Find vej i

Rønnebæksholm
Park

”Find vej i Rønnebæksholm Park”
”Find vej i Rønnebæksholm Park” er en
anderledes tur i parken. Det er en oplevelsestur, hvor gevinsten ud over frisk luft og
sund og sjov motion er spændende viden
om områdets kulturhistorie og parkens
natur.
Hensigten er at få flere ud for at orientere
og bevæge sig og at give et anderledes
tilbud om indsigt i Rønnebæksholms kulturhistorie og i naturen Rønnebæksholm
Park.
Folderen kan anvendes både af enkeltpersoner, familier på tværs af generationer,
uddannelsesinstitutioner og turister.

Hvad er ”Find vej i Danmark”?
”Find vej i Danmark” er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe.
De fleste ”Find vej i …” er i skove og parker. Nogle ”Find
vej i …” er i byer og parker, og de tager dig rundt til
steder med spændende historier. Se hvor i landet du
også kan finde vej på www.findveji.dk.
Find vej i hele landet
Måske har du fået lyst til at finde vej andre steder. Der
er faste poster i skove og parker i hele landet – og der
findes også byvandringer i form af fotoorientering fx
”Find vej i Næstved By”.
Søg på: www.findveji.dk
Find flere informationer på: 			
www.herlufsholm-orientering.dk/find-vej.htm
Hvis du vil se, hvor der er andre ture i nærheden af
Næstved, kan du se mere på www.findveji.dk

Startsteder – Parkeringsmuligheder:
Der er 2 startsteder:
Startsted ’S’:
Start i Rønnebæksholm Park fra
Rønnebæksholms hovedbygning.
Startsted ’S1’:
Start fra Fruens Plantage fra
parkerings-pladsen ved
”Bendts Hoved”, nord i skoven.

Rønnebæksholms åbningsdage og -tider
Hver torsdag-søndag samt helligdage fra kl. 12-17.
Koordinater:
55° 13’ 12,95” N
11° 47’ 40,33” Ø
Koordinater:
55° 12’ 53,94” N
11° 47’ 39,19” Ø

Ruternes længde
Med start fra Rønnebækshoms hovedbygning er turen
ca. 1 km lang.

Med start fra Bendts Hoved er turen ca. 2 km lang, og i
den rute indgår hjælpeposterne 21 og 31.

Find trave- eller løbeskoene
frem og kom med ud på tur!

Der er mange muligheder med
”Find vej i Rønnebæksholm Park”
Kulturhistorisk og naturhistorisk vandring i parken
I Rønnebæksholm Park er der 10 poster, som alle har
tilknyttet en kulturhistorisk fortælling og en naturfortælling.
I det nærliggende ”Find vej i Fruens Plantage og Rønnebæk” er der yderligere et par kulturhistoriske fortællinger
med tilknytning til Rønnebæksholm.
Brug din smartphone
På alle 10 poster kan du downloade en kort tekst om
lokaliteten ved at scanne kodefeltet (QR-koden), som
findes på poststolpen. Ved hver tekst er et link, hvor du
kan åbne en lydfil til en uddybende fortælling.
Du kan også gå direkte til teksten på Herlufsholm Orienteringsklubs hjemmeside
www.herlufsholm-orientering.dk/find-vej.htm
Find vej med GPS
Har du en GPS, kan du anvende den til at finde vej til
posterne. Hvis du vil gøre det rigtig svært, kan du lægge
folderen væk og kun bruge GPS’en.
Kortet
Et orienteringskort viser mange detaljer, som er markeret
med forskellige signaturer. Nord er altid op på kortet, og
målforholdet er her 1:3000, dvs. at 1 cm på kortet er 30 m
i virkeligheden.
Kortet i folderen kan downloades fra de nævnte hjemmesider.

Sådan scanner du QR-koderne:
Du kan scanne QR-koderne med din smartphone, hvis du
har et scanningsprogram, en såkaldt app.
En scannings-app finder du ved at søge på QR i enten Android Market/Google Play-butikken eller Apples App Store.

En oplagt familieaktivitet
”Find vej i Rønnebæksholm Park” er en oplagt familieaktivitet for alle generationer, hvor man kan få en
fælles kulturhistorisk og naturhistorisk oplevelse ved at
besøge posterne.
Turen kan afsluttes på en af picnicpladserne i parken
eller i Rønnebæksholms café, når der er åbent.
Se www.roennebaeksholm.dk
Også for børn, barnevogne og kørestolsbrugere
En del af posterne er placeret, således at de er lette at
finde for børn og nemme at komme til med en barnevogn eller klapvogn og dermed også et spændende
tilbud til kørestolsbrugere.
Find vej med GPS
Har du en GPS, kan du anvende den til at finde vej til
posterne. Hvis du vil gøre det rigtig svært, kan du lægge
folderen væk og kun bruge GPS’en.
Find vej i skolen
Ruten er velegnet til brug i undervisningen i historie,
dansk og tværfaglige forløb, men kan også anvendes i
biologiundervisningen. Søg på www.findveji.dk og
www.herlufsholm-orientering.dk/find-vej.htm, og
find flere informationer og ideer.
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Find vej i Rønnebæksholm Park
- og mærk kulturen
Posterne 11-20 i Rønnebæksholm Park
Posterne i parken rummer både en kulturhistorisk fortælling og
en naturfortælling. Posterne 21 og 31 er hjælpeposter ved start fra
Bendts Hoved.
Posterne 1-10 og 21-31 indgår i ”Find vej i Fruens Plantage og
Rønnebæksholm”. Kort og fortællinger kan downloades på
www.herlufsholm-orientering.dk/find-vej.htm
eller www.findveji.dk
Post 11: Bevoksningshjørne, NV (Robinie)
Natur: Robinie stammer fra Amerika og er for mange år siden ført
over Atlanten for at blive plantet som prydtræ. Robinietræet er
superstærkt og olieholdigt, så det er velegnet som tømmer, da det
kan holde til at være ude i al slags vejr.
Kulturhistorie: ”Om Rønnebæksholm fortæller Almuen, at den
skulle egentlig have ligget oppe ved Lothøv i Nærheden af Fredskoven, hvor der i gammel Tid blev gravet Grave og begyndt at bygge
paa Murerne, men hvad der opbyggedes om Dagen, blev om Natten flyttet derned, hvor Gaarden nu ligger (…)”. Uddrag fra bogen:
Noget om og fra Rønnebæk Sogn med Rønnebæksholm, 1861 af
Franziska Carlsen, søster til Rønnebæksholms ejer Marie Toft.
55° 13’ 14.48” N
11° 47’ 40.06” Ø
Post 12: Terrassehjørne (Herskabsstalden)
Kulturhistorie: Herskabsstalden er bygget i 1865 af de daværende
ejere, Heralda og Peter Collet, og her stod de fine ride- og køreheste, der ikke skulle bruges til det hårde arbejde i mark og skov. Bag
herskabsstalden løber Rønnebækken.
Historien fortæller, at Rønnebæksholm engang var omgivet af
vand, og at Rønnebækken har været vigtig for mølledriften på
stedet.
55° 13’ 15.06” N
11° 47’ 38.27” Ø
Post 13: Enligtstående træ (Kirsebærtræet)
Natur: Kirsebærtræet får mørkerøde bær med sten i, bærerne kan
både være søde og sure. Mange fugle spiser af dem, nogle spiser
endda stenene med. Disse sten efterlades i fugleklatterne, der
måske lander på god jord og spirer.
Kulturhistorie: I slutningen af 1700-tallet plantede Rønnebæksholms ejer, Ditlev Wedelsparre, en frugtplantage i parken.
Kirsebærtræet er fra hans tid. Det var også ham, der plantede
kastanjealléen og lindealléen.
55° 13’ 14,17” N
11° 47’ 41.75” Ø

Post 14: Stiknæk (Lindealléen)
Natur: Lindealléen er plantet i 1780’erne, altså for mere end 230
år siden. Nogle er gået ud og erstattet af nye, men langt de fleste
er virkeligt gamle – så gamle, at Danmark var under enevælde,
og kongen alene bestemte alt, dengang de blev plantet. Der har
groet lindetræer i mere end 8000 år i Danmark, og de har været så
almindelige, at tiden fra 6000-1000 før år nul kaldes for lindetiden.
55° 13’ 15.03” N
11° 47’ 44.36” Ø
Post 15: Sø, V-kant (Fiskedammen)
Natur: Søen blev gravet i 1780’erne. Man har dengang sikkert
sat karper ud her, så de rige har kunnet fiske for deres fornøjelses
skyld. Karpen kan blive lige så stor som en gedde, men hører ikke
hjemme i den danske natur. I dag er der ikke karper i søen mere.
Kulturhistorie: Fra søen er der et tydeligt udsyn til Rønnebæksholms hovedbygning og østfløj. Rønnebæksholm er opført
over lang tid, og historien går helt tilbage til 1321, hvor gården
nævnes i de skriftlige kilder. Sit nygotiske udseende fik gården efter
1840, hvor Marie og Harald Toft købte og omformede Rønnebæksholm.
55° 13’ 12.01” N
11° 47’ 44.05” Ø
Post 16: Bygningshjørne, SV (Venligheden)
Natur: Hvis man går op ad trappen og kigger ud over hegnet,
kan man se en klynge store, krogede egetræer, der har stået her
i mange år. Hvis disse træer kunne fortælle historie, hvad ville de
mon så berette?
Kulturhistorie: Venligheden er en pavillon, opført til N.F.S.
Grundtvig af Marie Toft og indviet i 1854. Grundtvig boede på
Rønnebæksholm fra 1851, hvor han blev gift med Marie, og indtil
1854, hvor hun døde. Han nåede derfor aldrig rigtig at tage pavillonen i brug.
55° 13’ 09.42” N
11° 47’ 46.32” Ø
Post 17: Hegnshjørne, SØ (Herregårdshaven)
Natur: Gå ind i haven og kig jer omkring. Her er mange forskellige
blomster, grøntsager, frugter og krydderurter. Måske er der lige nu
slet ikke noget, fordi det er vinter, eller måske er det hele bare små
grønne spirer – men så kom igen til sommer eller efteråret, hvor
der virkelig er knald på farverne.
Kulturhistorie: Herregårdshaven er en køkkenhave som i gamle
dage. I dag drives haven af Susågården, en virksomhed under Job-,
Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen i Næstved Kommune, hvis
mission er at servicere borgere, der er ledige.
55° 13’ 05.24” N
11° 47’ 49.05” Ø

Find vej i Rønnebæksholm Park
- og mærk kulturen
Post 18: Hegnshjørne, NØ (Kastanjealléen)
Natur: Kastanjetræerne er en del af en gammel allé fra 1870’erne.
Kastanjerne på disse træer hedder hestekastanjer og kan ikke
spises, som ægte kastanjer kan. Til gengæld er der mange dyr, som
gerne spiser dem. I gamle dage fodrede bønderne deres køer med
kastanjer.
Kulturhistorie: Kastanjealléen fører op til hovedbygningen, som
efter en omfattende renovering i 2001 blev taget i brug som udstillingssted. Herskabsstalden blev renoveret i 2010 og anvendes nu til
koncerter, foredrag og større møder og konferencer.
55° 13’ 06.95” N
11° 47’ 40.94” Ø

Post 20: Enligtstående træ (Ahorn)
Natur: Dette træ er meget gammelt, måske fra 1700-tallet. Ahorntræet er et almindeligt træ i Danmark. Ahorn sår sig selv ved at
kaste de mange frø og lade vinden bære dem væk fra modertræet,
så de kan spire og gro uden for dets skygge.
Kulturhistorie: Hovedbygningen minder lidt om en landsbykirke
med hvidkalkede mure, røde tegl og kamtakkede gavle. Det er
også meningen, idet Harald og Marie Toft lod sig inspirere af
kirken i Rønnebæk, da de i 1840’erne renoverede og ombyggede
Rønnebæksholm.
55° 13’ 10.60” N
11° 47’ 39.52” Ø

Post 19: Bevoksningshjørne, N (Parken)
Natur: Parken er fuld af skjulesteder for store og små. Her er vand,
her er åbne områder med græs, og her er buskads og store træer.
Det betyder, at der er gode leveforhold for mange forskellige dyr, fx
fugle, insekter, flagermus, egern og rådyr.
Kulturhistorie: Der findes et historisk litografi, som efter al sandsynlighed viser Marie Toft og hendes lille datter Heralda gå tur i
parken. Historien om Marie er også historien om en bemærkelsesværdig kvinde. Hun var en af de første i Danmark til at frasælge
jord til bønderne, og hun afholdt ulovlige vækkelsesmøder for
egnens fattige.
55° 13’ 09.35” N
11° 47’ 39.97” Ø

Post 21: Sten (Hjælpepost ved start fra Bendts Hoved)
55° 12’ 58,78” N
11° 47’ 31,76” Ø
Post 31: Bakketop (Hjælpepost ved start fra Bendts Hoved)
55° 13’ 01.49” N
11° 47’ 43.69” Ø

Deltagere i projektet:
Denne folder er udarbejdet af Herlufsholm Orienteringsklub i samarbejde med Rønnebæksholm og Næstved
Kommunes naturformidling og Dansk Orienterings-Forbund under ”Find vej i Danmark”.
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