GADSTRUP – RAMSØ GÅRDE – RAMSØMAGLE –
GADSTRUP
Ruten er afmærket i terrænet nord, øst og vest for
Ramsøen. Syd for denne følges Gudernes Stræde.
Oplevelser på ruten
Gadstrup
Landsby, senere stationsby, tidligere egen kommune.
Gadstrup kirke er fra 1100-tallet med senere ændringer,
særligt tårnet, der blev bygget i 1300-tallet. Det har
striber af kalksten i munkestens-murværket. Døbefont i
granit fra kirkens ældste tid, inventar fra 1400- og 1600
tallet. Klokke fra 1504 med en herlig historie.
Brordrup Mose og Ramsømagle Sø
Naturområde, kan ses fra landevejen, men der er ikke
adgang fra nord, derimod fra fugletårnet ved sydøstsiden af Ramsømagle Sø.

sede Valdemar den Store på hans flugt fra Blodgildet i
Roskilde i 1137. Mindesten ved vejkrydset.
Ramsømagle Sø og Gadstrup Mose
Fugletårn ved Ramsømagle Sø. Fine udsigtsforhold fra
fugletårnet over Ramsøen mod vest. Natursti langs
mosen til Gadstrup.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Ringrutens længde er ca. 6 km. I alt går man:
– ad markveje: 1,5 km
– langs landevej uden cykelsti: 4,5 km
Transport
– Tog: Togforbindelse til Gadstrup station fra Roskilde/
   Køge (se rejseplanen. dk)
– Bus: Busstoppesteder i Gadstrup nr. 212 Roskilde/
   Hastrup (se busrutekort movia.dk mm.)
– Privatbil: Parkeringsmulighed på Svanevej overfor
   Åvænget i Gadstrup.

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,

Ramsø Søgård og Ramsøen
På Brordupvej ved broen over vandløbet fra Ramsøens
vestende er der ad en lille markvej en fin adgang til et
smukt udsigtsområde over søen mod øst. Der er fine
fugleforhold ved Ramsøen. På bakken ved sydsiden
af Ramsøen lå en befæstet stormandsgård i middelalderen, ruinerne er ikke synlige. Den antages at have
været flugtstedet for Valdemar den Store efter Blodgildet i Roskilde i august 1137. Vest for ved Søgård går
Gudernes Stræde videre gennem dalen.
Ramsømagle
Landsby. Her boede »Bryden« (forvalteren), som hu-

samt Lejre, Roskilde, Solrød og Greve Kommuner. Projektet
er støttet økonomisk med udlodningsmidler til friluftsliv, Lokale Grønne Partnerskaber og Danmarks Naturfredningsforening. Hovedfolderen blev udgivet i 2009 af Danmarks Naturfredningsforening og er genoptrykt i revidere udgave 2015.
Ringrutefolderne er udgivet i 2015. Tryk: Scanprint. Layout:
Tove Skou Roer. Forside: Eng-Kabbeleje. Foto: Bent Gottfredsen. Billedet til venstre: Ramsøen. Foto: Bjørn Petersen.
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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.
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