bruger mod en aarlig Afgift 
den nedlagte katinfkoles Iorder, hvis 
Indkomster er tillagt Vordingborg og 
Roge Skoler.

Trap oplyser, at fsr var
Byens vorder kun ^ Tdr. Land, men 
norvnte Aar fik den de vorder, der 
forhen var tillagte katinskolen, i 
Arveforste (Afgift: s Td. Byg efter 
Aapitelstaxt pr. Td. kd.)

Del er netop i Dag (den De- 
cember l909) sOO A a r siden, at 
Ringsted alter blev reel Tjer af den 
Bymark, som den mistede for op imod 
800 Aar siden.

Adkomstdokumentet 
kan fikkert paaregne Interesse. Alene 
Atempelafgiften af det var SOH Rdlr. 
66 5k. Vi gengiver det alt vcesent- 
ligt i dets Mrdlyd — kun med ganfke 
enkelte Forkortelser, som ikke har 
nogen Interesse i denne Forbindelse:



Hans Rongelige 
Rkajestcets ti! Dan- 
mark og Norge p. 
p. />. p. Direction 
for Universitetet og 
de lcerde Skoler.

Gjor vit terl ig i Goerensstem- 
melse med Aongelig allernaadigst Re« 
solution af December 1809 og i 
Forventning af Hans Rongelige 
Rlajestcrts norrmere allernaadigste 
Approbation til fuldkommen fri  
Raadighed og Ejendom til 
Ringsted Robstad herved at over
drage samtlige de forhen Ringsted 
Aobstads forrige katinflole, men nu 
det lorrde Skolevcesens Fond tilhorende, 
paa Ringsted Bys Mark beliggende, 
^2 Fjerdinger og 2 Slaader inddelte 
og ialt for 160 Tdr. f Skp. 2 Alb. 
Ager og <Lngs Hartkorn skyldsatte 
vorder, alt paa folgende vilkaar og 
med efterskrevne Betingelser:

Dorderne og alle derpaa udstedte, 
endnu gjceldende Forstebreve og keje- 
contracter skal vorde udleverede til 
Ringsted Ajobstad, saasnart Hans 
Rongelige Rlajestort allemaadigst har



approberet kenne Vverdragelse, fra 
hvilken Tid af Ringsied Ajobstad maa 
gjore sig disse Dorder saa nytlige, 
som den bedst veed, vil og kan, dog 
saaledes, at de allerede paa fordern« 
udstedte Festebreoe og kejecontracters 
Jndhold i alle Dele af Ringsted Ajob- 
stad opfyldes, og at nuvcerende F e
steres og Lejeres derved erhvervede 
Rettigheder i alle Rlaader blive ufor- 
krcenkede.

Fra f. Sanuar at regne til- 
svarer Ringsted Ujobstad alle Ronge- 
lige Skalier og offentlige ktfgifter, som 
ere eller herefter maatte vorde paa- 
budne at tilsvare af Sordernes Bru- 
gere eller Tjere, ibegreben hvad Tiende 
og Tienderefusion deraf bor ydes, 
saaledes at af alt dette aldeles intet 
falder det lcerde Skolevesens Fond til 
Last. Videre udreder Ringsted Ajsb- 
stad fra den Tid af skadeslos til det 
lcerde Skolevcesens Fond alle de Äf- 
gifter, som Dordernes nuvcerende F e
stere eller kejere, ester de dem meddelte 
Festebreve eller Lejecontracter ere 
pligtige til at erlagge, alt til sine 
rette, i Festebrevene og Lejecontrac.



lerne besternte Forfaldstider, saaledes 
at bisse af Ringsted Ajsbstad til be- 
meldtc Fonds (Lasse i Ajsbenhavn 
erlcegges, uden al videre Udgift for 
^amme, men fra den Tid af, at nogen 
af de nu paa de enkelte Dele afJor- 
derne udstedte Fcestebreve eller keje- 
contrakter efterhaanden udlsbe, svarer 
Byen i aarlig Bfgift af hver cnke!t 
Td. td. en Bfgift af  ̂ Td. Byg 
til Let lcerde Lkolevcesens Fond, 
istedetfor den gamle Bfgift, som af 
saadan Del af worden hidindril har 
vceret erlagt, hvilket kan betales af 
Byens Acemnercasse med penge, lige 
efter hvert Bars Kapitelstaxt, og in- 
-en hvert Bars Rkaj fladeslss i 
Ujsbenhavn erlcegges. Dg beregnes 
ben forhojede Bfgift ikkun hver Gang 
fra den nceste l- Danuar af, efterat 
Byen har erholdt fri Raadighed over 
Dorderne.

De Lonninger og andre Resusioner 
og deslige, som ere paabudne at til- 
svares af de Dndtcegter, Lkolecassen 
af disse Dorder oppebcerer, blive Ring
sted Ajsbstad uvedkommende og ud- 
redes herefter som hidindtil af det



larrde Skolevasens Fond. Dog blive 
de HOO Rd., som ifolge Allernaadigst 
Rescript af Z. Mas s805 af disse 
^ndtorgter betales til Ringsted 
Borgerskole, efterhaanden som de 
nu paa Iorderne udstedte Forstebreve 
og Lejecontracter ophsre, og som 
Byen altsaa faar fri Disposition over 
disse Dorder, at overtage af Byen, 
saaledes at samme deraf selv svarer 
den gvota Andel, som kan falde 
paa de Tsnder Land, hvoraf den n? 
bestemte Afgift af s Td. Byg pr 
Td. Ld. efterhaanden blioer at svare, 
i Forhold til det Antal Tsnder Land, 
som de overdragne vorder ialt inde- 
holde, og at altsaa, naar alle de nu 
udstedte Forstebreve og Lejecontrakter 
ere udlobne, Byen selv udreder for 
bemeldte fulde ^00 Rdl.

Saasnart Iorderne ere Ringsted 
Ajobstad overdragne og sencst inden 
et Aar efterat saadant er skeet, fkal 
samme paa sin Bekostning lade disse 
ved en Rongelig kandmaaler eller 
Landinspektor paa ny opmaale og 
lade Rort derover optage, hvoraf 
saavelsom af Beregningen over 2or<



dernes Hvadratindhold et Exemplar 
til os, til Bevaring i Directionens 
Archiv, bliver at indsende.

paa det at det lcerde Skolevcrsens 
Hond kan vcrre betr^gget for stedse at 
erholde den ved dette Overdragelses- 
doknment brtingede Afgift af disse 
Jorder, flal ej alene de overdrogne 
vorder derfor voere samme et forste 
priorilets pant, men hele Ringsted 
Ajobstad, desuden rn soü'ckum hcefte 
for, at den prompte og skadeslos til 
alle Tider vorder betalt og flal faa- 
-ant paa Byens Vegne af Amt- 
manden og af Byens Byfoged og 
eligerede Ricrnd med paategning paa 
dette Dokument udtrykkelig vedtages, 
hvilket derefter behorig bliver at ting- 
lcrse og protocollere.

Adkomstdokumentet er for den konge- 
lige Direktion for Universitetet og de 
Icerde Lkoler underflrevet den 2. Ok
tober ^8^0 af R ia l l ing  og Riol- 
denhawer.

Under 30. Oktober resp. 3. No
vember i8l0 underfkrives folgende:

2  allerunderdanigst Foroentning af 
Hans Aongelige Riajestcets aller-



naadigste Approbation og ifolge den 
os ved det Aongelige Danske <Lan- 
cellies Skrivelse af 7. Juli d. A. der- 
til givne Autorisation, erklcere vi 
undertegnede, Amtmand over Soroe 
Amt, samt Byfoged og eligerede 
Nkornd i Ringsted Ajobstad, paa 
denne Ajobstads Vegne, at antage 
Ringsted forrige latinske Skoles vor
der, under forommeldte Betingelser, 
hvilke Ringsted Ujobstad herved ved 
os forpligter sig til, i alle deres Grd, 
Elausuler og jDunkter for fit Ved- 
kommende nojagtig at opfylde lige. 
som den ogsaa rn speor'e paatager sig 
det slipulerede Ansvar for Skatternes 
og Afgifternes rigtige Erlcezgelse af 
Sorderne.

Soroe den 30. Gctober og Ringsted 
den 3. November s8s0.

Som Amtmand: Stemann.
Som Byfoged: petersen.

Som eligerede Nlcend: 
p . Ravn.  P.  Thuurmann.  

p .  Lhristophersen.

Den kongelige Bekrceftelse lyder:



„ v i  Freder ik  den 
Sjet te,  af Guds Naade 
Aonge til Danmark og 
Norge, de Wenders og 
Gothers, Hertug i 5les- 
vig, Holsten, Stormarn, 
Dytmarflen og Vldenborg 

gjore v i t t e r l ig t :  
at eftersom hos Vs er allerunderdanigst 
blevcn ansogt og begjcertVores allernaa- 
digsteConfirmation paa det imellemVo- 
res Direction for Universitetet og de 
losrdeSkolerogkimtmanden overSoroe 
Ämt, Rammerherre V s elfkelig Hrr. 
poul Christian Htemann, Htorkors 
af Dannebrogen, samt Byfogden og 
de eligerede Ricend i vor Ajsbstad 
Ringsted paa denne Ajobstads Vegne 
oprettede og herhos nu originale ved- 
hceftede Forening om Ringsted Byes, 
forhen Latinflolen sammesteds, men 
nu det lcerde Lkolevcesens Fond til- 
hörende vorder, ville Vi denne For- 
ening, hvoraf i vort danfle Cancelli 
forefindes en ligelydende Gjenpart, 
udi alle dens Vrd, Clausuler og 
punkter, saaledes som den her findes, 
allernaadigst have confirmeret og stad



forstet, saa og Herme- confirmere og 
stadforste.

Forbydende alle og enhver imod 
det, som foreskrevet staar, Minder at 
gjore.

Givet i Vor Rongelige Resident
stad Rjsbenhavn den 15. Februar 
1811.

Under Vor Rongelige haand og 5egl 
F red  erik R.

(I. 5.)
Raas.

<Lold. Anudsen. Bülow. Ntonrad.

Luders."
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2ndenrigsministeriet,
Kobenhavn, den 11. Jan. 1884.

D det med Nmtets paategnede Lr- 
Ilorring af 26. November f. N. mod- 
tagne Nndragende har Ringsted By- 
raad anmodet om Ninisteriets 5am- 
tykke til, at de Ringsted Rjsbstadkom- 
mune tilhorende, Icengst fra Byen be- 
liggende vorder, som hidindtil ere



^53

blevne bortfcestede paa Fcesterens og 
Hans Enkes kevetid ved indlrcedende 
Fcesteledighed soges bortarvefarstede ved 
offentlig Auktion.

Foranlediget heraf fluide man til 
behagelig Efterretning og rüdere for- 
nsden Bekjendtgjsrelse tjenstligst melde, 
at det begjcerede Samtykke herved med- 
deles, dog saaledes, at Alinisteriet 
forbeholder sig at approbere kluktions- 
konditionerne og de eventuelle klvk- 
tionsbud, samt at de eventuelle Saig
— saaledes som af klmtet forstaaet
— kun omfatte ^00 a ^50 Tdr. Ld- 
af de yderst beliggende Sorder.

p . ^7. v .
Ester Bemyndigelse 

Schou.



karlskserer, Murger og anäet 
meäicmsk?olk.

kargevorsnet spiller jo i vore Dage 
en ikke ringe Rolle for en Bys og en 
Egns Befolkning. Sygekasse- og 
l^ospitalsvorsnet staar paa et for- 
holdsvis hojt Trin. Mg medens det 
i gamle Dage ikke var nogen usced- 
vanlig Talemaade: „Nu har Han 
(hun) da vist ikke langt igen, for nu 
har de hentet Doktoren", saa gaar det 
mere og mere op for Befolkningen, 
at det er bedre at forebygge, hvordet 
ermutigt, endatvente, til Aatastrofen 
er lige for Haanden.

<Lt virkeligt omfattende og gennem- 
organiseret korgevarsen er imidlertid af 
ny Dato og hsrer strengt taget fidste 
^alvdel af forrige Narhundrede til, 
felv om man naturligvis Icenge fsr 
den Tid har Haft karger.

Mm korgevidenskabens Forlsbere i 
Ringsted kender vi i Virkeligheden 
saare lidet. Nlen af de almindelige 
Gplysninger om kargevorsnet i kan-



det kan maa ogsaa slutte sig til, hvor- 
ledes det har vceret i kenne By. 
Bkeget hsjtstaaendepersoner har selv- 
folgelig ret tidligt Haft kyndige Folk 
til at bistaa sig, naar Lygdom eller 
anden Begrcedelighed kom paa. D 
den katolfle Tid udgik al Lcegevis- 
dom fra Alostrene, hvis Bkunke 
kendte de helbredende Urters Araft og 
iovrigt künde anvise Folket de under- 
gsrende Ailder og Icese godt virkende 
latinfke Bonner for dem.

Middelalderens senere noget ringe- 
aglede Renlighedssans gav Ltodet ti! 
en vis Form for „Tcegekunst". De 
ved Badstuerne virkende Badere fik 
efterhaanden saa megen Aendfkab til 
det menneskelige kegeme, at de künde 
indlade sig paa at lappe paa det. 
De gav sig af med Aopscetning og 
Äareladning og ncevntesBadskcerere; 
hsjagtet var deres Aunst ikke, de reg- 
nedes for „ucerlige", og det hjalp ikke, 
at de dannede Lav ligesom haand- 
vcerkerne; thi efterhaanden fik Bad
stuerne saa ilde Ry paa sig, at de 
lukkedes.

Ved de störe helgenfester, Narkederne



og lignende var det almindeligt, at 
der indfandt sig forskellige kloge Folk, 
de saakaldte L an d e fa re re  (Land
lodere), der so!gte Medikamenter, som 
var lavede i Tyflland og Italien, og 
som i hvertFald fikkert kradsede paa 
bedste Rkaade.

Freden! den Forste vilde gerne 
fremme en mere organiseret kcege- 
ordning i Landet, end der hidtil havde 
varret. Universitetets Dprettelse havde 
jo tiloejebragt Betingelser for en saa- 
dan. Han forelagde Rigsraadet La
gen, og Rigsraadet fandt ogsaa, at 
det künde vcere meget betimeligt, at 
der ansattes en karge og Flpoteker i 
Iylland og en paaSjcelland; Raadet 
formente, at de nok künde fortjene saa 
meget, at de künde have deres rede- 
ligeGphold derved. Aongen erkendte 
de brave, danske Adelsmcends gode 
Lind, men mente dog, at flulde man 
saa kyndige Folk herind i . Landet, 
maatte der sikres dem cn fast Lon. 
Rken den Gpfattelse künde Rigs
raadet ikke dele. Det flrev: „Dan- 
marks Raad siger, at det kan vcere 
meget nytteligt, om Äpoteker og

156
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Doctor var her udi Riget, men de 
vil ikke give dem anden ton end at 
hvo, som haver dem behov, lonner 
dem." .

kcengere kom Kong Frederik ikke 
med Danmarks Raad — og der gik 
2M klar, for man overhovedet kom 
ret meget längere.

<vg i hele dette Tidsrum varetoges 
kcegens Kunst i Virkeligheden af de 
saakaldte B artfkcerere, der for- 
uden at hjcelpe Folk af med Lkcrget 
(„skcere Barterne"), behandlede deres 
Akedmennefker for hug, Stik, braadne 
jDander, brcekkede kemmer og hvad 
andet der faldt af i en Tid, hvor der 
var längere til en Undflyldning end 
til Lidevaabnet.

Bartflcrrerne var Haandvorrkere, der 
havde lcrrt hos deres Biester, de havde 
ikke faaet anden kirurgifk Uddannelse 
end den, der faldt af paa Barbür. 
stuen. De hjalp vistnok ogsaa efter 
Tvne Folk af med tivet, hvor Talen 
var om indvortes Daarlighed, som 
de begribeligvis ikke havde megen 
Forstand paa at behandle.

2  en Bog fra udtales: „torrde
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og trofaste Loeger sattes her udi mange 
Lteder, og i deres Lted have vi for- 
lobne Rlunke, Nonner, ulcerde j)rce- 
ster, fordcervede Ksbmcend, gamle 
Kcellinger, ja, Ludere (o: Lkomagere) 
og Lmede, Troldkarle og Troldkoner 
og andet saadant srkeslsst Folk . .

I  Sammenligning med dem er 
Bartfloererne selvfolgelig rene Harders- 
mcend. De steg efterhaanden i vcer- 
dighed. De fik lavsmcessig Gneret til 
at behandle „ferfle" Laar; til Gen- 
gceld fluide de tjene Köngen til Lands 
og til Bands og under Gpidemier 
vcere jDestmestre, naar de andre Lceger, 
hvis der var nogen, flygtede.

Forpligtelsen til at tjene Köngen 
efterlevedes paa den Maade, at der 
for hver By fluide stilles en Bart- 
flcer med en Barkflcerkiste. ^llerede 
under Grevens Fejde 1335 ses det, at 
R ingsted  og 11 andre Byer paa 
den sjcellandfle Bgruvpe er tilflrevet 
om „Bartflcerer at udgsre til Skibs- 
behov". Gg under den nordifle Syv- 
aarskrig udflrives Gang paa Gang 
Bartflcerer og Bartflcerkister at levere 
af de sjcellandfle og andre Landets



Asbstceder. 2  ^566 udflreves 25
Bartflcerere, s567 30 og >568 og 
s569 et lignende Ltntal. Det har 
sikkert voeret haarde Tider for Bart- 
skcererne. TilGengceld var de agtede 
Folk. Selve Aongens Livkurg var 
Bartflcer, der senere forfremmedes til 
„Wundarzt" (o: Saarlcege, Tyfl).

l^ojt lsnnede var Airurgerne i 
Byerne ikke. I  et Regnflab fra 
^559 oplyser den davcerende Rente- 
mester Finansminister) Joachim 
Bech, at Han den 5̂. Februar har 
givet Mester Jacob Wundarzt s0 
Daler, som kgl. Majestcet flcrnkede 
Ham, fordi Han var paa Aalundborg 
og „opskar gam le R ong  C hri
sten". — s0 Daler for at obducere 
selveste Christian den klnden kan ikke 
kaldes overvcettes hoj Betalingl 

Med den anatomifle videnflab stod 
det smaat til lange Tider ester Uni- 
versitetets Gprettelse.

Forst i oprettedes et klna-
tomi-Rammer — eller som det kal
des „det anatomifle Teater" — ved 
Universitetet. Det indrettedes paa den 
sondre Del af Universitetets Grund



og deltcs i flere Rum, af hvilket et 
var Rokken, i hvilket „Tadaverne 
vastes fsr Dissektionen". Lelve 
„Teatret" var indrettet med et Rum 
i Midten, hvor professorerne og 
rNedicinerne stod bestyttede mod Til- 
fluerne vedLkranker; Tilstuere havde 
nemlig Abgang, saaledes som det 
var 5 kik i Udlandet, og Tilstuer- 
pladserne hcevede fig som i et Tea> 
ter.

„Teatret" var prydet paa forflellig 
Maade; saaledes stod der Lkelettet af 
en Mand, som hed Adam, og af en 
Rvinde, som egentlig hed Inger, men 
kaldtes Eva — hvor betcenksomtl 
Dg mellem dem stod et kunstigt for- 
arbejdet Trce med Alangen. Des- 
uden var der Skeletter af en Bavian, 
en Svane, en Gaas, en RIaar, et 
pindsvin, en tzane, en hone — og 
ved dem alle fandtes Epigrammer 
med tankevcekkende Udtryk.

Til at begynde med var Tilstuerns 
misfornsjede med at se Mennestelig 
behandlede paa den Maade, som de 
naturligvis maatte behandles, hvis 
Videnstaben flulde have den rette



s6s

Nytte afTingen; ^olk lavede Vptsjer, 
men saa fandt man paa at tage 
Enträ, og saa holdt Mptsjerne op.

Allerede Christian den Tredie 
havde Haft den Tanke, at der i hvert 
Stift skulde findes en karge. Under 
Christian den Fjerde naaede man 
virkelig en saadan Mrdning, der for 
sin Tid betragtedes som et stört Frem- 
skridt. Men det kneb med at saa 
Menigmand til at sorlade sine iivak- 
salvere — ikke at tat« om Bart- 
skarrerne. Den paa kolland ansatte 
Large klager fig gudsjammerligt, da 
Folk -är „helbreder enhver Sygdom 
med Rostocker-Ml." Men hvad skulde 
man vel sige om saadant, naar selve 
kgl. Majestort en Gang, da den ud- 
valgte prins Christian havde be- 
skadiget sin Fod, i Siedet for Liv- 
kirurgen tilkaldte — Skarpretteren fra 
Glückstadt.

Alligevel gik korgestauden fremad. 
Ved Slutningen af Christian den 
Aerdes Regeringstid fandtes der, for- 
uden talrige karger i Vobenhavn, 
karger saavel i R osk ilde  som i 
Soro.
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kcegeembedet i 5 oro, der for- 
menllig ogsaa er kommet Ring- 
stederne og Gmegnen til Gode, op- 
rettedes forste Gang i s602, men op- 
retholdtes kun i H Aar. En lille 
5nes Aar senere opretledes der dog 
en medicinsk Ltilling ved Akademie« 
og denn« beklcedes fra s623—39 af 
Joachim Burser, fra s6^s til s639 
(eller 63) af Georg Aruck. De var 
begge Tyskere. Aruck havde en aar- 
lig ton af 300 Rigsdaler. Han havde 
Uheld med en Aur, som Han foretog 
paa en adelig Dame i Ilagelse — 
hun dode nemlig af den —, men i 
sit Forsvar for denn« Affrere betoner 
Han, at Han har udfsrl heldige liure 
af de alvorligste Sygdomme. Arucks 
Efterfolger hed Justus E ortnu- 
mius, ogsaa en indoandrel Tyfler. 
Da Akademiet efter Svenskekrigen op- 
havedes s665, dlev E. dog boende 
i Loro til sin Dsd s675.

Udviklingen aftagevorsnet gik i det 
Hel« taget meget langsomt. Endnu 
ved Slutningen af Frederik den 
Tredirs Regeringstid havde kun — 
foruden Aobenhavn — Roskilde,



5 ors og helsingor faste, examinerede 
Lceger.

Dm de personelle ^orhold inden 
for den datidige Lcegestand — det vil 
altsaa sige Bartflcererne — i Ring« 
sted, har vi kun faa og sparsomme 
Gplysninger. (De personelle Gplys- 
ninger i det folgende har Forfatteren 
for den allervcesentligste Dels Ved- 
kommende Lcege Bölling at takke 
for.):

N iels Block var i 33 klarBart- 
skcrrer i Ringsted iBegyndelsen af det 
s7. klarhundrede.

H ans Jo rg en  vides at have 
vorret kiirura i Byen i s67^. Han 
varetog samtidig — Grganistembedet 
ved Rirken.

to re n is  Jensen fik den 
Nlarts s7^0 Bevilling ssm Bar- 
börer i Ringsted.

Lange var Ltadskirurg i Ringsted 
s777, hvor Han dsde den 5. Nlaj 
s799, 50 klar gl.

Forst hen mod Llutningen af det 
>)8. klarhundrede blev Danmark 
overalt forsynet me- examinerede



Lceger, idet der over hele Landet op- 
rettedes Distriktskirurgikater.

G ottfried  lva lbohm  var Ring
steds forste Distriktskirurg; Han ud- 
ncevntes den 27. Marts f789- N)al- 
bohm var (ifl. Dplysninger af P a 
stor Rordam i Airkehist. Saml. Z. 
R , 2. B.) gift med Vita Friborg, 
Datier af Regimentskoartermester Pe
ter Friborg i Ringsted. Vita Fri- 
borg var en Datterdatter af provst 
holger Rordam i vigersted; da hen- 
des Forceldre dode, kom hun i huset 
hos Bedstefaderen, hvor hun cegtede 
dennes Aapellan, senere Sogneprcest i 
Vetterslev-Homb Gdv. Tillmann 
Schmidt; efter Schmidts Dsd f787 
orgtede hun ovenncevnte lvalbohm. 
ALgteparret havde en Datier, der dode 
spced. Med sin anden hustru, Inge- 
borg kobine Rohde, havde lv . den» 
mod 2 Born.

H ans benrik  V oigt fra 7. Juni 
f805 til Zf. M aj f808, da Han for- 
flyttedes til Aolding.

G e o rg  F red ec ik  v. G rä b e l l  
fra 6. kivgust f808 til f3. J u l i  
f83f, da Han blev afflediget. Han



vedblev at leve i Ringsted og dode 
ifH. December f332. Ved Hsjesterets 
Dom af ff. December f828 blev Han 
idomt en Mulkt af 300 Rigsdaler 
fc,r at have oppebaaret „ulovligt 
Honorar", men iovrigt frifunden for 
„videre" Tiltale. Der lever endnu 
adskillige Historier om Gräbell, som 
fkal have vceret en noget „fugtig" 
Herr«.

E arl Nschlund 23. November 
f83f, dod 7. November f837.

Io h a n  Henrik U lingenberg 
Urebs, 2f. Marts f837, Nffled 
3f. December f88f, dod 29. Kvgust 
f882.

Lorentz Io h a n  D itlev W erner 
fra f. Ianuar f822, dod l9- Sep
tember f893.

W aldem ar Io h a n  Dreyer 
ansat 23. Oktober f893.

E t  L )ar G r d  om  Np o t e k e t .

T il Gmtalen af kcegevcrsnet slutter 
fig ncert og naturligt Npotekforhol- 
dene. Npotekerne er i al kUmindelig- 
hed ny Institution«!:, og for Ring



steds Verkommende er det iSrerdeles» 
hed cn ny Institution, forst opstaaet 
i forrige Hundredaar.

Den forste danffe Bpoteker navncs 
i Aobenhavn 1^27 under Navnet 
Hans Brandt eller Johannes Bpo> 
teker; men den forste, officielt fast- 
flaacde Bpotekerordning flriver sig 

^orst fra Bar 1619 og er altsaa ikke 
«n Gang 300 Bar gl.; samme Bar 
udkom den forste Bpotekertoxt. Dnd. 
til da var det omrejsende Rledicin- 
handlere, de saakaldte „Landefarere", 
der forsynede Befolkningen med det i 
den Henseende fornodne.

For den endelige Bpotekerordning 
fastsattes, fandtes der Bpoteker — 
foruden i Aobenhavn — i Helsingor, 
Gdense, Viborg og Aolding.

S o r o  er som med Hensyn til 
Lagevcesnet og selvfslgelig af Hensyn 
til Bkademiet ogsaa i Henseende til 
Bpotekersagerne langt forud for 
Ringsted. Bllerede i 1606 fik medi- 
cinfk Professor ved Skalen i Soer, 
nders L h ris te n s sn , Ballernaadigst 
Tilladelse til for egen Regning at
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oprette et Apotek og drive det for 
egen Regning samt antage en Apo- 
teker-Lvend til dets Behov. Anders 
(Lhristenson dode imidlertid samme 
Aar. Apoteket ved Akademiet op- 
rettedes dog; men forst den 25. An
glist s6H5 udstedtes kgl. Privilegium 
til Lsaias B urser paa at oprette et 
Apotek i Lors, uafhorngigt af Aka- 
demiets Apotek. Aaret efter fik for- 
ovrigt ogsaa Aoge Apotek, og om- 
trent samtidig fik Roskilde fit.

Ringsted derimod var henvist til 
tilforldig lNedicin eller til at forsyne 
fig fra Nabobyerne lige op til for- 
rige Aarhundredes Begyndelse. Naa, 
Ringsted har jo Grd for at vorre en 
sund By — selv efter at den baade 
har faaet karger og Apotek.

Det forste Apotek i Ringsted op- 
rettedes s808 af davcerende Apoteker 
G lahn i 5ors. Det var Filial af 
Soro-Apoteket.

s8s2 forpagtedes Apoteket af Ao- 
benhavneren 2. W enzel — den 
nuvorrende Apotekers ^arfader — ; 
den aarlige Afgift var 700 Rigs- 
daler, og Apotekeren overtog sam-
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tidig en kcerling. overtoges
Apoteket i Eje. Det laa forst i 
Nsrregade 7, hvor den gamle Byg- 
ning med to Trceer foran havde et 
tilpas «refrygtindgydende Udseende.



Ded den gamle Bester Bom i Niligsted (Bommen oq Bomhuset ses i Baugründen til Hojre". Kirken viser sig for 
Beflueren i den Skikkelse, den havde til Branden 1800. Hvor nu Raadhuset ligger, laa den Gang en Gcestgivergaard 
(med Trceerne foran); til denne Gaard knytter Sagnet Modet mellem Karl Gustav og de danske Rigsraader Joachim 
Gersdorf og Christen Skeel.



Ringsted-Billeder
fra äel lom ge fiunäreäaar.





Aun Ire Menneskealdre er detsiden, 
at denne By som saa mange andre 
var Skuepladsen for Tildragelser, der 
satte de dybeste Marker i hele Da- 
tidens Liv, men som ingen Nulevende 
har set, selv om mangehaande Dver- 
leveringer lever den Dag i Dag.

Branäen 18V6.
1906 hjemssgtes Byen af den sidite 

störe Brand, der er overgaaet den, og 
denne Gang led Airken den stsrste 
Vverlast, den Hände lidt i ksbet af 
500 klar. Ztore Dele af Byen lag- 
des i klfle. Dffentlig ^jalp maatte 
paakaldes. Fra den Ti- blev Straa- 
tcekning af Asbstadejendomme for- 
budt. (Narmere herom se „Folke- 
tidende" Nr. 136—1̂ 1, 1903.)

Ungloenäerne.
1907 kom Lnglcenderne til Ring

sted (i klvgust Maaned), og Byen 
maatte alter dsje meget ondt. Gn 
Deputation af Ringsted-Borgere var



udsendt til Gsrslev for at bede den 
engelfke Invasions-Styrke om P a r 
don, og Byen blev ogsaa nogen
lunde behandlet, om end det paa for- 
flellig M aade gik Haardt nok ud 
over den faltige Befolkning. Enkelte 
Ejendomsbesiddere havde en I»nd- 
kvartering af over sOO M and. Der 
bereites om adflillige Voergreb mod 
Avinder. ^v o r disse Dvergreb blev 
opdagede, blev de dog Haardt straf- 
fede. p a a  Marken bag Ämtsstue- 
gaarden maatte kovovertrarderne lobe 
Apidsrod.

Lpaniolerne.
2  s808 kom saa Spaniolerne her- 

igennem, og flont de var „vore 
Ällierede", har de Heller ikke det 
bedste kov paa sig. Derer Guds- 
tjeneste afholdt de paa Torvet i Ring
sted, hvor et prcegtigt Älter var rejst 
ved Liden af Tingstenene. 2 nd- 
morschen i Ringsted fandt 5 ted den 
27. Maj, og efter faa Dages Forlsb 
marscherede Lpaniolerne til Roskilde; 
her fandt senere paa Sommeren den 
velkendte Rebellion 5ted, hvorefter 
Lpanierne hen i Ävgust blev lagt i



Avarter ude i Landet, blandt andre 
Lieder i Ringsted og Gm land. S pa
niern« var under dette sidste Dphold 
i Ringsted tildels i aabent D p rsr 
mod deres franste Dfficerer. D g da 
de opferte fig lidet tiltalende over for 
den stedlige Befolkning, var det en 
stor Beroligelfe for denn«, da en danst 
hcerafdeling rykkede frem og afvoeb- 
nede hele den fpanste Ltyrke. Frede- 
rik den Ljette, der var meget forbitret 
paa de urolige fpanste hjcelpere, gav 
bl. a. Drdre til, at hvis de efter Äf- 
vcebningen viste sig vedblivende uro
lige, saa stulde Buxerne fprattes op 
bagi paa dem! Disse Forhold har 
tidligere vceret udforligt omtalt i 
„Folketidende".

hvorleäes Drzens I^olk kaväe äei.

Vore brave Forfcrdre inden for disfe 
Bystel har under disse Forhold Haft 
nok at tanke over, og vi stal ikke 
sorsoze at granste alle deres Hand- 
linger, men nogle enkelte Trost af, 
hvad „det Vffentlige" har Haft at 
foretage fig under Forhold som de



da foreliggende, er af betydelig I n 
teresse.

„Del Dffentlige" maatte i saadanne 
alvorlige Tider blive hele Borger- 
skabet. Tllers havde Enevoldstidens 
Akcend jo ikke vceret slemt tilbojelige 
til at overhcenge Borgerskabet med 
Tillid. Styrelsen var i stör Udstrcek- 
ning overladt til enByfoged. Ring
sted havde i lange Tider siet ingen 
Raadmcend, fordi det var for bekoste- 
ligt. Fra s720 havde man dog haft 
de saakaldte „eligerede" (udvalgte) 
Rlcend, der valgtes af Lkatteborgerne.

Blen under de urolige Forhold ser 
vi hele Borgerskabet kaldes til Be- 
flutning. Den j s. Rlarts j808 var 
„den storste Del af Byens 2nd- 
vaanere" modt paa Raadhuset, hvor 
Byfoged H usher oplceste for dem en 
Lkrivelse fra kirntet, ifolge hvilken 
der paalagdes dem forskelligt i kin- 
ledning af Troppernes Forsyning.

„Derncest blev Byens Llagtere, 
Thristian Aor s e ,  F r o b e r g  og 
Hans a l l oe ,  forespurgt, om de 
künde og vilde paatage fig at foran- 
stalte Llagtekvceg kobt og slagtet, saa-



ledes at Byen alle Tider künde have 
Forraad af Aod til Troppernes For- 
plejning." Prisen, der tilbodes de tre 
Slagtermestre forAsde», var 0̂ 5k. pd. 
Aken del künde de ikke indlade sig 
paa, sagde de. Der künde ikke ind- 
ksbes Avcrg til den pris. De vilde 
have Skilling for Pundet af det 
leverede Lod, og oven i Aobet ^or- 
skud til Sndksb af de forste sO Stkr. 
Avag. Dg Borgerflabct gav Slag- 
teme Akedhold, hvorefter -et for- 
menllig er sket saaledes.

Da Li Hansgaäe grunäforbeäreäes
18S8.

Borgern« havde i det hele taget nok 
at tage Bare under de urolige For- 
hold. Rent galt var det gaaet i Din
ieren s tob med St. h a n sg a d e , der 
var bleven saaledes opkort under de 
evindelige ALgtkorsler, Slceben om- 
kring med Aanoner og Tramvogne 
osv., at der nu maatte gores noget 
alvorligt for dens Udbedring. For- 
handlingerne om dette Sporgsmaal 
giver et meget belcerende Bidrag til 
Forstaaelse af vor« Dldeforceldres
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Levevilkaar, hvad Lenne Aide af 
offentlige Forhold angik.

Den 22. klpril s808 holdt klmt- 
mand S te m a n n  Mode med Bor
gern« vedrsrende et tidligere givet 
paalceg om Gadens Dstandscrttelse. 
„De Borgers, der flal udfsre Leite 
Brbejde, er — hedder det — folgende, 
der faar hvert sit Gadestykke fra Aondre 
Vom" (d. v. s. fra det Ated, hvornu 
Dampmollen ligger). Vi hidscetter 
üisse Borgeres Navne: Niels lvallse, 
Mads Hansen, Byfoged Husher, peder 
Brunn, Carl pedersen, peder Raun, 
peder Bsdker, Dörgen Smed, kl. Rich
ter, Farver Falck, Hans Deusen, klbel, 
Dak. Densen, Garver Luken feller 
Garver-Lnken?), BagerBustrup, Rry- 
ger, konberg, peder «Lorneliussen. 
postmester Henrichsen, Achou, Berthe! 
Pensen, Mogens Amed, Z. Dacobsen, 
peder Lhristophersen og prcesten 
Achrsder. Med Lenne Navneforteg- 
nelse har man antagelig den fuld- 
stcendige Liste over 5t. Hansgades 
Beboere for sOO klar siden. De 
skulde -og ikke «ne udfore klrbejdet. 
De ovrige Borgers i Byen flulde hver



,77

iscer levere en Aland til Hjcelp til 
Llrbejdets Udforelse.

klrbrjdet skulde begyndes strax „med 
at fylde Gaden med Ltene og Grus, 
som formentlig kan faas af det ved 
Airken vcerende Murgrus." sAirken 
var som bekendt under Istandscettelse 
efter ,806>Branden.) Fortovet skal 
afscettes med en — forsvrigt meget 
anseelig — Bredde af 3 kllen, og 
FyldningenZ paa Gaden maa vcere 
mindst 6—9 kllen, saa at to Vogne 
kan passere forbi Hinanden.

Lndvidere sattes ved samme borger- 
lige Mode en Beslutning, som giver 
os i Nutidrn en lille Forestilling om, 
hvorledes en Gade i en lille dansk 
provinsby — her altsaa Ringsted — 
har taget fig ud for ,00 klar siden: 
„L n hver Husejer, som haver Fese- 
flarn eller Godning iiggende uden for 
derer huse, flal skaffe samme bort" 
til den folgende Dag.

klt 2t. ^ansgade ved denneLejlig- 
hed har faaet en Grundforbedring, 
som den lcrnge har Haft godt af, er 
vistnok utvivlsomt. Men det kneb 
med at blivr farrdig. Lndnu den ,3.



I u n i  maatte man holde Akode for 
at scrtte Byens klvlsbrugere i Be- 
vcegelse, at Brbejdets Fremme i 5t. 
hansgade künde ffe saa hastigt som 
muligt.

Da Dorgerne blev narret for InL- 
kvarteringspengene-

Aken ogsaa i andre henseender 
voldte Arigstilstanden Ringsted Ulej- 
lighed.

D Foraaret sSOH maa Kmtman- 
den atter til Ringsted og holde Akode, 
denne Gang med de eligerede Akarnd, 
Datidens Byraadsmedlemmer. Grün
den var denne Gang, at 88 af 
Byens Borgere ikke havde faaet den 
anordningsmcessige Godtgorelse for 
Dndkvartering. Det samlede Belob, 
der havdes til Gode, var 550 Rigs- 
daler; endvidere var Ire hefte bleven 
laant fra Byen »den at voere bleven 
leverede tilbage. De godtgjordes med 
s95 Rigsdaler. Ämtmanden tildelte 
som Bfslutning paa Forhandlingerne 
Indkvarteringskommissionen en Ros
fei.



Hegn/Kab og Driver.
Med Lkildringen af de foran om> 

handlede hcendelser er vi naaet inden 
for et Tidsomraade, der ligger vort 
eget forholdsvis ncer, nemlig det sidste 
tzundredaar for vor Tid.

Ringsted er stadig en meget lille 
By. Dens Dndbyggertal, som i s 672 
var ca. 700, er i s80t kun steget til 
8^7. Den er ved Tidernes Tryk i 
Hovedsagen bleven en — kun daarlig 
— brolagt Landsby med Straatage 
over mange Hufe.

Byens Regnskab for s808 giver os 
en Forestilling om Byens Lidenhed, 
idet det balancerer med den 5um 
3070 Rigsdaler og et Mverfkud paa 
2^0 Rigsdaler.

Byens kommunale Ltyrelse er i 
det vorsentligste i den kongelig ud> 
ncevnte Byfogeds Haand. 2  s720 
havde man ganfke vist faaet en af 
«n meget begroenset Valgret udgaaet 
Bsrgerreprcesentation, de saakaldte 
„eligerede Mcend", men i Lobet af 
Hundredaaret var dette Borgerud« 
valgs Myndighed astaget stedse mere 
og mere.

l?9



Under Indtrykket af de fri Idöers 
Gennembrud i s760'erne havde Eli« 
gerede Mornd i ^737 faaet en noget 
friere Silling og var bleven jarvn- 
stillet i Byernes Ltyrelse med <Lm- 
bedsmarndene. Men med det Tryk, 
som Urigene og Gmv«ltningerne i 
Evropa fsrer med sig synker de Eli- 
geredes Betydnmg alter, og med s807 
indfores den Bestemmelse, at de kun 
kan voriges mellem de af Magistraten 
foreflaaede.

Uaster vi da Blikket paa -et Ar- 
bejdsomraade, Byraadets Forgcenger 
har Haft for et lille ^undrede Aar 
stden, gsr det ikke paa os noget im- 
ponerende Indtryk. Fastsorttelsen af 
p riserne  paa Fodevarer har 
vcrret en vcesentlig Del af de Eli« 
geredes Arbejde; heri bistodes de af 
„Taxö.rborgerne", der var en fra 
Christian -en Fjerdes Tid stammende 
Institution.

Fra et Mode den 7. April s8sL 
erfarer vi saaledes, at B^fozden, de 
eligerede Mcend og Tax^rborgerne var 
samlede for at gennemgaa Taxterne. 
Disse fastsattes saaledes (til behagelig



5ammenligning for Nutidens Hus- 
modrel):

Bagernes Taxt:
E t groftmalet Rug- 

brod, 8 p d .s .  . . .  ̂ 8 Rigsbanksk.
Rugtvebakker........ s —
E t  Hvedemels Franst-

brad, 3 Lod . . . .  2 —
Gcestgivernes Taxt:

En Portion Raffe til
s Person...........28 —

Llagternes Taxt: 
Bagkodet. . . . . .  s3*/, 5k- pr pd.
Forksdet................ s2 — —
Flcest..................... 24 — —
Raget do................. 28 — —

5marrets pris fastscettes ved samme 
(ejlighed til 36 5k. pr. pd.

Taxterne synes at blive fastsatte en 
Gang hver Maaned. 2  Gcestgiver
nes Taxt for Len 3. Juni samme 
Aar haves falzende Bestemmelser: 

Rkiddagsmad ved vcertens Bord, 
2 Retter Blad, 3 Mark. En Por
tion 5msrrebrsd s2 5k. En Flafle 
Godtal 6'/g 5k. En Portion Tho- 
ko lade 3 Blark.



Tager vi et Mode fra s8sö ser 
vi, at de eligerede M and  har varet 
samlede for at satte Bestemmelse om:

s) Dstandsattelse af Hegnstrak- 
ninger fra Fagangen og ind- 
til Äaen samt omkring Aare- 
hauge;

2) Hegnet mellem Lt. Dörgens» 
gaards og Norregades G ra s
mark.



vet Isrste öorgeneprsesentantvalg 
i kingsteä.

De politiske Tildragelser ude i Eu
ropa i Tredtvernes Begyndelse virker 
tilbage ogsaa paa Danmark. I  s83^ 
faar vi de raadgivende provinsial. 
stornder, og Lisse faar et P ar klar 
efter deres Sammentrseden forelagt 
Udkast til «n kgl. klnordning an- 
gaaend« Aobstcedernes okonomifle 
Styrelse. Under 2^. Oktober is837 
udstedes denne klnordning, der dan- 
ner Grundlaget for de kommunale 
Borgerreprcrsentationer, For« 
loberne for de egentlige Byraad. 
Med denn« klnordning bortfalder 
Byfogdens (Magistratens) Forslags- 
ret, og valgerne faar Ret til frit 
Valg. Valgret ten  er dog ved- 
blivende stärkt begrcenset. Aun 
Grundejere og Nceringsbrugere havde 
valgret, de forste endda kun, naar de 
efter aflagt Borgered erhvervede 
fig Borgerskab.

2  Ringsted, der da var en By paa



op mod 1200 2ndbyggere, fandt 
Lette det forste v irk e lig e  kom
m unale Valg, om hvilket vi har 
udfsrlig Lfterretning, Sted paa Raad- 
huset den 19. Februar 1838.

Gg Tildragelserne ved dette Valg 
viser, at allerede da var Ringsteds 
Vorigere vaagne og srorrkt optagne af 
deres ny kommunale Rettigheder.

Valget gcelder 3 Borgerreprcesen- 
tanter og kommunale Revisorer, og 
Valgbestyrelsen bestaar af Byfogden 
og tuende af de eligerede Borgers, 
nrmlig Borgerkaptejn N ohr og 
Agent Laurentius.

Valget begynder med Afgorelsen af 
forfkellige RIager.

Saaledes foreligger der en Alage 
fra 20 Borger«, nemlig Bkurmester 
2 . 2ensen, Lmed Jens Rlortensen, 
Aobmand Albertus, Vcertshusholder 
Bkeybomn, Fabrikor Dithmer, hatte- 
mager Legen«, Skrceder Heise, Fa- 
brikor j). 2ensen, Rebflager Schröder, 
Murmester Bernsteen, Bager Tage- 
sen, Maler Tornald, Gsrtler Lochte, 
pottemager Rnudsen, Brrendevins- 
brcender 2ak. Hansen, Asbmand 2.



<L. Meller, Farver Galle, Urmager 
Zetterwall, haltemager N)adun og 
5krcrder Brasch. De klager over, at 
Murmester Rasmussen, Arigsraad 
Arebs, Doctor Gräbel, Mberstlojtnant 
v. Arebs, Vognmand Hans Madsen, 
Äpoteker lvengel og Murmester Jens 
Glsen er udeladt af Balglisten, me- 
dens vognmcendene Lange og Hans 
hermansen er optagne. Valgbe- 
styrelsen svarer hertil, at da ingen af 
de paaklagede har taget Borgerflab 
og de ikke er i saadan 5tilling, at 
det kan fordrrs af dem som p l ig t  
at lose Borgerflab, saa flal Listen 
ikke forandres.

Vgsaa forflellige andre Forhold var 
Genstand for Alage, alt Vidnesbyrd 
om Borgernes Interesse.

Balget gav det Udfald, at folgende 
valgtes:

Farver Jensen, 63 5t., Aobmand 
Grundtvig, 5H 5t., og Brcendeoins- 
brcender j). Roed, 50 5t. Til Re- 
visorer valgtes Aobmcrndene Bang, 
7H 5t., og Lund, 72 5t. Ringsteds 
forste Borgerreprcesentation bestod af 
de ovenncrvnte tre samt 3 af de hid-



tidige «Liegende: Uaptejn Nohr, 
Agent Laurentius og Partikulier 
Froberg.

Borgerreprcesentationen valgte selv 
sin Lormand, og denne Stilling over- 
toges af Laurentius.

18H0 afgik Nohr, og Hans Ester
feiger blev Vermehren. Nlen da var 
Valginteressen ikke saa stör. Kan 
valgtes med 5 af 12 afgivne Stem
mer.

186



For at skrive det nu folgende Af- 
snit af Ringsteds Historie fkulde man 
jo egentlig vcere indfodt Ringsteder. 
Man fkulde kende fra forste Haand 
eller gennem Slcegtminder en Hel Del 
af det, som flulde scette Farve paa 
Fremstillingen. Den, der fkriver dette, 
er jo imidlertid ikke Indfodt, men 
Indvandret. Til Geng-rld formaar 
Han maaske skarpere at sortere det ret 
omfattende Stof.

Stottende os, -els til hvad der 
foreligger af skriftlige og trykte 
Lfterretninger, dels til de mundtlige 
Goerleveringer, fom gamle Ringsted- 
borgere Lid efter anden har fortalt 
os, skal vi da fremdrage en Hel Del 
spredte Trcrk til Person- og Lids» 
fkildring. Talen er jo her om en 
temmelig ny Tid, der har Fortscrttelses- 
linier lige op til vore Dage.

Et gammelt Vers, som Professor 
Dito Borchsenius, der jo er barnefsdt 
i Ringsted, gengav i fin Artikel i
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„Dnbg." i Anledning af St. Bendts 
Airkes Genindvielse den 2^. Bkarts 
1909, lyder:

Men soger Du Morflab i Ringsted,
Du bliver til Spot og til Spe.
Det hjcelper tun lidt, her Var Tingsted, 
nu er her intet at se.

Hvor gammelt dette Vers er, ved 
vi ikke; men det stummer rimeligvis 
fra en Udenbys, der har savnet den 
Hjemstavnsfolelsens Maalestok, som 
er fornoden for en retfcerdig Be- 
dommelse af Forholdene. Flt denne 
Fslelse kan blive saa stcerk, at den 
ogsaa fortegner Skyggesiderne, ncevnes 
kun som en Selvfslgelighed.

Maleren Morgen I^oeä.
I  det hjorne af Ringsted Airke- 

gaard, der er vendt mod Byens 
hovedforrdselsaare mod 5yd og Bst: 
5t. Hansgade, findes et indhegnet 
Gravsted med Rkindestene over den 
Roed'fle 5l«gt: over Borgerreprasen- 
tant Peter Roed og Hustru, over



Maleren sssrg. 2(oeä
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Maleren borgen Roed og Hustru 
og over Sonnen holgerR oed, hvis 
j)ortrcetmedaillon findes paa Hans 
Ligsten og vifer os et smukt tznglinge- 
klasyn.

Stenen over Dörgen Roed staar 
over en af Ringsteds kendteste og 
niest fortjente Ssnner. Del eneste syn- 
lige og offentligt tilgcengelige Minde, 
Ringsted iovrigt har om Ham, er det 
Malen, som hoenger i St. Bendts 
Rirkes nordre Aorsarm. Det fore- 
stiller Simeons ogktnnasMode med 
greiseren.

Maleriet flcenkedes til Rirken ved 
Malerens Dod.

Dörgen Roed fsdtes i Ringsted den 
s3. Danuar s808 — i den bevcegede 
og faltige Tid, der scertegnedes af den 
engelske Rrig og stabte Forhold som 
de i tidligere Äfsnit stildrede.

Dörgen Roeds eneste Datier, j)ro- 
fessorinde Helene Nyblom, har i 
det Minde, hun har sat sin Fader, 
ogsaa flildret Hans Forhold til Fode- 
byen med forngslende Trcek, af hvilke 
her stal gengives de mest tegnende:

Dörgen Roed er fodt den s3. Da-



n u ar s808 i Ringsted, hvor Hans 
Fader, som var af Bondeflcegt, var 
vognm and og ejede en Gaard. T il 
Gaarden hsrte ogsaa lidt Bvlsbrug 
og et mindre Brcrnderi.

Ved det Tidspunkt, da Jorgen Roed 
kom til Verden, saa det ssrgeligt ud 
i Danmarks Rige. Landet var saa 
forarmet og udsuget af Rrigen med 
England og Ltormagternes 5trid, 
hvori det var indviklet, at hver eneste 
Rkand led derunder.

Det gjaldt om at hjcelpe 5tats- 
kassen, og alle gav deres Bidrag.

Laaledes ogsaa Jorgen Roeds For» 
celdre. Hvad der fandtes i lauset af 
Robber og Lolvtoj, blev ofret for at 
blive smeltet ud til penge for det 
forlles Bedste.

Det var en Barndom i ringe 
Raar og Forsagelse, Jorgen Roed 
voxede op i.

Han har fortalt sine Born om, 
hvordan der var en ökuffe fuld af 
Rugbrsdsflorper, hvortil Han og Hans 
Loskende blev henvist, hvis de i Utide 
klagede over, at de var sultne.

Bken om der ikke den Gang var
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hjem i Ringsted, saa var det i saa 
mang« andre Henseender et lykkeligt 
Hjem. Faderen, Peter Roed, var en 
Mand, som nsd Ngtelse for sin paa< 
lidelige Aarakter og blev valgt til 
Medlem af Borgerreprorsentationen.

Moderen, fsdt E llen  Sensen, 
var en begavet Rvinde, som — 
sksnt hun ikke lod sig mcerke dermed 
og i det hele var en overordentlig 
beskeden og mild Natur — havde 
megen Menneskekundfkab og sin egen 
personlige Gpfattelse af Säger og 
Ting.

De fire Dotre og Sonnen Jorgen 
blev fra Born af opdragne til at 
vcere Nrbejdsmennesker med flarpt 
pligtansvar, og til deres sene ktlder 
har de alle vist, at deres Bsrnelcerdom 
aldrig blev glemt.

Til dette hjem var Jorgen Roed 
til sin sidste Stund knyttet med hele 
sit hjcrrte. Og det var ikke blot Hans 
A«re där, men det var Siedet, Sor
ben, Han elfkede.

Forst var det den gamle Gaard, 
hvori Han var fodt. Saa blev det
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en anden, nyere Gaard, som da Fa- 
Milieus Indkomster forbedredes. blev 
opbygget paa samme Sied. Gg da 
endelig ogsaa denne Gaard for ikke 
saa mange klar siden kom paa frem- 
medeHornder og de tre endnu levende 
Lostre flyttede ind i en lejet Lejlighed, 
saa var dog Ringsied endnu Lilbage 
at holde af.

Del var Hovmarken med Ndsigten 
langt ud over det flade Land. Det 
var Kirken med Kongegravene. Det 
var den smukke, gamle Airkegaard, 
hvor nu saa mange af Hans Kcere 
laa begravede; ja, det var med 6t 
Vrd Fcedrejorden, som beständig 
havde samme Tiltrcrkning for Dsrg. 
Roeds trofaste hjcerte.

^an elfkede Ringsted til sin Dsd, 
og Han har vist det i sin Kunst ved 
at vorige sine Gmner fra det gamle 
Barndomshjem.

Den ny Gaard, som senere blev 
opfsrt, var jo rummeligere og finere 
end den gamle; men den gamle var 
saa morsom med fit hsje Tag, sine 
lave Vcerelser og tilfceldige Vinduer« 
Rkan körte ind ad enjport ligesom i
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paa alle Lider. Rkidt i Gaarden 
stod en Post med et Vandtrug, hvor 
Hestene vandedes, og det er derfra, 
Roed har malet Billedet af „piger, 
som hcrge fig ved Brsnden". Gver 
Gaarden, som ofte var fuld af Vogne 
og Hefte, kom man gennem den 
merke Stald op ad en Ltentrappe, 
der var lagt af uregelmcessige, störe 
Lten ovenpaa hverandre, og derfra ned 
i Haven.

Denne Have, ligesom alle andre 
private haver i Ringsted, vendte ud 
til Hovmarken, og de dannede som 
en Hel Ring omkring Hsjden, hvor 
Hovmarken laa.

D Haven var der fuldt af Frugl- 
trceer, Bcerbufle og Askkenurter, som 
plejedes af Husmoderen og Husets 
Dstre.

Endnu i sin sene kUderdom stod 
Roeds gamle RIoder i Timevis bsjet 
og lugede Ukrudtet dort fra Bede. 
Fra denne Have har Roed malet et 
Rlotiv, som ogsaa findes paa det 
kongelige Galleri i Asbenhavn. Det 
er Hans Lester, der staar under p<rre»
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tage imod pcrrerne, som en ung 
Island (Maleren Vermehrens yngre 
Broder) plukker til hende.

Fra en kaage i nederste Lnde af 
haven kam man saa ud paa hov- 
marken, hvor koerkerne sang over 
Rornmarkerne, og hoor man saa 
langt, langt ud over Landskabet, der 
laa blaat i de disede Sommerdage 
med Skovene i det Fjerne — alt for 
fjernt künde vi andre synes.

— Saa folger en Skildring af 
Ssstrenes Gerning i huset — den 
huslige Line, Hanne, der haode at 
göre med Borgestuen og Udskcenk- 
ningen, den livfulde Mette og den 
stille og sjcelfulde Sign«, Morgen Roeds 
tzndling —; endelig horte til hjem- 
met Familiens tro Tjener, Dle 
Grejsen, en ideal Type af en danfk 
Bondemand, hoj og bredskuldret med 
krollet haar, en Hel Mcengde smaa 
Rynker om de gode, skalmske Gjne. 
(Roed har mange Gange benyttet 
Ham som Model.) holger Roed be> 
undrede den störe Gle.

„S dette Ringstedhjem hengik Isr>
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sige, hvorfra Han havde sit Maler
talent. Man har ikke Hort Tale om 
den Slags Toner i Slcegten for. — 
Underligt nok blev en Del Bar se- 
nere fodt en anden Maler i Gaarden 
ved Siden af Roeds. Det var Frits 
Vermehren, hvis Fader var Glar- 
mester og ejede Gaarden der."

„Man mcrrkede allerede i Skalen, at 
Jorgen Roed havde Talent for at 
tegne, og Hans kcerer, Aateket Fyhn, 
opmuntrede Hans Lyst dertil. — —"

Fru Nyblom fremhcever det for- 
staaende Lyn, Roeds Forceldre har 
vist ved strax at tillade Ham at gaa 
den usikre Runstnervej, saaledes at 
Han allerede som l^-aarig blev Llev 
af portrcetmaler Hans Hansen.

Saa komm« Han ud at rejse paa 
Stipendium, og fra Rom fkriver Han 
Januar l840 til Softer Signe et Brev, 
der begynder saaledes:

„Du kan vel begribe, at jeg gerne 
gad kommet og fulgt Dig i Airken 
Ssndagen efter paaske og Hort, hvor 
godt Du kan soare for Dig og rxrre 
med at spise Sagosuppe og köre i
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Lkoven; men . . . (Han kan jo 
ikke komme og sender Lästeren en lille 
Gave).

Roed bliver gift og boscrtter fig i 
Aobenhavn. Men Aarligheden til 
Fodebyen er stadig levende:

„Vist er det, at Fader altid var 
gladest i Ringsted og Heist vilde resse 
derud."

Et sympatetisk Billede tegner Dat
ieren ogsaa af fin Moder, der lige- 
som Jorgen Roed hviler paa Ring
sted Airkegaard. Hun var i mange 
^enseender en Modscetning til sin 
Mand, men hun var utrcettelig i 
sin Gmhu og Gmtanke for Hans 
Bedste.

Sonnen Folger, hvis prunklose 
Mindestotte staar paa Familie- 
gravstedet, var et lovende ungt Ta
lent med en rig Fantast af den sundeste 
og «dleste Slags. Desvarre fik Han 
en vinterdag i Ungdomraarene en 
haard Snebold i det ene Gje, der 
befkadigedes saaledes, at klrbejdet ester 
-en Tid voldte Ham Lidelse, og en 
Ltipendierejse skaffede Ham ikke hel- 
bredelse.



Sorg. Roed dsde 8. Ävgust ^888 og 
jordedes paa Ringsted Airkegaard den 

Ftvgust, fulgt til Granen bl. a. 
af Bysbarnet Professor Vermehren, 
Vennen Professor Sul. Lange samt 
siere Aunstnere. provst klndersen, 
som fra sin tidlige Ungdom Hände 
kendt Roed, talte over Aunsteren, der 
Hände Hort lil de Trofaste, til dem, 
-er adledes af Sandhedens milde 
Fland.

Folgende Slutningslinier lceses i 
Fru Nybloms Bog:

„Ude paa Ringsted Airkegaard er 
der et Hjsrne ved Muren, hvor Fa
milien Roed har sit gamle Gravsted. 
Del er en yndig plet. Et Par störe 
Trceer breder Skygge, men der er 
ogsaa god plads til Solen, naar den 
vil bessge alle de hvide Rosenbufke, 
som der blomstrer. Lpheuen hcrnger 
tcet over Muren . . . paa denne 
stille blomstrende plet ligger D. Roed 
ved Siden af sine Forcrldre, sine Ls- 
flende, sin hustru og sin Son. Det 
var Faders kcereste Gang at gaa
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herud om Sommerdagene og sidde 
og tie. Nu er det os andre, som gor 
det."

En Sester til Roed lerer endnu i 
Ringsted, over 90 Nar gl.



Waleren Fok Ê . Vermekren



Maleren I .  5. N. vermehren.
Naür vi ncevner den anden af 

Ringsteds Ssnner, der har indskrevet 
fit Navn i den danske Blalerkunstts 
Historie med saa fortjenstfulde Trcrk, 
er det naturligt forst at ncevne tre 
Billeder, der mere end noget af Hans 
ovrige Brbejder, har gjort Hans Navn 
kendt ude i den jcevne Befolkning.

Disse tre Billeder er: „Reservesol
datens Nfsked", „Faarehyrden paa 
Heden" og „Scrdemanden".

Det forstncevnte Billede hcenger i 
Runstmusceet og er malet i de fidste 
Arigsaar fas Treaarskrigen). „Der maa 
— hedder det i Varket „Danmarks 
Nlalerkunst" — have vceret ikke saa 
lidt menneflevarm Folelse i den Nkaler, 
der samlede den forste Gpmorrksom- 
hed paa sig gennem det stilfcerdigt 
bevcegede Billed „Reservesoldatens 
klffked fra fin Familie"."

I  virkeligheden taler dette Billede 
til de varmeste, bedste og derfor al- 
vorligste Folelser hos enhver Beskuer-
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laler ikke alene gennem Skikkelserne 
med de stille, alvorlige Trcek, Faderen 
og Moderen, de to smaa purke paa 
Gulvet og Bedstemoderen i Dvn- 
krogen, men ta!er ogsaa gennem hele 
Dnterioret: det dcekkede Bord, hcekken 
med Tsjerne, Tornystret med de svcrre 
Ltsvler, 5tandkisten, Bilceggerovnen, 
det Lirtses Vmhceng paa Blkoven — 
og Hunden, der ser spejdende til . . .

Det er malet af en Mand, der 
selv kendte klfskedens Ltund — om 
end under andre Former. Thi Han, 
der var af tyfl Bfstamning, og hvis 
Fader for en ubesindig tztrings Skyld, 
maatte finde sig i ret voldsomme Ud- 
flag af de patriotifle Folelser i 
Treaarskrigens Tid, gik selv med 
som Frivillig i 8̂H8 for at kcempe 
under Dannebrog.

paa fin 80-aarige Fsdselsdag dvce- 
lede Vermehren — i en Lamtale med 
„hver 8. Dag" — ved Minderne fra 
den Tid:

„Ieg gik med som Frivillig i 18H8, 
tjente mig op forst til Vagtmester, 
ssa til Rommandersergent. Det var 
ved Reservebataillon. Vi var med
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ved Haderslev den 28de Ju li 18H8; 
men forresten kom vi ikke ti! at 
tage synderlig Del i andet end Stra- 
badserne. Ved Revyen paa terbcek 
Mark var jeg med til et fuldstcendig 
kaadt tob, vi lob om Aap med vore 
Lsjtnanter en halv M il; jeg var 
saa uhyre stcerk til at lobe i min 
Ungdom; men jeg havde fuld Gp- 
pakning paa, fik saa Brystkrampe og 
maatte söge min Äfsked. S aa  var 
det, jeg malede „Reservesolda
tens klfsked" hjemme hos min 
Fader i Ringsted."

— Vermehren udtaler forovrigt i 
dette Insterview, at Han ikke er til- 
freds med sin Reservesoldat. „Jeg 
havde ikke mcegtet at faa det frem, 
som jeg snfkede, og saa labte jeg Modet 
til den Slags Lmner og valgte andre, 
der ikke var saa sjceleligt bevcegede".

j)aa et Sporgsmaal om, hvilket 
Billede Aunstneren selv syntes bedst 
om, svarede Han, at det vel nok var 
„Faarehyrden paa  Heden" og 
„Äonen, der bcelger ZErter", som 
Galleriet ejer. . . .

„Jeg har", udtaler den gamle
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Runstner, „Haft wegen Fornsjelse af 
mit Liv ude mellem Bsnderne, men 
ogsaa meget Besvcer. Da jeg havde 
malet „Ronen, der bcelger 2Er- 
ter", var jeg ncestendels Rsbling af 
at sidde i et fugtigt Rum, hvor jeg 
havde holdt ud lige til November 
Nkaaned. Det var forfcerdelig sorge- 
ligt; men det er der ingen Nkennejker, 
der kan se, naar de ser Billedet, hvad 
man har lidt, naar man har malet 
det, og det skal de Heller ikke vide."

„Ronen, der barlger Akrter", er 
forsvrigt malet i Vindstrup,  hvor 
Vermehren i fine unge klar kom 
meget ti! Rasm. klndersens Fa
der og boede i dennes Gaard under 
sine Studieophold der paa Lgnen. 
klt Vermehren ikke glemte gamle 
Venner fremgaar deraf, at Han, da 
Han i I893 fejrede sin 70'aarige 
Fodselsdag, tog ud til Vindstrup, 
hvor Han gik omkring til fine Venner 
blandt Smaafolk der paa Lgnen. 
Han snfkede ikke, at denne Mcerkedag 
flulde fejres officielt med Nkodtagelse 
af Deputationer el. lign. Da Han 
om klftenen skulde til Soro Station-
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tilbsd Rasm. Andersen at köre for 
Ham, men det vilde den gamle 
Aunstner ikke vide af. „Men hvis 
De vil folge mig paa Vej, vil jeg vcere 
meget glad derfor", udtalte Han. Rs. 
Andersen fulgte Vermehren til Sors 
Station, og da de togAffled, udtalte 
Han: „Det har dog vceret en dejlig 
Dag!"

Af„Faarehyrden"og„Scedemanden" 
hcenger Gengivelser i mangfoldige 
danske Hjem, og vi skal et Gjeblik 
dvcele ved disse to na t iona le  
Billeder: Faarehyrden, der staar 
saa stst midt i Heden med Aceppen 
under Armen, Bindehosen i Haanden 
og Hunden ved sin Fod, medens 
Faarene nipper af Spirerne i Lyngen 
ved Balkens Fod; — og Scede- 
manden — det künde godt vcere 
den hjemvendte „Reservesoldat" — 
der saar Sceden paa Marken, medens 
Airkens Taarn beherfler Baggrun- 
den. Det er to Billeder, der giver 
Lys og Varme over et Hjem; det er 
en Hymne til kandlivets stille Ar- 
bejde, for Maskinerne holdt deres 
sejrige Dndtog.
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Hvor künde Vermehren ikke (ud- 
talte Pastor Steen i sin Ligtale over 
Aunstneren) täte om den gamle 
Faarehyrde paa Heden. Han laste 
hele Lenne Rkands Historie i det 
vejrbidte klasyn, de krumme Ben, 
Strikkestrompen. kllt vidnede det om 
Slid og Slceb, men tillige om 
en Gerning, rogtet i Trofasthed. 
Mg Han künde pege paa Lapperne 
paa hyrdens Benklader: „Der liggrr 
en Hel Historie i disse Lapper", sagde 
Han. „De betyder, at der er en tro 
og stitlig gammel bustru derhjemme, 
er Hjem med Nojsomhed og Aar- 
lighed".

Mp til den nordreAirkegaardsmur 
paa Ringsted Airkegaard — i Rakke 
med det Roed'ske Gravsted — ligger 
den Vermehrende Familjebegravelse. 
Her hviler og har hvilet i 40 klar 
Glarmester Peter Frederik Nicolaj 
vermehren (f. 1?9o, dod ^669), Hans 
Hustru samt Sonnen Carl vilh. 
Theodor Vermehren (fsdt ^826, dod 
2892) og Hustru. — Slagten stammede 
oprindelig fra Nederlandcne, men
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fordreves under Albas Forfolgelser. 
Den bosatte sig i Nordtyflland, hvor- 
fra j). Vermehren udvandrede til 
Danmark i s8s7 og bosatte sig i 
Ringsted.

Iohan Frederik Nicolaj vermeh
ren er fodt den s2te Mas 1823. 
Faderen var som ncevnt Glarmester 
og sad i smaa Aaar. Fra Barn
dommen maatte Dohan Frederik gaa 
sin Fader til Haande. ^an künde 
selv fortcelle om, hvorledes Han som 
Dreng gik paa Landet med Glar- 
mesterkassen og satte Ruder i.

Men Hans Sans for Tegning gar» 
sig tidligt Udslag, og bans forste 
Lceremester bleo Isrgen Roed. De 
to Familier boede Side om Side 
i St. Hansgade; deres^aver gransede 
op til Hinanden ud mod Aloster- 
marken (mellem Byen og den nu- 
varende Banegaard), og over have- 
gcerdet var der en nem Forbindelse 
i Sommrrtiden.

De okonomiske Tilstande i Fam i
lien har formentlig bedret sig; thi i 
tobet af de kommend« A ar kom den 
loerelystne Dreng paa Soro Akademi.
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her vakte Hans Tegnefcerdighed snart 
agtpaagivende tcereres Mpmcerksom- 
hed. Forst og fremmest var det 
Ingem ann ,  der tog sig af Ham. 
Endnu i sine allersidste klar mindedes 
Han med den varmeste Kcerlighed 
Digteren  ̂ Hans Barndomslcerer, og 
var fuld af Taknemmelighed mod 
Ham.

Sin forste Undervisning — bort
set fra den, Han i Ny og Nce havde 
flumpet sig til at faa hos den lo 
Nar celdre Jörgen Roed — fik Han 
nu hos Tegnelcereren, Landfkabsmaler 
Harder i Sors.

Den gamle Glarmester i Ringsted, 
der imidlertid vidste, hvad reelViden 
betod i en Tid, hvor Examen og 
sikker Embedsvej var ikke mindre 
attraaet end nu, holdt dog stcerkt paa, 
at Sonnen flulde fuldende sine Studc- 
ringer, inden Han gik andre veje. 
I  tog den da20-aarige tzngling 
ogsaa sin Studenterexamen, og lydig 
mod sin Fader belavede Han sig og
saa paa at tage „Nnden Examen".

Nken de for Hans Runs: inter
esserede, fsrst og fremmest Digteren
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Dngemann, formaaede nu endelig 
Glarmester Vermehren til at lade 
sin kunstnerifl saa rigt begavede Son 
afbryde Lxamensstudiet og söge Vp- 
tagelse paa Aunstakademiet.

I  bleo Han Elev paa dette, 
og samtidig sogte Han Undervisning 
hos sit allerede da navnkendte og 
hsjt fortjente Bysbarn, Dörgen 
Roed.

D s8^7 udstillede Han sit forste 
Billede. Varel efter kom Urigen.

Ltedet er jo forovrigt ikke her at 
komme norrmere ind paa Vermehrens 
almindelige Betydning som Aunstner. 
Han blev senere sin Tids forste P or
trätmaler og en af Uunstens Vpperste. 
Med hensyn til malerifk ^ordybelse 
i sit Vmraade satte Han Rekorden 
blandt vore Malere, skriver Lmil 
Hannover om Ham. Lnhver Lnkelt- 
hed fluide vcere fuldkommen.

Til sin Fsdeby stod Vermehren 
ikke i noget narmere person ligt For- 
hold, efter at Hans sidste hervorrende 
Llcrgtninge var dode. Men endnu 
til sin sene Vlderdom omfattede Han
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sin Barndoms og tidligste Ungdoms  ̂
By med Acerlighed. Da en Dame 
fra Ringsted i September 1909 havde 
faaet nogle Rkalerier, udfsrte af en 
i Australien afdod dansk Aunstner 
sNikolaj Habbe), der havde vceret en 
Ungdomskending af Vermehren, hen̂  
vendte hun fig ti! den gamle Aunstner. 
Hun var bange for at trcrtte Ham, 
men Gang paa Gang i Samtalens 
Lob ytrede Han sin varme Interesse 
for Fodebyen. Lenere sendte den 
paagceldende Dame Ham et Par Bit
leder fra Nutidens Ringsted, og som 
Svar modtog hun fra DLdingen et 
Brev, der i al sin Aorthed giver et 
saare smukt Billede af den gamle 
Aunstner. I  dette Brev, der er flrevet 
i September i Fjor, takker Vermehren 
for „de smukke Fotografier fra det 
karre gamle Ringsted". Han betoner, 
at Han selv saa gerne vilde vceret 
herned for at se Ringsted Airke i sin 
ny Skikkelse, „men det naa'r jeg vist 
ikke", udbryder Han med stille Resig
nation. Vermehren havde nemlig 
siden April 1909 vceret skrsbelig og 
i lang Tid ikke kunnet komme uden
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for en Dor. Brevet viser os i al 
sin Korthed ved sin venlige og fine 
Tone, hvilket cedelt og nobelt Bien- 
nefle den gamle Kunstner var. Del 
er skrevet med en fast og tydelig 
haandskrift, der ikke lader formode, 
at det er en 86-aarig Bland, der har 
fort pennen.

E n af Hans tidligere Tjenestefolk 
— nu Gaardmandskone paa Ring- 
stedegnen — meddelte i „Ringsted 
Folketidende" Nr. 12, 1910, forskellige 
Bidrag til Skildring af den gamlo 
Kunstners personlige Elfkvcerdighed.

Vermehrens bustru, Thomasine 
tudvigne f. Grüner var en Datier 
af ktmtsforvalter G. i Ringsted, senere 
Kommunitetsforvalter. De var gift 
i 20 klar, idet hun dode allerede i 
1877.

Vermehren dode den 10de Januar 
1910. Den 15de Januar jordedes 
Han fra Nndreaskirken i Koben havn 
und« meget stör Deltagelse, Hans 
Sogneprcest, Pastor Steen, satte Ham 
i fin tigtale et smukt Blinde, da Han 
udtalte: Han var en Kunstner af
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en Aunstner, der i Troskab brugte 
de störe Gaver, der var Ham givet. 
^an havde Blik for all, hvad der 
var godt og smukt, sandt og herligt 
i Naturen som NIennefkelivet, og det 
ligemeget om Han saa det kos den 
jcevne Nland eller hos en af Nandens 
Ltore.

NIellem det rige vceld af Aranse, 
der dcekkede Hans Aiste var ogsaa en 
fra Hans Fsdeby. vermehrens Grav 
er paa Nsfistens Airkegaard.



Forsatleren Lhr. Molt Menge!.
Mange Dilettantfluespillere, der 

har glcedet baade fig selv og mest 
deres Nceste ved at agere i „Loufine 
Lotte" eller „plader", har vel nceppe 
fkoenket Forfatteren af disse Lystspil 
den fortjente venlige Tanke. De 
mange Vplag, som M olt Wenzels 
andre Vaudeviller og Lystspil har 
oplevet, er Vidnesbyrd om, at de 
rummer en Mennefkefkildring, som 
har V ard ud over Vjeblikket.

Del er nu allerede mere end et 
halvt hundred klar, fiden den da 
endnu unge Forfatter stedtes til 
hvile paa Ringsted Airkegaard. M en 
endnu saa sent som i f898 udkom 
bl. a. et nyt V plag af „Cousine 
Lotte."

Thr. Molt Wengei er fodt den 
2-fde September f82s, San af Ran- 
celliraad Ltpoteker Hans Jorgen 
Wenzel og Anna Sofie Frederikke, 
fodt Ltarbye. Han gik forst paa 
hrrlufsholm og senere paa Roskilde
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katinskole, hvorfra Han blev Student 
i 8̂H0; juridifk Gmbedsexamen log 
Han i 8̂̂ 8.

Molt Wenge! blev fra sin forste 
Studentertid revet stcerkt med i det 
muntre kiv, hvor
„paa Tankens Slot bor Studenten frit 
og lever hojt, som man kan vide."

Han horte til den livslystne Stu- 
denterungdom, som hostrup har taget 
paa Aornet, og som ganske naturligt 
havde sin Blomstcingstid i Aarene 
mellem de to Arige. Molt Wengel 
var Skuespiller, Festarrangsr m. m. 
i de helt unge Aar. E)g Hans Ger. 
ning falder i det Store og hele 
indenfor Studenterforeningens Ram- 
mer. Men Hans Skuespil blev 
alligevel af en noget anden Slags 
end de oftest revyagtige, med mange 
personlige Udfald spcekkede Studenter- 
komedier. Han blev tidlig ansat i 
Iustitsministeriet, og da Han forblev 
ugift, havde Han saaledcs megen Tid 
til sin Raadighed, hvorfor Han i 
50'erne Hörer til Studenterforeningens 
mest typiffe yngre Skikkelser. Hans 
Romedier spilledes paa Studenter-
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foreningens Teater, hvorfra flere af 
dem gik umiddelbart over til privat, 
teatrene, saaledes en Akts-Vau-evillen 
„Varrlighed paa Taget", der opfortes 
paa Tasino (854, og „Tn Tale", 
Lystspil med Lang i 2 Akter, der 
opfortes paa Folketeatret.

„Tn Tale" er selvfslgelig som 
flere af Wenzels ktrbejder ved for> 
skellige kejligheder bleven spillet i 
Forfatterens Fodeby, og scerlig „Tn 
Tale" indeholder en Hel Del lokale 
hentydninger, som kan ncrrmere de- 
ftemmes den Dag i Dag. Lystspillet 
Händler om Troppernes Dndmarsch i 
en lille By efter Treaarskrigens klf» 
flutning. Handlingen er henlagt til 
Lkelflor; men dette Navnefljul har 
ikke forvirret nogen i Datiden saa 
lidt som i Nutiden. „Tn Tale" 
giver et godt Billede af al den 
Alarm, Troppernes festlige Mod- 
tagelse afstedkommer i den lille Bis: 
den ordle Aappestrid om, hvem der 
fkal i Festkomiteen, og hvem der skal 
holde Festtalen, ALreporten, der 
ramler sammen, netop som man kan 
fkue det fremmarscherende Militari



paa 5igersted Bakke, den holstenske 
Forpagter paa Nabogodset og den 
indvandrede tyske haandoorrker.

Skorstensfejeren Friede! har en fäl
lig lokalhistorifl Interesse, da Han 
sjensynlig er modelleret over Glar- 
mester Vermehren, mod hvem der — 
som fkildret i et foregaaende Äfsnit 
— havde vceret hidsige Dplob i s8H8. 
Der er et ret betydeligt Udflag af 
den ferste Rrigsstemnings Modvillie 
mod den tyfkfodte haandvcrrkrr i den 
Replik, hvormed Friede! (a la Ver
mehren) präsenterer sig:

„Jeg har spist danft Brod i 26 Aar, 
und jeg er derover bleven so dansk, so 
dansk som nogen Mand, der er fodt i 
Mecklenburg. Danmark har fodt mig op» 
Danmark er bleven mit Heimath. Jeg  
tale dansk Sprog, aber Dialecten, Hr. 
Krone!"

Der er selvfolgelig en Del Ironi 
over, at den lille By har givet en 
halvtyfktalende Wand en fremtrsdende 
plads vedGrdningen af en national 
Fest; men iovrigt er Velvillien og 
-et gode Humor her som i alle 
Wenzels Arbejder det fremtrordende.
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D Biografifk Lexikon har Nie 
Bogh flildret Molt Wenzel som en 
Mand, altid i ligeligt Humor, lidt 
magelig, uden egentlig Begejstring 
for noget, stcerk i Modgang, fand- 
hedskcrrlig og trofast, med Trang til 
at vcere noget for andre; men alt 
maatte gaa roligt og sindigt, Han 
vilde helft ene sorge for fit, pusle 
med det og under klrbejdet vcere fri 
for andres Raad og Antik. Saavel 
h. <L. kl. kund som Forf. <Lar! 
Möller og hostrup omtaler Ham i 
deres klrbejder.

Ln Tyfus bortrev Ham i Hans 
38te klar — den 2Hde September 
l859- Dg den 28de September 
samme klar jordedes Han paa Ring
sted Airkegaard, hvor Hans Ligsten 
staar. Hans tidlige Dod var en 
Sorg ikke alene for Hans hjem, men 
ogsaa for den Areds, Studenterfor- 
eningen, i hvilken Han havde fundet 
fit andet hjem, og for hvis Frem- 
fcerd Han var levende interesseret.

vennerne fra Studenterforeningen 
samledes om hans Grav, og Digteren



Lhr. Richardt strev et Digt til den 
henfarne:

„Thi trofast var Du mod din Den, 
og glad og gerne gav Du hen, 
hvad 5mil Du fik i Eje:
Gg uden Lärm, men -og til Fryd 
som Ailden med sin sagte Lyd,
Du vandred' dine Veje."

Molt Wenzel fortjener da ogsaa 
sin plads i Akildringerne af „Ring« 
stedsSaga" som en af dem af Byens 
Sonner, der vandt Navn for Ester« 
verdenen.

2s6





Digteren Zophus Zchanäorph.
Rkellem „Skjoldene", der hoenger i 

'Lystanlcegets Pavillon og fortceller 
Fugleskydningsselskabets Personal
Historie i torre Navne og Tal, staar 
der paaSkjoldet fra ^85  ̂ paa Fugle- 
kongernes hcedersplads: Postopsyns- 
mand I .  F. Schandorff.

Denne Lchandorph — saaledes 
stavede Digteren sit Navn — erDig- 
teren 5ophus  5chandorphs ^a- 
der. Gg gennem Digterens „Dp- 
levelser" I. (^889) faar man et 2nd- 
blik i Tider og ^orhold i Ringsted, 
saaledes som disse har fremstillet fig 
sor Digterens indre Blik ca. HO klar 
efter, at de var udspillet sor den da 
barnlige Tilskuer.

Det er en ikke ualmindelig Rkening 
mellem dem, der har Forbindelser i 
Datidens Ringsted. at Digteren 
Schandorph har arbejdet stcerkt med, 
og at de TildrageLser, Han flildrer, 
ikke alle er fotografisk gengivne. 
Dmidlertid er det giver, at naar et
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saadant 5tykke Lokalhistorie er til' 
suger man den mest mulige Ncering 
-eraf for Lkildringer som disse.

Gamle Lchandorph, der var fodt i 
holbork, beklordte som ncrvnt i Ring
sted en Stilling som „Postopsyns- 
mand", hvilket nok vil sige: Leder af 
Befordringsvcesnet, som den Gang 
— i Dagvognenes Tid — var «n 
vigtig Del af postocrsnet, og som, 
efler hvad öchandorph meddeler, har 
givet sin Mand saare meget at be
stille.

Schandorphs Moder var en Datier 
af den allerede da afdsde Ejer af 
Oldengaarden ved Fjenneslev; hun 
hed Andrea Möller og var en i>e< 
gavet Uvinde.

Af hjemmet giver Digteren en 
meget tiltalende Skildring, og For- 
celdrene omfatter Han med sonlig 
tzengivenhed og Acerlighed.

tzan fortceller endvidere om, hvilket 
Rore Arigens Udbrud i s8H8 skaber 
i Byen.

Ringsteds gamle Benediktinerkirke 
blev den Gang istandsat og stod tit 
aaben. Gn Gftermiddag gaar den
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s2>aarige Dreng derind og kncelcr i 
Lkumringen paa Valdemar 5ejrs 
Ligsten. Da Han kommer hjem, 
skriver Han, mens Market falber, en 
Arigssang — i Vindueskarmen, og 
i denne fpaar Han Darmarks Sejr og 
Tyfllands Undergang . . .

Ringsted Realfloles Drenge danner 
et militcrrt Aorps, som Gymnastik
leereren kommanderer — med et kro- 
get Lgespir som Feltherrestav. I êg 
fornam en underlig Lsftelse sfortceller 
Lchandorph), som om jeg aandede 
en anden tust. Der laa Solskar over 
de ellers saa dvaske ^ysiognomier. 
Drengene fsrte Arig med „Hertugen 
og Hertuginden af ktugustenborg" — 
d. v. s. nogle usle Billeder af dem, 
som blev slaaet fast paa en Tror- 
stamme og gennemhullet for fluttelig 
at havne i Muddergroften. Ln 
Digterinde, Madam Greve, gift med 
en fordrukken Guldsmed, skrev Viser 
om hertugparret.

Dmens trcekker Tropperne ustandse- 
ligt gennem Byen. hast bankede 
Drengenes hjcerter, da hestgarden kom 
med gyldent blinkende Ayradser og
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Hjelme. Drengene hsldt Ferie hver 
Dag. Husene fyldtes med Lnd- 
kvartering, og selv de inest Gerrige 
blandt Borgerne gav Punsch i lange 
Bauer.

Da de fsrste Lejre meldes, bruser 
Dubelen ud i Festgilder, Lang og 
Alang. og ved Fuglefsydningsfrokosten 
ipavillonen udbringer en Proprietcrr 
fra Egnen rsrt et Leve for „vor 
sande Aonge, Lhristian den Lyvende", 
soin den Gang havde ligget HO Flar 
under Mulde.

Lelve det borgerlige kiv i den 
lille By dvceler Schandorph ikke ncer- 
mere ved, og vi kan for saa vidt i 
Lenne Lkildring indflrcenke os til 
disse Linier af den kendte Ringsteders 
Minder om sin Fodeby.

Lophus Lchandorph fodtes den 8. 
M aj ^856. Hans Barndomshjem er 
forsvundet; det stod ud inod Torvet 
ncer Postgaarden og prcestegaarden. 
De tre mcegtige Aastanietrceer, som 
Han omtaler i sine Minder, er der- 
imod de samme, som staar endnu i 
Lparekassens have. haderen dsde
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allerede ^855, og Lchandorphs For» 
bindelse med Ringsted har vel allerede 
da faaet sit Grundskud. Under 
5koleopholdet i de fsrste Ungdomsaar 
i 5oro staar Ringked for Ham med 
al Hjemstavnens Glans, Stedel, bvor- 
efter Han lcenges paa klrbejdsdagen, 
og hvor hen Han higer paa Serie- og 
Helligdage, Hilst Velkommen afSader 
og Moder; her deltager Han i de 
forste Baller paa Raadhussalen og 
har sine forste smaa Gventyr paa de 
muntre Markedsdage og sine fsrste 
Sorelflelser ved Vinterens Baller.

I  fit Forfattervirke har Han dog 
ikke fat Byen varige Blinder. „Han 
har" — som vennen og Bysbarnet 
Gtto Bsrchsenius flriver om Ham 
— „mere hast Sans for Smaastadens 
Originaler og svrige personligheder 
end for Omegnens landstabelige Lkon- 
heder. De störe Linjer giver overalt 
Ggnen dens prceg . .

Men Schandorph foretrak det 
hollandfle Genrebilleder med levende 
Sigurer, og noget Llcegtskab er der 
vel ogsaa mellem Ham og Hans 
andre to navnkundige Bysborn, Ma-
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lerne Roed og vermehren. Den sid- 
stes herlige Billede, Scedemanden, der 
faar sit Korn ud over den plojede 
2ord, künde saaledes udmcerket vcere 
et Motiv fra Ringsted og Torped."

Til Schandorphs 60 Flars Fod- 
selsdag ffrev Borchsenius et Digt, i 
hvilket Han dvceler ved de fcelles M in
der.

Jeg  har kendt D ig fra jeg tcelle künde 
knap til fem.

Hele Sceneriet ser jeg for mig fra dort 
Ningsted-Hjem.

Med den gyldne Tresse omKastetten kan 
Din Fa'r jeg huste

og den gute Deligence med de rode Dag- 
vogns-Kufle.

Alt, hvad siden Du har flildret, mens Du 
vandt D it Rh,

Hörer ogsaa med til mine Minder fra 
den gamle Bh.

Snart jeg i halv Hundred Aar har Hort 
Din Stemme,

fra Du med de Gamle fad som hcedret 
Gcrst derhjemme.

Borchsenius flildrer Digterens fe
uere Fcerd. Da Holger Drachmann 
begynder at besynge de Folk fra
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hellebcek og Skagen, studser Schan- 
-orph; Han gaar ud i Terrarnet og

„her er Sjcellands Bondemand og hele 
Borgerstabet".

Og mens Du D it Brod fortjente, snart 
Paa Spanst Vg snart paa Franst, 

Smaakaarsfolkets S aga  strev Du paa et 
bredt og saftigt Danfl.

Gg B. slutter me- folgende Pilsen 
lil Digteren:

Og saa vistD u selv har kcempet mod alt 
Hcrngeho'deri,

fra som Dreng Du indrulleret blev i Hol
bergs Kompagni,

skrev Du med Dit frie Blik og brede 
danste Lune

som en cegte Sjcrllandsfar Dill bedste 
Minderune.

^orbindelsen me- Ringsted blev 
aldrig heit afbrudt. Pressen blev her 
som i saa mange andre Tilfcelde et 
Mellemled. I  flrev Digteren
saaledes et Digt lil „Folketidende"s 
Julenumer, og da dette giver et 
ganfke interessant Indblik i Digte-



rensSyn paa fin Fsdeby genoptrykkes 
det her:

F ra  St. Bendtsgade i Ringsted
Mange hundred Gange har Du set, o 

Sankt Bent!
J u l og Paaske, Kvndeimiöse, Pinse, Ad

vent;
altid holdt D in Stenkjortel ihcerdig ud, 
enten den fik Solskin eller Sne eller Slud.

Gamle Munke fhldte Din Konka med 
. Sang,

over vore Helte den rungende klang 
Ekko fra vor Stortid fanger Aret hos

hver,
som thst vil bade sig i Mindernes Skcer

Gaden, hoor D u kigger ud bag gronne 
Trcrers Hang

künde sagtens ogsaa fortjene min Sang. 
Ak, saa mangen Gang, naar fra So'ers

Akademi,
om af Spanskrors-Svip jeg gik Kirken

forbi

— jeg saa paa Torvet Huset, hvor Mo'r 
bag sin Glug

smilte mig i Mode, saa jeg glemte mine
Hug.

Dog skotted. jeg til „Dok'trens" i Sankt 
Bentsgades Hus,

22H
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Han havde nogle Dotre, som stk Hjcertet 
sat i Brus.

Ak, Sommermarkedsdage, hvor let man 
Vejen fandt

til Kastanietrceers Skhgge Paa Kloster- 
havens Kant

og af en landlig Skonhed et Khs i Lon
don, fik!

Tilgiv, Sankt Benediktus! — Jeg Var ej
Katholik.

M inFodebh, Dn lille — med LEblehavers
Duft,

Paa Lerbankens Kam i den blcesende Luft 
Gib glad og sund Du leve og fostre raffe

Mcrnd
og dejlige Piger til Frhd for hver S ven d !

Schandorph var under sine sidste 
Studieaar paa LUademiet bleven 
stoerkt religiost paavirket.

Lfter at Han ^855 — samme 
Bar som Faderen var afgaaet ved 
Dsden — var bleven demitteret som 
Student fra Sors, sker der imidlertid 
hos Ham et Vmslag i religiös Hen- 
seende; Han fortscetter vel det teologifle 
Studium; men Borgten lorgger Han 
dog storrkest paa det sproglige.

^an msder Bjsrnson, og Digter- 
trangen vorkkes i Ham. Men Brodel
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flal jo ogsaa tjenes, og efter i j862 
at Hape taget teologisk Attestats kom- 
mer Han til Llagelse som Lcerer.

Uort efter forlovede Han sig med 
en Datier af Pastor Branner i 5la- 
gelse, Dda Branner,  der var Ham 
«n udmcerket, korrlig og forstaaende 
hustru gennem de mange Aars Sam- 
liv.

Professor Vilh. Bstergaard skriver 
om 5chandorph som Digter, at Han 
som et Ianushoved havde to An- 
sigter: drastisk Aomik og blöd Lyrik, 
bred Folkelighed og et vist Aands> 
aristokrati, der gerne lod sin videns 
Lys imponere tceserne.

„Hans Folkelivsfkildring er ikke 
altid paalidelig" — siger Professor 
Bstergaard ordere — „thi naar det 
komiske Dndfald faar B lagt over 
Ham, henfalder Han let til Bver- 
drivelse, og i sit Syn paa Bonder og 
Almuesfolk bliver Han ofte ensidig..

Hans Forfatterskab var jo over- 
ordentligt omfangsrigt.

Han stillede sig politisk i Frisindets 
Rcekker i de Aar, da det gjaldt at 
bryüe det gamle aandelige og polttifke
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Enevcelde i Aobenhavn. I  andre 
Henseender var Han paa en Alaade 
en Aland af den gamle Skole; og i 
fine klrbejder holdt Han nok af at 
lade Loeseren forstaa, hvilken om> 
fattende grcefk og latinfk Viden, Han 
fad inde med. Alen dyberegaaende 
Vurdering af Lchandorphs Digter- 
gerning ligger det uden for vort Dm- 
raade at komme noermere ind paa. 
Selo om Han ikke künde se uhildet 
paa den ny Tid, scerlig paa Landet, 
vedblev Han dog at fole Acerlighed 
til Landet ogprovinsen. „Vi gamle 
Bonder", yndede Han at udbryde, 
naar Han traf sammen med Aalds- 
fteller, der ogsaa var runden af sjorl- 
landst Dord som Han selv.

— Det var blevet spaaet 5chan- 
dorph, at Han ikke vilde overleve det 
19- klarhundrede. Mg da klar
hundredet ncrrmede fig fin Udgang, 
laa Schandorph ogsaa paa fit 
Smertensleje. 2  9 Akaaneder tog 
Lygdommen til, og det fortaltes, at 
den ellers saa lidet overtroifke Lchan» 
dorph efterhaanden folte en egen 
Trost ved at vide, at det bar mod
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-et sidste. Hans ktand bevarede sin 
fulde Styrke til -et sidste, og Han 
plejedes med utrcettet Vmhu af sin 
„lille 2da", hvem Han i Dodsstunden 
sendte sin stumme Tak gennem Blikket.

Da Nytaarsklokkerne ved s 2-Tiden 
klang, var det paa det sidste med 
Lkjalden med den störe kalter — 
denne kalter, som forsvrigt omtaltes 
saa stärkt i Nekrologerne, at -et ttl- 
sidst blev ubehageligt at läse deroml 
Schandorph dode den s. Danuar 
syOs, AI. 5 om Morgenen.

Schandorphs kig blev brorndt. p a a  
Baalfarrdsdagen sendte Ringsted Ham 
en sidste Hilfen gennem sin Borg» 
mester, der ncevnte Ham som „en god 
Fosterson" af Ringsted og lagde en 
Arans paa Hans Aiste.

Fru Lchandorph sendte Borg, 
mesteren og Byen en varm Tak derfor.

Men endnu lever der gamle Ring- 
stedere, der husker Schandorph fra 
Hans evigglade Ungdomstid, og Hans 
gamle Ven, den Gang Lmedesvenden, 
gemmer endnu paa lystige Ungdoms- 
breve fra den senere navnkendte Digter.



Drof Tito Dorcksenius.

Otto korchsenius — Meis ^uel 
Zimonsen — MIH. Mailing og 

anäre Zamtiäige.
Reellem de nulevende Rkcend, som 

Ringsted har fostret, og som barer 
landskendt Navn, er der Grund til at 
navne Mtto Borchsenius.

Som for Bysbornene Vermehren 
og Schandorph gik Vejen ud i Ver-
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den ogsaa for Ham over Lors- 
Äkademi. Uken Borchsenius er jo 
langt yngre end vermehren og en
Del yngre end Schandorph. Vg 
medens den Lidstncevnle, flont Han 
kun var 8 klar celdre end Borch
senius, alt lcenge har sovet den evige 
Sovn, staar Borchsenius stadig midt 
i kivets Uro, om end Svcerdhuggene 
ikke falder saa tcet om Hans Navn 
som i de störe Gpgorets Dage i 
80'ernes Llutning.

Familien Borchsenius Hörer ikke 
til de gamle Llcrgter i Ringsted. 
Otto B.s Fader, Gabriel Esaias
Borchsenius, kom til Ringsted i 
s837. Han var en Lkolelcrrerssn
fra Sydsjcelland, f. den l- klugust 
s807, og havde paa det ncermest« 
fuldendt sin Uddannelse til klrtium 
paa Slagelse Latinfkole, da Faderens 
Dod tvang Ham til at gaa over i 
praktisk Erhverv. Han kom i tcere 
hos en celdre Broder, Ulanufaktur- 
Händler <L. U). B. i Ncrstved. 2  
Ringsted fik Han Forretning i Norre- 
gade, hvor nu klpoteket er. Lamme 
klar «gtede Han Frederikke Emilie
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Reistrup, Datier af Forlagsboghandler 
R. i Aobenhavn. h u n  var en dyg- 
tig og energiff Avinde, der tidlig 
havde staaet paa egne Ben. Laa- 
ledes var hun i flere A ar privat- 
lorrerinde i Sydsjcelland, en Tid 
korrerinde paa Gisselfeld, hvor hun 
bl. a. larte den senere kendte For- 
fatter Adolph Recke at lass (hvad 
Han aldrig glemte). Lin Larrerinde- 
virksomhed forlsatte og afsiuttede hun 
iNcrstoed, hvor hun oprettede et lille 
pigeinstitut. her stiftede hun bl. a. 
Bekendtskab med Goldschmidt'«rne
— den senere saa bekennte Forfatter 
udgav i sin Tid herfra et Ugeskrift
— og var kcererinde for Forfatterens 
Zoster, Ragnhild Goldschmidt. Af 
ulige mere Betydning for hendes 
fremtidige kiv blev dog Bekendtflabet 
med G. <L. Borchsenius, hvem hun 
cegtede den 26. Decbr. s837.

G. E . Borchsenius' Forretning var 
som alle Ringstedforretninger i den 
Tid en udprcrget kandhandel, i hvil- 
ken der handledes med „alt muligt." 
T il Gaarden i Nsrregade horte en 
stör have, til hvilken den senere For-
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fatters forste Barndomsminder 
knytter sig.

ALgteparret Borchsenius havde tre 
Born, s) Sonnen J o h a n n e s  B., f. 
2^. Novbr. s839, dode d. ß.Decbr. s899 
som Asbmand i Ringsted), 2) Datte. 
ren Änina ,  f. 28. Äug. s8^s, gist 
med kcege Kvist, Hovedgaard, senere 
Äarhus, d. s890; Fru Avist lever 
nu i Rleyercrones Stiftelss i Ros- 
kilde. Samt 3) Sonnen Vtto, f. s7. 
Blarts ^3^.

G. <L. Borchsenius ommede sig 
ved at ombygge den gamle Asb- 
mandsgaard; efter en Äarrcekkes For- 
lob havde Han tjent sig en saa smuk 
Formue, at Han künde trcekk« sig 
tilbage til Hovedstaden; her tabte 
Han imidlertid mange penge ved 
fejlslagen Änbringelse, og omkring 
s860 vendte Han tilbage til Ringsted, 
byggede en Ejendom paa St. Hans- 
gade, hvor Sonnen Johannes B. op- 
toges som Kompagnon i den der 
etablerede RIanufakturhandel. Senere 
overtog Iohs. B. ene Forretningen 
efter i s868 at have orgtet Louise 
Äugusta Hohling, Datier af mange-
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aarig postmester Fehling i Ringsted 
"(2Egteparrets eneste genlevende B arn 
er Fru Ellen Dohn.)

Andre af Slcegten var Bager 
T h o rn a m , Nsrregade, samt Sko- 
mager N yboe i Nastved og Pastor 
Schm idt i Fodby, gifte med Ssstre 
til V tto Borchsenius' Moder.

G tto Borchsenius har ved mange 
tejligheder givet sine Fslelser for sin 
Fodeby smukke Udtryk. Skont kun 
fire A ar gammel, da Treaarskrigen 
udbrod, mindes Han de bevagede 
Indkvarteringsdage ved Arigens Ud> 
brud. Barndomstiden gik med Leg 
og begyndende Aundflabstilegnelse. 
Haven dag den gamle Robmands- 
gaard var den bedste kegeplads. S in 
forste Lardom hentede B. hos Aor- 
degn Eorfitzen, der boede paa Torvet 
ta t ved Schandorphs Barndoms- 
hjem. Senere kom Han i Realflolen, 
hvorfra Han mindes senere Aordegn 
J s h o j ,  og hvorfra Han navner som 
sine bedste Rammerater E arl Hoh- 
l in g  (Ssn afpostmesteren) og Niels 
Iu e l S im o n sen , den senere Aam- 
mersanger.
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Niels Iuel Limonsen var ikke 
indfodt — men i bogstavelig Vor
stand „indfort" — Ringsteder; Hans 
Fader var kgl. Aapelmusikus Hans 
Lophus Simonsen. Men Niels Iuel 
S. var kun 3 klar gl., da Han mistede 
sin Moder, Dperasangerinde <Latharine 
Elisabeth, f. Rysslander. Vg det 
hedder sig — fortceller Borchsenius i 
nogle Gplifsninger, Han velvilligst 
har tilstillet Forf. af ncervcerende 
klrbejde —, at Aapelmusikus Simon- 
sen efter sin hustrus Dod og tog en 
Tur pr. Vogn ud paa Sjcelland og 
havde en Del af sine Born i Vognen 
hos sig. Rejsen gik rundt lil gamle 
Nenner, hvor de smaa Simonsen'er 
blev afleverede og fandt en venlig 
Modtagelse.

Saaledes gik det til, at Niels Iuel 
5. landede i Ringsted. her boede 
nemlig tidl. Musiker, davcerende Uhr
mager Guldager, der kendte h. 5. 
Simonsen fra det kgl. Aapel. I  
Guldagers hus blev N. I .  5. sat i 
pleje — det var i s849- Da Guld
agers og Borchsenius' Ejendomm« 
laa op til Hinanden, blev de to om-
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trent jcevnalürende Drenge snart gode 
Aammerater. Lenere i Tiden, da 
Vejene havde fort de to RIcrnd ad 
ret forflellige Baner til hovedstaden, 
mindedes de ofte -eres Barndoms- 
-age i Ringsted.

G u l d a g e r  var meget mufikalfl 
interesseret, i mange K ar Formand 
for den, som vi senere fkal se, meget 
virksomme Riusikforening i Ringsted.

Han gav Riufikundervisning og 
var Kkkompagnator ved Dilettant- 
komedier og Roncerter. „Ried den 
Trofkab og pietet, der var Limon- 
sens Hovedegenflab hele kioet igennem 
glemte Han aldrig"— flrev Borchsenius 
i nogle Rlindeord ved Limonsens 
Dod — „sit lille lave og pcrne 
Barndomshjem i Ringsted. Baads 
som uberomt tzngling og senere som 
den navnkundige Dperasanger gcestede 
Han hyppigt sine plejeforceldre og 
andre gamle Venner i Ltaden, og 
man behovede kun at kalde paa Ham 
for at nyde godt af Hans herlige 
Rost" . . . „plejeforcrldrene var to 
prcrgtige stille gamle Rkennefler" . . .

I  Ringsted Rlusikforening —
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— svarende til Sangforeningen nu
— havde vistnok Danmarks senere 
saa beromte Uammersanger fin forste 
offentlige Gptrcrden, uden at vi Log 
har kunnct opdage Datoen. Niels 
^ u e l Simonsen var i Ringsted til 
Tredsernes Begyndelse, hvorefter Han 
kom til Usbenhavn for at faa Under- 
visning i Violinspil. Han fluide 
dog forst ogsaa prove Landmands- 
vejen — ligesom Han som Frivillig 
deltog i Urigen —, inden Han fik 
sin kivsbane endelig fastflaaet. Da 
Han ester Urigen opholdt fig i Uoben- 
havn var det ikke for at Icere at 
fynge, men for at holde Udkig med 
ledige Forvalterpladser I pladsen, 
Han fik, blev dog fom Llev ved det 
kgl. Theater, og dermed var Hans 
Bane afstukkct.

Nkidtpunktet for Selfl.rbslivet i 
Ringsted var i Borchsenius' Ung- 
domsdage det harhoff'fle Embeds- 
mandshjem. V lto B. var jcevn- 
aldrende med Sonnerne C o n r a d  og 
G e o r g  h a r h o f f  og var samtidig 
med dem paa Soro Nkademi.

S  Soro kom B. de forste 2 klar
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fra 1855 i Huset hos en gammel 
Soldat fra Napoleonstiden, Aaptejn 
Buchwald. Dnden Icernbanen kom 
i Gang, gik Türen i Regien hver- 
anden Sondag pr. vogn til Ring
sted — sammen med Brsdrene Har- 
hoff i Familiens Vogn. Blandt 
Rammeraterne fra disse klar narvner 
B. ogsaa den senere i Studenterfor- 
eningen som Visedigter og Skue- 
spiller kendte Niels  Gngberg, 5on 
af Brcendevinsbrcender og Avlsbruger 
Gngberg i Norregade.

I  Barndoms- og de forste tzng- 
lingeaar tilbragte Borchsenius en 
Del af sine Ferier i Ncestved, hvor 
Han bl. a. fcerdedes sammen med 
sortieren Hans  Borchsenius, der 
senere udvandrede til Amerika, blev 
Vfficer under Borgerkrigcn, og siden 
blev en af de forste Gründers af en 
dansk-amerikanfk Presse (vistnok i 
Wisconsin.)

Senere, da Foraeldrene flyttede til 
Rsbenhavn, gik Türen did, tidligt 
var Han livligi interesseret i Theater- 
forhold og en flittig Theatergcrnger, 
naar kejlighed bod sig.
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G tto Borchsenius blev Student 
s863. G g efter at Han havde taget 
Filosofikum tag Hans Udvikling og 
Livsbane den bestemte Retning, den 
siden har fulgt. „Litercrrt Blöd" 
havde Han arvet fra sin Blöder. 
Allerede som 22.aarig traadte Han 
fsrste Gang frem paa kiteraturens 
Arena med en Vverscettelse af den 
romantifle tyfke Digter Clemens 
Brentano. M en det var dog scerlig 
Hans skandinavifle Interesse, der 
allerede nu gav sig Udflag. Lammen 
med M . W e i b u l l  udgav Han den 
nordifke Studenterkalender „ Id u n "; 
for Indtorgten af denne lagdes den 
forste G rund til det Bhlenschlceger- 
Tegnsrflc Stipendium.

Gennem de siden da forlsbne mere 
end HO A ar har Borchsenius ud- 
foldet en overordentlig omfattende 
litercer Virksomhed, som Stedet ikke 
her er til at komme dybt ind paa. 
Hans Fortjeneste af at have om- 
plantet et stört T a l af svenske Nutids- 
forfatteres Vcrrker paa Dansk (Ryd- 
berg, Snoilsky, Strindberg m. fl.) er 
betydelig. Hans publicistifke Virk-
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somhed strcekker sig gennem en Roekke 
af sin Tids niest keni>te periodiske 
Skrifter og Dagblade: „Fcedrelandet", 
„Ncer og Fjcern", „hjemme og 
Ude", „Morgenbladet" og „Danne> 
brog". G g  selv efter at Han nu 
som Tensor ved det kgl. Theater, er 
traadt noget tilbage fra det publi- 
cistifle Arbejde, faar Han dog jcevn- 
tig Lejlighed til gennem sine instruk- 
live Artikler at yde vcegtige Bidrag 
til Vcerdscrttelsen af Nutidens Aands- 
produktion.

Hans stsrre samlede literatur- 
historiste Arbejder — som „Fra 
Fyrrerne" og andre — staar som 
vcegtige og vorige M inder om 
Hans mangefidige Aundflab. Han 
horte til de frifindede Akademikers, 
der ved Gptrcekket til den störe Aamp 
log Stade i venstres Lejr som „det 
litercere Venstre." M en Hans Livssyn 
künde ikke i kcrngden tillade Ham at 
vcere i Stue sammen med Brodrene 
Brandes. G g — som Hans Skildrer 
i Biografisk Lexikon udtaler — uden 
at fravige sit frifindede Standpunkt 
paa det litercere Gmraade, optog
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Han Rampen med G. Brandes og 
dennes Tilhoengere . . .

For den folkelige Literatur, der 
voxede op i Halvfjerdserne og senere, 
forrlig baaret frem af den danfle 
kcrrerstand, har Borchsenius hast den 
Porste Betydning. p a a  en Tid, da 
Literaturens JustLrkammer ene inde- 
havdes af «n sncrver Areds af kika- 
demikere, og hvor Hovedstadspressen 
var lukket for Forstaaelse af de 
gryende og spirende Tanker, der 
banede sig Vej gennem „Lkolelcrrer- 
literaturen", var Borchsenius -en, 
der aabnede Doren.

Fodt iprovinsen havde Han trods 
sin tidtige Dndvandring til Hoved- 
staden bevaret en Fsling med Tanker, 
som ikke var gangbare derinde paa 
den Tid.

G g  Hans Pore viden paa Lite- 
raturens Vm raade gjorde Hans 
Domme betydningsfulde.

Hvad Literaturkundflab angaar —  
udtaler en kendt Forfatter til os — 
er der ikke mange, der kan paa ved 
Siden af Ham. Hans viden om- 
fatter ikke alene den danfle, men lige
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ratur. Han har staaet i Venstabs- 
forhold til en Rorkke fremragende 
svenske og norfke Digtere; tidligere 
ogsaa i meget nar Forbindelse med 
Bjornson. Borchsenius er en selv> 
stcendigt tankende og selvbevidst 
Natur.

Hans flandinaviske Interesse har 
vcrret af en egen Isdig klrt, präget 
Hans indgaaende Aundflab om nor> 
diske Forhold. Mgsaa paa pressens 
Vmraade og i dens Lammenflut- 
ninger har Han gjort et godl Ltykke 
Nrbejde for at udvikle den skandi- 
naviske Lamfolelse i dens moderne 
Lkikkelse. For en Bladm and er der 
forovrigt en fällig Nnledning til at 
naone en enkelt Lag, til hvilken 
Borchsenius har givet den forste 
»ärmere skitserede p lan . Den danske 
provinsjournalistforening udsender 
hvert N ar en Del unge Iournalister 
paa Ltipendierejser. E n Del as disse 
Ltipendierejser afholdes af en Fond, 
til hvilken et stört T al af danske 
Dagblade yder Bidrag. p a a  det 
forste alm. danske Journalistmode i
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Karhus 9̂0  ̂ holdt Prof. Borchsenius 
Foredrag om og forelagde en Ud- 
talelse til Gunst for Rejsestipendier 
for Iournalister efter en plan, i 
meget narr lig den, der senere blev 
virkeliggjort.

-------v i  flutter vor Dmtale af
Ringstederen Borchsenius med Gen- 
givelsen af et Digt, Han fkrev i ^887, 
og som i smukke vendinger tolker 
Ltemninger, der vaagner, naar Vaaren 
narrmer fig. Digtet er en Aonfirma- 
tionssang og gengives her uddragsvis:

Der er en Tid paa Aaret, 
hvor Ringsted BP er smuk; 
naar Lüften did har baaret 
det forste Foraarssuk, 
naar ud sra Aaens Leje 
fig Vandet bredt har strakt 
og M ollens Hjul fig dreje 
i dobbelt Arbejdstakt;

naar Lcerkens Triller ryster 
— en solklar Paastedag — 
et Vceld af Foraarslhster 
ned oder Jordens Lag, 
hvad eller Jcevndognsvceden 
fig scenker grodetyk 
og gronner Vintersceden 
Paa Torpedbankens Rhg.
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D a er det vcerd at garste 
den gode gamle B y  
og mildt sin Barndoms bedste 
Erindringer forny.
Og alt, hvad seid di flatter 
fra vore unge Aar, 
i vore Born os atter 
nu her i Mode gaar.

Derefter fslger et Par Vers af en 
mere personlig Aarakter, og Digtet 
flutter:

Stig  da fra gronne Enge 
om Ringsted gamle Stad,
Du Lcerke, hojt og lcenge 
i Foraarslhsets Bad!
Lad S o l og Sommer lcegge 
i Axet Kcerne tung, 
men lad en Stund det strcekke 
mod Skh sig glad og ung.

Lt Bysbarn fra omtrent samme 
Tid som Borchsenius er Forfatteren 
og proesten v i l h e l m  M ai l ing .  
Vilhelm Mailing er fsdt i Ringsted 
den 5. klpril ^8^6. ^ans Fader var 
Haandvcerker, men samtidig saa 
musikalfl, at Han klcedte Grganist- 
stillingen ved 5t. Bendts Airke. 5om 
ganfle ung kom Malling paa Jom
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den livlige og dygtige unge Mand 
Han var, blev meget afholdt af saa- 
vel Aammeraler som karere. Ester 
at have taget Skolelarerexamen r 
t86Z fik Han Ansattelse som Larer 
i Vetterslev s867. Men efter faa 
Aars Forlob tog Han Afsked med 
Skalen; endnu mens Han laste til 
Artium, udfyldte Han Larerstillingen, 
tog saa sin Afsked, blev Student i 
s87s og i s876 teologisk Kandidat 
med forste Karakter.

Malling fik forst Ansattelse i 
Folkekirken, bl. a. som Kapellan hos 
Digteren Göstrup. Men Han folte 
sig ikke hjemme i Folkekirken og tog 
sin Afsked fra denn«.

Siden s886 har Han varet prast 
ved Valgmenigheden i Gdder.

M alling er ivrig Friskole- og ^ri- 
kirkemand, Redaktor af Ugeflriftet 
„Bannen", der er V rgan for den 
frikirkelige Bevagelse. Hans N avn 
er kendt over hele Landet, de l s  gen- 
nem en Rakke Bsger, Han har skrevet, 
og hvoraf her skal navnes „Dagny"
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„En af Folket", „Formaaende 
Venner", „Bodil" ogflere, dels grü
nem fin Foredragsvirksomhed — 
!Nalling er meget sogt som Fore- 
-ragsholder og er en fcengslende, 
Eundflabsrig Taler.



LivsMuger
kor et halvt Iiunäreäaar siäen.

Gndnu for en halvanden a to 
Menneflealdre siden var Ringsted en 
By, der vistnok ikke i nagen ^en- 
seende virkede imponerende. Byens 
Dndbyggertal var kun en Tredjedel 
af det nuvcerende, og Vorxten var, 
am end stadig, dag ringe. 2nd- 
dyggertallet ved forrige tzundredaars 
Midie bevcegede fig saaledes: ^8^5: 
^223 Dndbyggere, ^850: ^330 og 
8̂55: ^ 77.
Fra fidstnorvnte klar har vi for- 

ovrigt en Ncerings-Tcelling, der giver 
ganske lorrerige Indblik i Byens 
Grbvervsliv paa den Tid. Der var 
i Ringsted den t- Marts ^855: t 
Apotheker, 5 Vagere, 2 Barberer, t 
Bogbinder, t Boghandler, t Bog- 
trykker, 6 Brorndevinsbrcendere, 2 
Bundtmagere, H Bodkere,  ̂ Aunst- 
drejer, 3 Farvere,  ̂ Garver, 7 Gorst-
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givere og Vcrrtshusholdere, f af hver 
af folgende: Glarmester, Guldsmed, 
^andskemager, ^attemager, k)esle- 
handler, Möller, pottemager, Rokke- 
drejer, Ltenhugger, Tobaksspinder, 
^2 Lkomagere, 2 hjulmarnd, 
2 hskere, l8 Aobmcrnd, 2 Aobber- 
fmede, ^ Malere, l Marflandifer, 3 
Murere, 3 Rebflagere, 6 Ladelmagere, 
6 Skraeddere, 3 Llagtere, 3 5mede, 
5 Lnedkere, 3 Tomrere, 3 Uhrmagere, 
9 Vognmcend og Vceoere.

Sammenligner man disse Gplys- 
ninger med de nuvarende Forhold 
vil man finde, at adfkillige Grhverv 
er forsvundne, og at andre har byttet 
Rolle. Typifk for den Tid er det 
störe Tal paa Kkomagere — et <Lr- 
hverv, som den Gang var det alt 
beherflende her i Byen. B?ens cen
trale Beliggenhed, inden Iernbanen 
kom, gjorde den vel egnet for et 
Erhverv, -er for «n stör Del, for- 
uden paa hjemmesalget, var gründet 
paa Markedssalg i andre Byer. 
Lkomagerne i Ringsted drog omkring 
til Nabobyernes Markeder, ja, over
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hele Sjorlland med deres Boder og 
folgte lange Ltovler i lange Baner.

Gorstgiveres og vcertshusholderes 
Tal er forholdsvis ringe set i Lam
men ligning med Nutiüen; til Gen- 
gorld er jo Brcendevinsbroendernes Tal 
et Vidnesbyrd om, at den danske 
Aornsnaps den Gang spillede sin 
Rolle som Tilvor^elsens Aulor. For- 
svrigt kan man ikke fra Vorrtshusenes 
Tal flutte noget med tzensyn til 
ZEdrueligheden; thi der var intet til 
Hinder for, at man i Aobmorndenes 
saakaldte „Rorlderstuer" gao Talentet 
den lille Streg af Fugtighed, som 
kivet tilskikkede Ln.

Vognmorndenes Tal var endnu ret 
anseeligt; men Vognmorndenes störe 
Tid som Forere af den gennem- 
gaaende Samforrdsel neermede sig nu 
fin kisflutning. Änlorget af Vest- 
banen var jo i fuld Gang, og man 
imodesaa med Spornding Tidspunktet 
for dens klabning. klllerede nu 
künde man „köre paa Taget" fra 
Aobenhavn til Roskilde, og man 
haabede saa smaat paa, at naar 
Banelinien var forrdig til Ringsted,
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dragel i Samfcerdslen, selv om Strork- 
ningen til Aorsor endnu ikke var 
fcerdig. Dette blev dog kun et for- 
forngeligt Haab.

vidnesbyrd om politiske Livs- 
ytringer har vi ikke mange af fra 
vor By fra Tidsafsnittet omkring 
forr. ^undredaars Blidte. S saa 
lille en By som Ringsted afspejlede 
Tidens Rorelser sig ganste utvivlsomt 
med mere udvistede Linier end i de 
storre Samfund, hvor baade Be- 
frugtningen ude fra og Gnidnings- 
modstanden indadtil maatte blive 
storrkere.

kllligcvel kan man dog vorre ooer- 
bevist om, at man i de fremmelige 
Hjem har vorret storrkt optaget af 
det, der stete udenom Ln.

Vi har fra Schandorphs Pen en 
drastifl Lkildring af, hvorledes den 
flesvigste Arigs Udbrud rustede op i 
Linden«. Gg Borgerstanden i denne 
By maa utvivlsomt ogiaa have folt 
fin Standsfolelse kildret ved Bevidst- 
heden om, at det havde vorret Stands-
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fceller i Hovedstaden, der gik frem i 
Rcrkkerne i de bevcegede Martsdage.

Mg selv her, hoor en nidkcer Em- 
bedsmand af Frederik den Ajettes 
Skole ssrgede for Byens Bedste, har 
Frihedens Vaarbrud svet sin Ger« 
ning i Sindene.

Men forovrigt overlkyggede Ester- 
retningerne fra Acigsfluepladsen alt 
andet i „det mcrrkvcerdige klar." 
Dertil kam saa «n saaüan ret ncrr- 
liagende homdelse som det störe 
Bondetog mod Gisselfeld og Rosen- 
dal, hvor vcebnede ^olkeskarer sagte 
at give den patriotiske Ltemning 
haandgribelige Udtryk. De troede, at 
geringen af klugustenborg var flygtet 
hertil, og seloe Mvrighedens uni- 
formerede Mcend maatte i Spidsen 
for de vcebnede Lkarer gennemssge 
de Io sjcellandfle herregaarde fra 
Acelder til Avist for at fastflaa, at 
klugusknborgerens „helvedlumre 
hjerte" ikke bankede indenfor en 
danfk kerregaards Mure. Mg man 
fandt sikkert Udgangen paa Even- 
tyret meget fornojeligt, idet klmt- 
manden over prarsto Amt bad de



patriotifle Bonder tage til A rsen i  
Faxe, hvor m an fluttede af med kraf» 
tige Hurraraab for Aongen.

MngsteLkreäsens forste Irovgivere.

Ir Ä. Hoekkerup.
18^8 betegnes jo med Rette som  

en Lam lingens og Frigorelsens Tid. 
TNen dette skal selvfotgelig ikke for
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staas altfor bogstaveligt. I  Birke» 
ligheden var der et stört Tal af Be» 
folkningen, der imodesaa den ny 
Tingencs Tilstand med stör Skepsis, 
klt den lille ^aandvorrker, der sad og 
bankede plokk« i gamle Stsvlesaaler, 
flulde have samme politifle Ret som 
Gmbedsmcendene og de störe Asb» 
mcend; at Bonden, til hvem man 
sagde „Du" paa de offentlige Aon» 
torer, fluide have samme Ret som 
Godsejeren, gav Bedsteborgerne 
hjertebanken. Det Blodscrtnings- 
forhold, som i lange Tider ogsaa 
senere til gensidig Skade har vcrret 
mellem de jorvne Bliddelstandsfolk 
i By og paa Land, ytrede fig ogsaa 
i den politifle Morgenrodes klar. 
Bondestanden var mistroifl; men 
den vaagnede i disse klar gennem 
Bondevennernes klrbejde. Den 
mindre, norringsdrivende Aobstad- 
borger lod fig endnu gennem ad- 
flillige Tider fore af Folk, med hvem 
Han ikke havde fcrlles Interesser.

B alget til den grundlovgivende 
Rigsforsamling fandt Sted den 5te
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Oktober s8H8. Del giver for Ring
steds Verkommende ikke AnledninK 
til mange Betragtninger.

Raabet mod „Bonderegimentet", 
der ellers — den Gang som for 
nyligt — gav Genlyd, synes ikke 
at have Haft scerlig Alang her.

Vien at Bondevennerne her i 
Rredsen var vaagne, fremgaar 
deraf, at de gav deres Kandidat, 
Varcellist Lars Andersen ^oekke- 
rup  i Vetterslev, 828 5t., medens 
den „intelligente" Aandidat, Aontor- 
chef V. Rothe, der vel hovedsagelig 
ststtedes af Gmbedsmornd, Godsejere 
osv., kun fik 5t.

5tedet er ikke her at komme ind 
paa Lars Andersen Hcekkerups po- 
litiske Betydning i al Almindelighed. 
Vien paa dette 5ted vil et Par 
Linier omRingstedkredsens forste 
R igsdagsm and have sin Interesse. 
Lars Horkkerup var fodt den s6de 
Jun i s8s9> og Han var saaledes ikke 
50 Aar gl., da Han valgtes til den 
grundlovgivende Rigsforsamling. 
Tidligt havde Han vceret med i 5ogne- 
forstanderskabet. E)g Hans patriotiske
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Interesse gav sig i s8H8 et stärkt 
Adsiag, idet Han i tobet af en Nat 
udsendte en Hel Del Breve, der for- 
skaffede de Frivillige Befordring hen- 
holdsvis fra Ringsted og Loro til 
Slagelse. Der menes paa den Naade 
at vorre stillet ca. 500 Aoretojer til 
Raadighed. Lenere var Han — sam- 
men med Iustitsraad pou lsen  i 
Lors og Gaardejer Luders i Alsted 
— i Spidsen for det frivillige Ind- 
ksb af Hefte til Harren. Ilndkobet 
fandt Lted i Loro, og der indkobtes 
26 Hefte, medens den senere Biskop, 
dav. Logneprast p . Lhr. Kierke
gaard  ipedersborg selv kom ridende 
til Forsamlingen og overleverede 
AomitLen fin smukke Heft med disse 
Grd: „Den flcenker jeg til Fordre- 
landet."

Ällerede fra s8^6 havde Han — 
gennem et Par Flyveskrifter — del- 
taget i den offentlige Forhandling. 
D s8^9 beskikkedes Han til Medlem 
af Landbokommissionen, var senere 
Bledlem af Kommissionen til Taxering 
af Loro Bkademis, Universitetets og 
Aommunitctets Forstegods. Fra
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^86^—66 var Han Aledlem af 
Landstinget og stemte som faadan 
for den reviderede Grundlos, hvad 
der selvfslgelig bragte Ham i et vist 
Akodscetningsforhold til det gamle 
Bondevenne-Venstre, fra hvilket Han 
dog allerede paa et tidligere Tids
punkt hrvde fkilt sig ud. Lenere 
gennem Garens var Han Aledlem af 
forskellige betydningsfulde Aommis- 
stoner, saaledes baade for den syd- 
sjorllandfke Bane, for -et forste Bane« 
anlceg paa Falster, for den nordvest- 
sjcellandske Bane, for Dobbeltsporet 
mellem Aobenhavn og Roskilde. I  
de politiste Aampaar fluttede Han sig 
afgjort til hojre. I  sine sidste keve« 
aar indtog Han en meget tilbage« 
trukket Ltilling paa sin Gaard i 
Vetterslev. Han dsde i Foraaret 
IM3, 8^ Bar gl. Hans Enke af 
andet ALgteflab lever endnu.

Bllerede ved det forste ordincere 
Folketingsvalg (d. Dccsmber 
flistede Ringstedkredsen forsvrigt Re
präsentant; I .  B. Hansens „Blmue- 
vennen", der ved valgene til Rigs« 
forsamlingen havde holdt stärkt paa,
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at der i videst muligt Dmfang fluide 
opstilles „en af vore Egne", gjorde 
sig forud for Drcembervalget f8^9 til 
Talsmand for den Mpfattelse, at det 
ikke forst og fremmest gjaldt om at 
vorige en Mand fra „Byen der» 
hjemme", sorrlig ikke saalcrnge man 
ikke vidste, om der i noget Distrikt 
var aabnet plads for Venner af 
Bonden og af Folket fom Tscherning, 
Balth. Christensen, Rkagister Steen, 
Spandet osv. Sidste Drd i denne 
Bemorrkning har stedlig Interesse, 
kars hcekkerup blev ikke opstillet her, 
men „flyttede" til Norstved, og Etats- 
raad S pan  det opstilledes i Ringsted. 
Hans Blodkandidat blev Iorgermester 
G rüner til Ravnstrup; men allerede 
ved Raaringen var Spandets Stemme
tal saa uomtvistelig det overiegne, at 
Aaaringsvalget blev det endelige. 
Der blev ikke flriftlig Bfstemning.

Mm Spandet, der valgtes i Ring
sied Ire Gange, indtil Han i M aj 
s853 Irak sig tilbage, flal i denne 
Forbindelse meddeles nogle faa Dp- 
lysninger. (Et Billede har det ikke 
vceret os muligt at flaffe.)
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Lpandet var meget tidlig — alle
rede som23aarig — bleven paavirket 
af Grundtvigs Tanker. Han var 
Jurist og fra Assessor i tands- 
overretten; hele sin tevetid var Han 
stärkt optaget af aandelige, kulturelle 
og folkelige Lporgsmaal.

Han var en ideel Natur, der ved 
den fri Forfatnings Givelse kaldtes 
frem til Deltagelse i den aktive 
Politik.

Han sagte Valg til den grundlos- 
givende Rigsforsamling, idet Han 
stillede fig i Aalborgkredsen, men 
Han opnaaede ikke Valg. Ved forste 
ordinorre Valg valgtes Han altsaa i 
Ringsted.

Elberling flriver om Ham, at Han 
tog ikke megen Del i Forhandlingerne, 
men Han opfattede sit hverv med 
saadan Alvor, at Han a ld rig  for- 
somte noget Niode.

I  kirkelige Lager holdt Han paa 
absolut Trosfrihed, og Han noerede 
megen Interesse for Tyendesporgs- 
maalet. 2  Rampen for Avindens 
Rettigheder indtog Han en bane- 
brydende Ltilling forud for sin Tid.
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Han har ALren af at have bauet 
Vej for Tankerne om, at Avinder 
flal have lige Myndighed, Arveret 
og Narringsret med Mornd. At Han 
paa Tinge nsd stör Anseelse frem- 
gaar deraf, at Han, saalcenge Han 
var Rigsdagsmand, var viceformand 
i Folketinget.

Ringstedkredsen har saaledes hast 
ALre af denne sin forste egentlige 
Fo l ketingsmand. Hvorvidt der 
har vorret noget norrmere person- 
lig t Forhold rnellem Ham og Hans 
Vorigere, ser vi os paa norrvorrende 
Tidspunkt ikke i Stand til at udrede.

Men vi har ment, at disse Gp- 
lysninger paa dette Sied vilde lorses 
med Glorde af den Slorgt, hvis Fordre 
eller Forfordre stemte i Ringsted.

Ved Valget den 26. Februar s855 
viste der sig en stcerk Opposition mod 
Spandet, der dog valgtes med 552 
St. mod H8H, der faldt paa en fhv. 
Lorrer Thyboe. Anledningen til 
Modstanden var vel norrmest, at 
Spandet paa visse Spsrgsmaal 
(helstatssporgsmaalet og Arvefolge
sagen) havde brudt med Bonde-
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vennerne. —  v e d  v a lg e t  i M a j  
famm e A ar Irak Han sig lilbage. 
Han dode H A ar efler, 70 A a r gl., 
og blev begravet paa Assistens Airke-

M ajor M üllen.
gaard i Aobenhavn, hvor Hans t ig -  
sten staar med folgende Dndfkrifter: 
„Han var en stille Fyrste (Jerem ias  
5 f ,  591- „hojagtelse og hengiven- 
hed falte Ham denne 5ten."

Spandets Afloser blev M ajor  
M ü l l e n .  5 o m  et Vidnesbyrd om,
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hvilke fredelige Tilstande der den 
Gang raadede i Ringstedkredsen, 
tjener, at Müllen valgtes tre Gange 
efter hverandre ved Aaaring og uden 
Modkandidat.

Til Gengorld fkete der imidlertid 
saa i 1858 en Explosion, der fit 
Folger langt frem i Tiden. (5e 
Folketidende Nr. 132—135, 1908.)

Ester den lille storpolitifle Nfstikker 
gaar vi nu imidlertid atter over til 
«n Vmtale af stedlige Forhold i 
sncevrere Forstand.

Da Mngsteä M rit /erste DlaL
Fra Nytaar 1853 tilfsrtes der 

Byens offentlige tiv  et nyt Moment, 
hvis Betydning ikke kan underkendes: 
B^en faar sit forste B lad.

En saadan Tilsynekomst var selv- 
folgelig en Frugt af den fri For- 
fatning og den af Begivenhederne i 
Treaarskrigen stabte Trang til — 
forholdsvis — hurtig Aundstab om, 
hvad der hornder ude i den störe 
Verden.

Det var endda sent, at Ringsted 
kommer med paa dette betydningsfulde



Dmraade. Nabobyerne havde alle
rede under eller forud sor det forrige 
Gennembrud (i Trediverne) faaet 
deres Presse: Roskilde saaledes 1829, 
Loge i 1850, Nceslved fra 1857, 
holbcek havde faaet Avis fra 18-18 
og Slagelse havde Avis fra 1815. 
De eneste sjcellandfke provinsbyer, der 
endnu i 50'erne ikke havde Avis, 
var Skelsksr, 5oro og N^kobing paa 
Ljcrlland.

Avislcrsning var selvfolgelig for 
denne Bys og Egns Vedkommende 
rioget, der ikke künde regnes stärkt 
med. De mere fremfkredne Aobstad- 
folk holdt „Dagbladet", der var 
stiftet et Par Aar i Forvejen (1851), og 
allerede ved den for sin Tid ene- 
staaende Hurtighed havde vundet fig 
et Navn og fortroengt „Aobenhavns- 
posten" (der en Tid i ^O'erne havde 
vorret bl. a. et af Haandvcerkerne 
paasksnnet Mrgan, og som forovrigt 
allerede langt tidligere her paa Egnen 
havde vundet sig et Navn ved sin 
Dndgriben i en Fejde mellem Degnen 
Brodersen i Nordrup og de stedlige 
Myndigheder.)

261
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Lndvidere var „Fadrelandet' jo et 
meget anset Blad.

Embedsmand og kigestillede laste 
„Berlingske Tidende."

p aa  Landet var fortrinsvis de ny 
opdukkende politiffe Bondevenneblade, 
som „kilmuevennen" (senere kaldet 
„Folkebladet") og „Morgenposten" 
laste af de oplyste Bonder. 
Stärkt standsbevidste kaandvarkere i 
Byerne kendte dog ogsaa til „Lilmue- 
vennen", hvis Udgioer jo oprindelig 
var en almindelig Skomager — 
noget, der egentlig maatte antages 
at kunne skaffe Ham Grelyd netop i 
en By som Ringsted med dens ^2 
Barere af -ette Erhverv.

Lnkeltois holdtes et og andet af 
provinsens Blade.

Men det figer fig selv, at saalange 
der intet Blad existerede med hjem- 
sted i By og Egn, blev Bladholdet 
ikke nogenlunde almindeligt. Vi 
figer udtrykkeligt „nogenlunde"; thi 
saavel Hovedstadspressen som pro« 
vinsbladene havde kun Holdertal i 
Tiere, hvor de virkelig udbredte Blade 
nu har hundreder. p aa  det forste
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almindelige -anske Iournalistmode i 
Aarhus syOs oplystes -et (af Red. 
Fr. v. Jessen), at medens der i 
A aret s8H8 forsendtes et samlet Tal 
af 3*/, Million Avisnumre (af 
samtlige Danmarks Avis«) med 
postvcesenet, forsendtes der 50 Aar 
efter, nemlig i Aaret s898 ialt 7^^/, 
Million Numre af samtlige Dan
marks Avis«. Dg hvis vi gaar 
yderligere s0 Aar frem i Tiden vil 
Tallet vise sig at vcere voxet stcerkt 
— rimeligvis over de sOO Millioner, 
maafle langt ooerl

— Men dette fkal vi ikke komme 
ncermere ind paa. Vi har kun villet 
optrorkke et P ar Linier af den Bag
grund, paa hvilken Ringsted sik fit 
forste Presseorgan.

Ltifteren af „Sjorllandsposten" var, 
som Tilfarldet med de fleste af den 
Tids Blade, en Bogtrykker, der til 
sit Tr^kkeri knyttede det Vovestykke, 
som Udgivelsen af en Avis mentes 
at maatte vcrre for den Tid. I  De- 
cember s852 udsendtes etparprove- 
numre, og den 2den Januar f853 
udkom det forste Numer af „Ljcel-
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l a n d s  Posten",  redigeret og udgivet 
af Bogtrykker C h r i s t i a n  Sch on . 
N avnet var forovrigt ikke Bog» 
trykkerens egen Gpfindelse. Det var

D.gtr^kker Ckr. Lclron.

jo i det hele taget altfor vidtfavnende 
baade i Sam m enligning med Ud- 
styret og Udbredelsen, det fik. Navnet
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stammede fra Ncestved, hvor den fe
uere bersmte Digter, Meyer Aron 
Goldschmidt i s837 havde ksbt 
„Ncestved Ugeblad" og givet det den 
opadstrcebende Titel „Sjcrllands- 
posten."

<Lhr. Schon begrunder ikke ncer- 
mere, hvorfor Han voriger netop dette 
Naon til sin lille Avis. Muligvis 
er det Udslag af en stedlig patriotisk 
Folelse; sandsynligvis er det en ren 
Tilfceldighed.

Foroorigt ligner „Sjcellands Posten" 
til at begynde med helt Samtidens 
smaa provinsblade.

2  Tiltrcedelsesartiklen betoner Schon, 
at det „ikke er uden Betcenkeligheder", 
at Han er gaaet til Udgivelsen af et 
Blad i Ringsted; men Han har over- 
vundet disse Betcenkeligheder, da 
„mange af Gmegnens respektables  ̂
Mcend har lovet deres Bistand." 
liovrigt lover Han, at Avisen vil 
blive „redigeret i en demokratisk 
Aand", alle skal vcere ligeberettigede 
til at komme til Grde i Spalterne. 
Som scerligt Trcekplaster averteres
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en fcedrelandsk Novelle: „Peter Tor- 
denikjold."

For -en, der har sat sig som Gp- 
gave at fremdrage Trark af en Bys 
Historie, er -et selvfolgelig en Lag af 
Belydning, at denne By faar en 
Presse. Desvcerre byder 30'ernes 
Aviser kun et temmelig begrcenset 
Materiale af stedligt Stof. Det er 
mcget lidt, -er findes vcerdigt til at 
komme i Avisen, mest vistnok fordi 
det journalistiske nceppe har vceret 
Udgivernes stcerke Lide.

Bekendtgorelsernes Tal er selv- 
folgelig ogsaa ringe. D -et forste 
Numer af „Sjcellandsposten" findes 
folgende: Tn Annonce fra Bog- 
trykkeren selv, en do. fra Professor 
M ichoult i Warschau, hvilket -og 
ikke skal forstaas saaledes, at kcese- 
kredsen allerede har udviklet fig saa 
kolossalt, men kun beretter, at ncevnte 
Michoult „fremviser en Glas-Hytte 
med et Glas-Pusteri i Skole-tokalet." 
Tndvidere et Dpraab om hjcelp til 
brandlidte Tjenestefolk i den Iule- 
dags Morgen nedbrcendte Aongskilde 
Molle. Samt endelig en Annonce
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fra I .  F. Barchalia, der anbefaler 
sig med forskellige Llags Spiritus, 
Paraplyer og Spadserestokke. 2  det 
folgende Numer vifer sig en udenbys 
Annoncsr: „^rederikshaab her-
beredningsvcerk og Alcedefabrik" i 
AIsted.

De lokale Meddelelser er ellers 
yderst fparsomme i alle de forste 
Aar.

Dette hcenger vistnok i nogen 
NIaade sammen med, hvad «n endnu 
leoende Samtidig har berettet os, at 
„Sjcrllandsposten" fra forste Fcerd 
lagde stcerk vcrgt paa at vcrre et 
almindeligt Nyhedsblad, der scrrlig 
bragte en Rigdom af den Slags 
personlige Smaanyheder, som Da- 
tidens störe Blade saa ned paa med 
Foragt. Den holdtes ifslge samme 
Ailde i Foreninger og paa Lafeer i 
Aobenhavn, og det ses ogsaa, at den 
undertiden kan vcrre temmelig ncrr< 
gaaende i sine Skildringer. Hvad 
der ogsaa bidrog til at prcrcisere 
dens Scrrstilling, var dens Forbindelse 
med „Dagbladet", hvis toneangivende 
Nkcrnd satte p ris  paa at have en
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Äflob i provinsen, gennem hvilket 
Meddelelser af forflellig 5lags künde 
lanceres.

Bladets mindre udprcegede Lokal- 
^arve gsr, at det exempelvis i hsj 
Maade Hörer lil Undtagelserne, naar 
der — som efter en stör Maskerade 
den 3̂ Februar ^853 — fremkommer 
en temmelig lang Meddelelse i Bladet. 
Forklaringen maa dog vistnok ncer- 
mest soges i, at en eller anden — 
muligvis Digteren selv — har hast 
en Interesse i at faa en ved kejlig- 
Heden afsungen Sang yderligere 
kundgjort. Vi fkal som prsve paa 
ringstedsk Versekunst paa den Eid 
hidscette nogle Linier af Visen, der 
var betitlet: „En Skaal for ved- 
varende Gemytlighed i Ringsted By." 
Et Vers lsd:
Lad Folk kun sige, at Ringsted Btr 
er uanseelig og lille; 
med Tiden kommer den dog i Rh 
og spiller ei sin Rolle ilde.
Og Pas kun Paa — maaske til ncrste

Aar -
naar Joernbane her forbi vi faar 

saa kan I  tro 
den flaar Sparto, 

til hvilken B y det saa skal vcrre.
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At Avisen har hast Fremgang 
fremgaar deraf, at medens den til at 
begynde med kun udgik 2 Gange om 
Ugen, udvidedes den fra s. April til 
at udkomme tre Gange ugentlig.

„Den vedvarende Gemytlighed", 
hvorom den foran aftrykte Sang 
taler, blev forsvrigt hen paa Som> 
meren s853 sat paa en prove. 
Norvnte Aar gik nemlig den stsrste 
Aolera-Gpidemi, Danmark har Haft, 
hen over Landet, og lagde i Lobet 
af nogle Maaneder 7000 Mennesker 
i Graven. For den nystiftede Avis 
var det spcendende Stof, selv om dette 
naturligvis for den vcesentligste Dels 
Vedkommende maatte laanes af 
Hovedstadsbladene.

Det var i Juni, at Aoleraen brsd 
Iss i Asbenhavns Nyboder, og i 
Ju li fandt politimesteren i Ringsted 
det rigtigst at indflorrpe daglig Ren- 
Holdelse af Rendestenene samt om- 
hyggelig Rensning af katriner og 
Rloddingsteder.

Dg bedst som Folk faar det at 
vide, fortoeller Avisen saa, at to Ressende 
fra Robenhavn ved Ankomsteu til
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Roskilde overfaldes af Uoleraen og 
dor. Den uhyggelige Gorst norrmede 
sig altsaa.

Gvenpaa den Forskrorkkels« holdt 
Ringsted Fuglefkydningsselflab — 
uanf«gtet af Begivenhederne — sin 
aarlige Fugleskydning, hvor Borgerne 
synes at vcere modtgodt frem. Man 
glemmer dog ingenlunde for den 
„vedvarende Gemytlighed" de stakkels 
Aolerasyge. paa  Pastor Helms' 
Foranledning indsamles der ved 
Fro kosten 56 Rigsdaler til Born i 
Aobenhavn, hvis Forceldre er dode 
af Aolera. Mg efter saaledes at 
have skornket sin lidende Nceste en 
venlig Tanke, plaffede man lystig 
los paa Fügten.

2  Slutningen af Ju li og Be- 
gyndelsen af kivgust forefalder der 
imidlertid Aoleratilforlde i Harald
sted, Musted, hvor en Mand falder 
dod om i kandevejsgroften, og 
Älsted.

Men Ringsted By synes stadig at 
skulle gaa fri. Det vcrkker vel nogen 
Uro, at der den 50. Ävgust forefalder
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Ire mistcenkelige 5vgdomstilfalde og 
et Dsdsfald paa Benlsse Falle-.

Men allerede Dagen efter kan -et 
meddeles, at -et ikke er Aolera.

Mg Borgern« og -eres Damer 
gaar derester med rolig 5amvittighed 
til Aoncert i 5t. Bendts Airke for 
at yde -eres 5kcrrv til de forceldre- 
lss« Aolera-Born i hovedstaden.

Forst den Sie 5eptember er der 
virkelig Fare for Haanden. Naar 
man nu ser den lille Neddelelse i 
Bvisen, faar man kun en ringe 
Forestilling om den Bevcegelse, den 
har vakt. Del meddeles, at der er 
forefaldet flere pludselige 5ygdoms- 
tilfalde, og i nceste Numer kundgores 
det, at det er Aolera.

Nyndighederne indflarper Folk 
ikke at nyde Blommer, og i klnled- 
ning af det forestaaende Bkarked be- 
kendtgor politimester Harhoff, at 
umoden Frugt, der fremfores til 
5alg, vil blive beflaglagt.

Blarkedet den 22. 5eptember synes 
forresten ikke at have vceret foruroliget 
af Aolerafaren.

Der kommer senere nogle spredte
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Meddelelser i Bladet, om at der er 
forefaldet endnu nogle Tilfalde paa 
Benlsse Falled og i Nordgaards- 
husene. Men Lagen synes ikke mere 
at kunne glade sig ved Avisens Be- 
vaagenhed.

Dg „Sjallandsposten" ender 
Aolerakampagnen den 8de Gktober 
med en Meddelelse om, at „Aoleraen 
nceppe har ladet sig marke i Ring
sted og Vmegn."

„Sjallandsposten" var til ^use i 
Norregade hos Spakhoker og Vogn- 
mand B ruhn . Det var selvfolgelig 
ikke noget stört personale en saadan 
hver tredje-, senere Hveranden-Dags- 
Avis beskaftigede. Der var foruden 
Udgiveren selv Trykkeren Stecker og 
Satteren Lriksen; og den forste 
Satterlarling i Ringsied var Valde- 
m ar M ortensen, der her hentede 
sin forste Uddannelse; Han blev senere 
en kendt Mand i dans? Amerika, 
idet Han udgav „Folkevennen" i 
Lhikago", et religiost og folkeligt 
Nyhedsblad, der til sin Tid havde 
en betydelig Udbredelse mellem de



273

skandinaviske Udvandrere i Amerika; 
Vald. Mortensen dode for faa Aar 
siden i Amerika, just som Han havde 
befluttet at rejse til Danmark for at 
henleve fin Alderdom her. Avisens 
forste Bud var Valdemars s saarige 
Broder, A lfred M ortensen, der 
besorgede Dmbceringen til samtlige 
Bladets holdere i Ringsted By og 
ncermeste Dmegn. Alfred Morten
sen var Bladbud i 3 Aar og aflsstes 
af en anden, senere kendt Ringsted
borger A. <L. G rahf.

Lelvfolgelig künde den lokale Avis 
ikke erstatte et Hovedstadsblad, eftersom 
den ikke kom hver Dag. Men man 
forstod at hjcelpe sig. Vtte Familier 
om Ln „Berlingske Tidende" künde 
ikke siges at vcere kuxusforbrug af 
Dagblade. Vg naar saa posthornet 
lod og Lchandorph kom ud paa 
Trappen, vidste Folk, at de künde 
hente „Berlingeren." Var der vig- 
tige Ting paa Forrde, var der selv- 
folgelig intet til Hinder for, at 
Avisen blev lcrst i Fcellesskab. Ellers 
gik den paa Gmgang. Dg den var 
prceget deraf, naar den kom til Nr. 8-
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Ggsaa om den stedlige Avis flog 
man fig sammen, dog ikke i det 
Vmfang.

Hvad var det da for stedlige 
Lporgsmaal, der optog Bysens Folk, 
naar de om Aftenen de tre af Ugens 
Dage fik derer Avis ind af Deren.

Ja , der var 6t Spsrgsmaal, der 
mere end mange andre beskaftiged« 
sindene: det störe B anean lag , 
som der i arbejdedes- stärkt
paa i Ringsteds allerncrrmeste Gm- 
egn. Bed Begyndelsen af nannte 
Aar var Banen i alt vasentligt 
fardig til Ringsted.

Den s5de M aj lagdes Grund- 
stenen til Broen over Nasby Aa, 
fom Ringsted Aa altsaa den Gang 
er bleven kaldt. Det er den storste 
Gpfyldning paa hele Banelinien, og 
det omtales som en Rkarkvardighed, 
at mange Rejsende kom hertil for at 
bese Anlaget. D det hele taget er 
der stadigt Rsre om Iarnbanearbejdet. 
Hvert Bjeblik er der Stridigheder 
mellem Arbejderne, der synes at 
have varet urolige Hoveder, hvad 
jo ikke er noget usadvanligt, hvor
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Talen er om Icrrnbanearbejdere. Del 
engelfle Seiflab, -er forestod Anlaget, 
s^nes Heller ikke alti- at have vceret 
kulant med Betalingen. Forst paa 
Äaret s85^ indtraadte der en lcengere 
Standsning, som omtales med Be
llagelse. En sjcelden Gang frem- 
kommer der i Bladet Besvorringer 
over -en langsomme Ärbejdsmaade.

Lid Landevejen var der i de Tider 
«n nnrgtig Fcerdsel; en Mcengde 
Materialier lil Llnlceget sendtes fra 
England til Aorssr k)avn og fortes 
derfra ad kandevejen helt til Ringsted. 
Längs Vejen var der oprettet midler- 
tidige Gl- og Brcendevinsudsalg, og 
bet gik ikke altid tort til.

Iarnbanearbejdernes Lon var 7—8 
Mark, hvilken betegnedes som meget 
hsj. Mellern Lirbejderne var baade 
Tyflere, Englomdere og Svenflere, og til 
Tider kam det til Slagsmaal — 
— saaledes kommer en flonne Dag 
en lang Erklcrring fra Aobmand F.

M öller i Linledning af et 
Slagsmaal af soerligt Gmfang. 
Nidfle Aonkurrenter har nemlig paa- 
staaet, at Slagsmaalet er begyndt i
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Hans Butik. Men det er ikke sandt
— bare Misundelse, fordi Han kan 
tale med de Fremmede, hvad de 
andre Nceringsdrivende ikke kan.

Til Tider antog disse Llagsmaal 
en Hel patriotisk Aarakter — Vid- 
nesbyrd om Stemningen i Tiden 
mellem de to Arige. Laaledes haode 
nogle Tyfkere overfaldet en dansk 
klrbejder; men nogle af de ringstedske 
Tjenestekarle tog deres Landsmands 
Parti med saa overdreven virkning, 
at de bagefter baade ved Ander- og 
Mverret blev idomt Boder og Lrstat- 
ning til de gennempryglede Tyskere
— til et samlet, saa anseeligt Belob 
som l?7 Rdlr. 3 Mark. Ln Del af 
disse penge — ialt 85 Rigsdaler — 
tilvejebragtes dog ved en frivillig 
Indsamling mellem samtlige Tjeneste- 
karle i Ringsted.

-------2  Byens selskabelige tiv
spiller Foreninger somFugleflydnings- 
selskabet og Musikforeningen 
(Langforeningens Forlsber) -en vor- 
sentligste Rolle. Ved Fugleskydningerne 
lykkedes det i Regien ikke at faa Bugt 
med Fuglen paa Ln Dag eller ogsaa
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faldt der flere Gevinster paa Ln 
G ang; saa holdt man Skivefkydning, 
og somme Tider holdt m an en extra 
Skiveskydning eller man lavede hjorte- 
fkydning eller anden Morfkab.

En stör Begivenhed var det Skorr- 
sommer da Studentersang-
foreningen holdt Roncert i Ring
sied den 23de Ju n i til Fordel for 
sin planlagte Bygning. EntrLen til 
Roncerten var  ̂ Mark. Ester Aon- 
certen holdtes Folkefest i Alosterhaven, 
som var oplyst med kulorte kamper. 
Gg muntre Minder om Sommer
festen stiger op gennem en Annonce 
om, at der er udkommet en Udgave 
af mufikalfle Erindringer: „En 
Rattepolka med Aattemusik."

Forflelligs o ffe n tlig e  L p o rg s- 
m a a l  beskcegtiger Borgerskabet og 
afspejler sig svagt, men dog synligt i 
Byens Avis. Forskonnelses- 
komitLen for Ringsted og Gmegn 
hed den Sammenslutning, som den 
G ang varetog de Dpgaver, der nu 
ncermest sorterer under ^oreningen 
„Ringsted Lystanloeg." Denne For- 
fksnnelseskomltL maa den Dag i Dag
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af Nutidens Ringsted omfattes mek 
Sam hu. Netop i tog denn«
Aomitö sammen med en anden 
Rom its med Apoteker Wenzel i 
Spidsen In itia tivst dels til en Re
gulering af Forholdeue paa St. ^ an s 
nedlagte Rirkegaard, dels til at de 
existerende Gangstier rundt am Byen 
forsynedes med nye plantninger. 
Disse Gangstier kam til dels i Stand 
ved Velvillie fra Alosterets Side, og 
den ^orstaaelse, man i det hele paa 
den Tid modle fra Fideikommis'et 
gav Anledning til, at Spsrgsmaalet 
om at anlcegge ^ o v e d v e je n  t i l  
Ic e rn b a n e n  gennem  S o g ad e  over 
Ä l ostermarken blev optaget tilDroftelse. 
Der var dog paa det Tidspunkt for 
mange Interesser, der Irak til andre 
Sider, og Sagen synes ikke — i hvert 
Falü ikke i Avisen — at have af- 
fodt nogen indgaaende Drostelse.

Forsommeren f85H var politifk 
meget bevceget.

Arimkrigen var udbrudt. Engelfke 
Rrigsfkibe krydsede i vore ^arvande. 
Nlinisteriet var indbyrdes uenigt om, 
hvad der skulde forctages til Neu-
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tralitetens Likring. Betydelige Troppe- 
samlinger fandt Lied paa Ljorlland, 
og der udspredtes Rygter om, at Re
geringen omgikkes med Ltatskup- 
planer. Da Grundlovsdagen n«er- 
mede sig, blev der planlagt en 
Grundlovsfest i Ringsted. Lndbyderne 
til denn« var: peder Iensen, Estrup, 
Loren Andersen, Nordrup, Anders 
karsen, Lkuderlsse, Hans (Lhristopher- 
sen, Iydstrup, Henrik Iensen, Haslev, 
J e n s  Frederiksen, Vrslev, peder I o -  
Hansen, Gde-Forslev, og Gcestgiver 
Bille, Ringsted.

G g „Ljcrllandsposten" havde i en 
af sine ikke mange ledende Artikler 
anbefalet Festen paa det varmeste: 
„Vor Friheds Ltilling har aldrig 
Dorret ugunstigere, vceret mere truet 
end netop i disse Vjeblikke."

Rlen Dagen «fter gik hele Festen i 
Vasken. Bladet bragte nemlig fol
gende:

Kundgsrelse.
Jfolge Justitsministeriets Cirkultrr- 

flrivelse af 27. d. M. bekendtgores herved, 
at en saadan Säm ling som den, der efter 
Bladet „Sjcellandsposten" Nr. 61 for
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Löverdagen den 27. d. M. attraas afholdt 
paa et Sted i Ncerheden af Ringsted, og 
ved hvilken bl. a. tilsigtes taget saadanne 
Bestutninger, der udtaler M istillid til 
Hs. Majestcets nuvcrrende Ministerium 
og i Forbindelse dermed Ansket om at 
se samme fjcernet — i Henhold til 
Grundlovens 8 93 ikke maa afholdes og 
derfor herved forbhdes.

Til Bekrcrftelse under min Haand og 
Embedssegl.

Ringsted Politikammer, den 29. Maj 
1854.

Harhoff
(4.. 8)

„Ljarllandsposten" tager — meget 
nedflaaet — denne Aendsgerning til 
Eflerretning.

Der blev strax af Dndbyderne 
indgivet Anmodning til Amtet om 
Forbudels Gphcevelse, bl. a. ogsaa 
fordi den Artikel, som foranledigede 
Forbudet, var AomitLen aldeles 
uvedkommende.

M en disse Bestrcebelser endte uden 
Resultat. Festen blev ikke til noget.

Den paafslgende Tavshed i Pressen 
afspejler kun svagt de Fslelser, der 
har besjcelet den mere politisk inter
esserede Del af Befolkningen under 
disse Forhold.
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H samme Ä ar (s85^) skete der for 
Ringsted By en betydningsfuld Be> 
givenhed, idet Grundstenen t i lB y e n s  
S y g eh u s  nedlagdes den 28. J u li .

Samme Dag festligholdt Borg- 
mester h a r h o f f  sit ^0  Ä ars  <Lm- 
bedsjubilceum — en Tildragelse, der 
ses at have vakt hele Byens udelte 
Gpmcerksomhed og Deltagelse. Den 
harhoff'fle Lmbedsvirksomhed strakte 
sig over et saa usordvanlig langt 
Tidsrum  som mere end halvdelen 
af et hundredaar. Han kam hertil 
i s8 s4 i den sättige Tid, da en fast 
og kyndig ^Rand künde tiltrcenges i 
mange Forhold.

Mg Han blev hele sin Tid en 
Embedsmand af Freden! den Sjettes 
Skale. Han skal ikke maales med 
Nutidens Rtaalestok, men ses i Be- 
lysning af en Tid, der nu ligger 
over sOO klar tilbage. Han var en 
enevceldig Tmbedsmand; men Hans 
Energi, Mmsigt og Virkelyst var 
fikkert Byen til stör Vcerdi.

Ädskilligt af, hvad Han har fore- 
taget sig, har kunnet give Änledning 
til Uritik, men da vi savner !Na>
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teriale til i rent lokalhistorifl In te r
esse at maale vcerdien af denn« 
Rritik, vil vi indflrcenke os til at 
fremhceve, at Hans Finansstyrelse 
gennem stiftende Tider bragt Byens 
Gkonomi paa en udmcerket Fod. 
Nken Byen vedblev at vcere den 
g a m le  By. Det Ny i Tiden künde 
Han ikke optage i fig. Hans Be- 
dommelse af Forhold og Nkennefler 
bundede i en anden Tid. Hans 
Grundsyn var Frederik den Ljettes 
fa d e r lig e .

Lparekassen for Ringsted og 
Vmegn, der stiftedes s832 paa Hans 
Foranledning, vidner om et sundt 
samfundsmcesfigt Lyn. Denne Spare- 
kasie fik Betydning langt ud over 
den Areds, hvortil den i sncevrere 
Forstand var knyttet; den er en af de 
aridste af sin Llags paa Ljorlland, og 
den havde fra sin forste Begyndelse 
Jndstydere fra selv fjerne Dele af 
Ljoelland.

Det foran omtalte Lammenstod, 
som Harhoff umiddelbart for fit 
Ju b iläu m  havde hast med Befolk- 
ningen, ses ikke at have grebet for-
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styrrende ind i Festlighederne ved 
Iubilceet.

Gm harhoffs Iubilceum meddeles 
i det stedlige Blad, at der holdtes en

V g - og H erreäs/ogeä HarkoF.

Fest paa Raadhuset med ca ^00 
Deltagere og med mange Taler. 
Ester Festen begav Deltagerne fig 
gennem den illuminerede Alosterhave



til Alostermarken, hvor et ^yrvcerkeri 
afbrcendtes. Herfra fulgtes Iub ilaren  
hjem af „en talrig Menneflemcengde" 
og hyldedes ved klfskeden — som en 
Aonge — med et nifoldigt Hurra.

Harhoff, der var f. 2 9 . September 
!(785, var By- og Herredsfoged i 
Ringsted fra 1 8 ^  til 1869 — da 
den ny Rommunalforfatning cendrede 
hele Styrescrttet i vore Robstceder. 
Han dode to k lar efter — den 25de 
M arts  1871 — 86 klar gl. og ligger 
begravet paa Ringsted Airkegaard. 
Morrkeligt nok omtales Hans Dod 
ikke med en redaktionel Stavelse i 
„Sjcellandsposten."

— Med Henblik paa den foran 
omtalte Episode med den strandede 
Grundlovsfest skal kun lige ncevnes, 
a t samme klar (185H) i September 
M aaned stiftedes en G ru n d lo v s -  
v c rrn efo ren in g  fo r  R in g sted  og 
G m eg n  og umiddelbart derefter en 
V « lg e r fo re n in g  fo r  A redsen . 
Sidst paa klaret afholdtes alm. Folks- 
tingsvalg, ved hvilket M ajo r M ü lle n  
iaares uden Modkandidat.
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Dsvrigt gaar tivet sin muntre 
Gang — man gavner andre og 
glorder ogsaa lidt sig selv. Saa- 
ledes holdes fsrst paa klaret ^855 
en Aoncert „til Kordel for husarm e" 
(husvilde) i Ringsted. program m et 
har ikke mindre end 22 Numre, 
blandt hvilke Bellmann spiller en 
fremtrordende Rolle, medens dog ogsaa 
nationale Aompofitioner er stcerkt 
fremtrcedende som Hornemann: „Bon 
for Danmark" og „Danmark m it 
Fcrdreland." Billetterne koster 2 
Mark, og de klssisterende er: Froknerne 
Mathiesen, Ravn og klnna Rlüwer 
og dHrr. Guldager og W ittrup. 
Bladet voerdiger dog ikke Roncerten 
nogen klnmeldelse, men indflrcrnker 
sig til at omtale den reelle Side: at 
der indkom 73 Rigsdaler, hvilket 
m aa siges at vcere fmukt.

Det har Heller ikke manglet paa 
anden k^stighed — saaledes naar kl. 
von G l iv o  fra Ita lien  giver „Trylle- 
produktioner" — bl. a. „med «n gam 
mel Rone, der viser sin Forrdighed 
med to Lommetsrklceder og forsvinder 
ved 5kud", hvilket fidste er fket med
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Sporgsmaalet ses aldrig at v«re 
bleuen Isst.
Hans Rkajestorts allerhojeste Bifald. 
Ligervis m aa -et siges at vcere 
meget a propos naar en kgl. Danser, 
-e r kommer hertil at optrarde, hedder 
hoppensack.

Forovrigt har husvildesporgsmaalet 
ojensynligt spillet «n ikke ringe Rolle 
i Ringsted denne Vinter — maafle 
som Folge af, at Iorrnbaneanlceget har 
-raget mange fremm«-e Lirbejdere.

Den forste Gang man i Byens 
Ä vis ser en Medborger optrorde som 
Aritiker, gcelder -et et kevemaade- 
sporgsmaal, der i al sin Ä lvor lyder 
faaledes:

„Hvad er Gründen til, at et 4 Skillings 
Suurbrsd herfra Bhen kun vejer 14 Lob. 
medens et Suurbrsd til samme P ris, 
kjobt i Slagelse vejer 22 Lod.

En Suurbrodsspiser."

Lo kisloriske MlLragelser 
i ^ingsteä.

Rlidten af halvtredserne i forrige 
Hundredaar bringer Ringsted B y to 
Begivenheder af historifk Rang, nem- 
lig klabningen af V o n g e g ra v e n e
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i 5 t. B en d ts  A irk e  s855 og Ao- 
b e n h a v n —A o rs o r b a n e n s  B ab - 
n in g  for 5amfardslen i >856.

Hver af disse to Tildragelser satte 
deres starke P ra g  paa Forholdene i 
det lille 5amfund, den ene et mere 
forbigaaende, den anden et blivende 
P rag .

D i har Gang paa Gang i svundne 
Tiders 5kildringer set 5 t. Bendts 
Airke fremhave som Byens eneste 
5evardighed. 2  Virkeligheden var 
der jo meget tit handlet ilde med 
dette arvardige Blinde. 5kke alene 
havde Fjendehaand og 5 ld  harget 
Birken. Blen ielv de, der skulde 
varetage dens Forhold, havde mangen 
G ang gaaet frem med unansom 
^aand. Heldigvis havde forskellige 
Tider dog ogsaa frembragt B land, 
der som Biskop kave Urne, kens- 
mand Jorgen 5eefeldt og senere 
Tiders praster vaagede over Airkens 
Velfard. Blen en grundig Historist 
Undersogelse af den var ikke hidtil 
bleven foretaget.

5  5eptember s855 skulde en saa<
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dan Underssgelse finde Sied under 
Aong Frederik den Syvendes person- 
lige Ledelse og i Ncervcerelse af Sta- 
tens mest fremragende Mcrnd i den 
politiske og videnskabelige Verden. 
Der var anskaffet 9  nye Gravstene
— de, der nu ligger over Gravene
— og det var Meningen, at de 
gamle (fra Seefeldts Tid) flulde op- 
bevares i Airkens ssndre Flsj.

Begivenheden imodeses med störe 
Forventninger. „Sjcellandsposten" 
opfordrer kort, men kräftigt til I l lu 
mination af Byen. G g da Aongen 
M andag Ästen den 3dje September 
kommer til Staden med et Lxtratog, 
er Vpfordringen esterkommet saa 
stcerkt, at Bladet i fit Numer Dagen 
efter kan udbryde: „Äldrig har vor 
By hast et saa festligt Udseende. 
Enhver havde bidraget fit til at vise 
vor ophojede Landsfader, at hvor 
k a n  end fcerdes iblandt fit Folk, be> 
sjcrles m an af den samme Hengiven- 
hed, den samme Ajcerlighed."

Aongen boede i provstegaarden 
paa Torvet, foran hvilken var rejst 
en ALreport med folgende Sndflrift:
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„Velkommen Konge I Ei blot störe Minder, 
men trofastKjcerlighed hos os Du sinder."

Ln kifdeling af L u m b y es G r- 
kefter ledsagede Aongen og fyldte 
snart Torvet med klingende nationale 
Toner. Gmegnens og Byens Lm - 
bedsmornd og Borgerreprcrsentanterne 
modtoges i In d ien s og en Deputa
tion af Längere sang et Digt, hvis 
forste Vers lod:

Velkommen Kongei ZEldgamle Bh
hilser Dig jublende hoit imod Sky, 

Skarer de ile 
Dig kjcrrligt at tilsmile

Thi Du er Folkenes Fader og Ven.
Aongen selv tatkede fra et Vindue 

med de G rd: „Llfkede B srnI M od- 
tagcr min hjerteligste Tak. Ret 
mange Takl"

Den Hde September aabnedes 
A o n g e g rav en e . M en om de 
ncermere Begivenheder er der for 
fortalt indgaaende her i Bladet 
(„Folketid." 2 9 8  ki M 6 .)  T il Siede 
var bl. a. Aultusminister ^ a l l ,  
Biflop M a r te n se n , Professor 
W o rsa a e , Geh«jmearkivarA)egener 
og mange flere. Medens flere af
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Gravene fandtes forstyrrede, viste det 
fig, at Valdemar den Stores G rav i 
de 673 Kar, der var forlobet fiden 
Hans Gravlceggelfe, havde ligget 
ganfle urort. G m  Gravenes Aab- 
ning udarbejdede lvorsaae senere sit 
störe udmcerkede Vark.

Aongebesoget strakte sig forovrigt 
over flere Dage. Den Sie September 
indmurede Aongen saaledes den sidste 
Sten i ,, Gisselfeldbroen" fved Ron- 
nedevej), og de folgende Dage fore- 
toges dels Udflugter til Haraldsted, 
dels til Fjenneslev og Bjernede. Den 
7de September rejste Aongen tilbage 
til Aobenhavn.

Selvfslgelig kan denne Begivenhed 
dog i ingen henseende sammenlignes 
i Betydning med den d. 26. April 
s856 stedfindende Aabning af Vest- 
banen.

s8 Aar efter at Verdens forste 
Iernbane (fra Liverpool til M an
chester i England) var bleven aabnet, 
fik Danmark sin forste Bane: fra 
Aobenhavn til Roskilde. Det var et 
privat Selskab — det sjallandfle
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Iarnbaneselstab — der, rcesentligst 
med engelsk Kapital, havde foretaget 
dette Iernbaneanlcrg; men nogen 
Guldgrube var -et ingenlunde. D 
nogle A ar gav Banen vel lV»—2 
pEt-, men f. Ex. i 1855 gav den 
siet intet Udbytte. D g naar man 
lceser om Forhandlingerne angaaende 
Statsgacanti for Iernbaneselflabets 
kaan til Banens Fortsoettelse til 
Aorssr, faar man et Dndtryk af, at 
man egentlig ogsaa i den lovgivende 
Forsamltng saa meget skeptifl paa 
dette Icernbanebyggeri. E n  saa 
fremfkridtsvenlig B land somTscher- 
n in g  udtalte saaledes, at en Icern- 
bane, der gik gennem en lille D  med 
mange havne, norppe vilde faa nogen 
Betydning som Transportmiddell 
^cernbanedirektor R othe, der reprce- 
senterede en ksbenhavnfl Areds, saa 
anderledes forstaaende paa Sagen og 
anbefalede den med alle de gode 
Grunde, der maatte staa til Raadig- 
hed ogsaa paa den Tid. S  tands- 
tinget betonede Treschow  derimod 
bl. a., at i England har Eserin bauen 
„odelagt mange Familier."
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Naa, trods alle Betornkeligheder 
vedtoges dog Statsgarantien for Än- 
lceget, som overdroges det engelfle 
Firma Fox, Henderson öc <Lo.

Äf de forte Forhandlinger fremgaar 
det forovrigt, at det allerede paa dette 
Tidspunkt var en af mange Nkennefler 
Lelt Gpfattelse, at Ringsted fkulde 
rare R lidtpunktet for det fjcel- 
landfke Banenat. Forst med vort 
Hundredaars forste Tiaar fluide 
denne Tanke faa praktifl Betydning 
gennem Vedtagelsen af den sjcrllandfle 
Akidtbane.

Den 26de Äpril ^856 gled Ind - 
vielsestoget med Aongen med Gemal
inde, Rlinistrene, de udenlandfl« Ge. 
sandter ued igennem Sjcelland. Store 
Rkenneflemangder havde samlet sig, 
Nastved Dragonregiments Rlusik 
spillede, og i iste Aiasses Ventesal 
fandt «n hojtidelig RIodlagelse Lied. 
Ester V, Times Gphold gled Toget 
under Ranonsalut og Hurraraab 
videre.

En ny ALra var dermed indledet 
for den sjoellandfle Samforrdsel. Gm 
kiftenen afholdtes i vognhallen en



295

stör Borgerfest. Icernbanedirektsr 
Rothe havde „med sin scedvanlige 
Uhsflighed mod Publikum " ssaaled-s 
hed det i et Blad fra den Tid), 
ncegtet Tilladelse til, at Festen cf- 
holdtes i Ventesalen.

Det er ikk« vor klgt at give en 
-etailleret Fremstilling af den sidste 
Nlenneskealders Historie. <Ln enkelt 
Forenings Stiftelse er der Grund til 
sarlig at fremhceve, nemlig R in g 
sted In d u s t r i f o r e n in g s .

Lom en Organisation for Narings- 
livets N a n d  rager ^ndustriforeningen 
nemlig stärkt op i Bsens Grhvervs- 
liv og ikke alene for Haandvark og 
Industri. Under dens Faner er der 
udfort og vil der ventelig i Frem- 
tiden blive lost betydnlngsfulde Gp- 
gaver for Bisen.

Den udiprang af «n Opposition 
mod det bestaaende Styresat, der 
netop paa det Tidspunkt narmed« 
fig sin Nfflutning. Foreningen 
stiftedes forst paa klaret s868, og det 
folgende k lar traadte den ny Rom- 
munalforfatning i Araft. Gründen 
tti haandvarkernes selvstandige Op-
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havde nörglet at vcere Deltager i det 
da paatcenkte „Dndustrilotteri for 
indenlandfle haandvcerksfrembringel- 
ser og gode handelsvarer for Asb- 
stcederne i Lors Nm t." L n Vp- 
fordring fra „flere haandvcerkere" i 
„Ljcellandsposten" oni, atAom m unal- 
bestyrelsen fluide tage Lagen op til 
fornyet Drsftelse, forte ikke til det 
onflede Resultat. Den 15de Februar 
1868 holdtes saa et Borgermsde, paa 
hvilket det vedtoges at danne en 
Industriforening. og den 26de Februar 
holdt Foreningen stiftende General- 
forsamling og valgte som fin forste 
Betzyrelse: tcerer D sh s j, Guldsmed 
U js ls tr u p ,  Aobmand B rü e l og 
Tobaksfabrikant Roy. Dshoj blev 
Foreningens forste Formand. D m  
Foreningens Historie hen vifes iovrigt 
til „Folketidende" Nr. ^7, 1905.
1891 indviedes den teknifle Lkole. 
Foreningens Formarnd har vorret: 
Uordegn I s h o j ,  Land, polyt. h . 
v .  I e n s e n ,  Rsbmand B rü e l, 
Fotograf Bock sen., Tobakshandler 
h . L. I e n s e n ,  Aobmand B rcrstrup -
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Nielsen, Lkrcedermester Gr ah f  og 
Urmager Ul int.

Lt Foretagende af en anden Slags, 
menet^oretagende, som viganfke natur-

L. Skr. 8akle.
ligt omfatter med en scerlig Interesse 
og derfor vil omtale ganfke kort, er 
omtrent jcevnaldrende med Industri- 
foreningen. Del er Dagbladet .,Fo lke-
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tidende", der stiftedes ^87^. Bladets 
Grundlcegger var (Land, theol. j). 
(Lhr. Z a h le , og Bladet hed til at 
degynde med „Folketidenden for Midi- 
Ljcelland". „^olkelidende" Hörer til 
den Krebs af Blade, der opstaar 
under det vaagnende politifle Rore i 
70*erne. De gamle Grganer, der op- 
rindelig var Talsm and for en ester 
Forholdene tilpasset National- 
liberalisme, var bleven for gam- 
meldags. Der var Trang til 
nye selvstcendige og frifindede 
Blade, der mere umiddelbart künde 
blive Talersr for den arbejdende 
Befolkning. „Folketidende" grund- 
lcegges af ^ ah le  „efter Gpfordring 
af en stör Kreds af Beboere i 5joel- 
lands Midte." M an  havde den 
pudsighed, at „Folketidende"s Redak
tor boede i Ksbenhavn (Zahle var 
den Gang ansat i 2det Revisions
departement), og „Folketidende"s 
forste Redaklionskontor var i Bold- 
husgade 3, ^  5al, ligesom Bladet 
ogsaa lryktes i Aobenhavn, nemlig 
i F. G. Bordings Bogtrykkeri. Det 
fo lkeop lysende M oment var sra
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Forste Forrd som den Dag i Dag et af 
Bladets vigtigsts Form aal. Zahle 
begyndte med at udlevere til karse- 
foreninger og Lognebiblioteker en 
Del storre og mindre Lkrister af Hans 
eget Forlag. 2  äpidsen for de Bkornd, 
der arbejdede for „Folketidende", stod 
den fenere landskendte p e d e r  Z e n 
ten  fra Lstrup; men der lever den 
Dag i Dag mange Folk t Midi- 
sjcelland, der var med fra forste 
Farrd og har vorret en trofast Rreds 
om Bladst i Tider, hvor det ikke 
saa' saa lyst ud som i dette Bjeblik.

F ra s. J a n .  72 tryktes „Folketidende" 
i sit eget Bogtrskkeri, „Zahler Bog- 
trykkeri", der var til Hufe i Amt- 
stuegaarden, altsaa egentlig uds i 
Ringsted Landsogn. her var „Folke
tidende" til Hufe til «Oktober s875, 
La den flyttede hen i 5t. Anudsgade. 
her boede „Folketidende" i 23 Aar, 
indtil Bladet, som fra s887 var 
overgaaet til et Aktieselskab af Egnens 
Folk, i Llutningen af s897 flyttede 
ind i fin ny Ljendom i Ssgade, 
chvor den siden har vceret til huse.

Bladets ansvarhavende Redaktorer
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har i den svundne Tid vceret: j). 
Lhr. Z ah le  1871—78, R. P. I« » . 
sen 1878 —88. Fr. M artin  smid-
lertidig) 1. Januar—1. Maj 1888. 
M. A aberg fra 1-M aj—1-Oktober
1888. h . G lu d  fra 1. Gkt. 1888— 
1. Avg. 1891- Fr. M a r t i n  smid- 
lertidig) fra 1. Avg. 1891—16. A pril 
1903. Liden ncrvnte Dato har I .  
V. E h ris te n se n  vceret Bladets 
ansvarh. Redaktor.

Bladets Faktorer eller Forretnings- 
forere har vceret: Melhede til
1889. h. G lud til r/s 1891. h. 
Lhristensen Faktor og Bogholder 
fta '/io 89 til 1891 Derester 
tillige Forretningsforer til Dato.

Aktieselflabets Formcend har vceret: 
p . Andersen, Zydstrup, til '/« 1891, 
p . Rasm ussen, Rrojerup, til ^  
1895, Gle Hansen, Bringstrup, til 
Dato.

„Folketidende" beflcrftiger dagligt i 
Ringsted: 3 M and i Redaktionen, 2 
i Expeditionen, 12 i Lcrtteriet, H i 
Tr^kkeriet samt 1 Bydreng og 7 
Avisbude, ialt 2 9 . ALldste Med- 
arbejdere i Scrtteriet er Typograferne



I .  kl. Sorensen  (fra kivgust 1888) 
og G. B la th ie se n  (fra J a n u a r  
WZ)-

2  kommunal henseende er der for 
den sidste halvanden Nenneffealders 
Vedkommende sket overordentligeFrem- 
flridt i Byen. p a a  alle Vm raader 
er der under Selvstyret draget Gmsorg 
for en tidssvarende Udvikling. kille
rede for dettes 2ndfsrelse var Gas- 
vcerket anlagt (1866—67, senere gen
tagende Gange udvidet, sidst meget 
betydeligt i 1909). 187s nedreves -en 
gamle prcestegaard (mellem Post
gaarden og 5parekassen) og 5t. 
Anudsgade blev udstukket, i 30'erne 
bebyggedes Dagmarsgade, i 1885 an- 
lagdes Vandvoerket (feuere forsynet 
med Vand fra artefifl Boring), i 
9 0 'erne ombvggedes störe Dele af 
Bven, „Börsen" opfortes, Aogevej 
bebyggedes, Llektricitetsvarket an- 
lagdes 1902, senere udvidet; forst i 
det ny Hundredaar bebyggedes Ron- 
nedevejkvarteret, i 1903—OH blev 
Villakoarteret udstukket og bebygget, 
i 1906 og folgende klar paabegyndtes 
det ny Skoleanlceg (efter Pavillon-

299
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systemet). A f humane Ltiftelser er 
Friboligen, Icernbanevej, af celdre 
Dato, medens Borgerstiftelsen, opfort 
af Fandet for vardige Trcengende, 
opfortes 1909 . Lndelig har Svens 
Gmgivelser mindet meget ved Lyst> 
anlceget, der anlages , 89 8 .

De Byraadsmedlemmer (og Borg- 
mestre), der har virket i Byens Tje> 
neste fiden , 8 6 9 , er folgende, hvis 
Silleder er ophcengte i Byraadssalen: 
Borgmester harhoff ,8 ,e ,-6 9
Aobmand L. A. Skeyer ,869—72 
Bagerm. p .  Nielsen ,369-72 
Aobmand I .  peetz ,869—78
karge D. Solling ,870—75
Agent holst ,870-93
Leerer 2 shsj ,870—8,
Borgmester Buchwaldt ,872 -  83 
Aobmand B . I .  B ang ,873—78 
Land polyt. Iensen ,873—75
Acemner Gustavus ,875—82
L. hasfeldt ,876-8 s
Nkaler Rorbye ,876—87
Gaskasserer Brüel , 8 7 9 - 8 ,̂
Amtsstuefuldm. ham m erich ,879—8^ 
Redaktor I .  Nl. Hansen ,832—8^ 
Drejerm. karsen , 882—93



1. Rcrkke: Harhoff, C. A. Meyer, P. Nielsen, I .  Peetz, D. Bölling, Holst, Jshoj, Buchwaldt, B. I .  Bang, Jensen, 
Gnstavus, C. Hasfeldt. 2. Rcrkke: Rorbye, Brnel, Hammerich, I .  M. Hansen, Larsen, Mathiesen. Carl Nielsen, 
P. Petersen, Thalbitzer, I .  C. Frandsen, Bollhorn, H. E. Jensen. 3. Rcrkke: C. F. Larsen, Rorbye. C. V. Meyer, Schalde- 
mose, Evers, Knudsen, Andersen, H. Christensen, S. Christensen, H. Christiansen, Jürgens, N. P. Hansen, 4. Rcrkke: 
Steffensen, Dreyer, Svendsen, Andersen, Fabcr, P. Jensen, Klint, A. C. Nielsen, Wengel, Lyngby.
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Brvgger, Aaptejn Mathiesen 1882—84 
Gcestgiver C-rrl Nielsen 1882—96 
Jarnstober p .  petersen 1882—84 
Borgmester Chalbitzer 1883 - 96 
vampmoller I.C F ran d sen  1884—9^ 
Aobmand Bollhorn 1885 — 90
Cobaksfabr. 6 . <L. Jensen 1885—90 
Garver C. F. tarsen 
Uobmand Rorbye 
Blikkenflager L. v .  Nleyer 1888—93
Tommerh. Achaldemose 1888—93
Fuldmcegtig Lvers 
Fabrikant Knudsen 
Coldofficiant Andersen 
Faktor Christensen 
Oyrlarge Christensen 
ttobm. H. Christiansen 
Borgmester Jürgens 
öoghandler N. p .  Hansen I8 9 7—02
Csmrerm. Steffensen 1897—02
vistriktslcege Dreyer 1900—03
Sagfsrer Lvendsen 1900—06
Bladhandler Andersen 1903—09
Nlurermester Faber 1903—09
Comrer L>. Iensen 1903
Uhrmager A lint 1903—09
Aobm. A. L. Nielsen 1903 -  09
Apotheker Wenzel 1903
Borgmester tyngbye 1904-10

1885—87
1885-02

1891-96
1891-09
1894—02
I894-O 6
1894 -  02
I894-99  
1896—04
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(Sam tlige bisse Medlemmers Billeder 
findes paa den ophcrngte Billedtavle — 
se Gengivelsen.") Endvidere:
Drejer Larsen — 0 7
Gärtner Mortensen s907
Aobmand lLhr. N. Pensen s909  
Vverretssags. G. Graversen s909 
Tandlcrge Iorgensen s909 
Bagermester S iru p  M 9
Maskinfabrikant H. Nielsen s909 
Typograf Mortensen s909 
Borgmester p ra h l s9l0

Zlutmng.
Det lille Lamfunds Historie af- 

spejler bet störe. Ringsted har gen- 
nem Tiderne varet et l i l le  Sam- 
fund; men det har vorret i stadig 
Udvikling. V i har sluttet denne 
Skildring med en Forkgnelse over 
de Mcend, der — kommunalt set — 
har fort denne Udvikling.

Byen staar muligvis nu ved et nyt 
Punkt af Betydning for dens Udvik
ling; den flal have Garnison, og den

*) Lonberg Var Medlem af Bhraadet 
fra 1894—1900, men har ikke onflet sig 
soreviget.
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skal have en ny Banelinie, der i 
nogen Maade gor den til det, som 
den var i den gamle Tid: Ljcellands 
naturlige Trafik-Lentrum.

Men det gode Borgersind, der 
har Hort til denne Bys Goder, vil 
sikkert ikke skifte Aarakter. Dette 
Borgerfind har hidtil kunnet besejre 
Snodberi og Alikevcesen og vil fikkert 
ogsaa kunne det i Fremtiden.

Den Fremttd, som hver Med- 
borger i stört eller lille Erhverv, i 
eget eller andres Brod, er med at 
bygge!

Hermed sluttes R ingsteds S ag a  
(der fremtrceder som 2den Del af 
„Tider og Skikkelser i Midtsjcrllands 
Historie.") Ieg har sogt at opret- 
holde en vis kronologifl Grden i 
disse Skildringer. Men da Brbejdet 
er udfort i Fritid, er der selvfslgelig 
noget Tilfcrldigt over, hvad der er 
kommet med under dets Fremad- 
skriden. En ud tsmmende Ring
sted-Historie har min Tid ikke tilladt 
mig at flrive. Jeg ser det bedst 
deraf, at jeg nu ved Ärbejdets — i
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hvert Faid forelobige — kifslutning 
ligger inde med forskellige supplerende 
Lmner til yderligere Belysning af 
vor Bys Forhold. Dette Ltof vil 
senere blive offentliggjort t „Falke- 
tidende."

Tredie Del af „Tiber og Lkikkel- 
ser" vil atter blive Landsby- og 
herregaardshistorie.

Ringsted, 4. Maj 1910.

sl. V. Ckrisiensen.



Nogle Kilder

Trap: „Danmark". — Afh. i „Verdens
kulturen". — Daugaard: De danske 
Klostre. — Reinhardt: Valdemar 
Atterdag -  Saxo Grammaticus: 
Danmarks Kronike. — Kolderup Rosen
ving e: Danst Retshistorie. — Aarsbe- 
retninger fra Gehejmearkivet. — Kirke- 
historiffe Samlinger, Historist Tidsskrift. 
Aarboger for nord. Oldkhndighed m. fl., 
en Rcekke Aargange af hvert Skrift. — 
Danske Magazin. — M. Mackeprangs 
og P. Muncks Boger om danfl Kobstad- 
styrelse. — Danske Kancellis Brevbsger 
(forfl. Aargange). — Pontoppidan: 
Den danske Atlas. — Resens danske 
Atlas. — Eucomion Regni Dania. — 
R. Nyerup: „Lüxdorphiana" og flere 
Vcrrker. — Tavler og Jndflrifter i St. 
Bendts Kirke. - Enkelte Uddrag af 
Ringsted Bys Raadstuebog og Kirkebog i 
Provinsarkivet. — Biografisk Lexikon, en 
Rcekke Bind. — Jngerslev: Danmarks 
Lceger og Lcrgevcesen. — Larse: De 
gamle Bartstcerkister. — Schandorph: 
Oplevelser. — Vilh. Ostergaard: Li< 
teraturhistorie. — Helene Nhblom: 
J-rgen Roed. — Hannover og Been:



Danmarks Malerkunst. — Neergaard: 
Under Iunigrundloven. — OttoBorch- 
senius: Digte og Sange, 1888. Samme: 
Minder og Stemninger 1899. — Rigsdags- 
tidenden 1851—52. — Stamtavle oder 
SlcegLen Spandet. — En Artikel om L. A. 
Hcekkerup (uden Tidsangivelse). Osv.

Trhkfej l .  Side12, 15. Linie fra oven 
staar Aarstallet 1125, stal vcrre 1135, Side 
184, 3. Side fra neben staar Tornald, skal 
licere T or n v e d ,  og Side 185, 2.Linie fra 
oben staar Wadun, stal vcere W ad um .

Ringste- St. Bendts 
LLirke.

Naar St. Bendts Kirke ikke har faaet 
et scerligt Afsnit i denne Bog, er Gründen 
den, at Kirkens Historie gentagende har 
vceret udforligt omtalt i „Folketidende" 
(Numrene 298 1906, og Festnumret i
Anledning af Kirkens Genindvielse efter 
Rcstaureringen 21. Marts 1909) Kort 
Bestrivelse af Kirken findes i „Illilstreret 
Vejleder for Ningsted og Omegn, St. 
Bendts Kirke". Text ved I. V. Ehristen- 
sen (Flensborgs Forlag, Ningsted, 1909).




