
Hej Spejdere,
I skal nu ud på en cykeltur fra Bassebjerg til lejrpladsen Dæmpehøj i Tokkekøb Hegn. I får også en 
række kort, der viser, hvilken vej I skal køre. På det meste af turen kommer I til at køre ad enten sko-
vveje eller cykelstier, men I skal selvfølgelig være opmærksomme i trafikken – ikke mindst, når I skal 
passere trafikerede veje

Til at starte med, skal I køre sydpå ad Nødebovej ud af Nødebo. For enden af Nødebovej skal I køre 
ca 100 meter til højre ad Hillerødvej, før I skal krydse den for at komme over til skovvejen på den 
anden side. Pas godt på trafikken!!!

Følg nu skovvejen videre sydpå, indtil I kommer ud af skoven til Jespervej. I kommer ud af skoven 
lige ved en jernbane, så hold øje med både biler og tog! Kør til højre ad Jespervej og følg vejen indtil 
I kommer til Højager lige før Kulsvierskolen. Drej til venstre ad Højager kør ad cykelstien, der starter 
lige efter Kulsvierskolen. Følg stierne op til Skansebakken:

Post 1: Skansebakken
Dette er Hillerøds højeste punkt (80 meter over havet), og herfra er der (i det mindste i 
klart vejr) en imponerende udsigt i alle retninger). Kig på de 4 billeder

 Alle stederne kan ses fra bakken i klart vejr. Hvilke steder er der tale om, og hvad er kompaskursen 
ud til dem (hint: et af stederne er ikke i Danmark)?
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Fra Skansebakken er det vigtigt at I følger den markerede rute på kortet, så I kommer gennem 
fodgængertunnelen under Overdrevsvejen.

Herfra kommer I ind i Store Dyrehave. Langs med skoven ud mod Overdrevsvejen ses et stort sten-
dige.

Post 2: Stendige
Store Dyrehave har i tidernes løb haft mange funktioner. Hvilke? Måske det mærke-
lige stendige kan give jer et hint til en af funktionerne, hvad tror I det er?

Fra fodgængertunnellen skal I køre vestpå til Maltemose, som er næste stop på turen:

Post 3: Maltemose
Maltemose har ligesom mange af de andre moser i skoven været brugt til at skaffe 
brændsel. Hvilken slags brændsel tror I, det har været?

Fra Maltemose skal I køre tilbage til Glarmestervej, som I skal følge til Stjernen (vejen skifter under-
vejs navn til Ottevej). Ved Stjernen er en levende post, men mens I alligevel er på dette spændende 
sted, kan I lige så godt tænke lidt nærmere over det:

Post 4: Stjernen (levende post)
Kan I nævne andre steder, der ser sådan ud, og hvad kendetegner disse steder? 
Hvorfor tror I, at vejene ser sådan ud, og hvorfor er Stjernen mon placeret netop 
her?

Fra stjernen skal I følge Femvej (I må ikke stoppe på denne vej, da der lever vilde aber i skoven inde 
til højre!) til det næste vejkryds, som hedder Femkorset

Post 5: Femkorset
Hvorfor mon dette sted hedder Femkorset? Der er mange sjove stednavne i skovene, 
digt en histore, hvor I bruger så mange af navnene som muligt, skal læses til lejrbålet

Herfra skal Ifølge Kirkelte vej til Kirkelte Låge, som ligger på kanten af skoven

Post 6: Kirkelte Låge (levende post)

Fortsæt fra posten sydpå til asfaltvejen og kør videre på den anden side (50 meter til 
højre) ad Dæmpegårdsvej. Drej til venstre ind i skoven ca 300 meter nede ad vejen og kør til stendys-
serne ved post 7:

Post 7: Stendysser
Tegn stendysserne og overvej, hvilken slags dysser der er tale om?

Fortsæt rundt gennem skoven til I kommer til Grillpladsen ved Store Donse Dam. 

Post 8: Grillplads (levende post)
Mens I alligevel står og kigger på den smukke sø, kan I lige så godt høre lidt mere 
om stedet:
Store Donse Dam er en opstemmet dam. Det er Lilledam, der ligger øst for også. 



Ved Donse Å, øst for Donsevej, lå tidligere et krudtværk, som blev drevet ved hjælp af vand-
kraft. Værket har gennem de ca. 200 år det eksisterede haft adskillige voldsomme eksplosioner. 
Det værste i 1882. Værket blev nedlagt i 1910, da det ikke længere var muligt at forsikre det.

Kør vestpå til I kommer til post 9, som er placeret, hvor en å løber under vejen. 

Post 9: Tragten 
Hvor hurtigt strømmer vandet under vejen, og hvor mange liter vand løber forbi 
vejen pr minut?

Herfra skal I køre videre vestpå ad Donsevej. På vestre side ses en stor sø. Det er en gammel lergravs-
sø, ligesom andre søer i området. Her har været gravet ler til teglværkerne i Nordsjælland. For enden 
af Donsevej skal I fortsætte ad den lille sti ind til Kongedyssen (I kommer lige forbi lejren…). 

Post 10: Kongedyssen
Denne dysse er fra Stenalderen omkring år 3400 f. Kr. Den har to kamre og var 
sandsynligvis et familiegravsted for egnens bønder. Dyssen er en usædvanlig stor 
og velbevaret langdysse.
Tegn dyssen og overvej, hvorfor den kaldes Kongedyssen?

Følg stien tilbage til lejren.
Her slutter cykelturen – tak for nu!


