BLIV HATBAKKE EROBRER!

HØNSEBJERG 20 METER:

Prøv kræfter med Hatbakkerne og få det særlige
HATBAKKE EROBRER! badge.

Mørkholm Skov P-plads

Vi har udvalgt 8 særlige hatbakke-udfordringer til dig,
som alle giver forskellige hatbakke-point.

SNØDE KIRKE 20 METER:
Snødevej 53A, 5953 Tranekær

Hvis du opnår de magiske 100-hatbakke-point, får du det
eftertragtede Hatbakke Erobrer! badge og kan kalde dig
langelandsk Hatbakke Erobrer!
Badget bliver udleveret på Turistknudepunktet,
Østerport 5, 5900 Rudkøbing,
eller på Koldkrigsmuseet Langelandsfortet,
Vognsbjergvej 4b, 5935 Bagenkop

HESSELBANKE 37 METER:
Strandbyvej / Slotsgade,
5953 Tranekær

TRANEKÆR SLOT 37 METER:

Se udfordringerne på bagsiden og
læs mere på langeland.dk/hatbakker

Slotsgade 86, 5953 Tranekær

Hatbakkelandskab:
Longelse og Spodsbjerg

Rækker af Hatbakker
Særligt hatbakkelandskab
Byer

Oversvømmede Hatbakker:
Lindelse Nor

Landevejen

Hatbakkelandskab:
Humble og Magleby

Højtliggende bølgende
flader
Lavtliggende kystnære
flader

HATBAKKE HIMLEN:

Vesteregnsvej og Ormstrupvej

LYDEN AF HATBAKKER

FREDSBJERG 37 METER:

Hvordan er Langelands ca. 1000
hatbakker blevet til? Og hvorfor hedder
det hatbakker?

Vesteregnsvej og Ormstrupvej

FAKKEBJERG 38 METER:
Gulstavvej /Keldsnorvej

ØRNEHØJ 20 METER:
Gulstav Mose

DOVNS KLINT
Gulstav

Hør biolog Astrid Ejlersen gengive de
bedste teorier og fortællinger om navnene
på de langelandske ”bjerge” og ”banker” i
podcasten Lyden af Langland.
Lyt der hvor du normalt hører
din podcast eller besøg
langeland.dk/lyd
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Tag hatbakke-bestiger-skoene på og klatr op af
den 37 meter høje hatbakke Fakkebjerg

Spot de vilde heste fra toppen af den 20 meter
høje hatbakke Ørnehøj

Fra toppen af Fakkebjerg har man en 360 °
udsigt. Se om du kan spotte Keldsnor Fyr og
Kirketårnet i Bagenkop.

I Gulstav findes vilde heste, der bevæger sig frit
rundt og nogle gange kan være svære at finde,
men et godt udkigspunkt er Ørnehøj.

Fakkebjerg er brugt til at advare om farer og
som Langelandsfortets udkigsbunker

Tæt på Ørnehøj finder du hatbakken Hulbjerg.
Her kan du kravle ind i en jættestue ”Hulbjerg
jættestue” - hvis du tør?

DOVNS KLINT

HATBAKKE HIMLEN

25

50

point

point

Bliv ædt af havet ved Dovns Klint. Dyp fødderne i
det rullestensfyldte hav

Cykel gennem det ”overnaturlige” hatbakkelandskab - ”Hatbakke Himlen” - ved Ormstrup

Dovns Klint er en hatbakke der er ædt af havet.
Fra stranden kan du se ind i hatbakkens fantastiske 20 meter høje indre.

6 hatbakker ligger helt tæt ved Ormstrup og giver
en helt fantastisk oplevelse af hatbakkernes former
og højder.

FREDSBJERG

TRANEKÆR SLOT
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Følg Ildsjælenes fodspor til Fredsbjerg, rundt om
eller over den skovklædte hatbakke

Gå over Hesselbanke og se Tranekær Slot trone
på toppen af en 38 meter høj hatbakke

Her kan du se spor efter de bagenkopske ildsjæle,
spotte 6 hatbakker og 20 forskellige træsorter.
Følg vandrestien ud på flere eventyr.

Følg Øhavsstien som går over den 38 meter skovbeklædte Hesselbanke, nyd udsigten af Tranekærs vestside og spot slottet mellem grenene.
Tranekær Slot er bygget på toppen af en hatbakke.
På den måde havde man et godt overblik over mulige
fjenders indtrængen.

HØNSEBJERG

DEN HELLIGE HATBAKKE
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Tag på Skovtur i Mørkholm Skov og nyd udsigten
over trætoppene fra Hønsebjerg

Snøde Kirke er bygget på toppen af en hatbakke
og er Langelands højest beliggende kirke

Med sine 27 meter stikker Hønsebjerg Hatbakke
op over trætoppene og giver dig mulighed for at
nyde udsigten over skoven og se Storebælt.

I Snøde Kirke ligger en lokal helt begravet - landsdommer Vincens Steensen. Han forsvarede Langeland under Svenskekrigene i 1657-1660.

Mørkholm Skov er en fri-teltningsskov. Det betyder,
at du må slå dit to-mands telt op og overnatte en
enkelt nat i skoven.

Steensen samlede en bondehær og bekæmpede
svenskernes landgangsforsøg. Han blev dog ramt af
et kanonslag ude ved stranden og døde.

Læs mere på langeland.dk/hatbakker

Fredsbjerg blev skænket til byen Bagenkop i 1920 af
lensgreve Frederik Ahlefeldt-Laurvig, måske som
en fredsgave...

Hatbakke Erobrer! badget bliver udleveret på Turistknudepunktet, Østerport 5,
eller på Koldkrigsmuseet Langelandsfortet, Vognsbjergvej 4b, 5935 Bagenkop

Hatbakke Himlen opleves bedst på cykel - tag
rute 82. Men hvis din cykel er flad kan en bil også
bruges.

Hør lyden af de helt særlige rullesten, som med
deres runde form ”snakker med havet”, når det ruller
ind over dem.
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Saml 100 Hatbakke-point og bliv langelandsk
Hatbakke Erobrer

FAKKEBJERG

