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

Start på P-plads ved Klostermøllevej 56 02 19.327 9 41 26.434  6210596 543032 27
Nyd udsigten fra toppen 56 02 19.595  9 40 37.122 6210602 542179 108
Laveste punkt på ruten, 
Stien langs Den Tvungne Å 56 02 23.745 9 41 33.648 6210740 543156 25

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 Sukkertoppen

Det lyse sand i undergrunden har givet navn til Suk-
kertoppen. I gamle dage, når kreaturer og får græssede 
bevoksningen væk, kunne sandet på toppen lyse op i 
solen. Derfor mindede bakketoppen om en gammeldags 
sukkertop på købmandens disk. 

Men den markante bakketop har formentlig spillet en rolle 
helt tilbage i vikingetiden. Horsens Museum har dateret 
trækul i sænkningen på den sydligste pynt af Sukkertop-
pen, og måske var her en jordvold og træværk omkring en 
udsigtspost i Harald Blåtands regeringstid. Måske pas-
sede man godt på en gård, som tilhørte Harald Blåtands 
hustru, Tove, der nævnes på en runesten i Sdr. Vissing 
Kirke?

Nord for Sukkertoppen lå munkeklostret Voer Kloster med 
vandmøllen Klostermølle. Syd for lå Vissing Kloster, som 
var et nonnekloster. Der findes en fin udstilling om klostre-
ne og andre historiske perioder på Klostermølle Natur-
center. Her kan man også finde inspiration til andre ture 
i landskabet, hvor man kan nyde naturen eller de mange 
spor efter vore forgængeres aktiviteter.

Sukkertoppen er fredet, og området plejes normalt med 
fåregræsning. Det er målet med fredningen, at den ene-
stående udsigt fra toppen bevares.
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