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^  Aasnm Herrcd Ronninge Sogn, netop paa Gmndsen af Odense og Svend» 
borg Ämter, ligger I j  M iil Best for Ryborg Hovedgaarden Rsnningesogaard 
i rn Skov 1>ed Soen af samme Ravn, som m Tid gjor Skjel lmrllem brgge 
Ämter. GaardenS Hovedbygning bcstaarr as to gmndmnrede, toetageS Floir, 
som stsde sammen i rn ret Dinkel og af hvtlke den eekdstc, der er opfert 1596, 
alene presenterer stg paa hoSstaaende Prospeet; deit anden er nyere og ferst 
opbygt 1737. Den egentlige gamle Hovedbygning ligger kunS 14 Skridt fra 
Seen og har en yndig Ndsigt over denne til det stg esterhaanden heinende 
Land t Svendborg Amt med fine Byer og enkelte Gaarde. Tidligerr vare alle 
GaardenS Dygninger samlede i en Fiirkant og omgipne med Grave, men, rfterat 
en heftig Jldrbrand Ratten mellem 16de og 17de October 1840 havde fortoeret 
ave Stald- og Ladetygninger samt Uvhuse, bleve diSse gjenopfsrte paa de» 
anden Eide af Graven, saa at nu Hovrddygningen ligger frit, omgiven af en 
GrceSplalne og trindtom indefluttrt af Grave, over hvilke der fsrrr en almiude» 
lig Trrrbro, men rndnu for 60 Aar stdrn rn ordentlig Dindebro som t rn 
Fastnlng. Havm fslger langö medBredden af den fisterige Se og steder sam- 
men med den betydelige Skovstrakning, t hviS nordre Ende Gaarden et opfert 
og som fortsaltes heelt hen til Sanderumgaard og Deftup; en ansclig Aa gjen» 
nempjarrr GaardenS Skov, gtver Leiltghed tfl govt Fisteri og benavneS rster- 
haanden Ellinge», Remiingc-, Hindemae-, Saädemp», samt tilsidst Dindingc» 
Aa; den falber ved Holkenhavn i Ziyborg Fjord.

Den smukke Se Heed i atdre Tiber Bome»Ss og har givet Gaarden stt 
Ravn, thi baade t aldgamle Documrnter og rndnu i dagllg Talebrug i Egnen 
benavneS denne stedse Sogaard, og det er kunS til Adflillelse fta den ncrrlig» 
gende Soby-Sogaard at Kirkebycn RonningeS Ravn foreneS med GaardenS. — 
Om Gaarden oprindellgen, som der fortalles , har varet en Tokp eller lill« 
LandSby, der ligesom Seen Heed Dome, ter jeg ikke afgjore, ffjondt jeg anseer 
det for rtmellgt nok; mere vist er det at den alleredr t det 14do Aarhundredc

var en Hovedgäard, s«n bar stt nuv«reude Ravit Sogaard og tilhorte «n Fa
milie Ryning, Rsning eller Raming, der «den al Tvivl har tagtt Ravn af 
Kirkebyen og foruiodentlig er den stden l lang Tid i Sverrig blomstrende Slagt 
af samme Ravn, som altsaa maa fege stn Oprindelse her t Fyrn. N iels 
Iensen, kalbet Rsming, pantsailer >326 for 600 Mark Penge til finHustruc 
stn Gaard Siogaard, som Han selv paaboer, med rn Molle i Bierne og 4 
Bondergaarde, til Dederlag.for hendeS ArvegodS, og dette Pant flat hnn be» 
beholde indtil Hans Slagt afloser det; blandt Didnerne forekomme 4 Mand af 
Navnet Rsning eller Roming, af hvtlke dm me, Jens Nielsen, rimeligviiS 
er Hans Sen. N iels Iensen blev stven Ridder, dode paa Sogaard og blev be» 
gravet i Ronninge Kirke, hvorefter Kong Daldemar eller Droiming Margrethe »den 
Tvivl have indlsst dette Pantebrev og som en Folge deraf bemagtiget stg hanS Eftrrla» 
denskaber; en Slagtning afham, Gerard Andersen Ryningh, oplyste derfor 1397 
at Hr. Nikolaus aldrlg havde folgt eller pantsat (dem?)»Ryniugh«Syogordh eller 
Ryninghsang,̂  ligrfom at dette GodS aldrighavde varet i KroncnS Destddeise. Denne 
har alligrvel beholdt det, og Dronning Margrethe foriuodcnilig paa anden Maade 
tilftedSstillet Awingen, eller ogsaa har denne maatte finde stg i, hvad der ei lod 
stg andre; dengang gik det undertiden saakrdeS. —  3  lang Tid höre vl nu 
intet til Gaarden for i Aarrt 1522, da peder Lang, KongenS Underfoged paa 
Ryborg Slot, for stg og Hustrn fik LlvSbrcv paa Sisga.rrd t Ronninge Sogn 
for den fadvanlige Landgilde, dog i 4 Aar afgistsfrit, imod at Han stulde opfore 
Bygninger paa samme. — I  Aaret 1354 forlehnede Köngen til Jorgen Gron, 
st» Mand og Tjener, afgistsfrit Lronens Gaard Sogaard, som i Landgtlde 
svarede 6 Pd. l- -  18 Tdr.) Byg, 12 Sk. Hoveripenge samt 1 Lam; dertü 
laa« 4 Gaarde i Ronninge Dy, hvilke t alt svarede 9 Tdr. 6 Sk. Byg, 27 
Sk. Hoveripenge samt drres Andeel med de andre Dym«nd i 2 Tdr. Smor; 
deSuden 1 Gaard i Aapprdrup t Rolfted Sogn, svarede 1 Pd. C-» 2 Tdr. 
4 Skr.) Rüg, 1 Pd. 3 Tdr.) Dyg, 1 Fdg. Smor, 1 Lam, 2 Gj<rS, 4
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Enk« ester LandSdommer Johan Jacob M ylius tll Lindved. Hu» oprettcd« 
ved testammtariff Disposition af 12te M ai 1825 — kgl. eonfirmeret Sie Octbr. 
s. A. —  Rsnningcsogaard med derttl hörende FideicommiScapttaler paa 38M 0 
Rbd. r. S . tii et Kdeicommisgods for 8amili«n M ylius og dode 1831. 
Sonnen, Kammerhcrre Johan Caspar de M ylius tii Lystrup, Kattrup, Estrup- 
lnnd, Mylenberg og Aarupgaard, besad FideicommiSgodset indtil Aaret 1843, 
da Han aftraadte det til nuvcrrende Befidder, Johan Jacob de M yiius. 

gtsnningesogaard udgjorde ester den «ldre Natrikul:
1.

2.

P riv il. Ager og EngS Hartkorn .
Skovstyld .

Uprivil. Ager og EngS Hartkorn. 
Bondergods:
I  Odense Amt . . ........................15

Molleflylv. . 6
I  Svendborg Amt  .......... 61

3. Kkrketimden af Ronninge Sogn, matr. for 11

38 Td. 2 Skp. 3 Fdk. 2 M .
—  5 —  3 —  

43 -  4 — 1 —

-  4 —  2 ^ 1 ^ -

-  8 —  3 —  1j ^

Gjor Hartkorn af alle SlagS: 137 Td. 2 j M .  
Ester den nye Matrikel udgjsr det:
1. Ager og EngS Hartkom, som drtveS under Zovedgaarden:

2.
3.

4.

Privilegeret.................. 31 Td
Upriviltgeret ............. 2 —

8astegod»..................... .. ............ 67
Skov- og Nslleskyld:

Privilegeret. . . . . . .  5
Uprivilegeret.................6

Matr. K irketlm de.....................  11

Skp. 3 Fdk. Z Alb.

-  3 —  2 —  » —

— 3 —  » —  »

Gjsr Hartkom af alle SlagS: 118 Td. 6 Skp» 1j Alb. 
Gaardens Areal udgjsr henved 300 Td. Agerland,. 25 Td. Land Eng og

67 Td. Land Skov; den hoSliggende So anflaaeö til 30 Td. Land, og denS 
stsrste Dybde flal vare 15 —20 Alm. 3  denneSs skal der ester et almindeligt 
Sagn vare nedsomket m Kobberkste med en stör Skat, som man mener af 
Svensken, da Han plyndrrdc Landet ; for at faa« fat paa Skattm har man ved 
en Canal, hvoraf der tndnu seeS Spor, sogt at grave Som ud, er ogsaa flere 
Gange kommet saavidt at Folkene have faaet fat paa Aisten, men een afArbei- 
deme har da altid glemt den almindelige Regel ved saadanne Leiltgheder, ar 
A lle skulle rie, og ved Hans Udmab: »Nu har vi den!" sank Kisten alter til 
Bunds og ligger der rndnu. —  Gaardens Avltng dg Hollomderi er bortforpagtet 
for 2,500 Rbd. aarllg fomdrn nogle Naturalprastationer, som dog ikke ere be- 
tydelige. Bondkrgodset udgjsr 9 Gaarde, I Boel, 41 Hufe mcd Jord, 9 Hufe udrn 
Jord, en Dandmolle og 3 Kroer, af hvilke dm bedste ved Chausseen mellem 
Npborg og Odense, Langestovs-Kro, er bortforpagtet for 200 M d. om Aaret

Noget Syd for Rsnningesogaard i den saakaldteLangffov laae paa,Skr«n- 
tm af Aarn m gammel Borg, af hvilken man endnu i den fivste Halvdeel af 
forrige Aarhundrede saae Spor og som Heed Tvevad, fordi to Bande, Ellliige- 
og Rolsted Aaer, her forme sig. Den navneS t m gammel Bise som forlehnet 
til Valdemar Atterdags bekjmdte Elstrd« Tove Lille, der siger tll Dronaingm: 

Han gav mig Slot, ha» gav mg Lehn,
Han gav mig Lvwad Slot i Fycn.

Sagnet veed ogsaa at fortcrllc öS hvorledrS Borgen blev odelagt. Fjendm 
var leiret ttindtom, hedder det nrmüg, mm künde ikke indtage dm, indtil det 
lykkedeS at bevcrge m Pige, der tjent« paa Slottet, til at forraade det; hyn 
satte da ester Aftale en Asten LyS i  et Vindue paa det Sted, hvor Muren var 
svagest, og derester rettedes nu all Skytset, saa at Muren sank sammen og det 
lykkedeS at storme Slottet; dette blev nedbmdt og sidm af detS Stene de to 
Ktrker Mlsted og ELinge opbygtzede.




