
 

 

 

Hirke Helsinge og Mullerupstenene. 

 

Turens længde: Ca. 15 km. Ingen bakker 

Start: Gørlev Turist bureau  

 

Kør ad Kirkevangen, forbi Gørlev kirke. Kirken rummer to af 

landets fineste runesten. Kirken er vejkirke og er åben april-

oktober mandag – lørdag kl. 8 – 16. Til venstre passeres Gørlev 

Kommunekontor samt Gørlev Idrætsefterskole. Ved rundkørselen  

køres lige over og fortsættes mod Kirke Helsinge. 

 

Her bør man aflægge kirken  et besøg. Denne er bygget i 1200 

tallet, men er i tidens løb blevet udvidet flere gange og i dag 

fremstår den som en stor flot 3-skibet kirke – hvilket også har 

givet den tilnavnet Vestsjællands domkirke. Det meste af 

kirkens inventar kan føres tilbage til 1500 tallet, og kirken er 

absolut seværdig. Den er åben fra d. 1. maj til d. 30. september kl. 

10 – 16. Er man yderligere interesseret i kirken kan der købes et 

mindre hæfte på Turistbureauet for under 5 kr. 

 

Herefter fortsættes til Mullerup by, hvor man tager den første vej 

på venstre hånd – Toelstangsvej. Ca. 1,5 km fremme drejes til 

højre af Stenmosevej mod Mullerupstenene . Ca. 1,5 km 

fremme ligger der en p-plads med vejviser til stenene.  

 

De 2 tavler der er anbragt her, fortæller om Mullerupfundene 

(Maglemosekulturen). Bopladsen, der lå her, blev udgravet 

omkring år 1900. Maglemosekulturen, som også tit bliver kaldt 

for Mulleruptiden, strækker sig fra omkring år. 7500 til 6000 f. 

Kr. Kunne man tænke sig yderligere information om fundene, er 

der mulighed for at få en folder på Turistkontoret. 

Når man når tilbage til køretøjet returneres til Toelstangsvej og 

her drejes til højre mod Rye ad Pileagervej, og man følger blot 

skiltene til Gørlev.  

 

 

 Alternativ rute: 

Hjemturen til Gørlev kan også køres over Mullerup Strand, 

hvilket forlænger turen med ca. 9km. 

 Kør Tilbage til Mullerup by. Sving til venstre gennem byen og 

drej efter ca. 300 m. til højre mod Mullerup strand og havn. På 

vejen mod havnen passeres Mullerup Gård (ikke tilgængelig). 

Kør ud på havnen , der i dag bruges til lystbåde. Før i tiden blev 

den brugt til udskibning af sukker fra fabrikken i Gørlev. Fra 

havnen er der fin udsigt over Storebælt til Reersø og Musholm. 

Endvidere kan man også se pylonerne på Storebæltsbroen 

 

Kør videre frem ad vejen til venstre mod Dalby. I Dalby drejes til 

venstre mod Reersø. Ca. 200 m. længere fremme fører en sti til 

venstre op på Rævehøj . Denne rummer Danmarks højeste kammer 

(2,54m) og dette er åbent. Fra toppen er der en meget fin udsigt til 

alle sider. 

 

Vejen følges videre mod Reersø, og ved Landbrugsmuseet 

Fløjgården(privatejet) drejes til højre mod Vinde Helsinge, en 

hyggelig lille landsby, og her kan man blot følge skiltene mod 

Gørlev. 

 

Vejen fra Mullerupstrand til Fløjgården er en smule bakket, men 

giver til gengæld en pragtfuld udsigt over Storebælt, og i klart vejr 

ses Fyn i baggrunden. 

 

 

God fornøjelse. 

 


