
Rundtur på 3,7 km Bredde- og længdegrader UTM32-koordinater Højde
Alfa Beta N E meter

Start på P-plads ved Borgedalsvej 56 08 36.533 9 37 11.131 6222219 538517 40
Nyd udsigten fra toppen af Sindbjerg 56 08 51.658 9 36 29.285  6222683 537783 103
Laveste punkt på ruten, 
P-plads ved Borgedalsvej 56 08 36.439 9 37 11.571 6222219 538517 40

Antal højdemetre, som tæller med i konkurrencen for registrerede bjergbestigere 83

Jeg fandt følgende 3-cifrede talkoder på min tur Kode ved P-plads: Kode ved top:

Bestigning af Sindbjerg/Stoubjerg

Sindbjerg og Stoubjerg hedder de to markante bjergtoppe 
nord for Borresø. Sagnet fortæller, at Sindbjerg og Stou-
bjerg er lagt på Sejs Hede af to rivaliserende kæmper, 
som havde behov for steder at hvile sig imellem deres 
kampe.

Sindbjerg og Stoubjerg hørte oprindeligt til en landbrugs-
ejendom, men i 1910 solgte ejeren bakkerne til fabrikant 
Hammer og redaktør Sophus Sørensen, Silkeborg Avis. 
De købte dem for at bevare de prægtige bakker i deres 
daværende form og tog ydermere initiativ til en fredning af 
bakkerne. Fredningen blev siden udvidet med en fredning 
af Sejs Hede – så i alt er 56 ha fredet. Der står i dag en 
mindesten om dette initiativ på toppen af Stoubjerg.

Bakkerne har sandsynligvis i århundreder ligget hen som 
lyngklædte bakker. Fredningen skal sikre, at de også 
fremover forbliver lyngklædte, og at udsigten fra bakkerne 
til bl.a. Himmelbjerget bevares. 

I det åbne hedelandskab kan man se begge de to bjerge 
i hele deres majestætiske fremtoning. Det virker næsten 
uoverstigeligt at skulle forcere en så vanskelig forhindring, 
men bid tænderne sammen. Andre har gjort det før jer!

Signaturer
 Skov

 Hede

 Vej

 Skovvej

 Rute for bjergvandring

 Andre stier

 Udsigtspunkt

 Information

 Udgangspunkt for 
 bjergvandring 

 0           300 m

Stoubjerg

Sindbjerg

35

45

100

80

B
o

rg
ed

al
sv

ej

Julsøvej

Sejs


