almanak
Med dette, årets første nyhedsbrev, slår vi tonen
an til et år, der står i tidens tegn. I 2021 er det 700
år siden Rønnebæksholm blev nævn i skriftlige
kilder for første gang, hvilket dermed er den ofﬁcielle datering for stedets tilblivelse.
Hele 2021 vil bære præg af, at vi forholder os til
Rønnebæksholms plads i tiden, både bagud – så
langt som 700 år – og fremad. Vi er på Rønnebæksholm, et mikro-univers, hvor tider mødes,
en lille kulturel biotop, midt i omgivelser, der har
været og vil være i bevægelse gennem tid. Vi
vil bruge året på at relatere samtiden til fortiden
og fortiden til fremtiden med stedet som vores
forstørrelsesglas.
Hermed introducerer vi også Rønnebæksholm
almanakken. Gennem året vil vi skabe nedslag i
historien, der sætter Rønnebæksholm og samtiden i perspektiv af fortiden. Vi starter i året 1321,
bl.a. med kildemateriale, samlet af Marie Tofts
søster Franziska Carlsen.
Den fælles fortælling
Rønnebæksholm modtager meget gerne bidrag
til den historie, vi alle er fælles om. Hvis du har
materiale, viden eller anden information, der kan
kaste yderligere lys over Rønnebæksholm og stedets plads i historie tager vi imod med kyshånd.
Bidrag sendes til: info@roennebaeksholm.dk

1321
Rønnebæksholm omtales for første gang
i skriftlige kilder i 1321. Vi ved, at gården
på dette tidspunkt og frem til 1399 er ejet
af slægten Moltke, hvorefter ejerskabet
overgår til Kronen i de følgende to århundreder.
Oprindeligt var Rønnebæksholm placeret
på Dyrehaveholmen ca. 300 meter øst for
den nuværende placering. Topograﬁen er
ændret meget, der har tidligere været ﬂere
åer, dæmninger og holme. Her følger en
lokal myte om hovedbygningens placering.

Hvad er en almanak, kort fortalt:
Ordet stammer fra middelalderlatin
almanachus, måske via græsk fra
koptisk alemenichiaka, muligvis fra
arabisk al-manakh, og betyder ’tavle
som angav Solens og Månens daglige
positioner’. Det er normal vis en bog
med kalender og forskellige astronomiske oplysninger ofte indeholder
den også enkle fortællinger eller
andre kulturelle, religiøse eller meteorologiske oplysninger knyttet til de
enkelte dage, måneder eller årstider.

Noget om og fra Rønnebæk Sogn
Samlet af Franziska Carlsen 1861
”Om Rønnebæksholm fortæller almuen, at den
skulde egentligt have ligget oppe ved Lothøv i
Nærheden af Fredskoven, hvor der i gammel
Tid blev gravet Grave og begyndt at bygge paa
Murene, men hvad der opbyggedes om Dagen
blev om Natten ﬂyttet derned, hvor Gaarden
nu ligger, paa den lille Holm, som dengang var
omgivet af Søens Vande. Derfor mærkedes det
snart, at det kunde ikke hjælpe at bygge videre
paa det Sted, og for at blive vis paa, hvor det var
rettest at bygge Gaarden, spændtes to Oxer for
en Knopvogn, som blev læsset med Muursteen
og Tømmer. Dette Kjøretøi blev da sat i gang, og
Oxerne skulde gaae hvorhen de vilde, naar de
da standsede, vidste man, at der skulde Gaarden
bygges. Oxerne trak da Vognen ned i Søen ud
til Holmen, hvor det der om Dagen opbyggedes,
om Natten var nedﬂyttet, og saaledes blev det
aabenbart, at der skulde Gaarden bygges.”

