
LAURITS KOK§ DIGT 
OM RINGSTED 

Af 

Ellen Olsen. 

~ hi~~AURITS KOK er af de fleste kun kendt som 
~ ;i Digteren af "Danmark dejligst Vang og 
~~ Vænge", der har holdt sig som Fædrelands
sang den Dag i Dag. Faa ved, at han en Tid var 
knyttet til Ringsted Latinskole, og at Opholdet i Byen 
inspirerede ham til det lokalpatriotiske Digt: "Ringsted 
til Ære i sin Alderdom". 

Laurits Olufsøn Kok fødtes den 18. April 1634 i 
Asmindrup Syd for Holbæk, hvor hans Far var Præst. 
Fra nogle Optegnelser, sandsynligvis forfattet og 

·skrevet af Laurits Kok selv, ved vi, at Slægten stam
mer fra Jylland. Kok fører efter Tidens Skik sin Ane
tavle saa langt tilbage som muligt. Stamfaderen bli
ver Japhet, hvis Efterkommere "de Jætter eller Jyder" 
nu bebor Jætland eller Jylland. Med Bedstefaderen 
Søren flyttede Slægten til Sjælland; først til Køben
havn, hvor Søren, der var Kok, steg til en Værdig
hed af Frederik !Is og Christian IVs Mundkok; siden 
boede han i Pedersborg som Kok ved det adelige 
Akademi i Sorø. Søren Kok havde tre Sønner, hvoraf 
den ene havde Faderens Erhverv, mens de to andre 
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begge blev Præster. Alle tre antager Navnet Kok som 
Slægtsnavn. 

Koks Barndom kender vi ikke meget til. I Slægts
optegnelserne omtaler han med Beundring sin 14 Aar 
ældre Bror Søren, der "vaar vel bekendt for en Oratz 
(Tale), som blev giort om Jyderne 1638". Denne Tale, 
der endnu er bevaret i Afskrifter, indeholder bl. a. de 
to ældste kendte danske Molbohistorier, der nu for 
nylig er blevet genoptaget i Arthur Christensens Bog 
om "Molboernes vise Gerninger" 1939. 

I 1653 blev Kok sammen med Peder Syv Student 
fra Roskilde, og efter at have taget sin Embedseksa
men rejste han nogle Aar i Udlandet. Efter sin Hjem
komst var han 1666-1673 Rektor i Ringsted, i hvil
ket Embede han, iflg. Gravskriften over ham, udviste 
"Duelighed og Pligtighed". 1673 blev han Præst ( 1684 
Provst) i Refsnæs, hvor han virkede til sin Død 1691. 

Foruden "Dannevirkevisen" fik Kok i Peder Syvs 
Kæmpevisebog trykt tre andre Viser: om Valdemar 
den Unges Død, om Sjællands første Befolkning (hvor 
Japhet og Jætterne igen optræder) og om Christian 
Ils Dronning Elisabeth. To utrykte Digte af ham er 
bevarede i Afskrifter: Ringsted Digtet og en versi
fiseret Gengivelse af Prædikerens Bog. 

Kok udmærkede sig ogsaa som Sprogmand. Han 
skrev en dansk Grammatik paa Latin, som findes i 
Haandskrift paa det kgl. Bibliotek og er udgivet to 
Gange i dette Aarhundrede. Af Portalen ser vi, at 
Kok trods sine jyske Forfædre nu helt er blevet Sjæl
lænder, for han fremhæver stærkt Sjællandskens For
træffelighed fremfor de øvrige Dialekter. Desuden 
udarbejdede han en dansk-latinsk Ordbog, hvoraf en 
Del af Manuskriptet er bevaret. Sit Materiale udlaante 
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Laurits Koks Digt om Ringsted. 71 

han til sin Ven Peder Syv, der benyttede det til sine 
sproglige Arbejder, og senere er det paa en eller 
anden Maade kommet til Mathias Moth, der udarbej
dede den første danske Ordbog. Gennem denne, der 
aldrig blev trykt, er det overgaaet i Ordbogsarbejder 
fra Videnskabernes Selskabs Ordbog til Ordbog ov,er 
det danske Sprog. Kok var Moths største Bidragyder, 
og i visse Tilfælde kan Ringsted-Digtet give Oplys
ning om Moths Brug af Koks Materiale, idet ikke 
mindre end seks Ord, som i de senere Ordbøger ellers 
kun anføres med Moths Ordbog som Kilde, i Virke
ligheden viser sig at stamme fra Ringsted-Digtet eller 
muligvis fra Koks Ordsamling. Ogsaa til Peder Syvs 
Ordsprogsudgave har Kok sendt Bidrag. Peder Syv 
giver ham da ogsaa i sin Visebog det Lov, at han 
var en "flittig og vel forfaren Mand i vore gamle 
Sager". Men han var tillige et beskedent og uegen
nyttigt Menneske, der, som vi har set, beredvilligt 
overlod sit Arbejde til andre. 

Ringsted-Digtet har aldrig før været trykt i sin 
Helhed. Det nævnes første Gang af Sorterup i 
Cacoethes Carminificum (Versemagernes Sygdomme) 
trykt i Luxdorphs 10. Bind til en Samling af smukke 
danske Vers. Det hedder heri: 

"Ringsted Alders gamle Klude 
Koges op lovlig Lud", 

hvor der med koges spilles paa Lydligheden med 
Koks eget Navn. I en Fodnote bemærker Sorterup, 
at det er "halvt satyrisk og lystigt at læse". 

Brudstykker af Digtet har set Lyset forskellige 
Steder. Først i Rahbeks og Nyerups Læsebog III, 1805, 
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S. 105 ff., hvor de to sidste af de syv Haandskrifts
sider er trykt. 100 Aar efter behandles det i "Midt
sjælland i de gode, gamle Dage", 1919 af Frits Heide, 
der aftrykker Stykker af Digtet og ledsager det med 
djærve Kommentarer, og endelig behandles det af J. V. 
Christensen i "Ringsted fra Saga til Samtid" 1935, 
S. 123 og af Arthur G. Hassø i en Kronik i "Natio
naltidende". Her aftrykkes Digtet for første Gang 
fuldstændigt og nøjagtigt efter Haandskriflerne. 

Koks Rim til Ringsteds Ære tilhører en poetisk 
Genre: det historisk-topografiske Digt, der havde sin 
Blomstring i sidste Halvdel af det 17. Aarh. og er et 
Udtryk for den Dyrkelse af "Antikviteterne" helt ud 
i det hjemlige lokale, der er saa karakteristisk for 
Senrenæssansen i Danmark. 

Iylan møder i disse Digte, hvis berømteste Prøver 
er King os Digte 0111 Samsø og Kron borg, overstrøm
mende Lovtaler, beregnede paa at vinde Ejeren af de 
beskrevne Herligheder, men ved Siden heraf Udtryk 
for virkelig ægte Lokalpatriotisme, ofte i halvt humo
ristisk Form og med et skarpt Blik for de mindste 
Detailler. Koks Digt hæver sig vel ikke over Genren 
i al Almindelighed, men det har dog sit eget Ansigt. 
Den samme Blanding af Alvor og Skæmt, som gaar 
igennem Slægtsoptegnelserne, hvor Kok er stolt af 
sin Familie og· samtidig trækker paa Smilebaandet af 
dens Drabelighed, møder vi i Ringsted-Digtet med 
dets Bekymringer for Kirken og Byens Eksistens, den 
dybe Ærbødighed for de historiske Minder og de 
halvt ironiske Sammenligninger med København. 

Digtet er overleveret i Afskrift i to Haandskrifter 
Rost. 237, 4° og Ny kgl. Saml. 705, 4°, der i det 
følgende betegnes som A og B. 
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A er det ældste, hvad der bl. a. kan ses af selve 
Skrifttrækkene. Ogsaa Ortografien er ældre. Det har 
saaledes overalt Il i Udlyd, mens B har I undtagen 
i podall. Til t i Udlyd i Fortids Tillægsmaade (og i 
enkelte Navneord) svarer d i B. (Kok bruger selv t 
i Grammatiken). Dobbeltskrivning af a i vaar, som 
kun findes i A, svarer ogsaa til Koks egen Form. 
I A er Rettelser med mindst to forskellige yngre 
Hænder, der igen er forskellige fra den Haand, der 
har skrevet Forfatterangivelsen H. Lavrits Kokkes 
o. s. v. Enkelte Ting, f. Eks. at Stykkerne bag efter 
Digtet er det samme i begge Hdskr. og i begge er 
skrevet med samme Haand som Ringsted-Digtet, 
endvidere ey for en i B (L. 26), hvor n i A med sin 
lange Slutningsstreg minder om et y, og at B næsten 
altid har den rettede Form, !}unde tyde paa, at B er 
afskrevet efter A, men helt sikkert er det ikke. I oven
staaende Gengivelse er A Jagt til Grund, men hvor B 
er tydeligere tages en Form fra B, hvad der bliver 
bemærket i Noterne. Rent ortografiske. Varianter, 
som enkel eller dobbel Konsonant i Udlyd eller e: æ 
er ikke medtaget. Brugen af store Bogstaver er meget 
vilkaarlig i begge Hdskr.; helt gennemført er kun stort 
Bogstav i Begyndelsen af Linien. Interpunktionen er 
normaliseret. 

Ringsted till ære i Sin alderdom. 

H. Lavrits Kokkes, da Reet: Sch: Ringst: 
Nu Sogne Præst paa Rosnis og Provest i Arts Herret. 

Paa-Fuglens Speile-fier, som i hans Rumpe praler, 
Vell priis hans deylighed og om hans faurhed taler, 
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Foruden fieren 1) dog, hvad ellers paa ham er, 
Om Jeg det rose skal!, da siunes dett ey verd. 

5 Paa sin viis Stillitzen vell har saa smukke fiere 1), 

Som stolten Paafugl bær2), dend har og der till meere, 
Hvor af dend praJe3) kand, een Engle-sød Musich, 
I busk og eenlig buur dend Qvidrer, det har skik. 

De store Stæder maa med gylden-fløye braske, 
10 Men vaar de ret udleedt'1), der i vaar mangen taske. 

Sig agter io saa høyt som nogen stadz Matron, 
Og som en Jomfru gaar med Puurhaar og Matton. 

Jeg priis en ringe sted5), ia Ringstæd er en Dukke, 
Foruden Galantyr5) er vore Piger smukke, 

15 De nøyes med en valk ved øret med en lok, 
Den giøris ey ureed, om de gaar til! en Rok. 

Den sterke Rom sig roes, for Romrnel Iod dend bygge; 
Kong Ring i Ringsted var sarnpt aldt hans Selskab 

trygge, 
Der Siger i Sudvest bag· hiemskovv hafde Ieyr, 

20 Og Harrald ventet7) sig bag Langesøe dend seyr. 
Hvor var da Vordingborg? hvor var Kong Vald

mars GurreS)? 
Da var kun Axel-hus som paa en traad en kurre, 

Mand kunde paa dend tid ey nefne deris nafn, 
De var i ti læs høe, der bygde Kiøbenhavn. 

25 Skall alder gielde mest, da sig mig, hvor mand mindis 

1) L. 3 og 5. B færen, fære. 
:!) L. 6. Saal. B, A har, rettet fra bær. 
:l) L. 7. A brate, rettet med yngre Haand til prale. 
'!) L. 10. B udleet, der kan betyde det samme. 
5) L. 13. A stad, rettet til sted, 
G) L. 14. B Galentyr. 
7) L. 20. B vente. 
S) L. 21. A og B burre, i A rettet m. yngre Haand til Gurre, 
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dette heele land, enu) ældre Stad kand findis, 
End ringe Ringstæd er? det vidste10) vell 

75 

Frantz Slmlt, 
Hand det for nogen mand og ey vild' have dult. 

Thi der af Riget var forskrevet beste Kjerne 
30 Till Konge-vall, og hver sig der lod finde gierne, 

Aff Ringstæd kom Frantz Skult, en lang anseelig 
Mand, 

Den hver mand ære bød, af hvad hand var 
for stand. 

Der vallet nu gik an, det Hyldings bref var skrefvet, 
Mand mente, den var først i verden mest var dreven 11) 

35 Att sette her sin haand og trykke for sit segl, 
Men agt kom ey i pung, den slaar saa ofte feyll. 

Dend stolte Kiøbenhavn tilltog sig selv dend ære 
Og underskrev sig først, der efter andre flere, 

Som nest i hofmod var, sig gjorde selv en rang, 
40 Rett som til Evret12) friit var giort den Heele vang. 

Frantz Skult af Ringstæd saae paa deris selsom noder. 
Hand meente, hand var og ey her den Slettest broder, 

Hand spøttet og opvred i veyret høyt sit skeg: 
"Skall Hønen13) læris her udaf sit eget eeg 

45 Herrer", sagde han og lidt med hof det kneiste, 
"Jeg rnindis vell, der ieg i Franke-Rig14) ornreyste, · 

Der yppdis en qverel 10) ret burisk og ret grof 
Med dend fransøske stat16) udaf det Spanske Hof. 
0) L. 26. B ey. 

10) L. 27. Saal. B, A viste, der maaske betyder det samme. 
11) L. 34. B drevet. 
12) L. 40. Rettet fra Evert, B Evred. 
l:l) L. 44. B Hønnen (sjællandsk). 
14) L. 46. B Franske Krig. 
15) L. 47. A qverel, rettet til correl, B correl. 
16) L. 48. stad, rettet til stat. 
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En Sp~nsk Ambassadeur tilltog sig rang og sæde 
50 For en Fransøsk gesandt dog maatte nedertræde17), 

Med blusell og med Spott gaf hand Frantzosen rom, 
Der band fra Pavens stoell bekom 18) der paa sin Dom. 

Dend samme Perlament19) mig siunes her fornyis, 
Thi mand om høyhed gaar, om Sagen rett udtyis, 

55 Thi Ringstæd, som bør først att staa i denne Sag, 
Man setter allersidst og kliner ind her bag. 

See slig en daarlig favt20) de viise Folk ey sømmer, 
Best er, mand æren den, der ære bør, indrømmer. 

Thi hvad vaar Kiøben-havn, der Ringstæd var i flor, 
60 Den var en Fisker-flek og som et Potte-skaar. 

Hvad er i Kiøben-havn, der ey har ogsaa været 
I Ringstæd fordum tid ia meer end dubbelt æret, 

Der var en Residentz for ald Kong Valdmars hof, 
Der fra kom Kirkens rett, der fra kom 

Sædlands21) lov. 
65 Der boede Klerkeri udaf Sanct Bentis lære, 

Det var vell da saa Kiek, som Kiøbenhavn kand være. 
Hvor mangen Hellig mand er der vel! lagt i Skrin, 
For slig en Helligdom Kom mangen 22) hid fra Rhiin. 

Man veed vel! om S: Knud, som Moens ved livet skildte, 
70 Ved Ringstæd velder op dend ædle Hertugs Kilde, 

Did mangen Krøbling gaar, men vender hiem 
saa frisk 

Fra dette læge-vand som Tisøe-raske23) fisk. 

17) L. 50. Rettet af Udg. Baade A og B undertræde. 
IS) L. 52. B derpaa bekom sin dom. 
19) L. 53. B parlement. 
20) L. 57. Rettet fra fart. 
21) L. 64. B Sælands. 
22) L. 68. B mang en. 
23) L. 72. ' Rettet fra rasken. 
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Ringstæd Sover og dend ved sin broders liste 
Møsund blev nedsenkt, der hand først livet miste, 

75 Hvad paa hans død er fuldt, det veed Catolsken vell, 
For hand til! Ringstæd kom, maa der vist 

været skiell. 
Thi hvad i fordum tid især var værd att giemme, 
Dett heldst til! Ringstæd kom, der paa gik hver 

mandz stemme, 
Dend dydigst Dagemar i Ringstæd hvil! sin Krop, 

80 Aff hende har vi nefnt24) os Morgenstiernen op. 
Did mægtig Konger har forsamlet sig til leye, 
For Spir en ringe Graf de vild' i Ringstæd eye, 

De dømte, att25) dend Jord i Ringstæd uden Zier 
var vel! saa god som een Ægyptisk Pyramiir. 

85 Det er en gandske snes af Kongelige Stamme 
Sig ey i Ringsted bye at iordis vilde skamme, 

Men hundred og en Snes af Adels blod og slekt2G) 

San et Bentis Kirke har med Ringstedz muld bedekt2G). 
Hvad drog Kong Byrge hid fra Svenske Skiær og fielde, 

90 At band for Ringstæd-roe slet overgaf sin velde, 
Ham Roeskild nermer var, ia nermer Kiøbenhavn, 
Men Ringstæd lysted meer ham for en hvile-ståvn. 

Hvor mangen Konge har i Ringstæd ladt sig krone, 
Hvor mangen har der først sig sat27) paa danske Trone. 

95 Giør Sædland til! en ring med en landmaalers ri, 
Hvad gielder Ringstæd staaer som Navlen midt deri. 

Lad fremmed Førster sig til! Dannemark forføye, 
Faa28) de ey Ringstæd seet, de skall sig nep fornøye, 

24) L. 80. Saal. B, A nenft. 
25) L. 83. I B rettet vistnok fra ald. 
2G) L. 87 og 88. Ret!et fra slegt og bedegt. 
27) L. 94. Rettet af Udg. A set, B sæt, (sjællandsk for sat). 
28) L. 98. B Faar. 
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Hvor mangen Polsk og Tysk har Ringstæd 
vell laant huus 

100 Ja, Tidt vell og en Rysk, som selger desmer muus. 
Thi Kiere, hvad Gesandt har sig ey ladt2D) betjenne3o) 
Af Ringstæd Borgere? ia, ey med vogn allene, 

Men er vell stunden og der defrajered med, 
Slig ære ellers ey er hendtis noget 31) stæd. 

105 Dend hest, som regnis best, den 32) Herren selv vill ride, 
Men hvo kand flere hiull for Majesteten Slide 

End Ringsted ene giør, de ldør paa roes og Kap, 
Thi alt det heele land ey er i et33) saa knap. 

En Pantsvend 31) Kommer did udsendt fra Jeger-mester 
110 I Ringstæd færdig er, dend strax med Egten rester, 

En Svite ventis did med Førstelig36) pagas, 
Vor Ringstæd tager strax imod den heele bras. 

Mand meener det er lidt, som ieg har her optegnet, 
Men om det blev fra Roed rett skreven og beregnet, 

115 Hvad Ringsted duer til, dend blev vell satt saa høyt, 
Som dend af Fremmet folk og He.rrer bliver søgt. 

Thi lyster Jer 30) en platz, hvor retten har sin gienge, 
I Ringsted tøver dend, der U-ret giør, ey lenge, 

I Ringsted finder mand en Skole for37) vor lof38), 

120 Der næfn og Oldinger afsiger deris Tof3D). 

~11) L. 101. Blad. 
BO) L. 101. betjenne, rettet i A. 
31) L. 104. B nogensted. 
32) L. 105. B der, A den, rettet til der. 
33) L. 108. Bit. 
:Jl) L. 109. B Postsvend. 
35) L. 111. Førsterlig. 
HG) L. 117. A jer, rettet til I, B I. 
37) L. 119. A som, rettet til for, der af B er læst, fra. 
:lS) L. 119. lo!, rettet fra lok eller lak, B lov. 
39) L. 120. Rettet fra Tok, eller Tak, B Tov. 
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Hvad ey kand slettis før og ey forligis hiemme, 
Det maa till Ringsted hen, der veed de ret at temme 

En ær-forgietten skielm og Gudz forgaaen Skalk, 
Ret som Mand seer en hiort, der engstis af en Falk. 

125 Vill nogen lære ret at drive veltlig Sager 
Till Ringsted komme sig, thi der mand jefnlig bager 

For offentlige Ret og landsens heele ting 
En procurator og vell ti eet"1°) Aar omkring. 

Dend Fogedsøn'u) var Klog maa rundt ud her 
bekiende, 

130 Att band en daare var og vidste 42) ey at vende 
En Katt i Kiedlen ret og svinge den her om 
Maa derfor takke Gud, att band till Ringsted kom. 

In Summa Ringsted er som i ett Egg en blomme, 
Hvo ey vill giøre rett, maa lyde Ringsted tromme, 

135 Derfor i herrer ieg foruden megen Svatz 
For Ringsted tager mig som billigt føtste platz." 

Der med sig skrev'13) Frantz Skult, som og var 
Borgemester, 

Høyt over alle de, som till det vall var giester, 
Vell somme der ad Io og holdte det for Spott, 

140 Frantz Skult dog meente selv, at det var meget go1t. 
Vil! nogen. med Frantz Skult og med hans dom 

ey nøyis, 
Om Ringsted derfor skall med vider stefning søgis, 

Da meener ieg, mand faarH) de Docurnenter see, 
Som drive kand Frantz Skult, dog alting uden Spee. 

40) L. 128. Rettet af Udg. A og B ret. 
41) L. 129. A Fogedsøn, rettet til Foged før, B foged før. 
42) L. 130. B viste. 
43) L. 137. A skrev, rettet til straks, B straks. 
44) L. 143. Rettet fra faae, B faar. 
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145 Med latter mand ey kand forsvare svage45) Sager, 
Der meer vil! til! end vand, naar mand de galte rager, 

Att andre brasker stort ey kommer Ringsted ved, 
Thi mange gaar til! foedz, som fordum aag og reed. 

Naturen lærer selv sig nok er ey att smykke, 
150 Naar Eegen bugner, gaar vedbenden og paa krykke, 

Hun dog var skiøn og grøn, mens Egen stod 
ved roed, 

Med Egens store fald hun tabte alt sit mod. 
Jeg haver ofte seedt een vakker prægtig damme 
I Dragt, hvor ved sig ey een Frøken maatte46) skamme, 

155 Med hendis Moders tarf opholtis ald dend statz, 
Med hendis Moders Død fik pigen og ett47) batz. 

Saalenge Ringsted hen med Jorden tarflig farer, 
Da troer jeg Kiøbenhafn sin pragt og vell bevarer, 

Men hendtis dett en gang, att Ringstæd gik paa fald, 
160 Da vilde det vist gaa som engang ien stald, 

Fra Leiptzig hentis dett, en kiøbmand foer till Messøe 
Hen til! stad Frankefort, med kram hand lod belæsse 

Sin Hest og Asen saa, .att Asnet gik i knæe 
Der ved smeell48) hesten og udloe'19) det arme kræ. 

165 Men de i stalden stod, da hvisked Asnet: "broder, 
Ach hielp og lette litt, saa skall du faae min foder&0)." 

Der ved var Hesten spotsk, strax om sig beed og slog 
Og agtet Asenet ey ved en gammel Skoe''1). 

·15) L. 145. Rettet fra falske, B svage. 
4U) L. 154. Saal. B, A matte. 
·17) L. 156. B it. 
48) L. 164. Rettet i A, B smel. 
49) L. 164. I Mellemrummet over udloe og det staar i A med 

yngre Haand treen. 
50) L. 166. Rettet af Udg. A og B moder. 
51) L. 168. I A er skrevet i Margen Koe. 
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Det Stakkells Asen taug og hialp sig, hvor det kunde, 
170 I svalen turde det dog veyen nogenlunde, 

Der Solens straaler kom, og !esset brænde med, 
Af læs og Solens Qvalm der styrt det Asen ned, 

Kiøbmanden løste strax af Asnet ald dend pakke 
Og spente paa sin hest, dermed tog band till takke, 

175 Men der hand huden med af Asenet og drog, 
Der høJte52) pakken med, og digt paa hesten slog, 

Da sukket53 ) hesten først og iamred sig for silde, 
Att hand ey helften før af byrden bære vilde. 

See till og var dig vell og var dig Kiøbenhavn, 
180 Om Ringsted gaar paa Grund, det er dig ingen gavn. 

Du kand vell sex loft høyt med Skeversteene tekke, 
I Ringsted langhalm vill till alle huus ey rekke 54), 

Derfor dend titel!, som de tydske tørster bær, 
Det er Durkleuctighed, er Ringsted alt for !der. 

185 Vi har dog dend profit, dett giver luftig stuer, 
Hvor55) kaald end Vintren er, vi ey for vaaren gruer, 

Om Sommren ræddis vi ikkun for Soel og myg, 
Kand vi undvære dem og Regn, saa er vi tryg. 

Vi seer saa mænd saa kiøn°6) en dragt i vore haver, 
190 Naar vi først biæder Kaall og ormene afskaver57), 

Som de, der Koster mest paa stribet klædebon 
Og er saa randet som S: Jacobs påpelvand"s). 

52) L. 176. Rettet i A. Første Bogstav ligner et I skrevet oven 
paa et g, det minder om Koks egne h'er. B hølte. 

53) L. 177. B sukte. 
M) L. 182. B strekke. 
55) L. 186. Hvor kaald det - med "end" skrevet i Mellem-

rummet over ·kaald og det. 
5G) L. 189. B skiøn. 
57) L. 190. B afskraver. 
58) L. 192. Rettet fra poppelvand. B popelvand. 
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Om vi ey ager59) her med stadz i lukt00) Carretter, 
Dett volder, att vi os till over flod ey metter, 

195 For lekkerhed og viin er ey vor sundhed fall, 
Der for vi frisk kand gaa og haver ey podall. 

Om Ringstæd Qvinder ey bær Guld, det er dend mode, 
Som Eva brugte selv, naar hun sin haandten snode, 

I Ringsted finder mand dog vell en pige giev01), 
200 Om hun af barens been end ey er snøret skevf. 

Dett andenstedz gaar op ·paa Landtring og Skerventzell, 
Derfore koster vi osG2) huus-geraad og brentzell, 

For Rydske Sabler og for plættet LoosG3) og Maar 
Vi tagr til! takke med graa 04) katte-skind og faar. 

205 For Fransk65) og Rinsker viin vi bruger øl! paa danske, 
Vor miød det sammeo0) giør, som viin giør hos 

de Spanske, 
Et rømmerk67) brendeviin er ald vor Aqvavit, 
Naar vi ey haver smør, saa tør vi bruge fitt. 

For vi ey skibe har, her ingen Skibe strander, 
210 Af eenist lidle Søe vi ald vor fæmon vander. 

For Kiøbmend og Trafich har Ringstæd meget gott, 
Der for mand Sielden hør, her Spillis Bankerott. 

Vaar Ringsted Avind-fuld, mand kunde vel! forbyde, 
Som andenstedz er skeed, de Franske gotz at nyde, 

5D) L. 193. B aager. 
GO) L. 193. Rettet fra I ugt. B I ukt. 
Gl) L. 199. B mangen Pige giev. I A giev, rettet til gief. 
G2) L. 202. Saal. B, A og (rettet). 
63) L. 203. B Laas. 
ll1) L. 204. B graat. 
G5) L. 205. Fransk, rettet vistnok fra Spansk. I Margen staar 

med yngre Haand t og Steak (?) 
66) L. 206. Saal. B, A same. 
G7) L. 207. B rommerk. 
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215 fier paa vort 08) Axel-torf mon de her komme sterk 
Med briller, Kikkere, ja tidt med Spille-verk. 

Saa nidsk vi aldrig var, vi nogen Udelugte 
Att komme i vor stad, om skiønt end lius var slugte, 

Derfor vi os betien for port med Oaddeleed09), 

220 Om dett end knarker lit, dett kommer ingen veed, 
Vi har og ey behag, att nogen vild skal kiøre, 
I mange Gader her vi har derfor ladt giøre 

En gade af vor by, som gaar saa hen paa Krytz, 
Saa hver kand 70) finde vey, om band end vaar 

en Rydtz. 
225 Om vi paa byesens 71) vagt end vilde høytt Spandere, 

Dett giøris ey behof, vi kand det vell ombære, 
Thi hvet mand haver gies udaf den samme72) art, 
Som fordum varte Rom i de Frantzosers fart. 

En ting vi bedre har end flerste Sædlands stæder 
230 En kirke, skade var, om dend skall falde neder 73). 

Det er Svend Norbags verk, han bygde dend 
af grund, 

Hvo holder den ved magt, dend vill vi regne rund. 
Fru Anne Hardenberg74) har givet Scolen rente, 
En Urne, Due og, men hvo tør noget vente 

235 For kirken denne tid, det hver mand raaber giv, 
Men faar hun ingen hielp, da mister hun sitt liv. 

Dog Kirken dude lit, om vi hafd ingen Præster, 
Om deris Iif og Stat75) best vidne kand de giester, 

H8) L. 215. B vor. 
GU) L. 219. B Gadeled, men Gadde og Gadder. 
70) L. 224. B mand. 
71) L. 225. B Byens. 
72) L. 227. Saal. B, A same. 
73) L. 230. B nedder. 
74) L. 233. Rettet af Udg. A og B Hardenborg. 
75) L. 238. Saal. B, A Stad!. 

6* 
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Som reyser tidt forbi og giør en ærlig Safn 
240 Af deris dygtighed og vellærverdig nafn. 

Rabaldre har vi ey og ingen lamme drenge 
Udi vor Schole, men de børn der ere Krenge, 

Og de vi venter vist76) (dog Oudz hielp allermest), 
Att hver med tiden kand af dennem vorde Præst. 

245 Vill alde stæder nu sig efter Ringsted Klæde 
Og aldrig lekrere end de i Ringsted æde, 

I Rigdom skall de snart vell Ringstæd overgaa, 
Saa !enge faar de vist for Ringstæd bag at staa. 

NOTER 
L. 2. priis=priser, sml. L. 13 og r6es=roser L. 17. 
L. 8. det har skik=saa det kan forslaa noget. 
L. 9. maa=kan. 
L. 10. vaar de ret udleedt=ledte man rigtigt i dem. 
L. 11. stadz Matron=Stadsmatrone, sml. Stadsmø, Selskabs

dame, finere Tyende. 
L. 12. Matton, betegnes i Videnskabernes Selskabsordbog som: 

"et fremmed ukendt Ord". Det oversættes ved dels I. "Den Lok 
Haar der sidder i Hestens Pande, 2. Pandehaar paa Mennesket, 
3. Alleslags falsk eller forlorent Haar". Den sidste Betydning er 
fra Moths Ordbog, som Kok var den største Bidragyder til. 

L. 14. Galantyr=Galanteri. 
L. 16. ureed=uredt. 
L. 17. Hommel=Romulu~, Roms Grundlægger. 
L. 18. Saxo omtaler en Kong Ring som Deltager i Braa

vallaslaget, og i Frithiofs Saga (berømt ved Tegners Benyttelse af 
den) er der en Kong Ring, men ingen af dem har den mindste 

76) L. 243. B viist. 
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Tilknytning til Ringsted. De danske Stednavne paa -sted har næsten 
altid et Personnavn som Førsteled, 

L. I 9. der=da, sml. L. 46, L. 52, L. 74, L. 175. 
L. 19. Siger=Signes Far fra Hagbarth og Signe Sagnet. Kok 

hentyder til Navnet Sigersted. 
L. 19. hiemskovv=Sigersted Hjemskov, der h;ir strakt sig 

Vest for Torped, ned Øst for Sigersted og maaske ad Skellerød til. 
Under Svenskekrigen var der her omhugget 3 Egetræer fra Roden. 
64 Spærstore Egestævninger og 21 bjælkestore, samt afbrændt 2 
Egetræer. I 1698 siges om denne Skov: "Siersted Hjemskov be
staaende udi nogle gamle forfurnede (frønnede) Ege- og Bøge
stumper, som udi forige Feidetider Toppene ganske afhugne blev". 
(Arthur G. Hassø: "Ringsted Købstads Historie", med Henvisninger.) 
Skoven ses paa Worms Kort, Sorø Amts Aarbog 1939 S. 21. 

L. 20. Harrald o. s. v. Kok hentyder til Navnet Haraldsted. 
Hverken Saxo, Svend Aggesen, Scriptores o. fl. har nogen For
tælling om en Harald, der sejrede ved Langesø. 

L. 21. Kong Valdemars Gurre. I begge f-Idskr. staar burre, i 
A rettet til Gurre. Burre kan være Navn paa Vordingborg, der 
siges f. Eks. om Valdemar Atterdag, at han red fra Burre til Gurre, 
men her er det sikkert Gurre, da det vilde være meningsløst at 
skrive baade Vordingborg og Burre. 

L. 22. Axel-huus=København. 
L. 27. Frantz Skult, Borgmester i Ringsted. I Ringsted Raad

stueprotokol fra 1646-1673, der findes paa Landsarkivet, omtales 
Frantz Skul! fra Begyndelsen til Okt. 1649 som Borgmester i 
Ringsted. 

L. 30. Konge-vall, sikkert i 1648, da Frederik III blev valgt 
til Konge. sml. L. 33 vallet-Valget. 

L. 33. gaa an=gaa for sig. 
L. 34. Meningen vilde have været tydeligere, hvis der havde 

staaet som foran i. dreven maa her staa i rosende Betydning= 
dygtig, erfaren. 

L. 36. agt kom ey i pung=Det gaar ikke altid saa godt, som 
man venter det. Peder Laales Ordsprog Nr. 494. 

L. 40. Evret. Ævred er en gammel Betegnelse for en Fælles
græsning, der fandt Sted paa Stubmarkerne om Efteraaret, naar 
Kornhøsten var endt. Bestemmelsen om, naar Ævred skulde be
gynde, blev taget paa Bystævnet, og herfra stammer formentlig 
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Talemaaden, at opgive Ævred, idet Forpligtelsen til at holde 
Kraturerne inden for egne Enemærker opgaves ved Ævreds lnd_
træden. Her maa Meningen være, at enhver trænger sig ind paa 
andres Omraader, ligesom Kreaturerne om Efteraaret, naar Ævred 
er indtraadt. 

L. 40. friit=frit, sjællandsk Udtale. 
L. 41. noder=Adfærd, sml. Unoder. 
L. 47. qverel, rettet til correl=Strid. lat. querel, fransk querelle; 

correl angiver sikkert Afskriverens Udtale. 
L. 47. burisk=bondeagtig, plump. tysk bauerisch. 
L. 48. udaf=af sml. L. 227. 
L. 49. Ambassadeur=Gesandt. 
L. 50. lor=foran. 
L. 50. nedertræde=træde ned fra (sit Sæde). 
L. 51. rom=Rum, Plads. 
L. 53. Perlament=Ordstrid, Trætte. B har Parlement, men 

da Kok i sin Parafrase af Prædikerens Bog bruger Perlament, er 
der en vis Sandsynlighed for, at det er hans egen Form. 

L. 54. utyis=udtydes. 
L. 57. favt=Fejl. Fordanskning af det franske faute. Kok 

bruger Ordet flere Gange i ovennævnte Parafrase, og det giver 
ogsaa mere Mening end Hdrsks. opr. fart. 

L. 58. Ords1froget findes hos E. Tang Kristensen, Mau og 
Svend Grundtvig, alle Steder med en Tilføjelse, der gør det ironisk. 
Her=Det er bedst, at man giver den Æren, som man bør ære. 

L. 64. 1171 gav Biskop Absalon den sjællandske Kirkeret i 
Ringsted. 

L. 64. Sædland. Kok har i Grammatiken S. 8v Siæland, S. 
I Ir Seland, Selandsfar, i Dannevirkevisen Vers 3 Sælland, V. 8 
Sælandsfaren, V 11 Sælandsfar. i Siælands første Befolkning V. 18 
Seland, V. 28-31 incl. Sædland; saa det er umuligt at vide, hvil
ken Form Kok har brugt her. Formen Sædland i "Siælands første 
Belolkning";Jrnnde tyde paa, at Kok regnede __ den for den ældste 
Form af Navnet. 

L. 64. I Hof mands "Fundationer" 1761 VII Bind, S. 498 staar: 
"Den sjællandske Lov, som Waldemar den lste udgav, og det 
Geistlige Ret af Biskop Absalon, ere daterede Ringsted 117 I." Det 
er imidlertid kun Kirkeretten, der har Dato, men saa sent som i 
det 18de Aarh. troede man altsaa, at Valdemars Lov blev givet i 

Ringsted. 
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L. 65. St. Bentis Lære. Klostret var et Benediktinerkloster. 
L. 69. Moens=Magnus, Kong Nielses Søn. 
L. 70. St. Knuds Kilde, se Gunnar Knudsen: "Hellige Kilder 

Sorø Amt", Aarbog for Sorø Amt VII S. 22. 
L. 72. Tisøe raske Fisk=Fisk fra Tis Sø. 
L. 74. Møsund=Mysunde. Der hentydes til Erik Plovpenning, 

hvis Lig 1257 flyttedes fra Slesvig til Ringsted og blev begravet i 
Koret, men 1520 atter taget op og efter Biskop Lave Urnes For
anstaltning indmuret i den nordre Væg. Hans oprindelige Grav i 
Kirken fandtes ved en Undersøgelse 1901 under Korshvælvningen, 
den har haft en Opbygning op over Gulvet, hvorpaa antagelig et 

- Monument har været anbragt. Ved den foregik der efter en gam
mel Beretning talrige Mirakler, især inden 1300, og Erik fejredes 
som en folkelig Helgen. 

L. 76. skiell=Skel, Grund. 
L. 80, 81. Dagemar=Morgenstjernen. (ill. Moth, der maaske 

har det fra Kok). Vistnok et af de mange Forsøg paa at udtyde 
Dronning Dagmars Navn. 

L. 84. Pyramiir=Pyramide. 
L. 85. Der er en ganske Snes o. s. v. Der er ialt 20 Med

! emmer af Kongeslægten begravede i Ringsted, nemlig: Knud La
vard 1170, Valdemar den Stores og Toves Søn Kristoffer t 1173. 
Valdemar den Store t I 182, hans Dronning Sofie ·1· 1198, Knud 
den Sjette t 1202. Dronning Dagmar ·1· 1212. Valdemar den Stores 
Datter den svenske Dronning Richiza t 1220. Dronning Berengaria 
t 1221. Valdemar Sejrs og Dagmars Søn Valdemar den Unge t 
1231 og hans Hustru Eleonore, der ogsaa død'e 1231. Valdemar 
Sejr ·1- 1241, Erik Plovpenning begravet her 1257, Kristoffer den 
førstes Søn Valdemar (uden Aarstal). Valdemar Sejrs uægte Søn 
Hertug Knud af Lolland og dennes Søn Erik af Sønderhalland 
1304 og samme Aar Erik Glippings Dronning Agnes. Erik Menved 
t 1309, hans Dronning Ingeborg samme Aar, hendes Broder Kong 
Birger t 1321 (se nedenfor) og hans Dronning Margrethe, Erik 
Menveds Søster t 1341. 

L. 87. hundred og en Snes af Adels blod, efter en gl. Liste, 
der foreligger i flere Iidskr. er der begravet 119 adelige i St. Bendts 
Kirke. 

L. 89. Kong Byrge=Kong Birger af Sverrig. Konge 1290-
1318, gift med Erik Menveds Søster Margrethe. Han stredes med 
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sine yngre Brødre Erik og Valdemar, der 1306 tog ham til Fange. 
Kun ved Erik Menveds Indskriden slap Birger ud af Fængslet og 
fik ligeledes ved Erik Menveds Hjælp 1/3 af Sverrig igen. Han 
hævnede sig grusomt paa sine Brødre ved at indespærre dem paa 
Nykoping Slot, hvor De omkom, rimeligvis af Hunger. Der rejste 
sig Opstand rundt om i Riget, og Kong Birger maatte flygte til 
Danmark, hvor han døde og begravedes i Ringsted. 

L. 91. Hvor mangen Konge o. s. v. 8 Konger er blevet hyldet 
i Ringsted, nemlig: Knud den Sjette 1170, Dronning Margrethe 
1387, Kong Hans 1467, Kristian den Anden 1487, Grev Kristoffer 
af Oldenborg 1534, Kristian den Tredie 1535, Frederik den Anden 
1542. Kristian den Fjerde 1584. 

L. 95. ri=Passer. 
L. 99. ff. Som Eksempel paa, hvor fornemme Gæster, Ringsted 

husede, kan nævnes en tysk Fyrste omtalt i Kancelliets Brevbøger. 
Brev af 18. Februar 1628 til Generalkommisarius Claus Daa og 
Landkommisarier Frederik Reedz og Palle Rosenkrantz om at ind
kvartere Hr. Christoffer von Redern til Fridland, Reichenberg, 
Seidenberg, Gross Strelitz, Thost og Weiskretschen i Ringsted og 
skaffe ham Traktement til 12 Heste. 

L. 100. Rysk=Russer, sml. L. 224. 
L. 100. desmermus=Desmerdyr. 
L. 102. defrajered=blive beværtet,- af fransk defrayer=under

holde, give fri Fortæring, fri Rejse o. s. v. - Det var ikke ,Smaa
ting, der forlangtes af Købstæderne den Gang. 13. Sept. 1557 sendes 
saaledes Bud til flere Købstæder, deriblandt Ringsted: "Paa Hjem
rejsen agter Kurfyrst Augustus at drage gjennem Sielland og Fyen 
og ind i Slesvig og Holstein, der skal derfor haves Fetalje, Vin, 
Tydskøl, Hø, Havre, Straafoder og andet i Forraad, at Kurfyrsten 
med Følge, som vil beløbe sig til over 500 Heste, kan faa fyrste
ligt Underhold. (Kancelliets Brevbøger). 

L. 106. hvo lrnnd flere hiul, o. s. v. Ringsted var særlig pla
get af Ægtkørsel, Gang paa Gang ldage(.Borgerne og:Bønderne 
til Kongen for at opnaa Lempelser, som det fremgaar bl. a. af et 
Brev af 25. Juli 1571 til Abbederne i Ringsted og Soer. "Det 
forbydes Dem herefter at laane Vogne til andre end dem, der 
have Kongens Pasbord, og Rigets Raader, naar de forskrives til 
Herredage eller i andre Bestillinger, da Ringsted Klosters Bønder 
have klaget stærkt over den overmaade store Besværing, der paa-
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hviler dem med daglige Ægter, idet de maa befordre baade 
Adelen og andre, der rejse igennem Landet i deres eget Ærinde, 
hvorved de, medmindre der findes Raad derimod, ville blive tvungne 
til at forlade deres Gaarde, de have endogsaa maattet befordre 
Adelige, der have deres egne Arvetjenere boende lige ved Slottet. 
(Kane. Brevb.) 

L. 107. paa roes og kap-med Iver for at blive rost, eg!. paa 
kap og ros. 

L. 108. knap=hurtig, sml. Dannevirkevisen V. 8: "Sælandsfaren 
her vil slide/ Ingen var saa knap". 

L. 109. Pantsvend =Jagtbetjent, som skulde passe Jæger
nettene, Panderne. 

L. 110. Dend strax med Egten rester. Stedet er uklart, hvis 
rester her staar i Betydningen, gøre den sidste Rest, nemlig udføre 
Pligtkørslen, saa Byttet bliver kørt hjem, bliver Stedet forstaaeligt, 
men der er ingen andre Eks. paa denne Betydning. 

L. 111. Svite=Følge, Følgeskab, Tjenerskab, af fransk suite. 
L. 111. pagas=Bagage. Forkortelse af pagage, en Sideform til 

Bagage. 
L. 116. søgt. Rimet høyt, søgt viser, at Kok har udtalt søgt, 

søjt, sml. L. 141, 142, nøyis, søgis. 
L. 119. afsiger deris Tof=træffer deres Afgørelse, Foruden 

de Nævninger, der alene brugtes i kriminelle Sager, var der andre 
Nævninger, bl. a. ogsaa 12 Herredsmænd, der i hvert enkelt Til
fælde skulde udnævnes, især for ved deres Ed at afgøre forskellige 
civile Trætter, f. Eks. Trætter om Markskel mellem forskellige 
Landsbyer, og som under 3 Marks Straf var forpligtede til at 
sværge. De brugtes f. Eks. i Trætter om Veje, Møller eller Mølle
damme og andre lignende Tvistigheder mellem Bymændene. I 
Skaane og Sjælland kaldes disse Mænd ogsaa Oldinge, fordi de 
skulde tages af de ældste og mest erfarne Herredsmænd. 

L. 121. slettis=slettes, glattes ud, ordnes. 
L. 123. ær-forgietten=æreforglemt, skamløs sml. svensk are-

forgaten. 
L. 125. veltlig=verdslig. 
L. 126. bager=udklækker, fabrikerer, sml. en nybagt Student. 
L. 127. landsens heele ting=Sjællands Landsting, der blev 

holdt i Ringsted fra Oldtiden til 25. Januar 1805, da ophævedes 
alle Landsting undtagen det bornholmske og erstattedes med de to 
Landsoverretter i København og Viborg. 
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L. 128. Procurator=Sagfører. 
L. 128. eet Aar omkring=i Løbet af et Aar. 
L. 129. rundt ud=rent ud. 
L. 130. vende en Katt i Kjedlen - jeg kan ikke faa opsporet, 

hvorfra Talemaaden stammer. Der hentydes sikkert til en lokal 
Begivenhed. 

L. 135. Svatz=Snak, af tysk Schwatz. 
L. 141. Meningen maa være: Hvis Folk vil stævne Ringsted 

tor Overmod, kan de blot se Dokumenterne efter, som Frantz 
Skult holder sig til. 

L. 145, 146. De to Talemaader lindes ikke i Ordsprogssam
lingerne. 

At Frantz Skults Bedrift ikke af alle blev opfattet paa samme 
Maade, som Kok opfattede den, viser et lille Stykke om Ringsted 
i Resens Atlas trykt i "Danische Bibliothec" III (1739) S. 11. "Selv 
om denne By paa Grund af sin Alder overtraf alle andre Byer paa 
Sjælland i Anseelse og Værdighed, saa har den dog nu mistet 
denne, og derfor har en vis Borgmester i Ringsted F. S. kun vakt 
Latter ved, at han en Gang ved et Kongevalg, da han vilde un
derskrive Valgbrevet, har skrevet sit Navn over alle Byerpaa Sjælland". 

L. 148. aag=Datid af age=køre. 
L. 149. ff. Meningen er, del er ikke nok at være smuk i sig 

selv, naar man ikke kan staa alene. Stykket er symbolsk. Ringsted 
er den gamle Eg, som Vedbenden, København, støtter sig til. Hvis 
Ringsted falder, bliver Københavns Undergang den direkte Følge 
deraf. 

L. 150. bugne=segne. 
L. 153. damme=Dame. Sml. Holbergs fjerde Skæmtedigt; 

"Poeten raader sin gamle Ven Jens Larsen fra at gifte sig''. "Du 
mener, at du faar en Jomfru og en Dame - men vogt dig for det 
Dyr, der hedder Maren Amme", hvor "Dame" maa udtales paa 
lignende Maade. 

L. 154. Frøken. ~ Før Enevælden betegnede Frøken Prin
sesse, derefter Adelens Døtre og gik efterhaanden over til at kunne 
betegne Borger- og Bønderdøtre. 

L. 155. tarf=Duelighed. Ordbøgerne har ikke Ordet i denne 
Betydning, men Molbech har i sit Dialektleksikon tarvegod, der 
findes i Moths Ordbog i Betydningen god, dygtig, duelig. 

L. 156. batz=Slag. 
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L. 161. Messøe=Messe, Marked. Her begynder en Fortælling 
efter en af Æsops Fabler. 

L. 164. smeell=Datid af smile, smilede. 
L. 165. men=mens. 
L. 168. agte ved=agte for, eg!. agte lige ved, agte lige med, 

holde i samme Akt og Ære som. 
L. 169. hvor det kunde=saa godt det kunde. 
L. 170. turde=udholdt. sml. fremture. 
L. 171. !esset brænde med=baade Solens Straaler og Læsset 

brændte Asenet. 
L. 176. hølte=Datid af hølle, hylle. Ejeren lægger ikke blot 

Æslets Pakke paa Hesten, men flaar Æslet og hyller Pakken ind 
i Skindet. 

L. 176. digt=tæt, af tysk dicht. (Her begynder Rahbeks 
Udgave). 

L. 181. seks Loft=seks Etager. 
L. 181. Skeversteene=Skifer. Der hentydes sikkert til Rosen

borg, hvis store Taarn var "seks Loft høj" og som opr. havde 
Skifertag. Vilhelm Wancher: "Rosenborg" S. 94 Gengivelse af 
Kvittering af 2fi0 1605 til Baltzer Blytækker "for ded store hus i 
hans Maietts. Løsthauffue heruden Byen hand ocsaa scal ouffwer
tecke med Scheeffuersteen." og 15/1 1616 ..... "dj luende Taarne 
dersarnmesteds hand hauffuer under henderne ad schal ouffertecke." 
S. 115 Note. "Kobbertaget paa Hovedbygningen blev lagt 1712, 
medens Taarnene indtil 1773 var skiferdækkede." 

L. 184. Durkleuctighed=tysk Titel Durchlauchtighed, dannet 
efter det latinske Serenitas=Klarhed, Munterhed, ophøjet Ro. Ud
trykket er her dobbelttydigt, idet det be!egner Gennemskinnelighed, 
en Hentydning til de utætte S!raatage. 

L. 186 ::i:Selv om vi har det koldt om Vinteren (med de utætte 
Tage) nyder vi godt af det om Sommeren. 

L. 188. undvære=blive fri for. 
L. 190. blæder=plukke Blade af. 
L. 192. randet=stribet. 
L. 192. S: Jacobs Popelvand, maaske=St. Jacobs Stav eller 

Jacobs Brandbæger, der i I. W. Hornemanns: "Forsøg til en dansk 
oekonomisk Plantelære" 1806, S. 760 beskrives: "Stænglen opret, 
grenet, stribet, glat, bladet, ofte violet ved Roden. 

L. 193. Carretter=Kareter. 
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L. l 95. fall=tilfals. 
L. 196. podall=Podagra, Fodgigt. 
L. 200. barens, Støttevokalen, som A har er nødvendig for 

Rytmen, sml. "Sørens Far har Søren og mange andre Børen". 
L. 201. gaar op paa=anvendes til. 
L. 201. Landtring=Lanter, Kortspil, spilledes af 3 til 6 Per-

soner, der fik 5 Kort hver, mens Resten laa i en Talon. 
L. 201. Skerventzel, Kortspil. 
L. 202. brentzel=Brændsel. 
L. 203. Sabler=Sobel, (Pelsværk). 
L. 207. rømmerk=lille Glas, fra tysk Rørnerchen, Diminutiv 

af Rømer=stort Vinglas (udbuet grønt eller gyldenbrunt). 
L. 208. tør=rnaa. 
L. 210. eenist lidte Søe, der hentydes til den lille Sø, der nu 

ligger i Klosterhaven. 
L. 210. fæmon=Kreaturer. 
L. 215. Axel-torf-Torv, hvor der forhandles Varer, der er 

tilført "paa akselen", d. v. s. til Vogns, og sælges fra Vogn, nu 
forældet eller Egenavn, f. Eks. Axeltorv i København, Helsingør og 
flere Byer. 

L. 216. Kikkere, Flertal af Kikker=Kikkert. 
L. 219. for=af. 
L. 223 En gade af vor bye=Bygade, Hovedvejen gennem 

en Landsby og mindre Købstad. 
L. 226. ombære=undvære. 
L. 228. varte=advarede. 
L. 228. de Franzosers fart, hentyder til Gallernes Belejring 

af Capitolium i Rom 390 f. Kr., hvor Gallerne havde opdaget en 
Revne i Fjeldet, ad hvilken det lod sig gøre at klatre op paa Muren. 
De var allerede næsten oppe, da Gudinden Junos hellige Gæs 
begyndte at skrige. Deres Skrig vækkede Romeren Manlius, som 
greb sit Sværd og Skjold og styrtede ud. Han huggede den første 
Galler ned, denne faldt og rev andre med sig, og Byen var reddet. 

L. 229. flerste=fleste. 
L. 231. Det er Svend Norbags verk, Ringsted !\!oster og 

Kirke skal først være anlagt under Svend Estridsen, men blev fuld
ført under Svend Norbagge, Bispen i Roskilde, Aar 1081 eller 1082. 
Den Kirke, Svend Norbagge byggede, er ikke den nuværende, men 
en anden mindre Bygning, en enskibet Fraadstenskirke. Rester af 
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dens Grundmur fandtes ved de seneste Istandsættelsesarbejder un
der Gulvet i Kirken. 

L. 232. regne rund=anse for gavmild. 
L. 233. Fru Anna Hardenberg, Frederik den Andens Ung

domselskede, døde 1589. I sit Testamente bestemte hun, at 300 
Daler, som Arvingerne efter afdøde Fru Mette. Oxe var hende skyl
dig, skulde tilfalde de fattige Skolebørn i Ringsted. Disse Penge 
havde Corfits Grubbe og Fru Mette Hardenberg faaet af Fru Mette 
Oxes Arvinger og forrentet dem i tre Aar, men der resterede "nu 
til Mikkelsdag", d. v. s. Mikkelsdag 1595, fire Aars Rente, som 
Borgmester og Raad ikke kunde faa, idet de af Arvingerne hen
vistes fra den ene til den anden "til Skade og Bekostning for de 
fattige Skolebørn." Byens Borgere henvendte sig da til Kongen 
og anmodede ham om Hjælp. Kongen befaler Arvingerne at betale 
Pengene omgaaende "saaledes at Kongen kan blive fri for videre . 
Overløb". Det skete dog ikke saa omgaaende, to Aar efter maa Ar
vingerne have en ny Paamindelse, og de befales: "godvilligt at rette 
sig selv heri og uden Forhaling at betale de 300 Dir. med paaløbne 
Renter til Skolens Forstandere, da Fru Anne Hardenberg af et 
kristeligt Hjerte og Forsæt har skænket Pengene til de fattige 
Skolebørn". (Kane. Brevb.) 

L. 236. Men faar hun ingen hielp o. s. v. 1571 blev St. 
Bendts Kirke gjort til Sognekirke i Ringsted, den maa allerede 
dengang have været meget "bygfalden" (forfalden), da Abbed Bent 
Gregersen 1573 anmodes om at tage sig af Klostrets og Kirkens 
Bygninger, hvis Istandsættelse hans Forgænger Iver Bertelsen paa
begyndte, men ikke gjorde færdig. 1577 tildeles der Kirken en Arv, 
der ellers skulde tilfalde Kronen, til Kirkens Istandsættelse. 1583 
gives der Kirkeværgerne for Benløse Kirke Fuldmagt til at rive en 
forfalden Kirkelade ned og bruge Stenene til Ringsted Kirke. 1592 
anmoder man om Hjælp til Byggeriet af de andre Kirker paa 
Sjælland, der ikke selv er bygfældige, og nu ca. 75 Aar efter er 
den stadig faldefærdig. (Kane. Brevb.) 

L. 238. stat=Stand. 
L. 241. Rabaldre=et langt udueligt Menneske. (Moth). 
L. 241. lamme drenge=et Tilnavn til Køge Skoledrenge. 

(Moth). 
L. 242. vor Scole-Ringsted Latinskole blev stiftet paa For

anledning af Biskop Peder Palladius, idet han 1551 beretter, at 
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sidste Gang, han besøgte alle Købstæderne for at undersøge Sko
lerne, mærkede han, at der ingen Skoler holdtes bl. a. i Ringsted 
"og eders og andres Børn, som ere der udi Byen; løbe udi Gaden 
og gøre Skalkhed og vænnes til Utugt". De skal derfor med det 
første tilforordne et Hus i Byen til Skole og "tilstikke eders Sog
nedegne, som kan holde dennom (Børnene) til Lærdom og under 
Ave." (Kane. Brevb.) Skolen laa i det nuværende Museumskapel 
i Kirken. 

L. 242. Krenge=snilde, dygtige. 
L. 244. Vill alde o. s. v. Meningen er, at hvis alle Stæder 

(Byer) vil være lige saa nøjsomme som Ringsted, vilde de overgaa 
den i Rigdom, men indtil da maa de staa tilbage for den. 
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