
Rønninge-Stenen. 
Af H. Ohr. Larsen. 

Omtrent midt imellem Odense og Nyborg ligger Landsbyen Rø n
ninge. I Doctor Olaii Wormii Monumentorum Dan i

corum Libro qvarto Fionica continente, der udkom 164a 
hedder det, at Byen skulde have faaet sit Navn af eller efte: 
en Mand ved Navn Ronne, hvis Gravhøj skulde være paa een a' 
dens Marker. Ronne skulde saa i Tidens Løb være blevet forvand
let til Rønne 1 ) og Rønninge. Denne Høj er imidlertid ikke · 
at finde. Tidligere fandtes i Rønninge Sogn en lille Høj ved Nan> 
Ravnes Høj 2 ); men denne er og har været saa ubetydelig, a· 
det sikkert ikke kan være den, Ole Worm sigter til. Der skulde 
imidlertid have været en · anden Høj i Sognet, og det ligger nær
mere at antage, at den skulde have været »Ronnes Grav «, ide· 
den efter mundtlige Overleveringer skulde have været omgivet a· 
60 meget store Stene og i den ene Ende 4 store Stene med en 
endnu større ovenpaa. I en i 1820 udkommen Bog: Efterret· 
ninger om Rønninge og Rolfsted Sogne, nævner Forfatteren. 
Sognepræst Johan Christopher Bendz, denne Høj, og meddeler, a 
han har opmaalt Højen til at være 60 Alen i Længden og 15 Alen 
i Bredden og beliggende i Retningen Øst-Vest. Den kaldtes af Folk 
slet og ret Stenhøjen og blev senere ved Byens Udskiftning om
lagt til Grusgrav. Det vil sige, at Højen er ødelagt enten ca. 1785 

------~---

1) Worms Monumenter Pag. 240 i den 4. Bog. 
~) J. C. Bendz: Efterretninger om Rønninge og Rolfsted Sogne. T de .BC'

retninger, Præsterne paa Fyn indgav til Oluf V\"Torm 1623 om Fynske Oldsager. 
hedder det i Indberetningen fra Rønninge Sogn: I Vesterskovs Mark ligger Pn 
Høj, hvori Kæmpen Rønnond, som har givet Sognet sit Navn, s1{8l ligge be
gravet. Om det er denne Høj eller den anden, der omtales i det følgende, kan 
ikke med Sikkerhed afgøres. 
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~Jer ca. 1795, da de to Udskiftninger fandt Sted. Det ligger 
rmest at antage, at Højen er ødelagt ca. 1795. 
Ved denne Høj skulde i sin Tid have staaet den Runesten, 

-~m her nærmere skal omtales, nemlig Rønninge-Stenen. Dette 

Fig . l. 

sjældne Mindesmærke fandtes omkring 1600 iblandt en Del Stene, 
der var benyttet til Brolægning gennem Rønninge By1 ). Efter da
værende Beboeres Udsagn skulde Stenen imidlertid have haft sin 
Plads ved den tidligere Høj, og den skulde derfra have været 
hentet for at benyttes til Brolægning. Oni. dette imidlertid er helt 
rigtigt, vides ikke. Første Gang, Stenen omtales, er i det Arna 

1) Ole ViTorm : Danske Monumenter. 
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Ma g n æanske Haandskriftl), som vist er et Forarbejde 
Worms store Værk, og der staar der, at den ligger »udi en 
Steenbro« ; men »Steenbro« kan imidlertid ogsaa godt have være: 
en Stenkiste, saa noget bestemt om det egentlige Findested vide~ 
ikke. 

For Fuldstændighedens Skyld skal anføres, hvad Doctor Ole 
Worms skriver om Stenen i det af ham paa Latin udgivne Værk 
om danske Monumenter: 

Doet. Olai Wormii M:onumentorum Danicorum 2 ) Liber qvartu, 
Fionica continens. 

Primuro 
Ronningense. 

• In ejus Provincia Aasumherrit dicta, pagus extat, Ronninge jam 
vocatus, qvem transit via lapidibus variis strata, inter eos et cip
pum qvendam elegantem locarunt, monumento præclaro insignitum. 
cujus Iongitudo duarum ulnarum cum dimidia, latitudo unius, infe
riori sua p arte, in hun c ferme m o dum eum delinearunt: 

hllTl. ~.fil. ~i -t l~. rt~ li l..} ~t. Ri~ 1 -f 1 r. BR~ 
r n R .tt I ~ .li n~~ . l!J Y-11'lli. R1 n r f1 r ~ru~ r 1 

Fig. 2. 

Suti sati stain densi eft Ranleif, brudur sin, Sunor Skaus rau
dum Skialta. 

Suto Lapidem hunc potuit Fratri suo Ranleifo, Filio Skavorlli 
rubicU:ndi Skaldri. 

1) Nr. 366 fol. bl. 7 (Universitetsbiblioteket). Aarstal er ikke angivet paa Haand
skriftet, men maa sandsynligvis h enføres til omkr. 1630. I de Beretninger 
fynske Præ~ter indgav til Ole Worm over fynske Oldsager, og som staar op
trykt i Suhms Samlinger til den Danske Historie 1. Bind, 1. Hefte. S. 92, staa: 
Stenen ikke nævnt, saa den har paa det Tidspunkt ikke været me et kendt. 

2) Doctor Ole W orms : D11nske Monumenter (Side 239). 

R øn ni n ge-Stenen. 
I et H erred paa Fyn, kaldet Aasum Herred·, er der en Landsby, som bt

nævnes Rønninge, som en Vej, der er bestrøet med forskellige Sten, gennem
skærer, og im ellem dem har de ogsaa anbragt en smuk Bavta-Sten, der er pry
det med en herlig Indskrift. Dens Længde er 21/2 Alen og 1 paa dens ned.I'
Del. Paa denne er der indridset følgende Indskrift (se Fig. 2) : 

Sote satte d enne Ste n over sin Broder·Ranlei f, Søn af Digtere· 
Skavo den Røde. 

Det er sikkert og vist, at llette Mind esmærke, som Sagen drejer sig om. 
aldeles ikke er blevet opstillet paa det Sted, det nu staar, af Ejerne; et ind-
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Monumenturo hoc qvod attinct, certum est, eo in loco, ubi jam 
-:-eritur, neqvaqvam a possessoribus locatum, ejus etiam documen

evidens ab accolis haurire licet, qvi uno ore testantur, e colle 
· o lapidibus grandioribus cincto translaturo fuisse, ubi erectum 

-~tit, cum jam disjectum jaceat ut prætereuntibus transituro præ
t meliorem. Addunt vero accolæ, eo in colle tumulatum gigan

ID qvendam Ronne, a qvo pagus nomen traxit; sed inscriptio· 
·-bet Ranleif, qvod non multum abludit, et absqve dubio tot jam 
~culorum decursu corruptum, in Ronne degeneravit. Hic vero Ran
_if Dominus fuit arcis et propugnaculi vicini Skawszbo dicti, qvod 
m dirutis mænibus nobilium qvorundam cessit habitationi. Nar

:atio ab inscriptione non prorsus aliena, cum et nomen Scavonis 

1m ..:ic occurrat, a qvo forsan ædificata arx illa; nam Skawszbo ver-
p- ::::acule habitationem notat Scavonis. 

m. 
'e- 11~ii 

Fig. n. 

) - Nomen proprium ejus qui monumenturo potuit; filius autem 

u-

is 

cavonis et frater Ranleifi, ut abunde docet inscriptio. 

RJ~f.flfl 
Fig. 4. 

Ranleifus cui tumulus et saxum dedicatum; qvod nomen poea 
incerta narratione in Rønne degeneravit . 

. d- lysende Bevis paa det kan man hente fra Landmændene. som med een lVIund 
lr, forsikrer, at den er bleven overført fra en Nabohøj, omgivet med store Sten . 
p- hvor den har staaet oprejst, skønt den nu ligger kastet hen for at yde de forbi-
Bl ' passerende bedre Overgang. Men Landmændene tilføjer, at der i den Høj ligger 

begravet en K æmpe, Ronne, fra hvilken Lanclsbyen har hentet sit Navn; men 
Indskriften har Ranleif, som ikke afviger meget og uden Tvivl i saa mange 
Aarhundreders Løb er blevet fordærvet og forvansket til Rønne. 

Men denne Ranleif har været Hene over en nærliggende Borg og Fæstning 
•e- Skawszbo (d et maa sikkert være : Skovsbo), hvis Mure nu er revet ned, og 
n- som har maattet vige for en Herregaard. Det, Indskriften fortæller, er ikke 
y- ganske uvedkommende for dette. da man ogsaa her støder paa Skavos Navn, a l' 
re hvem den Borg sandsynligvis er blevet bygget, thi det danske Navn Skawszbo 

hetegner, at det er Skavo, der har besiddet den. 
·n 

Se Fig. 3: 
n, Hans eget Navn, som har sat Mindesmærket, fremdeles Søn af Skavo og 
d- Broder til Ranleif, saa at Indskriften giver rigeligt med Opl ysninger. 
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Fig. 5. 

Mendum hic arbitror et legendum. 

Fig. 6. 

Sunor id est filii numero multitudinis, ut arnbos includat -
indicet Scavonem patrem fuisse tam Ranleifi qvam Sutonis. 

Fig. 7. 

Duplici nodo exponi hæc verba pcissunt. Vel ut referentur r. • 

Scavonem, ut en sensus sit: Scavonem hunc cognomento dictur: 
Raudum sev rubicundum, et una Poetarn sev Scaldrum fuisse; , .. 
separatim capiantur, qvia separata sunt expressa linea et duc _ 
Qvod scilicet hujus inscriptionis autor fuerit dietus Raudur ScalC. 
Raudur idem notat qvod rubicundus Rød. Qvo cognomine plur 
insigniti fuere tam apud nos qvam alios. Ita Erick Raudur die 
primus Grønlandiæ investigator. U bi notandum, priscos A u lo c· 
Diphthongi nobis familiaris Ø posuisse et Islandos pronunciando 1r 

Se Fig. 4 : 

Ranleif, hvem Højen og Stenen er blevet inclviet til, hvilket Navn sen er' 
ved den usikre Overlevering er blevet ford ansket til R ønne. 

Se Fig. 5 : 
Her mener jeg. der er en Fejl. og man maa læse: 

Se Fig. 6: 
Sunor. der er Søn i Flertal, saa at den omfatter dem 'begge og angiver, :. 

Skavo har været Fader Jigesaavel til Ranleif som t il Suto. 

Se Fig. 7: 
Paa en dobbelt Maade kan disse Ord udlægges, enten saadan at de henføre,. 

t il Skav, saa at Meningen er, at Skav med dette Tilnavn kaldet randum eller dec 
Røde og har været Poet eller Skjald, eller ogsaa at de skal tages hver for ·sig, efter
som de er sat i en særskilt Linje og R ække. Saa er det nemlig denne Ind· 
skrifts Forfatter, der hedder Randur Scald. Randur betyder det samme som Rød. 
Med det Navn har der været flere udmærket, saaledes Erik den Røde, Grøn-
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exprimere et~amnum. Raudur enim Rødur efferunt. A capillis 
barba rubicundis sic dictus, ut Ænobarbus, Barbarossa, etc. 
les vero fueriot Scaldri et qvod eorum officium, fusius in nostra 
ratura . Ruoica et Fastis Danicis ostendimus. 
Si conjectura nostra posterior locum habet; artificium in hujus 

idis sculptura observatum neqvaqvam dissimulandum est, qvo 
~criptionis se~iem defuoctos et hæredes concernentem, ductu in 

recurrente expresserunt. Poetæ vero nomen seorsim ~inm·i 

. cio, . de novo qvasi lineam inchoante. Politum hercle et meli-
t ::::' ;:1 dignum loco monumentum, qvodqve Scavboensi prædio maje

:atem haud parvam conciliare possit. 
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Denne Tydning af Stenens Indskrift adskiller sig ikke lidet fra 
?ro,fessor Wimmer's senere Tydning. 

Runestenen forsvandt imidlertid senere fra Rønninge Sogn, og 
.::Jgen ved, hvordan den forsvandt. Ole Worm nævner ikke noget 
:e rom, og Prof. W immer giver heller ingen Oplysning derom i: 
De dftnske Runemindesmærker «. 1820 fandtes den imidlertid 

ikke i, Sogriet. I den tidligere nævnte Bog : Efterretninger fra 
Rønninge.:_Rolfsted Sogn skriver Bendz: »Af Alderdommens Lev
ninger var her i forrige Tider paa en af Røn!linge Marker en 
Sten med Runeskrift paa; men som nu ikke er at finde.« Da 
Bendz gør Indtryk af gennem sit Værk ogsaa at have· vidst god, 
Besked om Tilstanden i Sognet længe før 1820, maa det antages, 
at Stenen er forsvundet længe før nævnte Tidspunkt 1 ). 

lands første Opdager. Her er at lægge Mærke til, at de gamle satte Au i Stedet 
or v'ort · almindelige Ø, og at Islænderne stadig bruger det til at udtrykke Ø 

med . Raudur udtaler de nemlig Rødur. Saaledes kaldet af sit røde Haar og 
kæg, ligesom Ænobarbus, Barbarossa og andre, men hvad Skjaldene har været 

for nogle, og hvad deres Bestilling har været, har vi vidtløftigere paavi st i vore 
Værker Literatura Runica og Fasti DanieL 

Hvis det er vor sidste Formodning, der er den rigtige, skal det ikke nægtes. 
at der i denne Stens Indskrut er iagttaget en Kunstfærd ighed, idet den Del af 
Indskriften, der omfatter de afdøde og Arvingerne, er udtrykt i en tilbageløbende 
Linje med Digterens Navn for sig selv paa et mindre Rum ligesom begyndende 
paa en ny Sætning. Det er et fint udført Mindesmærke og værdigt en bedre 
Plads og et, som kunde skabe en ikke ringe Værdighed for Godset Skovsbo. 

1) I Fororrlet til sin Bog om Rønninge Sogn skriver Bendz: Thi ikke alene 
har jeg kendt Sognene (Rønninge- Rolfsted) mere end et halvt Seculum længere 
tilbage i Tiden, men jeg har ogsaa kendt dem, førend de blev udskiftede af 
Fællesskabet, saaledes som de maaske har været flere Hundrede Aar, og jeg 
kender dem i deres nærværende Sldkkelse efter Udskiftningen , og følgelig har 
jeg kendt meget i dem og ved dem, som nu ikke mere kan ses, og som mulig
vis, om ikke lang Tid, er rent glemt. 
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1853 kom den imidlertid til Syne i Kerteminde i Grunde 
af et gammelt Hus, som blev nedrevet. Den blev imidlertid brug
som Grundsten i en ny Bygning; men da Byfogeden, Smidth, ill: 
Meddelelsen om dette, fik han den straks udtaget og opstillet p 
den gamle Kirkegaard, hvor den nu staar lige udenfor Kirken. 

Saavidt oplyser Prof. Wimmer. Men dette siger jo kun lid· 
om, hvordan Stenen er kommet til Kerteminde . . Der kan vL 
imidlertid kun være een Antagelse: man ved, Dr. Ole Worm ind
krævede Runestene (m. m.) ifølge Ordre af 9/ 2 1652 til Afleverin 
i København . Denne Ordre udgik til alle Rigets Lensmænd. A 
87 Runestene, som omtales hos Worm, er de 69 (eller maask· 
snarere 74) indfordrede; men man ved, at kun faa kom til Køben
havn. 

Blandt de indkrævede Runestene var ogsaa Rønninge-Stenen. 
Lensmanden i Odense, Hr. Henning Walkendorj; fik Ordre · 

at aflevere 4 Runestene til København, nemlig: 

Allerup-Stenen (nu forsvunden). " 
Aalebæk-Stenen (København 1652 - forsvunden 1728). 
Avnslev-Stenen (København 1652 - forsvunden 1728). 
Rønnin ge -Stenen (forsvandt, fundet i Kerteminde 1853) 

Det ligger då nær at antage, at Rønninge-Stenen i 1652 e~ 

.blevet transporteret til Kerteminde, der var den nærmeste Havne-
by, for derfra at skulle have været sendt til København. Den e. 
imidlertid blevet liggende i Kerteminde og er saa senere bleve· 
brugt som Grundsten. 

Dette ligger saa meget nærmere at antage, da lignende Tilfælde 
er kendt fra andre Steder1 ). Tirsted-Stenen blev saalede~ 

fundet i Nysted (1815 til København) og Bregninge-Stenen blet 
ligeledes fundet i Nysted (1765) ved Havnen. (Stenen kom 181r 
til København). V ejlby-Stenen og Aarhus-Stenen fandtes • 
Aarhus Havn henholdsvis 1859 og 1866. Det vil sige, disse Stene 
er kommet til de nærmeste Havnebyer, men der forsvundet. Udec 
Tvivl er det ogsaa gaaet saaledes med Rønninge-Stenen. 

Stenen bestaar af finkornet, rød Granit. Runerne er usædvan
lig smaa ; men er fine og slanke, smukke og skarpt udhuggede. 
hvad der tyder paa, at de er prentet af en dygtig » Runemester«. 
Stenen har saa nogenlunde sin oprindelige Form. Kun smaa 

- -- - -·------
1) Efter Dr. phil. Marius Kristensens velvmige Oplysning. 
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·-nfliser mangler hist og her, og et Par Runer er en Smule be
diget .. 
Ifølge Dr. Wimmers Undersøgelse gengives Indskriften saaledes: 

Sote satte denne Sten efter sin Broder 
Elev, Søn af Asgøt med det røde Skjold . 

Skjoldene var i Oldtiden farvede paa forskellig Maade, og Til
- avnet »det røde Skjold « har maaske derfor blot hentydet til det 
='rægtige røde Skjold, som Elev plejede at bære; men Tilnavnet 
·-unde ogsaa være en Betegnelse for hans krigerske Sind, da vi 
:J.etop finder det røde Skjold som Krigertegnet1 ). Det ligger end
o:idere nær at antage, at Sote og Elev har været Halvbrødre. 
Deres Moder kan da først have været gift med Asgøt, med hvem 

un havde Sønnen Elev, og senere have ægtet Sotes Fader. 
Rønninge-Stenen hører ifølge sine Rune- og Sprogformer til 

samme Tid som G lavendrup-Stene n 2 ) og Tryggevælde-Stenen, 
og Karakteren i alle tre Runeindskrifter viser desuden en saa paa
faldende Overensstemmelse, at man alene af den Grund skulde tro, 
de var dannet ar en og samme »Runemester «. Der er saa mange 
Ligheder mellem aJle de enkelte Tegn i Indskrifterne, at det 
ikkert maa være rigtigt. 

Sote nævnes jo baade paa Glavendrup-Stenen og Rønninge
Stenen. Om det er een og samme Person, kan jo aldrig afgøres; 
men en høj Grad af Sandsynlighed taler derfor. Sote er et Navn, 
der i oldnordisk er ret sjældent. Dr. Wimmer hævder med stor 
Sikkerhed, at den Sote, der ristede Runerne paa Glavendrup
Stenen efter sin Herre, er den samme, som har rejst (og tillige 
ristet Runerne paa) Rønninge-Stenen efter sin Broder. 

Sote har sikkert ligesom sin Herre Alle Saalve haft sit Hjem 
paa Fyn og hørt til en højt anset Slægt. 

At Tryggevælde-Stenens Indskrift ogsaa stammer fra ham, kan 
jo tænkes paa den Maade, at han efter Alle Saalves Død er blevet 
i Enken, Ragnhilds, Tjeneste, og er senere, da hun ægtede en ny 
Herre, traadt i Tjeneste hos denne. 

Alt tyder paa, der har været mægtige Slægter til Stede for 

1) De11ne og følgende Oplysning fm Dr. Wimmers Bog : De elanske Rune
mindesmærker. 

2) Omtalt i Aarbogen for Hist. Samf. for Odense og Assens Amter f'or 19Hi 
s. 45!) - 47,i:l. 
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næsten 1000 Aar siden. De gamle Runemindesmærker taler ·de 
eget Sprog derom, og ikke mindst Tryggevælde-, Glavendrup- ~ 

Rønninge -Stenen. 
Men Rønninge-Stenens Historie viser altsaa, at den slet ild:~ 

hører hjemme i Kerteminde. Der har fra Rønninge Sogns Sic
været en Del Tale om at søge at faa den tilbage; men nog 
egentligt Forsøg har der saa vidt vides ikke været gjort, skør.· 
de, der blandt Sognets Befolkning kender Sagen, er meget stem· 
for at faa den tilbage. 

Kerteminde sætter vel nok ikke Pris paa at komme af m 
den; men hvis der fra Rønninge Sogns Side rejser sig Krav m:: 

at faa den tilbage, vil den, der kender Sagen, sikkert ikke mod
sætte sig, at Stenen flyttes tilbage til sin rette Plads, til det Sted 
hvor den var sat som en tro Vogter over en Afdød. 

Her var sikkert en Opgave for Historisk Samfund: at væ~ 
med at søge at faa Stenen tilbage til Rønninge. Kunde det naa~ 
var der naaet en dobbelt Hensigt med denne Beretning. 
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