Vandring i kystens kulturhistorie
Umiddelbart efter Ebeltoft Færgehavn går
Nordsøstien fra hovedvej 21 og ud langs
kysten mod Ahl Plantage. Her ligger et
større sommerhusområde og ﬂere gamle
feriekolonier. I Ahl Plantage følger Nordsøstien
en eksisterende (gult afmærket) sti gennem
et skovområde, som til tider kan være noget
sumpet.

Nordsøstien

Molsruten – vandreruten Grenaa-Århus – er
en del af fjernvandrevej E1 fra Grövelsjön i
Sverige til Castellucio i Italien. Molsruten er
ca. 80 km lang og forløber dels langs kysten
og dels gennem det nordligste område af
Mols. Mellem Grenaa Havn og Skærsø deler
Molsruten forløb med Nordsøstien.

På www.dvl.dk kan du få mere at vide om
Molsruten og på www.era-ewv-ferp.org om de
europæiske fjernvandreruter.
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På vej gennem lystbådehavnen i Ebeltoft kommer man
forbi de røde ”skagenshuse”, som er blevet et populært
islet i mange danske lystbådehavne.

Ebeltoft er en gammel købstad, som udviklingen
mere eller mindre gik uden om i 1800-tallet.
Derfor er en stor del af den gamle bykerne
bevaret omkring gaderne Adelgade, Overgade
og Nedergade. Torvet foran rådhuset fra
1789 er særlig stemningsfuldt ikke mindst en
sommeraften, hvor de gamle vægtersange bliver
sunget hér.
Det gamle rådhus (billedet på forsiden) er i dag
en del af Ebeltoft Museum.
Ebeltofts mest kendte attraktion er dog nok
museumsskibet Fregatten ”Jylland”, der er
verdens største træskib. Glasmuseet Ebeltoft er
et must for kunstinteresserede og er inden for sit
felt en attraktion i særklasse.
Der er mulighed for overnatning på Danhostel
Ebeltoft Vandrerhjem, på ﬂere hoteller i Ebeltoft
og på Ebeltoft Strand Camping.
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Fra det nedlagte trinbræt ved krydset Skærsøvej/
Banestien går Nordsøstien østpå forbi Ebeltoft
Zoo og gennem det ret kuperede landskab
Hyllested Bjerge. Herfra er der mulighed for
en afstikker til den særprægede moræneknold
Jernhatten, der har sit navn på grund af dens
umiskendelige lighed med en middelalderlig
hjelm. Det gælder i øvrigt også øen Hjelm (!) som
mod syd ses ganske tydeligt fra Jernhatten.
Turen omkring Jernhatten er ca. 6 km.

Banestien

Den særprægede moræneknold ”Jernhatten”

Efter at have krydset Vibæk Strandvej nord for
campingpladsen, fortsætter Nordsøstien ca. 6 km
ad Banestien frem til Skærsøvej umiddelbart øst
for Stubbe Sø. Banestien følger det gamle spor
fra Ebeltoft-Trustrup-Jernbane, der gik her i årene
1901-1968. Flere tidligere stationsbygninger
på strækningen har overlevet, men ellers er
kun selve baneforløbet mellem Ebeltoft og
Gravlev bevaret af den gamle banestrækning.
Fra Skærsø Station, hvor stationsbygningen nu
er privatbolig, følger Nordsøstien og Molsruten
samme forløb frem til Grenaa Havn.

Forløbet gennem ”bjergene” ender ved Rugård
Sønderskov, hvor Nordsøstien går ned over
kystskrænterne og forbi Rugård Strand Camping.
Man kan dog også vælge en alternativ rute forbi
herregården Rugård. Hovedbygningen stammer
fra 1500-tallet, og godset er omgivet af et typisk
herregårdslandskab, hvor især de mange ﬂotte
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Fjernvandrevej E1

ÅRHUS AMT

The North Sea Trail/NAVE Nortrail project
is partly funded by EU through
Interreg IIIb North Sea Programme

stendiger gør indtryk. Rugård var engang berømt
eller snarere berygtet for de hekseprocesser,
som fandt sted her i 1600-tallet, og hvor den
store dam ved landevejen – Heksedammen
– spillede en central rolle. De formodede hekse
blev ”prøvet” i dammen. Druknede de, var de
uskyldige, men ﬂød de ovenpå, var de hekse og
skulle derfor brændes.
Fra Rugård gods og frem til Grenaa Strand er
Nordsøstien/Molsruten uafmærket bortset fra
strækningen langs Glatved Strand. Stien følger
stranden og er derfor ikke vanskelig at ﬁnde.
Undervejs langs kysten er der mulighed for en
afstikker til endnu en østjysk herregård, Katholm,
som foruden den smukke hovedbygning fra
1500-tallet også kan fremvise en imponerende
iskælder (som man tidligere antog for at være en
gammel ulvefælde) samt ﬂotte dybe hulveje.
Umiddelbart før Nordsøstien når Grenaa
Havn, passerer man gennem et gammelt
sommerhusområde og forbi Grenaa Naturskole,
hvor der bl.a. er mulighed for at leje kano eller
havkajak.
Grenaa Strand er Blå Flag station.

Molsruten er afmærket med blåt
skilt med hvidt vandrersymbol og
teksten ”Molsruten Fjernvandrevej
E1”.

100 mm venstrevendt - 1:1

Flere steder er den desuden
afmærket med det internationale
fjernvandrersymbol, Andreaskorset.
Molsruten

Herregården Rugård kan bl.a. fremvise denne
velbevarede hesterundgang.

Et af de små charmerende sommerhuse på Grenaa
Strand.

Fjernvandrevej E1

100 mm højrevendt -1:1
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