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GØDERUP – RAMSØ GÅRDE – GØDERUP
Ruten er markeret i terrænet. Mellem Ramsø Søgård  
og jernbanen følges Gudernes Stræde.

Oplevelser på ruten

Gøderup
Gammel landsby. I en periode var den et trinbræt på 
Roskilde – Korsør jernbanelinjen.

Gøderup Huse
Husmandsstederne langs Kildevangsvej er opført på 
jord fra en gård i Gøderup.

Gøderup og Ramsømagle moser
Mose med mange 
kødfarvet gøgeurt. 
Ramsømagle Mose 
var oprindelig ud- 
stykket til hus-
mandslodder, som 
blev bebygget i  
midten af 1800- 
tallet. Efter 2. Ver-
denskrig begyndte 
man at opføre som-
merhuse i området.

Ramsø Gårde
Øst for Ramsø Søgård ved bredden af Ramsøen har lig-
get en befæstet stormandsgård fra middelalderen. Der 
er intet at se i dag.

Ramsøen 
Øst for Ramsø Søgård ligger Ramsøen. Søen blev 
drænet væk i 1804 og jorden blev anvendt til landbrug, 
indtil arealet blev opkøbt af staten og søen blev genop-
rettet i 1996.

Ramsødalen
Er fredet og er EF-Fuglebeskyttelsesområde.

Jernbanelinjen Roskilde–Korsør
Jernbanestrækningen blev anlagt i 1856. Jernbanebro-
en, hvor Langvad Å krydser banelinjen, er fra 1856 og 
er fredet. 

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Ringrutens længde 6,5 km. I alt går man:

– ad markveje og stier: 6 km
– langs landevej uden cykelsti: 0,5 km

Transport
– Privatbil: Der er P-plads i Gøderup.

Ramsødalen kan være fugtig; fornuftigt fodtøj anbefales.

Gudernes Stræde er blevet til i et samarbejde mellem Dan-
marks Naturfredningsforening i Lejre, Roskilde, Solrød og 
Greve, de historiske foreninger i Bramsnæs, Hvalsø og Lejre, 
samt Lejre, Roskilde,  Solrød og Greve Kommuner. Projektet 
er støttet økonomisk med udlodningsmidler til friluftsliv, Lo-
kale Grønne Partnerskaber og Danmarks Naturfredningsfor-
ening. Hovedfolderen blev udgivet i 2009 af Danmarks Natur-
fredningsforening og er genoptrykt i revidere udgave 2015. 
Ringrutefolderne er udgivet i 2015. Tryk: Scanprint. Layout: 
Tove Skou Roer. Forside: Langvad Å, Gøderup. Foto: Bjørn 
Petersen. Billder til venstre: Kødfarvet gøgeurt. Foto: Bent 
Gottfredsen.



Signaturforklaringer

 Gudernes Stræde – Stiforløb

 Ringrute

 Fortællepæl

      Målestok: 1:25.000
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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.


