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Even-området
Afgrænsning
Even-området omfatter primært arealet umiddelbart nord for Ålestokgården og en stribe langs
Evens østlige bred syd herfor og helt mod syd strækkende sig mod rundkørslen ved
omfartsvejen/Karrebækvej. Dertil kommer arealer øst for ringvejen.
Arkæologiske og kulturhistoriske interesser
Dele af området er udpeget som kulturarvsareal af regional betydning. Som begrundelse for
udpegningen anføres bl.a.
Langs Evengrøften er der flere steder opsamlet flint, men indenfor det angivne areal findes ud over stenalderpladser
(sb. 44, 57, 98 og 102) endvidere en højrække langs åen samt én strækkende sig ind i landet (sb. 7-12 og 58)
ligesom der er registreret flere bopladsområder fra sten- og bronzealder i området (sb. 56, 60 og 99).

Den nordlige del af kulturarvsareal sb. 050707-113 ved Ålestoksgård
(markeret ved fuldoptrukket, rød streg)

Kysterne langs Karrebæk og Dybsø Fjorde fremviser nogle af Danmarks rigeste områder, når det
gælder bopladser fra stenalderen, i særdeleshed Ertebølletiden (den seneste del af
jægerstenalderen, ca. 5.500-4.000 f.Kr.). Det er dog ikke blot fjordkysterne, der fremviser rige
fund, men også bredderne af de tilløbende åer, herunder Even. Det udpegede kulturarvsareal
angiver kun en grænse for den hidtil kendte koncentration af flintredskaber og –genstande, men
det må formodes, at bosættelserne strækker sig langs hele Even, også udenfor kulturarealets
grænser.

2

I det let kuperede landskab umiddelbart øst for Even er ved flere arkæologiske undersøgelser
påtruffet bopladsspor ikke blot fra stenalderen, men også fra bronzealderen (perioden ca. 1.800500 f.Kr. og den ældre jernalder (ca. 500 f.Kr-400 e.Kr.) – jf. røde firkanter på indsatte kort.
Tilsvarende spor kan også forventes indenfor stort set hele det kommende skovrejsningsområde.
En enkelt af højgruppen ”Ålestokshøjenes” anlæg ses endnu som et markant fortidsminde i syd,
mens de øvrige er nedpløjede og kun kan anes i landskabet, eller er helt bortgravet i dag. Det
anbefales, at den eksisterende høj fortsat kommer til at fremstå åben og med indsyn, da en sådan
fremtoning er det nærmeste man kan komme det oprindelig tænkte i det moderne landskab. Det
må understreges, at de overpløjede høje stadig kan dække over væsentlige arkæologiske fund,
der muligvis vil ligge nær overfladen, og dermed være sårbare overfor ethvert anlægsarbejde på
arealet. Det må anbefales, at området underkastes arkæologisk forundersøgelse selv forud for
mere skånsomt udførte jordarbejder.

Fredede diger omkring Ålestoksgård (angivet med orange)

På arealet findes flere fredede diger. Disse bør bevares som synlige linjer i landskabet da de
angiver historiske, landbrugsmæssige og administrative grænser (således f.eks. diget mellem
Ålestoksgård og Gedebjerggård, der markerer sognegrænsen mellem Næstved og Herlufsholm
sogne). Digerne må ikke gennemskæres eller fjernes uden forudgående tilladelse.
Afværgeforanstaltninger
Arealerne omkring Ålestoksgård er meget rige på væsentlige arkæologiske fund, og det må
anbefale, at der forud for et kommende, ødelæggende jordarbejde foretages arkæologiske
forundersøgelser på området. Særlig sårbart er området mod syd omkring den bevarede gravhøj,
hvor rester af overpløjede gravhøje kan ligge meget nær den nuværende pløjezone. Hér bør
foretages forundersøgelser selv ved mindre ødelæggende jordarbejder.
Den fredede høj er både omgivet af en 2-meters sikkerhedszone og 100-meters fredningszone
indenfor hvilke der kræves tilladelse til større jordarbejder.
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Områdets fredede diger må ikke gennemskæres eller fjernes uden forudgående tilladelse.
Eventuelle formidlingsmuligheder
Stenalderens bopladser
Den brede ådal langs Even, der i stor udstrækning har været opsøgt af stenalderens folk til
bosættelse p.gr.a. de rige og forskelligartede ressourcer, der har fandtes (og findes!) her. Der
mangler desværre uddybende undersøgelser af stenalderens landskab i disse områder, men en
kommende skov som bagland for åens mere åbne arealer vil nok på mange måder kunne give
indtrykket af et ”oprindeligt” landskab og ressourceområde.
Oldtidens høje
Den bevarede oldtidshøj i syd vil være fortrinlig til at fortælle gravhøjenes historie, da den både
fremstår som et markant anlæg, og med sin beliggenhed højt i landskabet på randen af et
vandskel har en ”klassisk” topografisk placering.
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Vridsløse-området
Afgrænsning
Skovrejsningsområdet afgrænses mod nord af Vridsløsevej og landsbyen Vridsløse, mod vest af
Ringstedgade og mod syd af bebyggelsen i ”Instrument-kvarteret”. Mod øst rækker en smallere
udløber frem til Fensmarksvej.
Arkæologiske og kulturhistoriske interesser
Det kommende skovrejsningsområde er arkæologisk set ikke særlig velbelyst. Et par
undersøgelser i forbindelse med udstykningerne ved ”Instrument-kvarteret” har kun givet spredte
fund fra ikke nærmere daterede perioder af oldtiden samt stærkt nedslidte anlæg fra jernalderen.
Dette forhold skyldes dog formentlig, at de undersøgte arealer har været kraftigt dyrket gennem
mange århundrede, og oldtidens spor dermed bortpløjet af senere aktiviteter.

Kort med arkæologiske fund i området syd og sydvest for Vridsløse angivet
(nr. 6 angiver den overpløjede Ålshøj)

Oldtidshøje fra bronzealderen langs Susåen mod sydvest og rige gravfund fra både sten- og
jernalderen få hundrede meter øst for området angiver da også, at arealerne mellem Susåen og
den senere Vridsløse Landsby har været attraktive for bosættelse i forhistorien. Der kan derfor på
det kommende skovrejsningsareal forventes arkæologiske spor, også af væsentlig karakter.
Så vidt vides er der ikke efterretninger om arkæologiske fund ved eller på Øllebjerg, selv om det
vil være oplagt at forvente rester af en gravhøj på dette sted. Imidlertid skal det bemærkes, at der
vestligt på arealet tidligere er registreret en nu overpløjet gravhøj, kaldet ”Ålhøj” (jf. nr. ** på
fundkortet). Ligeledes berører områdets flig helt mod sydvest (omkring de kommende
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tilkørselsveje til omfartsvejen) et areal, hvor der i de seneste år er pløjet store sten op på
markerne. Disse sten stammer formentlig stammer fra overpløjede høje. Overpløjede høje kan
stadig dække over væsentlige arkæologiske fund, der muligvis vil ligge nær overfladen, og
dermed være sårbare overfor ethvert anlægsarbejde på arealet. Det må anbefales, at området
underkastes arkæologisk forundersøgelse selv forud for mere skånsomt udførte jordarbejder.
Sydvestligt i Vridsløse Landsby ligger Vridsløse Kirkeruin (del af kulturarvsareal sb. 04050756). Der er hér tale om en middelalderlig (romansk) kirke, der kort efter reformationen blev
opgivet, da Herlufsholm Kirke overtog sognekirkefunktionen. Kirkegården blev dog fortsat
benyttet til begravelser. Kirken har altid ligget åbent og synligt fra den gamle færdselsåre mellem
Næstved og Ringsted (nuv. Ringstedgade), og indsigt til ruinen bør også i fremtiden sikres.

Kommende skovrejsningsområde syd og sydvest for Vridsløse på kort fra anden halvdel af 1800-tallet
og fra 2004 (røde pile angiver udskftningsdiger, orange streg ”ligvejen”)
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Digerne indenfor det planlagte skovrejsningsareal er på kortene fra Danmarks Miljøportal ikke
angivet som fredet. Dette forhold bør dog undersøges nærmere inden det kan betragtes som
gældende. Under alle omstændigheder bør man i planlægningen af skov i området bestræbe sig
på at bevarer de eksisterende diger som synlige strukturer i landskabet. Dette gælder ikke mindst
diget, der forløber fra Vridsløse og i sydvestlig retning (angivet med rød pil på kortet ovenfor),
da dette dige er med til at tegne det forholdsvis velbevarede billede af en stjerneudskiftet landsby
(dvs. hvor markarealerne ved landbrugsreformen i slutningen af 1700-tallet er blevet fordelt til
de enkelte gårde som ”lagkagestykker” med udgangspunkt i den centralt beliggende landsby).
Denne udskiftningstype er karakteristisk for området omkring Næstved. Også diget omkring
Enggården tilhører formentlig udskiftningstiden, og angiver en såkaldt blokudskiftning, hvor en
af landsbyens tidligere gårde er flyttet helt ud fra denne og fået sit nye, firkantede (blokformede)
jordstykke markeret på denne vis.
Afværgeforanstaltninger
Potentielt set er der stor sandsynlighed for, at der findes arkæologiske spor på det kommende
skovrejsningsareal ved Vridsløse, og det må anbefale, at der forud for et kommende,
ødelæggende jordarbejde foretages arkæologiske forundersøgelser på området. Særlig sårbart er
området mod sydvest, hvor rester af overpløjede gravhøje kan ligge meget nær den nuværende
pløjezone. Hér bør foretages forundersøgelser selv ved mindre ødelæggende jordarbejder.
Det skal anføres, at både Vridsløse Kirkeruin og den fredede høj vest for Ringstedgade i sydvest
(angivet som nr. 3 på kortet med arkæologiske fund i området) udløser 100-meters
fredningszone, indenfor hvilke der kræves tilladelse til større jordarbejder.
Områdets diger, især de bevarede udskiftningsdiger, bør så vidt muligt bevares som synlige
strukturer.
Eventuelle formidlingsmuligheder
Vridsløse Kirkeruin
Den interessante, middelalderlige kirkeruin ved Vridsløse ligger umiddelbart op til
skovrejsningsområdet, og det vil være oplagt at formidle dette lidt oversete mindesmærke. Sagen
aktualiseres yderligere af, at ejer (Herlufsholms Gods) og Nationalmuseet planlægger en
restaurering af kirkeruinen.
Ligvejen
I det østlige del af skovrejsningsarealet (nær Fensmarksvej) forløb tidligere den såkaldte
”Ligvej”, der førte fra landsbyen Øverup og frem til kirken i Vridsløse. Ligvejen er i dag stort set
fuldstændig lagt under plov, men stykket, der gik gennem den kommende skov, kunne
forholdsvis enkelt genskabes, da forløbet er tydeligt angivet på ældre kortmateriale.
Diger fra udskiftningen
Udskiftningens jordreformer og landskabsændringer, der har betydning for det åbne lands
udseende helt frem til i dag, vil kunne formidles i ”Vridsløse-skoven”, om de eksisterende diger
bevares som synlige elementer i landskabet.
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Rønnebæk-området
Afgrænsning
Det kommende skovrejsningsområdes primære arealer strækker sig mellem Ny Præstøvej (ved
Fruens Plantage) og Rønnebæk Landsby samt mellem landsbyen og herregården
Rønnebæksholm. I sydvest (syd for Ny Præstøvej) er endvidere planlagt skov/slette langs
Rønnebækken og enkelte tilgrænsende arealer.
Arkæologiske og kulturhistoriske interesser
Der kendes ingen arkæologiske fund fra den nordlige, lavereliggende del af
skovrejsningsområdet mellem Rønnebæksholm og Rønnebæk Landsby. På ældre kort (jf.
nedenfor) fremgår det, at arealerne hér tidligere har henligget som fugtige drag, og derfor i
oldtiden formentlig ikke været attraktive til bebyggelse. Et væsentligt element ved denne del af
arealet er imidlertid remisen umiddelbart øst for Rønnebæksholm. Remisen fremtræder på det
ældre kortmateriale (jf. nedenfor) tydeligvis som en lille holm omgivet af fugtig eng/mose. Da
det nuværende Rønnebæksholm har middelalderlige aner, og middelalderlige herregårde ofte i
deres tidligste fase udgøres af en lille befæstning, er der muligt, at Rønnebæksholms tidligste
anlæg ligger på denne lille, beskyttede banke. Det må dog understreges, at der ikke er nogen
fund, der kan underbygge teorien, hvilket dog kan skyldes, at der aldrig er blevet foretaget
undersøgelser på den lille holm. I tilfælde af selv mindre dybdegående jordarbejder på dette sted
– selv blot oprydning og sanering i den nu stenfyldte remise – er det væsentligt, at museet
involveres for at vurdere, om der er tale evt. fundaments- eller voldrester på stedet. I tilfælde af,
at der er egentlige strukturer bevaret på holmen, vil disse være beskyttet af Museumslovens
paragraf 29e, og dermed fredet.

?

Kort med markering af arkæologiske fund indenfor det kommende skovrejsningsområde ved Rønnebæk
(12=gravplads og 3=sjøjfet gravhøj; med ”?” er det mulige voldsted markeret)
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Kommende skovrejsningsområde ved Rønnebæk på kort fra anden halvdel af 1800-tallet
og fra 2004 (orange cirkel angiver det mulige voldsted, rød raster kirkebyggelinje)
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Det mere kuperede areal sydøst for Bystævnet og sydvest for Rønnebæk Landsby, er for
størsteparten ukendt område arkæologisk set. Topografien med små højninger nær et vandskel
(Rønnebækken) er dog typiske områder for forhistorisk bosættelse og det kan forventes, at der er
bevarede bebyggelsspor på disse arealer. En vikingetidsgravplads udgravet i 1899 og en
overpløjet gravhøj (hhv. nr. 12 og 3 på fundkortet) understreger denne formodning, da
begravelser i oldtiden oftest blev foretaget i nærhed af beboelsesområdet. Endvidere angiver
flere flintopsamlinger langs Rønnebækken syd for skovrejsningsområdet, at Rønnebækkens
bredder har været opsøgt som bopladsområde i stenalderen. Dette forhold er især aktuelt for den
del af skovrejsningsarealet, der ligger syd for Ny Præstøvej.
En yderligere faktor, der bør tages hensyn til ved den kommende skovrejsning, er ikke at
forstyrre den gamle sammenhæng mellem herregården Rønnebæksholm og Rønnebæk Landsby.
De to bebyggelser er historisk set tæt sammenknyttede strukturer, hvis visuelle sammenhæng
ikke bør brydes af skovrejsningen, da man dermed vil miste forståelsen af det unikke
kulturlandskab på dette sted. I forvejen vil den tætte sammenhæng blive forstyrret af den
kommende omfartsvejs forløb, og forholdet bør ikke yderligere forværres. Også indsigten til
Rønnebæk Kirke, der er anlagt markant i landskabet, bør bevares. Der gøres i denne
sammenhæng opmærksom på den af kirken udløste kirkebyggelinje (angivet på kort ovenfor).
Afværgeforanstaltninger
Som udgangspunkt anbefales arkæologiske forundersøgelser på hele arealet i fald den
kommende skovrejsning udføres med dybdepløjning eller tilsvarende tilplantningsmetoder, der
medfører indgriben af jordlag under nuværende pløjezone. Særlig vigtigt er dette i området
mellem Rønnebæk Landsby og Ny Præstøvej samt arealerne langs Rønnebækken syd for Ny
Præstøvej, hvor der begge steder kan forventes forhistoriske bebyggelsesspor. Særlig sårbart er
området mod sydvest, hvor rester af den overpløjede gravhøj kan ligge meget nær den
nuværende pløjezone. Hér bør foretages forundersøgelser selv ved mindre ødelæggende
jordarbejder.
Særskilt skal nævnes, at Holmen umiddelbart øst for Rønnebæksholm kan indeholde væsentlige
arkæologiske spor, og at jord- og anlægsarbejde hér kun bør udføres i samarbejde med Næstved
Museum. Eventuelle anlægsspor på holmen kan betyde, at dette areal er fredet efter
Museumslovens paragraf 29e.
Der bør ved planlægningen af den kommende skovrejsning tages hensyn til den gamle symbiose
mellem bebyggelserne Rønnebæksholm og Rønnebæk By. Kulturhistorisk set vil det således
være meget uheldigt at afskære den historiske sammenhæng mellem herregård og landsby. En
sigtbræmme mellem de to strukturer bør opretholdes.
Eventuelle formidlingsmuligheder
Vikingetidsgravplads
Vikingetidsgravpladsen vil på stedet kunne formidles vha. plancher o.lign. Om den gamle
gravning er veldokumenteret nok til at man evt. kunne markere stedet mere nøjagtig, kan først
afklares efter et arkivbesøg på Nationalmuseet. Gravpladsen var bl.a. interessant derved, at flere
urnegrave fandtes indenfor en stensat cirkel. Flere af urnerne var ornamenterede og som
gravgave var bl.a. medgivet et spydblad. Vikingetidsbegravelser er endvidere generelt sjældne,
ikke mindst i det sjællandske område.
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Det tidligste Rønnebæksholm
Viser den lille remise øst for Rønnebæksholm sig at indeholde spor efter en tidlig borgholm, vil
der være rige muligheder for at formidle både Rønnebækholms historie og middelalderens tidlige
forsvarsværker generelt. Rønnebæksholm har endvidere haft et vigtigt vandmølleanlæg, der
ligeledes kunne formidles på stedet.
Forholdet mellem herregård/landsby
Ved Rønnebæksholm vil der være rige muligheder for at formidle den tætte sammenhæng
mellem herregård og landsby, der både i middelalderen og frem til 16/1700-tallet var
altafgørende for livsgrundlaget for herremand og bonde.
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