






















Reformationen 
Byen havde sin Stlilrste betydning i middelalderen takket va::re samarbej
det meUem samfundets stf<)rste magtfaktorer, ncmlig kirke og kongemagt. 
Efter refonnationen i 1536 blcv kirkcns magt brudt, og kJosteret a:n
drede efterhanden status til et kongeligt regnskabslen. Det blev i nogle 
ru- administreret af abbeder, indtil de sidste munke var borte. 1592 blev 
lenet tillagt landsdommernes embcdcr, og kJostcrct fungcrcdc som et 
almindcligt, stf<)rre gods. Ringsteds omsa:tning svandt hastigt i disse �r. 
fordi den katolske helgendyrkelse var ophf<Jrt, og kongehuset for lrengst 
havde taget Roskilde Domkirke i brug som gravkirke. Residenseme var 
tlynct til Nordsja:lland og K0benhavn og de gam le betydningsfulde centre 
i Vestsjrelland (Antvorskov, Ringsted og Sor9l) var opgivet. Byerne, byg
ningeme og vejene forfaldl, i takt med at handelen og h�dva:rkene blev 
knynet til s0fancn og byer med havnc. 

Ringsted blev i 1551 og i 1590 ha:rget af voldsomme brandc, der hver 
gang nresten tagde byen 0de. Hovedpanen af befolk:ningen var frestere 
under klosteret, og af h�dvrerkeme udgjorde isa:r skomageme en stor 
gruppe. 

J byens nordlige udkant var der allerede i 1261 opfj!lrt en Set. J0rgens
gru-d med hospital og kirke for spedalske. Denne institution blev nedtagt 
i 1631, og .,lemmeme" blcv ovcrfs,lrt ril Yartov i K0bcnhavn. l 1571 blev 
Set. Hans Sogn henlagt under kJosterkirken og Set. Hans Kirke blev 
nedrevet ca. 1740, hvorefter kJosterkirken blev sognekirke for byen. 

Klosterkirken blev hovedistandsat i I 582, samtidig med at der indreue
des latinskole i de s0ndre kapeller. De nordlige kapeller blev brugt af 
landstinget, der bidtil ikke bavdc haft cgct bus. Latinskolen eksisterede 
til 1739 og landstinget til 1805. 

Tilbagegang og stilstand 
Ringsted led hardt under den svenske besa:ttelse 1658-60, og under plynd
ringen af byen blev lensmanden Jf<)rgen Seefeldts store og kostbare bib
liotek fragtet til Stockhobn som krigsbytte. Det var vanskelige rider, og 
byeos indbyggenal var i 1672 ikke stort mere end 700 personer. Men 
ulykkeme fortsatte, og byen hrergedes igen af store brande i 1693, 1717 
og 1747. 

Byen stagnerede i nresten 200 Ar, pA trods af at den la pa hoved
frerdselsAren meUem K0benhavn og Kors0r. Den manglende adgang til 
ha vet gjorde, at omradet havde vanskeligt ved at afsreue sine landbrugs
erodukter. I 1806 brrendte kJosteret, og bygningeme blev total! 0delagt. 
Aret efter blev byen besat af cnglrendeme, og i 1808 indkvanercdes 
spanske hjrelpetropper. Befolkningstallet steg kun laogsornt og var i 1850 
pa 1.380 indbyggere. 

Jernbanen og den tidlige industrialisme 
Da Ringsted var afskAret fra havet, fik byen f9lrst igen forbindelse med 
oplandet og den 0vrige del af riget ved indvielsen af jembanen mellem 
K91benhavn og Korsj!lr i 1856. Handelen og industrie:i kom hurtigt efter, 
og byen blomstrede alter op. Fra den tid stammer <ie reldste industrier: 
bryggeri 1859, flere maskinfabrikker og i slutningen af Arbundredet et 
ston svineslagteri. Efter ru-hundredskiftet kom savvrerker, cementvare
fabrik, trreskofabrik, elektricitetsvrerk, vaodva:ck osv. 

Jcmbanetrafikken fra Ringsted udviklede sig hastigt. l I 917 etableredes 
en ny bane Lil K0ge, i 1924 en dobbeltsporet bane ti.I Nrestved og i 1925 
jembane ti! Frederikssund. Det var nu rnuligt at komme i alle retninger 
med toge! fra Ringsted, der var blevet et vigtigt jembaneknudepunkt for 
Sja:lland. Ringsted Station blev anlagt et godt stykke uden for byen, idet 
man ikke f<)nskede r0g og st9lj inde i byen. Adgangen til stationen skete 
ad en gangsti over kJosterets jorder. Dea Midtsjrellandske Jembane var 
oprindelig planlagt helt lil Hillerlid, men matte lukke alleredc i 1936. 
Banen ti! K91ge var i drift indtil 1963. 
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Stik fra 1777 af Set. Demits Kirke. la11dstinge1 havde fra 1584 ti/ huse i de 10 
11ordlige kapeller i kirke11. 

Under I. verdenskrig blev Ringsted gamisonsby, og der opf9111es en ny 
kaserne med tilh�rende gamisonssygehus i den nordj!lstlige del af byen 
ved Teglovnsvej. Under den tyskc besrettelse blev kasemen i I 943 ovcr
taget af Sehallburgkorpset, hvilket gav anledning til mange sprendte si
tuationer i byen. 

Nyere udvikling 
Efter k0bet af KJosterjorden syd for byen i J 917 fik Ringsted mulighed 
for at udvikJe sig sydpa mod jembaoestationen. Deue store omrllde blev 
fra l930'eme til l960'erne hell udbygget med henholdsvis etage- og 
parcelhuse efter en byplan udarbejdet af arkitekl, professor Steen Eiler 
Rasmussen. Byen straktc sig nu heh ncd til bycns jcrnbancstation, hvor
fra Sjrellandsgade i en lige linie fj!lrte op ti! bymidten og den centrale, 
nye plads, der blev skabt syd for Tinggade. I 1934 ryddedes de ejen-
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Gru11dplo11 ,,JSct. Bendis Kirke o. I 170. 

Det lyst skraeerede tmgiver den gomle 
Jrddstenskirke, me,u det mprkere viser 
,le11 de/ of 1egls1e11skirke11, som var byg
get i 1170. De11 gamle og de11 11ye kirke 
var a/tsd pd dette tidsp1111kl bygget so111-
me11_ 
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Gru11dpla11 af Set. Be11dts Kirke efter 
den store res1aureri11g 1900-1909. Re
suwreri11gen var e11 1illx1gefori11g ril kir
ke11s formodede udsee11de i middelalde
ren. 
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Udsnit af Resens Kort: "Atlas Danieus" fra 1677. Kortudsnittet viser Set. Bendts 
Kirkes omgivelser i 1600-arene, da klosterbygningerne endnu eksisterede. 
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domme, der la mellem Torvet og Set. Bendts Kirke, saledes at kirken 
blev frilagt. Herefter opfprtes et nyt radhus, tegnet af arkitekten Steen 
Eiler Rasmussen. I 1950' eme begyndte byen at udvikle sig syd for jern
banen, hvor der opstod et homogent og fint kvarter overvejende med 
rnindre statslanshuse. Fra 1960' eme opfortes nye boligkvarterer langs 
Kpgevej mod pst samt store nye boligomrader og fabriksanlreg mod syd. 
I 1992 indviedes den smukke, modeme Klostermarkskirke, tegnet af 
arkitekt Keld Wohlert. Kirken er smukt beliggende ned mod Ringsted 
adal. 

Byen er i dag en mellemstor, dansk provinsby med betydende industri 
og handel og med et start opland. Ved kommunesammenlregningen i 
1970 blev Ringsted by sammenlagt med de omkringliggende sogne. Ring
sted Kommune treller i dag 17 sogne og er arealmressigt Sjrellands stpr
ste. 

Bryggeriet "Allianeen" i Pileborggade. /Eldre Joto, Midtsjcellands Lokalhistoriske 
Arkiv. 
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Kort over Ringsted K¢bstad, forfattet i arene 1860, -61 og -62 af Philip Nielsen. 
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Ringsteds J¢rste banegard. Stik fra 1856. 

Hj¢rnet af Set. Bendtsgade og Torvet omkring I 880. Her ligger i dag byens radhus 
fra 1937. /Eldre foto, Midtsjcellands Lokalhistoriske Arkiv. 
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Haraldsted 
I Haraldsted, der er en slynget vejforteby, ligger kirken mod nord, omgi
vet af store trreer - h¢jt og markant i forhold til den ¢vrige bebyggelse. 
Desvrerre er de fleste trreer freldet pa grund af elmesyge. Byen ligger i 
en tragtformet lavning ned til Langes¢ i et smukt, kuperet landskab. Lidt 
syd¢st for kirken krydses bygaden af den lille a, der 1¢ber til s¢en umid
delbart syd for byen. Haraldsted er prreget af de store h¢jdeforskelle i 
terrrenet. Den tidligere forte har formentligt ligget i tilknytning til bygaden 
lige syd for kirken ved det S-formede sving i gadeforl¢bet. 

Haraldsted (1231 Haraldstath) blev f¢rst udskiftet i 1800. Syd for kir
ken star en sten med oplysning om, at her stod den tidligere Kongsgard 
i Haraldsted. I Haraldsted blev arkitekten, der bl.a. byggede Amalien
borg, Nicolai Eigtved, fodt i 1701. Omkring Haraldsted ligger fl ere grav
h¢je og gravpladser, og omtrent 700 m ¢st for kirken ligger den i 1884 
udgravede ruin af Knud Lavards Kapel. Bygningen har vreret opfort 
omkring 1150 af fradstenskvadre. Sokkel og murvrerk er bevaret i ca. en 
meters h¢jde. 

0st for kirken ligger den meget smukke prrestegard, der sammen med 
kirken og pladsen foran udg¢r landsbyens centrum og vresentligste ak
tiv. Byen brerer prreg af mange ombyggede huse, og bebyggelsen er re
lativ spredt og uens, hvilket betyder, at byen opleves som Ms og uden 
fast struktur. Det ville derfor vrere velg¢rende, om flere af de ombyg
gede huse blev f¢rt tilbage til deres oprindelige udseende, og at nybyg
ninger opf¢res, sa landsbykarakteren og strukturen forstrerkes. 

Haraldsted, 1:8.000 

Kirken og prcestegarden udg¢r landsbyen Haraldsteds centrum og vcesentligste 
aktiv. 

Allindemagle 
Allindemagle er ret lille og bes tar af en samling huse omkring den smukke 
kirke, der har en karakteristisk tagrytter midt pa skibet. Byen ligger h¢jt 
i terrrenet og har vid udsigt til alle sider over marker og landskaber. 

Allindemagle, der i 1317 benrevnes Alendre, blev udskiftet i ar 1800; 
men der var stadig efter udskiftningen en del garde tilbage i landsbyen. 
Imidlertid blev landsbyen nedlagt i midten af 1800-arene efter krav fra 
ejeren af Skjoldenresholm, og der er derfor ingen egentlige garde til
bage i byen herefter. Den gamle landsbyforte giver sig imidlertid tyde
ligt til kende umiddelbart nord for kirken. 

Nord¢st for byen ligger Allindemaglegard, der er ret symmetrisk dispo
neret; men anlregget mangler en hovedbygning for enden af den lange 
gr¢nning mellem avlsbygningerne. En sadan er imidlertid aldrig blevet 
opf¢rt. Allindemaglegard har tidligere vreret en stor gard under Skjolde
nresholm, og indtil for nyligt var den fors¢gsgard, ejet af De Forenede 
Bryggerier. Syd for garden ligger en lille markm¢lle, der i ¢vrigt ses fra 
landsbyen. 

Der er et fint milj¢ i den lille landsby, der imidlertid i dag kun bestar af 
ganske fa huse. Mod nord star en rrekke store, markante trreer foran 
kirkegardsmuren over for den store plads midt i landsbyen. Her kunne 
med stor forsigtighed bygges, saledes at landsbyen far en mere sluttet 
bebyggelseskarakter. 
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Allindemagle, I :8. 000 

Alindemagle ligger smukt afgrcenset fra det abne land. Den smukke kirke med den 
karakteristiske tagrytter ses midt i billedet. 
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