RINGRUTE 1 OG 2 VED ÅSTRUP
Ruten er ikke markeret i terrænet. Ruteforløbet i
Hestehaven følger Gudernes Stræde.

Rute 2
Går man ad rute 2 oplever man Aastrup Park, Dyrehaven og Rødebro. Fra ruten er der en flot udsigt over
Elverdamsdalen.

Oplevelser på ruterne
Rute 1
Hestehaven
Langs den vestlige udkant af Hestehaven ses op til fire og
fem dybe spor af en oldtidsvej. Inde i skoven findes flere
markante bronzealdergravhøje (Sneglehøj og Kighøj).

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Ringrute 1s længde er 6 km. I alt går man:

Aastrup Slot og Park
Slottet ligger på et dobbeltvoldsted. Den nuværende
bebyggelse går tilbage til 1600-tallet. Slottet ejes af
Det Grevelige Dannemandske Stift og tjente som bolig
for ugifte damer efter slægts og stands kriterier indtil
1985. Greve Dannemand var uægte søn af Frederik den
VI.Parken har flere søer og et lille vandfald. Den firkantede dam er en gammel mølledam. Rute 2 går gennem
Aastrups Park og Dyrehaven.

Ringrute 2s længde er 4,5 km. Ialt går man:
– ad skov- og markvej: 3 km
– langs landevej uden cykelsti: 1,5 km

Rødebro
Smuk granitbro fra midt i 1800-tallet. Navnet henviser
til at der er meget okker i omgivelserne.

– ad skov- og markvej: 4 km
– langs landevej uden cykelsti: 2 km

Parkeringsmulighed ved udkørslen fra skoven Hestehaven, når man kommer fra Landevejen (vej 155).
Begrænset p-mulighed over for indgangen til parken
på Åkandevej i nærheden af Rødebro.
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Elverdamsdalen
Dalen afvandede ved istidens afslutning et stort område
på Midtsjælland. Den indeholder mange kilder og store
forekomster af kildekalk eller frådsten, som egnens
ældste kirker er bygget af.
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GUDERNES STRÆDE
Gudernes Stræde er en ca. 64 km lang vandrerute gennem natur- og kulturhistoriske landskaber. Langs hele ruten er der opsat vejviserpæle
og fortællepæle med korte tekster om områdets
natur, kultur- og lokalhistorie.
På Gudernesstraede.dk kan du:
– Se og printe kort over hele ruten med og uden
   markerede fortællepæle.
– Læse alle pæleteksterne og se billeder fra ruten.
– Se nye ringruter.
– 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
   stioversigt Friluftsguiden.dk.

