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F o r e r L n d r i t i g .

3?crrv«rende Efterretninger om R snn in ge  og Rolfsted  Sogne har 
jeg forfattet ester Opfordring og vedholdende Opmuntring af Hans 
Excellence Hr. Geheimeconferentsraad von B ü lo w  til Sanderumgaard, 
som i enRakkeafhalvhundredeAar har vcrrdiget rnig sit ligesaa trofaste 
Venffab, som sin ophsiede Bevaagenhed. Jeg har gjort mig Umage for 
at opfylde dette Hans Excellences Onffe; men om jeg har vcvret hel- 
dig nok den, kan jeg ingen Stemme have L at afgjore. M in Hensigt 
var ikke at Skn'ftet ffulde trykkes; men tun en Afffrivt deraf nedloeg' 
ges paa Fyens Stifts-Bibliothek i Odense, og at Manuffriptet selv 
ffulde forblive ved Ronninge Sognekald, til Efterretning for mine Efter- 
mcrnd i Embedet, der maatte onffe den om Adffilligt i Sognene, som 
de maaflee ellers aldrig ester min Dod ffulde kunne komme til Kund- 
ffab om; thi ikke allene har jeg kjendt Sognene mere end et halvt 
Seculum längere tilbage i Tiden; men jeg har ogsaa kjendt dem forend 
de bleve udffiftede af Fcelledffabet, saaledeö som de maaffee havde 
v«ret i flere Hundrede Aar, og jeg kjender dem i deres ncervcrrende 
Skikkelse ester Udffiftningen, der gav dem ncrsten i Cet og Alt en heel 
Forandring, og folgelig har jeg kjendt meget i dem og ved dem, som nu 
ikke mere kan sees, og som muligen, om ikke lang Tid, er reeyt glemt. 
At Stuftet nu er trykt, er ffeet ester forbemeldte Hans Excellences



senere Forlangende, som jeg vel strax undffyldte mig for, befrygtende 
at det ikke var det voerdt; men som jeg dog ikke künde undflaae mig 
for, da Hans Exceltence yttrede, at det var Hans Duffe og lagde til, 
at Han Selv vilde bekoste dets Trykning. Kan derfor Skristet ansees 
for at vcere af noget Vcerd, da er det Hans Excellence, som ene til- 
kommer Takken for dets Osentliggjsrelse.

Hvad Jndholdet af Esterretningerne selv angaaer, da har jeg for- 
fattet dem med den mutigste Nsiagtighed, ester den Kundffab jeg der- 
til har kunnet erholde. Jeg har navngivet Kilden, fta hvilken jeg har 
hentet enhver Efterretning, for saavidt der har voeret nogen, og hvor 
den ikke er noevnet, og altsaa siig Efterretning ene maae vorde troet 
paa mit Ord, da er samme ikke anderledes, end at Enhver som vil det, 
ifcer naar ikke for lang Tid gaaer hen, forinden, selv ved Underssgelse 
kan komme til Vished om deres Sandhed. At jeg eet eller andet Sted 
har maaffee voeret mere vidtlostig end behsvedes, kan vel voere; men ester 
min Formening ikke mere, end jeg troer udi Tiden for Visse dog ikke vil 
blive saa ukjoert. At Andre med den Kundffab, jeg har om Sognene, 
künde have forfattet Esterretningerne om dem fuldkomnere og bedre 
end jeg, det tilstaaer jeg med Selvoverbeviisning; thi jeg er en usvet 
Skribent og dertil en gammel Mand, hvrlket jeg haaber den günstige 
Loeser lader voere Undffyldnurg for hvad Ufuldkommenhed der maatte fin- 
des ved Skristet, Lsoer hvad Formen og Stilen er angaaende.— Skulde 
ellerö diöse mine Esterretninger, saaledeö som de ere, finde gode Men- 
rreffers Bifald og günstige Omdomme, da ffal samme ikke allene voere 
mig kjoert, men endog mere end Lon not for den Umage, jeg har havt 
med at forfatte dem.

F o r f a t t e r e n.
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R s n n i l lg e  og N o lfs te d  S o g n e  «dgjore et Pastorat; det fsrste er Hvvedsognet, det andet 
Anneret. .

1,

R o n n i n g e  S o g n .

D e t s  Bel iggenhed.

§ ) ! s n n in g e  S o g n  ligger i Fyens Aasum Herred under Odense Amt, midtveis 
imellem Odense og Nyborg, og naar Leengden tageö fra Ronninge Kirke af, ligger 
det2Mile fra enhver af diöseKjobstader, ligeledeö 2 M ile  fra Kjerteminde; men 
5 M ile  fra Svendborg. Det er mod Osten det yderste Sogn i Aasum Herred, 
og stoder for det meste mod Norden, men ganske mod Osten til Svendborg Amt. 
Det grandser mod Osten til Ullerölev og Schjellerup Sogne udi Vinding Herred; 
mod Sonden til Rolfsted Sogn ; mod Vesten til Davinde Sogn  i Aasum 
Herred, ril Sanderumgaardö og Veirupgaards Lvkker og Birkinde Sogn  i Bjerge 
Herred; og mod Norden deelö til benavnte Birkinde og deelö til Ullerölev Sogn. 
M od  Norden, hvor Nonninge Sogn  stoder paa Birkinde og Ullerölev Sogne, 
er omtrent lige for Ronninge Kirke trende störe opreiste Stene ved Hinanden, af 
hvilke enhver ligger i sit Herred; eftersom at der samleö Vind ing-, Bjer- 
ge- 01 Aasum Herreder, og er tillige Grandsefkjellet imellem Odense og 
Svendborg Ämter. Her ved diöse Herrederö Skjelstene stob tilforn benoevnte 
trende. Herrederö Tinghuus; men da det der laae tat ved den störe Landevei 
imellem Odense og Nyborg, og oste blev gjortVold paa af kaade eller berusede 
Reisende, blev det flyttet hen til Royrup Bye.

S o g n e t ö  f r i  og u f r i  H a r t k o r m  
Ronninge Sognö hete fri og usri Hartkorn er 278 Tdr. 4 Skpr. - Fdkr. 

i  Alb., og Skovskyld er 2 Tdr. z Skpr. i  Fdkr..2^ Alb.



Det f r i H a r t k o r n  er 47 Tdr. 6 Skp*. 2 Alb. og Skovffyld 6 
Skpr. i Alb.

Det ufrt H a r t k o r n  er 230 Tdr. 5 Skpr. z Fdkr. 2 Alb. og Skovflyld 
1 Tv. 5 Skpr. i  Fdkr. r ?  Alb. I  Sognet er 19 Tdr. Mollestyld.

Sognets T i e n d e S  T a x t  er n  Tdr., som er agtet til Afgivt i Korn 5 
Tdr. Rüg og 6 Tdr. Byg.

H v a d  der u d g j s r  R o n n i n g e  S o g n .
R^nninge Sogn  bestaaer af 2 Byer, som ere Kirkebyen Ronninge og R sy - 

rup B y ,  Lavindsgaard, z störe Vand noller, den fri Hovedgaard Ronningesoe- 
gaard oq den privelegerede Kro LangeffovS Kro. Enhver af disse Byer og 
Stedi-r anfsreö nu stykkeviis, mcd hvad til samme Hörer, og altsaa:

r.
R o n n i n g e  B y ,  benö B en ae vn el se  og h v ad  G a a r d e  og S t e d e r ,  

der l i gge p a a  dens  G r u n d .
I  Doetor Olsi ^Vornui Dsnicorav» I^idro «^vsrlo k^oniia

eonünenre hedder det, at Ronninge B y  har faaet sie Navn af eller efter en 
M and  ved Navn R ö n n e ,  hvis Gravhoi ffulde vare paa een afdens Marker, og 
at detteRönne, efter saa mange HundredeAaröForlob, er ved Udtalen bleven for- 
vandlet til R ö n n e  ')  og Ronninge, hvilket jeg vil ansee for at vaere n'gtigt, 
Lndtil Andre overbevise mig om det mere Rigtige. ) Gravhoien, hvorom Worin 
taler, er ikke at finde, i det mindste ikke under det Navn „Ronnes G ra v ",  
mev mindre Navnet stden Worms T»d sktilde vare forandret til Ravnes Hoi, hvtl- 
ket Navn en lilleH-i barer, somligger i den udfiottede Lundsgaards ene Lokke; maer» 
keligt er det dog, at Ronninge B y  eS störe E n g , som tun ligger 600 a 800 
Skridt fra denne H o i, kaldes t den gl. Matrikuls-Protocol af Aar 1684 Renne- 
mae '). Ikke destomindre anseerjeg benaonteRavnehoialtforubetydelig, tilat kunne 
vare Ronnes Gravhoi, estersom Worm paa anforte Sted ncrvner Rönne som en

-) W rrm s  M o n u m e u te r  Pa-, rzy i den 4de Bo-.

») 2  der svdlrge ^o ge eal bet vare almlndeligt, at de Gteder, hvor der er Ikeet Skov-Npdnkn-, 
taldeS «aaninge eller R-nnin^en af Rodnin-, hvormed Ordet Rydnmg d»navne- af den ak- 
mtndeligt Mand.

«) See Rennmgefoegaards Archiv.



mLgkl'g og anseet M and, og Hans Gravhei at v«re omringet med störe opreiste 
Stene '). Snarere vilde jeg troe, at Hans Gravhoi laae i ByenS Fladagermark, 
hvor tilfom var en stör og smukHoi, omgivet med 6c> megct störe opreiste Stene, 
og i den ene Ende 4 störe Stene med en endnu megct sierre oven paa. Heien, 
som jeg selv har maalt imedens den endnu var ubestadiget, var 6o Aleu i Lcrng- 
den og rz Alen i Breden, Langden Oster og Vesier; men da den ved ByenS 
Udffiftning blev udlagt til Gruuögrav, er den nu ikke mere til. Den havde 
intet andet Navn end Steenheien; thi Tiden havde udstettet denS egentlige Navn.

En  z a 4 Alen fra denne Hei mod Osten stod opreist en meget stör spidS 
Stcen.

Ronninge B y  er udffiftet tvende Gange z'iste Gang iAaret 1785 godsviiö, 
og anden Gang 1795 specielt, eller Mand for Mand.

Byen bestod, f.rend den forste Udskiftning, af 16 hele og halve Gaarde, for» 
uden Proeftegaarden og Degneboligen, 0925 Hufe, der alle, paa z Selveierhuse n«r, 
laae under Proprietairgodser, og alleHusene, undtagen 2, vare paa den Tid jordlose.

T il Ronningeseegaard horte da 8 Gaarde og 19 Hufe, til Ulrichsholm 
z Gaarde og z Hufe, til Hindemae z Gaarde, til Sanderumgaard r Gaard, 
til Hellerup i Gaard, og til SkouSboe r Huus med Jord til.

Ved ByenS ferste Udffistning tiltuffede Ronningesoegaards Eier, Enkefrue 
JusiitSraadinde Rasch, stg Hindemae trende Gaarde i Ronninge B y  for andet 
Gods i Schjellcrup Sogn , og en Gaard i Kappedrup B y ,  Rolfsted Sogn ; 
ligeledes tiltustede hun stg den Hellerup tilherende Gaard i Ronninge imod en 
Gaard, hun eiede i Ferrihlef B y ,  ved hvilker Gaardbytte Ronningesoegaards 
Eier nu stk 12 Gaarde i Ronninge, og da Gaardens ved denne Leilighed bleve 
gjorte lige i Hartkorn, stk hver af de n  Gaarde et Hartkorn af 7 Tdr. 6 Skpr. 
2 Fdkr. 2 Alb.; men den rate Gaard, som strax og ene efter den forste Udffifr- 
ning blev udflyttet til Ronninge störe M ae, stk derimod 8 Tdr. 2 Skpr. og 
r Fdkr. Hartkorn.

De  z Gaarde og z Hufe i Ronninge, som laae under Ulrichsholm, bleve 
kort efter den forste Udssiftning folgte; fsrst til Eieren afBiffopStaarup, HerredS- 
foged I w a r s e n ,  og af Ham et Aar derester til Eieren af Sanderumgaard, Hs.

')  Via- herester, hvor Worms Ord anfsreS.



Excellence Hr. Geheimeconferentsraad v. B ü l o w ,  som igjen kort derefter folgte 
de 2 Gaarde eil deres Beboere.

Ester den sidste Udjkiftning bleve 2 Gaarde og 5 Hufe afRonningessegaarbS 
nuvarende E ie r, Major Lemwigh,  udflyttede paa Marken; en Gaard udsiyttet 
afen Bonde tBekstrup, som havde kjobt den af bemeldte Major, og sildigere en 
af RonningesoegaardS forrige Gaarde af Eieren og Beboeren selv.

Jkkun faa Aar efter den sidste Udskiftning folgte Major Lemwigh alle sine 
fornavnte 12 Gaarde i og uden for R-nninge B y  til Beboerne selv, for den 
meget billige PriiS  zoo Rd. d. C. pr. Td. Hartkorn; ligeledeö folgte Han 5 
Hufe i Byen til deres Beboere; hvilke 12 Gaardes Sa lg , og fornavnte tvendes 
fra Sanderumgaard, havde til Folge, at diese nye Selveiere folgte igjen adjkil- 
lige Parceller af deres Iorder til Andre, som lystede at nedftrtte sig; hvorved 
siere nye baade Boelsteder og Hufe opstode saavel i Byen, som paa Markerne.

D e  siden Udffiftningen paa Byenö Marker udsiytteve Gaarde og Parcelsteder 
ere folgende:
1. L u n d S g a a r d , e n  Selveiergaard af Hartkorn 7 Tdr. 5 Skpr. 2 Alb., op- 

bygget i799 af Major Lemwigh til Ronninges-egaard, som 1805 folgte den til 
dens ifastehavcnde Beboer. Gaarden var tilforn den 2den Gaard fra Praste- 
gaarden af mod Vesten.

2. M a e g a a r d e n  ved ByenS störe Aamae, Maene eller Ronnemae kalbet, en 
Selveiergaard af Hartkorn 7 Tdr. z Skpr. 1 Fdkr. L Alb., opbygget 1786 afJu- 
stitsraadinde Rasch, og Anno 1805 af Major Lemwigh folgt til dens Feester. 
Gaarden laae tilforn paa den vettre S ide  af Rsnninge Prastegaard, tat op 
til Kornladen.

g. M a e l u n d ,  en Parcel af nastforrige Gaard, af Hartkorn 6 Skpr. z Fdkr. 
2; Alb., opbygget Anno 1818 af Eieren og Beboeren.

4. E t  HuuS med en liden Plet Jord tat ved, kaldet M o l l e r l o k k e h u s e t ,  op
bygget Anno 18 »6 af Mölleren HanS Pedersen i Bierne Molle.

5. N y b r o h u s e t ,  ved Ronninge og Schjellerup SogneS Markffjel, er opbygget 
»792 af Major lemwigh, som det tilhorer; det har 1 Skp. z Fdkr. Hartkorn.

6. O l d e l u n d S g a a r d e n ,  kaldet saaledeö efter Marken og den tat ved Gaarden 
liggende Mose, Oldemose, er en Selveiergaard af Hartkorn 5 Tdr. 2 Skpr.



z Fdkr. 2Z A lb., tilforn Ronningessegaard tilhsrende; den er udflyttet Aar 
i8  r 7 afdenS narvaerende Eier. Gaarden laae tilforn ved Ronninge-Aa, yderst 
i Byen mod Sydost. D e  Agre, som Gaarden nu staaer paa, hedte tilforn 
Jomfruagrene. .

7. O l d e l u n d s h u s e t ,  uden Hartkorn, et Lokkehuus til Ronningessegaard, op-
bygget 1792 af Major Lemwigh. -

Alle bisse Steder ligge i Byenö fordum saakaldte Oldelundsmark.
8. E l v e d h u s e t ,  saaledes kalbet efter Stedet, som hedder Elvedet, elter som 

det kaldes i den gl. Matric. Prot. Elleved'). Bemeldte ElvedhuuS er̂  
opbygget af Major Lemwigh Anno 1792.0g tilhorer Ham tilligemed Haveplet- 
ten; men Harlkornet 4 Skpr. z Fdkr. tilhorer derimod Beboeren selv.

9. Bes t er sko us h» r us ,  opbygget af Major Lemwigh 1799, og tilhorer Rorn  
ningesoegaard. Det har z Skpr. z Fkr. Hartkorn.

ro. L onghuset ,  et Selveierhuus, ved Ronninge gl. Long, hvoraf det har stk 
Navn. Det har z Skpr. 2 Fdkr. Hartkorn og er opbygget » 8 n .  .

n .  Et S e l v e i e r h u u s  tcrt ved Ronninge B y ,  og derfor uden Navn. Det 
har Hartkorn 2 Skpr. 2 Fdkr. 44 Alb., og er bygget 1316. ,

Alle disfe Hufe ligge i Byenö Faldagermark og ere opbygte siden ByenS 
Udjkiftning. Denne Mark kaldes Faldagermarken; men denS rette Navn,. 
troer jeg, er Faldagermarken, hvilket den kaldes i den gl. Matric. Protoc. *).

12. Leergravhuset ,  Ronningessegaard tilhsrende, har Hartkorn 5 Skpr. z 
Fdkr. 24 A lb; det er bygget 179z.

ig. MoUerg^ydehuset ,  et Selveierhuus, ved en V e i, som gaaer til Mellem- 
Mollen. Det har 7 Skpr. z Fdkr. iZ  Alb. Hartkorn, og er bygget 1309.

14. L i l le H o i b e r g g a a r d e n ,  en Selveiergaard ved Hoiberg. Gaardens 
Hartkorn er z Tdr. z Skpr. i Fdkr. 1 Alb.; den er opbggget 1799.« 
Denne Gaard var tilforn den n«st yderste Gaard i Ronninge mod Vesten, 
i den Ende af Byen, som ligger normest HoltS Molle. ,

«) RsnnlngcsSi.'gaards Archiv. 
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IZ. S t o r e  H o i b e r g g g a r d e n  ved fornarvnte Hoiberg. Den har 7 Tdr. 
6 Skpr. 2 Fdkr. 2 Alb. Hartkorn, er opbygget 5799 af Major Lemwtgh, 
og af Ham 1805 folgt eil Festeren og Beboeren. Gaarden laae tilforn i 
Ronninge ligeovcr for Pr«stegaarden, mod Norden.

16 S o p h i e n l u n d s h u s e t ,  et Selveierhuus med Hartkorn z Skpr. z Fdkr. 
^ Alb., opbygget 1302. ^

17. B i e r n e l o n g s h u s e t ,  ved Bierne Long, bygget 1802. HusetS Hartkorn 
i  Td. 6 Skpr. z Fdkr. 14 Alb.

18. K j e p p e h a u g h u s e t ,  vedKjeppehauge, tilhorer Ronningesoegaard, er byg
get af Major Lemwigh Anno 1787. Dets Hartkorn er 4 Skpr. r Fdkr. 
;  Alb.

19. B o r r e m o s e l o n g h u s e t ,  ved Borremos« Long, tilhorer Rsnningesoe- 
gaard, er opbygget ig iZ.  Dets Hartkorn er 4 Skpr.

20. B o r r e m o s e h u s e t  No. l ,  tilligemed de efterfelgende Hufe kalbet ester 
forncevnte Borremoselong, tilhorer Ronningesoegaard, er opbygget 1315 
og har Hartkorn g Skpr. 2 Fkr. 2 Alb.

2,. B o r r e m o s e h u s e t  No. 2, tilhorer Ronningesoegaard, har Hartkorn z Skpr. 
g Fdkr. og er bygget 18-5.

22. B o r r e m o s e h u s e t  No. z, tilhorer Ronningesoegaard, har Hartkorn z 
Skpr. z Fdkr. og er bygget 13» 5»

2z. B o r r e m o s e h u s e t  No. 4,  tilhorer Ronningesoegaard, har Hartkornz 
Skpr. z Fdkr., og er bygget 1815.

24. B o r r e m o s e h u s e t  No. 5, tilhorer Ronningesoegaard, har Hartkorn z 
Skpr. z Fdkr. og er bygget 1815«
Alle diese Gaarde og Huse ligge i Byens fordum kalbte Hoibergmark, af 

den Pore Bakke, som ligger i samme, der kaldeö Hoiberg eller Hoibjerg.
Gaardene ere udflyttede fra Byen, men Hüsene ere opstaaede af Parceller 

efter Udffistningen.
I  Ronninge B y  boer Sogneproesten og har der sin Proestegaard, som for 

det meste er god og velbygget; den bestaaer af 4 sammenbyggede Huuölanger, 
so rüden en Baggaard, hvor Gjodningen ligger.

T il Pwstegaarden ligger en Lyst- og Fruglhave, en Humlehave og endnu



en Have med et Andedam, Osten for Kirken. De lndeholde 24 Td. Land.
Prastegaarden staaer for 9 Tdr. r Fdkr. fri Hartkorn; men ikkun de 7 Tdr. -rSkpr. 

drives underPrastegaarden. D e  evrige 14 Skpr. i  F^kr., der ligge ved Royrup 
B y ,  har Huusmanden, som boer paa Gründen, for den lange Fraliggenheds 
Sky ld , i Faste.

PrastegaardenS hele Areal paa dens i B rug  havende 7 Tdr. 2 Skpr. Hartkorn 
er, foruden z Tdr. Land Tsrvemofe, L Alt 838,749 cmAlen, hvoraf de 223,540 
cm Alen ere Skov paa tuende Steder.

Prastens Lonning bestaaer i ^ Part af begge Sogneö Korn- og Qvag- 
tiende; Offer de z störe Hoitidödage; tilfaldige Accidentser i og udenfor Kirken, 
samt Paafferente og Melk af Sognene.

Ronninge Korntiende er ved approberet Tiendeforening i g n  overladt deTiende- 
pligtige selv. Vilkaarene findeS anforte herefter, hvor der tales om Kirkevasenet.

I  Rolfsted Sogn  har endnu ingen Tiendeforening fundet Sted.
Til Ronninge Sognekald ligger:

r. E n A n n e x g a a r d i  Rolfstcd B y ,  af Hartkorn 6 Tdr. z Skpr. 2 Alb. A f 
Venne har Prasten alle z Parker Korn- og Qvagtiende og al anden Herlighed.» 

2. E n M e n s a l g a a r d i  Ferritzlef B y  med Hartkorn 7 Tdr. 4 Skpr., af 
hvilken Prasten har Landgildekornet og alle z Parker Qvagtiende. 

z. ^ t B o e l s t e d  i Royrup af 14 Skpr. r Fdkr.: Hartkorn, PrastegaardenS ftr 
Taxe, af hvilket Prasten har ene Tienden og al Herlighed.

4. E t jordlest Fa s te  huuS  i Ronninge B y .
I  Ronninge B y  boer Skolelareren» som er Kirkesanger tillige. Han har 

en god fiirbygget Embedsbolig, og en temmelig stör, vel ankagt, og med mange Frugt-- 
traer forsynet, Have. Kaldet er, saalange ingen Forandring skeer med det, godt 
formedelst dets ikke ubetl)deUge Tilliggende. Til Kaldet er z Skpr. frt Hartkorn 
liggende tat ved Gaarden, samt 2 Tdr. z Skpr. ufri Hartkorn, som er Kirke- 
jord, hvilken Major Lemvigh tilRonningessegaard har perpetueret til Kaldet imod 
1 Td. B ygS  aarligErlagqelse. DeSforuden er til Kaldet anseelig Graöningöjord 
paa Ronninge og Royrup Marker udi een Strakning tat ved benavnte 19 Skpr^ 
Hartkorns Iordcr, altsammen temmelig nar ved Gaarden; saavelsom ogsaa samme- 
steds en fkjon Torvemose af omtrent z Tdr. Lands Storrelse geom» M .



Kirkesangeren üg Skoleloereren faaer aarlig » Td. D y g  af hver heel Gaard^ 
i Steder for Degnetraven in Natura, soin ellers var Hans Rettighed; og deS- 
foruden i  Skp. Rüg af. hver heel Gaard for Ringning, og en Skp. Ringebyg af' 
hver af de gl. Hufes Beboere. Han har aarlig io  Rbd. rede S o lv  af sal. 
Oberst Friis 's Legatum, for at lare 4 sättige Born  af Ronningeseegaards Gods/ 
at regne og skrlve. Ligeledes har Han aarlig 8M k . rede S o lv  fra Ronningesoegaard, 
for at reenholde Rascbernes reserverede aabne Begravelse i Ronninge Kirke, 
i Folge bcmeldte Families Legatum.

Sognets of fent l i ge S k o l e  er i Ronninge. Den er nu ibygget Skole- 
lstrerens og KirkesangerenS Bolig; men tilforn var Skalen i det andet HuuS 
fra Prastegaarden mod Osten. Den fidste Skolehvlder hedte Christen Limkilde, 
som var det endnu Aar 1730 ög nogle ').  Skolen, hvor den nu er, efterat 
Skoleholderembedet blev forenet med Dcgneembedet, ligger, som sagt, nu ibygget 
Degneboligen. Dens Bygning er 4 Fag Huus i Langden og Breden, opmuret 
af brandte Steen i Bindingsvoerk. I  Vinduerne ere störe Ruder, og Paneel 
omkring Daeggene indvendig. Skolen fik 1817 en Hovedreparation, den blev 
zjort hoiere til Lostet, Skorstenen sat om fra Gründen af, og en brandfri Kak- 
kelovn af bramdte Stene opsat ved den; den fik ny Overdeel af Tag, ^Bjelker, 
Lagter, Loft, flere nye Borde og Siddebcrnke; den blev tillige malet lyseblaae 
indvendig med Oliefarve. Denne Reparation kosiede Skoledistriktet 307 Rbd. 
Navnevoerdie.

Forend Udskiftningen var der i Ronninge g jordlose Hufe (men som 
nu alle have Jord), hvilke tilforn i mange Aar 'stedse bleve beboede af adelige 
Frokener, saasom: af Navnct Urne, Kaas, Friis, Hoppe, KjorbiH, ThilliH, 
Offenherg o.s.v.> samtafEnkefruer og Pmsteenkcr; men nu have Bonder tilkjobt 
fig diöse Huse til Selvbeboelse, undtagen et, som jeg har kjobt til Enkesarde for 
min Kone.

I  Ronninge B y  er So g n e t s  K i rke ,  der fra de cathol 7e Tider af hedder 
S t .  S o r e n S  Kirke. Kirken ligger paa en tlden Vakke, omtrentmidt i Byen, 
den er bygget af störe brandteMuursteen, samt taktet med rode Teglsteen, og er

' )  See Rsunlnge Alrkebog.



baade en stoerk og smuk Bygning. Vaabenhuset mod Sonden og Capellet mod 
Norden give den Anseelse af en KorSkirke. Kirken er i sig selv af Middel
storrelse. Hvad Aar den er bygget, videS ikke. Den har et stört og anseeligt 
Taarn, hvortil Opgangen er paa den sondre S ide  af Kirken. Udi Kirketaar- 
net ere L gode Klokker; den storste af dem har Major Lemwigh, KirkenS mrr- 
vcerende Eier, i Aaret 1791 ladet omstobe i Kjobenhavn, efterat den Aaret til- 
forn var revnet. Den blev igjen ophamgt i Taarnet dm zte August 1791, 
den veier netto 5 Skp. i  Lpd. og 14 Pd., Malmpanderne iberegnede '). 
Den gl. revnede Klokke veiede 4 Skpd. 8 Lpd. io  Pd. Paa denne stod og 
blev igjen sat, efterat den er omstobt:

Hl. ObristeQ krüs til Dviriozkolm loci äenire Llobbe omstobe oZ torbeäre 
^.nno 1717.

Og der neden under:
Ilsn xss n^e st 8. 1. Hr. IllAeoienr-OapitLin V. Dem^vrzb ti! koovillZoloegsarst 
^ono 1791.
Den kostede 400 Rdr. D .  C. at lade omstobe. Saavel den gamle som 

denne nye, havde og har en meget ssjon Lyd. Den anden og mindre Klokke 
er ogsaa god, og har ligeledes en behagelig Lyd. Paa denne Klokke staaer:
* H.nvo 1726 bsver könninge Kirkes kritroo Dois;6Io og Veldssroe Dr. Oberste 

Olnislen kriis til Deiringbolm !a6et 6enae klokke omstobe og kordväre; Ooä 
til L r e ,  vZ lVIeoizbeöLQ til lieoeste.

Oven omkring staaer paa den;

^nno Domini lVl. 0 . D. ro (det er 1410) Obriste Lreos Könningi kow

Hvilket uden Tvivl har staaet paa Klokken forend den blev omstobt. Den 
störe Klokke hoenger midr i Taarnet. Den mindre i et af Lydhullerne.

Kirken er indvendig, betragtet som Landöbykirke, smuk. Den er lyS, tor, 
og har, saa at sige, et mildt Udseende. KirkenS hele Langde er 4 * Al. og 6 
Tom. Choret er 7 Al. og 20 Tom. langt, 7 Al. og n  Tom. bredt, og 
8 Al. og 14 Tom. hoit. Den egenrlige Kirke, som har z Hvalvinger, er

' )  Mnninge Kirkebog.



25 Al. og r Tom. i Lamgden, n  Al. og z Tom. bred, og i o A t .  og 22 Toim 
hoi under Hvalvingerne. TaarnetS indvendige Lcrngdo er 8 Al. og 9 Tom., 
detö Brede io  A l., Hsiden under detS eneste Hvalving er 8 Al. og 6 Tom» 
Gangenö Brede i Kirken er 2 Al. og iz  Tom. I  Hel« Kirken er 3 Vinduer, 
1 i Choret, 2 paa hoire Side i den egentlige Kirke, r paa venftre, 1 b
Taarnet paa hoire Side og i  i Enden af samme, foruden 2 Capellet, sond 
give god Lysning i Kirken.

Altcrtavlen, som netop er 2 Al. og 15 Tom. hsi og bred, er meget smuö 
og passende til Choret. Den er Anno 172g betostet og skjoenket til Kirken af 
davor ende Sogneproest, Provst Eiler Christensen Kullerup og Hustru Karen 
Nielsdatter') .  Paa Altcrtavlen forestilles den hellige Nadveres Jndstiftelse, 
Christi KorSftrstelse, Begravelse og Opstandelse. Paa hver af TavlenS UVstder 
staae 2 af Evangelisterne, hver med sit Sindbillede.

Paa den nordre S ide  i Choret staaer Skriftestolen toet ved Alteret. Lige 
over for Skriftestolen staaer KirkesangerenS S to l mod Sonden, hvor den forst 
er sat i Aaret L8^9, da den tilforn stod neden for Alterfoden i Choret.

Paa Muren ta?t ved Henne Sto l hoengee. en Tavlepung af Solvbrokade meh, 
Solvfryndser oven om, og paa Stangen tat ved Pungen en liden So lo - 
klokke, paa hvilken staaer Bogstaverne tt. I 5. og U. 8. 0. 1727« Bogstas
verne betyde Hans Jorgensen og Hans Kone Hedvig Sophie AnderSdatter; Han 
havde voeret Skytte og hun Huusholderste hoe Oberste FritS paa R .  Seegaard. 
D e  boede og dode i Ellepindshufit.

Kladct foran Alteret er af lysegront Floiel med brede og «gte Solvgaloner, 
samme Overtrak har ogsaa den lille Stammet for Alteret. Paa Alteret, 
spr» er bekloedt med en fiin hvid D u g , hvorom er brede Kniplinger, staae 2 
smukke Malmlysestager. Her er en god fiin Meösestrrk, og 2 Meösehagler,- 
e  ̂ cpldro og en nyere.

Den oeldre er af karmofinrodt Floiel med Guldgakoner paa; isar meget 
brede Galoner bag paa, af hvilke Korset er bannet, hvorpaa med Solvnag» 
ler er.haftet en velgjort Figur af So lv ,. et Qparteer lang,, som ffal forestille.

») See Alcertavlen i Airke».



Christus korsfcrstet, over hviß Hoved er fastgjort en Solvboiel af en god Tom- 
mes Brede, paa hvilken staaer I. 1̂ . L. I. og under Fsdderne et Dodninge- 
Hoved, hvitende paa 2 krydslagte Been, begge Dele ogsaa a fS s lv .

Denne Messehagel er 1672 bekostet for Kirkens egne Penge, medenö
den tilhorte Kongcn; og havde kostet 22 Rdlr. D .  C. ')

Den anden og nyere Meösehagel er ligesom Alterklaedet af lysegront Flsiel, 
med brede ergte Selvgaloner paa, og grent Taft nndemeden. Denne Messe
Hagel, som har voeret overmaade smuk, blev 1755 forcrret til Kirken af Frue 
Geheimeraadinde Charlotte Amalia Sehestedt fod GerSdorph til Raunholt og R . 
Soegaard.

I  Choret ere Baenke til de Drenge, som synge i Kirken om Sen - og Hel- 
ligdage, at sidde paa, og en liden Kasse til Psalme-Nummerne.

Dobefonden staaer ret inden for Chorsdoren paa den nordre Side. Den 
er en stör, for oven fiirkantet med afstaarne Hierner, graamalet og med fort mar- 
moreret Kampesteen, r Al. og 12 Tom. hsi, og i Al. og 2 Tom. i Diame- 
ter, neben under Midten af den er den indknebet, og den nederste Deel dam 
ner en Fod.

Fondbakkenet er af Messing og saa stört, at det holder Kant med Stenen, 
det ligger udi. Inden for en Cirkel af 6^ Tommes Diameter staaer paa B u n 
den af Berkkenet Marie Bebudelse afbildet, nemlig: Marie knslende for et 
Alter eller Bedestol, og Engelen Gabriel ligeledes kncrlende med et Scepter i den 
venstre Haand, imellem diese er i Baggrunden en temmelig stör Urtepotte med 
hoie Blomster udi. Oventil seeö den Helligaand svoevende i en Dueö Skik- 
kelse. Uden om denne Cirkel laeses paa Latin med Munkeffrivt de samme Ka» 
rakterer eller Bogstaver, som findes paa de tre sverste Linier af sidste og fierde 
Tabel i Antiqvariste Annaler, udgivne ved den Kongelige Commission for Oldsa- 
gers Opbevaring, det tredie B iuds ferste Hefte. Benavnte Skrift eller Ka- 
rakterer indeholde en femdobbelt gientagen Satning, som atter har tre Foran- 
dringer, lydende saaledeS:

')  R-nvingessegaardS Archiv.



io  uomius cr»s»rs Vinginis lsnetD Hlstrrs Jesu 6Irrisü.

ia nomine esstss Viestnis lsnetss, in nomine iVletris Jesu 6ürisü, 0. f. v. ')»
Uden om denne Skrift er er» Krebs af Lilier, og atter ûden om denne 

syv Hiorte, som forfolges af Hunde, der syneS at bide dem i den venstre Forbov. 
Paa den sverste Rand er igjen en KcedS af Lilier, og uden om samme tolv 
Hiorte med Hunde ligesom de forrige. Paa Fadet findes Lngen Vaaben. DetS 
Stsrrelse l Diameter er l Alen Tomme.

Prcrdikestolen, der hviler paa en Figur, som ligner et brunt eller fort M en
nesse-Hoved, med en fiettet Krands oven om Hovedet * * ),  er ottekantet, den 
staaer strax neden for Choret, t«t op til Muren ved den ssndre S ide af den 
egen 'ige Kirke, den er simpel, men dog ret smuk, den er hvidmalet med for- 
gyldre Lister, og 4 aflange forte Tavler ere malede midt paa Fyldningen imel- 
lem Listerne paa den. Paa bisse forte Tavler staaer med forgyldte Bogstaver 
bibelsseSprog: saasomPs. öz.Haaber paa Herren rc., Pr<ed. 5. ForvarD inFodre., 
Pf. 26., En  Tingbederjegaf Herren rc., Pf. 122. Jegglardermigveddet, somersagt 
rc., ogsverst, ellerpaaKresningenafden, staaer: Salige ere de somboe i ditHuus. Den 
er ooen paa beklcedt med karmosinrsdt Floiel med Silke-Fr»-ndser omkring. M id t 
paa den staaer med forgyldte Bogstaver: O. v. det er: Gud min Borg  og 
lige neden derunder: Caspar Marchdanner Söffe Oldeland, tilligemed deres Vaa- 
ben r. Paa en af Opstanderne ved Opgangen til Prcedikestolen staaer det 
Aarstal iZ87 indhugget, tilligemed de Bogstaver iV. U. O. Aarötallet stger 
06 upaatvivleligt Prcedikeftolenß A?lde, og det saavel som Navne og Vaabener- 
ne paa den, at den gl. Marchdanner har bekostet den. D e  z Bogstaver paa 
Opftanderen betyde nok Mandens Navn, som har forftrrdiget de»». Over Pr«- 
dikestolen er en saakaldet Himmel. I  den sverste Hvoelving imod Choret Han
ger en stör Messing-Lysekrone. Naar undtageö Kirkepatronens tvende sverste 
Stole i Küken, som ventelig ere af lige Alder med Pradikestolen om ikke al- 
dre, vel bevarede og i god Stand, saa ere alle Stolene i Kjrken tilligemed 
KirkesangerenS af Nyt 173z bekostede af Kükens davarende Eier Justitsraad-

' )  Antiqvariske Annaler zdre Viuds iste Hefte Pag. 166.

*) mulig Et. Ssrens, estersom at Kitten hedder efter denne Helgen St. SerenS Kirke.
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Ende Rasch til Rminingesoegaard. Stolene, undtagen nogle stra r Enden af 
Kirken til Huusm-nd og unge Karle, have baade For- og Bagkladning, samt 
Dorre med Laase for. De  i Enden af Kirken have en heel F j - l  for oven til 
Rygstbd. Opstanderne ved Stolene ere simple; men smukke og varige. Udi 
Kirken er 24 nummererede Stole paa den hoire og 2; paa den venstre S ide , 
foruden de i Capellet, hvilke samtlige Frue Rasch i Aaret 1784 bekoftede ma- 
lede med lyS Kjodfarve, og Listerne paa dem med morkebruun Maling. P a -  
den overste Fruentimmerstol staaer AbildgaardS og Oldelandö Vaabener. Hvor- 
ledes disse ere komne der, veed jeg ikke; men det giver mig at formode, at 
en Abildgaard gift med en Oldeland har engang, om ikke eiet, saa dog beboet 
R . Soegaard, forend vam Raden fik Gaarden af Kong Frederich den 2den, 
og at disse da har bekostet de tvende sverste Kirkeftoke. Capellet, som er en 
stör og anseelig Udbygning paa Kirken, og af lige Hoide med den, blev i de 
catholste Tider brugt til at holde Messe udi, hvilket mange Ting tilstraekkelig 
nok b«re Vidne om, saasom: dets Storrelse og Jndretning, og at det ikke 
ved M uur er adffilt fra Kirken; men er aaben indtil den ved to störe bue-
dannede Porte eller Aabninger, i hvis Midte staaer en stör smuk Pille, til
hvilkcn Capellets tvende Gevaelvter siotte sig; derncrst viser det sig deraf, at 
der er en stör Rrnde ind i Muren, hvor Alterbordet har staaet, at Altertav- 
len endnu er til, og Hanger lige oven over hvor Alterbordet har staaet; (dog 
künde det voere muligt, at den har varet HsialteretS Tavle, i hvis Sted 
Provst Kullerup kostede den, som nu er der), at en gl. Lysekrone af Jernblik 
fra de catholffe Tider af endnu Hanger i Gevalvten lige for Altertavlen, at 
Capellets CHor er et godt Trin h-iere end Gulvet uden for samme, og endelig, 
at en 3 Qvarteer fra det Sted, hvor Alterbordct har staaet, er en aflang fiirkan- 
tet, men for oven afrundet Fordybning i Kirkemuren af i Al. Hoide, 14 Tom-
mers Brede, og L Al. Dybde, til at sirtte Rogelsekarret udi. Fornavnte
Altertavle i Capellets Chor er fiirkantet, 2 Al. 15 Tom. i Lamgden og Breden. 
Paa samme forestilleS hele Christi Lidelse i fmukr Bildhuggerarbeide, og Ansig- 
tcrne paa de mange Mennesser, som der forestilleS samlede, nogle som hand- 
lt„de og andre som Tilffuere eller Deeltagende i hvad der foregaaer, ere saa 
vel gjorte, og dereS Stillinger, Gebarder og Felelscr saa naturlige og udtryks-



fulde, at man maa undre sig derover. Den bensvnte catholske Lysekrone, som
er over -  Al. lang, er ikke uliig en Kjtrrne, der er lige bred oven og neben;
den er naben til alleSider, og har smaae Lyseplader allevegne udenomkring sig, 
samt en M«ngde leshcengende, i  Qvarteer lange, 4 brede, men i begge En- 
der spjdse, krufede Blikplader, enten til Zur, eller til at gjore Allarm; her 
er desuden ogsaa endeel Lyseringe til störe Lys. I  bette Capellets Chor
sidder fastgjort i Muren mod Norden en 15 Tommer lang og bred hvid M a r
morsteen, hvorpaa findes den gl. Caspar Marchda^ners Brystbillede og Vaa- 
ben, meget ziirligt udhugget. Hele Capellet er 8 Alay og z Tom. langt og 5 
Al. og 6 Tom. bredt, i enhver af dets Afdelinger, som er Choret den ene,
og det ovrige Rum  i Capellet den anden Afdeling. Choret er nu med et g
Alen heit Tralvaerk af Trar adffilt fra Kirken og den anden Deel af Capellet, 
og bruges som aaben Begravelse, tilforn for Urner og Friiser, men nu for 
Raffernes Familie. Fra bette Capellets forrige Chor, er, som sagt, et godt 
Fodtrin ned til detS anden Afdeling, i hvilken nu ere satte 6 Kirkestole til Huus- 
koner, ind imod Muren paa Gavlen, og 2 Stole paa tvcrs. I  denne Dcel 
af Capellet er fastgjort i Muren en stör fort Traetavle med blaamalct Ramme 
om, paa hvilken findeS med forgyldte Bogstaver optegnet alle Preesterne til Ronninge 
og Rolfsted fra Aaret 1522 til 2gde August 1748; den er bekostet af Provst 
Eilex Christensen Kullerup. I  Gavlen mod Norden af dctte Capel er overst et 
Lydhul i Muren, som man troer i de catholffe Tiber har varet brugt til en Kir- 
kfklykke for Capellet. I  Kirken ere adssillige murede Begravelser under Gulvet, 
» aaben og z som ere tildcrkkede med störe ziirligen udhugne Stene for oven. 
I  Choret strax neben for Kmrfaldet ved Alteret, er en aaben Begravelse, med 
Lyö- og Lufthul igjennem Muren mod Osten, og sorsynet med Jernstanger. 
Denne Begravelse var tilforn allene for Proesterne og deres Familie, hvis Liig 
den- ogsaa er fuld asi I  Chorsdoren udi Kirkegangen, imellem de tvende over- 
ste Stole, er en titlukt muret Begravelse under Gulvet, med en ziirlig Dcrk- 
selsteen, paa hvilken er udhugget en MandS og Qvindes Person i Legems S to r
relse, og sammeö Vaabener i Hjornerne. Mauden er afbilvet med Harnijk 
paa, samt Stridöoxe i den helre Haand, og Svaerd ved Eiden.



Inskriptionen paa Venne Steen er:
Uvr ligger Legraveo Lrligt; OS Vt-Ib)sr6i§6 Henriob V2M Ka6ea til Aünni'oge- 
söegs«r6 lom liüciv 1A77 «1. iLciv Oa§ i ^an., meä kalLisers üauslrue I^rue L s- 
tbrius LroekLuImu.?, lom lläriv 6. 2?cit; Dag i Als, rL^L. Ouä givv ävn» 
invcl alle trov 6bri's1»e o«m gigki Îig Opstanrlelse.
Strax neben for denne Begravelse ere 2 andre tillukte, murede Begravelser 

under Gulvet i Kirkegangen, med störe, smukke, Udhugne Stene over. I  den' 
overste ligger Sogneproesten Provst Soren Jwarsen W inum ; samt begge mine 
Formend i Embedet; hvem i den anden, videS ikke. Herforuden ere Liig be- 
gravede under Kirkegulvet hele Kirken igjennem; og Degnene have isaer havt 
dereS Begravelsesteder neben for den rette Kirkedor mod Vesten, hvor der findeS 4 
Stene med afdode DegneS Navne og DodSaar paa, hvorom mere herefter. I  
Capellet, udi den Deel af det, hvor Stolestaderne findeS, er en muret, stör, 
rummelig og luftig Begravelse under Gulvet; den gaaer hm under den over 
Jvrden vaerende aabne Begravelse, som udgjor CapelletS halve Deel, og igjen- 
nem et fiirkantet Hul paa Kirkemuren, med Jernstanger for, har den Lyö og Luft 
Osten fra. Denne Begravelse er egentlig VeN Marchdannerffe Familie-Begra- 
velse; underst i den staaer Familiens Stammefader Caspar Marchbanner; mer»' 
«den Liigpläde paa Hans Kiste. Ved Siden af Ham Hans Frue med denne 
Inskription paa Liigpladen:

üer liZZc-r bt:gravt:t serliZv og.^Velb^röige k'rae» k'rue Lopltt's OI«it:Iso6 S.6as- 
>l2reIi6anuLrs. Hun vsr loä ps» Veilegssrä ^irao 1676, Uno 6060 psa 

NöiuüoAeLveZriArä ^ v a v  265g 6. iZäv Lextowderz 64 ^ sr Osonuel, 
x!vv elc.
Paa en anden Kiste findest . . .

Paa en anden Kiste findeS:

Paa en anden Kiste findeS :
üvr lizgvr IrLgrsvvr serlige og Vvld^räigv ALaoä Usos Uai'ebckäoNer ül Loe-



g ssid , 8oin v-ir köä pss 6oI6ingüuu5 ^ovo 1697 ä. itzcle Als!, og «löäe äen § 
5sgi ^.vvo i 642. Oucl give Lco.
Paa en anden Kiste findeS:
Hei' Ügger degrsvet «rüge og Veld^rcÜge k'ruo ^noe V/ens^nen Vsos 5Isred- 
cianners til llöQoingesöegssrtl; som clü6e der pss Ossidvir 6. 196c 8e^l.

Paa en anden Kiste staaer:
e .  51. v .  16. I. u . 8. 25.
Paa en anden Kiste findeS:

st 1. kersues ') ;  og dsi<le6e 6 o ä  Vsm  i X.iöl>endsvn vcd et dsstigt og ütor- 
mo6votlig lilla lc l 6. io6e Oct. i 65i u8i lit ^läers 35äe ^»r 9 51ssneäer 2 3 
Vage. -Nrelen er i 6u6s. V asnä, Vegemet i 6ette Irrev —  dvor c!vt dviler og

Paa en anden Kiste findeS;

^niie 8opln's Assredäsnoer, fom vsr «rüg og Vcld^idige Also^ Ilenricd 
5Isreti6sQoer tü köQoivgeloegsaid Xongl. 5lsj. deüsüer 5Isjor til lleü  over 6et g r i 
llte ^ st. Ilogim. Vennes 5Ioäer Trüge o§ Veld^rcÜge krue kleüeüorrig l^sss; 
Vervs Vstterz tom vsr loci paa könningoloegssrä 1667 ä. i6äe Oct. og dsl- 
6e6e 6u«l Veoäe xss Laxxeclrup 1689 8. 2 kedr. uäi Veuäes Millers 21 ^ a r , 
3 51ssve6e r , 2 Vger og 3 Vage. Ou6 §!ve 0. l'. v.
Paa en anden Kiste findes:

Her muler ligger degrsvet Trüge og Vellr^tdixe 51svä nu lsüg Ilevricü Asareü- 
äsviier til Lömn'vgeloegssrl! Xovgl. 51sj-t§. velüelisltcr 5lsjor over 6et k^eoLe 
vstionsl üegiw eot til lle ü ; lom vsr loä xsa kooniogetoegssrä 2629 —  og <lö<le 
u6i ^Vik u6eo tor Veirev veä 6 oI6io§ ä . ivclo 51si 2674 —  etter st üsve 1e- 
Vet 45 ^sr. 6 u 6  g!ve Vsanew  0. v.
Paa en anden Kiste findes r
Ver uoävr dviler Trüge og Veld^rcÜge k'rue Velleborrig Lsss lom vsr givt 
törü me8 vu tsüg «rüge og Veld^räige 5lsuä üevricd Usrcdäsiuier til Ilön-

rr nu Debklsborg.



Paa en anden Kiste findes:
Her unäer kviler LrÜZe o§ Velb^räige Fomfr. Lirgitls K.irsUno Asgrcli6anrier, 
tour vsr köd paa Holmegsarä psa I-sv§t-Igllä ^nno 1666 —  Heo6e« ka6er vor

Men foruden bisse af den NarcliilgnnerL Familie (af hvilke vist endnu ere 
er, 2 a z Stykker til; men som ikke kan navngives, fordi at Ligpladerne paa 
Kisterne ere borte) ere der andre Kister, som gjemme Levningerne af andre agtvarr- 
dige adelige og nadelige Familier, der ere nedsatte i den, esterat de Llsrekasmrer 
ere uddode, og Kirken Lleven Andres Eiendom, saasom:

lom P2S köuningelooZggrLl 1769 —  71 ^ sr ggmmcl. krem. I^ieuleasot
^nsircss klunek, 5om ^vcle i Künniiixe 1764, 66 ^ sr Zsmmel, o§ Usos Löüer 
krue kc'glmeots^VLrleermeüeriQde KvdvlL^e Lslowe Sensen, 5om äöäe i k ö n - 
rlioge 1772 —  77 -4.gr gamwel;

foruden andre siere.

Udi der nu indrcttede Ligcapel over Jorden, som er den anden Deel af Kir- 
kens fomoevnte Udbygning; der tilforn kaldteS de F r i i s e r S  Begravelse, men 
som den R a S c h i s k e  Familie har reserveret stg for Estertiden til egen og ene Af- 
benyttclse; findeS paa en Kiste denne Jnscription r
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Her uu6er bviler 6er» Oü»se6le og Velbssrvo 8sl. k'rne —  k'rv Oelvig 8o^b!s 
Urne til Löanii»gsloegssr6, stgsngoo ^.lntnasnä lürgeo k'riiser t!1 Oir»6bolm. 
Deo 8sl. l^rue vsr lö6 »̂ss blslmoe 8lot i 8ebssvo 6. Als ^^ril 16Z0. Henker 
ka6er vsr 6eo Oöissöle og Velbr. Ore. Or. 8»vsrt Orne til üssru p , Li66er, 
Xoogl. Alsj. Oebe!merss6, Sigels 8tslmester og ^mtossQ6 over Orsxliolms 
l^mt; Oer»6es l>lo6er 6e»r Oüisröle og Velbr. krue k ro  Oelvig Oin6enovf til 
^uultebot», og bsl6e6e Ou6 Oe»6e x>ss Oen6es Oas»6 tornsevnte Loom ogelüe- 
gssr6 6en Zote ^^rril 1716 —  etter st llun bsv6e levet ber i 6enoe rr»öisoa»-

Kanterne paa denne Kiste ere allevegne beflagne med Kobberblik og opfyldte 
fra Ende til anden med adelige Vaabener.

Paa en anden Kiste finde-r
Her bviler 6ea Oüi'oeöle og Velbssrve vu tslige 7omtr. vsrbrs Ovlvig I^riis, 
tom vsr to6 pas kriisbolm » 8iellsr»6 16L0 6. 9 LLsi; Oen6es l^säer vsr 6er» 
Oö!se6ls og Velbr. Or. ^lürgeo kriis t!I b.!a6boln» X.ongl. l^lsj. Letali»igsn»si»6 
over Ouebolra- üruii»- og V^estervig l^m^ter » ^örre ^ llsn 6 ; Oen6es l>1o6er 
vsr 6ei» Oöis:6l6 og Velbr. krne Oelvig 8o^bis Oroe til Lünl»iogetöogssr6; og 
äö6e velbem. 6eove 8sl. liomtr. x ss  lleo6ss Asö6erllv Ossr6 lornsevvte küo^ 
r»illgetöegssr6 6. 286s August 17 »4 —  eiterst Oua bav6e levet i  6eaoeVer6eu 
j 63 ^ s r , 9 U ssoe6er, 3 Osge. 8iseleo Leo.
End staaer her en Ssster til nastforrige:
Llissbetb 8ox»bis k rü s, tom vsr tö6 pss Vsr6ebur>s i Isorge ^nvo »653 6. 6le 
-August, og 6060 psa 8öeb^eloegssr6') 6. »66e August 1702 z 4g ^ sr og »0 Osge 
gsmmel. llo a  6ö6e ugivt.
Paa en anden Kiste finde-:

O er uodvr bviler 6er» Oäise6Ie og Velbasroe ou talig bos Ou6 Hans Urne til 
Zanklerumg. —  tom vsr tö6 xs» Üoeskil6e Lispvgssr6 ^ sr »635 6eo »46e 5urü 
sk eltersltrevve Velber 6ige k^orsel6rez klsvs ^»6 er vsr 6ea Oöise6Iv og Velbssroe 
Or. 8ivsrt Orve til kssrup (Lce. r»t sntes) llnns lVIo6er 6cir klöi«6Ie og Velbr 
krue klelvig Oii»6errowtil lirulscdo>v; og Ks16e6e 6 u 6  llam L»ss klans k'L6teoe§r,sr6 
8so6ernmgsnr6 6. 2»6e luli »688; etter st lls o  bsv6e levet ber r Ver6eo » LZ 
l^sr og r blssne6, sevig levar 8iselen -ce.
Ogsaa denne Kiste- Kanter ere beflagne med Kobberblik, hvorpaa fidder lüt

ter adelige Vaabener fra Ende til anden.

Sk«! M  vare R-nninges-esaard.



Paa en anden Kiste findes: ^

ineä 18 Vorn velsiZvet ka6er; Han blev i sin Velstsn6 o§ ^ k k e  6en ssmme 
alu'ci; velsiullel i sin Vsndel o§ OinZanZ: ak Üöie o§ I^sve alliä vel^nriet 0A 
i sin v ö ä  sk 6u8 vel mo6ta§el.
Paa en anden Kiste findeö:

Her unäer Uemmes äet jor6iske sk 6en ktüissälo VA Velbasros krus Alslle 
Lopdia kssod lil künninZesöegssrll ! k^en —  kü6t ä. i88e Lept. 1709 st kor- 
Lriäre ktr. ksAimentsskriver ^n8reas Aluuek o§ k'rue Ue^evi§ I-so§kasr; Ki'vt

saa 6^rebsr en Dlo6er» O öä soin !n6lrsk äen 31 ^lai 1787. —  Ouäskr/Zr
Llsäerkissrii^deä 0. s. v. .
Paa en anden Kiste findeS: >

Hssders OverrnnixlillA st vööen  n6i IIvg8ommevs H'orasr —  Nswrens Ltwr- 
keste korskan^sninA udmLrker 6e I»er I»vi1en6e I^evnio§er s t äen » I^ivet k o r- 
6nm Vclro61e oZ VvUr^r^ige Ikr. VolratI» ^u§nsi Kasel» konZI. IVIsjeslset» t»1 
vsnm srk o§ i^orge krin»ier-k.ieutensnt veä ^orske I-ivreZinrent r!1 koäs; dvis 
L.eveli8 beZ^nöt o§ kuläenät xaa kse^reneZssräen ! k^en; köät 6. 276s Oeto- 
der 17^0 —  clöä 6. i66e ^anusri 1781; Hsns k'orsel^re Lai. ^nsu'tsrasä ^ok. 
(Hssp. Kasel» 0F eklerlsclte ^bsorßenäe krne krn iVlells Lo^liis ALunel», kooi 
meä ün» kliertesorg Le§rre6er Hen8es lrsslretuläo Löns sss üäli» v ö ä  —  korn- 
äen al. Lüskenäs oZ Venn er LekIsZer Iss kiser Vens og Lroäers saa dastiZs 
LorlAsnA.
Vi os e/ kan xss kviAdeäeos LölZer 0. s. v.
Paa en anden Kiste findeö:

sk
ltöis:8Ie VA Velbasrne krue ^.nne Csrlirins L-einvigl» tö6 Kasel» tü' kön- 
niv»csöe^aarä kö6t ^en 4 kedrnsri 1744, Zivi 6en aoäe v e e . 1784 w«ä ü r . 
iVlajor Llirislen von kem»vi§; äö6 äen i.? N si »817.

Herforuden findeö i denne Begravelse 2 Senner af sal. Landödommer
3*
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7okan .̂icob 0g FkUS Vlrieks 6atlirins fod Kasel,, som begge vare fodte og
dsde i Odense, nemlig koler Lemsou fodt den n  Ockbr. 1775, dod
den lZde Juli 1790, og 1eo6osius Lrll5t kieclerieb LlMus, sodt den I4de Fe
bruar 1779, dod den zote MartS 1790.

Kirken har 2 Dorre foruden Vaabenhuuödoren; den nederste, som er lige 
sor Alteret, brugeS kun til at fore Lig igjennem ind i Kirken; den er z Al. hoi, 
og i  Al. og n  Tom. bred, af Eeg. Den rette Kirkedor er en meget stark 
jernbestaget Egcdor, z Al. og i Qvartecr hoi, og r Al. og iz  Tom. bred; 
den er malet ligesom Kirkestolme. Vaabenhuusdoren er en gl. rodmalet Egedor, 
z Al. 9 Tom. hoi og i  Al. og 12 Tom. bred. Paa denne D o r  sees adjkillige 
Kuglehuller, og Hug som gjorte med Ore reent igjennem den, hvilke begge Dele, 
efter almindelig S a g n  i Sognet, ffal vare gjort af de Svenffe, da de i Kong 
Frederich den zdies Tid havde indtaget Fyen, sor at see om Byens Folk, der 
ved deres Ankomst skjulte sig, havde sogt ind i Kirken. Vaabenhuuset er 7 At» 
LZ Tom. langt, 6 Al. bredt og 4 Al. 2 Tom. hsit eller til Lostet.

Paa den sondre S ide  af Kirken er der udvendig 2 Stottepiller op til den, 
rakkende til Taget; i den mod Osten findeö en Fordybning, som Rundningen 
foroven iberegnet er 24 Al. hei, i  Al. z Qvarteer bred, og 4 Al. dyb, eller i 
Fordybningen, hvor man mener, der har i de catholsse Tider varet et Alter under 
aaben Himmel. Denne er z Al. og io  Tom. bred, den anden Pille derimod 
kunS 2 Al. og r r Tom. Kirkegaarden blev planeret 1819 og forsynet med For- 
tog og Gange.

Omkring Kirkegaarden er en Ringmuur af störe Kampestene. Kirkeporten er 
en hoi Stakkitport, som Hanger i tvende, af Major t e m w i g h  bekostede, h-ie 
veltilhuggede Steenpiller, tat ved samme er en Stakkitlaage, som Hamger i til- 
hugne Steenpale. Den anden Kirkelaage Hanger i de gammeldagS grundmurede 
Skuur. Begge Laagerne ere forsynede med Jerilriste.

T il Slutning anforeö endnu som Kirken vedkommende, at her er en park 
folvbeflaget Alterbog, 2 indvendig forgyldte Solv-Communion, Vagere; et til 
B ru g  i Kirken; og et til Syges Betjening i Huset; en indvendig forgyldt So lv - 
affe til at have Ablater udi, en Meösingbotte med Laag, at hente Vand i til 
Dobcfonden, og en rodmalet Egckiste til at gjemme Altertoiet udi.
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Sogneproesterne, som have voeret ved denne Kirke og Menighed med tillig« 
gende Annex Rolfsted, baade i og efter Reformationen, ere folgende:

1) Hr. M i c h e l  A n d e rse n ,  Han var vist den sidsie papististe og den forste
evangeliste Prcrst her paa Stedet; thi Han forestod Embedet Anno 1522, og 
dode Anno 1551. Paa Proestetavlen i Kirkens Capel findes anfort: at i Hr.
Michel Andersens Tid, udi Aaret 1529, begyndte man at synge danste Psal- 
mer, i det Sted Alting for holdteS paa Latin, som Almuen ikke forstod meget 
af. I  ovrigt findes intet mere om denne Mand. . .

2) Hr. J e n s  S in c h e l s e n ,  ellersomhanogsaakaldesSinchesen, anfores 
som Hr. Andersens Eftermand. Han stal have voeret Praest her fra Aaret 1551 
indtil Aaret 1557, da Han dode; videre findes ikke om Ham. M a n  finder in- 
gcnsteds at disse 2 Proester have voeret <gifte.

z )H r. T h o m a s J b s s e n  blev noestforriges Eftermand udi Aaret 1557. Fer- 
rihlef Kirke blev i Hans Tid nedbrudt og Sognet henlagt til Rolfsted. Iovrigt 
meldes intet om Ham i Sa lig  Bistop Jacob Madsens Tegnebog, uden at Hans 
Hustru hedte Bodild, og at Han havde med hende, blandt andre B o rn , en 
Datier ved Navn Maren, som blev gift med Eftermanden i Embedet, nok en 
Datter, som var ugift endnu ved Faderens D od , og 2 störe Karle, det er 
Ssnner. Hr. Thomas dode tredie Juledag ,590.

4) Hr. Lykke J e n se n ,  som stal voere fsdt omtrent 1551; men hvor, og 
af hvad Foroeldre videö ikke; var forst Capellan hos sin gamle Formand og 
Svigersader Hr. Thomas Jbssen, og siden Sogneprast for disse Menigheder. 
S a lig  Bistop Jacob Madsen giver Ham i sin Tegnebog det SkudSmaal, at Han 
praedikede vel og bevageligen, altsaa maa Han have havt gode Proedikegaver; 
men for svrigt taler Bistoppen ikke opbyggeligt om Ham, da det vidner om, at 
Han ikke levede som Han 1«rte; thi allerede i Aaret 1595 stob Hans Rygte kun 
stet, for Hans Forhold imod Hans Svigermoder, og for hcndeö Skyld imod 
Hans Kone; endstjondt der ogsaa kan have voeret nogen Skyld paa Svigermo- 
derenö S ide; thi det var uforsigtigt af hende, at hun tillod sine Ssnner, som 
tjente ube, at ligge hemmelig i Prarstegaarden om Natten uden Prarstenö M in - 
de, hvorved en Mand af Hr. Lykkcs Toenkemaade lettelig og ikke uden Grund 
maatte falbe paa de Tanker, at de nok dcrved betjente fig af Leiligheden paa



Hans Bekostning. Derimod beffyldte hun Ham for, at Han tilbageholdt den 
Deel hun ffulde have af Kalbet. D e  bleve bog denne Gang forligte med Hinan
den paa de Vilkaar, at EnkenS Senner ei ffulde vare Prcrsten til Byrde, og 
at Han rigtig ffulde betale hende bet Aftalte; men bette var kuns som et ildelcegt 
S a a r ,  der bryder op paa ny; thi 1596 den ivde Febr. maatte Hr. Lykke 
Jensen love at give Biffoppen Mag. Jacob Madsen sin ffriftlige Forpligtelse, 
om at begegne sin Hustru og hendes Moder bedre end hidtil, og ffulde de samt- 
lige i denne Henseende komme ud til Biffoppen. M en Hr. Lykke kom ikke; 
thi ffriver Biffoppen: „den der ffjuler sig, Hader Lyset". Jmidlertid da Biffop
pen strax derefter, den 2g April, maatte ud for at prcrdike over LauriH Straale 
paa Torpegaard, fik man Ham til at underffrive Forpligtelsen i ProvstenS og 
Hr. Morten Nielsen i Schiellerup, deres N«rv«relse. M en dette havde Hel
ler ikke endnu Bestandighed; thi r6or den 4de MartS maatte Han gjentage sit 
Loste i ProvstenS Nsrvaerelse. Og som Han var mod bisse, var Han ogsaa 
mod fin Medtjener Hr. Hans Egense. Denne blev efter BiffoppenS Sigende 
forfulgt af Hr. Lykke Jensen «den Sa g .  D e  bleve vel ved ProvstenS og Her- 
redsprasternes Mellemhandlinger forligte 1597, saaledeS at Hr. Hans ffulde 
have aarlig Lon io  Daler, rilligemed fri Kost, Seng og HuuS, hvorimod 
Hr. Hans lovede, at ville tjene til Mikkelsdag, naar Hr. Lykke vilde unde 
Ham HuuSfted. Endelig 1593 den 27 Juni bleve Proesterne kaldede sammen i 
Naraa, hvor Biffoppen var; da her ffulde eftersees Regnffabet imellem Hr. 
Lykke og Hr. Hans, som syntes at voere kaldede til Ncrraa; og da befandtes 
Hr. Lykke at varre Hr. Hans 7 Daler ffyldig, hvilke en anden Hr. Hans 
lovede uden Forhaling at betale til Michaelis paa Hr. Lykke Jensens Vegne. 
For Resten findeS intet mere om denne urolige M and, undtagen at Han i6oz 
den 9de April var paa Fraugbegaard, hvor Biffoppen da og var, og bad at 
Han vilde tilstcrde, at Hans —  Hr. Lykkes Tjener —  maatte oegte den Qvinde, 
som Han vax berygtet for. Hr. Lykke havde Lehnömandenö Knud RudS ffrift- 
lige Tilladelse dertil; men Biffoppen vilde ikke samtykke det, og vovede Hr. 
Lykke at gjore det, havde Han ingen Hjemmel etter Bistand hos Biffoppen at 
vente. Om dette har nogen Sammenhomg med det folgende videS ikke, nem- 
lig, at Hr. Lykke (saaledeS som finde- paa den ophcrngte Tavle i Kirken) er



Aar 1606 for Lesagtigheds Skyld afsat fta Embedet, og boede siden og dode i 
et, Proestegaarden tilhorende, Huu6 i Royrup B y ,  Ronninge Sogn, Fugl- 
sang kaldet').

z )H r. S o r e n J v a r s e n W in u m .  Paa nysnoevnte Tavle i Ronninge Kirke 
seeS, at denne M and d. 9de April 1606, blev kaldet til bisse Menigheder. 
Siden er Han 1626 den zdie April, af Bijkoppen og Herredsprcrsterne beffikket 
til Provst her L Aasum Herred, i Provst Laurih Oluffeus Sted udi Allerup, 
som just samme Dag blev begravet. Provst W inum dsde, esterat Han havde 
vcrret Praest i 46 Aar for diöse Menigheder, Anno 1652 i Jun i eller Juli M aa- 
ned, sSm seeö af Hans EftermandS Historie; og den 2ode October naestefter 
blev Hr. Claus Pedersen Nyborg i Lyndelse i Hans Sted udvalgt til Provst i 
Herredet. Hans Kone hedte Elisabeth Johansdatter, som seeS paa dereö Lig
steen i Rsnninge Kirke, der mest er udflidt. Uden Tvivl overlevede hun Ham; 
thi hvor hendes Dodsaar paa Ligstenen ffulde staae, staaer blot 16, og er ladet 
PladS til de ovrige Ta l, naar hun dode, som ventelig ere forglemte af Vedkom- 
mende. Dette er A lt hvad man hidindtil har kunnet finde om Ham.

I  Alb. Bartholins Afhandling Leripu's Osoorum findes Han ikke, fi^jondt 
der dog af Ham er udkommet en Ligproediken af Psal. C X III v. 5 - 7. over 
Caspar Marchdanner til Renningessegaard, trykt i Kjobenhavn Anno 1619. 
—  8. —  M .  Lind in vibliotk. Lradsesns p. 96 og 19z, naevner Ham; men 
de Esterretninger, som der gives om Ham, ere saare magre').  .

6) Hr. O t j  0 R a  6 mu 6 sen. Denne gode M and var fodt i Herrested P r« - 
stegaard udi Vinding Herred Anno 1625. HanS Fader Hr. RaSmuS LauriHen 
var Sogneproest sammestedS; Hans Moders Navn var Johanne RasnmSdatter. 
Han blev dimitteret fra Odense Skole Anno 1647, og indffrevet af HoiffolenS 
Prorector D r.  Thomas Bang den 2 2de Juli. Professor Peder Sporman var 
det Aars DecanuS. Til privat Praeceptor valgte Han M ag. Jorgen From. 
Han blev i Aaret 1652 den ibde Ju li af Bijkoppen D r. Laurih Jacobsen ind- 
viet til Sogneproest for Ronninge og Rolfsted Menigheder» A f  et Dokument,

' )  Blochs Fyenike Geistligheds Historie. 

») DlochS Fyenlke Geistligheds Historie.



som findes blandt Prastegaardens Papirer, sees, at Prastegaarden i Hans Em- 
bedstid har varet plyndret af de Svenffe, da de i Kong Frederich den zdies 
Tid havde indtaget Fyen; og at da ved den Leilighed adssillige af Prastearchivets 
vigtigste Papirer ere forkomne. I  Hans Embedstid miftede Ronninge Kald 2 
Parter af Boghvedetienden, ffjondt Prasten stedse tilforn havde havt alle z 
Parker, det Hr. Otto Rasmussen med et Tingsvidne beviiste, som endnu fin
des i Prerstearchivet; ventelig har Krigen saaledeö forringet Hans Omst«ndighe- 
der, at Han ikke har havt Evne til at vove noget paa Proces. Anno 1671 
den 2den Januari blev Han af D r.  Niels Bang beffikket eil Provst i Aasum 
Herred; Han dode d. 21 de August 1631, efter at have varet Praest for bisse 
Menigheder i naesten 29 Aar. Anno 1679 bekostede og ffjankede Han et smukt 
indvendig forgyldt Communionbager af S o lv  ril Rolfsted Kirke, som sees paa 
Foden af det. Han har gjort sig fortjent af sine Estermand i Kaldet derved, 
at Han har opfredet og indhegnet Proestegaardens tvende smaa Skove, der til 
hanö Tid vare enten forhuggede, eller af Creature bedarvede. Han var givt 
med en Maren Pedersdatter Humble, en Datter af Sognepraesten Hr. Peder 
Christensen Humble i Hesselager. Hun overlevede Ham og blev gift igjen med 
Estermanden i Kaldet; Han havde 2 Born  ved hende, nemlig:

1) Christen Ottesen, som blev Borgemester i Faaborg ').
2) Anne Sophia Ottesdatter, som blev gift forst med Praesten Hr. Ebel- 

toft i Aunslov, og derefter med Hr. Knud Lerche, Sogneprcrst for Aunslev og 
Bogense Menigheder, boende i Skalkendrup Praftegaard; thi i PrastegaardenS 
Papirer her findes et egenhandigt Brev af hende dat. Skalkendrup den i8de 
M arts 1717, hvor hun kalder sig S a l.  Knud Lercheö. Hun overlevede Hr. 
Lerche og boede fidcn i Ronninge i et H uus, som hendes Stedfader M ag. 
Thrane havde eiet og maaskee bygget, hvor hun, efter Antegnelse i Kirkebo
gen, dode Anno 1737, 32 Aar gammel.

8) Hr. M a g .  M a d S  B e r t e lse n  T h ro n e  blev Provst Otto Rasmussens 
Eftermand L Embedet. Han var fsdt i Korsser Anno 1660. Hans Fader var 
Raadmand Bertel Madsen Thrane sammesteds. Hans Moder hedte Johanne

Bilkop Blochs Fnensse Geistligheds Historie.



Pedersd.').  Han havde 2 Sostre, Klrstine og Karen Bertelsdat- 
ter, som seeS-af Rsnninge Klrkebog; men om Han havde fiere Sodstende, er 
mig ubekjendt. Han deponerede fra Slagelse Skole i Aaret r68z. A f  Hoi« 
stolenS Rector Mag. RaönmS Bartholin blev Han indstreven d. igdeJuli. De- 
canatet forvaltede dengang D r. Oluf Borch', og til privat Praeceptor fik Han 
D r. Caspar Bartholin, hvilken sidste ogfaa siden indtegnede Ham blande dereS 
Tal, som kjendes voerdige til den hoicste ZEresgrad i den verdslige Viisdom, 
nemlig Magister-Graden, under D r. O luf Römers Rectorat i Aaret 1700. 
Han blev af Kong Christian den zte, Aar 163 z den 29dr August, kaldet til 
Sognepmst for Ronninge og Rolfsted Menigheder, og solgelig maa Han voere 
bleven ordineret af Stiftetö Bistop D r. Thomas Kingv, med mindre, at Han 
som ordineret M and kan vare kommen andensteds fra hertil, som efter hanS 
Alder dog neppe er troligt. Han blev, som sagt, kaldet til disse Menigheder af 
Kong Christian den zte; Aarsagen dertil var, at Ronninge Kirke paa den Tiv 
tllhorte Köngen, af hvem den faa Aar derefter blev folgt til RonningesoegaarVS 
Eier Knud Urne. Kun meget lidet er det, som findeS optegnet om denne 
Mand. A t Han har vaeret en velstuderet M and, derfor vil vi lade Hans M a 
gistergrad vcrre öS fylüestgjorende BeviiS, og jeg har aldrlg Hort det modsatte om 
Ham; tvertimod bestyrkeS jeg endmere i hiin Tanks afdet S a g n ,  som nasten 
indtil denne Tid har vcrret om Ham i Sognst, nemlig: at Han künde mane, 
hvilket den almindelige M and i forrige Tider gjems troede om enhver l«rd 
Mand. See mere i Blochs Fyenste Gcistligtzeds Historie. M ag. M adS 
Thrane dode Anno 1702 den 6te April, i sit 42de Aar, efterat have i 17 
Aar vcrrct Prast ved disse Menigheder. Han var gift med stn Formands Enke 
Maren PederSdatter Humble; med hende holdt Han Bryflup den azde August 
rL86. D e  havde ingen Born  tilsammen; hun overlevede sin M and; mm 
dode omsider i dereS EiendomShuuS i Ronninge 1708, 73 Aar gl. —  HanS egen 
Moder dode ogsaa som Enke i Ronninge Prcestegaard, .og blev begravet 2 
Dage forend denne hendes S o n s  Dod, i Pt 72 Aar, Ham hrm. fra. .Corsoep.

' )  Ronninge Klrke-og.
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var kommen over at besoge i Hans Sygdom ').  Kor sin Svagheds Skyld 
kog Han 1701 en Capellan; men dcnne dode roUger efter Ordinationen. Mag. 
Thrane forte en Trane i sit Signete.

8) Hr. E i t e r  C h r is t e n se n  K u l le r u p  blev Mag. Thranes Eftermand 
ved disse Menigheder, Han var fodt i Kullerup Proestegaard 1670. Hans 
Fader var Hr. Christen Laurihen, Sogneproest for Kullerup og Refsvmdinge Menig
heder i Vinding Herred, som dode L Kullerust Prcrstegaard d. 24de Januare 
1705, 66 Aar gl. Hans Moder hedte ikke, som det anfores i Blochs
Fyenffe GeistlighedS Historie, S a ra ,  men Kirsten Christensdatter, efter An- 
tegnelse i R-nninge Kirkebog af vvennaevnte hendeS S o n  Hr. Kullerup selv; 
thi hun dode hos Ham L Ronninge Praestegaard 1703, i sit AlderS 67de Aar. 
DereS Epitaphium finde- paa en fort Marmorsteen i Kullerup Kirke. Efter 
GieSsingö Jubel-Lirrere ' ) ,  var Eiler Kullerup narr bestsgtet med sin FormandS 
Formand, Pxovst Otto Raömuösen, og Han havde en Broder ved Navn Lau« 
ritz, som var Sognepmst for Flodstrup og UllerSlev Menigheder. Hr. Eiler 
Kullerup blev 1 sin Ungdom sat i Nyborg latinffe Skole, fra hvilken Skole Han 
gik til Academiet Anno 1692. Doctor Caspar Bartholin indffrev Ham d.. 2vde 
Ju li,  som den, der det Aar forvaltede Rectoratet og Decanatet. Han udvalgte 
Professor Hans Blrcherod til sin private Praceptor. Efter fuldendt academiff 
Lob blev Han af EtatSraad Knud Urne, som davaerende Eier af Ronningesoe- 
gaard og Ronninge Kirke, Anno 1702 den i7de April kalbet til Sogneproest for 
Ronninge og Rolfsted Menigheder. Anno 172z d. izde M arts blev Han ud- 
valgt til Provst i Herredet, i den gl. Provst Christen Fischers Sted i Norre 
Lyndelse, som for Alderdoms Skyld havde frasagt sig Embedet. Provst Eiler Kut- 
lerup dode Anno 1748 den 2z August, 73 Aar gl., efterat Han havde vae- 
ret Proest ved diese Menigheder i 46 Aar. Biskop Christian Ramus holdt Lig- 
pradiken over Ham. For AlderS og Svagheds Skyld tog Han en Capellan det 
pdste Aar Han levede. Han havde varet r  Gange gift, uden at have havt B o r»

' )  Rsunlnge Kirkedog.
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imd nogeri af har,6 Koner. Han var forst gift mrd Jornfr. Karen Nielsbatter 
Gjodesen, en Datt-r af Hr. Niels Gjodesen, Sogneprast for Aggernas og 
Hundstrup Menighcder, samt Provst vver Skam  Herred. Hun dsde Annö 
I7Z0 den Zite August. Hendes Minde for utrirttelig VirksoMhed og HuuSs 
fiid bevareS indrit denne Tid endnll i Sognet. Anden Gang giftede Han sig 
med Jomfrue Dorthe Elisabeth Struch, en Datter af Hr. Johan Struch, Segne- 
proest for Ncrraa og Hoirup Menigheder i bemeldte Skam  Herred. Hun flyttede 
til Odense efter hendes Mands Dod , hvor hun dode 177z, 70 Aar gl.
Moerkeligt er det, at hendes Mand selv havde vwret Fadder ved hendes Daab. 
Provst Kullerup var i sit EmbedS Forelse baade som Prast og Pwvst en meget 
ordentlig og nidkjcrr Mand. Han vaagede ogsaa tilborligen over sine KirkerS 
Rcttigheder, saasom: da Eieren af Hellerup ville flytte Rolfsteds bekjendte ffjen» 
ne Kirkeklokkcr til Hellerup, satte Han sig saa kräftig derimod, at der blev in
tet af. Han har bygget den vestre Loengde af Proestegaarden, som er
35 Fag. Han har ladet tilhugge 4t meget ffjont og stört Vandtrug
og en Va ff af Steen, som Hegge ere i Proestegaarden. M en  isirr 
har Provst Kullerup gjort sig fortjent af Efterkommerne derved, at Haft 
Anno 1728 har bekostet og sî janket til Ronninge Kirke den nuvaerende 
Altertavle, söm baade er smuk og vel passende til Stedet. Ligeledes har Han 
bekostet Äriftestolen og Knaefaldet for Alteret i bemeldte Kirke; samt ogsaa i 
samme Kirkes Capel ladet opscrtte den foromtalte störe smnkke Tavle. Denne 
Tavle er Gründen til de her anfsrte Efterretninger om de Sognepraster, som have 
varet ved diese Menigheder fra Reformationen indtil 2zde August 1743; den ogsaa 
Sa l.  Bijkop Bloch i Hans Fyenske GeistlighedS Historie isirr har bygget paa, hvad 
bisse Sogne angaaer. Hvad Tilleeg her i bette ringe Skrift sindes eil Biskop 
BlochS givne Efterretninger, er tilfeiet af mig selv, efter den Knndffab jeg 
har kunnet honte af Documenter her i Proestearchivet, af Kirkebsgerne, af trykte 
Skrifter og af Sagn  i Sognet.
 ̂ 9) Hr. N i e l s  C h r is t ia n  B e n d z  blev Sogneproest for bisse Menigheder
efter afdode Provst Kullerup, hvis Medtjener Han var j Provstens sidste Leve- 
aar. Han var fsdt paa Aarslefgaarden t Aarslef Sogn  udi Vinding Herred, 
Annexet til Naraa i Aasum Herred, hvilken Gaard Hans Faedre i mange Aar,



S o n  efter Fader, havde beboet. HanS Fader hedte Lauriß Nielsen Bendz, 
som ingen Kongl. Betjening havde; dog havde Han i Kong Frederich den 4des 
T id , medens Krigen varede med Sverrig, voeret Lieutenant ved det Fyenffe 
Landvoern. HanS Moder hedte Petronelle ChristianSdatter Molmarch, enDat
ter af Raadmand, Tolder og Postmester Christian Jensen Molmarch i Faaborg, 
og Moder, Else Henriksdatter Griff, en Datter af Sogneprirsten Hr. Henrich 
Mortensen Griff i Faaborg. Faderen Lauriß Nielsen Bendz var fsdt paa be- 
n«vnte Aarslefgaard 1675 den rste August og dode i Aaret 1744. Moderen, 
som efter MandenS D od  opholdt sig hoS fornavnte hendes S o n ,  dsde i Ron- 
ninge Prorstegaard Anno 1761 den 24 August, g> Aar og 7 Maaneder gam
mel. Niels Christian Bendz gik forst i Faaborg latinffe Skole, og ved 
denS Nedloeggelse kom Han i Odense Skole, fra hvilken Han S t .  HanSdaq 17z- 
gik til Aeademiet med Testimonium af SkotenS davcerende Rector Professor 
Thomas Aaby. Han opholdt sig 6 a 7 Aar i Kjobenhavn, og tog tmidlertid 
alle sine Examina, og prcrdikede for D im is under Professor Steenbuch over den 
Ham givne Text Joh, r6 ,  V .  22. Han conditionerede siden i io  Aar, 
indtil Han i Aaret 1748 blev af HanS Formand Provst Kullerup forlangt og 
kaldet at voere HanS Medtjener, hvortil Han, efter erholdt Kongelig atlernaadigst 
Confirmation, blev afBiffoppen, Hr, Christian Ram us, den rode April i bemeldte 
Aar prdineret i Odense; men da den gl. Provst Kullerup dsde den 2zde August 
«oestefter, blev Han endnu udt samme Aar Sognepraest for diese Menigheder 1 
Folge det Kongelige eonfirmerede Ventebrev, Han havde paa Kaldet af Over, 
krigssecretairinde Korbiß, fodt Harstal til Hellerup. Han forestod Embedct 
som Sognepraest indtil sin D o d ,  den ute  August 1778, efter at have varret 
Prast for disse Menigheder i zo Aar. Han byggede Stuehuset i Prastegaar- 
jden, og anlagde Lysthaven med H«kke og Gange. Han indlod sig 1749 den 
azde Sept. i ZEgteskab med Jomfrue Ellen Dorthea Brink, en Datter af 
CancellieaSseSsor Niels B rink  til Tidselholt her i Fyen, og Fr. Wibeche Christi
ane Hjort, en Datter af Sogneprarsten Hr. Hans Hjort i Steenstrup. Hans 
Enke dode HoS hendes S o n  L Ronninge Prastegaard den 8de Jun i 1736, 59 
Aar gammel. D e  vare t deres ZEgtejkab af Gud velsignede med io  B o rn ,  
som ere: ?



1) N ie l s  B r i n k  B e n d z ,  fodr 1750, dod 1755.
2) Lau ritz  M a r t i n  B e n d z ,  fodt 1751 d. 31 August, er Etatsraad, 

Borgemester og AuctionSdirecteur i Odense. Han var, indtil LandStinget gik 
ind, i endeel Aar virkelig Landsdommer i Fyen og Langeland. Han har 
varret 2 Gange gift, forst med Jfr. Elisabeth Hedevig Aagaard, en 
Dattrr af forrige Sogneprast Hr. Jens Aagaard til Saaby og Kidserup 
Menigheder i Sjelland, med hvem Han havde 4 B o rn ;  dermrst med 
Jfr. Regine Christence Bang, en Datter af JustitSraad og AmtSforvalter 
Bang i Odense, med hvem Han har havt 8te Born.

z) J o h a n  C h r is to p h e r  B e n d z ,  som er mig selv.
4) N ie l s  B r i n k  B e n d z ,  fodt den i4de Novbr. 1754, Er af Karakteer 

Overauditeur, men i Embede Overbirkedommer i Grevffabet Laurvig i Nor» 
ge. Han indlod sig udi Aaret 1733, den 17 Oktober, i ZEgteskab med 
Jfr. Inger Bugge af bemeldte Laurvig, med hvem Han har ü levende 
B srn .

5) W ib e ch e  C h r is t ia n e  B e n d z ,  fodt 1756 den azdeJuni, -lev 1778 
den 7de August gift med Thomas Bagger Lütken Amtsforvalter over Lun- 
den«6 og Boflinge Ämter i Jylland. I  deres ZEgteffab bleve de velsignede 
med iL  Born. Han dode i Embedet udi Ringkjsbing 1805, den zs 
Septb. Hun dode sammesteds d. azde August 1806.

6) E l i a s  B r i n k  B e n d z ,  fodt d. izde Novbr. 1757» Han er Jnspek»
teur og Regnstabsforer ved Fodsels- og Pleiestistelsen i Kj-benhavn og 
ugivt.

7) P e t ro n e lls  H e lene  B e n d z ,  fodt og dod 1759.
8) P e t ro n e lle  Helene B e n d z ,  fodt den 8de Januar! 1761, erForstan-

derinde ved det Woernffe Institut paa Frederichsberg, og ugift.
9) J o h a n  C a s p a r  F re d e r ich  B e n d z ,  fodt d. a6de M a i 176z. Han 

dod« som andc« Styrmand den a8de M a i 1785 paa et af det Vestindtjke 
CompagnieS Skibe, og ligger begravet paa 6« k'rancois.

Lo) M e t te  S o p h ia  B e n d z ,  fsdt den 6te Ju li 1767. Hun blev 1787 
gift med Johan Fuglsang, HerredSfoged i Ulfborg og Hind Herreder s



Ribe S tift ,  som dode fra hende iZ<>6, meb hvem hun havde 6 B e rn , af 
hvilke kun 3 til denne Tid leve.

Hr. N ie l s  C h r i s t ia n  B e n d z  havde en eneste Broder, ved Navn 
Morten Bendz, fodt 1709 den zte Juni. Han var Borgemester, Bye- 
foged, Postmester m. m. i Kjerteminde. Han dode den aide November
1772. Han var gift med en Jfr. Sophia Caroline Möller fra Lundsgaard, ved 
hvem Han havde 5 B o rn ,  af hvilke den oeldste S o n  LauriH Christian 
Bendz, fsdt den zte M a i 1749, blev Hans Eftermand i Embedet, 
og givt 1781 med SogneprarstenS Hr. SchonningS Darttr i Nyborg, Jfr. 
Jngeborg Nicoline Schonning, med hvem Han havde 2 Dottre. Han dode 
1796« Hun dode 1803. D e  andre Morten Bendz'S B orn  bleve alle velfor« 
sorgede.

ro) Den narvserende Sognepraest for Ronninge og Rolfsted Menigheder, 
kr jeg, J o h a n  C h r is to p h e r  B e n d z ,  m S o n  af noestforrige, fodt i R on
ninge Prastegaard d. i6de M arts 175z. Efterat have nydt privat Informa
tion hjemme, reiste jeg tilligemed min yngre Broder, Niels B rink Bendz, S t .  
HanSdag 1771 til Univerfitetet i Kjobenhavn, havende med os Rector M ag. 
Hans Svanes Testimonium i Nyborg. V i  forbleve begge i Kjobenhavn ester 
erholdt Examen Artium, indtil vi den azde M a i 1772 havde erholdt Exa
men Philosophicum. De Herrer ProfeSsorerS Foreleesninger, som vi til sidst- 
noevnte Examen horte, vare iscrr I .  C. Kalls (hvem jeg havde udvalgt til min 
private Praceptor) Horrebows, Obelitze«, Risbrigh«, KrahensteinS og Wad- 
skjoerS. E t halvt Aar efter erholdt Examen Philosophicum drog jeg i den mig 
anbudne Condition paa Veirup som Informator ved dalevende Major Hans 
Brochenhuus v. Lowenhjelms B o m ,  i hvilken jeg isar informerede Hans S e n 
ner: i)  Erich, 2) Christian Bülow og z) Hans Frederich Johan; de 2 forste 
dode 1776 og 1773 paa Landcadet-Academiet i Kjobenhavn, den zdie er den 
mervaerende Eier af Wekrup, Kammerhcrre og Major v. Lowenhjelm. Efterat 
have forladt Veirup Michels-Dag 1775, reiste j-g igjen til Kjobenhavn, for at 
erholde den theologisse EmbedSexamen, hvor jeg forblev i Aar. D e  Her
rer ProfeSsorerS Collegier, som jeg til denne Examen freqventerede, vare iftrr 
den gl. D r. P . Holms, D r. N .  E. Balles og D r. Jansons. Den 8te Sep 



tember 1778 underkastede jeg mig benawnte Examen, og kort derester praedikede 
;eg for D im is i Frue Kirke linder D r. Janson over den givne Text 2 Tim. 1 , 
12. Jeg havde gjerne efter erholdt Attestats forblevet loengere ved Academiet; 
men indtrufne Omstcendigheder forbod det; thi medenS jeg tog Attestats, 
dode min gamle Fader. Patroneösen til Ronninge Kirke, Enkefrue JustitSraad- 
inde Rasch til R .  Soegaard havde da den Godhed for mig, at kalbe mig til 
Sogneproest for bisse Menigheder i min Sa l.  Faders Sted. HendeS Kaldsbrev 
er dateret d. i zde Sept. 1778, hvilket af Hans Majestät Köngen allernaadigst 
blev confirmeret den 7de Oktober ncrstefter. Jeg forlod kort derefter Kjobenhavn 
og reiste hjem til min Bestemmelse. Ester min Hjemkomst praedikede jeg d. izde 
November samme Aar udi S t .  Knuds Kirke i Odense for Biffop Jacob Ram us, 
over den mig forelagte Tert, Psalm. 34 v. 20. Den 4de December blev jeg til- 
ligemed Hr. Caspar Sibbern, Sogneprsst i Lunde udi Lunde Herred, ordineret i 
S t .  KnudS Kirke af bemeldte Bijkop, og den i6de nastefter, som var zdie 
Sondag t Advent, indsat i Ronninge sg Rolfsted Kicker, som Sognepraest for 
bisse Menigheder, af HerredSprovsten Hr. Mathias Eilschou i Fraugde. Anno 
1780 d. izde December indlod jeg mig i ZEgtessab med Jfr. Catharina Maria  
B a n g , som er fodt paa Lethraborg i Sjelland d. 2lde Ju li 176z, hvor hen- 
deö Foroeldre da boede, og over hvilket Grevffab HendeS Fader da var Inspek
teur, men derefter Amteforvalter i Ringsted, og tilsidst Justitsraad og Amts- 
forvalter i Odense, hvor Han dode den gte Martö 1796 i sie AlderS 59 Aar. 
HendeS Moder hedte Regine M aria  Hagendahl, som var fodt i Frederichshald 
i  Norge, hvor HendeS Forceldre, Byeffriver LauriH Hagendahl og Edele fodt 
Archtander, boede og dode'). M in  KoneS Moder dode paa Lethraborg 1764 
i Barselseng efter HendeS forste og eneste S e n  Niels Christian Bang» som er 
Skibscapitain i Nordamerica og Borger i Boston, hvor Han har giftet sig med 
en Enke, ved hvilken Han har adffillige Born. M in  Kone med mig har Gud 
i voreS A?gttffab velsignet med folgende B o rn :

1) Ja c o b  J o h a n  B e n d z ,  fodt den 4de Sept. 1731, er Foged i 
Vrke- og Guldals Fogderie i Norge og Ridder af den sveujke Vasaorden. Han

-) ArchtanderneS Glagtregsster i GieSstngs Jubellarere zdle Deel- »sie Dwb.



indgik den n  August i8 io  ZEgtestab med Freken Cathrine de Lilienskjold fra 
Jemteland, med hvem Han har z Born.

2) N i e l s  C h r is t ia n  B e n d z ,  fodt den rode August 1782, depone- 
rede 1301 i Oktober Maaned fra Odense Stole, med Testimonium af Rector 
og Professor Heiberg. Han laae i Kjebenhavn til Attestats, medenS Byen 
blev bombarderet af de Engelffe, og var i KongenS Livkorpö. Efterat vare 
bleven farbig fra Academiet, blev Han ig io  personel Capellan Ho6 Sogneprasten 
og Provsten Niels Rudolph Su h r  i Rudkjobing paa Langeland, hvor Han var 
indtil ProvstenS D od  d. izde Ju li i g n .  Derefter blev Han Hjelpeproest hos den 
svagelige Sogneprast Hr. Leth i Svanninge, hvor Han forblev indtil Hans Dod  
i8 l2 .  Anno i8 iz  den zdie Sept. blev Han efter S .  T. Frue Geheimeconfe- 
rentsraadinde de Sehested Juels Forstag kaldet af Hans Majestaet Köngen til 
Sogneprast for Ssllinge og Hellerup Menigheder, og som saadan indsat den 
i8de Ssnd ag  efter Trinitatis af Hr. AmtSprovst Wedel i Skaarup. T il storste 
Stade for Ham var Sollinge Prastegaard ganste afbrandt den 2 ade MartS 
stdstn«vnte Aar. Udhusene bleve vel igjen opforte 1814 af den forrige Prast 
Hr. Andresen, som blev forflyttet til Sognekaldet i Bogense; men Stuehuset 
er ved Stiftsovrighedenö Foranstaltning i Aaret i8»9  ferst igjen blevet bygget, 
af Grundmuur, dog paa Hans Bekostning ved Afdrag og Renter af 
Capitalen i visse Aar. Den 9de Oct. 181z tndlod Han stg i ZEgtestab med 
Jfr. Frederiche Christiane S u h r ,  en Datter af foranforte Provst S u h r ,  og 
Hustrue Lovise fod Freiborg. I  deres ZEgteffab ere de velsignede med z B e rn ,  
af hvilke de 2 leve.

z) V o l r a t h  A u g u s t  B e n d ^ ,  fodt den n  Oct. 178z, bebe som 
Student i Kjobenhavn d. i?de Apr. rgoa.

4) C h r is t ia n  C a r l  B e n d z ,  fodt d. 7de Nov. 1784, blev »807 ' 
Fri-Corporal, og efter erholdr Dramen 1803, Lieutenant ved de annecterede 
Batailloner; stden Premier-Lieutenant. M en  ved Krigenö Ende tog Han sm 
Afsted med Kongl. allernaadigst Loste om Befordring til et verdsligt Embede.

5) R e g in e  M a r i e  B e n d z ,  fodt den gc» Jan. 1786, blev den >6de" 
Oct. i g n  gist med Hr. Niels OlivariuS, Sogneprast for Schjellerup og Ellinge 
Menigheder. I  deres 2Egtestab ere de af Gud velsignede med 2 Sonner.



6) J o h a n  C a s p a r  F rede rich  B e n d z ,  fodt -en 2;de Ju li r ?8 7 ,  
var Som and med StyrmandS Examcn, men drllknede den sdenJuli 1807 paa 
KjobenhavnS Rhcd, ved estcr Hjcmkemsten fra en Vestindiereise at tage Topsei
let ned.

7) M a r t i n  B e n d z ,  fodt d. 2zde April 1789, er Borger og Urte- 
kroemmer i Kjobenhavn. Han indlod sig den 2gde Novbr. i z n  i 2Egteffab 
med Jfr. Hedevig Rcborg Wisch, en Datter af forrige Postmester og HoSpi
talsforstander MarchuS August Wisch og Hustru Ellen Christine Christensen i 
Frederichsborg. De  have 5 Born.

8) F re d e r ich  B e n d z ,  fodt og dod ,79t.
9) F re d e r ich  L u d v ig  B e n d z ,  fod d. 9de M a rt- 179s; Auderede 

Chirurgien; dode d. zote M a i r8*z.
10) A d o lp h  B e n d z ,  fodt d. 27de Oktober 1793, er Revisor ved 

RoraaS Kobbervoerk i Norge.
n )  W ilh e lm in e  C a ro l in e  B e n d z ,  fsdt den 9-r Juni 1795. Huy 

blev givt d. 2?de August i8>Z med Skibsmagler Christian Andreas Jacobsen i 
Kjobenhavn. DercS 2Egtcffab har afgivet dem z Senner..

12) C h r is t e n  Lem w igh  B e n d z ,  fodt d. zode Jun i ,800, dod d. 
zdie Septbr. 1819. Han var, forend Han blev svagelig, Larling paa Salo- 
monS Aporhek i Kjobenhavn.

Jeg har bygget 42 Fag HuuS paa Pröestegaarden, af hvilke de 26 Fag
er Portlangden.

PrastegaardenS Jorder bekostede jeg i Aaret 1785 udjkiftede af Falledsffa» 
bet. Aar ,794 bekostede jeg ligeledeS BoelstedetS i Royrup, og Aar 1798 
AnnexgaardenS.

Capellanerne, som habe vseret ved Ronninge og Rolfsted Menlgheder ere 
folgende:

1) Hr. J a c o b  H in d se n  var Capellan Anno 1579, l SogneprastenS 
Hr. Thomas Jössens T id, og var det endnu rzgo; Men naar Han kom hertil, 
hvorlange Han var her, og hvor Han dode, vibes ikke. At Han var her 1579 
vides deraf, at Han i dette Aar klagede for Stiftet- Bist'op M ag. Niels JeS- 
persen over en Karl i Menighcden ved Navn Knud Hansen, der engang havde
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taget sig iiogle Orb til af Hr. HtndsenS Proediken, og derfor efter Prcrdiken 
med en Oxe vilde have myrdet Praesten for Alteret, hvis ei nogle af Sogne- 
folkcne vare komne imellem, og reddet Ham. Han og Sogneprceftcn künde 
ikke godt enes, som ffulde voere kommet af CapellanenS utilborlige og uskitkelige 
Forhold, det Sognepwsten Anno 1580 anklagede Ham for i Landemodet. I  
Optegnelserne over Stistskistens Breve efter S a l.  B iffop Kingo fandtes iblandt 
ander dette: „En  gl. Provstedom imellem Sogneproesten i Ronninge og Hans 
Capejlan, at bemeldte Capellan for sit uffikkelige og utilborlige Forhold ffaL 
sattes af sit Embede 158»^. Men om bette virkelig ffeete, vides ikke.

2) Hr. Lykke Je n se n  var Capellan H06 Hr. Thomas Jbssen efter Hr. 
Jacob Hindsen,. og blev, som foran er meldt, vedHr. Thomas Jbssens D od  
Sognepraest for bisse Menigheder.

- z) Hk» H a n s  E g e n se  var Capellan hos Hr. Lykke Jensen; men om 
Han dode i denne Post, eller om Han er bleven forstyttet, vides ikke; thi Hr. 
Lykke Jensen havde en Capellan efter Ham ved Navn LauriH.
. 4) Hr. La u r itz ;  Hans Tilnavn vides ikke, vg Heller ikke mere om Ham.

5) Hr. A n d re a s  P o u lse n v a r  Capellan hos Mag. MadS Bertelsen Thrane. 
Han blev af Biffop D r. Thomas Kingo indviet dertil Anno 1701; men dode 
ro Uger efter Ordinationen, 46 Aar gl. Han var fodt i Bodstrup paa Lan
geland, og var en S o n  af davirrende Sognepraest Hr. Poul Andersen -).
 ̂ 6) Hr. N i e l s  C h r is t ia n  B e n d z  var Capellan hoö Provst Eiler Chri

stensen Kullerup, og blev Sognepraest efter Ham. Han finde- altsaa blandt de 
foransorte Sogneprcester ved bisse Menigheder.

Efterretningen om bisse Capellaner er taget as D r. B iffop Blochs Fyenffe 
GeistlighedS Historie, udgivet af Provst Naeraae.

Hvad angaaer Sognedegnene, eller som de nu kalbes Kirkesangerne og 
Skoleloererne ved Ronninge Menighed, da har jeg, t hvor meget jeg enb 
har sogt, dog ikke sundet nogen Degn t Ronninge jorend:

r) J o rg e n  K n u d se n ,  hvis Liigsteen, tilligemed de esterfolgende Degnes, 
findes paa Kirkegulvet ved den nederste D e r i Ronninge Kirke; paa den staaer.

Nenninge Kirkebog.
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at-han blev Degn her ved Menigheden r6zo, og dode 1660, 6z Aar 
gammet.

2) C h r is t o f fe r  O lsen  blev Degn efter Jorgen Knudsen Anno 1660; 
dode den n  December 1684. Hans Kone hedte Kirsten Larödatter, som dode 
i Aaret 1694. ')

z) H a n s  L au rse n , Han blev Degn efter Christoffer Olsen 1634. Han 
dsde 1704, og blev begravet iKirken den i4de Januar!, 58 Aar gammel. Han 
var glvt med en Koniche ChristenSdatter Möller, og havde med hende adffillige 
B s rn ,  men som for -et meste ere dode sp«de. Hvad der er blevet af de 
andre, videS ikke. .

4) P e d e r  S o r e n s e n  H u m b le  stk Ronninge Degnekald efter Laursen 
Anno 1704; og tillige Vennes Enke til Kone, med hvilken Han holdt Bryllup 
i sidstmeldte Aar den zo Juli. D e  havde ingen B o rn  tilsammen. Efter z« 
AarS ZEgteffab med Peder Sorenftn Hrnnble, dode hun i Aaret 1734, 80 
gl. Efter hendes D od  indlod Han fig ! ZEgteffab med en Jfr. Anne FranH- 
datter Thak, med hvem Han havde en S e n ,  som hedte FranH Thak. 
Humble dode i Embedet 174g. Hans Enke dode 1761, i  Ronninge, 
64 2tar gl.

5) Ped e r H a n se n  B u n c h e f lo d  fik Degneembedet efter sidstnoevnte, og
-lev tillige Skolcholder for Sognet, hvUke tvende Embeder allerede i FormandenS. 
sidste Leveaar vare blevne forenede. Om denne gode MandS Sloegt veed jeg ikke 
ander, end at Han var en Broder til zte LectieS Hörer ved Odenft 
latinffe Skole Hans Buncheflod, og altsaa en Farbroder til den i Aaret 1804 
afdode Hans Christian Buncheflod, som var Sogneprast ved S t .  HanS 
Kirke i Odense. Peder Buncheflod var forst Degn i Kjerte udi Baag  Herred; 
men blev ved Peder Sorensen Humbles D od  i Ronninge udi Aaret 1748 for- 
flyttet her til Sognet. Han var en ypperlig Sänger, og «n duelig og utratttelig 
Skolelarer. Han sad nogle Aar hen i ugivt Stand; men Aar 1756 den rbde
Juli indlod Han sig L ZEgteffab med Pigcn Anne Sophie Dinesdatter, 
Gaardmand Dines Raömuösenö Datter i Ronninge, som blev Ham Moder til

Rsnnm̂ e Lirkebog.
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-n Datter veb Navn Maren Hettlng, fsdt 1759, som er ugivt. Bunchestods 
Kone dsde 1767, 34 2sar gl., og Han selv dsde 1769, 56 Aar gl. Han 
havde voeret Student, og deponeret fra Odense Skole. Han prardiked undertiden.

6) L a u r itz  R a S m u s s e n  A a g a a rd  blev Degn og Skoleholder i Rsn° 
ninge efter Buncheflod. Han var fsdt paa den af Rolfstedgaardene, som ligger 
mod Vesten i Rolfsted B y ,  Anno 1741. Han6 Forartdre vare Fast^gaardfolk af 
bemeldte Gaard. Hanö Fader hedte RaSmuS RaSmussen, som dode 1779, 76 
Aar gl. HanS Moder hedte Sidsel JeppeSdatter, som dsde 1770, 6 3 Aar  
gl. Forncrvnte LauriH Aagaard deponerede fra Odense Skole 1762 med et godt 
Testimonium af SkolenS vcerdige Rector M ag. og Professor Soren Anchersen. 
Aar 1765 tog Han Examen Philosophicum, hvorefter Han conditionerede paa et 
P a r Steder her i Fyen, indtil Degnen Buncheflod i Ronninge udi Aaret 
17H9 dsde, i hvis Sted Han af Justitöraad Rasch til Rsnningesoegaard stray 
Hlev kalbet. Han havde stedse honette Folks B s rn  i Huset under Information, 
og af disse underviste Han dem, som fluide studere, faalarnge, indtil de künde 
komme i Odense Skoles 4de Lectie. Han bekostede Degnekaldets Jorder ud- 
fliftede af Fcrlledflabet, og indhegnede endeel af dem med Steengjerder; til 
Mellemhegn plantede Han ogsaa adflittige levende Gjerder. Han var en duelig 
og flittig Skolelaerer og tillige en god Kirkesanger. Han givtede sig i Aaret 1770 
med DegnenS Froms Datter i R inge, Anna Barbara From, med hvem Han 
havde en S s n ,  fsdt den i9de Jun i 1777, som er Hr. Rasmus Aagaard, 
Sognepraest for Kullerup og Refsvindinge Menigheder, og z Dottre, af hvilke 
den «ldste dsde i Barndommen, den anden Lovise Cathrine, fsdt den 25 Juni 
,7 7 z ,  er givt med Jacob M a a r paa Marienroe, og den tredie Nieoline Sophia 
Cicilia, fsdt den 13 Septbr. 1780, er givt med Capitain Paul Henrich Hsier i 
Kjsbenhavn. D e  havde begge Bryllup paa een D a g , som var den r 4de April 1800. 
Degnen LauriH Aagaard dsde den 8te Ju li 1804, 6z Aar gammel. Hans Enke 
lever endnu i en Alder af 79 Aar. Der Navn Aagaard havde Han taget afRolf- 
fled A a , som lsber tat forbi Hans Fsdegaard i Rolfsted B y .

7) R a S m u S  R a S m u s s e n  er nuvarendeKirkesanger og Skolelaerer i Ron- 
ninge. Han fik Embedet efter foranforte LauriH Aagaard, dertil kalbet af M a 
jor Lemwigh til Rsnningesoegaard. Han er fsdt den 29de Nov. 1782 paa



Spedsberggaarden i Ubberud Sogn. Hans Fader hedte RaSmuS Marcussen 
og Hans Moder Anne Henningödatter, Eiere og Beboere af nySnoevnte Gaard. 
Efterat have faaet privat Information af Hans Formand i Embedet Aagaard, 
reiste Han til Kjobenhavn og lod stg der endmere undervise af den bekjendte laerde 
Student C. Lindrup, som gav Ham Testimonium til Academiet, hvorefter Han 
tog Examen Artium i Oktober Maaned »799, og Aaret derefter Philologicum. 
Han reiste derpaa hjem til sine Foraeldre i Fyen, hvor Han var indtil Han 
efter Forlangende L Aaret r8oz drog til sin Formand i Embedet, som Med- 
hjelper, indtil denne dode. Anno 13 rz den n  Juni indlod Han sig t 
ATgtestab med Jfr. M aria  Christiane Klingenberg /ra Svendborg. D e  have 
-  Born  som Frugt af dereö 2Egtestab.

2.
I  Ronninge Sogn  ere z störe og gode Vandmoller, der driveS ved Ron» 

ninge A a , og som kan male hele Aarei igjennem. Disfe ere:
0) B i e r n e - M o l l e ,  4  M i i l  fra og Nordost for Ronninge B y ,  nsesten 

yderst i Hoiberg og OldelundSmarken; thi Aaen stiller Ronninge Byes Marker 
ad paa adstillige Steder. Denne Molle har sit Navn af det t Raerheden lig- 
gende Bi-rnelong, som er en stör Torvemose. Mollen har 2 OvenfaldS- og » 
UnderfaldS-Qvoerne. Den har et godt Grubbevoerk og desforuden en god̂  
Stampemotte, bekostet af MottenS narvarende E ie r, Hans Pedersen. D e n * 
Mollestyld er 6 Tdr. T il Motten er en tat ved liggenve god Avling, som den 
narvarende Eier for det meste har tilkjobt sig af de nye Selveiere efter Ronninge 
Byes Udstiftning. Dens Ager og Engs Hartkom er for noervoerende Tid 5
Tdr., z Skp r., 2 Fdkr., ^  Alb. Hartkorn. Der er i Aaen godt Fisterie til 
Motten, af Gjedder, Aborrer, Sudere, Aa l, Kroebs, Skatter o. d. l. M o l
len laae tilforn uvder Hovedgaarden S e l le b e r g ;  men blev for 50 Aar siden, 
af Settebergs Eier folgt for zooo Rdlr. til en aldrende givt Student ved N avn  
Krag, som tilforn havde eiet en stör Bondegaard i Holsteen. M en forarmet 
formedelst en langvarig Proces med sin Nabo, maatte Han tilsidst gaae fta M o l
len. Den har siden den Tid have mange Eiere. A f  alle Ronninge Band« 
moller tabte denne Motte mest ved den Hindemae Veirmolles Opbyggelst. I



benne Motte var fodt den i Aaret i8 l8  afdode Sognepmst Hr. Lauriß Buch i 
Gamborg.

b) M e lle m  - M o l l e , saaledes kalbet efter Beliggenheden, da den ligger 
i,nettem de 2 andre Möller her i Sognet, Holts-Molle og Bierne-Molle, og 
tun iooo Al. fra denne stdste. Den er noget over 4 Fjerdingvei fra Ron- 
ninge B y  i Rordost. Dens Mollessyld er 7 Tdr., den har 2 OvenfaldS- 
og 2 Underfalds-Qvarne, og et ssjont Grubbevcrrk. Den har stark Sogning 
baade i og uden for Sognet. T il denne Molle er ogsaa stden Ron«
ninge Byes Udssiftning kommet endeel Jord tat ved Mollen, tilkjobt af den 
mrrvareude Feester af Mollen, Soren Larsen, og som altsaa er Hans Eiendom; 
thi Motten ligger under Hovedgaarden Veirup. Tilforn var der kun til Mollen 
7 Skpr. 2 Alb. Hartkorn; men nu er der 2 Tdr. z Skpr. 2 Frdk. 4 Alb. 
Ved Mellem-Molle falder samme Fisserie som ved Bierne Molle.

General Hans Lowenhjelm til Weirup kjobte denne Motte Anno 1692 
den 22de MartS af Kammerherre Waldemar Christoffer Gabel paa Hvidkilde ').

e) H o  H s  M o l l e ,  4 M i i l  fra Ronninge i Sydost, har sit Navn af 
Skoven Langessov under Ronningesoegaard, t hvilken den for siere 120 
Aar stden laae, og nu ligger strax ved. I  bemeldte Skov foreyises
endnu kjendelige Sp o r af dens For- og Bagaa ; men Tiden har udssettet hvad 
Aar den er fiyttet, samt Anledningen dertil. M uligt bet er sseet, fordi 
den, som bei synes af der foreviste Steds Beliggenhed, har lagt for siidt og 
fugtigt; den ligger nu paa et meget godt og beqvemt Sted, ja dens Beliggen
hed kan man medrette stge er ssjon. Den er en Fastemotte under Ronninge
soegaard, og ligger omringet af denne GaardS Lokker, staaer for 6 Tdr. M o l- 
lessyld, og har herlig Sogning. Den har 2 OvenfaldS- og 2 UnderfaldS- 
Qvaerne, og et godt Grubbevaerk. Den har paa Ronninge Sognegrund 6
Skpr. 2 Frdk. 2 Alb. Hartk. tat ved Metten; men paa den tilgrandsende Et-
linge M ark  har den z Tdr: 4 Skpr. r Alb. Hartkorn, som ved Ellinge Sogns 
Udssiftning er samlet paa eet Sted, ikke langt fta Mellen. I  Aaen ved M o l
len falder ogsaa herligt Fisseri. ^

')  NekupS Archiv.



Der eneste gamke Huus paa Ronninge Byes Grund, som fsrend Udjkift- 
ningen var udcn für Byen, ligger ved fornoevnte HoltS Molle tat ved Ellinge 
M ark, og hedder E l le p in d s h u se t ,  Ronningesoegaard tilhorende, hvilket 
snart har varet beboet af denne Gaards Skytter, snart af denS Fiffere eller 
Ladefogeder.

A a e r ^  J n d s s e r o g  M o s e r  p a a  

R e n n i n  g e  G r u n d .

R s n n in g e  Aa.

Jgjennem Rsnninge Marker lsber en temmelig stör A a , som her kaldee 
R s n n in g e  A a ,  men som ellers fsrer Navn efter hver af de Byer og Gaarde, 
som den i fit Lob naermer sig. SaalebeS kaldeö den Hindemae A a , Saaderup 
A a , Vindinge Aa o. s. v. DenS Brede er meget forffjellig, fra ro til 20 
Alen; ved Ronninge B y ,  hvor man kjorer over den, er denbredere, men 
yeslavere. Dens Dybde er ogsaa meget forffjellig; nogle Steder er den om 
Sommeren neppe r Al.; derimod paa andre Steder 2 a z Al. dyb. I  T s- 
brud og naar der falber megen Regn, kan Vandet vore meget hsit i den, 
saa at man ikke i nogen Tid, isaer om Vinteren, kan komme over den paa 
de scedvanlige Kjoresteder. DenS Leb er temmelig hastigt. Den bestaaer af 
2 Aalsb, som samles ved Tvivad, og künde maaffee deSaarsag rettere kaldeS 
T ve va a . Det ene Aalsb kommer fta en Torvemose paa Freltoste M ark  ; 
Nsrre-Lyndelse S og n , hvorfra det gaaer til Naraa Molle, som drives ved det; 
men er tun endnu lidet, og bemeldte Mslle tun en Grasmolle. Derfta gaaer 
der igjennem Sondernaeraaby,fester at have optaget adffillige Kildevald, hvorved 
det altsaa er bleven stsrre. Dersta i adjkillige Bugter til Tarup B y  og M slle



i bemeldte N sra a  Sogn , ' hvilken Molle ogsaa ene har sit Dand af det. Her
er dct atter bleven storre, men dog ikke endnu nogen fuldkommen Aa. Der
fra lober det ncesten i lige Linie imod Osten, da det hidtil har lobet mod S yd -  
oft, til Hudevad Bye, hvor det ved Tillob af mange smaa Kilder og et stört 
Beeklob fra Lindkjaer bliver til en temmclig stör Aa. Derfra videre mod Osten 
til Rolfstcd B y ,  hvor det driver den der i Byen varende Molle, som maler hele
Aaret igjennem, og som har baade OvenfaldS- og Underfalds-Qvarne. Fea
Rolfsted lober det et langt Stykke lige mod Osten; dereftcr dreier det stg under 
adffillige ubetydelige Bugter mod Nordost, indtil det har naact Tvivadsvandet. 
Fra detS Udspring og hertil er omtrcnt 2 M ü l.

Der ander Aalob kommer Sonden fea og gaaer mod Norden. Det har 
Pt Udspring fra elleve Kilder i LykkeSholmS-Kullerup B y  i Ellested S o g n , hvor. 
fra det lober igjennem en Torvemose i RaunholtS Lokker til Kilde Molle i E l- 
linge S og n , efter at have optaget mere Vand af tillobende Kilder og af en 
Torvemose tcet ved Mollen. Fra Kilde Molle, som det giver det fornedne 
Vand, lober det forbi Bekstrup i Ellinge Sog n  over Ellinge og Ferritzlef 
Marker, indtil det samleö med det forstnaevnte Aalob i Tvivad, som ligger strax 
udenfor RonningessegaardS Langestkov.

Dette ander Aalob har en stärkere Fart end det fra Rolfsted. Fra detS 
Udspring og indtil Tvivad har Vet lobet omtrent M iil.

Ved Tvivad, hvor begge benawnte Aalob samles, bliver det til en stör 
A a, som derfra forer Ravn  af Ronninge Aa. Denne Ronninge A a  lober nu 
Lidet Nordost igjennem fornavnte Langeffov L Ronninge S og n , og stynger stg ; 
avffillige Bugter meget behageligt igjennem dens Eng, som har stör Skov paa 
begge Sider. Naar den har passeret Langeflkov, dreier den stg kort om mod 
Osten til HoltS Molle, som den Vinter og Sommer giver det fornodne Vand 
til alle fin« QvSrne; mett straf den har passeret HoltS Melle, tager den igjen 
fir Leb mod Norden oder Ronninge Marker til Ronninge B y ,  hvor den igjen 
dreier stg mod Osten, og gaaer derfra i adffillige smaa Bugter til Mcllem- og 
Bierne Meller, optagende flere Kilder, istrr fra Ronninge B y ,  og tvende 
Baklob: et fra Ronninge. gamle Long, og et fi-a Oldemose, begge paa R on 
ninge ByeS Grund. Endnu tager der» fit Lob mod Osten omtrent rooo A l.,



efterat .den har passeret Bierne Motte, indtil den er kommet ind i den störe 
M ae, som tilherer Ronninge og Ullerslev Byer, hvilke Byers Andcel i Maen
den paa längs stiller fra hinanden. Derfra leber den naesten i en lige Linie tit 
Hovedgaarden Hindemae, som den gaaer tLt forbi (og ikke som Pontoppidan 
striver igjennem Gaarden) og hvis Enge paa begge Sider af Gaarden den leber 
igjennem. Fra Hindemae gaaer den mod Sonden over Saaderup og Kullerup 
Marker toet forbi Vindinge B y ,  hvorefter den ved Holkenhavn i Naerheden af 
Nyborg falber i Stranden. Fra Tvivad af har denne Aa lobet 2^ M u l. 
Den har attevegne, paa overmaade lidet nar, lave Bredder med god Mae ved 
Siderne. I  denne Aa er ffjont Fifferie, isar falber der fra Rolfsted af og 
igjennem hele Ronninge Sogn  herlige Forcller, Gjedder, Aborrcr, Aa l, 
Km bs, Elriser og Skaller. Skade kun at Odderflcegten er bleven saa talrig.

Mirrkeligt er det, at i Aaret 1774 havde en Salhund, ventelig fra 
Stranden af ved Nyborg, fulgt Aaen imod Strommen op til Mellem-Molle> 
hvor den var gaaet i Land. Den fandtes ved en Svinestie i Ncrrheden af be- 
mcldte Motte, hvor den eftex en rasende Modstand blev drcrbt og derefter af 
den M and, hvem Stien tilhorte, kjort til Ronninge, hvor der blev broendt en 
god Hoben Tran af den.

v.

I  n d s 0 e r.
I  ByenS Hoibergmark er en Mose etter Halvso af et Par Tdr. Lands 

Storrelse, som kaldes Borremoselong; i samme falber en temmelig Mangde velsma- 
gende Gjedder, som ere körte i Kröppen. I  ByenS Fladagermark, imellem 
Ronninge og Royrup Marker er en S o ,  som kaldes Royrup S o ;  men da 
denne mest ligger inde paa Royrup Byes Grund, vil jeg her blot nawne dm, 
da den siden bliver anfort ved Royrup.

e.
Torvem oser.

Ronninge B y  har betydelig Torvefficer, den har Torvemoser i atteMarkeme; 
men den storste og vigtigste er det saakaldte gl. Long L Fladagermarken, hvis 
Fladeindhold er omtrent 40 Tdr. Land geom. M aa l, og Torven i denne Mose er saa
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god, at der endog i oeldre Tiber ffal vare smedet veb den. Den  er, und-
tagen ved Land, fast og kulsort. Skade kun, at Mosen ikke behandleS plan
massig; thi da hver M and har sit M a a l i Mosen, bliver der kun Grav hoS 
Grav og lütter afsatte Balker. Torvemosen er dyb, saa at der noget nde fra 
Landet af kan nasten skiares saa dybt som man vll, ffiondt der i Almindelighed, 
kun stkiareö 12 a i6  Torv dybt, hvilke Torv, naar de ere tsrrede, gjerne ere 
9 Tom. lange, 2^ Tom. tykke og Tom. brede. Dette gl. Long stoder mod 
Norden til Royrup S o ,  og har ester al Rimelighed tilforn vcrret een S o  med 
den, men er tilgroet, hvorpaa Gründen har sat sig formedelst Grofter og Ren- 
delob, som ere gjorte for at aflede Vandet. Se lv  Royrup S o  groer kjendelig 
til ved den Ende, som stoder til Longet. Paa dette Long vorer den Urt PorS, 
Myrica Gale, som intet andet Sted findes her i Fyen ').  Udi denne og riast- 
folgende Mose finde- undertiden Levninger af Fyr eller Grantra, som sättige 
Folk, Isar i forrige Tider, have ssaaret 1 Strimler og betjent sig as som Lyö. 
Dette Long strakker sig til den yderste Ende af Fladagermarken, mod Vesten. 
For Enden af nyS anforte gl. Long, og ikkun ivo  Skridt fra det, ligger mod 
Osten endnu en Torvemose af en 6 Tdr. Lands Storrelse, som kaldes Eilsmose. 
Den begynder ved et Agerstifte, som kaldeö Raakilde, og strcrkker üg paa en 
600 Al. n«r op til Ronninge B y . I  den overste Ende af denne Mose mod 
Vesten, har Prastegaarden sit for omtalte Torvemaal, samlet paa eet Sted og 
afpalet, hvor kan ffjareS fra io  til 18 Torv dybt; men uden for Proestegaar
denS M a a l op imod Byen, og isirr nar ved den, neppe det halve. Den ald- 
sie og bedste Torv i denne Mose, hvor ikke for har vcrret ffaaret, er guulag- 
tig, og noget skjorere, naar den faeer Regn, end den, paa det gl. Long, men 
ypperlig til at brande, naar den kan komme heel og tor i Huus. I  denne 
Mose findeS meget T r« ,  hele omkastede Eege, mest vendte i Sonder og Nord, 
der noksom vidner om en stark Vandskylning i de oeldre Tider. J a  i Praste- 
AaardenS Torvemaal er for faa Aar siden, paa Bunden af en 16 Torve dyb 
Oaaren Grav, fundet en temmelig Mcrngde Tr«-Lev af forstjellige S la g S ,  og 
ondeel Hasselnodder. Da  der er en stör Groft fra Royrup S o  over det gl.

2  See Homeumn- Plautelme.



Long, og igjemiem denne Eilsmose, og videre over Hoilandet forbi Ronninge 
B y  til Ronninge A a, saa gaaer der om Vinteren, naar Mosen er fuld af 
Vand, adstillige Gjedder fra Soen af, ind i bisse Mosers Grave. Udi He- 
stehaugen og hosliggende Elved er ogsaa udi een Strakning en Torvemose af z 
til 4 Tdr. Lands Storrelse; men denne Mose er forjkaaret. Torven, som fal
ber her, er for det meste baade svovlet og lcs. Udi Hoibergmarken er en stör 
Torvemose, som gaaer langt ind paa Ullerölev M ark, og paa begge Steder 
kaldes Bierne-Long. Terven i denne Mose er blaaragtig, og folgelig meget 
travlet og let. Den er saa let naar den er vel tor, at den kan kesses som et 
Hoelas paa en Vogn; men den er vanffelig at faae tor i vaade Aaringer, 
fordi den ligesom en Svam p suger Vand til sig. Naar den er vel ter, kan den 
bruges, som Tsnder i en Fyrtonde. Den er da ogsaa god at brygge og bage 
ved. En  Paaret Grav kan efter en io  a 12 Aars Forleb ffjares igjey. Paa 
bette Long falber en Mangde gode Tyttebar, som sättige Folk plukke og fore 
til Kjobstaden. Herforudeu ere der mange smaae Torvemoser strocde hist og 
her i denne Mark. Udi Oldelundsmarken er e» Torvemose, som kaldes Olde- 
mose, af flere Tdr. Lands Sterrelse; men da denne Torv er baade los og 
svovlet, og her desuden er Torv nok, saa Piares kun lidet paa denne Mose. 
Udi Maegaardens Lokker er ogsaa, tat ved den paa Schjcllerup M ark  beliggende 
Hulemose, TorvePjar, som afbenyttes af bemeldte Gaards Eier; men den er 
megct svovlet og skjor. Hist og her längs med Ronninge Aa i denne Mark 
falber ligeledes TorvePjar; men den ffjares ikke fordi dens Overfiade giver herligt 
G ra s til Hoe.

V .

' E nge .
Til Ronninge B y  er gode Enge, ei allene L Engkjarene i hver M ands 

Lokker, men ogsaa längs med Ronninge Aa, som er en Strakning af nasten 
z M iil;  dog den storste og bedste Eng har Byen i den saakaldte Ronnemae, 
som ligger Osten for Byen mod Ullerölev. I  denne Eng, som ikke er adssilt, 
har hver Mand sit afpalede M a a l; den bliver flaaet 2 Gange om Aaret, og 
en Heelgaard kan da til forste S let faae ro a 14 og til Efterffet 6 a 8
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Loes; alt ester Aaretö Beffaffenhed. DeSuden avleS ogsaa, ffj-ndt af ringere 
Godhed, Hoe paa Torvemoserne.

Ronninge B y  har l «ldre Tiber virret rundelig forsynet med Skov , baade 
Over- og Underffov, isirr i de 2 Marker, Hoibergmarken og Fladagermarken. 
I  Hoibergmarken har for et Par hundrede Aar siden ' )  voeret en stuttet S kov , 
lige fra Bierne Molle af, indtil LavindSgaarde Skovhaver, som er en Stroek- 
ning af naesten ; M il ls  Larngde. Denne Skov  hedte Langeffov, og bette 
N a  sn har endnu Stedet den har staaet paa, ligesom Gründen vifer endnu kjendelig 
nok, at den er Skovgrund. For noervoerende Tid, og saaloenge jeg huffer, 
har der ikke voeret et Trare, hvor denne Skov har staaet; blot nogle Ellebuffe 
ere tilbage af den, i Narheden af Bierne Molle. Hvorledeö denne Skov  er 
blevm saa aldeleS odelagt, vides ikke; muligt at det er ffeet med Forsoet, for 
at formere Byens Ploieland, som tilforn kun var lidet; muligt ogsaa, at 
den i fjendtlig Tid er bleven afbraendt, da den laae tat ved den störe Landevei, 
og bette ffulde jeg snarest troe, paa den Grund, at der findes Agerffifter, 
hvor den har staaet, som synes ikke at have voeret voerd at udloegge til Ploie
land, da samme for det meste er kun Sand  og GruuS. I  ByenS Fladager- 
mark er nu den meste og bedste Skov til Byen samlet i en Strorkning af en 50 
Tdr. Lands Storrelse, Proestegaardens Hestehaveffov iberegnet. Denne heke 
Sksvstroekning kaldeS Hestehaven, fordi der isirr groeSsedeS Heste i den, indtil 
den blev gjort til aarlig Groesffifte med det toet ved liggende störe Overdrev, 
Elvedet kalbet, som ved Udffiftningen blev udlagt til Ploieland. Denne Skov, 
hvad Bonderneö M a a l i samme angaaer, er kun endnu i sin Barndom eller 
Öpvext anden G ang; thi forst ved Udffiftningen og siden, da Bonderne kjobte 
dereS Gaarde, bleve alle de störe Troecr i den ffovede af GodSeieren. N»r 
opfreder hver M and  igjen i Pt Skovmaal unge Ege og Boge; men der vil

2  et Dokument l Mo-nninge Praste-Archiv findes optegnet, at denne Skov l davcrrende Sog
' neprcrstes Hr. Thomas Zbssens Tid har varet tareret til Svlns-Olden for enhver Mand i 

N-nninge, og da denne Taratlon er hsi, ffjonneS noksom deraf at Stove» har varet stör. 
Densvvte Hr. Zbösen dsde Anno 1590.



gaae mange Aar hen, inden den igjen bliver det den tilforn var. Gjerdsel af 
alle Sorter er der imidlertid Marngde af. PrcrstegaardenS Vesterskov ligger og^ 
saa i denne M ark, og ved samme et lidet Gjerdselmaal, kaldet Vesterskovs- 
haven, tilhsrende den yderste Gaard i Byen mod Vesten. Fremdeles er i 
denne M ark, tat ved Holts M slle, i det forrige Overdrev Elvedet, et Ellegjerd- 
selmaal, som kaldeS Prirstehaven, fordi Prastens Kser graösedeö der, naar 
Elvedet, hvor Praesten forend Udffiftningen ingen Jord havde, var besaaet af 
Bsnderne. Endelig er endnu i bemeldte Fladagermark tat ved den sidstmrvnte 
Prastehave et lidet, men herligt Gjerdselmaal, tilhsrende den mod Vesten lig- 
gende Gaard, af SanderumgaardS tvende Gaarde i Byen. Udi OldelundS» 
marken er en Ellegjerdselhave, som hedder Horntved, tilhsrende Maegaarden.

k'.

B a k k e r .

i>) I  Rsnninge forrige Kohave, Elved eller Elvedet kaldet, er en ternme« 
lig hoi Bakke, som kaldeS Langebjerg. Samme er omtrent 125 Al. lang og 
20 Al. hsi, denö Navn har den af sin Loengde. Der plsies og saaeS 
paa den.

d) I  ByenS Hsibergmark er ogsaa en hoi Bakke, som kaldeS Hsibjer-, 
hvoraf hele Marken har sit Navn. Den kaldeS saaledeö, fordi det er det hsieste 
Sted i Marken. Denne Bakke har ingen Loengde for oven, men kan kun 
anseeS som en Top paa en Bjergryg, der falder over Marken til UllerSlev B y ,  
og taber sig i störe Belt. DenS Hside kan anflaaes til 20 Al. Der plsieS 
og saaeS overalt paa den.

6.
Arealet til Rsnninge B y  er ialt 1564 Tdr. Land geom. M a a l, hvoras 

omtrent ioo Tdr. Skovland, og circa 75 Tdr. Eng og M ose r ') .

) See OpmaglkigSkertet.
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z.

H o ve d g a a rd e n  R o n n ln g e so e g a a rd .

D e n ö  B e l ig g e n h e d ,  N a v n ,  B y g n in g  og H ave .

Ronningesoegaard ligger Osten for Ronninge B y .  Den er ester Opmaa- 
ling -F M i i l  fra Ronninge Kirke. Dens Jorder stode mod Osten til Schjellerup S o g n , 
mod Sonden til EllingeSogn, mod Vesten til Ronninge A a , mod Norden qllevegne til 
Ronninge OldelundSmark. Gaarden selv har en stjon og behagelig Beliggenhed ved den 
smukke S o ,  der ikkun er 14 Skridt fra Stuebygningens Vinduer mod Osten, 
og har Skov paa lidet nar paa de andre Sider af Gaarden. Ogsaa falder en 
meget smuk Udsigt fra Stuevinduerne af ud over Soen , da der paa den ven- 
stre S ide  fees den fra Schjellerup B y  udflyttede Lemvighgaard, og ved Siden 
a f  denne Gaard en stjsn Eng, som ligger ligeover for Stuehusets Vinduer, 
der vende ud imod S o e n , og paa den hoire S ide  af samme en Skovstrakning 
längs med og ved Soens Bredder; og denne Udstgt forhoies ikke lidet derved, 
at Gründen fra Soen af, i en temmelig lang Distance, haver sig lidet alt mere 
og mere, hvorved adstillige ny velbygte Hufe fees hist og her stroede bag ved 
paa Schjellerup Mark. Navnet Ronningesoegaarv har Gaarden af Ronninge 
B y  og den tat ved Gaarden liggende S o .

Gaarden med dens Bygninger udgjor i Skikkelse en aflang Fiirkant. Stue- 
huset, som staaer lige for Jndkjorselen i det nordre Hjorne af Gaarden, be- 
staaer af 2 i ret Vinkel satte Floie, 2 Etager hoie, foruden Kjelder-Etagen. 
Hovedstoien vender med den ene S ide  ind til Gaarden mod Vesten, og med 
den anden Side ud til Soen mod Osten. Den er bygget af Caspar Marchdan- 
ner Anno 1596, hvilket Aarstal staaer paa den med störe i Muren inddrevne 
Jemtal. E n  Marmorsteen, som har samme Aarstal, med Tillag: „Feg er 

og ksser i Herren» Hsvn", og der neden under 6. Ll. 8. o. er ogsaa 
fastgjort i Muren, strax ved disse Jemtal. Denne FloiS Bygning er en meget 
tyk og stark Grundmuur, med hoie og starke grundmurede hvalvede Kjeldere, 
indrettede til Bryggerhuus, Smorkjelder 0. s. v. I  begge dens Etager ere 
endeel rummelige Varelser; de i den overste Etage have tun endnu et gammel



bags Udseende, men kan bllve smukke; de' i den nederste Etage ere det allerede. 
D e  fleste Voerelser her ere gibsede, og have overalt störe engelffe Ruder i dob- 
belte Vindueskarme. I  den sverste og nederste Etage ere to störe Sa le  
af Husets Brede, fra hvilke er en ffjsn Udstgt til og over Soen. Opgangen 
til den sverste Etage var tilforn en af de gammeldags Taarntrapper; men denne 
brugeS kun nu til Opgang til Lostet. Ved den stldigere Stuehusets Tilbygning, 
er gjort en beqvemmere og smukkere Opgang til den. Fra den anderste Etage 
er i den nysnoevnte störe S a l  Udgang til Haven ned af en 9 TrinS Trappe, 
paa hvis sverste ere Bernker ved hver S ide  at sidde paa. Ud imod S se n  har 
denne Bygning midt for en grundmuret G avl, som er til Fordeel for Gaardens 
Udseende fra den S ide  af. Overalt L denne Bygning findeö de gammeldags 
Kaminer, som i sie S lagS  her ere meget smukke; paa Kaminhammeren, 
som er en veleilhugget Steen, staaer allevegne Marchdannerö og OldelandS Vaabe- 
ner udhugne, malede og imellem dem et Bibelsprog paa Tydff med forgyldte 
Bogstaver, et forffjelligt paa hver Kamin. Den anden F ls i af Hovedbygnin- 
gen, som vender den ene Side mod Norden, og den anden Side mod S o n 
den, men Gavlen mod Vesten, er ogsaa af god stcrrk Grundmuur, og r  Etager 
hoi foruden Kjeldercn. Denne F lsi er i?5 7  dpbygget af Justitöraad Johan 
Caspar Rasch. Over Gangdsren i Gaarden paa denne Bygning er fastgjort 
en liden fiirkantet graae Steen med Caspar MarchdannerS og Sophia OldelandS 
Vaabener ziirligen udhugne, og under samme nok, en fiirkantet Steen med' 
folgende Jndssriftr

O O K IIO ^ K H O ^ L  OVRK OK8k. H l.  80k».
OI.VLI.KNV KV K X 8l IW O lv ö I  1672 ? 0 8 lL K  VLKO KV1NK kkO X I-  

OkLKK v k lL K I l lO  L X § lk I»  OO IikVLKL 50». OK8k. L K 8 0 »
L l  »lkv. 80?». kdil^o KMOOlV».
Hvorunder endnu er fastgjort en Steen ligesom den fsrstnavnte, med 

RaScherneS og MunchemeS Vaabener paa.
Denne Bygningö underste Etage er indrettet til Dagligstue, Sovekammer, 

Kjokken m. m. I  den sverste Etage haves adffillige Kamre, og Virrelserne 
i begge Etager ere alle gibsede.. En  hoi ffjsn Trappe, med Op-og Nedgang
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tll 2 S ider, af tilhugne glatte og flade Stene er der fra Gaarden af o§ t i l ' 
Gangen i denne Bygning, fra hvilken Gang, som ogsaa er gibset, man gaaer 
ind til Dagligstuen i den ene Ende af den, og til den störe S a l  i den anden,
L hvilken Gang desuden er Opgang af en Tratrappe til 2den Etage, samtJnd- 
gang til Kjokkenet. Kjelderen i denne Bygning er indrettet til Borgerstue, Sp in - 
destue m. m. Jkke langt fra denne Floi af Hovedbygningen ere adffillige gode og vel 
indrettede Vaerelser byggede til Forpagter-Varelser og til Forvalteren, Gärtneren 
o. s. v. Paa den venstre Side af Jndkjsrselsporten er et Karlekammer og en 
stör rummelig Vognport. Paa hsire S ide  af bemeldte Port er en god og rum- 
melig Hestestald, ved Siden af den ere adstillige smaa Hufe til et og andet 
B ru g ,  for Enden af samme er en god stark fortemret Tcerstelade, som efter 
denö Udseende kan vcrre bygget af Caspar Marchdanner eller af en af Hans 
Senner; men der findes hverken Navne eller Aarstal paa den. Koladen er, 
efter noervoerende Eiers Mening, bygt af den gamle Caspar Marchdanner, og 
paa den ere 2 Fleie, som efter almindelig Sagn  stal forestille 2 Skomagerlaster, 
til Erindring om, at Han ikke stammede stg ved at have en Skomager i sin 
Familie. Floiene ere Heller ikke ulige de gl. Skomagerlsste, Jmellem den 
forstncevnte Floi af Hovedbygningen og Koladen er af narvarende Eier 1794 op
fert en Melkestue og et Kjernehuuö, hvor en Hest driver Hjulet.

Den sondre Endebygning af Gaarden er 16ba bygget afMajor Henr. March
danner; thi Hans og Hans Frues Navne findes udhugNe paa Hämmeren over 
en af Dorrene. Husene i denne Bygning ere indrettede til Gjestestald, 
Faarehuus, Kalvehuus m. m.

Rundt omkring Gaarden ere Grave, som midt igjennem Haven gaae fra 
Seen og til Seen; og derfra stedse have frist og klart Vand. Ved Jndkjor- 
selen til Gaarden var Lndtil for en zo Aar siden en Vindelbroe over denne G rav, 
ttgesom over Fastningsgrave; men nu er der kun en simpel Trarbro. Over 
denne B ro  falder al Jndkjorsel til Gaarden igjennem en roo AlenS Kastanie
allee, med et hoit Steengjerde bag ved.

Ved Gaarden er en stör, god og nyttig Have, som vel har nogle 
engelste Anlag; men som dog i der Hele taget i Henseende til Haekker og Gange 
endnu er stiv og gammeldags; ikke destomindre er den alligevel smuk og beha-



gelig; istrr fordi den mod Osten stoder paa Soen. Denü Jorb er over- 
maade god, og den er vel forsynet med alte Sorter gode Frugttraeer, som de» 
nawoerende Eier af Gaarden nasten alle har ladet ftette.

J  Haven er 4 regulaire Fistedamme, 2 og 2 lige over for Hinanden , med e» 
Gang og etUrteqvarteer imellem hver. I  denne Have er ogjaa ved SoensBred et 
stört Hyttefad. Haven er akevegne forsynet med godeSiddebamke. Foruden denne 
Lysthave, er der ogsaa paa den anden S ide afGaarden en stör ogstjonHumlehave.

L.

R o n n in g e so e g a a rd s  S o  og F iskerie .

Lige ud for den ostre Stuebygning, og ikke längere end 1 4 - 1 6  
Skridt fra den, naar man gaaer ned af den for omtalte Havetrappe., Ligger en 
temmelig stör-, smuk, og i sin Figur nogenLunde regulairdannet S o ,  i Skikkelse 
af en meget lang Qvadrat, som nu kaldeS Ronningesoegaards S s , men tll- 
fom hedre Vomese, hvilket Navn den bencevneS med i alle gl. Dokumenter') .  
Den er Z M i i l  i Omkreds. Dens Lcengde gaaer fra Norden tU Sonden 
sg gjor, saavidt som den strikter s ig , Graendsestjel imellem Odense og 
Svendborg Ämter. Omtrent for Midten af den Ligger Gaardens störe 
grundmurede Stuebygning, der med sine mange Vinduer, dens smukke Gavl 
og hvide Kalkning Osten for eller tversover for paa hün S ide S e e n ,  af- 
giver et smukt og arvoerdigt S y n ; isaer da Haven med mange Castanietraer og 
hoie kanadiste Popler tat ved Bygningen Ligger paa den ene Side af Gaarden, 
og en stör rund med hoie Traer og Gjerdsel bevoxet Bakke, og dag den tgje» 
en Ege- og Bogestov, Ligger ved S se n s  Bred paa den anden Side. Paa denne 
Bakke künde gjores tt smukt og behageligt Anlag, formedelst dens Beliggenhed. 
Ved Enden af den mod Sonden, er fra Sven  af i  de oeldre Tider gravet en 
liden Havn til at kagge et Lille Sk ib  u d i, som tilforn havdes til at gjore 
Lystfarter med paa S e e n , hvor der laae i Leee for alle Binde. Paa den nordre 
Ende af S s e n  ligger tat ved dens Bred en lille Bogestov, Rundestov kaldet, 
Ronningesoegaard tilhorende. Fra denne Ende stoder Seen med sine Bredder

») R . Seegaard- Archiv.
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paa den ostre Side til Schjellerup M ark, hvilken den nasten heelt igjennem 
L^en lige Linie folger mod Osten, deels ved aaben Mark, deelö ved Eng og 
deels mod den sondre Ende , ved Skov og Skovhaver, Schjellerup 
B y  tilhorende. Paa denne sondre Ende af Soen, hvor den gaaer ind paa 
Ellinge M a rk , har den tun hei S i iv  og Tsrvemose. Denne S o  er temme- 
lig dyb, paa nogle Steder 5 Favne og paa andre g , og Dybet falder for det 
meste ikke langt fra Breddev. Om dette har givet den stt gl. Navn Vomesee 
som Nogle mene, synes ikke utroligt, stjondt Andre mene at dens Figur 
har det. Soen har intet Tillob «den äf Sneevand om Vinteren, men vel 
Kilder i stg ftlv, det man med temmelig Sikkerhed veed deraf, at der etSted 
i den, som falder henimod Schjellerup Praestegaards S k o v , leeggeö sjelden 
til med J is  om Vinteren, og om det laegger til, er dog altid Isen der meget 
falst. Der var det at Premierlieutenant Volrath )lugust Rasch ved at gaae 
paa Skoiter druknede den 16 Januari i?8 r .  Aslob hao derimod Soen deelö 
igjennem den forncrvnte Rundestov, hvor Vandet lober ned i Hulemose paa 
Schjellerup Grund, og derfra i Ronninge Aa, deels igjennem Aalekistelokken, 
hvorfra Vandet ogsaa lober igjennem Ronninge Aa, men hoiere oppe i Aaen. 
Det hoieste Soen maa udlobe er z Qvacteer, formedelst at Pompemeö Rende- 
trceer, der gaae under Huset, ere lagte i Soenö Overstade.

Til Ronningesoegaarv er herligt Fisterie, som falder:
- Forst i nysneevnte R . Soegaards S o ,  hvor der giveö alle Sorter Ferst- 
vandsfiste, saasom : Gjedder, der ere noget lcrngere i Kröppen end de ellers ere i 
Almindelighed, og meget rene og velsmagende, Aborrer, B ra s tn , F lirer, 
Sudere og A a l, som baade ere fede og störe, Rudstaller og andre Skatter, 
samt Karudser og Kroebs ; dog fanges kun faa af de 2 stdstmrvnte S lagö , men 
at de ere i Soen videö deraf-, at tilstrldkgviiö kan en enkelt af dem undertiden 
om Foraarct gaae i de udsatte Ruscr, og diöse ere altid störe og herlige. Alle 
S o rter Fiste i denne S o  have en reen og god Sm a g, thi Bunden i Soen er 
Blaaleer. Den meste Fist, som faaeö af denne S o ,  fanges med Rufer om For- 
aaret , hvorefter de sarttes i Dammene i Haven, Med Vod vil det sjelden lykkes 
at faae anden Fist end Skaller. Aarsagen dertil mener man er, enten at Soen 
er saa dyb , eller at der ere Fordybm'nger i den, hvor Fistene kan stjule stg.



For dek andct harN. SscgaardsEicr hcrligt Fisteri i RsnningeAa, og deti en 
St» «kning af mcre cnd 4 Fjerdingvei. Samme bsgynder ved Ellinge Sogns Graendse 
oggaaer til R . Ssegaards Langeskov, igjennem hvilken Aaen lober, og et temme- 
ligtStykke ind paaRonnmge M ark, til hvilken Rsnningessegaards ene Lskke stsder.

For det tredie har Rsnningessegaard ene Fijkerict i den forannaevnteHalvsS', 
Bsrremoselong kaldet.

For det fjerde haves ogsaaFiff i adffillige afGaardensLskker, udi de derv<rrende 
Vandsteder og Damme. Endelig har Gaarden ogsaa Fifferettighed i Saade- 
rup A a , hvor istrr falber herlige Brasen, som gaae op i Aaen fra H ju lb y S s  
af, gjennem hvilken Aaen lsber. Rsnningessegaard har beenden ikke langt 
fra Seen ved Gaarden en Aalekiste, i hvilken aarlig faaes mange herlige Aal. 
Denne Aalekiste ligger i )talekistelskken, hvoraf den har sit Navn.

6 .

D e n s  To rvem ose r.

Rsnningessegaard har en Tsrvemose i dens Krogekoerslokke, af et Par 
Tdr. Lands Stsrrelse, men der er ikke megen Tsrv  i den, thi den var for 
det meste opffaaren, forend Lskken ved Udffiftningen kom under Hovedgaarden. 
En  anden Tsrvemose af omtrent samme Stsrrelse som den nysnawnte, här 
Gaarden i det tilforn kalbte Elvede, i en anden MandS Lskke, fordi 
der, foruden den fsrstncevnre Tsrvemose, ikke i de til Gaarden ved UV- 
ssiftningcn komne Jorder, gaveS andre M oser, som den künde magelcrggeS 
med. I  denne Mose er god Tsrv. Foruden bisse giveS ingen Torvemoser 
til Gaarden; thi vel künde der nok hist og her i Engene jkjaereö T s rv ;  men 
da diöse ere gode til Hseflet, forblive de det de ere.

v .

D e n S  S k o v e .  .

Der er tilstrerkkelig og ssjsn, saavel Over- som Underskov ti/ R .  See 
gaard ; men Skade at de bedsie og stsrste af dem ikke ere indsredede.

-,) Tcrt ved Gaarden mod Senden ligger en af dens stsrste og bedste Skove, 
i den saakaldte Aalekistelskke; men uindfredet. I  denne Skov haves mange



stjonne, störe og hoie Ege og Bege, faavelsom ogsaa Gjerdsel, isar af E lle , 
der allevegne voxe frodigr og i Meengde udi Gaarderrs Skove, og som Eieren i 
de sildigere Tider har ftrldet endecl af, og ladet opgjore til Mobler. I  denne 
Skov vorer af fig selv vilde Kirsebaertraer, og det saa störe, at ikke faa i 
disse Aaringer ere stovede til Mobler og Bjelker.

L) Lidet udenfor Gaarden mod Vesten, er en herlig lilte S k o v , Kirke- 
laadningen kalbet, hvorndi ifirr ere stjonne unge Ege i bedste Vext, samt en
deel Ronnetraer og Gjerdsel af alle Sorter ligeledes i frodigste Vext.

0) Lige over for den og kun adstilt ved Kjoreveien, er et lidet Partie unge 
Ege i god Vext, men uindfredet, og som ogsaa er for lidet til at indhegncs.

E n  indhegnet Skovhave ligger noget sra den forstnavnte henimod HoltS 
Melle, hvor der ogsaa er mest Ege af stjon Storrelse.

En  liden indftedet stuttet Bogestov for den nordre Ende af Seen  , 
som kaldes Rundestov.

L) E t  ikke lidet Skovparti Norden for Lysthaven, hvor ogsaa haves 
stjonne unge Ege og Elle.

g) En  stör uindfredet Skov , Langestov kalbet, Sydvest for Gaarden 
udi Langestovölokken, hvorudi er stjonne störe Erge og Bege , foruden alle 
Sorter af Gjerdsel, istrr Elle, i  den der varende Aamae. I  Enden af 
denne Skov mod Tvivad, var tilforn en stör og ziirlrg Gravßel, som for en gc> 
Aar siden er odelagt , da Stenene ere klovede til Trappestene og bortfette. I  
Gravkammeret fandtes en stör Maengde herligt polerede Sttne af alle Sorter.

d) Jkkun adstilt ved Aaen er Vesten for denneSkov i en Lokke til Gaar
den, som hedder Mollerlokken, et temmelig stott Skovparti stovefterdkge Doge, 
men uindfredet.

1) I  Lokken, som kaldes Elvedet, er ogsaa endeel uindfredet ung Skov  i 
bedste Vext, vg saa stör, at Kreaturene ikke kan stade den.

K) I  den saakaldte Biernehave falber stjsn Gjerdsel og Engbund.
1) Udi Krogekarölokken ere endeel Ellebuste og Slaaentorn. Hele

Ronningesoegaards Skovareat anflaaes til nogke og 80 Tdr. Land geom. 
Maal.
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L .

D e n s  Enge.
' Den eneste indfredede Eng til Ronningesoegaard er den saakaldke Brede- 

mae; den ligger strax ved Holts Molle og er âf en 8 Tdr. Lands Storrelse. 
Denne Eng grver aartig meget og godt Hoe. Dernast har Gaarden sit Mae- 
maal af en 6 Tdr. Lands Storrelse i Feellig med Ronninge B y  udi den störe 
M ae, Maene kalbet, som staaeS 2 Gange om Aaret. Hrrforuden har den stjo» 
Eng i Aamaen udi Langestov og Biernehave. Endelig avler ogsaa Gaarden en- 
deel Hoe i alle Gaardens Lokker; i de Engkjaere og side Steder som falbe i sam- 
me, saavelsom ogsaa i Skovene. Engarealet til Ronningeseegaard meneö at vare 
nogle og 40 Tdr. Land geom. M a a l,  hvorpaa Aar 'M  ander avleö 35s eil 
200 Laes Hoe med egne störe Vogne.

D e n s  H a r t k o r n ,  A re a l ,  A v l s d r i v t ,  H o l l« n d e r i ,  
S k j a f f e r i ,  S v i i n  og Hefte.

Ronningeseegaard har fri HovedgaardS-Taxt Ag Tdr. 2 Skpr. 3 Fdkr. r  
Alb. Det ufti Hartkorn under den, som ligger paa Mollerlokken, er z 
Tdr. 4 Skpr. i  Alb., hvilket gjor ialt fri og ufri Hartkorn 41 Tdr. 7 Skpr. 
Gaardens Skovffyld, som altsammen falber paa der fri Hartkorn, er 5 Skpr. 
3 Fdkr. Paa bette Hartkorn êr set Areal af Agerland geomet. M aa l 235 
Tender, Skovareal 80 Tdr., og Engareal 4 -  Tdr.

Gaardens Jorder ere inddeelte i folgende 7 Lokker, hvoraf hvert Aar de z 
Lokker dyrkes og de 4 hvile, og i enhver af bisse 7 Lokker kan ester Overpag 
omtrent saaeö folgender

Ru».
s) Aalekistelokken med . . . .  ̂ . 44,
L) Tinglokken . . . . . . . : . 42,
e) Sohavelokken . . . . . . . . .  37,
6) Elvedet og Mollerlokken . . . . .  34,
«) KrogekcerSlokken . . . . . . . .  33,

Nybrolokken med Biernehave . . .  33,
8) Begge Lan-essovslokkerne tilligemed Bredemae 3 3,

«VS. Havre.
50, 56 Tdr.
48/ 54 —
4 2 , 47 — !
38, 43 —
37, 42 —
37, 42 —
37, 42 —
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Dette Overssag er gjort og samtykt af alle Vedkommende, da Hoverifore- 
ningen ved Gaarden i Folge Placaten af 2q.de Juni 1791 sseete.

Gaardens Udsted af alle Sortcr Korn er, Aar om andet, omtrent 116 til 
124 Tonder. )lvlsdrivten er saaledeS: iste Aar saaes B y g ,  hvortil gjsdes, 
andet 2lar saaes R ü g , zdieAar saaes Havre med rodt Klover, og udlagges der- 
med til Hvile. I  Bhglokken saaes aarlig i a 2 Tdr. Boghvede, hvilken Bog. 
hvedejord siden gjodes til R üg ; ligeledeS saaes aarlig i Ruglokken 2 a z Tdr. 
TErter. D e  Lokker, som hvile, anvendes: forste Lokke til at ssaae; anden og 
tredie Lokke til Hollamderiekeerne, og de Heste, som ere paa Grees (thi adssil- 
lige Heste staae inde og gives G ras paa Stalden) den 4de Lokke er til Faarene, 
Ungqvaget ög Svinene.

Foruden disse 7 Lokker er der et Pa r Jndhegninger ved Gaarden, som 
Kruges deels til at saae Hvede udi, naar Iorden har faaet den dertil udfordren- 
de Hvile, hvorefter den laeggeS ud med Havre og Klover, deels til at ssaae 
G ra s  udi, til de paa Stalden varende Heste; undertiden brugeS ogsaa en af 
dem til at grasse Melkekalvene udi.

D a  Jorderne her i Sognet ikke ere af de fede og starke, ere Foldene efter Ud- 
saden Heller ikke de rigcste; i Almindelighed af Byg, hvortil er gjodet, ikke uden
7 a 8 Fold, af Rüg uden Gjodning 5 4 6  Fold; alt efter Aarets Bessaffen- 
hed; af Havre 6 a 8 Fold.

Hollanderiet til Ronningesoegaard bestaaer at omtrent 60 Malkekeer foruden 
Tyre og Ungqvag; undertiden er Tallet noget sterre. Tilforn holdtes 70 Mal- 
Fekocr; men da Gaardens Avling, efterat Godsets Bonder havde kjobt deres 
Gaarde^ nu drives med egen Plov og Heste, og desaarsag maae holdes mange 
flere Heste end tilforn, saa maatte Malkeksernes Antal ogsaa indjkrankes.

Koerne malte godt; thi Grasningen er i Almindelighed god og kräftig, 
hvottil hjelper ikke lidet, ' at Koerne altid have Overflodighed af godt Vand; 
thi nasten alle Lekkerne stöbe ent/n til Soen, eller Aaen. Aarligt tillagges
8 a to Kalve. ' ° '

Her til Gaarden holdes i Almindelighed imellem 40 og 45 Stykker gt. Faar, 
som ere af den meget gode Engelsse langrumpede Art. Echvert Faar feder for 
der meste aarlig r  Lam. Ulden paa Faar og Lam er lang og god.
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Her holdes i Almindelighed Sommer og Vinter en 4 Stkr. Grisesoer og 
en Aarings Orne; dcöuden overvintres omtrent en io  Stkr. i.Aaret tillagte 
Grise, Nogle Foraarögrise tillagges ogsaa; men fedeö fra den Tid de 
fodeS indtil sidst i samme Aar, da de enten sirlges eller stagteö. Her salgeS 
aarlig endest Vallesvin. Den Art S v in  her haves, er af Middelstorrelse. 
E t saadant Sv iin ,i naar det er overvintret og godt fedet, kan, naar det flag- 
tes, veie imellem y og 12 Lpd. . '

T il Avlsdrivten holdes her paa Gaarden 16 Arbeidsheste. Her holdes 
intet egentligt Stutterie; dog tillcrggeS aarlig i eller 2 Fol, og haves for det 
meste en Hingst.

0 .

E ie rn e  a f G aa rd e n .
1. ^

H e n r ic h  vam  R a d e n  var den forste Eier af Ronningesoegaard, som 
man kjender. Han var af gl. adelig Familie. Ester hanS Billede paa Ligstenen 
over HanS murede Begravelse i Ronninge Kirke at stntte, har Han vcrret M ili-  
tair; thi Han seeö der i fuld Harniff, med Srridsoxe i den hoire Haand og 
Svcrrd ved Siden; men hvor hoi Rang Han har havt i denne Stand, veed man 
for Tiden ikke. Han fik R .  Soegaard af Kong Frederich den aden Hoilovlig 
Jhukommelse. Det Kongl. Skjode paa Gaarden er dateret Kjobenhavn den 
,8de Juni Aar -554 ')- Gaarden kaldeö udtrykkelig t dette Skjode en Lyst- 
gaard, hvilkei den maaffee ogsaa, i en vis Forstand taget, har varet for 
Kong Frederich den 2den, og mutigen for en eller fiere af HanS Forfardre; thi 
da Gaarden havde en fortryllende stjon Beliggenhed, og da Köngen selv eiede ad- 
stillige Bondergaarde og Jorder fyruden Kirken i Sognet, saa synes det ikke 
utroligt, at Köngen eller Konzerne har havt denne Gaard til en Jagtgaard, 
naar de have villet jage i denne Egn, der var saa riig paa al S lagS  Vildt, 
det den har voeret lige indtil Udffiftnlngen,

Til Lystgaarden Ronningesoegaard laae paa den Tid kun 5 Bondergaarde^

' )  M. S-,gaards Archiv.



de 4 i Rorminge B y  og den zte i Kappedrup B y ,  Rolfsted Sogn  »), hvilke 
vist have gjort Hoveri til Hovedgaarden; ffjondt de synes ikke at kunne have 
varet tilstrcekkelige nok til Gaardens Avling; estersom der da, som jeg for
meller , ikke har vsret ringe Avling til den; thi «fter gammel, men trovoerdig 
S a g n , pal der tilforn, paa det Sted hvor Ronningesoegaard nu siaaer, have 
lagt 2 Bsndergaarde, som have hedbet Vomegaardene, af hvilke Ronningesoe- 
gaard er opstaaet; men man veed ikke om Kong Frederich den 2dm eller en 
uden af Hans Faedre, har lagt disse 2 Gaarde sammen og gjort een Gaard 
af dem begge uyder Navn af Ronningesoegaard, som den udtrykkelig kaldes i 
Skjodet; man veed Heller ikke hvorledes Köngen har faaet disse Vomegaarde; 
dog er det troligt, at de have Hort til det GodS, som tilhorte Kronen i Renninge 
Sogn , og at Köngen, for at have en Lyst- og Jagtgaard her, enten har ud- 
sagt Beboerne af Gaardene imod Erstatning, eller ogsaa at Gaardene i Krigs- 
tid kan voere asbrandte, eller denS Beboere i Krigen vare blevne saa forar-
mede, at Kongm har maattet taget Gaardene til stg, og da gjort een Gaard
af dem begge.

Lystgaarden Ronningesoegaards Hartk. navnes ikke i det Kongl. Skjode, 
derimod hedder bei i samme, ar Gaarden ffylder aarlig j Lest B y g ,  j Otting
S m e r,  j tam, h G i« s  og iiij Hons, hvilker maae voere Gaardens gamle
Afgivt, som Foesteren eller Leieren af den har maattet svarr i Landgilde; men 
som nu faldt -ort, da vam Raden blev Gaarden tilffjodet til A rv  og Eie.

H enrich  v a m  Raden  var givt med en Cakhrine BrochenhuuS; men 
som man troer, uden Born. Hun bode den 27deMai Anno 1575, og Han 
den 8de Januari Anno 1577. Begge ligge de, som foran er anfort, be- 
gravne i en muret Begravelse i Renninge Kirke imellem de tvende overste Kirke
Pole. Ligstenen over deres Gravsted og Jnscviptionen paa Amme findes der og
saa anfort.

r.
C a s p a r  M a rc h d a n n e r  fik Ronningesoegaard efter vam RadenS D od ; 

Men markeligt er det, at ogsaa Kong Frederich den anden tiljkjodede hamGaar-
___L____________.

' )  0 -n- -rederich den rden- Skjede l  R. Seeg-ardS Archl».



de». Kongenö Skjode er dateret Frederichsbarrig den gdie December ,577 >). 
Bcmeldte Konge maa altsaa efter vam RadenS Ded  igjen vare bleven Cier af 
Gaarden, enten af )trvingerne ved Kjob eller paa anden Maade, som man nu 
ikke veed; og man mener, at Köngen derefter stjankede Caspar Marchdanner den 
uden Betaling til Arv og Eie, det jeg vel ingen andenstedö findet; men som 
maastee dog kan vaere saa, hvis ellerö det har nogen Grund, som Pontoppi- 
dan anforer, at Hans Fader menes, at have voeret den stsrste i Landet, og 
Hans Moder en SkomagerS Datter '). Se lv  Navnet Marchdanner, som om- 
vendt kan udtales Dannemark, synes ikke at vare derimod, og Hans FodselS- 
aar kan da noget naer lebe öS til Kundstab om, hvem denne storste i Landet 
har voeret. Caspar Marchdanner var, efter SogneprarstenS Hr. Soren Jwar- 
scn WinumS Beretning i Hans Ligprcediken over Ham, fodt her i Riget, 
af «rlige fromme Foroeldre; men ikke adelige. Han gik i Stole ferst i RoeS
tilde, men siden i Hamborg, hvorefter Han reiste med en franst Gesandt fra 
Sverrig til Frankrig, og fulgte Ham, saavel i Krig som paa en Legation til 
Spanien. Han drog derpaa med en spanst Herre til Frankrig og Italien, fulgte 
siden med en osterrigst Herre til Keifer Maximilian den aden, i hvis Tjeneste 
Han gik, bivaanede Krigen i Ungarn og brugtes i adstillige Gesandlstaber. 
Han var io  Aar i Keiserens Tjeneste, og blev af Ham nobiliteret 1571 den 
i4de September. Han gik derefter i den gottorpste Hertug Adolphs Tjeneste k 
den nederlandste K rig ; og efterat Han igjen var udtraadt af samme, kom Han 
i danst Tjeneste " ) ,  hvor Han blev Kongl. Kjsgemester, hvilket Han var Anno 
1577, som seeS af Kong Frederich den -rdens Skjode paa Ronningesoegaard 
til Ham * *). A f  denne Konge fik Han siden i Aaret iz g r  ColdinghuuS i For-

E) R. Seegaards Archiv.

*) Dllkop Dlochs Fpensse Geist!. Hist. 2-et D. iste H. Pag. 70. 

«) Danike Atlas Vt Tom. Pag. 55Z.

») See Seren Jwarsen Winums Ligpradilcn over Ham.

')  R. Seegaards Archiv.



lehning Han dobe paa R .  Seegaard Anno 1613, 85 Aar gl., -) og 
blev bisat t Ronninge Kirkes aabne Begravelse udi Capellet. Fornavnte Sog- 
neproest i Ronninge Hr. Seren Jwarsen W inum holde, som foran er meldet, 
Ligprcediken over Ham af Psalmen e X lll,  5 - 7 V. Pontoppidan ssriver, at 
Han havde vceret SekaperdCapitain, og at Han derved havde samlet sig störe 
Midler; men Han taler ikke om, i hvis Tjeneste Han havde voeret det, 
enten i danff eller udenlandsk. Han siger allene paa bemrvnre S tc d , at hän 
felv havde evertueret sig saaledeS t Krigstjenesten, at Kong Frederich den 2dm 
adlede Ham. Det er ikke bekjendt, om Han fra Barndom af har havt det 
Navn Marchdanner; dog hvis Han, som forhen er anfsrt, har varret den 
storste M ands S s n  i Landet, er det troligt. Hans Tilhold til Studeringer, 
Hans tidlige UdenlandSreise ogEvne dertil; Hans gode Modtagelse allevegne uden- 
Lands; Keiser Maximilian den sdens Naade for Ham at nobilitere Ham; saa- 
velsöm ogsaa Hans hastige Ophslelse i Embeder og i Adejstanden af Danmarks 
Konge Frederich den aden; alt dette gjor det ikke utroligt, at Han virkelig har 
voeret den storste M ands S s n  i Landet. Det alt viser Ham ogsaa som en ind- 
sigtSfuld, troe og duelig M and, i hver Ham betroet Post, virre sig civil eller 
mititair. S o m  Lehnsmand paa Coldinghuus viste Han sig tillige som en meget 
driftig og virksom Mand; Han ffal der i sin Embedstid, efter Pomoppidans 
Ord, have gjort mange nyttige Foranstaltninger i Amtet *). I  det dansse
Magazin findes en stör Mcrngde Kongl. Rescripter til Ham , medenö Han var 
Amtinand over Coldinghuus Amt, ög Kong Christian den 4des Skrivelse af 
aden M a i 1596, i hvilken Han indbydes at overvaere Hans Kroning. At Han 
stedse har staact i stör Naade hos Danmarks tvende störe Konger Frederich den 
-den og Christian den 4de, er kjendeligt nok, foruden alt ander ogsaa deraf 
at Han som man troer, af een af disse Konger er bleven beaeret med en Ordens- 
kjoede, som gik z Gange om Halsen og hcrngte ned paa Brystet, hvilken

' )  Dankte Magazin zte Dind Pag. n r .

») See WinumS Lkgpradiken over Ham.

' )  Dansse AtlaS V I Tom. Pag. 5ZZ.

Dankte Atlas V I Tom. Pag. 55Z.
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Kjade, ventellg Guldkjaede, sees kjendeligt paa Hans Brystbillede af hvidt M a r 
mor, der hamger, som foran er anfort, 1 Ronninge Kirkes Capel; men hvem 
af bisse Konger der har ffjoenket Ham den, kan ikke for vist siges; dog troer 
jeg, at det har v«ret Kong Frederich og det paa Grund af, at Marchdanner 
forestilleS paa Stenen i den Dragt, fom brugteS i denne Kongeö Tid, ncmlig: 
med Pibekrave om Halsen, der, saavidt jeg veed, var aflagt i Kong Christian 
den 4des Tid. Men har Han ikke faaet bemelbte Orden af een af bisse Kon
ger, saa er den vist et ZEreStegn, for udviist priselig Daad, som Han har 
faaet udenlands; muligt af Kciser Maximilian.

Som  et Beviis paa den Agkelse, Han nsd af sine Samtidige, isarsom over- 
ste Embedsmand paa ColdinghuuS, kan bette rjene, at en gudelig B og  ved 
Trykkm er Ham og Hans Frue tilegnet. Bogen med Tilegnelsen hedberr

Christelige ubkaarne 
D o n n e r  

tilegnet
Ca-per M arcdanner 

til
Soegaard. Kongclig MajcstortS 

HsvedSmand paa ColdinghuuS 
vg

^ Frue Sophie Oldelanb
af

Andrea- Mikkclscn 
Prcrst i Colding.

Kjobenhavn l 6oz.

C a s p a r  M a r c h d a n n e r  byggede Aar 1596, som foran er anfort, 
Stuehusct paa Ronningessegaard af Grundmuur. Han har ogsaa bygget flere 
af LadegaardcnS Bygninger saasom Koeladen; men disse tun af BindingSverrk» 
og det er urigtigt hvad Pontoppidan ffeivrr, at Ladegaardsbygningerne paa Ren- 
ningeftegaard ere af Grundmuur. Han fik Kong Frederich den rdenö Tilladelse, 
dareret ColdinghuuS den Zte M arts 1575, at maatte gjsre Mageskifte med 
Nyborg S lo lS  og andre Köngen tilhcrende Bonder, for at kunne faae Lokker



indhegnede til Gaarden. I  samme Kongebrev gives Ham ogsaa Tilladelse, at 
maatte, imod Vederlag i Jord paa Marken, tiltuj^e sig af Sogneproesten Hr. 
Peder i Schjellerup den lille Skov ved Soen , som nu kaldes Rundeskov; men 
som da kaldtes Proestehaven ').  Han stk derefter af Kong Christian den 4de 
Tilladelse af zte M a i  1606 at maatte magelargge nogle Gaarde, Han havde i 
andre fraliggende Sogne, med nogle Gaarde Köngen havde i Ronninge og 
Royrup under Nyborg Lehn * *); thi Köngen eiede da Ronninge Kirke, 
og deSforuden adffillige Gaarde i Ronninge Sog n , som henlaae til Nyborg 
S lot. Gaarden fik Marchdanner; men Kirken ikke. M uligt, at Han da
stk den til Gaarden nu -liggende Langeffov, og ved at nedlcrgge et Par 
Gaarde, de l 6 Tdr. Hartkorn, som Gaarden, lige indtil Udffiftningen 1785 
havde paa Ronninge Marker i Fcelledsjkab med Bonderne; thi jeg finder ikke 
noget af alt dette at vaere siden efter kommet til Gaarden. Den störe Eng, 
Bredemae kalbet, som tilforn laae til Holts Molle, R . Seegaard tilhorende, 
lagde Han under Gaarden, imod Gvdtgjsrelse til Mollen, i hvilken Anledning 
et Pa r egenhcrndige Breve til Hans Foged paa Ronningesoegaard, dateret 
ColdinghuuS, findes i bemeldte Gaards Archiv.

C a s p a r  M a rc h d a n n e r  eiede foruden Ronningesoegaard, Langensoe ogWeile- 
gaard i Weile Sogn  i Fyen, hvilken stdste Gaard Han uden Tvivl enten har faaet til Med- 
givt med sin Kone Sophia Oldeland, en Datter af Hans Oldeland til Wcile- 
gaard, hvis Fadre i mange Aar havde eiet og beboet den, eller ogsaa Han har 
indlost den ved Soskendc-Skifte efter hendes Forarldre. Han har bygget hete 
Weilegaard fra Gründen af; thi Han har styltet den fra et i Narrheden liggende 
Sted, hvor endnu Spo r af Dolde og Grave jkal findes, hen til det Sted, 
hvor den nu staaer, og denne Gaardens Flytning og Gjenopbyggelse er ikke, 
firm Pontoppidan jkriver, ffeet 1619; thi da levede Marchdanner ikke; men 
mutigen 1610 eller r 6 n ,  som seeS af en egenharndig Skrivelse, dateret Col
dinghuus den g Juni 1610, til Hans Foged paa R .  Soegaard, hvem Han 
flriver bisse Ord til: lad mig vide, om D u  bekommer Steen af Landsdomme-

')  R. Seegaards Archiv.

*) N. Seegaard- Archiv.
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ren til den Bygning paa Weilegaard og hvor D u  bekommet Kalk og Deller -). 
Hans Vaaben ffal staae over Porten til Gaarden.

Uggerölefgaard i Uggerölef So g n , der ligeledeS i endeel Aar har vaerec i 
de Oldelanders Familie, har ogsaa havt en Marchdanner til Eier, og det er 
troligt, at det har vcrret den gl. Marchdanner, efter Aarene at regne, som 
Pontoppidan anforer. Hans Ord ere bisse: „Uggerslefgaard i Uggerslef Sogn  
tilhorte iz zo  Hans Oldeland og Frue Thole Abildgaard, samt deres z Senner 
Henrich, Hans og Milchior Oldeland; en Marchdanner har siden havt Gaar
den , og derefter Grev Gyldensteen" *).

Om Casp. Marchdanner har eiet andre eller flere Gaarde, er mig ubekjendt.
Denne brave Mand har gjort sig fortjent af Efterverdenen ved adskiltige 

Opofrelser, som Han gjorde paa siere Steder, saasom: Han bekostede og ffjcrn- 
kede, nagtet Ronninge Kirke ikke tilherte Ham, Praedikestolen, som er i den
ne Kirke Anno 1537; thi dette Aarstal findes udhugget paa den; og Hans 
eget og Frues Söffe Oldelands Navne og Vaabener staae malede midt paa den.

I  Aarene 1590 og 1591 bekostede og ssjaenkede Han en ny Altertavle og 
Proedikestol til Colding Kirke

Han har ffjeenket et Messing Fondbaekken til Nolfsted Kirke; Hans og 
Frues Vaabener findes paa det, tilligemed det AarStal i6 iz .

Dersom Capellet i Ronninge Kirke ikke i de catholffe Tiber har havt den 
dervaerende aabne Begravelse, som dog kan v«re muligt, har vist Caspar 
Marchdanner ladet den gjore til sig og FamilieS Leiested; thi Han er den forste 
man finder at vcere nedsat i den, den er ogsaa stedse bleven kaldet MarchdannerS 
Begravelse. Han har hersoruden ogsaa gjort sig fortjent af Efterverdenen, ved
at lade opgrave Kong Gorm den gamles og Dronning Thyres Gravsteen, som 
findes ved Jellinge Kirke i Jylland, og derved friet den fra Undergang, hvilket 
Doct. Ole Worm anforer i sine Danffe Monumenter saaledes: „Anno 1536, 
nnder Kong Frederich den andens i Danmark og Norge rc. Regjering, da lod 
Caspar Marckdaner til Soegaard, som den Tid var Lehnsmand paa Coldinghuus,

') R. Ssegaards Archiv.
*) Dansse Atlas in Tom. Pag. 480. 
') Dansse Atlas V Tom. Pag. 8y6.



opgrave den Steen pan Kirkegaarden, som staaer her üben for Kirckedsren; og 
findeS efterstreffne Skrifft derpaa, som Kong Harald lod gjore offner sin Fader 
Kong Gorm og offner sin Moder Drotning Thyre nngefaer 960^ 0. s. v.

I  Anledning af, at den gl. hoie Adel foragtede Ham, fordi Han havde 
en Skomager i sin Familie og desaarsag lod Hans Vaaben stryge over med Sko- 
magersvaerte, forfattede Han folgende Skrift, som staaer Lndhugget paa en 
Steen ved Taarnet i Colding Kirke:

Lgev Nulr Heimileber Neidt; I^iaditeber Ilatb Ilom und Iro i«  rerüöret 
bat, >vo Tugend nicbt 5o Iiocb >vird genedr, »Is gvburt uud ki-aebt, das 
b>and und ki:gii»6iit ^Verden übel be^vaebt, und in die looge geben dio

 ̂  ̂ e. 159Z.
Han har ogsaa ved Colding Kirke, paa en anden Steen over et BeenhnuS, 

som nu er borte, ladet soette denne Skrift:

Hvorunder staaer 6. 1̂. tilligemed Hans Vaaben og Aarötallet 1591 ') .
C a s p a r  M a r c h d a n n e r  indlod sig den 9 April 1592 i ZEgtessabmed en 

Jfr. Sophia, eller som hun almmdelig kaldeS Söffe Oldeland fra Weilegaard,')  
hvor hun var fodt den 21 August 1576. Hun levede 21 Aar efter hendes 
M ands D od ; hun dode paa Ronningessegaard i6 z9  den izde September, 
64 Aar gl., som seeS paa Ligpladen, der findes paa hendes Kiste i March- 
danners Begravelse udi Nonninge Kirkes Capel, hvor den staaer ved Siden af 
hendes Mands.

S o p h ia  O ld e la n d S  Fader stal ligesom CaSp. Marchdanner, og mulig 
paa samme Tid som Han , have vaeret So-Kaper-Kapitain, og derved bleven en 
rig M and '). Troligt er det ogsaa, at stiftet Venstab paa Seen kan have 
givet Anledning til !)Egtestab mellem begge forncrvnte. *)

*) Danlke Atlas V Tom. Pag. 8y8.

See Wimims Ligprcediken over CaSp. Marchdanner.

") Danike Atlas VI Tom. Pag. 55Z.



C asp . M a r c h d a n n e r  og S ö f f e  O ld e la n d  havde tilsammen z 
Senner og en Datter, Frederich, Christian, Hans og Anne Marchdanner, 
alle fedte paa Coldinghuus ').  A f  diese Senner overlevede kun Frederich og 
Hans Faderen. Christian, som var fsdt den r Septbr. 1594, dode derimod 
som Barn  i Colding Anno 1595 den 20 Novbr., og en Ligsteen fees i Colding 
Kirke over Hans Gravsted *). Uden Tvivl ere Caspar Marchdanners og Söffe 
Oldelands tvende aldste Senner Frederich og Christian opkaldte efter Faderens 
störe Velyndcre og Velgjerere Hsilovlige Jhukommelse Kong Frederich den 2den og 
Kong Christian den 4de.

Efter et Original-Skjsde, dateret Odense d. 8de Decbr. 1624, tilffjedede 
Frederich Marchdanner sin Moder R . Seegaard. I  dette Skjvde kalder harr 
hende udtrYkkelig: „min Moder Sophia Oldeland eil Veilegaard", og som 
VitterlighedS-Mcrnd navnes: „ M in  Morbroder Hans Oldeland til Threlterup, 
og min Broker, Hans Marchdanner til Veilegaard". Han selv skriver sig i 
Skjsdet Frederich Marchdanner til Langesse ?). Men moerkeligt er det, at be- 
meldte Frederich Marchdanner igjen eiede R . Soegaard 1629. A f  hvad Aarfag 
Söffe Oldeland kjvbte R . Seegaard, kan ikke besternt siges, enten det er ffeet, 
da der underhandledes om Veilegaards S a lg  til Frn Elten Marsvin for hendes 
Datter Fr. Kirstine Munch, for i Forveien at vcrre forsikkret om et Opholdsted 
derefter; thi efter hendes MandS D sd  er hun, saavidt skjsnnes kan, flyttet 
til Veilegaard, uvist om som Eier selv af Gaarden, eller som blot varende 
hos hendes S o n  Capitain Hans Marchdanner, hvilket sidste jeg holder for tro- 
ligst, thi det er rimeligt, at hun efter Mandens D sd  har overladt R .  S se -  
gaard og Veilegaard til hver af benavnte hendes Senner, Frederich og Hans; 
ligesom ogsaa Sennen Hans Marchdanner udtrykkelig skriver sig til Veilegaard 
og lkke til R .  Seegaard, det Han. dog med lige Ret künde have gjort, hvis 
Han ikke selv havde eiet Veilegaard; eller ogsaa det er ffeet proforma, og 
staaer i Forbindelse med den herefter anfsrte Tildragelse paa R .  SoegaardS S s .

>) See Winums Ligpradlken over C. Marchdanner» 
^ Danfie Atlas.
') R. Seegaard- Archiv.



64-----

En  af Caspar Marchdanners S snne r, hvem af dem kan ikke siges besternt, 
jkal have farlig ffudt en Karl, som tjente paa Hindemae, der med flere Karle 
seilede i en Baad paa Rsnningesoegaards S s  for at fiffe, hvilket Fifferi fta 
Hindemae R. Soegaards Eiere ikke künde fordrage, da de ansaae Sven  som 
et Enemcrrke for sig, istrr da een af Hindemaes Eiere, ved Navn FranH 
Urne, havde ved et lovformeligt Skjede af 1579 frajkrevet sig og Arvinger 
al Flskerettighed i bemeldte S - .  D a  nu en af Brodrene Marchdanner engang 
fra et af Vinduerne, som vender imod Soen , feer deSuagtet hiin Fifferbaad i 
Sve n  ikke langt fra Gaardens Vinduer, saa raaber Han ud af Vinduet til Fol- 
kene i Baaden, at de strax skulle pakke sig dort af S oe n , og truer dem med 
Ln Riffel, som Han havde i Haanden, hvis de ikke gjorde det; men de agtede 
det ikke, tvertimod vare de trodsige, og een af dem endog saa grov, at Han 
vifer Ham sin Podex, den Marchdanner ikke var feen at Hilfe saaledes med et 
Skud fra Vinduet, at Karlen strax styrtede ned. Sagen var, ac Franks 
Urne ikkun eiede det Halve af Hindemae -), og folgelig ikke künde fraskrive Gaar
den sin Rettighed for den anden halve Deel. Marchdanner flygtede; thi der
var Fare for KarlenS Liv; men kom efter nogen TidS Forlob tilbage igjen, ef- 
terat Karlen var kommet sig saavidt, at Han var uden LivSfare *). Et Brcv 
ffrevet paa Latin af Broderen til Ham har lagt i R . Seegaards Archiv lige ind- 
til den noervaerende Eier pk Gaarden, da det ved Sostende-Stifte efter Hans 
Svigermoder, kom dort. I  dette Brev tiltales Han, som skjed Karlen, 
haardelig af Broderen, for sin Ukjoerlighed og Ubesindighed; Han raader strax 
at stygte, og lcegger til, at Han ikke künde redde Ham. Skade at dette Brev 
er kommet dort. Den narvoerende Eier af Rsnningesoegaard, som felv har 
havt det iharnde, har fortalt mig det her Anforte, som jeg desuden ogsaa 
har Hort med samme Ord af Hans Formand. Dette tildrog sig efter den gl. 
CaSp. Marchdanners D sd.

See blandede Notizer vm Hindemaes Beboere af Sogneprasten Hr. Ollvariuö i Schjellerup. 

Ct danjk Brev desangaaende finde- t R. Seegaards Archiv.
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CaSper Marchdanners Datter Anne Marchdanner, som var fod 1595 , 
dode Anno i6 zz  den 7 Septbr. og havde vaeret givt med en Hr. von Wensin 
eller Wensyne. For ovrigr er mig ikke mere bekjendt om hende eller hendeS Mand.

Jeg maa her flutte denne min körte Eftcrretning om den gl. brave CaSp. 
Marchdanner med at anfore, at Han var den, der gjorde Ronningesoegaard til 
ec ret adeligt Herreftrde og til en complet Hovedgaard, ved de mange Jorder og 
det meget Gods, Han fik til Gaarden i Folge de - bevilgede Magclaeg af Kowg 
Frederich den rden og Kong Christian den 4de. Det er S ka d e , at man ikke 
sinder mere optegnet om denne retssafne og virkj'omme M and; dog vi finde end-, 
nu mindre om Hans Born  og- Afkom. -

' 3. - ' .
F re d e r ich  M a r c h d a n n e r ,  en S o n  af foranforte BefalingSmand- CaSp» 

Marchdanner. og Sophia Oldeland,. fodt paa Cvldingflot den i6ve Ju li Anno 
1595» Han fik Ronningesoegaard efter bemeldte sin FaderS Dod;. men efter 
nogle AarS Foriob, nemlig som forhen er anfott den 8de December ^ 2 4 ,.  
folgte Han den igjen til sin Moder Frue Soph ia  Oldelanvt A f  det Skjode,- 
som Han- i saa Henseende udstaedte til hende, seer man ,, at han paa samme. 
Tid ogsaa eiede Langesoe; thi Han ssriver sig udtrykkelig) derndi Frederich Marche 
danner til Langesoe, men det varede ikke lange, forend Han igjen blev Eier og. 
Besidder af Ronningesoegaard; muligr at den nySttaevnte Tildragelse paa Ron- 
ningeseegaards S o  her passer sig; jeg troer det, saa at, da Fären var for- 
bi, har Han strax paa ny tiltraadt Gaarden. B ist er det, at Han ,, om.
ikke for (som jeg dog troer) i det mindste eiede Gaarden Anno 1629 ') ;  thi> 
Bloch i sin Fyenffe GeistlighedS Historie navner Ham udtrykkelig det Aar, som Eier 
af Ronningesoegaard, og begge Hans Sonner veed jeg besternt, at vtkrr fsdte 
paa Ronningesoegaard, den aridste 1625 og. den yngre 1629. Ester at Hans 
Broker Hans i Aaret 1625 havde folgt Vrilegaard , har Han uden Tvivl strax 
af denne sin Broder Frederich faaet Langesoe, euren heelt, eller halvt, hvilket 
sidste jeg har nogen Grund til at rroe, thi i forncrvnte Fyensse Geistlighedö H i
storie hedder det: „Sa l. Diffoppen, D r, Hüns Mich'elsen beretter i sin Visi-

')  BlochS Fpevjke Gelst. Hist, adet Divd Pag. 69-
s
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tatsbog 1629 den 29de August, at Frederich Marchdanner fortalte Bissoppen 
-en Fornarmelse Hr. Hans i Narov (paa Sletten) havde gjort Ham og Hans 
Broder". Ventelig, hedder det i Noten, Kapitain Han6 Marchdanner til 
Langesse ') ,  hvoraf jeg gjsr den Slutning, at har Praften Hr. Hans fornar- 
met begge Brsdrene, saa har ogsaa Brodrene havt noget i Fällig med Hinan
den, hvorved de begge titlige künde forncermeö, og det troer jeg var Langess, 
eller Noget Langesse vedkommende, og da de ikke vare fiere B rsd re , end de 
benavnte tvende, saa kan ingen Tvivl vare om , hvem den forncermede Bro- 
der har varet. Frederich Marchdanner, som man ikke veed at have havt nogen 
Karakteer, dode i sin bedste ManddomS Alder paa R . Seegaard den ?de 
Ju li Anno 1639, 46 Aar gl. Anno i6 zz  anfsres Han ved Navn i Regn- 
ssaböbo^en for Rsnninge Kirke, at have tilligemed sin Frue forderet til Renninge 
Kirke ek rsdt Atlasses Alterklade med Guld og Solvkniplinger om-). Frede» 
rich Marchdanner var givt med en Anne Gyldenstjerne fra Jversnes, som er 
nuvarende Vedelsborg med hvem Han havde folgende B e rn : r) B i r t h e  
M a r c h d a n n e r ,  fedt den 5 Jun i 1621. Hun er ventelig dod meget ung, 
«ftersom M a n  intet mere sinder om hende. 2) C a s p a r  M a rc h d a n n e r ,  fodt 
den 17 Decbr. 1622, dsd den iz  Septbr 1625. Han findes i Marchdan. 
nerneS Begravelse. 3) Thake M a rc h d a n n e r ,  fed den 14 Apr. 1624, dod den 
^Septbr. 1625. 4)CaSparM archdanner,(see langernede). z )A n n e M a rc h °  
d a n n e r,  f»d den 16 Septbr 1627, var 2 Gange givt, forst med en Hans 
Christen Kaas, derefter med en Knud Gjedde. Hun anfsres i den nysnavnte 
gl. Rsnninge Kirkeregnssabsbog, at have foraret en HvidfomS D u g  at tagge 
paa Alteret i Rsnninge Kirke * *). 6) H e n r ic h  M a r c h d a n n e r ,  som langer 
nede anfsres, eiede foruden R . Soegaard, ogsaa Langesse. 7) S o p h ia  M a r c h 
danne r, fsd den 5 Novbr. i6 zo ,  var givt med en Henrich Hansen v. Ol- 
deland, men mere er mig ikke bekjendt om hende. 8) C h r is t  0 ffer M a r c h -

Bloch- Fyensse Gelst. Hlst. Ldet Bind Pag. 6-.
*) R. Seegaards Archiv.
«) Danfle AtlaS.
^  R. Seegaards Archiv.



danner, fodt den 26 Novbr. i6 z z ,  er udeu Tvivl dsd spad. Fornavn^ 
Anne Gyldenstjerne overlevede Manden, og havde R . Seegaard efter Hans Ded 

m secs af et Tingsvidne af gde MartS 1640, hvori det hedder: at Fogde» 
paa R . Seegaard msdte i Retten for «rlige eg velbyrdige Frue Anne Gylden
stjerne, S a l.  Frederich Marchdannerö til R .  Seegaard. Sagen angik en 
Godsets Ret at indtale Om Anne Gyldenstjerne beholdt Ronningesoegaard 
indtil hun dode, kan ikke siges for vist; thi hun dsde Aaret efter LKjoge den r zde 
Ju li 1641, hvorfra hendes Lig blev fort til Ronninge og nedsat i de MarchdannerS 
Begravelse, hvor det hviler ved hendes MandS S ide Muligt at hun har gjort 
Fn Lystreise til Sjelland og der er bleven overrumplet af Doden.

4.
H a n s  M a r c h d a n n e r ,  en Broder til ntkstforrige, var fodt paa Colding- 

huus S lo t den i9de M a i Anno 1597 ?). Han fik, som jeg formener, Vel- 
legaard enten strax efter FaderenS D s d , eller ikke lange dercfter; thi Han 
ffrev sig 1624 til Veilegaard, som tilforn er anfort; men denne Gaard folgte 
Han 1625 til Frue Ellen Marsvin *),  hvorfra Han flyitede til LangesSe i M g -  
gerslef Sog» , hvilken Gaard Han, som jeg troer, har kjobt enten heel eller 
halvt af fornavnte hanS Broder Frederich; Han dode, saavidt M a n  veed, paa 
Renningesoegaard den zdie M a i Anno 1642, i fit AlderS 45de Aar. Om Han 
ellerö ncgentid har eiet N. Seegaard eller havt Part i den, jkal jeg ikke kunne 
sige; det encste, som giver mig nogen Formodnjng dcrom, er, at Brode* 
renS Enke dode i Kjoge, som dog künde vare skeet tilsaldig, og at Han efter 
hendes Dod endnu var paa R . Seegaard; samt at Han paa foranfsrte sin Lig- 
plade kaldes HanS Marchdanner til R . Seegaard, da Han tilforn, som er an
market, kaldte sig allene til Veilegaard; paa denne Grund er det at jeg satter 
Ham her blandt R .  Seegaards EiereS Tal. Han var Kapitain i Tjenesten, som 
forhen er anfert. HanS Frue hedte Anne Vensyne. Hun dede paa R . Soe-

')  R. Seegaards Archiv.
-) Sec hendes Lkgplade foran.
-) See ovenfor Ligpladcn paa Hans Kiste.
*) ,Danste Attas VI Tom. Pag. si».
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-aard den ,9de Sept. r6zz i sit AlderS zote Aar. M a n  sinder ikke, at de 
Have havt B orn  tilsammen. Begge dereö Lig seeS i MarchdannerS Begravelse i 
Rsnninge Kirke.

C a s p a r  M a rc h d a n n e r ,  en S o n  af Frederich Marchdanner. Han 
var fodt paa Ronningesoegaard den 2gde Decbr. Anno 1625 '). Han var 
Kongt. MajestatS HofZunker, og dede i Kjobenhavn hastig og uformodentlig 
den rode Octbr. Anno 1651, udi sit AlderS azde Aar. Hans Lig blev fort 
fra Kje.benh.avn til Rsnninge Kirke, hvor det staaer i MarchdannerS Begra
velse. Jeg sinder ikke, at Han har varet givt. Han ncevnes udtrykkelig paa 
Ligpladen Caspar Marchdanner'til R .  Seegaard, deöaarsag ftetter jeg Ham 
ogsaa blandt R .  Seegaards Eiere.

6.
H e n r ic h  M a rc h d a n n e r ,  ogsaa en S v n  af Frederich Marchdanner og 

Frue Anne Gyldenstjerne og Broder til narstforrige. Han var fsdt paa Ron- 
ningessegaard Anno 1629 »), Han fik R .  Seegaard og ventelig tillige Langesee 
efter Broderens Ded. I  Tjenesten var Han Major ved det Fyenffe National
Regiment til Hest. Han var givt med en Frsken Helleborg K aa s,  som var 
fedt paa Hjortholm paa Langeland, den i4de Novbr. Anno 1639^ hendeS 
Fader var Erich KaaS til Veistrupgaard og Lindskow; hendes Moder var en 
Kirsten GaaS. Hun dede, som jeg troer, paa R .  Seegaard Anno 1707, 
68 Aar 7 Maaneder og r D a g  gl., og hendes Lig staaer ved Siden af hendes 
Mandö i MarchdannerS Begravelse i Renninge Kirke. Henrich Marchdanner 
havde med denne sin Frue 4 B o rn , som ere folgende: r)  Hans Frederich 
Marchdanner, fed 1650 og nogle, men dede kort derester. 2) Frederich 
Marchdanner, fed 1650 og nogle. Han faldt som Officeer i Beleiringen for 
W ismar Anno 1677, og tog, som den sidste paa Mandssiden af denne Fa
milie, de MarchdannerS Vaaben med sig L Graven ' ) ,  det er altsaa urigtigt *)

*) See Ligpladen paa Hans Kiste, anfsrt foran.

») See Han- fora» anfsrte Llgplade.
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hvad Pvntoppidan skriver: at Major Henrich Marchdanner var den stdste af 
Familien, z) Birthe Christine Marchdanner var fodt Anno 1^65 paa Holme- 
gaard paatangelaud og dode ugivt paa Mollegaard paa bemeldte Langeland 1694., 
29 Aar gl. Hendes Lig blev fort her til Ronninge og findeS i Marchdannernes 
Begravelse ').  4) Anna Sophia Marchdanner var fodt paa Ronningesoegaard
den lüde Octobcr 1667. Hun dode ugivt Paa Kappedrup den aden Februar 
lü gy , 2 l Aar, 2 Uger og z Dage gl. -). Major Henrich Marchdanner 
dode for Leiren ved Colding den zote M a i  1674, og Hans Lig blev fort her til 
Ronninge, hvor det st,»des j FamilienS Begravelse. Marchdannernes Familie, 
som Adel, florerede saaledes i A lt kun lidet over ioo Aar. Major Henrich. 
Marchdanner byggede i Aaret 1662: den sondre Ende af Ronninges-egaards La- 
degaardöbygning; dette Aarstal tilligemed Hans og Frues Navne findeS paa en 
af Dorhamrene.

7»
H a n s  D u e ,  Oberst og Eier af Sanderumgaard og Dlstedgaarb, blev 

ved at agte nysanforte Major Henrich Marchdanner- Enkefrue Hellebvrg fod 
Kaaö, tillige Eier af R .  Seegaard; meri var det kun i kort Tid; thi de 
folgte efter en 10 Aars Forlob R . Soegaard til neestfolgende Knud Urne S ig -  
vartsen. Uden Tvivl boede de derefter paa Vlstedgaard. Hvad Aar Han dode 
finder jeg ikke; hun dode som nylig er anfort Anno 1707, og hviler i March
dannernes Begravelse udi Ronninge Kirke. Jeg er af den Tanke, at hun 
overlevede hendes anden M and; jkjondt jeg ingensteds har fundet det.

S. '
. K n u d  U rn e  S ig v a r i s e n  kjobte R .  Soegaard Anno 1684 den ssd« 

M a i af fornoevntr Oberst Hans D u e ? ) ,  Urne var den Gang Kancellieraad,

Marchdannernes Begravelse. 

')  Marchdannernes Begravelse. 

R. Esegaards Archiv,



men blev stden Etatsraad. Han var en S o n  af S igvart Urne, Ridder, 
Geheimeraad, RigetS Staldmester, Lehnsmand over DraxholmS Lehn, Herre 
til Sanderumgaard, Hindemae og flere Gaarde. Hans Moder var Fr. Helvig, 
fod Lindenow til Juulstou, en Datter af Hans Lindenow sammestedö, hvilken 
Gaard S igvart Urne fik med hende. Knud Urnes Sodffene vare Hans Urne til S a n 
derumgaard og Helvig Urne, om hvem mere herefter. Etatsraad Knud Urne eiede for- 
uden Ronningesoegaard— Sanderumgaard, Juulffou, Bjornemose og Faareveile. 
Han var givt med en Froken Anna Beate Valkendorph Hennings Datter. Han 
dsde som det synes paa Bjornemose, Anno 1705, Aar gl. Hans En-
kefrue oegtede efter Hans D od  Etatsraad Erich Scheel tiiArreffou. Hu»r dode,
»den at have B o rn  ved nogen af Mamdene 1720, 58 Aar gl. Paa et Epi
taphium i Tved Kirke staae begge disse hendes Marnd t fuld Korpus, > men hun 
i Brystbillede').  Etatsraad Knud Urne maa af den almindelige Mand have 
vaeret enten ineget hoit agtet, eller frygtet; thi man fortceller her i Sognet, 
at naar RonningesoegaardS Bonder kjorende modte andre Bonder, raabte de 
til disse: kjor af Veien, vi ere Knud Urnes Bonder, og de skal strax have 
adlydt Han kjobte Ronninge Kirke til Ronningesoegaard af Kong Chri
stian den zte, og det »den Tvivl Anno 1689; thj det hidtil holdte Regnstab 
over KirkenS Jnventarium samt Jndteegt og Udgivt, der aarlig blev efterseet og 
undertegnet af Stiftamtmanden og Bistoppen, ender med Aaret 1688. Anno 
1702 maatte Han i^Anledning af sit udstoedte Kaldsbrev til Hr. Kullerup, at 
vaere Sogneprast for disse Menigheder, ester Mag. Made Thranes D od , ud- 
holde en ProceS med Eieren af Hellerup, som Rolfsted Kirkes Patron, der 
formeente sig berettiget til at kalde forste Gang Praest til Ronninge og Rolfsted, 
esterat Ronninge Kirke nu var i en ProprietairS Eie; men hoieste Ret til- 
kjendte Knud Urne Forrettighed til denne Gang at kalde. Han var altsaa den 
forste Proprietair her i disse Sogne, og den forste Eier af Ronningesoegaard, 
som kalbte Sognepraest til Ronninge og Rolfsted. Siden efter have disse Kir-

-) Däne- «tla< Tom. Vl Pag. 71». 
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kerS Eiere stedse stiftet med at̂  kalbe Praster hertil '). Han og Hans Frue have 
bekostet Communionbsgeret til Ronninge Kirke; begges Navne og Vaabencrstaae 
derpaa. Og ventelig have de ogsaa stjanket Solvfadet til at lsgge Oblaterne 
paa ved Communionen.

9-
H e lv ig  S o p h ia  U rne , en Soster til Formanden Etatsraad Knud Ur

ne, efter hvem hun fik R. Ssegaard. Pladen paa hendeS Ligkiste viser os, 
at hun den zte April Anno 1650 var fedt paa Malmoe S lo t bSkaane af samme 
Fader og Moder, fom bemeldte Knud Urne. Hun var givt med Jorgen FriiS 
til Lindholm, Befalingsmand over Dueholm, Orum og Vestervig Ämter L 
Norre-Jylland, ved hvem hun havde r S o n  og 2 Dottre. Sennen fik Ron- 
ningessegaard efter hende. Dottrene dode ugivte paa Rsnningeseegaard og dereS 
Lig findes i Friisernes Begravelse over .Jorden l Renninge Kirkes Capel. Den 
«ldste Barbara Helvig FriiS var fedt den -de M a i 1650 paa FriiSholm iS je l-  
land, og dede den 2gde August 1714, i fit 64 Aar. Den yngre Elisabeth 
Sophia Friis, som var fedt paa VardoehuuS i Norge, dode den 6te August
1702, 40 Aar gl. Naar og hvor Jorgen Friis dode, har jeg ikke krrnnet 
finde. Frue Helvig Sophia Friis, fod Urne, dode i en meget hoi Alder paa 
Rsnningesoegaard Anno 1715 den zote April, 85 Aar, zUger og 4D age  gk» 
HendeS Lig staaer i fomavnte Friisernes Begravelse i Ronninge Kirke.

10. :
C h r is te n  F r i i s ,  Oberst, en S o n  af fornoevnte Befalingsmand Jorgen 

Friis og Frue Helvig Sophia fod Urne, fik Rsnningesoegaard af, eller, efter 
bemeldte sin Moder. Hän var fodt Anno 1652 paa FriiSholm i Sjelland; 
hvad Aar Han tiltraadte Gaarden veed jeg ikke; men det er troligt, at det er 
steet forcnd Moderens D od , eftersom hun var saa meget gammel, vA Krigen 
gjorde Tiderne vanstclige for en gammel Kone at bestyre et.Gods udi. Oberst 
Christen Friis lod i sin Tid begge Ronninge Kirkeklokker omstobe og forbedre, 
den störe 1717, og den mindre 1725, hvorom tilforn er talt ved Ronninge 
Kirkes Bestrivelse. Han har oprettet en Stiftelse her L Sognet, i det Han ved

,)  Prastet-vlen i Ronninge Kirke.



et Gavebrev, dateret Hefringholm den 2ide Febr. Anno 1726, här ffjanket 200 
Rdlr., af hvllke Skoleholderm skal have Renten, som er bestemt til 5 proCt., 
sior aarlig at lcrre 4 Bern  af RonningesoegaardS Gods deres Christendom, samt 
at regne og ffrive. Han skjcenkede, ogsaa Egetommer til 4 Fag H uu s, som 
jkulde varre og virkelig blev til et Skolehuus. Paa Vivild Kirkegaard i Jyl- 
tand er en Skole bygget, .til hvllken Han ogsaa legerede 200 R d lr .»). Hanö 
Farbroder Oberst Hans Friis til Heftingholm oprettede Anno 1695 denne Gaard 
og GodS til et Stamhuus for denne sin Broderson Christen Friis til Ronninr 
gesoegaard, og da denne havde tittraadt samme, indrettede Han ogsaa 1726 
Tuöstrup og Eösenbech til et Stamhuus, paa det at alt Godset, efter Oberst 
HanS Friis 'S  Villie, stedse künde blive samlet -). Oberst Christen Friis var 
ingentid givt, Han dode paa Ronningesoegaard den aden Ju li Anno 1727, og 
blev begravet den 7de ejnsdem L sit Alders 7Zde Aar; bette staaer i Ronninge 
Kirkebog ; udi Danske Atlas hedder det, at Han efter sin sidste Villie er be
gravet paa V iv ild  Kirkegaard, og at der paa- Hans Grav er lagt en stör Steen 
med en besynderlig og vidtloftig Inskription, som er anfsrt i Hofmans Fun- 
daH Tom. z ,  Pag. 1.60. Naar det derfor hedder i Ronninge Kirkebog, at 
Han er begravet, da vil bet ventelig sige, at Han er bisat i Ronninge Kirke, 
indtil Han Kinde blive ford over til Jylland, samt at Begravelses-Ceremonierne 
med Ligproediken m. m. ere skeete l Ronninge. Hans Lig findeö Heller ikke her 
i Ronninge. Videre hedder det i Danske Atlas: at neben for Chorsdoren i 
V iv ild  Kirke, sidder i Muren en Steen over Oberst' Christen Friis til Hefring
holm, Tusstrup, Essenbech og Ronningesoegaard, som dode 1727, E .  
74 , med HanS Partrait udhugget, og en Gravskrift gjort as Geheimeraad 
Christian Sehested ') .  Oberst Christen F riis , hvis Minde endnu lever herj i
Sognet, har jeg Lsirr i min forste EmbedStid Hort omtale og navne som en 
gvd oA retskaffen Mand. A f  Hans Donationer til Skoler kan man Heller ikke *)

*) Dansse AttaS IV Tom. Pas. 288.

Dankte Atlas Pag. zrz.

' )  Danske Atlas.



73' '

andet end troe, at Han har varet besjalet af Varme for Religion og Folke- 
oplysning.

i i .
C h r i s t ia n  S e h e s t e d t ,  Herre til Raunholt og Nistefgaard, Ridder af 

Elephanten, Geheimekaad, extraordinair Ambassador ved det ftanffe Hof, 
Minister, Plenipotentiaire ved Freds-Kongressen til Soisson, samt Stiftsbefa- 
zingsmand over Odense, Dalum , S t .  Knuds og Ruggaards Ämter, og S ig -  
vartUrne, Oberstlieutenant, Herre til Juulffou og Billeshauge, bleve Eiere af 
Ronningesoegaard efter Oberst Christen F riis 's  D od , i Folge hanö forud gjorte 
Testamente af i6  Februar 1726, og hedder det udtrykkelig, fordi at de vare de 
sidste og eneste Arvinger efter Ham og Hans M o d e r '). Geheimeraad Christian 
Sehestedt betalte Oberstlieutenant Sigvart Urne Hans Andeel, hvorved Han blev 
ene Eier af Ronningesoegaard; dog beholdt Han ikke meget l«nge Gaarden; th; 
Han folgte den Anno 1734 til den her nastefter anforte Eier. Bemeldte Gehei- 
meraad Sehestedt og Frue Charlotte Amalia fod Gersdorff oprettede <n Stiftelft 
her i Sognct i?Z 4 ,  som ncermere herefter ssal anfores. Geheimeraadinden 
s ĵarnkede, som foran er naevnet, til Ronninge Kirke en kostbar Messehagel; 
Ugelcdcs Forheenget for Alteret og et Overtrak til den litte Skainmel, somPrce- 
sten knaler paa for Alteret, altsammen af Flsiel besät med «gte Sslv-Galloner. 
D e  dode begge paa Raunholt.

12.
J o  Han C a s p a r  R a sc h ,  Landstingshorer r Fyen og KancellieaSseSsor; 

men siden Justitsraad, kjobte 1734 Ronningesoegaard af foranforte Geheimeraad 
Sehestedt 2-). Han var fodt i Nykjobing paa Falster 1694, hvor Hans Fader 
Mag. Hans Rasch var residerende Kapellan, Hans Moder hedte Frederiche Ama
lia Wichmann. Hans Slargtregister tilligemed Oprindelsen til Hans Tilnavn 
Rasch vil jeg ikke her anfore, eftersom sammelndes udforlig iBlochs Fyenffe 
Geisiligheds Historie, i Hans Broders Professor Ptder Rasche Levnetöhistorie. 
Han havde vceret Student. Han byggede i Aaret 1757 den gnmdmurede Ftoi

') N. Seegaards Archiv.
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af Stuebygningen paa R . Seegaard, hvis Langde gaaex fra Osten til Vesten, 
og forogede Godset med et Pa r Gaardeö Tillcrg i Ronninge, som Han tilkjobte 
sig. Han anlagde Lyfthaven ved Gaarden, og lod grave 4 Fistedamme i den, 
da den tilforn var saa siid, at en Deel af den om Vinteren stod under Vand. 
Han holdt stedse en liden Lystjagt i Soen med Roer samt Se il og Flag til, paa 
hvilken Han undertiden fornoiede gode Venner, der besogte Ham. Han dede 
paa R . Seegaard Anno 1770, 76 Aar gl. Hans Liig staaer i den aabne
Begravelse over Jorden i Ronninge Kirkes Kapel, som tilforn kaldres FriserneS 
Begravelse, men som dennes B e rn  siden, da Ronningesoegaard ved offentlig 
Auction 1787 blev folgt, reserverede sig til en egen Begravelse for Familien. 
Justitsraad Rasch var 2 Gange givt, og var i begge sine ATgtesk^ber Fader til 
i8  Born. Han var forst givt med en Jfr. Anna Kathrine Holmer, en Dat
ier as Borgemester Hans Pedersen Holmer i Nyborg, ved hvem Han havde io  
K e rn ; men af hvilke de 4 dsde sp«de, de andre ere felgende:
. i ) H a n S R a s c h ,  afstediget Premierlieutenant, dede ugivt paa Ron- 

nlngesoegaard den 14 August 1796, i sit Alders 75 Aar.
2) H a n s  H o lm e r  R a s c h ,  havde vaeret Student, og blev stden For- 

valter ved et Kobbervoerk. Han var givt; men uden Born. Han dede kort 
ferend sorncevnte Hans Broder i Kjebenhavn.

z) F re d e r ich e  A m a l ia  R a s c h ,  var givt med Toldinspekteur, Kam- 
merraad Christian B ruun i Nyborg, men havde ingen Bern , hun dede 1312, 
8s Aar gl.

4) F re d e r ic h  R a s c h ,  dede i Soree som Student og Sekretair hos Over- 
hofmester Grev Reuüs. Han var en sirrdeleS vakker og haabefuld ung Mand.

5) N ie ls  R a sch , druknede 175s, 19 Aar gl., i Soen ved Gaarden, 
ved det at en Hest, som Han vilde vande, gik for langt ud i Soen med Ham.

6) P e d e r  R a s c h ,  omkom i sit 22 Aar 1754 paa Birkinde M ark  L 
parkt Snefog, da Han til Juulehoitiden vilde gaae hjem til sine Foraeldre fra 
Odense, hvor Han var i den latinste Skoles Mesterlektie. Alle disseBorn vare 
fodte, forend Justitsraad Rasch fik Renningeseegaard.

Anno 1742 den i8  April givtede Han sig anden Gang med Jfr. Mette S o 
phia fed Munch fra Bistopstorup, efterat Han var bleven Eier afR . Soegaard. 
Hans Bern  af dette LEgtestab ere folgende:



i) A n d re a s  R a s c h ,  fodt 1742, dode -743
2) A n n a  C a rh r in e  R a s c h ,  fsdt den 4 Februar 1744; om hende mere

stden.
z) H e d e v ig  R e b e kke  R a s c h ,  fodt 1745, blev den 21 M a i 1764 

givt med Major Christian Carl Pflueg i Kjebenhavn, hvor hun dode af D vr- 
nekopper 1786, den 26 Januari. Han dode ogsaa sammesteds 1815, 80
Aar gl. D e  havde 2 Dottre sammen, som begge bleve vel forsorgede.

4) C h r is t ia n e  C h a r lo t te  R a s c h ,  fod og dod 1746. -
5  ̂ B e n e d ic te  Lo v ise  R a s c h ,  fodt 1747, blev 1767 den 20 April 

givt med Sokapitain Frederik Ernst Horst i Kjobenhavn, hvor hu« efter faa 
Aars Forleb dode uden Born.

6) U l r ik a  C a t h r in e  R a s c h ,  fodt 1749, blev den ig  Octoker^774 
givt med den Gang vcrrende Herredsfoged, fiden VicelandSdommer 1 Fyen, og 
Kancellieraad Johan Jacob M yliuS, da boende i Odense; men blev derefter 
Eier af Kattrup i Sjelland, hvor Han dode den 24 August igoz. Hun eier 
endnu bemeldte Gaard. I  deres ZEgteskab havde de 5 B orn  sammen, af 
hvilke 2 Sonner, som foran ved Ronninge Kirke ere anforte, dode i deres Op- 
vext. De  endnu levende ere:

a) I  0 han  C a s p a r  M y l i u S ,  Ejer af Bjornholm i Jyttand, givt den 
4 M a i i8>5 med Freken Wilhelmine Christiane Ulrike Holstein Rathlow fra Hol
stenborg i Sjelland, de have stere Born  sammen.

b) W o lf v e it  C h r is to p h e r  M y l i u S ,  Major og Eier af Estruplünd L 
Jylländ, er ugivt.

c) S o p h ia  C h a r lo t te  M y l i u S ,  givt den 9 Juni ig r z  med Kam
merjunker, Forst- og Jagtjunker samt Premierlieutenant i Garden til FodS, Han- 
Peter de Linde Fridenrech i Kjebenhavn, og har Born.

7) V v l r a t h  A u g u s t  R a s c h ,  sodt 1750, var Premierlieutenant i det 
Norste Livregiment i Kjebenhavn, druknede den 16 Januari 1781 i R .  See 
gaards S o ,  ved at lobe paa Skoiter, Hans Familie, iscrv Hans gl. Moder, 
som stod i Begreb med at overlade Ham Gaarden, til storste Hjertesorg. Han 
var yndet af Alle som kjendte Ham; med Ham uddode Slagten Rasch af denne 
Familie paa Mandepden.

>0*



8) Et Tvillingbarn med NLstforrige; men dobfodt.
- 3.

Iustitöraadinde M e tte  S o p h ia  R a s c h ,  fodt M u n c h ;  hun var fodk 
L Bissopstorup, eller som Byen i daglig Tale kaldeö BiStorup, hvilken B y  
hendes Foroeldre eiede og selv beboede een af denö Gaarde, paa hvilken hun forst 
saae Verdens Lyü den i8  Septbr. Anno »702. Hendes Fader var RegiinentS- 
ffriver Andreas Munch, som dode i bemeldte BiStorup 1714, i sin Alderö 6r 
Aar *). HendeS Moder hehte Hedevig Langhaar, som dode paa R .  Seegaard 
1750, i en hoi Alder; men denne Hedevig Langhaar var Regiments striver 
Munchs anden Kone; thi Han havde tilforn voeret givt lmed en Is t.  Barbara 
Schefferö, som dode i Barselseng i BistopStorup Anno 1692 , z6 Aar gl. 
Forncrvnte Mette Sophia Munch indgik den 13 April 1742 AZgteffab med 
Justitsraad Johan Caspar Rasch til Rsnningesoegaard, og tilbragte hamBistops- 
torup, foruden nogle andre Gaarde. Gaardene forbleve ved Ronningesoegaard; 
men BiffopStorup blev folgt til Hans Broker Professor Peder Rasch. De  Born, 
som de havde tilsammen i deres 2Egteskab, ere nylig anforte. Hun var en 
scerdeles fornuftig Kone, og bestyrede derfor ogsaa Gaard og GodS for og efter 
MandenS D od  med megen Klogffab. Hun forbedrede meget Godset, isaer ved 
^et Magelaeg med Gaarden, som hun ved den af Hende foranstaltede Ronninge 
Byeö Udssiftning i Aaret 1785, gjorde til hendes gl. Gaardes Bedste i R on 
ninge, da disse derved fik mere Jord og Hartkorn, som foran er anfort. Ho- 
vedgaarden forbedrede hun ogsaa, i det hun til samme Tid fik de 16 Tdr. fri 
Hartkorn, som stedse hidtil havde lagt paa Ronninge Byes Marker, Agerom 
Ager med BsnderneS, saa nar indtil Gaarden som muligt, hvorved Gaarden 
nu fik ordentlige Lokker og Avlsdrift. Efter fornawnte Udstiftning lod 
hun strax den saakaldte Maegaard udflytte fra Ronninge B y  og af ny opbygge. 
Mandsforretninger vare hende ligesom egne, uden derfor at efterlade, eller rin- 
geagte de qvindelige som HuuSmoder. Hun var selv tilstade og.saae til ved 
ethvert Arbeide i Skov og Mark. Hun var ikke Halen for VinterenS Frost og 
Kulde; hun udviste selv de Tr«er i Skoven, der ffulde steldeS, og var jevnlig

')  Schjcllerup Akrkebog.
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tilstede naar Skovningen skeete. Hun var oste hele Timer ri«rv«rende, naar 
der blev hugget Gjerdsel. Hun kom ofte i Marken ved Hoffet og Komhost; 
men hun efterlod derfor ikke at fee til. paa Malkepletten, L Melkestuen o. f. v. 
Ved Dodöfald paa Godset forrettede hun selv personlig Stiftet, og hun havde 
en egen Gave til at faae Arvingerne forrnede. Hun forte selv det forefaldne 
til Protokols, undtagen naar hun undertiden tag en gl. Skoleholder i Ellinge 
med fig foc at ffrive; thi hun holdt tun i hendeo sidste Leveaar en Forvalter. 
Selv forstod hun og selv havde hun Kraft til at ftttte Tingene i Gang, saa at 
tun saa Maend ffulde gjore det bedre. Hun chavhe ogsaq noget Mandigt i sie 
Vasen og Adfqrd, og var af Person hoi og for. , . Hun gav Ronuinge Kirke 
i  Aaret 1783 lütter nye Stolestader/ lukte og m e d ^  og 1784
lod hun hele Kirken indvendig male, samme Gang lod hun ogsaa Kirkegulvet 
lcrgge om med nye Muursteen; men Choret med hvide fiirkantede Fliser. Hun 
foraerede en rigelig solvbeflagen Alterbog til Kirken. Hun oprettede 'en S t if 
telse i Sognet af 600 Rdlr. til 6 Fattige af Godset, hvorom mere langer nede. 
Denne Stiftelse kom vel ikke i Stand i hendeö levende Live; men Concept til 
den fandtes efter hendes D od , hvilken Arvingerne respekterede og satte t Kraft. 
Hun dode af en Rorelse paa R . Seegaard den z i M a i Anno 1787, 78 Aar 
gl. og blev den 14 Jun i ncrstefter hensat H06 hendes afdode Mand i Ronninge 

Kirke.
14.

C h ris ten  v. L e m w igh , Major; men i Tjenesten Jngenieur-Kapitain, 
kjobte ved offentlig Auktion R .  Soegaard for 6r,ooo Rd., og Besatningen for 
Z,Ovo Rd., efter Hans Svigermoder, foranforte JustitSraadinde Rasch, den 21 
Novbr. 1787. Han er fodt i Kjobenhavn Anno 1745. Hans Fader Mag. 
Soren Lemwigh, var Sognepraest ved GarnisonSmenigheden i Kjobenhavn. Hans 
Farfader var Kongelig ConfeösionariuS Mag. Christen Lemwigh, som var fodt 
den 14 Juli 1672 og dode den iz  Oktober 1724, 52 Aar gl., givt med Is t.  
Elisabeth Muhle W ith, som efter Hans Dod «gtede Schoubynacht siden Admiral 
Wilhelm Lemwigh og dode den 27 Juni 1758, i sit Alders 72 Aar. Hans 
FarfaderS Fader var Hr. Soren Christensen Lemwigh, Sogneproest til Borup 
og Kimmerölof Menigheder i Ramsoe Herred i Sjelland, som var en Borgers



S o n  afLemvig i Jylland, (hvoraf Han havde taget sitTilnavn), gift med Jfr. 
Bodild Rhuman, Mag. 0g Professor Wolfgang RhumanS Datter i Kjoben- 
havn ').  Major Christen LemwighS Fader> M ag. Soren Lemwigh, der var
fodt den aode April 1709 og dsde den a6de August 1760, 52 Aar gl., var 
2 Gange givt, ferst med Jfr. Anna Catharlne Soelberg, der var Ham Moder 
til alle Hans B o rn , hun var fedt den i6de Ju li 1715 og dede den 16 Ju li 
1757, 42 Aar gl.; anden Gang var Han givt med afdode RegimentSqvarteer- 
mester ThorupS Enkestue, Lene Kirstine Leegaard, hvem Han efterlod Enke 
efter 7 MaanederS Wgtestab. A f  Major Christen Lemvighs 7 Testende vare 
der tun z foruden Ham selv, der opnaaede Manddomsalderen, hvilke vare:

s) E d e l C a th a r in e  Le m w ig h , fedt 1741, givt med Sogneprwsten 
Hr. Jorgen Fogh i Hojelse i Sjeltand, som begge ere dode, esterladende sig 2 
Sonner, der begge bleve Priester.

d) Denanden Sester E l is a b e t h  V i l h e lm in e  Lem w igh , fodt 1742, 
var givt med Hr. Hans Henrich Tybring, som da var everste Kapellan, siden 
Sogneproest og Provst ved HolmenS Menighed i Kjobenhavn, og tilsidst Bistop 
i Christiansands S tift  i Norge. D e  ere begge dode uden B orn  i Christiansand.

e) Den zdie Soster E rn s t in e  A lb e r t in e  Le m w ig h , fodt 1751, var 
givt med Justicsraad Ludvig Christian Knap t Kjobenhavn; hun dode tidlig, ef- 
terladende sig 5 Born.

Major Lemwigh sik strax, efter at Han havde faaet Ronningesoegaard, en 
ikke ringe Udgivt, i det Han i Kjobenhvvn maatte lade den störe Kirkeklokke i 
Ronninge, der var revnet, omstobe, som foran er anfort ved Ronninge 
Kirke. Han bekostede, som ogsaa foran er anfort, i Aaret 1795 sit Gods i 
Ronninge B y  speciel udstiftet af Foelledöstabet, ved hvilken Leilighed Han udflyt- 
tede 2 Gaarde paa Marken, nemlig: Store Hoiberggaarden og Lundkgaarden; 
tillige har Han Tid efter anden opbygget i Marken 12 nye Hufe, de n  af dem 
med Jord til, og i  jordlost Skovhuus i Skoven Langestov. Ligeledes har
Han ved Udstistningen i Schjellerup B y  udflyttet sin derhovende Gaard, og 
lagt den straas over for RonningesoegaardS Stuebygning ved Svens estre S ide ,

Awergli Sjellavdffe Clereste Pag. 1774.



og kaldet den efter Ham selv Lemwighgaarden. Ved Seen mod Vesten er ogsaa 
opfert af Harn et nyt HuuS, som kaldeS Fifferhustt. Jligemaade har Han 
ved Ellinge Byes Udffiftning udflyttet, og af ny opbygget 6 af sine derhavende 
Gaarde og Hufe, de tilbageblevne Gaarde og Hufe i Byen til stör Fordeel. 
Han har givet Hovedgaardens Lokker en. fordeelagtigere og mere passende Jnd- 
deling, og sorget for skadeligt VandS Afledning ved Grofter og Steenkister. 
Han har med godt Hegn indfredet tvende Skovhauger t«t ved Gaarden, neinlig: 
Kirkelaadningen og den Skovhauge, som ligger for Enden af Lysthaugen mod. Nor
den. Han har ladet mangfoldige Steen klove og af samme opfert Steengjerdee,' 
af hvilke ferend Hans Tid ikke gaves flere  ̂ end i Gyden, man kjorer ind af 
ril Gaarden; ligeledes har Han forsynet de fleste af Lekkeleddene med Steenled
stolper. Han har bygget Kjcrrnehuset paa Gaarden, indsat en ny Gavl pqa 
Tarjkeladen mod Senden, og gjort en bedre Jndretning i Forpagtervaerelserne.. 
Han har ladet de steste Varelser i. Mtuebygningens vestre F lsi gibst, indsat> 
störe Engelffe Vinduesruder i hele StuebygningenS underste Etage, og ladet de 
fleste Voerelser male. Han har af ny bygget Tverstaldlangden og en Lo ved 
Langeffovs Kro. Kort sagt, Han har stedse varret meget virksom til Eieydom- 
menS Forbedring, og gjort meget mere i saa Henseende, end der strar falder L 
Oiet, og Han har vaeret heldig i sine Foretagender; men ikke astid uden. For-. 
tradeligheder, Lster af Godsets Bender, med hvilke Han i nogle Aar havde 
S trid , ophidsede imod Ham af ildetankende Mennejker, da Sagen imellem dem 
dog tilsidst i det Kongl. Rentekammer blev kjendt Ham til Fordeel; men denne 
Scrid med Bonderne blev Aarsagen, hvorfor Han folgte Godsets Gaarde 
til Fasterne. A f  Godset er endnu tilbage usolgt 8 hele og halve Gaarde i an
dre Sogne, og alle Fcestehusene baade her i Sognet og uden Sognet, pqa faa- 
„crr som ere folgte, og i hvis Sted Han har bygget mange ny, som gjore 
Ugedage til Gaarden. Han har bekostet et lidet indvendig forgyldt Bager til 
Syges Betjenmg. Han har igoz ffjcenket et Gadehuus i Ronninge til htms- 
vilde Fattige, med en god Haveplet til. I  Huset ere 4 Pirrelstr, hvor kan 
vrrre 2 Prrsoner i hvert. Han og Hans Frue have oprettet en prild Stiftelse 
for fattige Praests, Kirkesanger- og Skolelarerenker, samt gamle Jomfr 'er,,' 
hvorom mere siden. Han indlod sig den 2ode Decbr. 1734 i Mgteffab mch



Justitsraad Rasches «vldye Datter J fr  Anna Cathrine Rasch. D e  havde Lagen 
Born  i deres 2Egteffab. Hun dode den izde M a i ,8 »7, ?z  Aar gl. Han 
lever ugivt i sit 7 5de Aar.

4

R s y r u p  B y  og h v a d  t il sam m e hsre r.

Byen ligger niesten ^ M i i l  fra Rsnninge B y ,  og Nordvest for samme. 
M a n  veed ikke Oprindelsen til denS Navn. Forend Udffiftningen var i denne 
B y  5 hele Gaarde og z Huse, og fanttlige Gaarde og Huse, paa Praeste- 
gaarden n«r, tilhorte da Proprietairer: 2 Gaarde tilhorte Hindemae, r S a n -  
derumgaard, i  Veirup og i  Selleberg. A s  Hnsene tilhorte og tilhorer endnu: 
i  Sanderumgaard og i  Ronninge Prarstekald. Diese Gaardes og Huste Hart
korn var da 47 Tdr. 7 Skpr. g Fdkr. 2 Alb.

Rsyrup B y  blev Aar 1798 udskistet af Feelledöffabet ved Landinspecteur 
Nouvel i Odense. Ester Udjkiftrnngen blev fra Byen af udflyttet paa Marken:

1) en Gaard, som tilhsrer Sanderumgaard, med Hartkorn io  Tdr. og 
1 S kp .,  hvilken Gaard blev lagt midt i sine Jorder ned mod Sanderumgaards 
S kov , Hakkehaven kaldet, den er bygget af lütter nyt Tommer, og er stör 
og 'vel indrettet, den stk det Navn Marieöminde, efter den hoie Eiere Gehei- 
meconferentSraad v. Bülowe Frue. Denne Gaard vil med Tiden blive en her- 
lig Gaard; thi denS Jorder ere temmelig gode, og kan endmere sorbedres, 
og der er et herligt Till«g til den af Hobund, Gjerdstl og Tsrvcffjcrr, altsam- 
men i Narheden. Ved Gaarden er en sk)0n, stör og velbeplantet Have. A f  
denne Gaarde Hartkorn blev foruden fornavnte io  Tdr. i Skp., som den nu 
Har, tilbage i Rsyrup B y  z Skpr. z Frdk., beliggende taet ved den nedbrudte 
og udflytikede Gaards Gaardplads, hvor nu af det tilbagestaaende Stuehuus er 
et Hüus> som dets n«rv«rende Beboer kjsbte killigemed z Skpr. z Frdk. Hart
korn af Sanderumgaards Eier, da Gaarden 179L blev udflyttet.

2) Dernsest blev ogsaa den Gaard, som tilhorte Selleberg, strax efter 
Udffiftningen, udflyttet. Davaerende Eier af Selleberg, Kancetlieraad men 
nu Justitsraad Jens Berg til Schousboe, folgte efter Udffiftningen Gaarden til



Lasieren af den, som strax udstyttede den j paa dens ved Udskiftningen tillagtc 
storsteJordlod, paa et Agerffiste, som kaldes Bytofte, hvorfor ogsaa Gaarden fit af 
dens Eier det Navn Bytoftegaarden. Den havde forend Udffiftningen 9 Tdr. i Skp. 
2 Alb. Hartkom, men foruden 2Skpr. z Fdkr. Hartkorn, som bemeldteKancellie- 
raad Berg tog fra Gaarden, da Han folgte den, og lagde til et FiskerhuuS, 
som Han byggede ved Royrup . S o ,  folgte ogsaa strap den nye Eier
en Deel af Hartkornet til de herefter anforte, og beholdt tun selv tilbage 5 Tdr.
4 Skpr. 2 Fdkr. Alb. Hartkorn, som nu er BytoftegaardenS hele Hartkorn.
Gaarden er meget godt bygget. Den ligger t«t ved en lid-n Skovhave, som 
stoder til Gaarden, der giver den en behagelig Beliggenhed, og som nu paa 
det omhyggeligste fredes, da endog Manden selv har podet adffillige Skovavler 
i den, som vel lykkes. Gaarden har godt Titlceg af Eng, Gjerdselffov og 
Torvemose, altsammen i Narheden. Den kan L Tiden blive en herlig lille
Eiendvm. Den afbrudte og udstyttede Gaards Gaardplads, tilligemed de runde 
om samme liggende 2 Tdr. z Skpr. z Fdkr. 4 Alb. Hartkorn, folgte fornawnte 
BytoftegaardS Eier til et Par nyegivte Folk, tilligemed StuehuuSbygningen, 
som blev staaende. Foruden nyöncevnte fra Bytoftegaarden bortsolgte Hartkorn, 
folgte denne Eier endvidere til et Par andre Folk 6 Skpr. r Fdkr. ^ Alb. Hart
korn, hvorpaa bisse opferte et Huus, som de beboe, t«t ved Kjoreveien til 
Royrup. Huset har intet eget Navn; men benaevnes som liggende i Royrup 
By. Med dette nySnoevnte Huus er der endnu tilbage i Royrup B y  z hele 
Gaarde, i  Bolsted, 5 Huse med Jord til og r jordlost Huus, foruden -et 
1317 ny opbygte Distrikts GjordemoderhuuS.

A f  de z i Royrup B y  tilbageblevne Gaarde Hörer den ene med 6 Tdr.
5 Skpr. i  Fdkr. r  Alb. Hartkorn til Hovedgaarden Veirup, til hvilken den 
gjor Hovning. D e  to andre Gaarde, som tilforn horte til Hovedgaarden Hin» 
demae, og som hver staaer for io  Tdr. i  Fdkr. 2 Alb. Hartkorn, kjsbte Far« 
sterne selv af noervarrende Eier af Hindemae, Proprietair Charles Adolph Denis 
Mourier, den ene rZoz og den anden 1805. T il begge Gaardene er fornodent 
Tillaeg af Hobund, Gjerdscl og Torvestjoer. Den ene af disse Gaardes Bebo- 
ere byggede Anno 1303 et jordlost Huus paa sin Gaards Grund tcet ved Byen, 
og som dcrfor bliver regnet til B yen, det Han strar folgte til detS forste Beboere.



Omtrent 102 Skridr fra dette Huus mod Ssnden, og lige for den Vei, 
som stsder mod Norden paa den störe Landevei, ligger det HuuS i Rsyrup. 
som tilforn tilhorte Rsnningessegaards E ie r, og i hvilket Herredötinget for D in 
ding, Bjerge og Aasnm Herreder holdteS udi mere end zo Aar, fsrend bisse 
Herreder i Aaret r8r^ bleve adstllte. Og vmtrent ioo Skridt fra bette Huus 
mod Norden Pod dtt forrige rforan anfsrte gamle Tinghuus, i hvilket Retten 
tilforn bkv pleiet. Det blev nedbrudt, fordi det var saa meget udsat for V ind 
vg W ir ,  det havde 'staaet her siden det chlev siyttet fra Herredsstjirlstenene. Be- 
meldte Hufts Hattkorn er nu efter Udstlftningen 4 Skpr., som er af Rsnninge 
B ye S  'Grund.

L.

J n d s s e r  t il R s y r u p .

Jmellem Rsyrup og Rsnninge ByerS Marker er en mindre end middelmaa- 
dig stör S s ,  som kaldeS Rsyrup S s ,  fordi den ligger messt paa Royrup 
Grund. Den er af en 8 Tdr. Lands Stsrrelse Geometrist M aa l, og na'stcn 
rund i sin Figur.

I  denne S s  falber stjsn Fist, saasom: Gjedder, Aborrer, «Ludere, 
Aal og Skaller, og Fisten er reen og velsmagende. Den ender mod 
Vesten ved Rsnninge störe Tsrvemose,' gl. Long kaldet, og jeg staaer i den For- 
mening, at de begge for nogle 100 Aar siden have varet -en S s .  Ret til at 
fiste i denne S s  har SanderumgaardS, Veirupö, Sellebergs og Lavindsgaards 
Eiere, foruden alle Selveiere paa Rsyrup Grund, der fsrend Udstiftningen 
st-dte op til Ssen. S senS  stsrste Dybde er 9 Alen ; ved Landkanten
er den meget lav, undtagen mod Vesten, hvor der falber farlkge Gjtrnger. I  
denne S s  er gjerne Vildander, undertiden ogsaa Svaner og til sine AarStider 
Rskdrummer.

e

E n g e  og M o s e r  t il R s y r u p  B y .
Rsyrup B y ,  saavelsom de fra den udflyttede Gaarde, har ingen egentlige



Enge; Enghs HaveS kun her i Engkjaere udi hvcr M ands Lokker og i Skovha- 
verne, hvoraf enhver Mand har endeel H o ,  foruden det avlede Kloverho. 
Torvemoser, hvorudi HaveS forneden Torv, er der til hver Gaard paa Roy- 
rnp ByeS Grund, fkjondt til een Gaard mere end eil en anden. Til den 
Gaard, som Hörer tll Sanderumgaard, nemlig: Maviesminde, er det niest« 
og bedste Torveskjcrr til Royrup, hvilket er deels i Langcsgaardehave, deels i 
gl. Grave, som ligge t«t vrd Veirup S ko v ,  hvor tittige er er Overdrev, af 
8 a ro Tdr. Lands Sterrelse. Den Gaard, som ligger tU Veirup, har ogsaa 
oversiodig Torveffjaer, som er i den nordre Ende af LangeSgaardehauge, men 
noget af Torven i denne Mose er temmelig svovlee  ̂ Bytostegaarden har Torv 
til egen Fornodenhed, men ikke til S a lg  i en Mose, som kaldeS det gl. Long; 
fordi den ligger ved Ronninge störe Tervemose af samme Navn. De to Selvei- 
ergaarde i Reyrup B y  have god og tilstraekkelig Tsrv i «n Skovhave, som hed- 
der Hjorcholm.

v .

S k o v e  t i l  Rey rup .

Til Royrup D y  giveS ingen stör Skov; Gjerdselssov har hver Mand den- 
mod til fin Gaard. D e  2 Selveierr r Byen have omtrent hver det halve af 
den fornavnte Skovhave Hjortholm, som Lndeholder en 8 a y Tdr. Land Skov, 
Engbund og Tervemose. Jligemaade have de hver sit noesten Uge störe M aa l 
i Skovhaven Nymosehave kalbet, som indehslder en 4 a 5 Tdr. Land. Til 
Gaarden MarieSminde ligger Nordveß for Gaarden en stjon Skovhave, 5 Tdr. 
Land fror, som kaldeS LangeSgaardehaven, L hvilken, som foran er anfort, 
tillige er en god Tervemose. Den Ga-ard i Byen» som näherer Veirup, har 
en god Gjerdselffov, som ogsaa, fljendt la^gt fra hiin nyönavnte, kaldeS 
Langcsgaardehave, af cn 7 til g Tdr. Lands SwrreHe. Bytostegaard har en 
god Gjerdselstov, liggende tat ved Gaarden af en H Td?. Lands Storrelse, som 
hedder Bytkjcrrsholm.



L .

B a k k e r  pa a  R s y r u p  G rund.

Jkkun een Bakke givcs der paa Royrup Byes Grund, hvikken ligger i en 
as Gaarden Mariesmindes Lokker i Ncrrheden af Gaarden og kaldes Orenbjerg, 
en Ivo  Alen lang og 25 a 26 Alen hei; Bakken beftaaer ganffe af Sand , 
og dct saa hvidt, at Mange hente derfra dereö Gulvsand; der ploies og saaes 
ikke uden ved Foden af den. Ester Sagn  i Sognet, som ogsaa findes iDan- 
jke Atlas, ssal i bette Oxenbjerg for mange Aar siden vcere fundet störe Been- 
rade af Meuneffer; samt Vaaben og Kjedler af Kobber ').

D a  Rsyrup og Lavindsgaarde Byer fsrend Udskiftningen ikkun vare eet B y -  
laug, og havde deres Jorder i Fällig allevegne udi Markerne, saa anfores 
Rsyrup Byes Areal fsrst efter at Lavindsgaard her er beffrevet.

5.

l a v i n d s g a a r d .

D e n s  B e t i g g e n h e d ,  N a v n ,  B y g n i n g  og Ha v er .  

s) Lavindsgaard ligger lidet over 4 M i i l  fra Nsnninge og noget mindre end 
Z Fjerdingvei fra Rsyrup, i Best Nordvest for begge disse Byer. Den til- 
ligemed dens Afbyggere ligger yderst paa Rsnninge Sognegrund mod Vesten. 
Den groendser mod Vesten til VeirupgaardS Nonnebolokke; mod Norden, S e n 
den og Osten er den derimod omringet af Reyrup ByeS Jorder. Gaarden selv 
ligger smukt. I  nogen Afstand syneS den at ligge i en Skov formedelst 
en stör Mcmgde hsie canadiske Popler og Elmetraer, som staae Osten og Norden 
for den, og et Skovpartie af hsie Elle, som staaer paa den modsatte Side 
af Gaarden i dens anden Have. D a  -en gerde Side af Gaarden, som er

')  Dansse Atlas VI Tom. Pag. 55z,
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Portlcrngen, er aaben paa saa Fag n«r, saa haves desaarsag fra Stuevarel- 
serne af en herlig Udsigt ud over en af Gaardens Lokker til Sanderumgaards her- 
lige Skove. Et behageligt S y n  er det ogsaa, at strax, naar man triner ud 
af Gaarden paa Gaden, ligger Rsnninge smukke Kirke lige for. Gaardens
langstrakte Skov, som tun nogte iocr Skridt fra Gaarden mod Nordvest og 
Norden omgiver dens Agerjord, gjor desuden Gaardens Beligge^hed smuk og 
behagelig, som vist herefter alt mere vil tiltage ved den noervmende Eters Jnd- 
sigt og utrattelige Flid.

b.

D e n s  N a v n  e lle r  Benaevnelse.

Anno 1482 blev Lavindögaarden kaldet Languadtzgaardt og LangevaadHgaarde, 
som sees i Danffe Magazin, hvor ansoreö: at Claus Andersen Degn i Odense 
har til et Vicariat i S t .  Knuds Domkirke i Odense legeret blandt andet Gods 
„en Gaardt i Windinghe Herreth i Rsnninge Sogn  LangvadH Gaardt som An
ders Andersen nu ibor og giffuer theraff aarligh I I  Pund Bygh i Skeppe Sm sr,  
X l l  ß. Penm'ngh, l tam, H  Gies ochllH Höns ^  videre hedder det: „Och 
schall forffreffne Vicariuö ey borthugge eller i Kulbrende huad Stoff och Enmerke, 
som ligger till then forffreffne Gaardh i LangevaadHgaarde; men ffall medt Ca- 
pitels Hjelp och Trost Holle then vedt Fred och Beffierming, och nyde till sine 
egne och forffreffne Vicarii TienerS Oldengleldt ochSuyn epther thi som hand fode 
og taale kand nar Gud vill giffue sin Naade att Skoffuen sructsommelich vorder.

Datum in Ottonia 148? ') . "
E t langt og bredt Vand eller Vaad syneS her at have varet Anledning til 

ByenS N avn, hvilket, om saa er, vel ikke kan have v«ret anbet end det ikke 
langt fra Byen varende störe Long eller Tsrvemose, som til den Tid kan have 
varet suld af Vand, formedelst at der intet tilstraekkeligt Aflob har vaeret for 
Vandet. Dette Vand eller Vaad har da vceret baade langt og bredt, ligesom 
ogsaa Tervelonget endnu er det. Sitzen efter er Udralen af ByenS Navn for-

')  Danffe Magazin Tom. M  Pag. zyy.
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andret; thi Va kalöes den i Flerng Langesgaarde og Lavindsgaarde. Navnet 
Langesgaarde, hviS samme ellerS har havt nogen Betydning, troer jeg er en 
sorkortet Benavnelfe af det rette Navn, som jeg formener at have voeret Lange- 
skovögaarde og det paa samme Grund, fom den strax vedliggende privilegerede Kro 
hedder Langeskovö Kro, hvilket Navn den unirgtelig har faaet af den foran an
kerte Langeskov, ftm strafte sig fra Bjerne Molle  af kil Lavindögaardes Skovha- 
ver, der vist da ogsaa ere kaldte Langeskov, men efter bemeldte Skovö Under- 
gang har tabt dette Navn og i den Sted faaet Benavnelse efter Byen.

Gaardens Navn er nu LavindSgaard ligesom ogsaa Byen, forend begge den- 
Gaarde bleve een G aard , hedte Lavindsgaarde, hvilket har vaeret denS Navn 
i mere end roo Aar, som sses af Rsnninge «idste Kirkebog, der er begyndt af 
M ag. M ad s Thrane Anno 1636, hvor den kaldes saaledeS.

c.

D e n S  B y g n i n g  og H äve r.

LavindSgaard er byggct af denS neervarende Eier, Oberst og Ridder v. Heide; 
Stuehufet byggede Han strax i Aaret iAc>o, efterat Han var bleven Eier af den 
forst kjobte Gaard af de 2 Lavindsgaarde. Det er en hoi og bred BindingS- 
varks Bygning med en ffjon Kjelder og hvid uden paa. JndveuVig ere smukke, 
malede og for det meste gibsede Voerelser. Stuebygningen er teglheengt. For 
Enden af den er en lavere Bygning, som er indrettet til Kjokken, Borgerstue, 
Melkestue m. m. Eiden efter har benoevnte Eier opfert alle Gaardens ovrkge 
ffjonne Aygninger og Udhufe, og indrettet en Baggaard, hvor er 
Honsehuuö, Svinesti 0. s. v. LavindSgaard er ikke fiubygget; thi Porklangen 
er aaben og har istedet for Bygning et buedannet Stakkit lige for Stuebyg- 
ningen, gjennem hvilket Jndkjerselen er til Haarden.

Ved LavindSgaard er 2 smukke og nyttige Haver, en paa hver Eide af 
den. Den egentlige Lysthave, til hvilkcn man gaaer ud fra den störe Stuebyg- 
ning af, og som ligger Osten for samme, indeholder a^Tdr. Land, og er an
lagt i nyeste Sm ag, uden at Nytten derfor er sat til E ide; thi den er forfy, 
net med en stör Moengde af alle Sorter Frugttroeer, de bedsie og udsegtcste i



Hensecnde til Fragten. JHaven ertittige en ffjsn stor Humleplet, fom i gode Aaringer 
Ziveranseeligtafsrg; ogomkring Haven, som blev anlagt ig o i,  ere plancede mange af de 
eanadiske Popler og Elmetroeer til Lare for den, som allerede gjore den tilsigtehe 
Nytte. Den anden Have ligger Vesten for Gaarden og er anlagt nogle Aar 
«fter hiin nysanforte. Denne er ogsaa meget ffjon og nyttig, ikke qllene i 
Henseende til dens Anlcrg, denS;store og gode Humleplet, tfcns rige Beplarst- 
ning med Frngttrser; men ogsaa denS velhyrkede Jord til alle S la g s  Haveurter 
og Vexter. Det, som istvr gjsr denne Have smuk og behagelig, er forst on 
litte hoivoxet Meskov, som findes L den , og de mange Naaletr<rer og Buffvex- 
ter, som i en vis Orden ere plantede ved Udsiden af den, og derneest en:Canat, 
som Obersten har ladet grave paa längs igjennem hele Haven, hvilken Canal, 
som lober igiennem ovennoevnte Etteffov, har forst adskillige behagelsge Reknin- 
ger og Bugter, hvorefter den udvider sig til -et veldannet Fiskedam., for ,Eitzen
af hvilket er sat en Gangbro med en Sluse under, for at kunne stemme Vandet 
i Canalm efter Behag. Wandet forlader derpaa Haven, og lober ned i det 
nedenfor iliggende Torvelong. Vandet -i Canalen er af en rindende Kstde, som 
kommer fra Marken, efter forst at have forsynet et af Gaardens ,Vandsteder 
med det fornodne Vand til Kreaturene. Denne Have er omtrent af .i Td. Land
Storrelse.

s .

D e n S  Opkom.st.

LavindSgaard er opstaaet .af de tilforn i L-qvindsgaarde By.vaerende 2 Bon- 
dergaarde, der med Kongelig Mevilling af6 M a i rL 12 ere.sagte sommen og dlev- 
ne til eenGaard. Anno 1300 kjebte nuvsrende Eier, Oberst Hejde,->afIustitöraadinhe 
Berg til Schousboe den af bisse tvende Gaarde, som ligger. mod Vesten, hssr stod 
for Hartkorn n  Tdr. i Skp. .i Fdkr. 2.Alb.Ager og Eng, 0A.4 Skpr. Skovflysd, 
med et Areal af 314 Tdr. Land Geometrisk M aal etter 1,343,600 cm Alen/.tzg 
som paa den Tid var beboet af 2 meget agtvardige gamle Bonderfolk, der af- 
stode den imod en bestomt aarlig Aft«gt af Gaavden og ^zoo Rdr. Afstaaelsts^
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penge. I  denne Gaard var Rasmus Andersen Langhoff, som blev Eier af 
Hindemae, fsdt Anno 1696. Hans Foraeldre vare fornemme Bonderfolk der i 
Gaarden. Han tog sit Tilnavn Langhoff af Gaarden. Han dsde paa Hinde
mae 1758. Den anden mod Osten liggende Gaard, som laae t«t op til den 
nysnaevnte, kjsbte Obersten Anno i g n  af Kammerherre v. Hejnen til Fraugde- 
gaard, Hollufgaard rc. Denne Gaard stod for Hartkorn Ager og Eng n T d r .  
4 Skpr. og Skovjkyld 4 Skpr., med et Areal af 1,34z,600 m A len ellerpaa 
lidet ncrr 96 Tdr. Land Geometrisk Maal. M en fta dette Hattkorn afgik forst 
til en Hovedparcel af denne Gaard 2 Tdr. 2 Fdkr. 4 Alb. Hartkorn, hvortil 
er et Areal Geometrist M aa l af 12 Tdr. Agerland, Td. Engbund og Gierd- 
selstov, og i r  Td. Tsrvemose, i Alt 15 Tdr. Geometriff M aa l og Skovffyld 
i  Fdkr. 24 Alb. Dette Hartkorn fkjaenkede Obersten til Festeren af Gaarden 
med fuldkommen ErendomSret for fig og fine, titligemed den halve Deel afGaar- 
denS Bygning, til at opfsre Bygning af paa bemeldte Hartkorns Grund, for 
at afstaae og fratroede Gaarden til fig, som dog forst skeete 1815. Denne Ho
vedparcel kaldes lille Lavindsgaard. Derncrst har Obersten taget fra bemeldte 
Hartkorn 54 Td. Land Geometriff M aal, og lagt til det i Aaret 1317 opbygte 
Huus, Mindet kalbet, hvilket Han har ssjaenket en gl. tro Karl til fri Beboelfe. 
Begge bisse af Obersten kjsbte og sammenlagteGaarde udgjsre nuLavindsgaarden. 
I  den sidst kjsbte Gaard er Oldingen og Jubellaereren Provst LauriH Langhoff, Sog - 
neproest for Norrelyndelse og Hoiby Menigheder, Hans Fader S sren  Ssrensen 
Langhoff, som var Borger og Gjoestgiver i Odense, fsdt 1706. Denne, som 
var kjodelig Ssjkende-Barn til fornavnte Langhoff til Hindemae, havde ogfaa, 
ligesom Han, og paa een Tid med Ham, taget Tilnavnet Langhoff af Gaarden. 
Udi denne Gaard boede tilforn Gaardfaesteren M ads Ib sen, hvis N avn  stedse 
med Agt bsr erindres i Rsnninge So g n ,  for en Stiftelse af ivo  Rdr., Han 
gjorde til detö Fattige, hvorom mere herefter. Han dsde den zo M arts 1796, 
8 i  Aar gl. Hans Kone Dorthea Thomasdatter dsde den 25 M arts 1785, 
6z Aar gl. D e  havde ingen B srn .

6 .
G a a rd e n s  S t i f t e r  og rste  E ie r.

Denne Gaards fsrste Eier og Beboer er, som det Foregaaende allerede viser. 
Oberst ogRidder A n d re a s  G ra m  v. Hejde, Chef for Veikorpset i Danmark,
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fodt den 20de April Anno 1760 i Trondhiems S tift  i Norge paa Gaarden SelS- 
bak ved Trondhiem, hvilken Gaard Hans Forcrldre Proprietair Bredo Heide, 
og Hustru Maren Sophia Hejde fod Gram, eiede og beboede. D e  vare vel-- 
signede med 22 B o rn , af hvilke Obersten her var den naestyngste. Obersten 
har vaeret tvende Gange givt: iste Gang med Jfr. Anna Elisabeth Johannettt 
Badstyber, 26 Aar gl., ved hvem Han havde z B o rn ,  som ere: .

1) J a c o b  B re d o  H e jde , fodt den aode Juni 1794 i Slagelfe, er
KandidatuS Juris  med bedste Karakteer og sden Kancellist i det udenlandjke De
partement. ^

2) Froken Lovise  S o p h ia  C a t h a r in a  H e jd e , fodt L Slagelse den 
2gde April 179z, er Klosterfroken i Odense.

z) Froken A n n e  E lis a b e th  Jo h a n n e tte  H e jde , fodt L Slagelse den 
8de August 1795.

Anden Gang er Obersten givt med Froken .Andrea M aria  Mandip, fsdt k 
Kjobenhavn den -9de December 1756, en Datter af General-Auditeur M a u 
ritz v. Mandix og Hustru Lucia Maria  Ursin L Kjobenhavn. I  detks -Egteffab 
har Obersten ingen, Born.

v .

Dens Enge og Tervemosen

L

Egentlig indfredet Eng er der ikke til Lavindsgaarb; hvad Engbundho der 
avles til Gaarden, erholdes enten i Engkjare i Lokkerne, som kun ere meget 
faa og smaa, eller imellem Buffene i Underskoven , eller paa Torvelonget, 
hvilket sidste, efterat Obersten har ladet det godt jLvne, nu er som en ordents 
lig god Eng, og giver aarlig en Mangde godt Ho af sig, iftrr da Mosen, 
som sees af det Folgende, er meget stör, og der er en bred og dyb Kanal, 
som aarlig renses, og har tilstrcekkeligt Aflob, der stiller den ved det Vand, 
som ellers künde vaere til Skade, men ved hvilket Mosen, formedelst en an
lagt Sluse ogsaa kan scrttes under Vand naar det maatte behoves. Til La-

12
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vindsgaard kan altsaa nu med Sandhed siges at vave god sog tilstrakkelig Eng
bund. Aar onr andsst avleS til Gaarden en So Las Engho med Oberstens egne 
störe Vogne.

b

T il Lavindögaard er en stör og ypperlig Torvemose, af ikke mlndre end 20 
Tdr. Lands Stsrrelse Geom. M aa l, med den bedste Sort Torv udi. Langet 
behandle« ordentlig; thi fta den Tid af at det kom i OberstenS Eie, og efrer 
at Han havde faaet det planerer og javnet, begyndte Han Torveffjaringen fra en 
vis S ide , den Han vedbliver at forfolge Aar efter andet, uden at afsatte 
Balte; thi der ffjareö i samme Grav, som der fta Begyndelsen af er ffaaret 
udi, efterat det staaende Vand i Graven fsrst er udpompet; men ikke nar saa 
dybt som der künde, for at Longet deSsnarere kan groe til Lgjen. Der ffjares 
nemllg kun en 14 Torv dybt, da der derimod for det meste gjerne künde stjcr- 
res en 20, og naar der er afffaaret Torv, bliver alt Affaldet under Skjarin- 
gen med Flid kästet tilbage i den ffaarne Grav og jaevnet. A f  dette Torvelong 
salgeö aarlig, uden Afsavn, en Deel Torv; men der künde uden Skade 
salges endnu mere. Dette oversiodige og ypperlige Torvestjar til Lavindögaard 
er af uvurdeerlig Vardie for Gaardens Eiere, og kan stedse blive der, saalange 
Longet behandles med den Orden og Klogffab, som nu. Dette Torvelong er 
udi een Strakning, og Ingen anden Mose gives der Heller til Gaarden. Det 
ligger kun nogle ioo  Skridt Nordvest fra Gaarden.

L .

Dens S k o v .

Skoven til Lavindsgaard, der barer Navn efter Gaarden, og som inde- 
holder en 15 Tdr. Land Geom. M a a l er Fredeffov, det den ogsaa tranger til 
at vare; thi den har, forend Obersten stk den i Eie, varet alt for meget ufre- 
det, isar holdt vedkommende LodSeiere stemt HuuS med den ved Udffiftningen, 
Pa de ffovede alle de störe Ege og Doge, som fandtes i den. Skoven er alt
saa kun. i Opvext, men kan blive ffjon med Tiden, isar hvis den faaer en Eier



af sanrme Aand, Drift vg Lyst eil at plante og öpelffe S kov , som den nar- 
verende; thi Obersten har fra den forste Tid af at Skoven blev Hans, be
ständig opfredet de unge Ege og Bege, som vare i den, og hvor der vare 
Aabninger eller bare Platter i den, deels beplanket disse med unge Boge, som 
Han har faaet andenstedS fra, deels besaaet den med Larketrae-, Fyr- og Gran- 
fro, som er lykkedcö overmaade godt; thi af det forstlagte Fro af disse Sorter 
giveS der allerede nu mange Lagtestore Grantraer i Skoven, saa at den nok j 
Tiden vil forvinde den Skade, den har lidt, og vil dertil blive meget smuk 
og behagelig, formedelst den Blanding og Afvexling af alle S lagS  indenlandsse 
og fremmede Skovtraer, som nu findes i den. Der er herlig og overflodig 
Gjerdsel af alle Sorter, istrr af Hasset og Elle, hvoraf uden Afsavn aarlig 
kan scrlges endeel. Lavindsgaards Skov er udi een Strakning, den ligger
iwellem det forhen n«vnte störe Torvelong, som Hörer til Gaarden, og Gaar
dens Lokker mod den Side. Skoven indflutter nogle af Gaardens Lokker mod 
Nordveft og Norden. Hvor betydelig Skov der i aldre Tider har varet 
til Lavindsgaardene, kan noksom ftjonnes af dereö hole Skovftyld, da hver af 
Gaardene stvd for 4 Skpr. Der maa altsaa ikke lidet vare opryddet af den. 
Ligeledes kan det ftjonnes af forncevnke Claus Andersen Degns anfsrte ForbuV 
mod at borthugge eller brande Kul af Skoven, Vrt Han vist ikke havde havt behov 
at forbyde, hvis Skoven ikke havde varet stsrre, end den i MandS M ind r 
har varet.

r'.

D e n s  H a r tk o rn ,  A re a l,  A v l s d r i f t ,  H o t la n d e r i,  H e fte , 
F a a r  og S v i i n .

Hartkornet paa Gaardens Ager og Eng er 20 .Tdr. 4 Skp r z Fdkr. 14 
Alb. Skovffyldcn er 7. Skpr. 2 Fdkr. ; Alb. Paa dette Hartkorn er et 
Areal af 157 Tdr. Land Gcom. M aa l, hvoraf er Agerland og Eng n 8  Tonder, 
Fredeffov 15 Tdr., Torvemose 20 Tdr., Haver og GaardSpladS 4 Tdr.

Bemeldte n F  Tdr. Land ere inddeelte i 7 Lokker af omtrent lige Storrelse. 
Driften i samme er som folger: Forste Lokke brugeS, den halve Deel til B rak,
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den anden halve Deel eil B y g ,  hvortil gjodes, undtagen et Stykke af Iden',
som laegges med Kartofler.

Anden, Hvede og Rüg.
Tredie, Havre og Klover.'
Fjerde, Klovermark.
Fcmte, Groesmark.
Sjctte, ligeledeS.
Syvende, ligeledeS.
Den aarlige Udsird af alle Sorter Korn er omtrent 53 a 6o Tbr., som err 

Hvede og Rüg, ig  Tdr.; B y g ,  18 Tdr.; Havre, i-ro Tdr.; ZErter og 
Vikker, i Td.; Boghvede, i  Td.; Kartofler, 24 a 25 Tdr.

De  Fold, som bemeldte Udsird Aar om andet giver af sig, ere omtrent: 
af Rüg  6 a 9 Fold, B y g  7 a 9 Fold, Havre 6 a 8 Fold, ZErter og 
Vikker 6 a 8 Folh, Kartofler io  a 12 Fold.

Jorden til Lavindsgaard er temmelig forssjellig, nogle Lokker ligge hoiere, 
andre lavere; nogle indeholde meget G ruus, men af det frugtbare S la g s;  an
dre mere M u ld  med Leer udi. Mergel gives der i nogle af Lokkerne i temmelig 
Mangde, og har en ikke liden Dybde, den Eieren af Gaarden troligen benyt- 
ter; thi Han har i siere Aar merglet aarlig et Par Tdr. Land. Alt ssadeligt 
Vand har Han ved störe Grofter afledt fra sine Jorder og ladet ftrtte Steenkister, 
hvor det var fornodent. Gaardens Gjodning strcrber Han at formere, og holder 
til den Ende endeel af sine Heste og Ungqvcrg inde paa Stalden det meste af 
Sommeren. Den storste Deel af Gaardens udvendige Hegn har Han ladet sirt- 
te med hegndygtige Steengjerder, og Mellemhegnene t Lokkerne med levende Gjer. 
der af Lycium Barbar, Spanfke Hyben etler P iil,  ogsaa har Han bekostet ad- 
stillige Steenleddepcrle.

Hollaenderiet paa Lavindsgaard bestaaerp. r-af24 Malkekoer (hvilketTal forven- 
teS formeret til 30), som ere af en foraedlet Rare; thi her holdes stedse en 
Tyr af engelff Art. A f Ungqvceg holdes en ro Stykker. Aarlig tillcrggeS
3 Kalve. Til Avlingens Drift holdes en 8 Heste. Her fodes i Alminde- 
lighed i a 2 Fol om Aaret, og tillceggeL 6 a 7 Stkr. ForaarSgrise, af hvilkr 

He 2 a z overfodes. I  Huusholdningen forbruges aarlig 4 a 5 Sviin .
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6.
D e n s  F isk e r i.

Til Lavindsgaarb er Fifferi udi den foranforte Royrup S s .  Gründen til 
Fiffcrcttigheden for Lavindsgaards Eiere i denne S s  ligger derudi, at LavindS- 
gaardene fsrend Udffistningen havde Agre, som stodte paa S se n  og ved Ud
ffistningen blev det af samtlige Lodseiere i Lavindsgaarde og Rsyrup Byer -n 
forud giort Astale, som blev indfort ffristlig i Forretningen: at enhver Lobs
eier i bisse Byer, som fsrend .Udffiftningen havde havt Paastsd paa S se n , 
ffulde fremdeleö have Rettighed at fiffe i den, hvilken Rettighed den ncrrvoerende 
Eier af Lavindsgaarb ogsaa benytter sig af. I  S se n  falber gode og velsmagende 
Gjedder, Aborrer, Aal, Sudere, Skaller m. v. Udi den foranforte K a 
nal i Haven ved Gaarden og i Damme i Marken haves ogsaa gode Fiff, saa- 
som Karudser, Gjedder, Sudere o. s. v.

Ester Landmaaler Bondesens Opmaaling -798 var Arealet i Lavindsgaarde 
og Rsyrup Byers Marker saaledes, som fslger:

I  Lavindsgaardemarken . . . .  1,589,997 cm Al. Agerland
147,936 cm Al. Eng og Tsrvemaal.

Nykrogsmarken . . . 393,508 cm Al. Agerland
486,955 ^  Al. Eng og Tsrvemaal.

Hestehaugmarken . . . . . 974,747 ^  Al. Agerland
579,4-7 ^  Al. Eng og Tsrvemaal.

Dxenbergmarken . . . . . 1,326,861 cm Al. Agerland
264,575 cm Al. Eng og Tsrvemaal.

Bytoftemarken . . . . . . .  465,399 ^  Al. Agerland
206,477 cm Al. Eng og Tsrvemaal 
263,411 cm A l Skovgrund.

Tinghuusmarken  ̂  ̂  ̂ 1,467,900 cm Al. Agerland
27,000 cm Al. Eng og Tsrvemaal 
6,6oo cm Al. Skovgrund

Bygrunden . 48,322 cm Al. Agerland ________
Summ a 6,266,734 cm Al. Agerland

1,722,381 cm Al. Eng og Tsrvemaal 
695,122 cm Al. Skovgrund.

Ia lt  8,684,2 37 m  Al. ^
Eller 620/^ Tsnde Land a 14,000 cü Al. til Tonden.
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L an ge s ko vs  K ro .

LaNgeffovS Kro, som ligger lidet Mcre end ;  M ü l  fra R-nninge t Nord
i s t ,  men neppe 4 Fjerdingvei fra Lavindsgaard i Nordost/ vg ligeledes neppe 
L Fjerdingvei fra Reyrup i Nordvest, er en Kongl. privllegeret Kro for Rei^ 
sende, saavelsom for Enhver der lyster at besoge den. Som  offentlig Kro er 
denS Beliggenhed meget fordeelagtig og Naersom ') ;  thl den ligger paa den störe 
Landevei midtveis imellem Odense og Nyborg, 2 M ile  fra Odense, og 2 Mile 
fta Nyborg, hvor den agende Post ikke allene paSferer, men ogsaa beder, og 
hvor Köngen selv paa sin Reise igjennrm Landet holder, og faaer frisk Forspeend. 
Side» de naervarende Krofolk ere komne til LangeskovS K ro, og have faaet den i 
Faeste, er Kroen blevet et godt DertShuuS, hvor Reisende finde god Beveert- 
ning, og derfor ogsaa nu af Reisende meget sogeS, hvortil komMer, at der i 
Kroen gives temmelig gode og beqvemme Värelser, saavel for Folk af fornem- 
mere, som ringere Stand. . . .

UllerSlev Kro-Privileglum ligger under LangeffovS KroeS, saa at Kroman- 
den t UllerSlev maa aarlig for sit Krvhold <»fgive ° en Kjendelse til Eieren af 
LangessovS K to , og Hans TillaVelse, at maatte holde offentlig K ro , har al- 
tid tun voeret indstroenket til en vis Tid, forst til'Kromänden Hans Eibys Dod 
i UllerSlev, og derefter, indtil den ny störe Landxvej imellem Odense og N y 
bürg var fuldfirrdig> hvilket den nu er; men deSuagtet vedblivcr endnu Kro- 
holdet i UllerSlev, hvorril Gründen er mig ubekjendr. Upolitiff er bet ikke, 
efter min Formening; thi det holder begg'e KroMaeNdene til at behandle de Rei
sende godt. LangeffovS Kro ligger til Ronningesoegaard, hvis Eiere have aar
lig god Fordeel af den; thi den narvcrrende Förster af Kroen ffal efter sit 
Firstebrev svare i aarlig Afgivt 400 Rigsbankdaler S s l v  til RenningefoegaardS Eier. *)
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*) Dnskeligt var det, vm alle Kroer li-esom deune vare tagte langt fra Byerve; da »klde de ei 
rare saa edelcrggende for Bondestanden som de oste ere; og künde alle selvtagne Kromrnd 
uden Gkaansel udflytteS til UdmarkerneS Ärandser, da havde Landet, efter mln Formening 
derved vuvdet meget.



Langessoys Ksoprlvilegiuir, er fsrst givet af H»il. Jhuf. Kong Christian den 
zte, og forhvervet af Knud Urne Sifvertsen, den Gang Eier af Iuulssou,
men kort derefrer af R . H-egaard tillige. Privilegiet udffrevet efter Origina
len lydcr saaledes;

W i i  C h r i s t i a n  den femte, af Guds Naade Konge til D a n v s r k  og 
Norgc; De Bruders og Gythcx-, Hertug udi SleSvig, Holsten, Stormaren, o- 
Dytmcrften —  Grefte udi Oldenborg yg Delmenhorst, gjore alle vitterligt; af cftersom 
öS Elftelige Knud Urne Sifvertsen til Hiulftouf for öS allcrundcrdafligst hafver ladet qq, 
drage, hvvrlcteS Hand paa Lanbevcicn imellem vor Stabelstad Nyborg og Vor Kjobstcp 
Ottense i Dort Land Fyen hafver et lidct Ennemerke bcllggcndcS —  Tornftov kaldet, hvor 
Hand til den RcrsendcS tjencste og Befordring et KrochuuS achter at labe opsctte; da 
hafte Vi; efterha»is hcrom allernndcrdanigstgjorde Anssgning og Degjering; sampt voreS Cancellic 
Raad ogAmbtmand ofver Nyborg Ambt Os Elftel. Jens Roftnkranh tilFarftyuf-^hau hcrom 
allcrundcrdanigstc gjordc Erklaring: allcrnaadigst bcvilget og tilladt saa og hcrmed allerpaadigst be- 
vilger og rilladcr, at saafrcmt bemkldtcEnnemerke Tornftov liggcr paa dend ordinäre Lande,Dcyc 
imellem Nyborg og Ottense, maa dend fom mcd fornorvntc Knud Urnes Villie og Minvc 
bcmeldte Huus bebocr Een Kroe der sammestcbS indrette, og dend reisende og Depfarenbe 
mcd Spisc og Drik til Nodtorftighed forsiune, og ey nogen anden vcrre tilladt —  Een 
half Miil der omkring —  nogen Kroe at holde. Dog med saadanne Dilkaar, at ingen 
udi samme Circumfercnh, som vcd VoreS allcrnaadigste Vref künde verre berettigct Kroe 
at holde, dcrvcd prajudiccrcS, saaog at Alting mcd bcmeldte KroeS Holdclse ftikkcligen 
og forsvarligen, uden billig Klage —  efter ReccSscn, fom dct sig bor —  omgaaes, og, 
efter VoreS dcrom allcrnaadigste udgangne Forordningcr, i alle Maadcr forholdeS. For, 
tobende alle og cnhver hcrimod efterfom forftrcvct staar at hindre, cller udi nogen Maa, 
dc> forfang at gjore undcr vor Hyldeß og Naade; giftet paa vort Slot Kiobenhafn dend 
< December Anno 1679. under vorr Signet

C h r i s t i a n .

I  Hoil. Jhuk. Kong Friderich den 4deS og Kong Christian den 6tes Con- 
strmationer paa foranfsrte Kro-Privilegium, den forsteS af Ade Jan. 1710, og 
den sidstes af ?de M a l 1731, forbydes, at Nogen paa en M ii l  n«r Torn-
fkovskroen maa holde Kro '). Denne Kro, stm nü kaldes LangejkovS Kro —

') R. EaegaardS Archiv.



kom med Juulffou til Rsnnmgesoegaard, og ved blsfe Gaarbes AdM else  for- 
blev den ved sidstnoevnte Gaard. '

General Lovenhjelm til Veirup fik ogsaa af Kong Christian den zte P riv i
legium, af Dato 22 Februari 1637 ') ,  paa Krohold i Skiftemosehuset, som 
ligger nogle ioo Alen fra Langeffovö K ro, men samme maa snart vare gaaek 
ind igjen; dog har dette Huus stedse siden beholdt Navn af den lille Kro.

JustitSraad Rasch til R . Soegaard har opfort Stuebygningen ved LangessovS 
Kro. EtatSraad Knud Urne har bygget den lige over for samme verrende S ta ld , 
hvilken Major Lemwigh, nuvoerende Eier af Kroen, siden har foroget med en 
Tvaerbygning. D e  ovrige Bygnlnger har den ncrrvarrende Kromand for egen 
Regning opfert.

. Jorden til LangestovS Kro ligger rundt omkring den, samme indeholder 5 
Tdr. z Skpr. 2 Alb. Hartkorn, paa hvilket, efter Landinspecteur FaberS Be- 
regning, er et 2treal i Qvantitet af 842,651 nnA l.; men i Qvalitet 546,136 
cm Alen Jordland; dog er Skovhaven, som kaldeö Kohaven, beliggende ved 
Ronninge Hestehave Kroen tilhorende, derunder indbefattet.

Agerlandet ved Kroen, isirr det som ligger paa den sondre Side af Lande- 
veien, og tilforn kaldtes Tornffov og Tjornestov, skal i de aeldre Tiber have 
tilhort Köngen, lagt til Nyborg S lo t,  og vceret brugt til Exerceerplads; 
samme var da fri Jord. D a  Kroen kom til Ronningeseegaard, blev denne 
Jord lagt under samme, og dyrket som Hovedgaardsjord, lige indtil Ronninge 
Byeö Udffiftning, da den blev magelagt med nogle af Ronninge Iorder, og 
derved kom til at ligge teet ved de andre Hovedgaardens Lokker. Ovennaevnte
Hartkorn blev da lagt til Langestovö Kro, som ufri. Der ligger stedse et stört 
Stykke af bemeldte Jord til Gr«Sning for Drifteqveeg, som driveö igjennem 
Landet til Kjobenhavn, hvilket er til por Fordert for Kromanden, og aarlig 
indbringer Ham meget.

Legater og S t i f t e l s e r  i R o n n i n g e  S o g n .  

r) Oberst C h r i s t i a n  F r i i s e S  Legat paa 202 Rigödaler D .  C. 
Renterne af denne Kapital i FundaHen, dateret Hefringholm den 21 he Februari

Welrup- Archiv.



i ? 2 6 ,  fastsatte til 5 pCt. aarlig, ere henlagte eil Ronninge Sogn s Skole- 
lcrrer, for aarlig at undervise 4 B o m  af R .  Seegaards GodS i Regning 
og Skrivning, foruden deres Christendom. Prasten i Ronnknge skal have Tit- 
syn med dette Legat. T il Ham skal aarligen den rste M a i Renterne levereS af 
Kirkens Eier, og Han afgiver dem igjen til Skolelareren. For dette Legat hol
des en egen RegnskabS- og Afskrivningsbog.

Kapitalen, som fra ferst af var prioriteret t R . Seegaard, staaer nv 
med Kongl. Bevilling paa iste Priorilet i Ronninge Kirke.

2) Geheimeraad C h r i s t i a n  S e h e s t e d t s  Legat paa 160 Rigsbaler 
D .  C. Renterne i Fundatzen, dateret R .  Seegaard den iste M a i 1734, 
fastsatte til 5 pCt. aarlig, ere henlagte, 4 Rbd. til Smaa-Reparation paa Ren« 
ninge Kirke, 2 Rbd. 4 M k. til Ronninge Sogns Fattige, i Folge et Konge- 
ligt Reskript af 29de Octbr. i ? 84, og s  Mk. til Sognepraesten i Ronninge, 
for at fore Regnskabet over Legatet. Kapitalen staaer, i Folge erhvervet Kon- 
gelig allernaadigst Bevilling, ligesom ftranforte Friiseö Legatum, paa iste Pri- 
oritet i Ronninge Kirke, og Renterne erlaggeS af denS Eier til hver ute 
Juni Termin.

R o n n i n g e  K i r k e s  F a t t i g p e n g e ,  236 Rigsbaler og 4 M k. D .  C., 
samlede af Sogneproesterne i Ronninge, forend foranmeldte Reskript af 29-0 
Octbr. udkom, ved et aarligt Oplag af de i ncrst foranferte Legat benannte 2 
Rdlr. 4 Mk. Kapitalen er indlemmet i FyenS Stifts publique M idler, og 
Renterne af samme levereS aarlig hver u te  Jun i Termin Sognepmsten i Ren- 
ninge af Stistsovrigheden til SognetS Fattige.

4) Frue J u s t i t S r a a d i n d e  R a s c h e s  Legat,  stör 6 0 0 Rigsbaler D .  C. 
Renterne i FundaHen fastsatte til 4 pCt. ere henlagte til 6 Fattige af Ronninge- 
soegaards GodS i Ronninge, Schjellerup, Ellinge og Kullerup Sogne; dog, 
naar R . Seegaards GodS strlges i de z stdstnawnte Sogne, skal Ronninge 
Sogn allene nyde godt af Legatet. Kapitalen er prioriteret i Ronninge Kirke, 
ncest efter FriiseS og Sehestedts Legater. FundaHen for dette Legat er dateret R . 
Seegaard den io  Dcbr. 1787, og protocolleret i Fyenboe Landsting den 25de 
Juni 1788. For dette Legat holdes en egen Protocol, hvori Sogneproesten 
i Ronninge forer Regnskabet, og har Opsyn med Legatet. D e  Fattige, som
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nyde Godt af bette Legat, udnoevnes og indjkrives til detS Nydelse af R . 
Seegaards Eier, efter vedkommende SognepraesterS Forflag, D e  Jndffrevne facre 
aarlig hver 4 Rbd., overeenSstemmende med den ffeete vg befalede Pengeforan- 
dring, og de beholde Legatet, saalange de leve; med mindre de ved ukristeligt 
Levnet og Forhold skulde forbryde det. Pengene blive dem tildeelte hver Nyaars- 
D ag  ved Sogneprcrsterne i ethvert af de formrvnte Sogne, til hvem de blive 
sendte af RonningesoegaardS Eier.

5) D e  R a S c h i s k e  A r v i n g e r ö  D o n a t i o n s b r e v  paa 150 Rigsdaler 
D .  C., hvis aarlige Renter, fastsatte til 4 pCt., ere henlagte deels eil den 
aabne Begravelses Vedligeholdelse i Renninge Kirke, som bemeldte Arvinger 
sorbeholdt sig til Afbetjening for Familien ved R . SoegaardS S a lg ,  deelö til 
Degnen i Renninge for at reenholde denne Begravelse, for hvilket er bestemt, 
at Han aarlig skal have 8 M k ., overeenSstemmende med Pengeforandringen, 
hvilke Penge hceveS H06 Eieren af R . .Seegaard. Kapitalen er ligesom nirst- 
forrige prioriteret i Ronninge Kirke. Fundahen er dateret R . Seegaard den rode 
December 1787 og protokolleret i Fyenboe Landsting den 24de Juni Anno 1788.

6) M a j o r  L e m wi g h  og Ha ns  F r u e ,  dereö L egat ,  stör
12,000 Rigöbankdaler Navnevaerdi. Renterne af samme ere henlagte, de halve 
til lige Deling imellem 4 troengende Prasteenker, hvis M «nd have v.vret Pr«- 
ster i Fyen, dog at flige Enker af Stifterens Familie, saavelsom ogsaa En- 
kerne paa Renninge Prcrstekald altid have Forrettighed, naar Portioner af bette 
Legatetö Afdeling ere ledige. Den anden halve Deel af Renterne er henlagt,
deels til 4 krängende Enker, hvis Mamd have varet Kirkesangere eller Skolelcr- 
rere i Fyen; stige Enker i Renninge og Rolfsted have ogsaa hertil Forrettighed 
ved Vacance; deels til 4 Jomfruer af Middelstanden, som maatte vaere sät
tige og krängende, og isrr saadanne, som have mistet deres Foraeldre. Ud-
delingen af dette Legats Renter er bestemt til tvende Gange om Aaret, strax 
efter Juni og December Terminer. Ephori og Bestyrere af denne Donation ere 
Stiftamtmanden og Biffoppcn i Fyens Stift ,  AmtSprovsten i Odense Amt, og 
Sognepraesten i Ronninge, hvilken sidste ffal fore Protocollen for Donationen; 
men samme ffal bevareS i dct gcistlige Stiftsarchiv. Fundahen for denne D o 
nation er dateret R . Soegaard den rgde Februari 1315, og Kongl. allernaa- 
digst konfirmeret den rode M a i 1315. Dog er dette Legat formedelst ind-



lobne Omstandlgheder endnu ikke kommet til Rigtighed elter sat i Kraft, og der 
tvivleS meget paa, at det nogensinde kommer i Kraft.

7) G a a r d m a n d  M a d s J b s e n  i L a v i n d s g a a r b e ,  Hans  Legat 
paa loo Rigsdaler D .  C. Renterne 4 pCt. ere henlagte rit 4 af Rsnninge 
Sogns Fattige, og haoeS aarlig hver u te  Jun i hos Biskoppen 1 Odense, ef- 
tersom Kapitalen staaer blandt StiftetS publiqve Midler. Fundahen er dateret 
Lavindsgaarde den aode Februar! 1795, og Kongelig konfirmeret den rode 
MartS samme Aar.

8) HuuSmandSenken A n n e  C laus eö  i R s n n i n g e ,  hendes  Legat 
paa 100 Rigsdaler D .  C., som indtil videre staae i Rsnninge Prastegaard, 
med iste Prioritet i Naadens-Aaret. Sammes Renter 4 pCt. ere henlagte til 
det FattighuseS Vedligeholdelse i Ronninge, som Major Lemwigh til R .  See 
gaard i Aaret 1304 ffjankede Fattigvasenet. Regnffabet for RenterneS An- 
venVelse bliver aariigen ved Slutningen af Aaret indfort i Fattigprotokollen, og 
revideret af FattigkommiSfionen.

9) E t  G a d e h u u S  i R o n n i n g e m e d e n  H a v e  afncesten 4 Skp. Lands S to r
relse, fkjeenket 1804 af Major Lemwigh til Rsnninge Fattigvasen, med Hen- 
syn fornemmelig til huuSvilde Fattige. I  samme ere 4 rummelige Varelser. 
Til bette Huseö Vedligeholdelse er atlene den fidstnoevnte Kapital af Anne Clau- 
seS legeret; hvad samme ikke kan strakke til, erstatteS af Sognet.

A ld e r d o m S- L e v n i n g e r .

1.
A f  AlderdommenS Levninger var her i forrige Tiber paa en af Rsnninge 

Marker en Steen med Rumskrift paa; men som nu ikke er at finde. Paa 
Titelbladet forestilles en noiagtig Aftegning af den, taget af Dort. Ole Worms 
paa Latin udgivne Danske Monumenter, hvorimellem denne findes, tilligemed Be- 
ssrivelsen og Efterretningen om den; samme er som fslger:

üönn i ogento.
tu ejur ?rovine!a Aasumherrit (lieta ^agu» ex«tst Rsnntngejamvocatu»,

trsnsit via Inpiäibus varüs tirala, inte»' eos et cippun» c^vevllsm eleganten»



loearuur; monumeuto prseelaro intiAmkum, ejus louxituclo äuarum uluarum 
eum ^imiäia, Isüluilo uu!u§, iuleriori 5ua parle: ia  üuuc termo mo6um 
eunr äeliuesrunt:

r n > > l l .  E 4 -. « ^ l v l x t l k '. L i r U k U I ? .  

^ Ik > . l o r ^ , .  I k ^ I r k L V .

8bsI6ri. . .. .

Leculorum äeeurlu corrnplum, in Könne äegenersvil. ü!e vero KauleiL 
Domiuua ku!l ^re!s Ür kropUFnseul! Vie!ni Skawßöbo 6!oü, ^vocl jam 6irnus 
Nsenibus uobüium «^voruuäsm cesbk Hsdilstioui. ^ssrrslio ab Inseripuone non 
prorlus slivus» cum Le uoweu Loavon!« die occurrat, a ^vo iortsu sräibcsla 

ills; ULM Skaivßsboe veruaoule bsbilsliouem uolst Leavouis.

Lcavoüis Le Erster KsuIv!L, ur abuuäe äocel In5eriptio.

» Ksoleilus vui lum ulus Le Laxum 6eäieslumz c^voälsomeu 
xoates iucerla Narralioue ia könne äexeuersvil.

bleuäum tue srbitror Le lexeuäum Luuor, iä esl
LIü uumero bsulli'lucüni's, ut smbos iucluäst Le ruäieel Leavouem kslrem iuisle 
Asm Ksnleib <;vsm Lulon!».

Dupli'ci Alo6o exponi bare Verbs poüuul. 
Vel ul reieraulur a«l Leavouem, ul Lentus bl: Leavouem buue cognomeuto 
äiclum Kau6um lev rulücuuäum, Le uua koelam lev Lcalclrum biisle: vel 
ul bparalim capiaolur, ĉ via tepsrals laut exprvsls lioea Le äuctu. ()voä 
Icilicet bujus lutcriptioms ^.ulor luerit «lietus Ksuäur Lcbslä. Ksu6ur iäsm  

uolst «zvoä rubicuu6us Red. ()vo cozuomiue plures inbZniü luere tam spuä 

uvs HV3M alios. tta Erick Kauäur 6!ctus primus Oröolsuäios luvelliAslor.



Dbi uotsuäuw, xrileo« ^u loco Oi^lilliouF! vodis fawiüsns V  xv?u!sle Lc Is- 
lsnclos ^roouuciaullo ul A  exprimere eriamuuur. Ku6ur cu!m Rodur eüeruut.

t)v2le§ vero lucriut 8cliaI6ri Lr l̂ vocl eoram oüiciuur, iuüus iu noslra I^ilera- 
tura kuulcs Lc kasus Osuieis oüenäiiuus.

8! coojcclurs uollrsj)05teriorl^ocu7ulisl)et; srü6c!umiulliujusI^g^IilisLcuIjr-

tuni Iicrclc ör meliori äiAiiuw loco mounweolum, ^voäc^vc 8cavdoeu6 pi-ss- 
äio l̂ait:str»tem lrsuä parvsm coocilisro xosüt.

2.
Paa Ronninge Sogns Marker har, som jeg godt kan erindre, varet ad- 

ffillige Gravhoie, Hedenffe Altere og Tingsteder; men de ere alle siden Sog- 
netö Udffiftning odelagte. Blandt diese vil jeg allene navne folgende:

s.
En  cirkelrund Gravhoi uden Navn var tilforn i en af Prastegaardens Lok- 

ker, Steenkistelokken kaldet, fra hvilken jeg for en zo Aar siden forte Jorden 
hen paa et i Naerheden liggende sidt Sred. Under dette Arbeide traf man paa 
z Räder tilforn usynlige Stene, der alle omgave Hoien, og i den ostre S ide 
af denne fandt man inden for Steenraderne ligesom en lille muret Brond, med 
en flad Dekselsteen over. I  denne stod en gl. Leerkrukke eller Urne, med 
broendte Bern udi, som af et B a rn ;  og desuden i Urnen en 2 Leeds Guld- 
ring, z Tom. lang, saaog en afbrudt Gaffelgreen, og et som det syneö, 
Fruentimmer-Halösmykke, 'altsammen af fiint Metal. Pötten blev stodt i 
Stykker, men de ovrige Säger ere af mig oversendte til det oldgrandffende Sel- 
ffab i Kjobenhavn. Der var tilforn S kov , hvor Hoien laae og endnu Buffe 
tilbage, som jeg har ryddet.

b.
I  Hoibjergmarken var, indtil for faa Aar siden, ikke langt fra Mellem- 

Molle en overmaade smuk H o i, indfattet med en cirkelrund Rad Stene, og 
en meget ftor Steen, hvilende paa 4 andre störe Stene i Midten af Hoien. 
Denne, som nu ikke er mere til, hedte Biarnehoi, hvilket Navn er marke-



ligt, fordi jeg troer at det foranforte Tervelong, Bjernelong kalbet, ogBjer- 
ne-Molle, hvilke begge ikke cre langt fra det Sted hvor Heien fsr var, have 
faaet beres Navne af denne Hei; thi Bjarne künde ester flere Hundrede AarS 
Forleb lettelig i Udtalen forandreS til Bjerne. At Mellem-Melle, som laae 
Hoien naermere, end Bjernc-Mvlle, ikke har faaet sit Navn ester den, er 
fördt den er bygget sildigere, end denne, muligt siere is o  Aar ester, og 
Mellem-Melle fik sit Navn deraf, at den blev lagt imellem Bjerne- og Holts- 
Melle.

e.
I  Renninge Byeö Fladagermark var indtil ByenS Udskiftning en meget 

stör og smuk aflang Gravhei, med det simple Navn: Steenhsien; men denne 
er foran anfort.

Z.
Her er, som Levning sra den catholste Cultus, et fordarvet og ubrugeligt 

Rsgelsekar. Hvad andre Levninger her ere fra de catholste Tider af, findeö 
foran anforte ved Bejkrivelsen over Rouninge Kirke.

4-
HoS Oldermanden i Renninge opbevareö en gammel jkreven Bylov eller 

Gildestraae for S t .  Sorens Gilde i Renninge, bestaaende af64 Artikler; men 
det er Skade, at det meste af Jndlednmgen til den er forkommet, hvorfor 
man ikke kan bestemme dens ZElde. I  dens z ide Artikel tales om Helgeneö 
Eed, som synes at gjere den tvldre end Reformationstiden. Hr. Pastor Oli- 
varius t Schjellerup, som har Fcrrdighed i at lcrse gammelt Danst, har vae- 
ret saa god at afstrive den ester Originalen og samme feiger herefter saaledeS:



—  I0Z

Dyclov
cllcr

GildeS/Skraae
for

St. Soren- Gilbe 
i

Rsnninge
Afstrcvct cftcr Originalen.

^ o m  Gud allmcttkgste oß ontt och forlcent Haffuer. Dcrsom Nogen Sigh Herimod for, 
trister, da stall Hai,dt effthcr mcningc gillbrodris Samtycke bsde och wdgiffue Wide Som eff, 
thcrsyllgcr.

i) Den forste artickell om Jggang.
Huo som vill vcre gilldsostenn i S : Soffrens gillde i R o n n in g e d a  stall HuerHedste 

giffve cn tende oll thill Zgangh.
2) om Vaaben och verie i G ild is  Huß.

Ilhem Huillcken som ganger i Gilldisstucn medt nogcn waaben cllcr verie mcb vrcdtHou, 
paa dct Hand vill treue medt Sin Gillbrodcr, giffue ite oll thcll Wide. Zthem Huilcken 
som ganger i gilldis gaacdt medt andre waaben eller werie, endten gildiS kiep, giffue cn sie, 
ring oll thill widc.

z) om skade giore- medt Andens verie.
Huillcken som gillbrodcr er, och bcrr sitt werte i gilldis gaardt, och nogcn faar der 

stade aff, da giffue Hand i te oll thill wide, Som dct thillhsrde.
4) om Kniffue och wlofflig Kieppe.

Zthem Huo som gaar thill gilldis Huß cllcr gilldtstcffne, medt nogcn waaben cllcr werie, 
med Kniffue ellcr wloufflig kieppe. Dißligist, om nogcn findis med Sin Knif cllcr Anditt 
verie, esscher adt allbcrmandcn Hafue Saadant wdmcrckit, da giffue i te oll thill wide.

5) om nogcn ligger t Laffue for anden.
Huo som ligger i Laffue for sin gilldbrodcr naar gilldit drickis, cllcr hcnther waaben cllcr 

werie, act gjorc Sin gilldbrodcr stade medt, och der er bruißeligtt, da giffue Handt i tc 
oll thill «rite, och der effrhcr icke vcre gilldct ncrmcr, cnd alle gillbrodre ville. - *)

*) Saavel Litelbladet som den ovrige Zndledning til denne Gildesjkraae mangler 1 Originalen.
A fsk r iv e re n S  Annnrrkn ing.

' )  St. Soren var en Dondeson fra Iylland, blev Erkebiskop i Cslln, og efter sin Dsd canoni- 
«ret. See Holks Provindsiallericon Pag. 425.



6) om wbequem ordt och wlydk.
Huo fom giffuer cn andcn wbequem Ordt i Gilldis Huß, eller paa gllldlSwey ellcr paa 

gilldsteffne, giffue i te oll thill widc. Och ligcsaaHuo som giffuer allcrmanden, eller styre, 
brodcren ende ordt, ellcr gier thcnncm wlydt: naar de taler Dyens och gilldcnS Sag och beste.

7) Huo, Som-ander Sin  gillbrodcr.
Om nogen -ander Sin gillbrodcr i gilldis Huß, eller paa gilldisvey, eller paa gilldis, 

steffne, ellcr i gildisgaardt, eller giffuer onde ordt eller Knurer, Hand bode derfor i te oll 
thill wide. Ligesaa om nogen Logter sin gilldbrodcr ellcr taler i Hans ordt.

8) om Sueren och Banden.
Zthem Huo Som wblucligen Suerer och -ander, wan-rugendiS Ihesu Hellige Dsdt och 

pine, enthcn i gilldis Huß ellcr paa steffne, da bode i fr oll thill wide, och stall Allder, 
wanden strax ellcr om anden Dagcn tage Hans pant, om Hand icke wclluilligen vel vdlegge.

9) Om slett och Haarddrett.
Huo, som siaar Sin gllld-roder, ellcr Dragcr Hannen, k Haar; i gilldis Huß, gill

dis gaardt, ellcr paa gilldis wcy, Hand -ode i te oll for Huer Sinde.
,o) Om gestcr bryder mod gilld-roder.

Jchem -ryder gest modt gilldt-rober eller imod andcn gcst, eller mod gillbroders budt, 
da bode Handt for Hannem, Som Hanncm indbodtc, fom for gilld-roder. Ithcm Huo 
som -rpdcr imod geste, Hand -ode ltgesom modt gilldbrodcr.

n ) Om gllld-roders Budt bryder.
Bryder gilldbroderS Budt mod gilldtbroder ellcr gest, ellcr mod andens gillbroders Budt, 

da -ode HoSbondcn ligesom Hand dct Sicllff Haffde gjordt.
i2) Huorledis skiudiS skall th ill g illiS

Ithcm stall Hucrt Hedstc, som gilldsystcn er, stiude en stieppc Biug thill gilldis körn, 
och Hucrt cnverende follk, som will gaa till gilliS, r sticppe.

rz) Huo ollit skall brygge.
Ithcn, stall Huer gillbrodcr om aaritt, naar wi stiude wort gilldis körn, tage r pundt 

aff samme Korn adt brygge, fsrst de i Dyen er, och gaa Siden rct om.
14) Hvad der skall thill tonden.

Ithcm stall gilldbroderS, som tager vort gilldis körn, Haffne z str. thill Huer te.
>z) Naar skydis skall.

Huillcken som icke kommet frem och stiuder sitt glllbiS körn L. VIa5i bagh, 
vidtage, giffue r sticppe Biug thill vide.

Som befalle



,6) Naar gilldsteffne fkall hoildts.
Skal addell gilldsteffne vere *) och da skulle de oplegge Jgaug, som

Sider derfor. Och Huo som icke kommcr chill gilldsteffne, naar allermanden chillfiger cller 
thillbydcr, da gtffue r sticppe Diug thill vide den, som kommer for Silldig. och Huo som 
icke kommcr giffuer n  stiepper.

>7) Naar Gillditt skall brtckeS.
Jthem skall forne: gillde -egynbi- fsrst paa wor Herts Himmelfarbhdag, och Gide» cffr 

ther AllermandcnS och gillbrsderni- tycke, och skall Rorup Meudt fsrst oplegge dcriS sll och 
gaa fiden ret om.

rg) Om ont gklldi- sll.
Jthem Huo som tager wort gilldi- Korn, och brygger icke -eraff gott oll, Hand kobe 

r ft. sll thill vide paa Huer tsnbe, Difligkst Huo som leggcr ont sll op aff bet, som Hand 
kor adt vbgiffue aff rette, thill vide, Jgang, eller erffue sll, daa stall Hand haffue for 
Hicmegielldt, Hvad som bliffncr tappitt af tonben, fsr dct bliffuer wrettet, och stall gtffue 
cn fr. sll thill vide och fiden gilldbrsdcrne anditt sll, Som kand vere forsuarligtt.

iy) Om tappi-.
Hvo som tappcr aff tsnden emod stprcbrodcrenS Minde, giffue r ft. oll thill vide. 

ro) Om nogcn kasler tsnden aff.
Jthem Huo som kastcr tondcn aff stolen, naar gilldet drickis, forendt stoll<broderen tager 

hindc aff, giffue r tsnbe sll thill vide.
2i) Huor mange der maa gaa thill gilldet.

Jthem maa Bryden Stell ff fin de komme thill gilli-, effther allis vor vedtect, och Land- 
koen Siellff andcn; Hwem som ffere tager med sig, da bctalle Handt for dem, som ftrandre gcster. 

rr) Om opkastts.
Hnilcken som drkckcr thill offuerflodighedt, adt Hand opkaster i gilldi- Huß aff sll, giffue 

r ft. sll thill vide.
az) Om nogen Händler wthillborlkg medt Hostru och Hion i druckenskab.

Huo, som offucrrctter fin Hnfiru i gilldiSHuß cller gilldi- gaardt, cller paa gilldi- vey, 
eller naar Handt kommer Hjcm Händler wstickclig med Hustrue och tiunde, Hand bsde r te. 
sll thill wide.

24) Huo, som gaar aff fitt Scrde. .
Om nogen gilldkroder fetter Sig paa QvindeScnck, -er ad fidbe och vreffke medt Hoff, 

uitlsß snack, och driffuer nogcn grlldssster aff Sitt scrde, Hand giffue - stjeppe Diug chill vide.

*) Ned bette Sted finde- l Originalen en aade« Plad- af samme Stsrrelft, som den -er afsatte. 
Formodentlig ffulde Tiden tll Gildestcryuet -er have vcrret bestemt.

Afskr. Aum.



Lz) Om Sedc i gilldett.
- Ithem stall gilldbrsdre sidde i gilldis HußS cffcher deris allder, och gilldsostee effther deris 
wirllße. Huo som Sig Her emod forbryder, och andre nedtrycker, giffue r ft. oll chill 
vide om paaklagiS.

r6) Om lenge adt Sidde.
Huo som sidder lenzer k gilldis Htrß, end som zilldis rettighedt er druckst, soch tsndcn 

Maallt, och gtor HoSbonde og Husten emodt, giffue r ft. oll thill wide.
r/) Om nogen flaar oll i Andens ftaall.

Jchcm Huo som Slaar oll aff Sin staall och i en andcnS, medt sin fti villie, giffue 
r fr. oll thill vide.

rg) om fkaale eller stole SsnberslaaßS i gilldis Huß.
Huo som llaar staale Synder i gilldis Huß eller gaardk, Med sin villie, handt giffue ny 

staale igicn, och giffue i ott. oll thill Wide, llgesaa ochsaa om nogen flaar stole eller andre 
kar Synder i gilldis Huß, eller gilldis gaardt, bctale staden och giffue i ott. oll thill vide.

2y) Om vedt.
Ithem Huilcken Manb eller Qvivde Som vedder i forsamling, da stall bet vedt for, 

dricki- igjeN i forsamling.
zo) om nogen dyll gilldcn- Säger.

Ithem om allcrmanden eller stollsbrodcrm dyller och tier gilldes sager, Saa adt det kandt 
VcfindiS, da -ode i fr. oll thill vide.

zi) Om tagsettemaall.
Huo som siger Sin gilldbroder thill tagscttemaal imellom IIH strande, da stall Huer 

paa sin Egen fortaringh fyllge sin gilldbroder, om Handt er wden Siugeseng och Herstabs 
forfalldt, och giffue Hannem eller Hinde r ß. thill Hicllp. Huem det icke vtll giere, giffue 
r tonde oll chill wide.

zr) Om Hielp i Siugdom.
Ithem Huillcke gilldsysten, som bo och bygge Haffuer for adt staa och ligger paa fln Sot, 

teseng, vg for strobelighedh stylldt icke kandt faa sitt Korn hostitt i tide, de stall Hucrt 
gilldtsysten Hkellpe hannem eller Hinde medt en DagS arbcdt i Huer marck paa sin Egen fort«, 
ringh, om Handt tillsigiS, eller giffue r te. oll chill vide, om Handt er wden Lofflig 
forfaaldt.

zz) Om Huß adt rcse, tr«e adt Laade, offne ad slaa.
Huo som Haffuer sin gillbroder- Hicllp bchoff, chill Huß adt rese, eller tr« ad lade, 

da stall Hand vcre forplictig, om Handt chtllsiges, enchcn siellff ad hicllpe hannem, eller 
laane hannem tt fcrrigtt budt, vndcr r tde. oll chill vide. Difligist naar nogen lader offne 
ovflaa, och -eaierer Hicllp aff sin gilldtbrodcr, da stall Handt laane Hannem itt fortt budt



cir Dag, cller Siellff Hiclpc Hannen, vndcr r te. oll thill vlbe. Endt -razer nagen sig, 
och icke kommet frem, naar soell gaar op, giffue r fr. »ll chill vide.

Z4) Om tlldebraandt.
Om nogen faar stade aff illdbraandt (det Gud forbyde) cller kommer t anden vffuenfalldt 

stade, da stall Huer gilldtbrodcr Hjellpe Hannem medt en DagS arbcdt paa sin egen fotto» 
ring, och giffue Hannem cn ttaffue Langhallm, och itt gott Dygmngsrr«, cller giffue » te. 
oll thill vide.

Om vanfsre.
Zrhcm stall meninge mandt age vanfsre aff by, rett om, och huo det thillfallder, och 

Handt det icke vill gisre, giffue i fr. oll thill vide, ligesaa ochsaa, Huo som fsrer sin na- 
boe denncm pan Soellbierig, och age denncm siden flellff aff By.

z;) Om Tsrreferdt.
Jthem Huillckcn som sinder Sin gilldbrodcr liggcndis nogensicdt forhindrktt paa torre wey 

ellcr anditt siebt, som Haffuer brut sin vogn, ellcr i anden maade er kommen i Drost, och 
handt icke will Hjellpe Hannem op, giffue i tsnde oll till vide.

z6) Huorlcdes Gilldbrodcr anden maa bele.
Huo som steffner cller dclcr sin gilldtbrodcr thill tinge, fsr Handt besser hannem medt 

gilldt steffnc, giffue , fr. oll thill vide, «nbertagitt Herstabs Dele och kirckc gilldt.
Z7) Om vitterlig gilldt.

Huillckcn mandt som er cn anden stylldig vitterlig gicllbt, aff gilldbrsderne, da belis 
Hand forsi medt cn mandt, och Siden medt H, och leggis Hannem X U ll Dage for, och 
Huadt Handt icke fornycr hannem der forin-en, da vere sit gilldc quit.

;8) Om de sig lader dele aff gillditt.
Ichcm Huo Sig lader dele aff gillditt, bode r fr. oll, om Handt will bliffire vede 

Litt gilldc, cllcr IU I stpr. Diug, och da vere sit gillde qvit.
zg) Huo D re ff maa bere, och tingsteffner vere.

Huo som bcrcr Dreff offuer Sin gilldbrodcr, for nogen fremmitt, ellcr laaner nogen 
fremmitt sitt Dud, som icke er gilldbrodcr, thill ad vere laffue och tingsteffuer offuer gilld, 
brodcr, giffue r fr. oll thill vide for Huer Sinde..

40) Om Hion adt stede.
Huo som stcder Sin gillbroders Hion, cmod Hans minde, for endt Handt spar Han

nen, adt, giffue r tde. oll thill vide for Huer Sinde.
41) Om gilldsysken doer.

Zrhcm naar gilldsystcn doer, da stall gilldtbrodre och gilldsosire Waage offuer denncm, om 
de thillsigis, och Siden Hicllpe adt graffue och ringe, och dcreffther Hcdligen fyllge deriS 
Lig rhill graffue. Hucm Lct icke vill giore, giffue 1 tsde. oll thill vide, om Handt er wden 
lofflig forfalldt.
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42) Om Hion etter weifarende doer.
Jthem doer gilldbroders eller gilldsosterS Hion, da maa gilldbroders cller gilldsosterS Hion. 

vaage offner dennem, och Siden stall gilldbrodcr och gilldtsoster Sicllff komme, om anden 
Dagen, och Hiellpe dennem adt rydbe Hußitt, ad graffue och ringe, vnder r te. oll thitt 
oidc; Ligesaa stall och Holldis, vm nogen Bettler eller veyfarcnde doer.

4Z) Om erffueoll.
Noor givdbroder eller gilldsoster er bcgraffuen, da stall deris arffuinge giffue gilldbrodemc 

i  tdc oll thill erffue oll, Samme affthen, eller sirar der effther.
44) Om Alldermandtz Len.

Jchem Huillcken af gilldbrodcrne, som V III aff de andre gilldbrodre, huillcke stall wdmelis 
aff alldermanden, de thill legger Alldermandtz Len och Handt icke will vere dct aar omkring 
giffue r tde. oll thill vide.

4;) Om skyrebrodcr Len. . .
Ichcm Huillcken mandt som de chillegger styrebrodcrS.Len dct aar, och icke vill vere, da 

giffue r tde. oll thill vide.
46) Om Steffne och gaardgangh.

Huillcken Mandt som drager sig Hieme, naar allermanden ringer, eller byder thill steffne 
eller gaargang, da bode for gaardgangh » fr. oll, wdcn Hand haffuer Lofflig forfaalldt, och 
i ß. for Huer gang, Hand steffne forsomer.

Jthem naar Alldermanden ringer och byder falls drefft och vange drcfft thill ad driffne 
fcrledcn, Huo icke da kommet eller Han- viße budt, da bode 1 fr. oll thill vide. Lige saa 
ochsaa i vangen.

47) Om Siettffvaaren steffne.
Skall Siellffvaaren steffne Holldis paa hellig tror Konger dag, Kiondellmvß dag och woll, 

bormyß dag, och anden pindse dag, Huo icke da moder «den Hand er i Herstabs forfelldt, 
giffue r stp. Bing thill vide. Holldis och Sicllfuaaren steffne paa Hcllmyß dagh.

48) Om pant adt rage, och wlydighed emod allermanden.
Jthem Huillcke litt mendt som allermanden vdmeler aff steffne adt tage nogenS pant, och 

»e icke ville, da giffue Huer, som icke vill, i stp. Ding thill vide.
49) Om truiS naar pantis.

Jthem Huillcken mandt som gillbroderne ganger thill ad pante for HanS vide, som handt 
er fallden for, och handt cller Hans Hustrue eller ombndt giffucr dennem onde ordt med tru, 
stell, bydendiS Sig thill ad staa dennem, giffue i tde. oll thill vide.

50) Om nogen veyrer sin rethedt adt vdkegge.
Jthem Huo som gillditt gisr, och siddcr medt wor rethedt ad vdlcgge, och oß den veyr 

er, naar vi den -egierer, och vißer oß Him, giffue r fr. oll thill vide.



zr) Om SictiS paa Aar sage.
Huo, som sittiS paa sin aarsage eller paa steffne, kand Handt offuerie Siellfftredig, 

med vindisbyrd aff V II Naboer, paa Hcllgens Edt *) med opracte fingre, da bliffuer Hand 
aarsagitt.

52) Om Stylldt.
Jthem om nogitt bliffuer stellen fra nogcn gilldsysten i Rsnninge, La maa menknge Bt/ 

mcndt Randsage HucrMandh Huß och gaardt, wden Hcrridhfogeden, och wden all falldzmaall 
i alle maadcr, och Huillcke icke vill lade randsage, giffue i tde oll thill vide, och verc sidcn 
icke disbcdre Letroitt. '

zr) Om onde Offne.
Om nogcn i Nonninge haffner en ondt offnen, da maa mcninge Dymendt randsagc, 

Huor de ere, och dennem nedflaa, och dcrmedt Huercken giore volldt eller Hcrucrck. Huillcken, 
som sin offuen icke vill lade forsoge, giffue r tde. oll thill vide.

54) Om Hcgn och wonge gaarde.
Zthcm Huillcken aff gilldbrsdcrne der vorder thillsagdt, ad der er gaff paa Hans wonge 

gaardt, och der icke lucker indcn andcn dagS middag, giffue i fr. oll thill vide, och -sde 
for Huer gang og Huer Dag, Hand faar det ad vide, och icke Hegncr. Noumarks warn, 
gcgaarde stall vere fulldgiort thill wolldcrmyß och biugmarcks vongegaarde thill pindtze Dagh.

Zthem ingen maa fore merc qvig paa feledcn, cndt Handt foder paa Sitt fodcr om 
vinttcrcn, wden handt haffucr bet i minde, Huo, som lcycr graes paa fclcden, stall giffue 
for Hucrr stört Hsffde, Ko, hest och og 8 ß./ for it Suin eller itt faar 2 ß., ad betalle 
8 Dage effther wollbormyß, eller giffue daabellt.

zz) Om Staffre.
Huo, som befindis ad tage staffre af en andcns gierder, da bsde derfor 1 tde. oll thill vide.

56) Om Hcllde He ste och anditt queg.
Huo som fsrer Hcllde Heste i voengcn, forend alle gilldbrsdcrne vorder derom thill eens, 

eller gior whcgn med Suin, Geß eller anditt queg, giffue i fr. oll thill vide.
Jthem, huo som fsrer mcre Queg i Elluidet cnd Hand bor affrette, giffue j 

i tde. oll thill vide samme affthcn, och tage sirax qvigit aff igicn, vdilige maade  ̂ videt. 
maa Ingen fsre mcre Krcc paa Rsnninge feleter vdcn di haffr der i wenige Bymendh minde, 
oc vden di Hcrffr. greßbced der imod.

§n Eftersmag af Catholkcismen, i hvls Tid Byeloven ventelkg er forfatket, men efter Refor
mationen omformet overeensstemmende med Sutherste Grundsrtninger. SaalcdeS sinder man 
int t her at vcrre bestemt til Sj^lenurSser for afdsdc Gildssdssende; som cllers i de Catholsko 
Gild^sstra^er stedse blev lagttaget.

Afskrivereus Anm»rkning.



57) Om queg tagis afffaalben.
Huo fom rager nogitt f» cller anditt Queg aff faalden, emob fallbefdgebcrni- minbe. 

giffue i tde. oll «Hill vide.
Ithem stall dct gaa ret om ad vutte vongcn, och, Huo fom icke wutter j om vougeü 

giffue r ft. oll. j ad vutte.
58) Om skou hng.

Ithem Huo fom feer nogen hugge i cn andcns stou aff gilldbrsderne ellce andre, och 
ticr for villdt och venstahs stylldt, och der paaklagiS, giffue i tde oll thill vide, men de» 
fom paa en andcn-, torn, ryß, ellcr andcn stou affhuger, giffue r tde. oll chill vide.

59) Om affployning, affslet, och affskyrdt.
Huo, fom plsycr offucr gamle rccnc, och paaklagiS, giffue i tde. oll thill vide, och 

legge Iordcn thillbage igken, Saa er och, om affflet og affstyrdt klager nogen for evret, da 
giffue Hand Sicllff dct samme vdt.

Huo fom tabcr Sagen, giffue de IU I Siunsmendt r fr. oll samme affthcn. Ithem 
huo som flaar i marken, csther qucgitt er komme i affrit, giffue r tde. oll, oben Hand haf, 
fuer der i alle gillbrodris mindc.

60) Huo stige gior.
Om nogen ager, cller rider cller gior stige offucr nogenS eng ellcr körn, Hand giffue r 

tde. oll thill vide.
Om Hör och Hamp ad Rode.

Ithem Huo, som leggcr Hör cller Hamp i Rode i nogle aff vorc vandinger, giffue , 
tde. oll thill vide.

6i) Om bed och toiiring.
Ithem huo som toyrer andcn Mandh körn cller eng op, ellcr ladcr opbede med stn vilie, 

giffue r fr. oll thill vide, och betalle Skaden igicn.
Ithem Huo som lcycr ftcmmit nogen tsyring, vdn alle gilldbodris mindc, giffue r tde. 

oll thill vide.
Ithem om nogen bcfindis adt ligge och -ede dag ellcr natt mcdt hefte i vongcn, Hand 

giffue 1 tde. oll thill vide.
Ithem ingen maa fore queg i affrit for alle gilldbrodrc tagcr vidt, vnbcr 1 tde oll thill vide.
Ithem niaa ingen hefte og Kior ellcr Stude i royer under r tde. oll thill vide, med 

mindrc de Haffucr det i alle MandS Mindc.
6r) Om stoercke toyer.

Huo som fetter sine Hefte i toycr, och fetter dcnncm icke i gobe stercke royer, de giffue 
r ß. for Huer gang de gaar Loß.

Itgem stall Huer Heelgaarmand Haffue z Hefte i toycr indtil Midsommcr, och Huer 
Halgaarmand to Hefte til ferne, rid, i toprct, men cffther Midsommcr stal Huer Helgaard-



mand Haffue 4 Heste I  tsycr, och icke flere, me» Huer Halgaarmand stall 2 cke Haffue 
»den to i toyer altid vnbcr r tonde oll til vide.

6;) Om tyrekorn och tyrepengc.
Zthem stall Huer mandt giffue tyrekorn och tyrepengc, cffther gammell Scduaane.

64) Om dcnnem, som icke ville vdgiffue Hueß de leggis for.
Huo, som leggis for vide for nogen sag, och icke wclvilligen wil wdlegge, daa maa 

gillbrodcrne med allermanden strax om anden Dagen dricke Hans vide.
Ithem Huo som bryder nogitt aff bette i denne gilldisstraa, och Hand ladcr sig affstyrre 

for huad vide som Hand er fallden faar, och icke vill rette foc sig, da maa vi dele Hanncm 
Huis wi ville for r tde. oll, som for anden vittcrlig gielldt.

Denne Byloff ville wi saa i aller sine artikklcr Wbrsvrligen Hollde, och holldit Haffnc i 
alle maade, och dersom nogitt er forgietti, forne. Byloff, da stall alldermanden vdmale I1H 
ellcr V III  mcndt, och Huadt Mangel! paa ferde er, stall gaae cffther deris sigclse.

Huo, som Klager nogen sig for sin Hußbund ellcr Hans fuldmcctige, som Dyen ved, 
kommer, for Hand klagis for Alldermanden och sin Naboe, bsde en tonde oll thill sine 
Giüdbrodre.

Herpaa fslger adskillige Vedttrgter eller nsiere Bestemmelser, denne Bylov 
angaaende, samt denö Vedtagelse for Aasum Herredö Ret Aar 1601, hvilket 
omtrent kan vise 06, naar mrrvaercnde Gildeöffraae, saaledes som den findeö 
indfort i Bogen, hvoraf Striftet er taget, blev forfattet, nagtet den vist nok 
er «ldre; men omdannet efter TiderneS Religionöbegreber, Sieder, Skikke 
m. m. Forhandlingerne folge ikke i den Orden, hvori de ere foretagne, hvil
ket Asssriveren ei Heller vil rette; men lade Bogen beholde sin Originalitet. 
Hvad Bylovenö Vedtagelse angaaer, da er den paa mangfoldige Steder ffrevet 
saa ula'scligt, at der kun kan gives enkelte Stykker deraf, hvilket imidlertid 
kan vcere tilstrakkeligt nok til at vise denS Tendents.

Dißc effchcr strcffne Crre Dyesens haffucr aff gobe Jordt, aff huillcke de giffuer bett 
effkhcrschrcffnc thill Leye af samme hafflier.

1) Peder Jacobson 1 fr. oll aff en Haffue vcdt SmedenS gaardt.
2) Peder Ssffrenson r te. aff cn Haffue ochsaa vcdt Smedens Gaardt, som haffarr 

-aadt aff steilldtzhid aff.



z) Noch Marren NiellßcS r fr. Som ligger ved Peder HsyS Huß.
4) Noch Sluff Loy i fr. aff cn haffue Som ligger vedt Peder Sossrenßen« Haffue.
5) Jthcm matz Jeßpcrson r fr. aff en haffue Som ogsaa ligger ved Peb. Soffrensvnr 

haffue.
6) RaßmuS veffuer i ott'g oll nogitt Jord aff gaben.
7) Jthem HanS kremer r oting oll aff gode Jordt.
8) Noch Peder Hoy i fr. ochsaa for gaade Jordt.
9) Hans Matzsn r fr. och r oting for i haffue.
ro) Jep. Hindhon *) r Tde och r ott. aff en haffue.
n )  Jorgen stoumager i fr. oll aff en haffue.
rr) Hans Smedt r fr. oll aff r Haffue Som -lcf bcuilligltt chill Husit.
Noch Dyrrckdt r ß. aff itt plantebad, som Hand tog ind thill Haffuen.
Jthem Peder Plog r ß. for gode Jordt.
Niels Mathon r ß.
Hans Nielssn i ß.
Jchem r fr. oll aff prastegaardcn aff en gyde vedt prastcnS Huß, naar der er Dong L 

HelliggiestiStofft. dette forn. stall vdgiffuiS wollbormyß Dag, ellcr giffuc dobbillt.
Jthcm den zo Augusti stod alle Nonninge Mendt och gaff last og klage paa alle de torre 

graffuc, som Waare graffucn paa Liungitt, Huadt stade di faar effther den Dag, paa Huiß 
dct er, stullc de betalle staden igicn, baadc den som nu graffue ere, och her effther bliffue.

Anno i6rg den a) Januari da vdmelte Allermanden aff steffne 8 mendt, oc stulle Stge 
om Mk. Elvedet, som stal vcrrc Aarlig Jnde; som vaare diSse efftherstreffnc mcnd, r) Peder 
Soffrenss. 2) Hanß. Matzß., Laurktz Jorgenß., Mah Laurihß., Ottc Hanß., Peder 

-Mogenß, Anderß Pederß, och Giegcrs Laurihß., och haffuer same. fornemend Ligh och lagt 
der saa, at den stal gaffue Luckis 14 Dage for Woldermyß, ved i tond oll til Wide, och 
ûldluckis til Woldernryh ved en tonde oll til wide.

Och haffuer same ferne, m cnd samctid samtyct, at huillckc kr« som gaar offner Hans egen 
haffue Gierder, och kommer v vongcn, och Hand stal giffue r Otting oll til vide for Huers hoffde.

Ans 1624 Kyndelmißc Dag til selffvaaren steffne, samtocket wenige Ronninge Dymcnd 
met Werandre, at wer aff denncm stal verc forplictet at tage ved AldermandS Lan it 
aar igicnncm, och for sin Wmage stal haffue cn Ko i Eiffvedit och dersom nogen Veigrer sig 
her udi at Deere Aldcrmand, da stal Hand giffue cho tonder oll ril. Byen, och cnd da Deere 
forplictet at tage ved Aldermandzl-nit, cller Hvilckcn der icke Sellf Dil Deere Aldcrmand, stal 
Hand Verrc forplictet at staffe cn anden i sin sted, Wnder forschrcffnc Vide.

") Maaite hau der i Dokvmentet Äf >6oi ncrvneS som Momiinge Lldermand.
_____________  Afskrlv. ANm.



Det n«stfolgende Stykke er saa utydeligt skrevet, at Afffrlveren ikke kan 
läse det fra Ende ril andet; det for Ham laesellge fslger hermeb:

Adtt Jep Hindhcnß y Ronninge aldermanbt ibid. stobtt op idagt Jnndm chkng, som Er 
thorßbagcn chend iz Dagt augisti Aar rLor, att geff thcll kicnde, ad Hand haffucr daa thcll
fpurde Hand forscreftie Ronninge mend, dcfliqist---------- - om dy dend uilde holde oct Eftther,
kvme', saauilt den Jndcholder oet Formelder, oct For dem paa deris Byestcffne haffuer veribt 
oplest, daa Suaridtt dy fampligen adtt Saauitt Same deris Vycloug Jndcholder oct Formel, 
der —  —  —  oct for them haffuer ucritt oplest dem vnille dy- «di alle made holde ocr Ept, 
therkome; der Eptther fremstodt Raßmus mahmed y pcrstrope paa Hans hoßbunds Erlig act
tvelb. Frue Daatthe DrabiS thcll-------—  .') hcndcs thicnnercS weggne, suaribtt adt dcrsom
det Fall gelde hinbhcS Jorbtlodt stall hnndhthcnnem Icke Sambtocke noghcN ad besegle Samme 
deris Dyelaugt, der thlll Suaridtt adtt Icke stall kome dend gode Frrre hfndhes Egheadom 
Eller Los uidtt y noghcn made, men alenist Jckün d'eriS Dyes Rett. ' "

D e rp a a  folger BeseglingsmoendeneS N a v n e ,  a f  hvilke kan lä se -,  pederbulk 
y thoruppe, FogiStt y Aasum Hcu id; Hans Js/on ibid. Hans perscn y hsybye; Fredrich 
Muelc y vtthcnsc. Anders Lange y Aldcruppe, oct Jep Hansen y pcrstrope.

Reden under findeS 6 Voxsegl, den 6te BeseglingSmand x. Jep. Hansen, 
har venteltg intet Signet hart, derfor er der paa hanö Plads irttet Aftryk i 
Voxseglet. '

Anno i6zz Midfaste Sondag Haffuer Mcningc Menü Derit til sicllffueren stcffne och da 
Vcdtagit och samtoct, at Ronninge Mae stall tagis i Hegn och gafflukiS 14 Dage for Wolbor, 
mis under en Hallff tonde oll till wide och HuiS kroc fom findes y forne. Mae chill Wolbor, 
niks, stal giffue for Huer Hoffd r ß. for Huer gang det findlS. Jchcm Haffucr de Wed, 
tagen at fla same Mac thcll forste gro till DoilßmiS, siden den Dag maa Huer paa sit «den 
Nogcp wide p alle Maabcr.

. Midfaste Sondag rLz;.
Samme Dag Haffucr de Wedragcn at Huilcken Mand som fodcr tyeren stall Haffue sex, 

ten ssicppcr Diug Dell Maald Midfaste Sondag, for HanS fodcr, berforudcn stall Hand 
Haffuer sticppcr Ding, och greß till in ko y deris cluide och derfor stall Hand som f-der

-) Navnet paa Fr. BradeS eller Drapes Gaard kan Afstrkvereu el lcrse. Der syveS at staae Agad, 
stal maastee vcrre Aagaard, af hvilket Navu der giveS r  danste Herresaarde, den ene i Siel« 
land, den auden i Jplland; som man scer har hun eiet DondergvdS i Ronninge.
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tyeren gkffue Bymendene, Naar Hand anammer Bygit in god tonde oll, som Hand kand 
forsuare, och de Wille werc fornogit med.

Anno iüZ7 Mandagen den zte Juni paa almindelige Ronninge fogncstefnc Lief samtoct af 
wenige Nonninge Bymend, som da tilst«de vaarc, at hvilcken somhclst af Ronninge DymandS 
ellcr Qvindis pcrsone, som nu er, eller herefter kommcndts Vorder, Verre sig enten afgaarde, 
gadehuße ellcr Hußfolck, karls cller qvindis pcrsone, der entcn i SEdrussab ellcr Druckcnstab, 
ellcr nogcn god-samqvcin, sieter en andcn paa Hans nafn, «re ellcr godc rycte, da stal den 
gifve en tonde oll til deris D y, och cn srtug hafte til deriS Hoßbond. Och den som icke er
goed for att udgiffve, straffis paa sin krop, och sidcn forvisis af Bycn. Och dct cfter it 
lingS Vidne daterit Aasumherrihting, Torsdagen den 27de Juni Anno 1622. Jthcm den som 
saaledis sieter, och kand der icke -cvise och -liffver pantet dcrfor, da stal den sellf bctale 
paincr.

Ans r6 ;i Torsdagen den z Martii, er paa almindelige Nonninge fogncstcfne och sidcn 
paa Aasumherrihting af wenige Ronninge Sognemend samtock och vedtagcn, at de endeligen 
ffulde holde deris Hunde » stercke iernlenckcr bunbne, saa ingcn maa hafve lose Hunde, Och 
dersom nogen findi- at hafve lose Hunde, dag och natt ofver, den gifve en tonde oll til 
Vide til -egge Dyer, Och -etale staden, om nogen fangendes vorder. Och samme vide fom 
faa maade falber, maa Aldermandcn pante for, Wden all Drode enten Vold, Her,Vcrck 
eller ander. Och hvilcken der pantis, som enten -Luder hug ellcr flag, den bsde dob-elt Wide 
tho tsnder oll i Liigemaade.

Jthem Hvo som haffver Hvalpe at opfode, och forelagt at -inde dennem, da det stra, 
att estertomme Wnder Vide, som foresigis.

Anno 1644 den ; Juli» samtoctc Mening Ronninge Bymend, at naar nogen pant tagis 
for Vide, som nogen kand Vere falben for, och den, som pantet cycr ike Inden z Vgcr 
Loßer samme pant, da stall samme pant vere forbrot och icke stal Vidcre Krwffue dct.

Lest paa AasumherriSthing den 22 Januari 1646.
Anno 1648 alle Helgens dag samtoete meninge Ronninge Bymend at Hver som ployer 

ach saacr stall saa Aarlingen r ftr. Erter, ellcr mere, under in Hal ts oll, och Hvo fom 
LefindiS at plocke erter paa andens Grund enten i posser, Korfve ellcr anden gemme mere end 
en Haandfuld eller Ln rußme, stall Haffue forbrut samme vide.

H a r t k o r n e t s  Area l .
Paa hele Ronninge Sogns foransorte fri og ufri Ager og Engs Hartkorn 

278 Tdr. 4 Skpr. Alb. og Skovffyld 2 Tdr. g Skpr. r Frdk. 2^ Alb., er 
et Areal af 2670 Tdr. Land, som udgjsr paa Tonde Hartkorn y Tdr. 4 Skpr. 
z Fdkr., men paa Ager og Eng allene ikkun 7 Tonder Land.



J o r d b u n d e n s  Bes kaf fenhed.
I  Ronninge Sogn  er den Z af Jordbunden sandig og stenet og den z  leik« 

agtig, altsaa i det Hele god Rugjord.
Jorden i Ronninge Sogn er, som man i Almindellghed kalber det, hoi 

Jord eller Land; den er ncesten overalt flad, dog er der allevegne fornodent 
Affald for Vandet. Mergel findes paa flere Steder i Sognet, baade Kalk
mergel og Leermergel, men neppe 4 Alen dybt, undtagen l LavindSgaardS Lok- 
ker, hvor den sinde6 et Sted at have en temmelig Dybde.

Folkeslaegten.
Udi Ronninge Sogn  er Folket af begge Kien i Almindelighed smukt og vel- 

voxent. De  have veldannede Ansigter og Legemer; her giveS fast ingen Krob- 
linger. MandSpersonerne ere for det meste af en 64 a 66 TommerS Hoide, 
enkelte ere 70 Tom. og derover, de mindst hsie ere 6 i a 6z Tom. LystHaar 
er det almindeligste, ellers ere der ogsaa Nogle med fort Haar, men meget faa 
med rodt Haar. Huuöfliden er roeövarrdig overalt her t Sognet, isirr hvad 
Qvindfolkene angaaer; thi man feer dem aldrig ledige om Sommeren. Naar de 
gaae nd at malke i Marken, og hvor de ellerö gaae hen, have de 
altid en Handsse, Strompe eller Troie at binde, eller strikte paa. Om 
Vinteren sidde de om Astenen i det mindste til K l. io ,  og sye, spinde eller 
vinde. D e  forarbeide alle de Klaeder, som bakreö af begge Kjon i Huset, de 
giere smukt Vergarn, Klcrde, Loerred, Vadmel og Dynevaar, af hvilke r  
sidste S lagS  de undertiden strlge noget, naar Bornenes Antat vil tillade det. 
Mandfolkene passe ogsaa i Almindelighed og til alle AarStider deres Forretninger 
trolig og vel i Huus og Mark. D e  kan hugge og giere Alt, hvad der kaldeS 
Avlöredstaber og det meste af Husetö nyttige Ting. Dette vanneS de til fra 
Ungdommen af, de loegge selv alt fornedent Tag paa dereö Gaarde eller Huse. 
Om Vinteraftener gjore de gjerne et eller andct til Gavn og Nytte, saasom at 
spinde Garn til Reeb og Teir,  som de siden selv forfcrrdige. D e  gjore Tror- 
skeer, Treeffo, Skoborsicr, nogle ogsaa Voierkurve m. m.; dog alt dette 
kommet meget an paa hvorledeö HuuSfaderen selv er, og finder is«r Sted, 
naar Han har sine egne Sonner til at tjene sig. I  min Proestegaard steer det 
alle Vinteraftener af Tjenestckarlene. '



Hvad Bondernes Kladedragt her i Sognet angaaer, ba afvlger den vel 
»kke jd>rt fta den almindelige AlmueSmandS her i Landet, dog for den Foran- 
drings Skyld som den mutigen udi Tiden kan blive og vist nok ogsaa bliver un- 
derkastet, vil jeg ikke undlade her at anfore, hvorledeö den er paa narvarende 
Tid hos begge Kjon.

Mandfolkene, naar de ere blevne Meend eller ere gamse, gaae i Alminde
lighed dagligdags med en lang hvid Vadmelskoste med overtrukne etter M^tal- 
knapper udi, hvorunder de bare en stribet VergarnS Brystdug, og under denne 
igjen en hvid ulden Troie med ZErmer udi; de have gjerne et uldent Klade 
om Halsen; de gaae enten med körte. Skindbuxer etter rtldne Buxer, tun Faa 
have lange Burer; til daglig gaae de enten med en ulden hsirod eller ran- 
det Hue, med hvide Uldstromper og Traeflo. T il Reiser have de en lang 
blaa Vadmelskjortel og en grov Hat. Til Stabs bare de en lang fiin blaa 
hjemmegjort Kladeskjortel med Overflag paa, og med enten overtrukne eller 
KameelhaarS Knapper udi, den er i Almindelighed drattet med Multum  af 
samme Koulor som Pdertoiet, tun enkelte have Ras? til Underfoder; under denne 
Kjortel bare de en Vest enten af smukt stribet Vergarn eller af Kramtsi, isar 
r-dstribet eller prikket Kassimir, med blanke Messingknapper udi.

Om Halsen bare de Gämse endnu de i mangfoldige Aar brugelige Halsklude 
af Larred, eller og et Bomulds Torklade; de unge M and  have gjerne et S ilke 
Halstorklade, en fiin linned Krave enten broderet eller med Krydö paa. De  
gamle eller aldrende M and  gaae i Almindelighed til S tab s med blaa Uldstromper 
og S k o ,  de yngre derimod mest med Stsvler. D e  unge Karle og Drenge 
bare til daglig en kort blaa hjemmegjort ulden Troie med Overflag paa og over- 
Irukne Knapper, en stribet VergarnS Vest, lange enten hvide Larreds, stri- 
bede VergarnS eller Vadmels Buxer, hvide Uldstromper og Traffo. Til Stabs 
have de en finere ligeledes kort hjemmegjort blaa KlcedeStroie, med hvide eller 
gute Knapper udi, en KramtoiS Vest, som oftest af Kassimir; fine broderede 
Kraver eller Kraver med Kryds, et koulort Silketorklade om Halsen, et Bom- 
uldStorklade i Lommen, lange fine hvide Larredsbuxer om Sommeren, men 
blaa uldne om Vinteren af samme T si som Troien, hvide Uldstromper og 
en moderne Hat. Hatte sees i vore Tider tun sjelden paa de unge Karle^og
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Dreirge, ha bet nu er blevet Sk ik , ae de fra deres Bamdom af gaae bar* 
hovedede; dognaar det eronhtVeir, have de dertil en Slorhat. Karlene have 
herforudrn en lang blaa fin hjemmegjort Klsdeö Kjortel, som de druge naar de 
gaae ril Gudöbord, til. OfferS, til Bryllup o. f. v., hvottil de have hvide etter 
koulorte Veste, lange KladeSbuxer, og blanke, saakaldte ungerffe Stsvler 
med Duffe paa, og Solvuhr med en smuk Klebe» ved. Hver Ungkarl har gjernie 
en MerffumS folvbeflaget Tobaköpibe, mere til StadS end B rug; thi kunFa» 
rsge dagligdagö. . ,

Fruentimmerne klade stg vmtrent som folger: de gamle og aldrende gaae til 
daglig med stribede helft blaa uldne strtkkede Troier med lange ALrmer udi og 
dertil en stribet VergarnS B u l,  det er et Livßykke uden 2Ermer, dir hagtes 
om Livet, en ulden Klokke og et stribet VergarnS-Skjert,, et blaastribet elle'e 
t<rrnet enten uldent etter llnned Forklaede, paa Hovedet en Kattuns Hakkte meh 
Larred under, .og dertll et stink Laerredö KovSkiade. Til SondagS baere de en 
VergarnS Troie og Skjsrt af et smukt Monster, men noesten forffjelligt hos 
hver, da den Ene har det smukkere end den Anden, et fiint enten hvidt etter 
blaatarnet Forklade, en Hatte af Kramtsi og dertll et meget stört Korsklade. 
T il Stabs have de enten et fiint rodt hjemmegjort Dreiels Skjsrt og Trsie 
eller samme af S to f, blommet NetteldugS Forklade, og Torklsde under 
Troien af samme S la g S ,  over hvilket de have et Silketorklade; paa Hovedet 
have de en Silkehatte og et meget stört fint Korsklade, til Hovedpynten 
mangler der ikke af de kostbareste brede AtlaffeS Baand. Naar de felge Lig af 
narmeste Sloegt have de en fort MultumS Kiortel paa, men ved andet Ligfolge 
kunS en fort Troie og Skjert; ved hvert Ligfolge have de en fort Silkehatte 
paa, som bindeö enten med sorte eller hvide Silkebaand.

Naar en Enke eller Pige staaer B rud , har hun altid en fort Kjortel paa, 
Len samme som hun har paa, naar hun gaaer til Gudöbord. Enkerne bare som 
BrUd en fort Floiels Hue med Guldgattoner eller Guldkniplinger om, og meget 
fint Linned paa Hoved og Hals. Pigerne have derimod bart Hoved med opsat 
Haar og nedhangende krollede Lokker foruden en Blomsterkrands, glimrende 
Naale o. s. v., de have derforuden om Halsen et Halsbaand af Perler, og 
undertidm Vrenringe i Drene; Piger staae altid Brud med bar Hals, de have
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ogsaa altid et krtdt Silke-Llvbaand om Livet. Ugivte Fruentimmer af Bon»
bestanden klade sig til dagllg som Konerne, undtagen at de i Alminde-
lighed have en holrod strittet ulden Troie med meget körte ZErmer udi, kost
barere Linned paa Hovedet, og at derer Fortlade, som gjerne er af blaastribet 
Larrred eller Vergarn, er saa stört, at det noesten gaaer ganffe om dem for 
neben, og at det ikke bindeS, wen hoenger i Seler over Skuldrene, de barre og- 
faa til daglig en stribet VergarnS Bu l. T il SondagS gaae de i Almmdelighed 
med en meget kortlivet fiin og smuk VergarnS-Kjortel eller Troie og Skjort, og 
stink og udstaaende Linned paa Hovedet over en liden Silkehoette; men til Stabs 
have de enten en Kattuns Kjortel, eller, som dog kun er sjelden, en Silke 
Troie, begge meget korttivede, og dettil et rodt Stoffes Skjort, et blommet 
NetteldugS Forklade, et fiint blommet NetteldugS Torklcrde af broderet Nettel- 
dug med fine brede Kniplinger om, og dertil kostbare AtlaskeS Baand; over 
Torkladet om Halsen have de enten et lidet Silke-Torkloede med Fryndser om, 
eller et fort Kastetorkloede af S ilke, og et BomuldStorklaede i Haanden. Baabe 
gamle og unge Fruentimmer gaae til alle Tiber med blaa Uldstromper, med 
Troeffo dagligdags og med Sko  om Sondagen og til Stabs. Pppigheden tog 
stoerkt -til i Bondestanden under den fidste Krig og nogle Aar derefter, medenö 
Bonden stk alle sine Barer saa stoerkt betalte, men da det Modsatte nu findet 
Sted, falber den vist herefter bort af sig selv, imidlertid har den noervaerende 
Sloegt nu den anskaffede Pynt og S tab s, som kan vare saaloenge den lever; 
thi Bondestanden kan overmaade loenge bevare deres Kloeder og Säger.

I  Professor BegtrupS Beffrivelse .̂over AgerdyrkniNgenS Tilstand t Fyen, 
Langeland o. s. v. fra Aar 1806 findeS en Jndberetning af >mig om Bondernes 
daglige HuuSholdning her i Sognene, og om Bevartningen ved deres Bryllup- 
per, Barseler, Begravelser, Hostgilder og i Julen; hvorfor jeg anseer det 
for overflodigt her igjen at anfore samme *).

I  Ronninge Sogn  findeS adstillige gode Haandvarksfolk, isoer Tommer- 
moend og Voevere, med mere end 20 Voever-Stole. Og alle hervorrende Haand- 
vaerksfolk ere for det meste formuende, det man ogsaa kan sige om Benderne i 
Almlndelighed her i Sognet, uagtet Egnen er ikke den fordeelagtigste.

*) zdle Bind Pag. 3 1 7 .



I  Rsnninge Sogn  er eil denne Tid en Folkenmngbe af z s i  Sj«te> af 
hvilke de 279 höre til Mandkj-nnet og de 242 til Qvindekjonnet. ^

Communicanternes Tal er p. t, af begge K jsn  z iz.
Eiden Udstiftningen i Sognet har Folkemaengden, formedelst de mange ny 

Parcel steder, tiltaget meget over tvo Sjcrle.
Aarlig fodes i Sognet imekem >3 og 19 Born  af begge K jon, af Dren- 

geborn 7 a io  og af Pigebsrn 6 a 9.
Aarlig doe i Sognet en 9 Mennester af begge K jon, som er omtrent 

Halvt imod de F-dtes T a l ') .
Eiden Vaccinationenü Jndforelse, hvtlken hvert Aar steer af Districts-Chk^ 

rurgen, som boer og stal boe i Nyborg, har Dodeligheden iblandt Bornene t

Det er endnu her en Skik bevaret fra Oldtiden af, at der dritte- Arve-M efter de Afdede, 
»g det helft samme Dag- Afteu som den Dsde er degravkt. Arveel er en Lende -odk fedk 
jpl, som glve- af den Cfterlevende eller ud af Gtervboet efter afdede Gaardmand eller Gaard, 
kone, men tun en hal» Lende efter Huu-folk, hvilket l-l dritte- af Dylauget uvder felgende 
Ceremonie: Naar Gjesterne ere samlede, som gjerne er ved Klvkkeu 6 vm Aftenev, saa scrtte 
de sig — saa mange som kan rumme- — vmkrin- Bordet i Gsrge-Huset, men Lalemavden  ̂
som entc« er Gognefogden, Oldermanden eller en auden til Forretnlugen duelig Mand, satter 
sig for den everste Ende af Bordet, hvor da M et af en dertil bestikket Mand tappe- af Le«, 
den og frembareS til Gjesterne, og naar den halve Deel af M et er druttet, dliver der —' 
som det 1 daglig Tale hedder, holdt Lyd, som destaaer derudi, at Lalemandev, efter forud- 
-ivet Legn og under den stsrste Laushed og Andagt af Gjesterne, -older udenad efter en trykr 
Formular en smul og pa-sende kort Tale, i hvilken, efter at Anledningen tll Sämlingen med et 
Par vrd er anfsrt, der dedeS for Longen, Dronningen og det hele Kovgehuus, dernast 
for Longen- tro Mand og Raad, for Landet- geistlkge og verdslige Mrighed, fordere- Prast 
og Dcgn, for frvgtsommelige Loner, for hvet Mand i Lauget og i Landet, der nedbede- Del- 
signelse over enhver Stand og Landet, der dedeS om Lande-Fred, om et lykkeligt og frugtbart 
Aar, Vefnelse fra smitsvmme Sygdomme og Landeplagrr v. s. v., til Slutning formaneS til 
Brodersind, Enighcd og Ljarlighed, hvorpaa Han med vpleftet Rest sperger Gjesterne: Har Nogen 
voget paa M et at klage, hvortilLlle med hei Rest svare: lpllrt er godt, og da dritte- detevrige 
jpl i Lenden. Som der er anfsrt om Arveel, forholder det sig ogsaa naar Jgang--M dritte- 
af Dylauget, som steer, naar Nogen er bleven givt og har faaet Gaard eller Huuö, rhi der- 
ved lndlemmes Han i Dylauget, me« dette 2gang-el dritte- paa ubestemt Lid. Lkgelede-, 
naar Herstaber give GodsetS Bender Slaaegtlde» men dette, naar Deiret tillader det, steer 
gjerne paa aaben Mark uden for Gaarden, og lelre da Mcendene sig t en Kred- omkrlng <pl- 
tenden paa GrcrSset, men Talemanden sidder paa en Stol «ärmere Lenden. Daade Aarle »g 
Drenge ere tilstede ved dlsst Samlinger og dritte med af Met.



Sogtret meget kjendelig aftagek- og Foraldrene ere meget vlttige eil at lade deres 
B o rn  vacclnere og have Tlltroe til den. Den almlndelige Alder, som Almuen 
opnaaer her i Sognet, er imellem 65 og 75 Aar, enkelte 80 ja 96 Aar og 
derover.  ̂ ^

Dodsaarsagen er meget forskjelllg. Den almtndeligste hos de Aldrende er 
Brystsvaghed, som jeg mener ikke saa meget kommer af LandetS jaevnlig taagede 
Luft, hvilken man vamnes til fra Vuggen af, som af tilfaeldig Forkjolelse, 
-er ikke i . Tide bliver taget i Agt.

Smitsom Syge , der ostest ved Uforsigtlghed indforeö i Sognet andetsteds 
sta, börtrykker ogsaa undettiden enkelte Mennesker, isoer dem, der forst blive 
angrebne af dm, fordi de fortie Sygdommen af Frygt for Lagenö Medicamen- 
ter, som de Fleste have for liden Tro til. Det er modt mig, at en uden- 
byeS formuende M and her i Sognet, som laae af Sprinkler, havde, da Han 
af de Naervaerende horte, at Doctoren den D a g  ffulde komme til Ham, sz 
Gange samme D ags Formiddag ridende B u d  hoö mig, for at sige mig, at 
Han ingenlunde vilde have Doctoren til sig, og truede mig endog sidste Gang 
med sit beständig« Uvenskab, men Doctoren kom, og narst Gud helbredede 
Manden, der var narr ved Doden, og dog forst efter nogen Tids Forlob tilgav 
mig min Haardhed imod sig.

K irkevaesenet.
Ronninge Kirke er forhen beskrevet. Den tilhorer Major Lemwigh til Ron- 

nkngesoegaard; den holdes i god og forsvarlig Stand indvendig og udvendig. 
DenS Jndtaegt af  ̂ Part Korntiende af Sognet er, efter den skeete Tiende-Fore- 
ning med Sognet ved Odense Amts Tiendecommissairer L Aaret ig r r ,  Rag zz 
Tdr. 4 Skp r Fdkr., B y g  29 Tdr. 7 Skpr. ^  Fdkr., og Havre 49 Tdr. 
4 Skpr. Fdkr., hvoraf de rz Tdr. 5 Skpr. 2^ Fdkr., af hver af benann
te z Sorter Korn levereS i Skjcppen; det ovrige betüleS efter hvert AarS 
Kapitelstaxt, paa lidet narr, som bctales efter Middeltallet af de io  sidste 
Aars KapitelStaxt. Herforuden er dens Jndtaegt 4 Part af SognetS Qvaeg- 
tiende, som Aar om ander er 16 a 20 Rbdr. rede So lv.

Naar undtages en enkelt af Mandkjonnet, ere de andre af begge Kjon 
fiittige Kirkegjaengere, og forholde sig altid sommeligen i Kirken og aqtsomme



paa hvad der taleö og lares. I  enhver Menighed kan vet findes et enkelt 
raadent Lem; dette er Renninge Menighed Heller Lkke fri for; men i Alminde- 
lighed fortjener Renninge Menighed den Roeö, at den har Agt for Religionen 
og vifer godeS «der. Jsirr fortjene Gaardmaendene med dereö Koner og Bern, 
ogsaa Huu moendene med dereö Koner denne Roeö. Men disse sidsteö Born 
ikke altid eller alle. Sonnerne, som i vore Dage blive tidlig Karle og maa- 
k̂ee for tidligt, ere ikke altid saa scrdelige, som de skulde og burde vare; ät 
Lande til hvad de tale, at komme javnlig Glaöset i Sammenlaug, at stadse 
over Evne m. m. er ikke sjelden dereö Brode, blot for at vife, at de ere 
Karle, og som altsaa ene er «n Folge af dereö endnu umodne Forstand, til at 
kunne ssjonne der Rette og ZErefulde. Dottrene have gjerne den Feil, at de 
alt for tidlig gjore sig Umage for at faae Kjaerester, for at kunne blive 
ligesaa tidlig givte, som Gaardmands-Datteren, det de ogsaa blive, 
men alt for ofte til dereö egen Vee og Skade, og Fattigveesenet i Sognet til 
Byrde; thi ikke sjeldent ffeer det, at en saadan Pige givter sig med en Karl, 
som hverken har Huuö eller Hjem, og som ikke er i Stand til med sin Karlelon 
at erncrre hende, uaar de ere komne sammen, og det saameget destomindre, 
eftcrsom at Barselet gjerne kommer strar efter Vryllupet, hvorved hun er sat ud 
af Äand  til at kunne hjelpe til at fortjene Noget til Livetö Ophold. J a  der 
givcö endogsaa dem, som givte sig paa Fattigvcrsenets Regning, og tor reent 
ud sige: kan vi ingen Huuöleilighed faae, ffal Fattigvasenet ffaffe oö den, 
naar vi kun forst have havt Bryllup. Dog flger jeg ikke dette om alle Huus. 
mcrndö Born i Almindelighed; thi der gives virkelig ogsaa mange iblandt dem, 
som i Soedelighed ikke vige for Gaardmandens. Det kommer meget an paa 
Foraldrene, hvorledeö de ere og blandt disse giveö der dog ikke faa retssasne, 
som styre vel for dereö Born og give dem gode Formaninger og Exempler. Hvad 
der ellers meest er Aarsag til Forffjellen paa Soedelighed imellem Gaardmcendö- 
og Huusmaends Born er, at de sidsteö som oftest komme tidlig ud af dereö 
ForceldreS Huus, for at tjene, og undertiden saa ^angt bort fra Foroeldrene, 
at de intet Tilsyn kan have med dem. Gaardmands-Datteren gaaer derimod, 
saavel som Sonnen, stille hjemme, scer og hsrer kun godt af Foraldrene, og 
disse glemme Heller ikke, at indgyde dem fand ZEreöfolelse. Overalt larer



Crfarenhed noksom, at man i Almindeltghed er langt bedre faren, med at 
have tt GaardmandS-Bam af hvilketsomhelst Kjon i sm Tjeneste, end en Huus- 
mands. T il Slutning vil jeg ikke undlade at tilfoie, at det ogsaa er nu hex 
saavelsom fiere Steder gaaet af Beug, at lade Born  dsbe i Kicken. 

Skolevoesenet.
Skalen for Ronninge Sogn  er i Ronninge B y .  Om  Skolehygningen er 

foran handlet, den vedligeholdeö af hele SognetS fri og ufri Hartkorn. Kirke
sanger- og Skolelcrrerembederne ere her i Sognet samlede, hvad Lonning der fol
ger med samme, er ogsaa foran anfort. Skolevoesenet her er x. r. t meget 
god Orden, det er organiseret efter den Kongel. Anordning af 29de Juli 
i8 t4/  og den i Overeensstemmelfe dermed havende Forstrift af Amtsskoledirec- 
tionen. SkoleungdommenS Tal er 6r af begge K jon, Veras z6 Drenge og 
r ;  Piger. Skoleungdommen er inddeelt i s KlaSser, hver Klasse soger S to 
len hveranden D ag i Ugen, med den befalede Undtagelse af de z Sommer- 
Maaneder. Offentlig Skoleexamen holdes r  Gange om Aaret i Skolecommis- 
fionenS Overvarelse, nemlig fidst i April, og fidst i Oktober Maaned. Ved 
denne Examen bliver Skoleungdommen examineret i folgender 

aden K la s se .
>) x. r. Biffop Balles Loerebog med Kundffab derom, samt Luthers litte 

Katekismus.
2) Ortografi.
z) Mekaniff LaSning og Kundffab derom, samt Begrebernes Udvikling, 

x. r» af O. D . LütkenS Loesebog, Justes Haandbog og Prahls Fortoettinger.
4) Det gl. og ny Testamentes Bibelhistorier af Thonboe.
5) Skrivning.
6) Skriftlasning.
7) Regning af Hovedet efter Nielsens Materialien
8) Regning paa Tavlen.
9) Fadrelandets Historie og Geografie, med Landkortet over Europa og det 

specielle Kort over Daumark.
10) Naturhistorie af§. Just.
n )  Sang.



iste  K la s se .
1) Jnbenabsliröning med Kundffab derom, samt BegrebemeS Ubvikling.
2) Nogle Parker af Luthers KatekiSmuS.
z) Staveovelser.
4) Forstandsovelser.
5) Skriftlaesning.
6) Skrivning.
7) Regning af Hovedet.
Hver Klasse har gjerne sin Utiderafdeling, og den everste Afdeling i Klassen 

har altid noget mere t viSse T ing, end den anden; saaledeS har altid den iste 
Afdeling i iste Klasse nogle Capitler af Leerebogen, og nogen Regning paa Tavle.

Naar Examen er forbi, skeer Opflytningen fra iste Klasse i anden, og L Okto
ber Maaned tillige dereS Udssrivning afSkolen, som dertil haveAlderogKundskaber.

Skoleungdommen soger i det Hele siittig Skolen, helst om Vinteren, og 
der er i denne Henseende ingen Forjkjel paa de UdenbyeS og dem i Byen, naar 
Dei og Veir tillader det.

G jordem oderveesenet.
Udenfor Royrup B y  her i Sognet boer den af Stiftamtmandett beffikkede 

examinerede Gjordemoder for det hende tildeelte Gjordemoderdistrick, og det nae- 
sten midt i samme. Dette Gjordemoderdistricts Hartkorn udgjor i alt 560 Tdr., 
og bestaaer af hele Ronninge Sogn , detS fri og ufri Hartkorn, Kappedrup 
B y  i Rolfsted S o g n ,  hele Birkinde Sogn  lilligemed Hovedgaardene Veirup 
og Selleberg. Dette Hartkorns Beboere bekostede iAaret 1817 et ved bemeldte 
Royrup nyt og meget smukt indrettet GjordemoderhuuS med Have til, som ko- 
stede Disirictet 1400 Rbd. N . V .  Den ncrvvarende Gjordemoder frabad sig 
den bcstemte GrcrsningSjord til Huset; men i denS Sted indgik en Akkord med 
Disirictet, at give sig aarlig viSse Tsnder Rüg og B y g ,  saavel for GraSning 
som Jldebrandsel, som belober sig pr. Td. Hartkorn til  ̂ Fdkr. af Rug og Byg.

F a t t ig v a se n  et.
Ronninge og Rolfsted Sogne udgjore eet Fattigdistn'ct. Fattigvssenet her i 

Sognet tog sin Begyndelse iste Januar! 1804, og blev fta den Tid af ordnet efter 
det befalede provisoriffe Reglement for samme.



De Faltige ere inddeclte udi 3 Klasser, i iste Klasse ere de meest Tran- 
gende, de Gamle, som intet selv kan forhverve og hos hvem ingen Forbedring 
kan venteS, i anden Klasse ere sättige og faderlsse B o rn , i zdie Klasse de, 
som vel kan forhverve Noget, men ikke Alt til deres Underholdning, eller som 
til en Tid behove Understottelse.

I  Aaret ig»8 har Fattigvaesenet havt n  Fattige i iste Klasse, og 3 j 
zdie Klasse at forsorge; men ingen i anden Klasse. Disse Fattige have ko
stet Fattigdiftrictet i Victualier og Penge 180 Lpd. Rugmeel, ,24 Lpd. 8 Pd. 
M a lt,  19 Lpd. Byggryn, -8 Lpd. Grubbemeel, 9 Lpd. 8 Pd. S m sr ,  
y Lpd. og 8 Pd. Fleff, r Tonde og 5 Skpr. 2Erter og 27 Rbd. 5 Mk. 4 ß. 
j Penge. Den storste Almisse har vaeret 18 Lpd. Rugmeel, io  Lpd. M a lt 
L Lpd. Gryn, 2 Lpd. Grubbemeel, 14 Pd. Sm or, 14 Pd. Fleff, i  Skp. 
ZErter og 2 Rbd. i Penge; den mindste Almisse har vsret 12 Lpd. Rugmeel 
8 Lpd. M a lt,  » Skp. 2Erter, >2 Pd. Sm o r, 12 Pd. Fleff, og 2 Rbd^ 
i  Penge. .

Herforuden have 2 fattige Huusmand, der havde mange Born, faaee 
nogen Understottelse i Meel. og M a lt,  hvortil endnu kommer, at Districtet 
Letaler for en fattig blind Pige aarlig, fom det holder i Odense Hospital. Be- 
talingen for hcnde har i Aaret 1818 varet 117 Rbd. Ogsaa har Districtet i 
samme Aar betalt Z2 Rbd. 3 M k. iz  ß. til Odense Hospital, for en sindsvag
Karl i Daarekisten. Naar alt dette regnes sammen, har Fattigvaesenet i Aa
ret i8>8 kostet Fattigdistrictet, Jldebrandselen 7 L«S Torv in Natura iberegnet, 
den Summ a 612 Rbd. 85 ß.

Dyrer ige t.
I  Renninge Sogn  findes de samme tamme fiirfoddede HuuSdyr, som i hele 

Landet: Heste, Koer, Faar, S v im , Hunde og Kalte.
Hestene ere af en god Art, muntre, staerke, og i Atmindelighed vel- 

ffabte. Jeg anseer Arten for en Blanding af fyenffe og steftandffe Heste. I  
hver Gaard holdes gjerne et Par StadSheste af en io  QvarteerS Holde og der-
over. Til AvlingenS Drift holdes i en heel Gaard 4 arbeidsfore Heste, hine
StadSheste iberegnede, foruden r Klvd og Fol. I  de storre Gaarde holdes s



Hefte flere. En  Halvgaard har ogsaa '4 Hefte, sthi Gaardens Avling udfor« 
drer det. Derimod holder en Bolömand tun 2.

Hver Gaardbeboer sorger altid for, at Han kan faae en reen, sund og 
velsiabt Hingst til sine Hopper, ikke sjelden soges samme paa Herregaardene.

Koerne i Sognet ere i Almindelighed temmelig störe og gode til Malkning^ 
Bonden regner 1 Fjerding Sm o r af hver Ko  om Aaret til S a lg , foruden til 
egen Fornodenhed i Huuöholdningen. Her i Sognet holder Bonden siden Ud» 
ffiftningen i Almindelighed 1 K o  paa hver Td. Hartkorn, da HesteneS Antal 
ved Selveiendommen af dereS Gaarde er formindsiet. Aarlig tillagges i en 
Halvgaard i Kalo, i en Heelgaard 2 Kalve og i de storre Gaarde r  a z 
Kalve. Hver Gaardbonde sirlger gjerne i  Ko om Aaret, som erstattes af 
Ungqvceget, af hvilket undertiden ogsaa et sirlgeS. Oldermanden holder altid 
Bytyren, for hvilket hver Gaardbeboer i Byen aarlig hver Kyndelmisse D ag 
giver Ham 1 Skp. Byg. Huuömand holde paa deres Huuölod, som her er 

Skpr. Hartkorn, i Ko. .
I  Gaardene staae altid 2 Koer i en BaaS. Udi Kohuset er i Alminde- 

ljghed tun lavt til S lyden, paa hvilken findes Ho.
Faarene her i Sognet ere overalt af den engelsie Race, og have lang og god 

Uld. En  Gaard har gjerne et Par Faar pere end Tonder Hartkorn. Faarene 
fode som oftest 2 Lam om Aaret, og i den Henseende holdes helft en Tvilling- 
Voeder. Hver Gaardbonde salger aarlig nogle Stykker Lam enten til Slagterne 
i Kjobenhavn eller heri Fyen. Faarehuset i Bondergaardene er hverken meget 
Port eller lustigt, det gjsreö tun eengang reent om Aaret. Sjelden har Huus- 
m«nd Faar. .

Svinene her i Sognet ere af Middelstorrelse, . men en god Art; thi de 
blive lettelig fede. I  nogle Gaarde tillaegges om Efteraaret de til naeste Aar 
udfordrcnde Stiesviin, og veier et saadant S v i in ,  naar det slagteö, imetlem 8 
a ro Lpd., enkelte mere. I  andre Gaarde lsggeS forst Grisene til om For- 
aaret, som siagteö ved AaretS Slutning, og Stykket af disse veier da imellem 
6 a 9 Lpd. Gaardbonden behjelper sig i Almindelighed med 2 Fede-Sviin om 
Aaret til sin HuuSholdning. Enkelte opfode en Sommergriis, som siagteö 
halvvoxen, enten til et af deres AvlingSgilder, eller til Julen. Kun faa



holde Grisesoer; TillergSgrlsene maae altsaa kjobes af dem, som holde Soer. 
Galtgrise soges meest til TillergSsvin, fordi de blive federe end Sogrisene. Jk- 
kuns een Orne holdes i hverBy, hvilket Ornehold gaaer efter Omgang i Byen, 
og den, som holder den, faaer hver Kyndelmlsse D ag  af de andre Gaardbe- 
doere i Skp. Havre, som kaldeS Ornehavre.

Hundene hoS Bonderne her i Sognet ere de almindelige Kotere, eller saa- 
kaldte Bondehunde; de ere ikke meget störe, men tro og vagtsomme. D e  
have alle Hundekoulsrer og ere enten stethaarede eller langhaarede. Sjelden har 
en Bonde sin Gaardhund larngere end til den er 8 eller y Aar; thi Bonderne 
have i Almindelighed den Overtro, at hvis den bliver oeldre, lever den, som 
de sige, paa Mandens Alder; men den rette Aarsag er vel, at, naür Hun
den bliver eeldre, taber den af sin Horelse og Vagtsomhed.

Kattene her i Sognet ere de almindelige. I  hver Gaard finde- gjerne r 
a 2 Katte, hverHuuSmand og Indsidder har ogsaa r Kat.

A f  Fj«derkr« haves her i Sognet som HuuSdyr: Gers, HonS, ZEn- 
der, Duer og Kalkuner; dog denne sidste So rt  Lkke HoS Bonden. Garssene 
her i Sognet ere de almindelige. E n  Halvgaard har gjerne 2 a z G « s  og i
Gasse; en Heelgaard 3 2 4  Gers og r Gasse, TilleegSgerS. r Gaas kan,
naar ikke Raven eller Gaasesyge kommer imellem, have aarlig indtil 12 G as- 
linger; men det er meget sjeldent at de alle leve og komme til Gavn. D e  
smaa saakaldte Gaasebiller ere meget ^adelige for GerSlingerne. De  unge fuld- 
voxne Gers sattes paa S t i  midt i Oktober Maaned, og til hver Gaas at sede 
regneS 2 Skpr. Havre. Naar Bonden har flere af dem end udfordreS til Hans- 
Huüsholdning, salger Han dem enten magre til Andre, eller fede til Kjobsta-

^Herne, isar til MortenS Asten. En  Gaardbonde stagter aarlig til egen HuuS-
holdning fra 10 til 2 s  Stykker, eftersom Han har mange eller faa B orn  og 
Tjenestefolk til. Paa en Bondegaard a 6 til 8 Tdr. Hartkorn er, naar ikke 
haves Born , L Almindelighed tun 5 Menneffcr: M and, Kone, Karl, 
Pige og Dreng. I  enhver Gaard holdes en halv SneeS Hons, mere eller 
mindre, og i Hane, der scelges gjerne aarlig nogle Kyllinger og 2Eg. 2En- 
der og Duer stndeö kun paa enkelte Steder.



A f fiirfoddet spiseligt Vildt falber her i Sognet Raadyr og Daadyr, som 
bog kun ere Streifdyr, Harer og Pindsviin, dem Bonderne gjerne koge Suppe paa.

A f andre fiirfoddede vilde D yr ere her i Sognet: Raeve, Oddere, Maa- 
rer, der i de sidste io Aar saa meget have formeret sig, at de nu naesten ere 
i enhver Gaard, og der gjsre wegen Skade paa smaa Kreature, Egner, 
Vcrsler, Jldere, Muldvarpe og, foruden Rotten og den almindelige MuuS, 
ogsaa Mark- og Skovmusen, saavelsom Flagermusen.

A f spiseligt Fuglcvildt giveö her Svaner og Äildgoeö, som käste sig L Soer- 
ne ; Vildander af forskjellige Sorter, Skovduer, AgerhonS, Vagtler, ad- 
stillige Arter af Snepper, saasom: Skovsneppen, og den storre og mindre 
Bekkasin; desuden Staren, Pere Arter af Lanker og Kramöfugle, Brokfugl« 
og Viber.

A f andre Fugle ere her: Storke, Rordrummer, Heirer, Orne, Hon- 
se-og Spurvehoge, Glenter, Muusvaager, Ravne, Krager, Alliker, Ska- 
der, som meget formindskeö, det man giver Maaren Skyld for, Ugler,
Skovffader, Tornffader, Gjogen, Bubberen, Terner, Trapikkere, Kjakr- 
nebidere, Havrevimper, Gjerdesmutter, Guldspurve, Graaspurve, Natter-
gale, Jrisser, Stillidser m. fl.

Af Fiske i Soerne, Aaen, og Damme haves her i Sognet: Gjedder, 
Foreller, Aborrer, Brasener, Sudere, Aal, Flirer, Rudffaller og andre 
Skaller og Elritser.

A f Amphibier giveö her Klokkefroen eller Peder Oxeö Fro, Tudser, Für- 
becn, Snoge, Hugorme, Staalorme m. m.

A f Jnstkter: Skarnbaöser, Gaasebiller, Oldenborrer, Brandenborrer, 
Ecgbjorte, Mariehonö, St. Hansorme, Orentvister, flere Arter Sommer- 
fugle, M oll, Guldsmede, Hvepser, Bier, Gedehamse, Myrer, smaae 
og störe Fluer af mange Sorter, M yg, ZEderkopper af forfljellige SlagS, 
Krebs, Tustndbeen m. fl.

A f Orme: Fuber, R-gnorme, Snegle m. fl.
P lanreriget.

A f oeconomiste Planter ere her: Hvede, den almindelige Rüg, Sommer- 
rug, som saaeö St. Hanödag, L yg  fitre- og toradet, Himmelbyg, den
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gute Havre, almmdellge A§rter, og Sukkerarter, Boghvede, Vikker, red 
og hvid Klsver, Hör, Hamp, Kummen, alle Sorter Kaal og Havevexter, 
Humle, Kartofler, Bonner, Jordboer, Tyttebar, Bromboer, Blaabcrr,
Pore m. m.

A f  Farveptanter: Engeffjar og Skarntyde; men fomden diese brugeö og- 
saa Boghvedeblade og Etlebark til Farvning.

A f  Medicinffe Urter: Bukkeblade, Kochleare, M alurt, Kameelblomster, 
Rollike, Hypericum, Krusemynte, Hjertensfryd, Lovetand, Sa lv ie , Kon- 
gelyö, Veibred, Follefod, Angelika, ÄErenpriis, Reinfan m. m.

Troeer og B u sk v e x t e r  i S k o v e n e .
Diese, allerede paa sine Steder anforte, ere: Eeg, B e g ,  Avnbeg, 

Ahorn, ZCretr«, Len, R on , Elle, Benved, Tostetr«, Poppel, B irk ,  
vilde ZELle- og Kirseboertraeer, Hakketr«, Hassel, Slaantorn, Hvidtorn,
A ff, Barveraöp. Fyr, Gran, Larketrar og canadiff Poppol er blot senere 
Plantninger. Ved Byerne og de udsiyttede Gaarde og Hufe, P iil af forffjel- 
lige S lagö, Hyld, Kastanietroeer og Lindetraer.

I  Haverne findeö 2Eble- Paere- og Blommetrser, af forffjellige S la g s  i 
enhver Hauge. Aprikoser, Ferffener og Morbartrcrer; dog diese z Sorter 
ikke i Bonderhaugerne; sorte Kirsebeer i Bonderhaverne, men af de andre 
Sorter Kirseboer tillige i Andres Haver, R ib s, Stikkelebar, rode og hvide, 
Solkxrr, gule og rede Hindbar, Berberiöser, Buxbum, Syrener, Jae- 
miner, Ligustrum, rede, hvide og gule Roser m. m. Sorte Bonderkirsebaer, 
friffe saavel som torrede, er ncesien den eneste Frugt, som sirlgeö her i Sognet.

M in e r a l ie r  og S te e n a rte r .
A f  Mineralier fortjener ikkun et S lagö  Pottemagerleer at anferes, som 

sinder i Ronningeioegaardö Have; i ovrigt treffer man her, som overalt i Fyen, 
sterre og mindre Stykker af Granit og Gneis, saavelsom af fort og red Flint. 
Her har varet Mcrngde af Steen paa alle Marker i Ronninge Sog n , det de 
mange Steengjerder, som allevegne findeö i Segnet, kjendelig nok baere Vidne 
om, saavelsom ogsaa de Steenledeparle, som nu naesten her hoe Alle ere al- 
mindelige  ̂ Een eneste Msllestden er her for en Sneeö Aar siden tilhugget af en 
Steen paa Renninge M ark, og brugt i Holte Melle; men Stenene til dette



B ru g , af dem som falber her i Sognet, ere ellers for haarbe. Uagtet de 
mange Steen, som ere anvendte til Steengjerder her i Sognet, findes der dog 
ikke faa og det störe Steen hist og her paa Markerne; men, da der aarlig ta
ges dort af dem, vil der muligen om faa Aar ikke blive mange synlige til- 
bage. Selveiendommen, som er almindelig her i Sognet, gjor, at de ikke 
faae Roe at blive liggende. Forend denne saaes nirsten ikke et Steengjerde.

O ld sa g n .

Udi Ronningessegaards Skov , Langeffov kalbet, her i Ronnknge Sogn> 
ffal, efter almindeligt Sagn  i Segnet, fordnm have staaet et S lo t,  som ssat 
have heddet T v iv a d  Slot. M a n  seer rn temmelig stör indgreftet Plads,
hvor det skal have staaet, og vist er det, at man ved at grave, det jeg selv
har ladet gjore, finder bmndte Muursteens-Brokker paa Stedet, og Grund- 
stene, som sidde over 2 Al. i Gründen. Ester Sagnet ffal bette S lo t v<rre 
nedbrudt, men hvad Tid videö ikke, og Rolfsted Kirke vare bygget af Stenene, 
som ere glatte og tilhuggede, og Grundstenene under bemeldte Kirke ere og-. 
faa smukkere og zirligere end de i Atmindelighed ellers findes under en Landsby- 
kirke. D e  have for oven en indhulet Kant eller Karnis, og paa 2 af dem 
findes 2 Menneffehoveder udhngne, og et Kors ved Eiden af der ene. Har
det varet et S lo t, som har staaet paa ovennawnte PladS, da har det lagt 
overmaade smukt i Kanten af en ffjon Skov , hvorved der er en stör Eng eller 
Aamae, igjennem hvjlken Ronninge Aa paa längs flynger sig i adssillige Bug- 
ter, endog ganste n»r det formeente Slot. A t bette S lo t  har hebt Tvivad
S lo t,  kan mulig vcrre, fordi det har staaet ikke langt fra Tvivad, som er
et temmelig stört og dybt Vand, hvor Hegge de Aalob, som udgjore Ron- 
ninge A a , samleS og blive een Aa.

A d s k i l l ig t .

Udi Ronninge Byes tilforn kaldte Fladagrrmark, i en af de Sanderum- 
gaards Bonders Lokker mod Noyrup S o  og det gl. Long, er et Agerssifte, 
som kaldes Krigsagrene') ;  man mener, at der i de sldre Tider ssal v«re hol-

») Ronninge Dpes Opmaalings-Prolokol»



det et Fekdtflag, og, hvis saa er, har vel Fjenven virret Svenffen; thl
det er tilferladeligt, at Renninge B y  i Kong Frederik den zdies lT id, det 
jeg foran har viist, blev plyndret af de Svenffe.

Ikke langt fra bmoevnte Krigsagre ere nogle Agre ogsaa i bemeldte BondeS 
Lokker, som kaldes Ulvegravsagrene ') ,  upaatvivlelig fordi at paa det Sted i de 
«ldre Tider har vaeret kästet en Ulvegrav, og altsaa kan dette tjene til at be- 
kroeste den Formening, at her i Fyen ogsaa tilforn har virret Ulve; ja som jeg 
troer, har i de aeldre Tider forend Landet, mistede sine störe sammen-
hamgende Skove, varet ikke allene Ulve, men ogsaa Björne her. M a n  finder 
jo endog Steder her i Landet, som fere Navn as Björne, saafom Bjornemose.

Tat ved Ronningefsegaard, naar man gaaer ud af dens Bagport, og. 
over den B ro ,  som der haves over Gaardens Grave, blev faa Skridt fra 
bisse for en ro Aar stden, ved at oprense en Groft, opdaget en med brandte 
Muursteen muret Aabning eller Gang, i Kanten af og ind under en dervarende 
lille aflang Banke, der nasten ligner en opkastet Bold. Aabningen er ei st-r- 
re, end at et Menneffe kan krybe ind af den. M en  hvortil den har varet^ 
og hvor langt den gaaer ind L Banken, veed man for Tiden ikke; thi da den 
narvarende Eier af Gaarden paa den Tid, da den blev fanden, som var j 
Krigens T id, havde Trang paa Arbeidsfolk, og Han stden efter er bleven sva- 
gelig, saa er videre Opdagelse deraf overladt til en af Gaardens tilkom-
mende Eiere.

Eftersom Vindlng, Bjerge og Aasum Herreder stedst- sndtit Aäret 1816,. 
saalcrnge de have vcrret samlede og udgjort et HerredSfogderi, have havt Ting 
oller Tingstue her L Rsnninge Sog n , under N avn , snart af Vinding- Bjerge- 
og Aasum-Herredsting, snart af Langeffovs T ing, og snart af Rsyrup Ting , 
og har, som tilforn er anfort, v«ret forst ved disse Herrederö Skjalstene, 
derefter ŝtrax uden for Royrup B y ,  og tilfidst i et HuuS i bemeldte Reyrup; 
saa anseer jeg det for passende, her at anfsre de Herredsfogder, som der har 
voeret mig muelig at faae at vide, og som jeg vist veed have pleiet Retten for

')  R-nuinge Bpes OpmaalingS-Protokok.



bisse Herreder her i Sognet udi denTid, sein det er mig bekjendt at de havo 
verret samleke og udgjort et Herredsfogderi ^), og bliver da den

r) J e n s  Ped e r G a l t ,  som var Herredöfoged for bisse Herreder Anna 
r68o og nogle; thi i Ronninge Kirkebog ncevneö Han udtrykkelig 1687 at have 
voeret det. Ligeledeö i et Tingsvidne her t Proestegaardenö Archiv af Aar »690; 
men jeg kan ikke sige for vist, om Han har varet den allerforste, under hvem 
Herrederne have vaeret, eller ere blevne samlede. Han boede ferst i Ronninge, 
derefter i Ferrihlef B y ,  hvor Han dode i Aaret 1694 *). Han var givt me> 
en Jfr. Anne Sophie Schefferö; med hvem Han havde B o rn ,  men som jeg 
intet veed om.

1) P e te r  O st Horn formener jeg blev Herredöfoged for bemeldte Herreder 
ester Jens Peder Galt. I  det mindste veeh jeg Ingen ̂  som har vaeret imel- 
lem dem. Ester et Tingsvidne, ligeledeö her i Proestearchivet, var Peter 
Osthorn det Anno 1705, og jeg formoder, at Han har varret det indril Aaret 
1718; thi jeg veed Ingen, der har varet imellem Ham og Hans anforte Ef- 
termand.

z) S a lo m o n  L indegaa rd  blev Herredsfoged over Vinding Bjerge og 
Aasum Herreder Anno 1713. Han var fodt i Odense 168.9̂  den 24de Ja- ' 
nuari, hvor Hans Fader Peder Lindegaard var Kjobmand. Hans Moder hedte 
Anne LauriHdatter. Forend bemeldte Salomon Lindegaard blev Herredöfoged., 
var Han Fuldmaegtig i Soecommissariatet. Han var Herredöfoged indtil 1741, 
da Han frasagde sig Embedet, formedelst at Han var bleven Eier af Hovedgaar- 
den Hellerup i Vinding Herred, paa hvilken Gaard Han dode som JustitS- 
raad Anno 1757 den rate Januar! i sit 7ode Aar. Anno 17*9 indlod Han 
sig i 2Egteffab med Jfr. Frederiche Christiane Scharving, en Datter af Sog - 
neprsesten M ag. Larö Scharving ril Roholte i Sjelland; ved hende blev Han 
Fader til tvendo Sonner og en Datter. Den «ldste S o n ,  Otto, som var 
fodt 1720, blev 1763 Ejer af Hovedgaarden Lykkeöholm, hvor Han dode som

») I  et Dokument l M-nulnge Prafie-Archlv finde- en Anders Morlsen i 'Rogtlund, atH-ve vo- 
ret Herredsfoged for Aasum Herred allene Ans »66 5.

») Rvlfsted Sogns Kirkebog.



Krigsraad Anno 1778. Han var givt med Jfr. Anne Cathrine Bendz fra Fer- 
rihlefgaard, med hvem Han havde en So n , som er den noervirrende Eier af 
Lykkesholm, Cancellieraad Salomon Lindcgaard. Den anden Son  hedte Laurih, 
som var fodt 1721 i den nu nedlagte Paarupgaard i Ellinge Sogn. Han var 
j adssillige Aar Vlce- LandSdommer i Fyen og Justitsraad. Han eiede Hoved- 
gaardene Jerftrup og Juulffou l Fyen, paa hvilken sidfte Gaard Han dode 1796. 
Han var givt med en Jfr. Ebbesen fra Risinge. De efterlode sig en Son  ved 
Navn Eschild af Karakteer Generalkrigscommissair. Han havde v«ret givt med
en Froken Petronells Sehestedt, men uden Born. Han dode i Odense Anno
ig n .  Datteren Anne Elisabeth, som i Aaret 1722 ogsaa var fodt paa be- 
nsvnte Paarupgaard, var givt med Tolder og Postmester, siden EtatSraad 
Christopher Otto Schmidt i Nyborg, ved hvem hun havde adjkitlige Born. 
Hun dode 1759 og Han den izde August 1779. Hans Lig blev fort til Helle, 
rup Kirke, hvor det staaer i den dervcrrende aabne Begravelse; Han var fodt i 
Turup ved AssenS 1702 den 8de Oktober. JustitSraad Salomon LindegaardS 
Enkefrue, som var fodt i Roholt Praestegaard den aode August 1690 , dode 
paa Hellerup den zte August Anno 1768.

4) H a n S  Pe d e rse n  blev Herredöfdged efter fornamnte Salomon Lindegaard 
Han kjobte Hövedgaarden Hindemae efter Admiral Seneca Hagedorns Dod  1750, 
hvilken Gaard Han deboede indril Aaret efter, 1751, da Han dode. Han 
var givt, men uden B o rn , med Forpagter M a d s Jorgensen Bircks Enke paa 
LykkeSholm, Karen Jacobsdatter, en Datter af Mölleren Jacob Jacobsen t 
Kilde Molle; af hendes havte 4 Mamd var Han den aden ').

5) Hen r i ch B u s  hlev Herredsfoged efter bemekdte Hans Pedersen. Han 
var fodt i Faaborg Anno 1699, blev givt 1730 med Jfr. Charlotte Sophia 
Christensen fra Brahesborg, hvor hendes Fader var Forvalter, de havde n  
B o rn  tllsammen, af hvilke de 9 overlevede Foraldrene. Herredsfoged B u S  
eiede hele Biskopstorup B y  i Schjellerup Sogn , af hvis Gaarde Han selv be- 
boede den ene, som efter Ham stedse har voeret beboet af Folk uden for Bonde
standen, til hvilken Gaard de andre i Byen gjore Hovning. Hans Kone dode *)
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ij Biffopstorup Anno 1765. Han afstod Embedet for AlberS og SkrskelighebS 
Skyld i Aaret 177z, og dsde paa bemekdte sin Gaard 1782- 8z Aar gammel ').

6) Z w a r  J w a r se n ,  en Proesteson fra Torsenge, blev HerredSfoged over 
Vinding Bjerge og Aasumherreder efter fornavnte Henrik Bu s. Han «gtede 
i Aaret 1777 den aldste af dennes Dsttre, Eleonora Hedevig B u s ,  med hvem 
Han havde 2 Senner, af hvilke den «ldste ved Navn Henrich, dsde r 8 s i  
som Student i Kjobenhavn, den yngre dsde halvvoxen. HerredSfoged Jwarsen 
kjobte BistopStorup tilligemed tilliggende GodS af sin Svigerfader, da denne 
fratraadte Embedet, hvilken Gaard og GodS Han bekostede udstiftet, og meget 
forbedrede. Han byggede ogsaa 2 hele Lcrngder HuuS af Gaarden, hvilke den 
naste Eier RaSmus Petersen siden flyttede, da Han flyttede hele Gaarden, og 
af ny opbyggede det svrige af den. HerredSfoged Jwarsen blev 1 sine sidste Aar 
meget skrobelig, deöaarsag Han i Aaret 1300 fratraadte Embedet. Han var 
nogle Aar, fsrend Han dsde, bleven Birkedommer og Skriver ved Ulrichsholms 
Birk. Han dode paa Biffopötorup Anno 1306 i sit 66deAar. Hans Enke, 
som mange Aar havde havt et svageligt Helbred, dode sammesteds i Aaret r g n  ^).

7) G u s ta v  L u d v ig  B a d e n ,  Doetor juris og LandSdommer, en S e n  
af den laerde Jacob Baden, Professor ved'Universitetet i Kjobenhavn, blev 
HerredSfoged efter Jwarsen, over Vinding Bjerge og Aasum-Herreder, samt 
Birkedommer og Birkeffriver ved Ulrichsholms B irk ,  hvilke Embeder Han fore- 
siod indtil Aaret 1816, da haa efter Änssgning blev Raadmand og Byflriver j 
Odense. Men nu derefter er Han bleven Birkedommer og Birkeflriver L Hirsch
Holms District i Sielland. Han boede som HerredSfoged forst i Nyborg og til« 
sidst i Odense. HanS Kone hedder Francisca Margrethe Ram us, hun er en 
Datter af Hr. Christian RamuS, som var Provst og Praest i Stochmarche paa 
Laalland, med hvem Han har en S s n  og adskillige Dottre. D a  Han havde 
fratraadt Henedsfogderiet, bleve Vinding Bjerge og Aasum Herreder skilte fra 
Hinanden saaledes, at Vinding Herred blev et Herredösogderi for sig selv, for- 
enet med Herredsstriver-Embedet, og Bjerge- og Aasum-Herreder bleve eet Her-

>) Schjellervp Kirkebo-. 
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redsfogderi for sig, hvls Herredsffriver er den forste Raadmand i Odense, der 
tillige er Byfoged og Politlmester sammesteds. Herredütinget holdes nu i Folge 
Kongel. Befaling udt Odense. Den ferste HerredSfoged for Bjerge og Aasim  
Herreder, efter denne ny Jndretning, er Pe te r F r ie s te d t ,  som er fodt i 
Jylland Anno 177s den ?de Februqri, og glvt med Inger Kirstine Reiersen. 
Den ferste Herredsffriver er Kancellie-Assessor H e n r ic h  C h r is t ia n  H a n 
sen, Raadmand, Byfoged og Politimester i Odense, som er givt med Jfr. 
Catharina Thaager, fodt paa S t .  Thomas i Vestindien.

Jeg stutter diese mine Esterretninger om Renninge Sogn  med, saavidt det 
ßaaer til mig, at bevare fra Forglemmelse: at Nordvest i Renninge B y  ved 
den gl. Bysmede er en eenlig liggende Gaard, som hedder Glambechgaarden, 

. hvis Beboere, saalange kan huffeS., indtil den noerv«rende, alle efter Gaar
den have havt Tilnavn , Glambech, hvilken Gaard upaatvivlelig i de «ldre 
Tider har tilhort og vaeret Leboet af en eller flere af den gl. adelige S l« g t  Glam
bech, som uddode 1595, og maaffee til den Tid mrret en Herregaard; thi 
den stod, indtil Byens forste Udffiftnmg, for i r  Tender Hartkorn, og havde 
adffilligt Tilliggende frem for de andre Gaa.rde L Byen.

H .

R o l f s t e d  S o g n .

D e t S  B e lig ge n h e b .

Rolfsted Sog n , som er Annexst til Renninge, ligger i Aasum Herred, 
yg er, tilligemeh dette, mod Osten det yderste Sogn  af Aafum Herred og 
Kdense Amt. Fra Rolfsted Kirke af, som ncrsten er Middelpunktet af Sog - 
nrt, er en stiv halv M ii l  til Renninge B y .  Naar Lamgden tages fra bemeld- 
-te Kirke af, har Rolfsted Sogn paa lidet ncer 2 M ile  til Odense, 2 M ile  
til Nyborg, 24 M ii l  til Kjerteminde og 44 M ii l  til Svendborg. Sognet ste- 
der mod Osten til Ellinge Sogn ; mod Sonden til Herrested, Hellerup og S o l 
lings Sogne; mod Vesten til Ntkraa og Davinde Segne, og mod Norden eil 
Renninge Sogn.



Rolfsted Sogn Kestaaer af Kirkebyen Rolfstrd, af Küppeörup, Hubevatz 
og Ferrihlef Byer, og de fta bisse Byer lldffyttede Gaarde 0K Hufe. Enhve- 
af diese Byer og Stever anföreS nu stykkeviiS.

r.

Ro lfsted  B y ,  dens Bentkvnelse, samt hvormange 
Gaa rde den indeholder.

Rolfsted B y ,  af hvilken hele Sognet har sit Navn, troer jeg Krldes 
saaledes ester en fornem Mand, som har hedvet Rolf. M in  Tro grundev sig 
derpaa: ar der er en Gravhoi i Naerheden af Byen, som hedder Rolfs H o i ') ,  
og ligeledes en Kilde noget uden for Byen, som hedder Rolfs Kildk Dettr 
gjor det ncrsten upaatvivleligt, at Byen af eller ester denne Rolf har fiiaet stk 
Navn, hvorfor jeg ogfaa stedse har kalbet Byen Rolfsted, og ikke Rolsted, 
som den i Almindelighed kaldeS.

Rolfsted B y  bestaaer af 8 Heelgaarde, foruden Degneboligett og 2 Huf« 
med Io rd  til, samt 2 uden Jord. Dens Jorde blev tilligemed hele SognetS 
udffiftede i Aaret 1795 af Stistölandinspecteur Johannes Berg , men opmaalte 
af Landmaaler Thornfeld, Degn i Gudme. Forend Udffiftningen var Hart^ 
körnet i Byen meget ultge; Va stod begge Rolfstedgaardene hver fi>r 17 Tdv. 
Hartkorn, M -llen havde kun 6 Tdr. z- Stp r. r Fdkr. Hartkorn; der var et Bol- 
sted, som kaldes Rolighed, paa i  Td. 2  Skpr. 2 Alb. Hartkorn, mm ester 
Udffiftningen er der nu, som sagt, 8 Heelgaarde og 4  Hufe, foruden DegnS. 
boligen, hvis Hartkorn er 2 Skpr. 2 Alb. frie Hartkorn. Aß bisse: 8 Gaarde 
höre de 7 til Hellerup, og den 8de til Ronninge Prastekald, som Annergaavd, 
med 6 Tdr. z Skpr. 2 Alb. Hartkorn til. D e  5 af HellerupS Gaarde have 
hver ester Udffiftningen 8 Tdr. Havtkorrr, hvorunder M o llm  t Byen er LnVbS- 
fattet , saavetsom Bolstedet Rolighed, der ogjaa blev en Gaard med 8 Tdr. 
Hartkorn til, og kaldes uu RolighedSgaarden, opbygget af ny paa det. Stod, 
hvor Bolstedet Rolighed for stod. A t  drtte blev kalbet Rolighed, ffal eftet 
S a gn  i Sognet v«ro kommet deraf, at der var en M and^  som havde begge

») See langer vede.



Rotfstebgaartze samletze for omtrent iz o  Aar sitzen, vg, da Han blev gammel, 
deelte Han Gaarden lige imellem sine tvende Senner, og selv fiyttede Han til 
et Sted en 2 a z<oo Skridt derfra, med et Hartkorn af r Td. 2 Skpr. 2 Alb. 
til, ventelig Eiendom, hvor Han opferte en Bygning, som Han kaldte Rolig- 
hed, fordi Han der vilde fege Ro  i sinAlderdom. Rolfstedgaardene, som nu 
efter Udsikiftningen hver have 12 Tdr. Hartkorn, var i gl. Dage en Herregaard 
med Z4 Tdr. Hartkorn til, vg har varet beboet af Adelsmand, saasom en 
Borchard Schinchel, der var med paa Herredagen til Nyborg at hylde Dron- 
ning Margrethe, som seeS af Arild HvitfeldS Kronike in Folio, Pag. 574, 
saaog af en O luf Daae, som eiede den Anno 1590 tilligemed Fraugdegaard 
og Raunstrupgaard ') ,  og en F riis , som seeö af en Ligpradiken over Laurih 
BrochenhuuS til Bramstrup og Egeschou, i hvis Slagtregister en Oberst Friis 
til Rolfstedgaard findes. Ved Slutningen af det r-sde Aarhundrede ffal der have 
boet paa Rolfstedgaarden en M a n d , som hedde Schriver, og som indtil denne 
D a g  endnu denoevnes med det Navn den sorte Schriver, Hans Enke kaldes i 
Kirkebogen 1690 Maren SchriverS, og en Skovhave til Gaarden kaldtes indtil 
Udffiftningen SchriverS Have, mm hvem denne Schriver ellerS har varet, og 
hvorfor Han kaldes den sorte, veed man ikke. Til Rolfstedgaard horte da den 
jkjonne Skov i Sognet, nu Hellerup tilhorende, som staaer ikke langt fra 
Tvivad tat ved R. Seegaards Skov, Langeffov, som kaldes Kallehaugffoven. 
D e  tvende Hufe i Byen med Jord, som ogsaa tilhore Hellerup, have 
hver z Skpr. 2 Fdkr. 2 Alb. Hartkorn; men desuden er endnu i Byen etjord, 
tost Huus og et andet Hüuö, (x. u haves Fattige udi begge), ogsaa Hellerup 
tilhorende.
- Ved Udffiftningen bleve 2 Huse udsiyttede fra Rolfsted B y ,  nemlig Huset 
i Kappedrup Gy^e med z Skpr. 2 Fdkr. Hartkorn til, som kaldes Lundshuset, 
efter bemeldte Gyde, fi>m ogsaa kaldes Lundsgyde, og Langebergshusee, kaldet 
efter Stedet, det staaer paa, ogsaa med 3 Skpr. 2 Fdkr. 2 Alb. Hartkorn til. 
Dette HuuS ligger tat ved Ronninge M ark, og noget af detS Hartkorn er Kir- 
kejord, Rolfsted Kirke tilhorende, men liggende paa Ronninge Sognegrund,

Bloch- Fpensse Se'stllghedsh. rbet Bmd P. z, 01 ror.
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som ved Udfliftningen blev lagt tat ved Huset, og den Svrige Huset tilgende 
Iord. Begge disse Huse tilhore Hellerup.

2.

Kappedrup By, dens Benavnelse, samt he Gaarde 

og Steder den indeholder.

Jeg veed ikke, hvad der har givet denne B y  sit Navn. Den blev udffif- 
tet tilligemed hele Sognet 1795. Byen bestod da, ligesom endnu, af io  
hele og halve Gaarde, de z med et Hartkorn hver af 8 Tdr., tilhore Hellerup; 
z Gaarde, af hvilke de 2 hver med 6 Tdr. 4 Skp. 2 Fdkr. og den zdie med 
z Tdr. i  Fdkr. i Alb. Hartkorn, höre til Sanderumgaard; 4 fra Fraugdegaard
1 Admiral Kaases Tid kjsbte Gaarde, som nu ere EiendomS-Gaarde, af hvilke 
een har 6 Tdr. 5 Skp., een 5 Tdr. 5 Skp. 2 Fdkr., een 4 Tdr. 6 Skpr. 
og een 2 Tdr. 6 Skpr. z Fdkr. 24 Alb. Hartkorn. Denne sidste Gaard havde, 
da den blev kjobt fra Fraugdegaard, 5 Tdr. 7 Skpr. i  Fdkr. 2 Alb.; men 
den forste Selveier af Gaarden folgte strax Hartkornet fra den, indtil de benavnte
2 Tdr. 6 Skpr. z Fdkr. 2z Alb., til tvende Huusmaend t Byen, som ogsaa 
vare Selveiere fra Fraugdegaard af, 4 Skpr. 2 ;  Alb. Hartkorn til hver af dem; 
saa at disse Huse, med deres forhen havende EiendomS Hartkorn, nu har den 
ene i  Td. t Skp. z Fdkr. 4 Alb., og den anden 7 Skpr. 4 Alb. Hartkorn. 
Desforuden opstode der af bemeldte Gaards folgte Hartkorn 2 nye Selveierhuse i 
den ved Byen vcrrende Farlledsffov, det ene med 4 Skpr. i  Fdkr. 4 Alb., og 
det andet med r Skp. i  Fdkr. 2;- Alb. Hartkorn til.

I  Kappedrup B y  kaldes de z yderste i Byen mod Vesten voerende Gaarde 
Skovballe, ventelig fordi der er Skov strax bag ved Gaardene. Der giveS 
stere Skovballer i Landet, som allevegne ere Skovgaarde, eller n»r ved Skov 
beliggende.

1»



-38

3.

H u d e v a d  B y ,  dens Benaevnelse, sam t h v o rm a n g e  G a a rd e  
og S t e d e r  den indeho lde r.

Hudevad, eller som den ogsaa L gl. Skrifter benavnes, Hudvad B y ,  
kaldeS af Bonderne Hujevaad, og dette troer jeg er Byenö celdgamle og rette 
Navn, og at den er kaldet saaledeS, kommer maaffee deraf: at, da man 
jkal over Aaen, som gaaer tat forbi Byen, fsrend man kan komme ind til 
Byen fra den rette Side af, og denne Aa, hvor Veien falder over den, ikke 
blot er temmelig dyb, men Velen endog i holt Vande saa ukjendelig, fordi 
Vandet staaer over den Eng, som falder ved Aaen, at ubekjendte Folk lettclig 
künde drukne i Aaen, hvis de kom «den for Veisporet, saa har det tilforn va- 
ret Tilfcrldet, at saadanne forlegne Folk raabe eller rettere huje ad Folk i Byen: 
at de ssal komme og vise dem Veien over Vandet. Dette troer jeg har givet 
Anlednlng til Byens Benavnelse.

Byen blev udssiftet tilligemed hele Sognet 1795. Fsrend Udssiftnmgen 
var der i Byen 5 Gaarde og z Huse; samme Tal af Gaarde er der endnu; 
men siden Udffiftningen er der nu 5 Huse og derforuden 2 ny Bolsteder. A f  
de 5 Gaarde hsre 2 med hver io  Tdr. Hartkorn til Torpegaard, 1 Gaard 
med 6 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdkr. Hartkorn til Hellerup; de ovrige 2 ere Selveker- 
gaarde, kjsbte fra Fraugdegaard, medens Admiral Kaae eiede Gaarden. Den 
ene af dlsse Selveiergaarde har 7 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdkr. Alb., den anden 
har 7 Tdr. i  Fdkr. 2Z Alb. Hartk. A f  det Hartkorn, som diese tvenbe
Gaardens Eiere folgte, efterat de havde hobt deres Gaarde, opstode de 2 for- 
naevnte Bolsteder, det ene med Hartkorn i  Td. 5 Skpr. i  Fdkr. 14 Alb., 
som ligger Norden for Aaen ved Byen, og det andet med Hartk. i Td. 1 
Skp. 2z Alb., som ligger lidet ude fra Byen mod Vesten. A f  de z Huse, 
som hsre til Torpegaard, hver med Hartkorn z Skpr. 2 Fdkr., ligger egentlig 
tun det ene i Byen, det andet strax uden for, og det zdie ved Tarup B y .

A f  Selveierhusene, som ere i Byen, kjsbte fra Fraugdegaard af, eller 
opstaaede af tilkjsbt Jord fra de fornsevnte 2 Selveiergaarde, har eet 4 Skpr. 
sz Alb., eet z Skpr. z Fdkr. 2 Alb., eet z Skpr. i  Fdkr. iL  Alb. Hart.
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körn. Den Gaard, som h-rer til Hellekup Her t Byen, afbraendte i Aarei
1799, ved hvilken Leilighed den nye Goard blev flyttet og opbygget Norden for 
Aaen, men ligger dog strax ved Byen, hvorved den nu er befrist for den dag- 
lige Kjorsel over Aaen, og tillige ligger i sine Jorde.

4.

F e r r i t z le f  B y ,  dens B en aevne lse , sam t h vo rm ange  G a a rd e  
og S t e d e r  den indeho lde r.

Ferrihlef ByeS rette Navn er FerridSflef; thi saaledes findes det ffrevet i 
alle gl. Documenter, og i SognetS Kirkebeger. Bonderne udtale det FaerreS- 
lov. Der falber megen Foersel etter Kjorsel igjenncm Byen fra de Byer, sein 
ligge Osten for Svendborg til Odense, Kjcrteminde og Oinegnen af samme. 
HviS ikke bette fra de Selbste Tiber af har givet Anledning til denS N a v n , veed 
jeg ikke, hvoraf den har det. Ferrihlef var i de aeldre Tiber et Kirkesogn for 
sig sclv, hvortil, efter Sagn  i Sognet, horte Bekstrup-Gaardene og Husene i 
Ellinge Sogn. Ferrihlef Sogn  horte da til Vinding Herred. SognetS K ir 
ke, som laae i den vestre Ende af Byen, og hvis Ringmuur omkring Kirke
gaarden endnu er paa Stedet, er nedbrudt omtrent 1570, og Sognet derefter 
henlagt til Rolfsted Sogn. Kirkeporten var for faa Aar siden endnu til, og 
laae til Slyde i en af ByenS Gaarde.

Ferrihlef Sogn  havde, ferend det blev henlagt til Rolfsted, sin egen 
Praest og Degn. Praestegaarden laae toet op til KirkegaardSmuren, Sydost for 
Kirken. Den beboes nu af en Faestebonde under Hellerup GodS. Den stod 
da og, indtil for nogle og zc> Aar siden, for 8 Tdr. Hartkorn, mcd godt 
og stört Tilloeg til; nu derimod, da den er gjort lige med de andre Hellerup 
Gaarde l Hartkorn, som ere den Byen, har den kun 7 Tdr. og 4 Skpr. 
Denne Forandring er dog uden Skade for Prarsten i Rönninge; thi 
man maa loegge Mcerke til, at, da Sognet blev henlagt til Rolfsted, blev 
Praestegaarden tillagt Sogneproesterne i Rönninge som en Mensal-Gaard, el
ler, som den kaldes i Praestegaardens Documenter, Annex-Prarstcgaard, og 
det med al Herlighed, 2Egt og Arbeide, hvilker endogsaa sildigere, nemlig



efter Souveralniteten i Aaret 1662, blev paa KongenS Vegne stadfarftet, hyor- 
om findes et Document blandt Prcrstegaardens Papirer, saaledeS lydende:

Paa Hans Kongl. Majest., min allernaadigstc Herriß og Kongiß veigne, Hasser ieg Un, 
Verffrefne Ester hsiest bemeldte Hans Kongl. Mayst. Naad. Privilcgicr Gcistlighcden giffent og 
meddeelt, hcrmcd bevilget och tilladt: Akt Annex Prcstegaarden vdi Ferridslcv, beliggende 
fom Niels RasmuSscn nu paaboer, Herester ffal folge Sogneprcsten i Ronningc med Herlig, 
hed Egt och Arbeide; Dog saaledes: Att Han aarlig ffal yde och gisse thj Skieppcr Hauste 
til Nyborg Slott, efter Nyborig S lo th  Jordbogs formellding. T il Vitterlighcr med Egen 
Haand vnder ffrcfnidt; Actum Nyborig S io n  den rzde Septembr. 1662.

A d o l p h  F u c h s  m. p.
Lest ind. Windkng hcrristing den ,7  Juni r66z.

At ved den i foranfsrte Document noevnte Herlighed alle z Parker af 
Korn- og QvEgtiende har vcrret forstaaet, synes upaatvivlelig af folgende Doku
ment, fom ogsaa findes blandt Prastegaardenö Papirer.

Ie g  Johan Christopher von Kiorbih til Hellerup, Ridder, Han- Kongl. Majests Rigs, 
Raad, Nigs^Marreffalch, Assessor vdi Krigs Collegio og Amtmand ofucr Kjobenhaufns og 
Roffilde Ambtcr, Kjender og hermed vittcrliggior: at efter som aff Annex Prestegaarden 
vdi Ferrcdtzleff formedelst cn Jordffyld, som aarlig hafuer ffyldct til Nyborg Slott, io  
Skppr. Haure, En  Tid lang hied til E r  Suaret Ticnde aff Samme Gaards Aufling till Den, 
«cm Ferrihleif Tiende hauffuer Haft i strste; D a  Eftcrdi att Samme Jo rd , bemeldte ro Skppr. 
Haure ydis af, men befindiS till en andcn M and ved Naufn Knud Pedcrsen i Hudcvad at 
vare bortfest, og udi Ordinandh dend 6te Artichel dend 151 blad, Jthcm flcre steder baade 
vdi Ordinanhen, faavelsom Rceesscn og de til Prasterne nu seeniste giffue privilcgicr thitt 
holder, de for Tiender af Dcres Egen og Annex Prcrstegaarden ffall vcrrc forffaaned, vill je
formedelst Fcrrctzlef tiender hoß mig nu findes under feste, intet i Nogen maader paa Annex 
Proesteqaardcn vdi bcmeldte Fcrrctzlef for nogen tiender Fordring fremdelis hafue at pratcndere 
mens af mig eller nogen paa M ine  vcync ffall vcre og bliffue Krastueslofi D iß  til vitterlighed 
vnder mit Zignete og Egen Haand, Datum Hellerup denn rode -  br. Anno -66r.

I.  H h  r. v o n  K i  -  r b i t z  
m. p.

Jkke destomindre har Prsefien i Ronninge kun ^ Part af denne Gaards 
Korntiende, men derimod alle z Parker af Qvcrgtienden, hvilket sidste noksom 
vifer, at Ham ogsaa tilkom alle z Partei af Korntienden. Den ovrige Gaar
dens Herlighed med Jndfirstning, Ä§gt og Arbeide er ogsaa gaaet fra Prastett 
til Hellerup, saa Han nu ene har aarlig af den 2 Tdr. 4 Skpr. R ü g , 3 Tdr.



Byg og io  Skpr. Havre Landgildekorn, og alle z Patter Qvagtienbe. Naar 
og hvorledes denne GaardS Herlighed er gaaet fra Proesten i Ronninge, kan ikke 
bestemt sigeö; dog synes det af TinglaSningen paa foranforte Adolph Fuchses 
Dokument, enten at v«re ffeet i Provst Otto RaSmussenS EmbedStid, ellerat 
v«re af Ham forst paaankct, men uden Folge, uagtet KjorbiHes nySanfsrte 
Frastrivning af Gaardens Tiende; muligt kan det ellerS v«re at den siolte og 
mcrgtige Corfih Ulfeld, som eiede Hellerup, forend Kjorbih af Kong Frede- 
rich den zdie fik bette Hans confifferede Gods ') ;  har draget dem ind under 
Hellerup, uden at davoerende Prast i Rsnninge har turdet vove at movere no- 
get imod Ham i den Henseende.

Ferrihlef B y  blev udffiftet af Falledsffabet tilligemed hele Rolfsted Sogn , 
Anno 1795. Forend Udffiftningen bestod Byen af i6  Gaarde og 8 jordlose 
Husle; nu bestaaer den af 14 Gaarde og 7 Hufe, hver med 3 Skpr. 2 Fdkr. 2 
Alb. Hartkorn til. A f  Gaardens höre de io ,  hver med 7 Tdr. 4 Skpr. Hart
korn, til Hellerup, af hvilke dog 2 desuden have lidet EiendomS-Hartkorn af 
den udfiyttede og udparccllerede Toystrupgaard, den ene har 6 Skpr. og den anden 
1 Skp. i Fdkr. 2 Alb.

Nyborg Kirke har 2 Gaarde i Byen, den ene med Hartkorn 5 Tdr. 2 
Skpr. 2 Fdkr. 2 Alb., den anden medHartk. 4 Tdr. i  Skp. ^ A lb . ,  hvor- 
soruden denne stdste Gaard har i  Td. 4 Skpr. 2 Fdkr. - Alb. tilkjobt Eien- 
doms-Jord af fornaevnte Toystrups udparcellerede Gaard. En  Eiendoms-Gaard 
er her i Byen, som indtil Aar 1805 ogsaa har tilhort Hovedgaarden Toystrup, 
dens Hartkorn er 6 Tdr. 5 Skp r Alb. Denne Gaard havde tilforn 2 Skpr. 
z Fdkr. Hartkorn mere; men samme er folgt til en M and, der har bygget et 
HuuS ved Byen paa Gründen. T il Smedden i Byen, Hellerup tilhorende, 
er 4 Tdr. i Fdkr. 24^ Alb. Hartkorn, af hvilket de 2 Tdr. 2 Skp r i  Fdkr.

Alb. tilhorer Hellerup, det svrige Hartkorn dcrimod er Smedens Eien- 
domSjord, tilkjobt af den sornervnte udparcellerede Toystrup Gaard.

Fra Ferrihlef B y  er efter Udstiftningen udsiyttet forst Thorbellegaarden, kal
bet efter Agerffiftct den staaer paa, den har 7 Tdr. 4 Skpr. Hartkorn, og

») olde Pontoppidans AtlaS VI Tom»



tilhorer Hellerup, hvis hoie Eier har ladet den opbygge af ny 1796. Den 
anden fra FerriHlef udstyttede Gaard er TvivadSgaarden, strax ved Tvivad, den 
har 7 Tdr. 4 Skpr. Hartkorn, og er ligeledes opbyggct 1796 af HellerupS 
Eier, hvem den tilhorer; saavel denne som den naestforrige Gaard, ere begge 
störe og velbygte Gaarde.

Til Udfiyttet fra FerriHlef B y  regneS ogsaa Kallehauggaarden ved Kalle- 
haugskoven, af hvilken den har sit Navn. Denne Gaard er opbygget Anno 
179z af denS forste Beboer, har 7 Tdr. 4 Skpr. Hartkorn og tilhsrer Helle
rup. A f  denne GaardS Hartkorn svareö der kuns Tiende til Prarsten i Ron- 
ninge af de 4 Tdr. 5 Skpr. Hartkorn, som Gaarden stk af Rolfsted Sogne- 
grund ved Sognets Udffiftning, af det svrige Hartkorn har Hellerup derimod 
ene atte z Parker Tiende, fordi de 2 Tdr. 7 Skpr. Hartkorn, som Gaarden 
blcv bygget paa, var fri Hovedgaardsjord under Hellerup, som ved Haundrup 
Byes Udffiftning ved Magelag kom ind til de andre Hellerup Lokker.

Denne Gaard tilhsrer ogsaa Hellerup. I  Kallehaugffoven er strax ved denne 
Gaard et Skovfogedhuus med z Skpr. 2 Fdkr. 2 Alb. Hartkorn, Hellerup til- 
hsrende. Den oftmeldte udparccllerede Teystrup Gaard var en Selveiergaard, 
som tilforn havde tilhort Eieren af Hovedgaarden Toystrup. Horcdparcellen af 
denne Gaard, som dens forste Selveier udparcellcrede, blev Anno i 8 n  udflyt- 
tet paa FerriHlef Mark med det tilbageblevne Hartkorn 2 Tdr. Gaarden hed- 
der FerriHlef Boel.

A f  nySnoevnte udparcellerede Toystrup Gaard er endnu herforuden opstaaet 2 
ny Selveierhuse, ect i den ostre Ende af FerriHlef B y ,  med Hartkorn i  Skp. 
i ;  Alb., og eet, lidet fra Byen, med Hartkorn 4 Skpr. i Fdkr. i  Alb. 
opbygget Anno 1309. Dette Huus kaldeö FerriHlefhuus. Endelig ere ogsaa 
folgende 4 Huse atte Hellerup tilhorende, hver med et Hartkom af z Skpr. »  
Fdkr 2 Alb., opstaaede ved FerriHlef Byes Udjkiftning, og af ny opbygte paa 
denne ByeS Grund, nemlig begge Husene i Ssnderfkov, Nymarkshuset og 
Ravnemosehuset.

T il FerriHlef Hörer ogsaa den nogle faa ioo Skridt fra Byen liggende her- 
lige Gaard, som siden Udfkiftningen har 12 Tdr. Hartkorn, nemlig FerriHlef- 
gaard, Hellerup tilhsrende, beliggende n«r veh en herlig Skovhave, som ho-
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rer til Gaarden. Denne Gaard har efter Sagn  i Sognet i de crldre Tider 
veeret en Herregaard, og vist er det, at den har vaeret beboet af adelige Per
forier, blandt andre iscer af en Erich Hardenberg, der foraerede den störe Kirke- 
klokke i Rolfsted Anno 157z til bemeldre Kirke. Han kaldeS den fattige Har
denbergs og maatte sorlade Gaarden formedelst Gjeld; thi, da Han havde 
pantsat Gaarden for 1000 Daler til Niels B ild  paa Raunholt, og ikke künde 
tilbagebetale Pengene, tog denne Gaarden <). Saalangt Rolfsted Kirkeboger 
gaae tilbage i Tiden, har Ferritzlefgaard, efter Antegnelse i samme, stedfe 
vceret beboet af Folk uden for Bondestanden, endog efter at den er kommet un- 
der Hellerup.

Overkrigssecretairinde KjorbiH boede paa den det forste jeg kan Hüffe, og 
hun dode der Anno 1760 i sit 8 l Aar. LigeledeS boede i nogle Aar paa den 
KrigSraad Otto Lindegaard, som siden kjobte LykkeSholm, hvor Han dode.

Se lv  Gaardens Bygning isirr Stuehuset, som har 2 Sidefloie med 
smukke Vaerelfer udi, vifer, at den ikke er bygget til Bonder. Ladegaarden har 
tilforn vceret storre end den nu er. Den narrvcrrende Farster af Gaarden, som 
er en Bonde, har gjort den mindre. Ved Gaarden var tilforn en stör vel- 
anlagt Lyst- og Frugthauge, med mange ffjonne og gode Frugttraeer udi; men 
den er nu tun som en Bondehave; et herligt stört Fiffedam er endnu tilbage 
Gaarden har alle sine Jorde t«t ved sig, saavelsom ogsaa den til samme lig- 
gende Skov.

Saavel Rolfsted som Ronninge Sogn har i forrige Tider Hort under Ryt- 
terdistrictet.

SognetS Kirke, fom maaffee i Folge Jnscriptionen paa den mindre Kirke- 
klokke turde hedde vor Frue Kirke eller M aria  Kirke, er i Rolfsted B y ,  og 
tilherer Frue GeheimeconferentSraadinde Lucie Charlotte de Sehestedt Juel, fod 
Grevinde af Scheel, DecaneSse ved Walloe Stift og Eier af Hellerup. Cho- 
ret og den egentlige Kirke af den er bygget af Qvaderstcne. Taarnet derimod er 
opfert af broendte Mrüirstene, og hele Kirken er toekket med rode Teglstene. 
Efter Sagn  i Sognet ffal Kirken vare bygget af det nedbrudte TvivadS SlotS

---------------------- /
')  Dlochs Fyenste Geist. Hlst. rdet Bind Pag. ia ,.
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Stene, hvorom tilforn er talt, men Tiden naar den er bygget, vides ikke. K ü 
ken er af Middelstsrrelse. Den har indvendig 4 Hvarlvinger, i  i Choret, 2 
L den egentlige Kirke og r L Taarnet. Kirkens hele Lcengde indvendig er 40 
Äl. og -8 Tommer.

Dens Brede er n  Al. og n  Tom., ChoretS Lcengde er n  Al. og r  
Tom., Dets Brede 8 Al. og 17 Tom., og dets Heide under Hvoelvingen 9 
Al. iz  Tom. Den egentlige Kirke er 20 Al. og 7 Tom. lang. Dens Brede 
n  Al. og n  Tom. og den6 Hoide under Hvcrlvingerne io  Al. og 9 Tom., 
Taarnets Lcengde er 9 Al. og 9 Tom. Dets Hoide under Hvcrlvingerne 8 Al. 
og 6 Tommer.

Küken har i Aaret 1319 faaet indvendig en Hovedreparation, hvorved 
den er bleven som ganske ny, og er nu som Landsbykirke meget smuk.

Altertavlen, som er ret smuk, er af den S la g s  som findes i de fleste 
Landsbykirker, den halber nd foroven og flottes af 4 Soiler etter Piller, den 
er ved nysncrvnte Reparation malet lyseblaa med Oliefarve og graa Marmore
ring. Paa den overste Deel af Altertavlen er en fiirkantet morkeblaa Trcrtavle,
paa hvilken er sat Almagtsoiet med forgyldte Straaler. TvcerS over Midten af 
den ere z fiirkantede sortmalede Trcrtavler, den midterste storre end de 2 andre, 
paa hvilken midterste er meget smukt malet Christus korsfcrstct paa Golgatha. 
Ved Jesu Kors staae 4 Personer, 2de paa hoire og 2de paa venstre Side. 
Paa hoire S ide  staaer Johannes med udstrakte Arme og Hcrnder, seende op til 
Jesus. Ved samme Side staaer et aldrende Fruentimmer, der vender Anstg- 
tet (ort fra Jesus og Korset, og ffjuler Ansigtet med den venstre Haand (for- 
modenrlig Jesu Moder). Ved venstre S ide, ncrrmest Korset, seeS et Fruen
timmer kncrlende, med sammenfoldede Hcrnder, og flirrende op paa Jesus og Korset, 
Lag denne staaer en anden qvindelig Skikkelse med sammenlagte Hcrnder og seen
de ned mod Jorden. Alles Ansigter bcrre Präget af den dybeste So rg  og Be- 
drovelse. Neben under Korset staaer et Kar, med en fvommende Svamp. 
Jerusalem sees i Baggrunden.

Formodentlig er det de Personer, som navngives hos Ev.Joh. i9Cap.2zdeV. 
Men Maleren har vist nok havt Tiden for Oie/ somMathcrus anfsrer27de Cap. 
45 V ., da man seer Jesus, Korset og Alt ncrsten indhyttet i Merke.
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Paa enhver af de andre 2 Tavler er anbragt et Sprog af Bibelen med 
forgyldte Bogstaver. Denne Altertavle er af ny bekostet Anno 1596, hvilket 
Aarstal stod med forgyldte Tal paa den forend den nylig blev malet, og staaer 
endnu med forgyldte Romertal paa den, efter at den er ommalet.

Paa Alterbordet er en fiin hvid D ug  med fine brede Kniplinger om, en 
ny fiin Messescrrk og 2 störe Messinglysestager med VorlyS paa. Messehagelen 
og Forhamget for Alteret, som sidst i Aaret ,319 er ffiaenket til Kirken af dens 
Eier, Frue Geheimeconferentsraadinde de Sehestedt Juel til Hellerup, er af nyt 
morkeblaat Fleiel med blaat Taft under og med brede Selvgaloner baade til 
Korset, Kanterne, og Alterklcrdet, saavelsom og den lille Stammet, som Prar- 
sten knaler paa for Alteret. Communionbcrgeret, som er af S e lv  indvendig for- 
gyldt, er Anno 1679 bekostet og skiaenket til Kirken af davcerende Sogneprcest til 
Renninge og Rolfsted, Provst Otto Rasmuösen, men om Han tillige har bekostet 
og givet Solvfadet, som Hörer dertil, veed jeg ikke, ffjendt det synes troligt. 
Dette Communionbargcr er fiden efter udi Aarct 1740 fornyet og forbedret afK ir- 
kenö dav«rende Eier, JustitSraad Salomon Lindegaard til Hellerup. Baade 
bette saavelsom og at Provst Otto Rasmussen har bekostet det af ny, findeS det 
Ferste paa Randen og det Sidste paa Foden af det.

Skrifteftolen og Kirkesangerstolen staae paa hver fin S ide  af Alteret, den 
ferste mod Norden og den anden mod Sonden. De  ere begge gjorte af Nyt 
ved sidste Kirkereparation, malede ligesom de andre Kirkestole, og have grenne 
RaffeS Gardiner til 2 Sider. KirkesangerenS S to l stod forend den sidste Repa, 
ration neben for Alterfoden, den var meget stör, og der var meget Bildhug- 
gerarbeide paa den, den var bekostet og fkjaenket til Kirken af en davarrende 
formuende Kirkevcrrger i Rolfstcd, eg folgende Skrift var udhuggct paa den:

K5. LOk'KLdiLlON .67Z.
Kn«faldet for Alteret, som tilforn var lige tvcrs over Choret, er ved for- 

nervnte Kirkereparation blevet buedannet. Rakvaerket ved samme er nyt og 
smukt, det er for oven og neben malet ligesom Kirkestolene. Choret er ved 
denne Forandring blevet smukkere end tilforn, ligesom der ogsaa Nu kan rummeS 
pere Communicantere ved Knafaldet end forhen.

i-



I  Choret er vcd begge Sidemurene Btenke til Drengene, som skulle synge 
ved Gudstjenesicn, ogsaa diese ere malede som Kirkestolene.

Dobefonten staaer strax inden for Chorsdsren mod Norden, den er en 
smuk og veltilhugget, graamalet og med sort Farve marmoreret Kampesteen, hvilende 
paa en anden ogsaa vel tilhuggct Steen, der tjener den til Fod. Runde om- 
kring den overste Deel af Stenen ere lütter ophcevede Kors af et godt QvarteerS 
Loengde udhugne paa den. Udhulingen i Stenen indeholder samme Rum som 
den i Ronninge Kirke, og man er af den Formening, at de i de irldre Tider 
have vcrret brugte til at maale KirkenS Korn udi. Fontbakkenet, som er af 
Messing, er Anno i 6iz skjoenket til Kirkcn af Caspar Marchdanner og Frue 
Sophie Oldeland til Ronningesoegaard, begges Navne og Vaabener tilligemed 
-enaevnte Aarstal findes paa det. Paa Bunden af Boekkenet seeö, inden sor 
en Cirkel af 7 Tom. i Diamcter, Syndefaldet as-bildet, nemlig Adam paa 
venstre Side af Kundffabets Troe med Stangen omflynget i samme og Eva at 
rakke efter Frugten. Uden omkring denne Cirkel loeses paa Latin med Munke- 
skrift det samme som findes paa Ronninge Fontbaekken. Uden om Skriften er 
en KredS af Blomsterhoveder, og paa Randen af Boekkenet er den indre KttdS 
med Blomsterhoveder og den ydre med Lillier. Bcrkkenets Diameter er 16^ 
Tomme.

Proedikestolen staaer paa den sondre S ide  toet uden for Chorsdoren i den 
egentlige Kirke, den er ret smuk, fuld af ziirligt Bildhuggerarbeide, og 
malet gnulbruun. Den er forftrrdiget Anno 159z; thi dette Aarstal findes
udhugget paa den. Saavel Proedikestolen som Altertavlen troer man er skjoenkez
til Kirken af en af Rolfstedgaards Eiere, som, efter Aarstallene paa den at 
regne, vel ikke kan vare andre end formrvnte O luf Daae. .

Kirkestolene i hele Kirken ere gode, rummelige, og smukkere end de Almin- 
delighed findes i Landsbykirker, de have baade For- og Bagklardning. Der ere 
15 Mands- og 19 Fruentimmerstole, de ere malede lyseblaa med Oliefarve ved 
den oftnoevnte Reparation, som Kirken i sidstafvigte Aar har faaet. Den ever- 
ste Mandöstol og de 4 sverste Fruentimmerstole have Laager eller Dorre, og der 
har tilforn voeret Laase for nogle af dem, hvilke Stole i de «ldre Lider have 
v«ret til Afbetjening for Herskaberne paa Rolfstedgaard og FerriHlefgaard.



Udi Enden af Kirken er et Pulpitur for de unge Folk af Mandkjonnet i 
Sognet, hvilket uncrgtelig er kommet der, da Ferrihlef Sogn  blev henlagt til 
Rolfsted Sogn , det er malet som Kirkestolene.

I  Kirken ere 2 Trnkhnller med Laager til, et i Choret og et underst i 
Kirken, for at holde Fugtighed fra Kirken, hvilke ogsaa gjore den tilsigtede 
Nytte.

I  ovrigt er intet nnrrkeligt ved Kirken indvendig; thi der giveö ingen 
aaben Begravelse, ingen Lysekröne, Ingen Ligstene 0. s. m.

Der er kun een Jndgang til Kirken, hvilken falber mod Sonden. Den 
inderste Kirkedor, der er malet ligesom Kirkestolene, er af Fyr og bekostet af 
nyt 1319. Den yderste er en gammel, men stark Egcdor.

Opgangen til Kirketaamet, som har Middelstorrelse, er paa detS sondre 
Side, og Taarntrappen er af de gammeldagö snegledanncde.

Udi Kirketaarnet hoenge 2 temmelig störe, meget vellydende Klokker, hver 
i stt Lydhul.

Paa den mindre findeS diese Karakterer:
X O A V g ^  M M I 3 *
Paa den storste af dem ftaaer:

Verdurn vomiai msuet in Lleruum. Lricb Uaräenberg, Uenrioli lirram 
IZ7Z og strap der neben under: Usus Leirensen.

Bemeldte Erich Hardenberg eiede og beboede rZ7Z, som forhen er anfort, 
Ferrihlefgaard, upaatvivlelig var Han af den gamle adelige Familie af dette 
N avn, der uddode Anno 1623. Hvem Henrich Thram var, veed jeg ikke, Han 
kan maaffe have varet Eier af Rolfstedgaard; derimod troer jeg vist, at HanS 
Serrensen har varet den Kirkevtrrger, som forhen er anfort at have ssjanket Deg« 
nestolen til Kirken. Dersom jeg Herdommer rigtig, saa have diese z Maend rime- 
ligviis vceret lige gode om at bekoste denne Kirkeklokke, omendffjondt Harden
berg ene tilloeggeö ZEren derfor. Rolfsted Kirke tilhorte vist paa den Tid Kön
gen , jeg flutter det forst deraf, at Sognet tilforn horte til Rytterdistrictet, der- 
nast, at saa mange private Folk have gjort Foraring til Kirken, saasom af 
Kirkeklokken, Communionboegeret, Degnestolen og Fontbaekkenet, men hvad Tid 
Köngen har folgt Kirken til Hellerup, veed jeg ikke, dog troer jeg at det om-

19*
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trent har vceret paa samMe Tid, som foran er anfert, at Renninge Kirke er 
folgt til R. Soegaard, og alrsaa i Rigsmarslalk Kjorbiheö Tid.

Kirkegaarden, som er stör og rummelig, blev i Aaret rgrz planeret og 
forsynct med de fornodne Gange og et passende Fortog omkring Kirken. Gangene 
blive af og til efter Omgang ssuffede af Bsnderne i Sognet. Efterat Kirkegaar
den er bleven planeret, har ingen Mand sit viöse Leiested paa Kirkegaarden, 
men Ligene blive begravede i Räder jaevnsideö ved Hinanden og Begyndelsen dermed 
blev taget Vesten for Enden af Taarnet og fortsöetteö Norden om Kirken.

For Kirkegaarden ere 2 Stakkitporte, som hcenge i smukke tilhugne Steen- 
psele og ved Siden af disse ere 2 starke og magelige Trastanter, een ved hver 
Port. Kirkegaarden er beplanket med ZEsketroeer, alle de mod Osten, Se n 
den, og Vesten ere plantede stavretykke i Aaret 1780. Ringmuren om 
Kirkegaarden er af störe Kampestene.

Sonden for Kirken og ikkun faa Skridt fra dens Ringmuur er Kirkesange- 
renS og Skoleloererens Bolig noesten fiirbygget, og paa faa Fag af Stuehuset 
rurr, meget god og velbygget. Det meste af Stuehuset er af Nyt opbygget 
i 8l8 af Skolediftrictet, og opfert af godt fort Egetommer med brandte Steen 
i Murene, og smukt og beqvemt indrettet. Ved Boligen er en velanlagt Hauge 
med unge og gode Frugttraer udi, plantede af den naervarende Kirkesanger og 
Skolelcrrer. Til Embedet er n  Tdr. Land for det meste god Jord, strax 
uden for Byen. Her ydeS Degnetraven, som er Byg in Natura, men giveS
intet Ringekorn, da samme er gaaet fra Kalbet for nasten 100 Aar siden.
Paaskerenten sinder dog endnu Sted og bestaaer i et godt Brod og en Snees 
2Eg. I  ovrigt har Kirkesangercn og Skolelareren ingen Jndtergt, udei, af 
Offer og Accidentser.

Sognets offentlige Skole er ibygget Skolelarerens B o lig , den er en stör 
rummelig Bygning bestaaende af 5 Fag, opfert af godt Egetommer og brandte 
Steen, hvilke beggs Dele Skolepatroneösen Frue Geheimeconferentsraadinde de 
Sehestedt Juel til Hellerup stjankede Skoledistriktet, da dette i Aaret i g r g  
byggede Skalen af N yt fra Gründen af, og kostede den Districtet at bygge, 
denne vigtige Gave nagtet, 806 Rbd. 44 ß. Skolen er bygget anordningö-
Mtrssig. Den har godt 4 Al. indvendlg fra Gulvet.af til Bjelkerne, Fjellegulv,



e», 2-Etagcö Kakkelovn, paa denS z udvendige Sider 6 Kanne og passende nye 
Vinduer, med 2 Karme paa hver Side. Der er Carnis omDorreue, den 
udvendige D e r  til Gaden er stör og smuk, og der ere z Trappetrin op til den 
af lange klevede Trappestene.

Indvendig er Skolen malet med lyseblaa Oliefarve.
De Degne, eller som de nu kaldeö Kirkesangere og Skolelaerere, der have 

vaeret ved Rolfsted Kirke og Skole, forsaavidt samme ere bekjendte og haves i 
en Optegnelse fra de «ldre Tiber af udi en af Sognets Kirkeboger, fortsat af mig 
indtil denne Tid, ere:

1) H a n s  A n d e r s e n ,  som var Degn fra Aar 1596 til Aar 1655.
2) R a s m u ö  T a g e  fra Aar 1635 til Aar 1671.
z) R a S m u S  M a t h i a S s e n  fra Aar 1671 til Aar 1630.
4) N i c o l a u S  O l u f s o n  fra Aar 1630 til Aar 1719»
5) C h r i s t en  E g g e r t z  blev Degn Aar 1719; men leb dort fra Kalbet 

i Aaret 1723.
6) P o u l  R e s e n ,  efter Hans egne Ord af Bist?op Resens Fgmilie, blev 

Degn efter Eggerh Anno 1723. Han havde voeret Student, var en god 
Skolelcrrer og en agtvarrdig Mand i enhvev Henseende. Han var givt med 
en Iomfru fra Tydjkland, som tjente paa Hellerup. D e  havde mange Born  
tilsammen, af hvilke 6 Dottre overlevede Foraldrene, og da bisse havde givet 
dem en god Opdragelse, kom de ogsaa alle vel an og gjorde fordeelagtige G iv- 
termaale, saasom:

») Charlotte Sophie, fod den 28de December 1729, blev 1765 givt 
med Hans Severin Steenstrup, som var Eier af Engelsholm i Jylland.

b) Johanne Sophia, fod den zdie M arts 1732, blev givt 1775 med 
Estermanden i Embedet , Andreas Schjet.

e) Frederiche Christiane, fodt den 22de Februari 1734, blev givt 
med en Forvalter Rihboe.

6) Vilhelmine Maria, fod 1738, blev givt med Arenh Steenstrup, der 
dode som Justitsraad og Borgemester i AarhuuS.

e) Anne Dorthea, fod 1740, blev givt med Christian Eggerh Degn i  
Holsteen.



Y  Johanne Elisabeth, fod̂  den szde November 1742, blcv 1767 
givt med Hans Vendelboe, Borger og Bager i Kjerteminde.

Anno 1777 resignerede Pou l Resen, og drog til sin Dakter, som var 
givt med Degnen i Holsteen, hvor Han tilligemed Hans Kone, efter faa AarS 
Forlob, dode i en hoi Alder.

7) A n d r e a s  S c  hjot,  som var Student, fik Anno 1777 Degneembe- 
dct efter den gl. Poul Resen, og tillige Hans Datter Johanne Sophia Resen; 
men hun dode i Aaret 1781 i sit zode Aar, uden at have havt Born. Schiot 
givtede sig anden Gang endnu i samme Aar med en Jomfru Sa ra  Margrethe 
Gram, med hvem Han havde en S o n  og en Datter. Andreas Schiet dode 
den 26de April 1808 i sit 7ide Aar.

8) C h r i s t i a n G r o n e m a n n ,  Seminarist, blev kaldet til Kirkesanger og 
Skolelcerer efter Andreas SchjotS Dod 1808. Han var givt med en Jomfru 
Johanne Ortmann fra Odense, men ikke längere ved' Embedet end til Aaret 
»812, da Han selv frasagde sig det, og flyttede til Odense.

9) LarS  M o g e n s e n ,  Seminarist, fik 1312 efter Gronemann Kirkesanger- 
og Skolelaererembodet i Rolfsted. Han indlod sig kort derefter i 2Egteffab med 
Jfr. Anne Sophia Berthelsen, en Datter af Kammerraad og Tolder Berthelsen 
i Assens. I  deres ZEgteffab ere de indtil denne Tid velfignede med 4 Dottre: 
Laurine Dorthea, fodt d. 2ode December 1314, iucie Charlotte, fodt den 22de 
November 1815, Anne Margrethe Hedevig, fodt den i7de Juni 1317, oz 
Petrine Kirstine, fodt d. 22de Ju li 1819»

Levninger i Rolfsted S o g n  fra Hedenskabe't af.

L.

Paa Gaardmand Niels Mikkelsens Grund i Rolfsted er en aflang Gravhoi, 
24 Alen i Laengden og 7 Al. i Breden, i  hvis Midte er en stör Steen, hvi- 
lende paa 4 andre; den er omgivet af en Rad temmelig störe Stene. Heien 
har tabt sit N avn , den kaldes blot Steenhoien; den er beffadiget paa den ene 

S id e ,  hvor nogle af Stenene ere dorre.



Paa Rolighedsgaardens Grund ere tvende Hedenffe Hoie:
a) En aflang, 58 Al. lang og 16 Al. bred, omgivet af Z9 störe Stene 

med z Stene i Midten, paa hvilke har lagt en storre Steen, som nu er 
borke. Heien er ^meget beffadiget, den kaldeö Rolfs Hoi og fra denne Rolf 
troer stg at Rolfsted B y  og Sogn har sit Navn. Denne 'H o i ligger Vesten 
for Gaarden Rolighed paa Hjornet inde i Lokken, hvor man dreier om til Hu- 
devad af den almindelige Kjorevei.

b) En  anden Hoi 23 Al. lang og 14 Al. bred, indfattet af 16 störe 
Stene, L hvis Midte ligger en stör Steen, som ikke synes at hvile paa andre, 
eller ogsaa at disse ere sjunkne saa dybt ned i Jorden, at de ere blevne usyn- 
lige. Denne Hoi er ogsaa noget beffadiget, den kaldeö Hunnehoien, muligt 
at det ffal sige: de Hunners Hoi, muligt ogsaa at Rolfs Kone künde vaere 
der begravet, eftersom at den ligger lige over sor fornaevnte Rolfs H o i, og 
jkkun Kjoreveien imellem begge.

Z.
Paa FerriHkef Byes Grund, ganffe noer ved Byen, er paa Gaardman- 

denS p. t. Hans Rasmussens Gaards Grund en meget smuk og «beffadiget H o i, 
46 Al. lang og 16 Al. bred, indringet af 41 störe Stene, med en endnu storre
1 Midten, hvilende paa 6 andre Stene. Hoiens rette Navn er nok tabt. N u  
kaldes den Grisemosehoien. Den .er den eneste, som er gjort til Fredehoi i 
Sognet.

4.
Paa Selveier BolsmandenS p. t. HanS KnudsenS Grund i Hudevad er en 

Hoi, 48 Al. lang og 14 Al. bred, omgivet af 44 störe Stene; i den ene 
Ende af den er en stör Steen, som hviler paa z andre, og i den anden Ende 
en stör Steen^ som hviler paa 4 andre. Den er meget lidet beffadiget, ikkun
2 af Ringstenene ere borte, den hedder deels Villeberg, deels Hedehoien. M a r
ken hedder Hedemarken. Denne Hoi ligger paa hoire Haand ret inden for 
Gjerdet, naar man drager af den rette Kjorevei til Hudevad.

Paa Rolfsted Sognegrund har vaeret mange hedenffe Levninger af opreiste 
Stene; men de ere nu mrster» ganffe, paa de anforte nar, forsvundne. Ie g



stlv har stet de fleste af dem; thi de ere ferst forsvundne ester UdsNftningen i 
Sognet.

A a e r ,  B a e k l o b ,  J n d s e e r ,  M o s e r  og K i l d e r  paa  
R o l f s t e d  S o g n e g r u n d .

I  Rolfsted Sogn er en A a , som lober igjennem samme, og som her fs- 
rer Navn af Rolfsted Aa. Den giver Sognets Melle, som ligger i Rolfsted 
D y ,  og som har baade OvenfaldS- og NedenfaldS-Qvaerne, samt et ssjont 
Grubbevoerk, sit fornedne Vand Sommer og Vinter. Den har sie Udspring 
fra Freltofte Mose i N . Lyndelst Sogn , som foran ved Rsnninge Aa er 
anfort. Her i Sognet ere isirr z ikke ubetydelige Baeklob, som alle falbe L 
Rolfsted Aa, nemlig eet, som kommer fta det bekjendte Lindkjar, hvilket lober 
i Aaen ved Hudevad B y ; eet som hedder Funkebcekken, der kommer sta Helle
mose i Herrested Sogn , lober igjennem den ostre Ende af Ferrihlef B y  og der- 
fra i Aaen, og eet som hedder Bulbrobcrkken, der kommer allerforst fra Ege- 
fkovs Torvcmost, hvorfra det lober igjennem Angerstov, der ligger i Skjcrl- 
let imellem Ferrihlef og Herrested Marker, hvorefter det, naar det er lobet 
igjennem den sondre Ende af Ferrihlef B y ,  falber i Rolfsted Aa. Foruden 
disst z Baklob giveS der nok et, ffjondt mindre, som kommer fra Kappedrup 
Kilder og Skove af, hvilket lober i Aaen ved Ronninge B y ,  efter at det fsrst 
er lobet igjennem Ronninge störe Torvemose, gl. Long kalbet.

A f  Kilder gives der adssillige, som ere lige indholdsrige Sommer og V in 
ter; isirr er der en herlig Kilde imellem Roljsted og Ferrihlef Byer, stm hed
der Rolfs Kilde; den kaldeS ogsaa EskeheiSkilde efter Stedet, den er paa; 
men denS rette Navn ffal v«re RolfS Kilde, hvilket Navn har voeret en Aar
sag mere for mig at troe, at Byen har Rolf at takke for sit Navn.

Denne Rolfs Kilde er paa et Agerssifte, som fra de «ldfte Tiber af har 
Hort til Rolfsted B y ,  men som ved SognetS Udstiftning kom ind under Ferrih- 
lef B y ,  den er nu i en af p. t. Gaardmand Hans RaSmuSstnS Lokker i be- 
meldte B y .

Udi Kappedrup B y  ere mange hertige Kilder; isirr er paa en aaben PladS 
- midt i Byen 7 ved Siden af Hinanden, over hvilke ere satte hule ij Al. hoie



Trseer, og der künde blive mange flere; thi Gründen er fuld af Kildevald: 
Disse Kilder ere de vigtigste i Sognet, skjondt der gives fiere.

Rolfsted Sogns hele Hartkorn er 319 Tonder 3 Skpr. r Fdkr., af hvilke 
2 Skpr. 2 Alb. ere fri Io rd ,  liggende til Kirkesanger- og Skolelcrrer- 
Embedet.
' Arealet paa Sognets Hartkorn har jeg ikke kunnet faae at vide; men det 
veed jeg, at der er lidet Io rd  paa Hartkomet; man vil neppe antage 6 Tdr. 
Land paa i  Tonde Hartkorn.

Rolfsted Möllers Molleffyld er 6 Tdr. Hele Rolfsted Sogns Tiendetaxt 
er 25 Tdr. 7 Skpr.; deraf er det gl., eller egentlige Rolfsted Sogns Tiende
taxt 17 Tdr. 5 Skpr., som er agtet til Afgivt i Korn, Rüg 7 Tdr. 4 Skpr., 
B y g  8 Tdr. 2 Skpr. og Havre 3 Tdr. 6 Skpr.

FerriHlef Byes eller forrige Ferrihlef Sogn s Tiendetaxt er 8 Tdr. 2 Skp r., 
som er agtet til Afgivt i Kor»/ Rüg 3 Tdr. 6 Skpr., B y g  4 Tdr. 4 Skpr.

Hele Rolfsted Sogns Opmaaling og Udffiftning i Aaret 1795 kostede til 
Stiftslandinspecteur Johannes Berg og Landmaaler Thornfeld H 3 9  M d .  tzz ß^, 
som var pr. Td. Hartkorn 3 Rdr. 3 M k. ß.

J o r d b u n d e n s  B e s k a f fe n he d.

T il Rolfsted B y  falder Jorden isirr mod Norden temmelig god; den er der 
deels Leer, deels Sandmuld. Paa den sondre S ide  af Byen er vel ogsaa 
samme S lags; men der falder meget saakaldet Spyvand i den, som gjor den 
kold og suur; mod Vesten er meest Sandmuld; mod Osten deels Leer, deels 
Sandmuld; men endeel af den dog siid og kold.

Til Kappedrup er god Sandmuld, undtagen i Skovhaverne, hvor der falder 
meget Ploieland; der er den suur og kold.

Til Hudevad er Jorden mod Norden fand- og steenagtig, mod Sonden 
falder mere Muldjord.

Til Ferrihlef er Jorden for des meste leeragtig; dog haves ogsaa her noget 
Sandjord og noget siid og kold Iord.

Mergel veed man ikke at der gives i Sognet. Det fkadclige Vand kan 
allevegne godt afledes»
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I  Rolffcd Sogn  giveS i Almindeklghed bedre B y g  og Havre, end R üg , 
og bedre B y g  og Havre, end i Ronnmge Sog n , hvor derimod Rügen falber 
bedre.

Enge og Moser.
I  Rolfsted Sogn  giveS ingen egentttge Enge. Den Eng, fom falber her i 

Sognet, er tun i Engkjoere, som ikke haves mange af og ved Aaen, som 
lober igjennem Sognet, der kun for enkelte M and  kan v«re af nogen Betyden- 
hed, ligesom det ogsaa kun ere enkelte M rn d , hvir -Jorde gaae til Aaen. 
Kloverho er altsaa det meste og vigtigste her i Sognet.

F o l k e s l a g t e n .

Rolfsted Sogn  bliver regnet blandt et af de agtvaerbigste t Landet, i Hen- 
seende til Scedeligheb, Orden, Lydighed mod Ovrigheden, samt Flid og Vmd- 
skibelighed. Det gloeder mig meget, at jeg som dets Lcerer med Sandhed 
kan bekrafte det. Hvad ellerS foran er sagt om Fokket i Renninge S o g n , gjet- 
ber ogsaa om Rolfsted; allene bette kan laegges til, at i FerriHlef B y  har ak
tiv Mandkjsnnet voeret storre og stärkere, og Qvindekjennet i Almindelighed 
smukkere, end i den svrige Deel af Sognet.

I  FerriHlef B y  var tilforn, indtil for 50 Aar siden, en offentlig og Kongel. 
privllegeret K ro ; den var paa den aabne Plads i Byen, hvor Smedden nu 
paaer, i et Huu6, som^.ssjondt meget forringet endnu er der, og ftnr er 
det eneste Huus der paa Pladsen. EtatSraad Schmidt til Hellerup fik denne 
Kro nedlagt, og det var cn fand Velgjerning for Byen; thi saalange den var 
der, varr FerriHlef M irnd overmaade drikfaldige, og, fom en Folge deraf, 
forarmede; men saasnart Kroen var nedlagt, bleve de Tid efter anden «drue- 
lige og velhavende Maend, og ere nu i enhverHenseende agtvaerdige Folk. Hvad 
FerriHlef Kro forhen var for FerriHlef M and , er Oldermanden noget n«r endnu 
allevegne, hvor Han tilkader pg at holde Kro og Drikkelaug. Lcilighed, som 
det hedder, giver Tyve.

I  Rolfsted Sogn^ ere nogle, skjondt ikke mange Haandvaerksfolk iblandt 
Huusmoendene, der ere 4 Vaevere, 2 Tmffomcend, r Hiulmand, r B sd -



ker og i  Skrader> foruden 2 Smede, hvoraf een i Ferritzlef og een L Kappe- 
drup; men fordi der er tun saa faa Haandvarkere, ere Huusmcrndene i Roks- 
sted Sogn  i Almindelighed Heller ikke saa velhavende, som de i Rsnninge 
Sogn ; thi det er nasten en Umulighed at en HuuSmand, der enten er blot 
Dagleier, eller som kun har fast Karletjeneste, kan i vore Tider med Kone og 
B e rn  have det Nsdtsrftige for sig og Sine. > -

Folkemangden i Rolfsted Sogn  er for narvarrende Tid 48r Mennejker, af 
hvilke de 239 ere af Mandkjsnnet og de 242 af Qvindekjsnnet. Communi- 
kanterneS Tal er p. t. af begge K jsn  298. . .

I  Henseende tll de aarlige Fedte og Dsde finder det samme her S ted, 
som er anfort om Rsnninge Sogn. H vis der er nogen Forssjel, er det denne, 
at i Rotfsted Sogn  fsdes gjerne aarlig vel saa mange Piger som Drenge, hvilket 
er omvendt i Rsnninge Sogn.

Levealderen er ogsaa lige i begge Sogne, saavelsom Dsvsaarsagen; men i 
Henseende til smitsomme Sygdomme er det moerkeligt, at t Rsnninge, Rokf- 
sted og Kappedrup Byer har samme flere Gange raset i min EmbedStid; der- 
imod har i al den Tid, som er over 40 Aar, ingen. smitfom Syge vaeret 
i Royrup, LavindSgaarde, Ferrihlef og Hudevad Byer; dog dette anseer feg 
kun for et Tilfalde; thi alle smitsomme Sygdomme udbredes ene ved Smitte; 
desaarsag Jndsparring af beftengte Steder er sardekeS velgjsrende, eftersom at 
Almuen anseer det for S y n d ,  ikke at bessge deres syge Venner, om de endog- 
saa ligge af den meest rasende Syge, og at medbringe noget vederqvagende til 
dem, der isaer bestaaer i gode tykke Pandekager eller Smerkrummer.

K i r ke vas en et .

Rolfsted Kirke er foran beffrevet, den hsrer til Helterup og holdes altid i 
god Stand ind- og udvendig. Dens Jnvtagt er en tredie Part af Sognets 
Korntiende, paa Annexgaarden nar i Rolfsted, af hvilken Proesten i Rsnninge 
haver ene alle z Parker Tiende af alle S la g s  Korn. Kirken har ogsaa ^ Part 
af Sognets Qvcrgtiende, paa bemeldte AnnexgaardS nar. Korntienden af dette 
Sogn  ydes endnu in Natura.



Tit SognetS Beremmelse vll jeg ikke esterlade at anfsre, at saavel 
Mand- som Qvindekjonnet söge flittig hele Aaret igjennem Kicken, omendffjondt 
fiere end de 4 have nasten ^ M i i l  til Kicken. '

S k o l e v a s e n e t .

Skolen er i Kirkebym Rolfsted, den er foran bejkreven. Kirkesanger- og 
Skolelaerer-Embederne ere her forenede. Skolevarsenet er godt og velordnet efter 
den Kongel. Anordning deöangaaende, lige som er anfort om Ronninge. Skole- 
ungdommens Tal er for noervarende Tid 94.

G j  ordern odervarsen et.

Gjordemoderen, til hvis District de z Byer Ferrihlef, Rolfsted og Hude- 
vad i Rolfsted Sogn  höre, boer i Tarup B y  udi Noeraa Sogn. T il dette 
Gjordemoder-District Hörer Sonder-Naraa Sogn  med Torpegaard til, og nys- 
noevnte z Byer af Rolfsted Sogn. Dette Gjordemoder-District har 614 Ten
der Hartkorn med 140 Familier paa. GjordemoderenS Bolig blev af Nyt opfert 
i Tarup B y  Anno 1814; den kostede Districtet 1350 Rbd.

F a t t i g v as en e t .

Om dette kan seeS foran, hvor Ronninge Fattigvoesen i Forening med Rolf, 
ped Sogn s er anfort; eftersom bcgge Sogne udgjere eet Fattigdistrict.

D y r e r i g e t .

Herom kan ikke pges mere eller andet, end hvad der er anfert onr Ren- 
ninge Sogn.

P l a n t e r i g e t .

Dette er ogsaa ligesom i Ronninge S o g n , og stndes foran anfort, 'und- 
tagen, at her. ikke stndes Urten PorS og ingen Tyttebar.

' S k o v e .

I  dette Sogn  er endeel S k o v ; dog meest Gjerdseljkov.



Til Rolfsted By Hörer Faltedössoven af omtrent 45 Tonder Lands Stsrrelse; 
den indeholder allene Gjerdsel.

Nolfsted og FerriHlef Byer have Gjerdselssoven Lodssov af en 12 Tonder 
Lands Storrelfe i Ferllig med hverandre.

Kappedrup B y  har ogsaa en Ftklledössov af en 12 « 1 4  Tonder Lands 
Storrelse med Gjerdsel udi, deSuden er der endeel Gjerdsel i Skovhaverne Rave- 
Lerg, Essehauge og Bagtved, L hvilke ogsaa er Agerland.

Hudevad B y  har allene Gjerdselssoven, Haven kalbet, af omtrent io  Tdr. 
Lands Storrelse.

FerriHlef B y  har, foruden foranforte, Andeel i Lodssov:
1) Sonderssov, hvor allene i Sognet er stör Skov foruden Gjerdsel; den 

er af Zv Tdr. Lands Storrelse, det Halve af den er Fredessov.
2) Gjerdselsioven Nylokke, omtrent 8 Tonder Land.
z) Gjerdselssoven Tvillokken, en z Tdr. Land.
4) Gjerdselssoven Bakkessov, 20 Tdr. Land.
5) Gjerdselssoven Havelokken, 20 Tdr. Land.
Traarterne i Rolfsted Sogn  ere de samme, som i Ronnlnge Sogn , und- 

tagen at her gives ingen Fcrrssen- og Aprikostraer.
Mineral- og Steenriget er ligesom foran anfort om Ronninge Sogn , med 

den Forssjel, at der i Rolfsted Sogn  intet Pottemagerleer gives, og at der i 
Sognet findes mange flere störe Stene paa Agrene, iscrr paa Rolfsted og Hude- 
vad Byers Marker, end i Ronninge Sogn; ssjondt der er ikke faa Steengjer- 

der reiste hist og her.

B akker .

I  Udkanten af Rolfsted Fcelledsssov, og ikkun ioo Skridt fra det foran
forte Langebjerg i Ronninge Sogn , er en lang Bakke, som ogsaa kaldes Lange- 
djerg; den er omtrent 140 Al. lang og zo Al. hoi, og dens Langde gaaer og
saa Dster og Bester ligesom hiin; der ploies ogj saaeö paa den. ,



T r y k f e i l  o g  R e t t e l f e r

Eide 2 Linie -5 ,
__ 5 1 8 ,

2 0 ,
18 2 8 ,
56 8 ,
6 l 7 ,

2 Y ,
75 2 6,
80 7-8,

2 5 -
87 - 4 ,
Y5 I Z  14

104 3 ,
IZ 8 11,

2Y ,
>45 22,
146 2 4 ,
47 4 ,

— 149 1-2 ,

150 — 1 4 ,

Mavnehal l»S Ravnes hei 
Faldagermark l. Fladagermark 
daldagermarken̂ l. Fladagermarke»

nden af Hans l. enden af Haas 
Tdole l. Lhale 
Ssegaard l. Sogard  
Fridcnrech l. Friedenreich 
Prcrjicgaarden l. Prcrstegaardens
tilligenicd z Skpr. z Fdkr. l. tilligemed fo rn»v»te  z Elpr. z Fdkr. 
ligger l. laae
, van herom allerunderdanlgste l hanS herom allerunderd. 
gilldkkeffne l. gtlldsteffne
efter„saa bar det tilforn vLretTllf>rldtt"tllfaies: og skeer endnv undertiden
I.HHr. von K i- rb ltz  l. ). Ehr. von K is rb itz
Ralkes Gardiner l. Bom baslngs Gardiner
paa den paa dem
underst l. nederst
6 Kanne vg passende nye Vüiduer, med 2 Karme paa hvet Eide l. ^ Karme 
passende nye D induer, 2 Karm e paa -per Edde 
men tkke längere l. men -an var ikke längere.




