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1986- ÅRET DER GIK.

Godkendt til hjemlån
Også 1986 blev et begivenhedsrigt 
år i Lokalhistorisk Arkiv. Fra 
Rigsarkivet modtog vi meddelse om, 
at vi er godkendt til at modtage 
arkivalier i udlån fra Rigsarkivet 
og Landsarkivet.
Dette er en meget stor lettelse 
for såvel arkivet og dets medar
bejdere som for vore benyttere. 
Man kan nu ud fra vor store sam
ling af registraturer - eller 
ved besøg i statsarkiverne, - 
finde ud af, hvilke arkivalier, 
man har brug for at studere og 
derpå bestille dem til brug på 
lokalarkivets læsesal. Vi hå
ber, at mange af egnes lokal- 
og slægtshistorikere vil benyt
te sig af dette.
Lydavis
Kulturelt udvalg rettede i slut
ningen af 1985 en henvendelse til 
arkivet og spurgte, om vi kunne på
tage os redaktionen af en lydavis 
på kasettebånd til blinde, svagtse
ende og andre læsehandicappede i 
Ringsted kommune. Arkivets medar
bejder Bondo Nielsen var villig til 
i et begrænset tidsrum at stå for 
dette arbejde, men der måtte na
turligvis være andre i huset som i 
sygdomstilfælde og bortrejse kunne 
træde til.
Lydavisen kom i gang i begyndelsen 
af 1986. Der klippes fra de loka
le blade, - der må ikke bringes ud
drag, men artiklerne skal gengives 
i deres helhed. Der må være stof 
til 90 minutters oplæsning, som fo
regår på Centralbiblioteket i Sla
gelse. Derfra sendes båndene direk
te til brugerne.
Der er p.t. 65 brugere af den kom
munale lydavis.

De folkelige bevægelser
Den tredie af de større ting, der 
er sket i arkivet i 1986, er kam
pagnen for indsamling af "Kilder 
til de folkelige bevægelsers hi
storie". Det vil på almindelig 
dansk sige de mange foreningsar
kivalier .
Arkiverne i Vestsjællands amt hav
de endnu ikke, som det var tilfæl
det i de fleste af landets amter, 
- foretaget en sådan indsamling, 
og man besluttede da, at en kam
pagne skulle startes.
Her på arkivet havde vi gode er
faringer fra billedindsamlings
kampagnen i 1979. Især satsede vi 
på, at vi skulle ud i landsognene 
og "vise flaget", og her havde vi 
en fortræffelig hjælp og støtte 
af vore sognekontakter, som vi 
holdt møder med både før og efter 
kampagnen.
Det vil fremgå af tilvækstjourna
len, hvor meget der kom ind i de 
respektive sogne. Hvad der imid
lertid ikke fremgår af listerne, 
er de mange kontakter, der blev 
knyttet ved møderne ude i skoler 
og forsamlingshuse.
Dette er noget, som måske ikke 
giver afleveringer eller andet 
"udbytte" lige i den første tid, 
men vi har set, at i månederne, 
der er gået siden, har vi fået 
henvendelser fra en hel del af 
de folk vi traf, og enten er der 
tale om, at de har mere at afle
vere, eller også ønsker de for
skellige oplysninger, som de er 
blevet klar over, at arkivet kan 
give dem.
Kampagnen åbnedes d. 22. februar 
1986 af formanden for Kulturud
valget ved et stort møde i Pavil
lonens sal, hvor der var diverse

1



indlæg, som belyste begrebet Fol
kelige bevægelser/foreningsliv fra 
forskellig side. Ind imellem var 
der musikalsk underholdning og 
fællessang, og arkivet var vært ved 
en kop eftermiddagskaffe m/brød. 
I marts og april kørte vi ud i 
hver af de gamle kommuner, hvor 
vi arrangerede miniudstilling, 
bragte efterlysninger af arkiva
lier fra foreninger eller andet 
som vi vidste, havde eksisteret, 
drak kaffe og snakkede med de 
fremmødte. Der var godt fremmø
de og god stemning næsten alle 
steder. Kun i et tilfælde havde 
(velnok) glemsomhed og godt så
vejr holdt folk hjemme.
Det var ikke kun protokoller, der 
kom frem på sådanne sogneaftener, 
- også gamle billeder, breve, 
skudsmålsbøger og ejendomspapirer 
kom folk og gav os med hjem. 
I Nordrup fik vi også en gammel 
sparekassebog, som viste et inde
stående på 185,51 kr. Vi måtte få 
beløbet, hvis kontoen eksisterede 
endnu. Det gjorde den, og med ren
te og rentes rente var det vokset 
til 668,86 kr. som vi kunne putte 
i arkivets kasse. Dette var dog et 
éngangsfænomen 1 
I foråret 1987 kommer turen til 
foreningerne i det gamle køb
stadsområde, - idet vi fortsat 
mener, at der må ligge i masse
vis af gamle foreningsarkivali
er hos nuværende og tidligere 
bestyrelsesmedlemmer eller de
res efterladte.
Aikxvet arrangerer åbent nus lør
dag den 14. marts', hvor folk ind
bydes til at komme og se arkivet, 
og så håber vi, at de medbringer 
noget spændende

Dagligligliv på arkivet
Hvad dagliglivet angår, adskillex 
1986 sig ikke væsentligt fra '85, 
2

- der har daglig været livlig ak
tivitet og trafik ind og ud. Folk 
har henvendt sig for at få oplys
ninger eller for at aflevere no
get, - eller for at slå en slud
der af, - og det skal der også 
være tid til.
Åbningstiderne udnyttes i stadig 
stigende grad, og vi prøver at 
fordele det sådan, at folk, som 
kan klare sig selv med kirkebøger 
skiftedokumenter m.v. kan komme 
til i åbningstiden 9 - 11.30, 
mens de, der skal have hjælp,hen
vises til torsdag 16 - 18. 
Om åbningstiden skal udvides, ipå 
tiden vise.

De gamle glasplader
Efter at der nu er fremstillet 
kontaktkopier af samtlige glas
negativer med gade- og landsby
billeder og disse er gjort til
gængelige, har vi taget fat på 
fotograf Bocks/Axelsens store ne
gativarkiv. Pladerne gennemgås, 
og de, der har umiddelbar kul
turhistorisk eller lokalhisto
risk interesse, bliver kopieret. 
Det kan dreje sig om topografi
ske optagelser, interiørbilleder 
fra virksomheder eller privat
boliger m.v. Sammen med det em
ne- og personregister, der er 
lavet, vil de være et godt kil
demateriale for både nutidens 
og fremtidens lokalhistorikere.

Tinglysningerne
Arbejdet med registrering af de 
gamle tinglysninger skrider godt 
frem (eller tilbage?), - idet der 
arbejdes baglæns fra 1927 mod 
1862. Indtil nu er årene 1927 til 
1900 registreret for Ringsted By
tings vedkommende, så der er en 
god ende tilbage, - og så kommer 
Herredstinget1



Avisregistreringen
I denne afdeling går det knapt 
så hurtigt, men der sker noget 
hvert år. I 1986 har vi arbejdet 
os fra 1949-50 frem til 1952, 
men vi skal have 1958 med,» før 
vi er ved vejs ende.

Personalet
Et stadig stigende arbejdspres 
fik undertegnede til at søge 
ændring i fordelingen af time
tal skole/arkiv fra 14-13 til 
9-18, og de kommunale myndig
heder var med på idéen, - men 
det var ministeriet ikke, - 
som lærer skal man have mindst 
halvdelen af de 27 skematimer 
på skolen, når man har kombi
nationsstilling.
Vi fik så i stedet for mulighed 
for at oprette en ny stilling 
som "arkivar på deltid til af
lastning for arkivlederen". Den
ne er pr. 1. januar d.å. blevet 
besat med cand. mag. Gertrud L. 
Jensen.

Udadvendt aktivitet
Et lokalhistorisk arkiv er til 
for at blive brugt, - arkivali
erne skal ikke bare hobes sammen 
på hylder og i kasser - de skal - 
både i overført og ligefrem be
tydning støves af. Derfor er det 
glædeligt,at folk kommer og beder 
om hjælp, - enten det er oplys
ninger givet straks, noget man 
skal lede meget efter mange for
skellige steder eller det drejer 
sig om et foredrag, eller en 
filmforevisning hjemme eller ude. 
Nogle repræsentative eksempler 
skal omtales.

Assistancer
Arkivet har et samarbejde med

Ringsted Landbrugsmuseum, og vi 
har i 1986 bl.a. kunnet hjælpe 
med billedmateriale til udstil
lingen om husmandsbevægelsen, 
ligseom der jævnlig er kontakt 
mellem de to institutioner, som 
jo på en måde er to sider af 
samme sag også Sporvognsmuseet 
ved Skjoldenæsholm kunne drage 
nytte af vore store samling 
billeder fra Midtbanen, da ud
stillingen "Spor af fortiden" 
skulle stables på benene. 
Der er stil-let oplysninger og 
illustrationer til rådighed for 
Edith og Povl Andersen#, som ud
arbejdede grundmaterialet til 
Nærings- og nydelsesmiddelarbej
dernes 90 års jubilæumsskrift.

Andre assistancer
Andre assistancer i årets løb 
har drejet sig om oplysninger 
til slægtsforskere, foreningsv 
folk og i enkelte tilfælde fag
historikere, som har valgt et 
emne i vores område som gen
stand for deres undersøgelser. 
Der er blevet ydet hjælp med 
oplysninger til lokale folk, 
som i lokalpressen har skrevet 
om lokalhistoriske emner. Lad 
det være slået helt fast: Vi^ 
betragter ikke disse forfat- 
tere som konkurrenter, - tvært
imod, - de formidler gennem 
deres artikler, det stof, vi 
har samlet sammen, - de er 
vore samarbejdspartnere, - 
arkivet har ikke monopol på 
at formidle lokalhistorien.

Andre aktiviteter
Der har i årets løb ikke været 
arrangeret egentlige udstillin
ger, men der har i forbindelse 
med indsamlingskampagnen været
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lavet to udstillinger i Provins
bankens vindue i Set. Hansgade. 
Om de gav "kontante’’ resultater, 
er ikke til at sige, men vi så 
mange folk stå stille og studere 
vinduet med billeder, plancher, 
fane m.m.

Ringsted Lokalradio
Meget tidligt i 1986 fik arkiv
et en henvendelse fra Ringsted 
Lokalradio, som spurgte, om vi 
ville medvirke i et ugentligt 
program om lokalhistorie.
Dette ville naturligvis kræve 
tid til forberedelse og til
rettelæggelse, men det ville 
også betyde, at arkivet kunne 
få en ny del af kommunens be
boere i tale, og samtidig få 
lejlighed til at formidle no
get af vort materiale til en 
større kreds. Derfor sagde vi 
ja til at medvirke, og den 18. 
november gik den første udsen
delse i luften. I første om
gang sendes der på tirsdage kl. 
18 på 90,1 mHz et indslag på 
12 - 15 minutter. Indslagene 
er led i en "byvandring" med 
gennemgang af byens gamle ejen
domme og deres historie. Fore
løbig har vi været Torvet rundt 
og er i gang med Sct.Bendtsgade. 
Derefter skal turen gå ud ad 
Nørregade på den vestre side og 
tilbage mod Torvet på østsiden. 
Senere kommer” türen til"Set. 
Hansgade, Pileborggade og Sø
gade, og hvad der derefter skal 
ske vides ikke.

Poredrag
Arkivets 19. foredragsrække 
sluttede i marts 1986 og række 
nr. 20 startede i september.
4

Inden vi begyndte på foredrag
ene ffandt den årlige udflugt 
sted, og den gik denne gang til 
Sorø, hvor vi med lektor Svend 
Ranvig som guide så kirken og 
akademiet. Det var et meget in
teressant besøg. Den obligate 
kaffe blev indtaget i "Røde Hus" 
v/Tystrup-Bavelse sø.
Der har i flere tilfælde været 
trukket på arkivlederen og med
arbejdere som foredragsholdere 
ved forskellige arrangementer. 
Første sjællandske Brigade har 
to gange bedt om assistance til 
omvisning på engelsk i Kirken i 
forbindelse med besøg ved garni
sonen.
Der har været lysbilledforedrag 
på plejehjemmene på Hækkerups- 
vej og i Ortved, i Set. Georgs- 
gildet samt i Kommunens perso
naleklub. I tilknytning hertil 
arrangerede vi åbent hus for 
klubbens medlemmer.

Besøg i arkivet
Det er sagt og skrevet så tit, 
at vi ikke skal "sidde i et el
fenbentårn" i arkivet men ryk
ke ud og "vise flaget" i fore
ninger, forsamlingshuse m.v., 
og det er stadig vores opfat
telse, men vi lægger også stor 
vægt på, at så mange som mu
ligt får lejlighed til at se, 
hvordan arkivet er indrettet 
og fungerer. Derfor tager vi 
gerne imod foreninger og an
dre grupper, der ønsker at 
aflægge os et besøg.
Arkivet har i 1986 været be
søgt af:
Knud Lavards Lion’s Club, 
Voksenundervisningens HF hold 
i historie, FDF - FPF (hjem
stavnskursus) og Onsdagsklub
ben fra Sorø (slægtsforskning).



Orienteringen har i disse til
fælde heddet "En dag på arki
vet" og evt. lidt om byens hi
storie .
Fra skolerne har vi haft to 3. 
klasser fra Dagmarskolen, 4. 
og 7. kl. fra Vigersted skole 
samt enkelte elever fra Valde- 
marskolen. Desuden har arkiv
lederen haft en klasse fra 
samme skole og deres gæster 
fra Skövde.'til omvisning i Kir
ken.

Fra tilvækstjournalen
Breve , dagbøger, erindringer
Musiklærerinde Edith Andersens 
dagbøger 1948 - 1962.
Forpagter Johs Krarups dagbøger 
1903 - 1964.
K.P. Nyvangs erindringer
A. Holberg Petersens erindrin
ger.
Landbrugsregnskaber:
Valsølillegården 
Overdrevsgården 
Bybjerggården, Høm
Topografi.
En samling vurderingsprotokol- 
ler med tilhørende kort omfat
tende det gamle Sorø Amt. Uden
bys materiale er overladt til 
de respektive arkiver.
Disse arkivalier var på vej til 
forbrænding fra et dødsbo, hvor 
der blev ryddet op, da en vågen 
dame fik transporten stoppet og 
dirigeret til arkivet i stedet 
for.

Billedsamlingen
Arkivet har som i de foregående 
år modtaget en lang række bil
leder, enten som gave eller til 
kopiering. Her kommer et udpluk 
af listen:

Ringsted kommune, - billeder 
fra forskellige begivenheder. 
Ringsted Sygehus 1 personale 
Dilettantkomedie i Vetterslev 
Album med gamle Ringsted-bille
der .
Foto fra havekolonien Møllemar
ken.
Samling af billeder fra Rimas. 
Billedsamling fra majdagene 
1945.
Ringsted Borgerskole.
Samling af billeder fra F.S.A. 
- bl.a. indvielsen.
12 fotografier fra Ørslev.
12 fotos af togafsporingen 1958.

Erhvervsarkivalier
Hovedbøger fra manufakturforret
ning.
Regnskaber fra en landsbysmedie.

Foreningsarkivalier
Kulturelle, selskablige, natio
nale forerninger.
Sønderjysk Forening, regnskab, 
medlemslister.
D.S.U. flag, regnskab, medlems
liste .
Ringsted Andelsboligforening, 
div. papirer.
Jystrup Sangforening 1943 - 48.
K.F.U.M. + K. Ringsted 
Teaterforeningen for Ringsted 
og Omegn.
Foreningen "Huset", div. papirer. 
Lions Club, Ringsted, film fra 
byfest 1978.
Ørslev Sygeplejeforening. 
Danske Kvinders Beredskab. 
Vigersted sogns Biblioteksfore
ning.
Benløse Understøttelsesforening 
1925 - 63.
Jystrup Bylaug og Gadebelysnings- 
forening 1947 -73.
Jystrup Fritidshjemsforening 
1978 - 84.
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Midtsjællands fadderskabskreds 
for Sdr. Brarup.
Bringstrup-Sigersted læseforening 
Haraldsted Folkeoplysningsfore- 
ning 1897 - 1906 (dep. L.A.)
Faglige og politiske fore
ninger m.v.
Ringsted Pensionistforening
Arbejdsmandsforbundet, Ørs
lev
Ørslev Handels- og håndvær
kerforening
Ørslev Husmandsforening
Demokratisk Forening, Ørs
lev
Gyrstinge Låneforening
Arbejdernes Låneforening,
Nordrup
Vetterslev-Høm Husmands-, 
forening
Gyrstinge Spareforening
Gyrstinge Svinekontrol- 
forening
Gyrstinge Husmandsforening
Gyrstinge Husholdningsud
valg
Haraldsted bys Lånefore
ning
Venstre i Sneslev
Ringsted Handelsstands
forening, jubilæumsskrift 
75 år.
Sneslev Ægsalgskreds
Sneslev Husmandsforening
Sneslev Husholdningsud
valg
Set. Hans Kontrolforening
Bringstrup Kontrolforening
Nordrup Socialdemokratiske 
forening
Nordrup afd. af Dansk Røde
Kors
Nordrup Sygekasse
Nordrup Kvindevalgsforening
Konservativ Vælgerforening 
1886 - 1949
Kværkeby Gødningsforening
Radikale Venstre, Brings
trup-Sigersted
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Biavlerforeningen f. Ring
sted og Omegn

Sportsforeninger, ungdoms
korps
Modelflyveklubben Aero 
Gyrstinge Idrætsforening 
Sorø Amts Skytte-Gymnastik 
og Idrætsforeninger 1903 - 
1927.
Kværkeby Idrætsforening 
1930 - 80.
Vigersted Skytteforening, 
optegnelser.
4-H, Haraldsted. - Samling 
af gækkebreve.

Andelsforetagender, for
sikringer m.m.
Gyrstinge Tærskeselskab 
1904 - 72.
St. Taastrup Damptærskeværk, 
vedtægter.
Nordrup-Klippede Motortærske- 
selskab
Tyreholdsforeningen for Har
aldsted. Stambøger.
Præstø m.fl. Amters Brandfor
sikring, Kværkeby afd.
Nordrup Hesteforsikring

Vandværker
Gyrstinge Vandværk
Sneslev Vandværk
Sigersted Vandværk
Jystrup Vandværk 
Præstbro Vandværk 
Allindelille Vandværk 
Hjælmsømagle Vandværk
Forsamlingshuse
Nordrup Forsamlingshus 
Bringstrup Forsamlingshus 
(dep. L.A.)
Vetterslev-Høm Forsamlings
hus



TvindeIstrup Forsamlingshus

Ørslev Frysebox

Mejeriet Skovvang 1930-80.

Bogsamlingen.
En håndbogssamling er et uundvær
ligt værktøj i et arkiv, - op
slagsværker af mange forskellige 
arter er i brug hver dag. Lokal
historiske bøger fra egnen er di
rekte nødvendige, og også andre 
byers og egnes produkter på bog
markedet er gode at have ved 
hånden, når man selv omgås med 
planer om at sætte pen til pa
piret og papir i skrivemaskinen.

Vi har atter i 1986 været så 
heldige at modtage en del bøger, 
hvoraf skal nævnes:
Dansk Mejeristat, 5 bind 
Loffler: Gravmunomenter i Ring
sted Kirke.
P. Chr. Zahle: Alfred
Nærings- og nydelsesmiddelar
bejder - forbundets festskrift 
1896 - 1986.
Civilforsvarskorpsets 25 års ju
bilæumsskrift
5 stik og kort fra Ringsted 
Ordbog for Folket, 2 bind 
Den danske Lægestand 
horudover har arkivet modtaget on 
bogsamling på c.600 bind. Det dre
jer sig om Industriforeningens bi' 
bliotek, som lå på den gamle Tek
nisk Skole. Vi.har deponeret 
bogsamlingen på Ringsted Biblio
tek.

Tilbud til arkivets benyttere-.

Arkivet råder over eri del arkiva
lier, som er til stor nytte for 
slægtsforskere, lokalhistorikere 
og for arkivmedarbejdernes udad
vendte arbejde. Arkivalierne fin
des i forskellige former: trykte, 
håndskrevne, xerokopierede og 
herudfra omskrevne fra gotisk 
til nu-dansk skrift. Ligeledes 
findes en del registraturer,som 
angiver statsarkivernes arkiva
lier, der ligesom oversigten 

uver lokalhistorisxe arkiver vil 
kunne bevirke,at forberedelser 
til besøg på disse arkiver, kan 
udarbejdes her.
På arkivets læsesal vil umiddel
bart kunne benyttes: 
Kirkebøger for storkommunens 18 
sognekirker; de ældste fra 1700- 
tallet til 1814 på 35 mm film, 
herefter til 1891 i xerokopier- 
et udførelse. Samtidig findes 
mikrokort til ca. 1891.
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Folketællingslister for samme 
område saiedesY' årene 1787, 1801 
1834, 1845, 1860 og 1890 som xe- 
rokopier, på 35 mm film årgangene 
1840, 1850, 1855, 1870, 1880, 
1901 og 1906, heraf omhandler 
nogle Alsted hrd.
Ringsted Byfoged;film over skøde 
og panteprotokoller år 1748-1875 
samt realregister for samme ind
til 1930.
Ringsted Rådstue;xerokopier af 
brandtaxationer i Købstaden 1791- 
1880.
Skifteprotokoller film: 
Bregentved 1732 - 1874 
Conradsborg 1797 - 1813 
Eskildstrup 1848 - 1864 
Estrup byes gods 1776 - 1793 
Giesegaard 1764 - 1850 
Gisselfeldt kloster 1790 -1855 
Kjærup 1810 - 1850 
Kværkebygaard 1799 - 1850 
Ringsted Klosters gods, det Bû- 
gelske fideicommis gods, Ring
sted 1806 - 1850 
Skjoldenæsholm 1671 - 1850 
Sorø Akademis Gods 1705 - 1773, 
og søndre gods 1790 - 1850 
Mørup Gods 1720 - 1850 
Ringsted Hrd. 1813 - 1906 
Ringsted Byfoged 1790 - 1908 _ 
Rings ted~Hrd. Provsti 1719 1811
Hertil findes registratur. 
(Xerokopi i orange ringbind)-

Brandarkivalier: Brandtaxationer 
og Brandforsikring for Al sted Hrd. 
For tidsrummet 1800 til 1872.

Aviser i indbinding: 
Venstres Folkeblad 1891 - 1974 
Sjællands Posten 1853 - 1902.
Aviser på 35 mm film: 
Avis for 10 købstæder 1815 - 1816 
Den Sjællandske Avis 1817 - 1844

Sjællandsposten 1853 - 1909 
Ringsted Folketidende 1871 - 1962 
Dagbladet 1962 - 1986
Midtsjællands Social Demokrat 
1910 - 1921.
Avisregistrering: kartotektskort.
Håndbøger:
Håndbog for danske lokalhisto
rikere, Oversigt over danske kir
kebøger, Adresseliste over Lokal
historiske Arkiver, Skifteproto
koller, Trap Danmark, Dansk Køb
mandsstand, Den danske Lægestand, 
Dansk Skole Stat, Erhvervenes 
Funktionærstand, Dansk Politi
stat, Danske Gaarde, Danmarks 
Kommune Forvaltning.
Bygningsregistrering i Ringsted 
Bymidte, omskrevne Realregistre 
for gaderne i Ringsted.

Skifteprotokoller udenfor Ringsted 
kommune fra følgende godser:.
Bredeshave 1815 - 1816
Bøstrup 1816 - 1857 
Espegaard 1828 - 1850 
Fodbygaard 1813 - 1817 
Frederiksdal 1755 - 1850 
Gammel Køgegaard 1747 - 1787 
Kelleklinte og Aunsøgaard 1721- 
1750
Københavns Stads og Magistrats 
gods for godset i Holbæk Amt og 
Sorø Amt 1791 - 1850 
Merløsegaard 1836 - 1850 
Radsted Præstekalds Mensalgods 
1792 - 1796
Raklev Sogns Mensalgods 1794 - 
1807
Ramsø Herreds Provsti 1737 - 1812 
Reerslev Præstekalds Gods (Løve 
Hrd.) 1745 - 1787 
Solbjerggaard gods 1806 - 1815 
Sonnerup Gods 1722 - 1782 
Sorø Akademis Gods for nordre 
Godsdistrikt 1790 - 1813
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Ny teknik i arkivet
Et stort og længe næret ønske gik 
i opfyldelse i december 1986. Ar
kivet fik mulighed for at købe en 
reader-printer, et mikrofilmlæse- 
apparat, som kan lave papirkopier 
af mikrofilmene, - enten disse er 
i negativ eller positiv.
Vort kommunale budget kunne ikke 
alene klare en post på ca. 75.000 
kr., men takket hjælp ude fra lyk
kedes det.
Byens pengeinstitutter gav 1.000 
kr. hver, og Ny Kredit hjalp os 
med 5.000 kr. Dagbladet har skudt 
et lignende beløb i foretagenet 
som bl.a. vil sætte os i stand 
til at levere kopier af alt, hvad 
bladet har sendt på gaden, siden 
1871 (se iøvrigt side 8), således 
at man undgår den meget skadevol
dende fotokopiering af de indbund
ne årgange.
Her viser vi et par eksempler på 
apparatets kunnen.

I før wnflfteb oø Omegn, 
i ttarbag ben 27be februar, «1.7 .
. toil i Çotcningcnb Uofolc oaa ftotel 
■ ^Joftgaarben $r. Dr. phil. ©. C ø f II c t 
I tjolbe ftorebrag for ftorcuinflcn* Web« 
j temma meb bcrc« Tamer om Korte i 
I boerne« Cbbagelfe al «merits. (604 

©eftgrelfeu.

DW T} Vorbag ben 27beH ±5 februar 188G. sti.
I ■ • ■ 7< afbolbeø ©al i
' Ringsted. $r. ®icrftgit>er (Î.
I 91klfcnø €>ol. aVeblcmmcr meb en | 
! ©ame tjor fıi îbga g. 3tfc-8)?cblcm* 
İ mer fan beltagc naav bc meb IBefiUrel* 
i ftntt Tiflflbelir inbforc« ocb cl Weblcm 
i og crlæggcr 2 Sir. for cn £crrc og 1 
i Str. for en ©orne.
i ömblemet boere«.
I ©illetter fan jftjcııfcö bo« Ştaofcrı- 

ren, $r. ©larmefter (ibuftenjen, til 
fiøibog Ğftermlbbag Sti. 6.

Oeftbrelfen.

Ringsted Musikforening 
afholder GeneralforüaınLı&g iHr. 
Gjellerup« Lokale Fredag den 26de 
Februar, Kl. 6.

Dagsorden:
1. Regnskabets Godkjendelse.
2. Budget for det ny Aar.
3. Valg af Bestyrelsesmedlem i 

Stedet for Fratraadte, Hr. Lærer 
Jensen, Fjenneslev. (484

Bestyrelsen.

Fra Ringsted Folke
tidende, februar
1 RRfi

Klokker og Skolelærer Gabriel Heiberg havde sin Søn, som blev 
født d. 5. Juli til Daaben d. 1. Augusti og blev kaldet Arne 
Christian Linde.Madame Siersted bar ham. Jomfrue Ane Johanne 
Freiesleben stod hos. Faddere: HerrToldkasserer Werlm, For- 
ligelsescommissair Abel, Kiøbmand Ravn cg i'rc curator Gvyner .
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