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Udsyn til Rønnebæksholm:
Historien om Marie og Grundtvig

Ved kirsebærtræet & Musisk Naturbase

Drømme om ligestilling og kvindeliv
Ved det gamle egetræ i nærheden
af ’Venligheden’
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Ved træet
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Maries tro
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Rønnebæksholm omtales for første gang i skriftlige kilder i 1321
og har 700-års jubilæum i 2021. En af de vigtige fortællinger i
Rønnebæksholms historie er forholdet mellem Marie Toft og N.F.S.
Grundtvig og hvad de sammen stod for. Marie Toft fik gennem sit første
ægteskab overdraget Rønnebæksholm og sammen med sin anden mand
teolog, politisk tænker og forfatter N.F.S. Grundtvig, involverede de
sig i diskussioner om ligestilling, mangfoldighed, adgang til uddannelse
og læring, der peger frem mod det demokrati, vi har i dag.
Med lydparken Levende historier får historien fylde og nerve til at træde
aktivt og kommenterende ind i vores samtid. Levende historier er et
transparent udstillingsområde i form af en lydpark med fem lyttestationer,
der interagerer og reflekterer over Rønnebækholms historie og samtidsrelevans. Igennem lyttestationerne levendegør vi nogle af de unikke
fortællinger, der er knyttet til den århundreder gamle herregård, have
og park. Fortællingerne er alle karakteriseret ved at være betydningsfulde pejlemærker i vores fælles historie, og de har stor indflydelse på
vores kulturelle identitet i dag, selvom de ikke er kendt af mange.
Rønnebæksholm har inviteret forfatter Ida Marie Hede til at
skrive et gennemgribende manuskript og i dialog konstruere
et spektrum af fortællinger. I sit forfatterskab skriver Ida Marie
Hede prosa på en indlevende, eksperimenterende og fabulerende måde. Hendes skrivepraksis evner at leve sig ind i kulturhistorien og inddrager selv oversete personligheder og historier.
Rønnebæksholm har også inviteret to komponister og lydkunstnere
Anders Mathiasen og Niels Lyhne Løkkegaard til at udvikle et lydspor
med Ida Marie Hede. I samarbejde har de skabt et lydspor med lokale
kor og udvalgt genkendelige sange af N.F.S. Grundtvig, som er blevet
indspillet ved de bestemte lyttestationer. Med den stedspecifikke
forankring er de lokale stemmer blevet instrueret til at synge i en anelse
langsommere tempo og dermed skabes en anden opmærksomhed. Selve
manuskriptet er indtalt af to velkendte lokale stemmer nemlig Provst
Anna Kluge og Sognepræst Mette Lund Larsen Hougaard. Indspilningen
fandt sted i Maries rum i hovedbygningen på Rønnebæksholm, hvor
Marie Toft efter sigende skulle have afholdt religiøse forsamlinger.
På den måde smelter ord, sang og sted sammen i et.
En særlig tak rettes til det kunstneriske og lokale samarbejde med
forfatter Ida Marie Hede, komponister og lydkunstnere Anders Mathiasen
og Niels Lyhne Løkkegaard, de lokale kor: Herlufsholmkoret, Voca Voca
og StemmeStøberiet samt Provst Anna Kluge og Sognepræst Mette Lund
Larsen Hougaard.
En stor tak for støtte fra Nordea Lokalpulje, Næstved Kommunes
Kultur og Demokrati Udvalg, Spar Nord Fonden, Statens Kunstfond,
Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond og Øernes Kunstfond.

RØNNEBÆKSHOLMS HISTORIK
1321
Rønnebæksholm omtales for første gang i skriftlige kilder. Derfor ved vi,
at gården på dette tidspunkt og frem til 1399 er ejet af slægten Moltke,
hvorefter ejerskabet overgår til Kronen i de følgende to århundreder.
1513
Danmarks første krudtmølle bliver opført på Rønnebæksholm da
Kong Christian II tildeler Gert Bøsseskytte Rønnebæksholm, mod at
han producerer krudt halvdelen af året. Rønnebæksholm er således
en del af Christian II’s ønske om at gøre Danmark til en selvforsynende
krudtnation.
1727
Christopher Tage køber Rønnebæksholm og bliver gårdens første
borgerlige ejer. Han får gården moderniseret og bygget til, så den står
som en firelænget gård. Flere spor af Tages indretning kan man stadig
se i dag, eksempelvis i de prægtige fyldningsdøre i receptionen.
1782
Kammerherre Ditlev Beringskjold, Magnus de Beringskjolds søn,
overtager Rønnebæksholm og tager samtidig navnet Wedelsparre
– højst sandsynligt i et forsøg på at distancere sig fra sin far. Ditlev
Wedelsparre får stor betydning for omgivelserne på Rønnebæksholm.
Han anlægger fiskedammene, lindealleén og kanstaniealléen, der i
dag stadig er centrale elementer i parkanlægget.
1840
Marie Carlsen og Harald Toft bliver gift og erhverver Rønnebæksholm.
Efter præcise instrukser fra Harald Toft får Rønnebæksholm sit nygotiske udtryk, som vi stadig møder i dag, med de kamtakkede gavle,
de hvidkalkede mure og de røde teglsten.
1841
Harald Toft dør og som enke kan Marie Toft overtage den reelle
styring af Rønnebæksholm. På daværende tidspunkt er en kvindes
underskrift ikke juridisk gyldig, og hun kan derfor ikke forvalte
hverken formue eller ejendom. Som enke havde kvinden dog større
beføjelser, og Marie bliver en kendt og definerende figur i teologiske kredse. Marie møder Grundtvig i 1846 og trods stor teologisk
uenighed, bliver de meget betaget af hinanden.
1851
Den 25. oktober gifter Marie sig med Grundtvig. Det er en skandale
i samtiden, da der end ikke er gået et år siden Grundtvigs første
kone døde. Men det er et meget lykkeligt ægteskab, hvor Grundtvigs
lyriske åre sprudler, og hvor han bl.a. skriver den smukke salme Hvad
er det, min Marie! Den lille pavillon i parkanlæggets sydøstlige hjørne
bygger Marie til Grundtvig, og han giver den navnet Venligheden.
1854
Den 15. maj føder Marie en søn, Frederik Lange Grundtvig, men dør
selv få uger efter. Inden sit ægteskab med Grundtvig havde Marie
overdraget Rønnebæksholm og sin samlede formue til Haralda, sin
datter fra sit første ægteskab, og efter Maries død må Grundtvig
derfor fraflytte herregården.
1863
Haralda Toft gifter sig med kammerherre og hofjægermester Peter
Ferdinand Collet. Herefter er Rønnebæksholm i familien Collets eje
over de næste hundrede år.
1966
Direktør Keld Riff Andersen erhverver hovedbygning, park og
herskabsstald.
1994
Næstved Kommune erhverver jord og avlsgårde.
1998
Næstved Kommune erhverver hovedbygning, park og herskabsstald.
I dag
Rønnebæksholm er i dag en kunsthal, der årligt viser skiftende
udstillinger af primært samtidskunst. Selvom stedets funktion er
ændret, så er den lange historie omdrejningspunkt for kunsthallens
udstillinger, undervisning, kunstneriske og kulturelle aktiviteter.

