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Sæt kryds, når du har besteget et bjerg.
Husk at notere bogstaverne på skiltene.   

Holtekollen 

Høbjerg 

Højbjerg

Høje Sandbjerg

Landsebakken

Lokes Høj

Maglebjerg 

Søllerød Kirkegård

Åsebakken 

RudersdalBjerge
Geologi, læring og motion.

RudersdalBjerge er 9 høje punkter i naturen i
Rudersdal med både en geologisk og en 
kulturel historie. De kan udforskes af store og 
små, unge og ældre, der vil have frisk luft og 
samtidig forstå, hvorfor landskabet er, som det 
er i dag. 

De højeste punkter opstod, da gletsjerne i 
slutningen af sidste istid (for 20.000-16.000 
år siden) skubbede jorden op foran sig og 
dannede randmorænebakker. Samtidig skar 
smeltevandstrømme fra gletsjerne sig ned i 
landskabet og formede lange, dybe tunneldale 
fra Øresund til Furesø. Den is, der smeltede 
sidst (dødis), skabte issø-bakker og 
dødishuller. Istiden efterlod således et 
landskab, hvor randmorænebakker og 
issø-bakker er højdedrag, mens tunneldale og 
dødishuller – evt. med søer – danner lavninger 
i en rolig moræneflade. 

I takt med at isen smeltede væk, hævede 
både landjorden og havet sig, og de stejle 
kystskrænter ved Øresund opstod for 8.000 
år siden, da havet i jægerstenalderen i nogle 
årtusinder steg hurtigere end landjorden.
www.oplev.rudersdal.dk/rudersdalbjerge

 
Ved hvert ‘bjerg’ finder du en pæl med en QR-kode. 
Scan koden og opdag mere om RudersdalBjerge.  

Vi har samlet en masse forslag til 
aktiviteter og læring.
Se dem ved at scanne QR-koden. 

Læg mærke til bogstaverne på skiltene.
Måske du kan danne et ord, der giver mening?  
www.oplev.rudersdal.dk/_____________________ 



 
Det 50 meter høje Holtekollen var et skihopanlæg i 
perioden 1943-80. Navnet er inspireret af skihopan-
lægget ‘Holmenkollbakken’ ved Oslo. 
Kan du forestille dig, at flyve ud over Holtekollen på 
dine ski?
 
Geels Bakke ude ved Kongevejen er faktisk en ‘falsk’ 
bakke. ‘Bakkens’ flade top, som Holtekollen er en 
del af, er en rest af et stort, oprindeligt plateau i 
den vestlige del af Rudersdal. Den falske bakke er 
udformet af istidens smeltevand, der skar sig ned i 
plateauet på alle bakkens sider.     

Prøv at gå op på toppen og kig ud. Der er mange 
veje op ad Holtekollen – vælg hver jeres vej, og se 
hvem der kommer først.

Du kan også lege udkigspost. Én skal blive på 
toppen – og de andre skal forsøge at snige sig op på 
toppen, uden at udkigsposten ser dem. Holtekollen 
er perfekt til at lege skov-stratego.

Se om du kan komme ned til bålhuset uden at 
bruge stierne. 
Du er velkommen til at bruge bålhuset, så længe 
du rydder op efter dig.

Holtekollen



Gik du op ad ‘Tusindtrapperne’? Høbjergstien, der 
går over bakken, danner ned mod Ravnsnæsvej en 
trappe, som kaldes ‘Tusindtrapperne’.

Prøv at tælle, hvor mange trin der egentlig er?
Hvor hurtigt kan du komme op og ned ad trappen, 
hvis du skynder dig?

2.000 kubikmeter vand er ca 4 svømmebassiner 
eller 2.000.000 liter mælk.  

Ved du, hvor meget vand det er godt at drikke hver 
dag?

Høbjerg

Når du står ved vandtårnet på toppen af Høbjerg, er 
du 68 meter over havets overflade.

Birkerød Vandforsynings vandtårn er fra 1959. 
Vandtårnet er 15 meter højt og rummer 2.000 kubik-
meter vand, hvilket er nok til at forsyne Birkerød i 
10-12 timer i tilfælde af en strømafbrydelse.

Høbjerg er en issø-bakke – eller rettere sagt to 
issø-bakker, der støder op mod hinanden.



                                                                                                    

På toppen af Højbjerg er du 82 meter over havets 
overflade. Fra østsiden af bakken kan du se helt til 
Sverige, når der ikke er blade på træerne. 

Højbjerg er en randmoræne-bakke, og ved foden 
af bakkens vestlige side ligger Løje sø. 
Søen er opkaldt efter den lille fisk løjen og 
ligger i et dødishul. Dødishullet er dannet efter 
en stor isklump, der blev efterladt, da istidens 
gletsjere smeltede bort for 16.000 år siden, og 
sidenhen selv smeltede helt væk. 

Højbjerg var et udflugtsmål for Kong Frederik d. VII 
(1808-1863), der ofte spiste frokost på Højbjergs top. 

Måske brugte han bordet, som du sikkert så på 
toppen?

Højbjerg er meget lang – hvor lang tid tager det dig, 
at gå fra den ende til den anden?

Sæt dig ved Løje sø og tæl hvor 
mange forskellige dyr og insekter 
du ser. 

Måske du kan se løjen? 

Højbjerg 



    

 
 

På Høje Sandbjerg kan du både se stenen fra en 
optisk telegraf samt et mindesmærke for den 
danske frihedskæmper Kaptajn Mollerup.

Ved du hvilket andet bjerg, der har en sten fra en 
optisk telegraf?

Hvor langt kan du se?  
Prøv at finde ud af, hvad det er, du kan se, og kig på 
et kort bagefter. Hvor langt væk er det?

Der er nogle rigtig gode klatretræer på vejen op til 
Høje Sandbjerg – så du dem?

På toppen af Høje Sandbjerg er du 85 meter over 
havets overflade.

Høje Sandbjerg er efter al sandsynlighed en særlig 
stor issø-bakke.

I klart vejr er der en fantastisk udsigt. Mod øst ser 
du øen Ven og den skånske kyst. Mod syd kan man 
i det fjerne se hen over Københavns tårne og spir – 
og faktisk også taget på Parken. Mod nord kan du se 
Høsterkøb Kirke. 

Høje Sandbjerg



  
 

    
Hvis du kigger over Rudesø neden for bakken, kan 
du i godt vejr, og når der ikke er blade på træerne,  
se helt til Nørreskoven i Farum.

Landsebakken er meget stejl ned i mod skoven.
Men hvilken side er egentlig stejlest?  
Kan du løbe ned af den uden at vælte?

Kender du Japetus Steenstrup? 
Du kan lære mere om Steenstrup 
ved at scanne QR-koden ved kortet 
på den modsatte side.  

Når du står på Landsebakken er du 68 meter over 
havets overflade. Landsebakken er en kort
randmorænebakke, der er dannet langs en isrand 
i omtrent sydøstlig/nordvestlig retning for omkring 
20.000 år siden.

Gennem tiden er der opstået en myte om fundet 
af en gammel lanse på bakken og deraf kommer 
navnet Landsebakken. Bakken er dog i 
virkeligheden opkaldt efter en helt almindelig 
skovrider fra midten af 1700-tallet, der hed 
Landsperg. 

 Landsebakken



 
  

  

     Ind i mellem har Øresund været tørlagt – du kunne 
gå tørskoet mellem Sjælland og Skåne og nøjes 
med at passere en rivende flod på din vej. De store 
ændringer i Øresund skyldes, at havets overflade 
og landjorden steg ude af takt, da istidens gletsjere 
smeltede bort.  

Hvilke dyr tror du, der levede i slutningen af istiden 
og i stenalderen? 
Hvorfor tror du egentlig, at det hedder Lokes Høj?

Kan du se stranden? 
Se hvor mange smut du kan lave eller byg en søjle 
af sten. Hvem kan lave den højeste søjle?

På Lokes Høj er du 25 meter over havets overflade.
Lokes Høj er en af de mange bronzealderhøje, som 
i oldtiden blev opført på kystskrænterne ud mod 
Øresund. 

Den stejle skrænt ved Lokes Høj er dannet i 
stenalderen for ca. 8.000 år siden, da havet stod 
4-5 meter over den nuværende kyst. I slutningen  
af istiden var havniveauet endnu højere. Når du 
står på Lokes Høj, står du faktisk omtrent i den 
højde, hvor vandet har været op til for ca. 16.000 år 
siden.

 Lokes Høj



 
                                                                                                       

Kong Christian d. VI (1699-1746) besøgte tit 
Maglebjerg med sin dronning Sophia Magdalene 
for at nyde udsigten over sit kongerige. Kongen 
anlagde jordvolden omkring bakken for at kunne 
være i fred.

Så du jordvolden på vejen op? 
Prøv at følge den rundt om Maglebjerg.

Træerne omkring Maglebjerg blev i sin tid skåret 
væk, så kongen kunne nyde udsigten i en bestemt 
retning. 
 
Prøv at lægge mærke til træernes tykkelse – 
 hvilken retning ville kongen gerne kunne se?

På toppen af Maglebjerg er du 91 meter over 
havets overflade, og dermed på Nordsjællands 
højeste punkt. 
 
Bakken er en randmoræne. Den er dannet langs 
randen af det isskjold, der for omkring 20.000 år 
siden lå helt fra Gribskov og ned over 
Nordsjælland.

Magle betyder stor og er almindeligt brugt i 
stednavne. Ifølge et folkesagn lyder det, at det 
 faktisk var jætten Magle, der tømte sine sko for 
jord i sin jagt på Loke, og dermed dannede bakken.

Maglebjerg



    

I gamle dage var der kun to veje mellem 
Nordsjælland og København, hvor bønderne kunne 
gå med deres varer, når de skulle til marked.

Én af dem var Hulvejen ved siden af kirkegården. 
 
Det var hårdt at slæbe varerne eller køre dem i 
oksekærre gennem hulvejen. 
Prøv eventuel selv at bære hinanden op og ned.

Ved Hulvejen kan du forresten også se, hvorfor 
Søllerød hedder, som det gør.

Når du befinder dig på det højeste punkt på 
Søllerød Kirkegård, er du 45 meter over havets 
overflade, ca. 25 meter over Søllerød sø.
 
Søllerød sø fylder en lavning i den lange tunneldal 
mellem Vedbæk og Furesø. Vejlesø i Holte samt 
Kalvemose og Langkæret i Øverød er også en del 
af tunneldalen, som var den oprindelige Rudersdal. 

Tunneldale opstår, når floder af smeltevand skærer 
sig ned i landskabet under en gletsjer.

Søllerød Kirkegård



 

    

Ved siden af Åsebakken ligger Vor Frue Kloster, der 
siden 1942 har huset en afdeling af Benediktiner-
ordenen. Ordenen er en af de ældste klosterorden-
er, der har sin oprindelse fra den hellige Benedikt, 
som levede fra ca. 480-547.

Åsebakken er som sagt kendt for sine forrygende 
solnedgange. Sæt dig ned og tegn nedgangen, som 
du tror den ser ud.

Se, hvor hurtigt du kan cykle eller gå op ad 
bakken.

På Åsebakken er du 65 meter over havets 
overflade. Bakken er 515 meter lang og har en 
gennemsnitsstigning på 5,2%. Det er med til at gøre 
Åsebakken til en god bakke for motionscyklister. 

Åsebakken er nordspidsen af en randmoræne-
bakke. Du kan følge randmorænerne videre nord på 
helt op til Hillerød, hvor du ser teletårnet i  
St.  Dyrehave i det fjerne.

Åsebakken er det bedste sted til at se solnedgange 
og holde hånd med sin kære.

 Åsebakken



 RudersdalBjerge 





 
                                                                                                       

RudersdalBjerge er blevet til i samarbejde med 
idrætsfaglærer og Nordic Walking coach 
Marianne Lund og geolog Steen Andersen. 
 
RudersdalBjerge er støttet af:

Bjergpasset er udviklet til RudersdalRutens 
 Univers. 

RudersdalRutens Univers er et motions-, natur-og 
oplevelsesunivers, som bl.a. består af en maraton-
rute, kortere rundture, aktivitetsoaser, en eventyr-
skov og sundhedsplads med redskaber. 
 
Uanset om du er til gåture, cykelture eller løb og 
om du er kultur-, natur- eller historieinteresse-
ret, eller blot ønsker at koble af i naturen, så har 
RudersdalRutens Univers noget at byde på – både 
for børn og voksne. Tag ud i det fri og få en aktiv 
naturoplevelse i et smukt og varietet landskab 
med afvekslende natur. 
 
Se mere på www.rudersdalruten.dk 
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