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Gamle veje og gamle 
banespor
Øst for Stubbe Sø ligger et lavt 
område der i Stenalderen var 
dækket af hav. Stedvise fore-
komster af tagrør langs grøfter 
og vandløb vidner om, at havet 
ikke er så langt væk. På det, 
der engang var lave kystskræn-
ter, har man fundet fl ere køk-
kenmøddinger og spor af bo-
pladser fra Jægerstenalderen.

Hvor Stubbe Søvej, der engang 
var hovedlandevej mellem 
Grenaa og Ebeltoft, krydser den 
gamle banestrækning, var der 
tidligere et beskedent stoppe-
sted – et såkaldt trinbræt. Her 
var det muligt at stå af og på 
toget. Nu er banestrækningen 
omdannet til en cykel- og van-
dresti til Ebeltoft, som Molsru-
ten følger sydpå til Skærsø 

Station. Stationsbygningen lig-
ger der stadig, men er nu pri-
vatbolig.

Fra Skærsø går ruten vestpå, 
syd om den store Stubbe Sø 
og gennem Skærsø Plantage 
til Ørnbjerg Mølle inde midt i 
skovområdet. Først skal man 
imidlertid omkring herregården 
Skærsø og ad en lille stump 
stenbrolagt vej, som tidligere 
var lidt af et mysterium. Hvor-
for denne fi nt anlagte brolæg-
ning på en vej, der tilsynela-
dende ikke gik nogen steder 
hen? Fordi hovedvejen mellem 
Grenaa  og Ebeltoft såmænd gik 
hér – vest for Skærsø – indtil 
midten af 1800-tallet, og derfor 
havde man brolagt vejen.

Syd for Hyllested Skovgårde lig-
ger Jernhatten – en moræne-
bakke med en særpræget natur 
og et gammelt skanseanlæg fra 
Englandskrigene. Jernhatten lig-
ger ikke på hovedruten, men er 
nok en omvej værd, fordi man 
ved samme lejlighed kommer 
gennem den charmerende lille 
landsby Hyllested Skovgårde.

Banestien
Det er altid en speciel oplevelse 
at vandre ad de gamle bane-
stier, der slynger sig i store 
bløde buer gennem landskabet 
eller som snorlige spor så langt 
øjet rækker – og hele tiden i 
det samme eller næsten samme 
plan. Man er ikke i landskabet 
på helt samme måde, som når 
man går ad gamle veje og stier 
der følger terrænet.

To the east of Skærsø Manor, 
the route follows a former 
railway line, continuing through 
woods to Ørnbjerg Mølle (Mill). 
Here it is possible to camp 
overnight in your own tent.

Die Wanderroute folgt ein 
früheres Eisenbahngleis östlich 
des Gutes Skærsø. Über 
Waldwege geht die Route weiter 
durch den Wald bis Ørnbjerg 
Mühle. Hier kann man auf 
einem primitiven Zeltplatz 
übernachten.   

Europæiske fjernvandreveje

Du befi nder dig på E1, en van-
drerute fra Grövelsjön i Sverige 
til Castellucio i Italien. E1 er en 
del af et omfattende netværk 
af vandrerveje, som de euro-
pæiske vandrerorganisationer 
står bag. Få mere at vide om de 
europæiske fjernvandrerveje på
www.era-ewv-ferp.org/

Fjernvandrevej E 1 
i Danmark.
Molsruten, som du vandrer på, 
går mellem Grenaa og Århus. 
Ruten forløber dels langs ky-
sten dels gennem det nordligste 
område af Mols. Fra Århus er 
der forbindelse til Hærvejen via 
vandreruten Århus-Silkeborg og 
naturstien Horsens-Silkeborg. 
Hærvejen, der er en del af E1, 
fortsætter til den dansk-tyske 
grænse.

Nyttige oplysninger:

Ebeltoft Turistbureau
S.A.Jensensvej 3, 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 1400
www.visitdjursland.com

DANHOSTEL Ebeltoft vandrerhjem
Søndergade 43, 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 2053
www.danhostel.dk/ebeltoft

Rugård Camping
Rugårdsvej 4, Hyllested, 8400 Ebeltoft
Tlf. 8633 6025
www.rugcamp.dk

Krakær Camping
Gl. Kærvej 18, 8400 Ebeltoft
Tlf. 8636 2118
www.krakaer.dk

Molsruten mellem Grenaa og Århus er 

etableret af Dansk Vandrelaug med 

støtte fra Århus Amt og Friluftsrådet.
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Stenbrolagt vej ved Skærsø
Ebeltoft-Trustrup Jernbane
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