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Der er mange muligheder med
Find vej i Fruens Plantage og Rønnebæksholm
Naturvandring og/eller kulturhistorisk vandring
På en del af posterne tilbydes en naturfortælling og/eller en kulturhistorisk fortælling. Det gælder alle poster i Rønnebæksholm
Park og halvdelen af posterne i Fruens Plantage. Et udpluk kan læses i folderen her. Du kan høre fortællingerne i fuld længde,
indtalt af Peter Holst ved at scanne QR koden på posten eller du kan hente app’en TravelTales til android og iPhone.

Find vej med appen TravelTales - sådan gør du
Installer TravelTales og vælg turen ’Fruens Plantage Natur-tur’ fra listen der
hedder ’Find vej i DK’. Posterne er markeret på kortet her i folderen og lydfortællingen begynder automatisk når du finder posten. Husk at skru op for
lyden og tænd for telefonens GPS.
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Scan QR-koden her og hent appen TravelTales.
(scanningsprogram findes også i Appstore og på Google Play).

Quiz med mobilen - sådan gør du:
Er du rigtig klog? du kan teste din paratviden med mobil-quizzen.
Scan QR koden, eller søg under ’Fruens Plantage’ på www.findveji.dk. Ved hver post på quizruten får du et
spørgsmål, når du har indtastet postens bogstavkode, som fremgår af postskiltet.
Opgiver du at finde posten, kan du alligevel få spørgsmålet og fortsætte quizzen ved at bruge koden PAS
Du kan også gå direkte til teksten, samt kort og ruteforslag på Herlufsholm Orienteringsklubs hjemmeside:
www.herlufsholm-orientering.dk/find-vej.htm

m
o
b
i
l
q
u
i
z

Startsteder – Parkeringsmuligheder
Start 1 ’S1’ - Fruens Plantage:
Parkeringspladsen ved ”Bendts Hoved”,
nord i skoven.
Start 2 ’S2’ - Fruens Plantage:
Naturpladsen i den vestlige del af skoven.

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

Start 3 ’S3’ - Fruens Plantage:
Parkeringspladsen ved ”Skovgrillen”, syd
i skoven.
Rigtig god fornøjelse!

Find vej - for sjov - for alle!

www.findveji.dk

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”.
Kulturhistoriske tekster: Dina Vester Feilberg,
Rønnebæksholm
Naturtekster: Helen Holm, Næstved Kommune
Fotos: Erik Torm, Herlufsholm Orienteringsklub
Kort: Svend-Erik Munck, Herlufsholm Orienteringsklub
Redaktion og koordination: Erik Torm, Herlufsholm
Orienteringsklub
Layout: Dansk Orienterings-Forbund
Korrektur: Louise Urth Olsen
Web: Erik Torm, Herlufsholm Orienteringsklub

Hvad er Find vej i Danmark?
En oplagt familieaktivitet

”Find vej i Danmark” er en forenklet udgave af orienteringsløb, hvor man skal finde vej til de poster, der er markeret på kortet med en cirkel og
et postnummer. Hver post har en unik bogstavkode som kan noteres som bevis for at posten er fundet. På www.findveji.dk kan postkoderne
registreres og der kan dystes om at komme til tops i Find vejs Hall og Fame. Du kan også finde vej med din smartphone, læs mere om det på
modsatte side.
”Find vej i Fruens Plantage og Rønnebæksholm” er en oplagt familieaktivitet for alle generationer, hvor man kan få en fælles naturoplevelse eller
kulturhistorisk oplevelse ved at besøge de poster på kortet, der har en fortælling tilknyttet.
Turen kan afsluttes på en af picnicpladserne i plantagen, i parken eller i Rønnebæksholms café, når der er åbent. www.roennebaeksholm.dk

Motionsløb og orienteringsløb

Nogle poster er rene orienteringsposter og kan sammen med de øvrige poster bruges, hvis man benytter kortet til motion og løb. Kort med ruter
i forskellig sværhedsgrad kan downloades på: www.herlufsholm-orientering.dk/find-vej.htm
Der er alt fra børnevenlige ruter, barnevognsruter til motionsruter og orienteringsløbsruter i forskellige sværhedsgrader. og du kan også vælge at
finde posterne ved hjælp af GPS.

Find vej i skolen

Du kan også bruge turen i idræt, dansk, biologi, tværfaglige forløb og selvfølgelig i historieundervisningen. Som lærer kan du selv få adgang til at
lægge opgaver på posterne, som eleverne skal løse med mobiltelefonen. Søg på www.findveji.dk og www.herlufsholm-orientering.dk/find-vej.
htm og find flere informationer og ideer.

Kortet

Et orienteringskort viser mange detaljer, som er markeret med forskellige signaturer. Nord er altid op på kortet, og målforholdet er her 1:6.000,
dvs. 1 cm på kortet er 60 m i virkeligheden.

Find vej i andre steder

Der er knyttet en særlig folder til ”Find vej i Rønnebæksholm Park”, hvor der er yderligere et par poster at finde. Og flere steder omkring Næstved
er der kort og poster. Find alle Danmarks Find vej tilbud på

www.findveji.dk

Post 1-10 i Fruens Plantage
Posterne 3, 4 og 5 har primært en kulturhistorisk fortælling. Resten af
posterne rummer en naturfortælling.
Post 1: Udløber (Bakkekammen)
Kammen her er en af de mindre, kun 25 meter over havets overflade.
Højeste sted i skoven er 53 meter. Bakkekammen er dannet i istiden for
15.000 år siden, hvor den er aflejret i en smeltevandsstrøm under isen.
55° 12’ 52.14” N 11° 47’ 44.23” Ø
Post 2: Sti/bevoksningsgrænse (Bøgeskov)
I lavningen står en gruppe gamle bøgetræer. Bøgetræet er et af de almindeligste træer i Danmark, og træet bruges til fx møbler, gulve og brænde.
Bøgetræets frugter kaldes bog. Om efteråret er der mange nedfaldne
bog, og du kan tage en smagsprøve.
55° 12’ 40.56” N 11° 47’ 53.38” Ø
Post 3: Mindesten (Marie Tofts mindesten)
Marie Toft var en elsket og respekteret ejer af Rønnebæksholm fra 184054. Som enke giftede hun sig med salmedigteren N.F.S. Grundtvig, men
de opnåede kun få år sammen. Hun lagde navn til Fruens Plantage, og
taknemmelige bønder rejste mindestenen.
55° 12’ 31.16” N 11° 48’ 14.73” Ø
Post 4: Sten (Mindesten for ridehesten)
Stenen er et minde over hesten His Ex. Den blev født i England i 1925
og levede indtil 1942, efter at have vundet 10 danmarksmesterskaber
fra 1932-42 samt en række udenlandske præmier, bl.a. flere olympiske
medaljer.
55° 12’ 29.28” N 11° 48’ 13.19” Ø
Post 5: Bygningshjørne, SØ (Jagthytten)
Hytten er bygget i 1915 af Rønnebæksholms ejer Holger Collet og
hans kone, Polly. De havde begge norske aner, derfor blev hytten opført i
norsk stil. Hytten brændte for nogle år siden, men blev i 2007 genopført
efter de gamle tegninger.		
55° 12’ 28.28” N 11° 48’ 15.49” Ø

Post 6: Stisammenløb (Dødishul)
Dødis er is, der er knækket af og ikke længere hænger fast i den store
ismasse, der er i bevægelse. I lavningen her har store stykker dødis ligget og skurret, mens vandet er strømmet på begge sider af dem.
55° 12’ 29.61” N 11° 48’ 05.02” Ø
Post 7: Stisammenløb (På den flade top)
På åsens flade top kan man se næsten hele åsens bredde ved at kigge
ned langs træerne. Åsen er 125 meter bred på toppen, og 400 meter
bred i bunden. Isen har været endnu højere, helt op til 2 km tyk.
55° 12’ 35.21” N 11° 47’ 49.10” Ø
Post 8: Enligtstående træ (Kæmpepoppel)
Poppeltræet her er af arten pyramidepoppel, og det er cirka 200 år
gammelt. Det er plantet enten som prydtræ for at pynte i skoven eller
som gavntræ, så man kunne fremstille redskaber af veddet til brug i
landbruget eller indenfor i huset.
55° 12’ 33.97” N 11° 47’ 43.00” Ø
Post 9: Stisammenløb (Sandet)
Her kan man se sandet, som åsen er dannet af. Mærk, hvor fint det er.
Sandet er blevet transporteret med isen for mere end 15.000 år siden
og er endt her, da isen smeltede. Kig også på skoven, som har præget
landskabet, efter at isen er forsvundet.
55° 12’ 43.81” N 11° 47’ 39.64” Ø
Post 10: Sti/lavning (Om åsen)
Fra denne lavning kan man kigge op på endnu en bakke. Bakken er 25
meter høj og kaldes Bendts Hoved. Tidligere hed denne del af skoven
Hovedmoseskov. I dag er det alene navnet på den del af skoven, som
ligger på den anden side af jernbanen.
55° 12’ 56.58” N 11° 47’ 29.40” Ø

Post 11-20 i Rønnebæksholm Park
Posterne 12, 13 og 19 er ikke medtaget i denne folder, men kun i folderen til ”Find vej i Rønnebæksholm Park”.
Posterne i parken rummer både en kulturhistorisk fortælling og en naturfortælling.

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: Der knytter sig en række myter til egnen og Rønnebæksholm, som er mundtligt overleveret af datidens almue.
De er indsamlet og nedskrevet af Franziska Clausen, en søster til
Marie Toft, i bogen: Noget om og fra Rønnebæk Sogn med Rønnebæksholm, 1861.
			
55° 13’ 14.48” N 11° 47’ 40.06” Ø
Post 14: Stiknæk (Lindealléen)
Natur og kulturhistorie under ét: 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 tale, hvad ville de mon så berette?
Kulturhistorie: Venligheden er en pavillon, opført til N.F.S. Grundtvig af Marie Toft, indviet i 1854. Grundtvig boede på Rønnebæksholm fra 1851, hvor han blev gift med Marie, 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

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 21-31
De resterende poster har ingen fortælling tilknyttet, men indgår i
muligheden for GPS-orientering og i de forskellige orienteringsløbs
ruter, som man kan downloade fra hjemmesiden
www.herlufsholm-orientering.dk/find-vej.htm
eller på www.findveji.dk
Post 21: Sten
55° 12’ 58.78” N - 11° 47’ 31.76” Ø
Post 22: Sten
55° 12’ 50.58” N - 11° 47’ 32.34” Ø
Post 23: Digeknæk
55° 12’ 43.02” N - 11° 47’ 34.50” Ø
Post 24: Stisammenløb
55° 12’ 39.64” N - 11° 47’ 42.92” Ø
Post 25: Skrænt
55° 12’ 34.87” N - 11° 47’ 42.30” Ø
Post 26: Stiknæk
55° 12’ 27.80” N - 11° 47’ 52.93” Ø
Post 27: Hul
55° 12’ 25.04” N - 11° 48’ 16.56” Ø
Post 28: Stisammenløb
55° 12’ 27.38” N - 11° 48’ 20.35” Ø
Post 29: Lavning, S
55° 12’ 36.49” N - 11° 47’ 52.96” Ø
Post 30: Slugt
55° 12’ 43.65” N - 11° 47’ 54.37” Ø

