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SNOLDELEV – SALLØV – SNOLDELEV
Ruten er markeret i terrænet. Mellem lyskrydset ved 
Salløv Mølle  og Snoldelev følges Gudernes Stræde.

Oplevelser på ruten

Snoldelev
Snoldelev sogn er beliggende på den vestlige del af den 
frugtbare og skovløse moræneflade på det østlige Sjæl-
land, kaldet Heden. Snoldelev er en landsby fra tidlig 
middelalder. Kirken er fra 1100-tallet. Tidligere har der 
her ligget en stavkirke, måske fra Harald Blåtands tid, 
som viser at landsbyen da har haft en regional betyd-
ning. Fra Vikingetiden er der fund af grave og neden-
nævnte runesten.

Blodhøj og andre bronzealderhøje
Syd for Køgevej ligger den markante Blodhøj, en bron-
zealdergravhøj fra omkring år 1400 f.Kr. Oplysningsskilt 
ved Smedegade. Nær højen har der været en landsby –  
med gruber til madlavning – tilbage fra Bronzealderen.
I landskabet lige vest for Blodhøj ligger Tjørnehøj og 
Svinehøj, også fra Bronzealderen.

Salløv
Landsby fra Jernalderen og Vikingetiden. Navnet stam-
mer fra Jernalderen og findes som ordet Salhaukum på 
runestenen fra Snoldelev fra 800-tallet. En stor del af 
byen ejedes af Vor Frue Kloster i Roskilde i Middelalde-
ren.

Snoldelev Runesten
Der er sat en mindesten for den berømte runesten 
på Snoldelev bygade i byens vest ende. Selve rune-
stenen, som nu er på Nationalmuseet, har følgende 
inskription: kun:uAltstAin : sunaR : ruHalts : þulaR : ą 
salHauku(M)/(m) Dette betyder: Gunvalds sten, søn af 
Roald, thul på Salhøje. Stenen er udsmykket med både 
triskele (tre skjold) og soltegn/hagekors ved siden af 
indskriften, samt et ældre hjulkors (fra Bronzalderen). 

En »thul« kan formentlig oversættes med en taler eller 
en fremsigemand. 

Snoldelev Pesttjørn
Pesttjørnen ved siden af mindestenen er en af de meget 
få tilbageværende pesttjørne, som for 200 år siden blev 
sat over en nedgravning af pestramt kvæg. Tjørnen 
blev fældet ved en fejl i 2011, men fra rødderne skyder 
den gamle tjørn frem igen. 

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Ringrutens længde 5 km. Hele ruten går langs (mindre) 
landeveje uden cyklesti
 
Transport
– Tog: (se rejseplanen. dk) Gadstrup fra Roskilde/Køge.
– Bus: (På movia.dk findes busrutekort m.m.) Rute 220  
  Roskilde.
– Privatbil: Der er P-pladser ved Snoldelev kirke.

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. Projek-
tet er støttet økonomisk med udlodningsmidler til friluftsliv, 
Lokale Grønne Partnerskaber og Danmarks Naturfrednings-
forening. 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: Snoldelev Kirke. Foto: Jan 
Rasmussen.



Signaturforklaringer
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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.


