
Fra Mosede Fort til Vellerup Vig
Gudernes stræde er en ca. 64 km lang vandrerute gen-
nem natur- og kulturhistoriske landskaber. Flere steder 
er der gode muligheder for små afstikkere og rundture. 
Langs hele ruten er der opsat vejviserpæle og omkring 
80 fortællepæle med med korte tekster der refererer til 
såvel det særegne i naturen som kulturen og lokalhisto-
rien.

www.gudernesstraede.dk
På hjemmesiden kan du:
– Se og printe kort over hele ruten med markerede
  fortællepæle.
– Læse alle pæleteksterne og se billeder fra ruten.
– Læse om Martien A. Hansens essay »Gudernes 
  Stræde« der har givet ideen, og ikke mindst navnet,
  til vandreruten.

Færdselsregler
Man skal vise hensyn over for dyre- og planteliv og over 
for de mennesker der bor langs ruten.
Bemærk at der visse steder på ruten er indskærpede 
færdselsregler. Disse er markeret på pælene. 

Offentlig transport
Der er gode muligheder for at komme til og fra Strædet 
med tog, bus, cykel eller bil. Der er togstationer i Karls-
lunde, Gadstrup og Lejre. Man kan komme med bus til 
f.eks. Snoldelev, Øm, Kirke Saaby, Kirke Sonnerup, Rye, 
Ejby, Kyndeløse og Kirke Hyllinge. 
(Se f.eks. www.rejeplanen.dk) 

Gudernes stræde
Denne folder dækker Gudernes 
stræde mellem Mosede Fort og 
Ramsødalen. Der er yderligere 
to foldere der dækker resten af 
Gudernes stræde.

Gudernes stræde er blevet til gennem samarbejde mellem Dan-
marks Naturfredningsforening i Lejre, Roskilde, Solrød og Greve, 
De historiske foreninger i Bramsnæs, Hvalsø og Lejre, samt Lejre 
Kommune, Roskilde Kommune, Solrød Kommune og Greve Kom-
mune. Projektet er støttet økonomisk med tilskud fra tips- og lotto -
midler til friluftslivet, Lokale Grønne Partnerskaber og Danmarks 
Naturfredningsforening.

www.dn.dk/lejre, www.dn.dk/roskilde, www.dn.dk/solroed, 
www.dn.dk/greve

Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Folderen er udgivet i 2009 af Danmarks Naturfredningsforening. 
Oplag: 10.000. Layout: Tove Skou Roer. Forsidefoto: Ib Søgaard. 
Tryk: Scanprint, Aalborg.

Følg med Guderne, når de 
går i land på Mosede Fort fra 
1914. Det var denne bastion, 
der skulle få fjenderne til at 
besinde sig, så det ikke gik 
som i fortiden, da Venderne 
og Englænderne uhindret 
gik i land her på Karlslunde 
Strand. 

Sving nu sydpå ad stranden med sommerens leg og 
latter, hvor førhen fi skere og hyrder havde deres dont. 
Inde i villakvarteret fandtes for hundrede år siden en 
stor gravplads fra romersk jernalder. Af og til dukker 
endnu fortidsspor op af sandjorden. 

Ved Møllebækkens gamle udløb drejer vi nu mod Brød-
mosen i Karlslunde, der både er et kongerige for natter-
gale og i datiden var egnens bedste tørveskær.
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Karlslunde Moses fredede græsningsfælled med pilekrat-
tet i baggrunden er det perfekte sted for ophold og egne 
veje. 

Undervejs til Korporalskroen passerer Guderne stedet, 
hvor Kilden i Silkemad altid sprang. En helligkilde var 
det vel. Borte er den, men minderne består. 

Under motorvejens bro-
dæk træder vi ind i dalen 
Ellesmad. Her bliver land-
skabet mere dramatisk og 
det hvælvede bakkedrag 
var i 1. verdenskrig be-
dækket med skyttegrave 
og pigtråd for at holde 
fjenden stangen. 

En oase på vor færd er Korporalskroen fra 1790, en 
gammel landevejskro, der kom hertil, da kongemagten 
havde befalet, at en statsvej skulle anlægges fra Tåstrup 
til Køge. Kroen lå førhen ved de sandede hjulspor ude 
på Karlstrup Strand, men fl yttede, da kunderne fl yttede 
til den gode vej. 

Gudernes Stræde går på tværs af alle de veje, der i dag 
forbinder Sjælland med København. Veje er der nok af, 
men allerede i oldtiden var der veje i samme retninger, 
hvor rækker af gravhøje vidnede om høvdinges magt og 
trafi kale forhold.

Karlstrup er en lille beskeden landsby, hvor kirken ligger 
nord for på et sted, der også var en stormandsgård med 
voldgrave og et forsvarstårn. Tag denne lille afstikker eller 
vælg i stedet at besøge det lille Stevns, Karlstrup Kalkgrav, 
der efter mere end hundrede års kalkbrydning lukkede og 
blev til et mægtigt rekreativt område med ørredsø.

Nu følger Guderne landevejen til Hastrup med det vide 
store udsyn over de store landbrugs veldrevne marker. 
Der er bonitet i Østsjællands muld. 

Guderne fortsætter til Havdrup 
Mose. Fra fugletårnet er der en 
formidabel udsigt over fugle og 
fæ, krat- og sivskove. De store 
vandfl ader skyldes til dels tidli-
gere tiders tørvegravning. 

Guderne går nu tilbage til landevejen og passerer Al-
berti-egen. Et fælt minde om økonomisk kriminalitet. Og 
på Roskildevejens sydlige side ligger Blodhøj, hvis navn 
nok kan få det til at gyse i én. 
Du kan også gå i Gudernes fodspor fra Hastrup direkte 
til Snoldelev. På nordsiden af landevejen ses fl ere store 
gravhøje.

I Snoldelev har vi kirken, hvorom der siges, at den er 
bygget over en trækirke, altså ældgammel og måske på 
gammel hedensk jord. 

Herfra kan man 
vælge at gå tilbage 
til den lille runde 
Snoldelev Mose 
med det rige fugle-
liv og dens heden-
ske fortid – eller 
gå videre vestover, 
forbi den store min-
desten med runer. 

Efter Guderne passerer Gadstrup 
Station med forbindelse til Køge og 
Roskilde går færden videre til den 
genopståede Ramsø, der sammen 
med Brordrup Mose og Ramsømagle 
Sø er kendt for et rigt fugleliv. Følg 
Guderne op i Fugletårnet, grib kik-
kerten og sæt den for det rigtige øje. 

Engkabbejeje

Det Lille Stevns, Karlstrup Kalkgrav

Havdrup Mose

Snoldelev Mindesten

Vibe



Her kommer belønningen. Rørhøgen og fi skeørnen 
har deres revier herude, og grågæs, ænder og andre 
svømmefugle holder til her i uforstyrret ro – medmin-
dre de talrige sangfugle synger igennem fra hver busk 
og krat. Med lidt held hører du når rørdrummen rører 
på sig.

En lille nødvendig sviptur forbi Ramsømagle og til Ramsø 
Søgård, hvis ikke du foretrækker at gå forbi Brordrup. 
Herude ved Søgården fortsætter Guderne mod Lejre 
med rig mulighed for kulturhistoriske svinkeærinder.

Guderne dvæler gerne ved 
den højtliggende Kirke Syv 
med fl ere anselige gravhøje 
i nabolaget, heraf den mæg-
tige Bavnehøj, hvor bavnen 
tændtes i fordums dage.

Gudernes stræde
Højby Huse – Mosede Fort  

Engrandøje

Kirke Syv



Signaturforklaringer
N

Signaturforklaringer

 Stiforløb

 Stiforløb med begrænsninger 
(fx cykling forbudt – se skiltning på stedet)

 Fortællepæl

      Målestok: 1:25.000
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