
Gudernes stræde 
Kirke Såby – Vellerup Vig  Gudernes Stræde

Denne folder er den ene af i alt 
3 foldere, der beskriver hele 
det 64 km lange stiforløb, kal-
det Gudernes Stræde, mellem 
Mosede Fort og Vellerup Vig.

GUDERNES STRÆDE
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. De er markeret med vejviserpæle og vist 
på kortet. Andre rundture vil komme til senere.
Langs hele ruten er der opsat vejviserpæle og fortælle-
pæle med korte tekster om områdets natur, kultur- og 
lokalhistorie.

På Gudernesstraede.dk kan du:
– Se og printe kort over hele ruten med og uden mar- 
  kerede fortællepæle.
– Læse alle pæleteksterne og se billeder fra ruten.
– Se nye ringruter, der er blevet etableret efter tryk- 
  ningen af denne folder.
– Læse om Martin A. Hansens essay »Gudernes  
  Stræde«, der har givet ideen og ikke mindst navnet  
  til vandreruten.
– Finde nyttige links, blandt andet i den regionale sti- 
  oversigt Friluftsguiden.dk.

God skik på Gudernes Stræde
– Tag hensyn til dyr, planter og mennesker. Hjælp med  
  at passe på værdierne langs ruten.
– Vis hensyn til mennesker og vildt – hold hunde i snor!
– Oplever du problemer eller har du spørgsmål til  
  Gudernes Stræde, hører vi meget gerne om det på  
  gudevenner@gmail.com
– Bemærk at der visse steder er særlige færdselsregler.

Offentlig transport
Det er nemt at nå frem til Gudernes Stræde med tog, 
bus, cykel eller bil. Der er togstationer i Karlslunde, 
Solrød, Gadstrup, Hvalsø og Lejre. Der er bus til f.eks. 
Snoldelev, Øm, Kirke Såby, Kirke Sonnerup, Rye, Ejby, 
Kyndeløse og Kirke Hyllinge. (se rejseplanen.dk og 
movia.dk)

LANDSKABER (se også fredninger.dk)
Ådale 
– Ejby Ådal mellem Ejby og Kyndeløse Sydmark.
– Vejlemølle Å mellem Egholm Skov og Vellerup.

Bakkeland med udsigt
– I Ryegård Dyrehave (ad den stiplede rute) møder  
   man et meget bakket landskab med fine udsigter 
  over Holbæk Fjord.
– Mellem Ejby og Kyndeløse Sydmark er der fine 
  udsigter over Holbæk Fjord og Ejby Ådal.

BOTANISK OG ORNITOLOGISK  
INTERESSANTE OMRÅDER
Ryegård Dyrehave
– Meget fint overdrev og gammel bøgeskov.
– Kirkemose i Ryegård Dyrehave. Ekstremfattigkær  
  (man frarådes at bevæge sig ud i mosen af hensyn til  
  den sårbare vegetation). Fredet EF-habitatområde.

Ejby Ådal  
– Meget rig flora med strandoverdrev, fersk eng, tørre 
  bakker og varieret overdrev. Fredet EF-habitatområde.

FORHISTORISKE OG HISTORISKE  
SEVÆRDIGHEDER
Forhistorisk tid
Jættestuer
I Ejby findes flere jættestuer fra Bondestenalderen. Man 
passerer en af dem, hvis man går ad den længere rute 
efter Ejby til højre ved Lindegård. Den anden jættestue, 
Møllehøj der er en dobbelt jættestue, kommer man forbi 
inde i sommerhusområdet, Kyndeløse Sydmark. 

Gravhøje
Markante bronzealdergravhøje imellem Kirke Såby og Ve-
ster Såby, i Hestehaven og i området omkring Ryegård.

Historisk tid
Landsbymiljøer
Kirke Såby, Vester Såby, Kirke Sonnerup, Ejby (Afstikker 
på 1 km til Ejby Havn) og Kyndeløse.

Middelalder 
Kirke Såby Kirke
En af Sjællands ældste kirker, bygget delvis af frådsten. 
Kalkmalerier. Kirken er formodentlig opført af Hvide-
slægten.

Kirke Sonnerup Kirke
Kirken er delvist opført af frådsten.

1500-tallet
Aastrup Kloster
Herregård fra 1500-tallet. Idag ejet af Det grevelige 
Dannemandske Stift (Kun adgang til parken). (Afstikker 
på 2 km fra Vennelyst, sydvest for Vester Såby).

Trudsholm
Herregård fra 1551 (ingen adgang til bygningen). 
(Afstikker på 2 km fra Vinterhus mellem Dyvelslyst og 
Kirke Sonnerup).

Ryegård
Herregård fra 1573, nu nedrevet, kun slotsholmen er 
tilbage på nordsiden af Munkholm-vejen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Mellem Kirke Såby til Vellerup Vig er der 27 km. I alt 
går man:  

– ad stier/skovveje: 5 km
– ad villaveje/grusveje: 7 km
– langs veje med separat cykelsti: 5 km
– langs veje uden cykelsti: 10 km

Vejstrækningen fra Ryegård mod vest, Munkholmvej, er 
forholdsvis smal og kan være ret trafikeret i perioder.

Undlad venligst at cykle, hvor stiforløbet er markeret 
med en stiplet linje!

Transport
– Tog: Regionaltog fra Roskilde/Holbæk til Hvalsø  
  Station (se rejseplanen.dk). 
– Bus: (se movia.dk for busrutekort m.m.). 
  Busstoppesteder: Kirke Såby Skole, Bogøvej i Kirke  
  Såby, Vester Såby, Dyvelslyst, Kr. Sonnerup, Ryegård/ 
  Rye, Ejby, Kyndeløse, Vellerup.
– Privatbil: Der er P-pladser ved Kirke Såby Kirke,  
  i Kirke Sonnerup, Ejby, Kyndeløse og ved Vellerup  
  Kirke.

Gudernes Stræde er blevet til i et samarbejde mellem 
Danmarks Naturfredningsforening i Lejre, Roskilde, 
Solrød og Greve, de historiske foreninger i Bramsnæs, 
Hvalsø og Lejre, samt Lejre Kommune, Roskilde Kom-
mune, Solrød Kommune og Greve Kommune. (dn.dk/
solroed, dn.dk/lejre, dn.dk/roskilde, dn.dk/greve,  
bramsnaeslokalhistorie.dk, egnshistoriskforening-hvalsø.
dk og lejre-historiske-forening.dk)

Projektet er støttet økonomisk med tilskud fra Tips- og 
Lottomidler til Friluftslivet, Lokale Grønne Partnerskaber 
og Danmarks Naturfredningsforening. Folderen blev ud-
givet i 2009 af Danmarks Naturfredningsforening.  
2. reviderede udgave: 2015. Oplag: 10.000. Tryk: Scan-
print. Forside: Kystskrænter ved Ejby Ådal. Foto: Ole 
Malling og Bent Gottfredsen. Layout: Tove Skou Roer. 

Ejby Havn

Helleristninger
Helleristningssten 
fra Bronzealde-
ren i Kirke Såby 
Kirkes mur.
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