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Kalø Vig
Kalø Vig og Ebeltoft Vig blev 
skabt i slutningen af sidste 
istid, da to store tunger af is 
skød op fra sydøst og formede 
de to vige, Mols Bjerge og rand-
morænerne nord og øst for Kalø 
Vig. Det er et kuperet og dra-
matisk landskab med spænden-
de historiske spor fra den tidlige 
jægerstenalder til vor tid. Det 
er også et godt vandreterræn, 
fordi det er afvekslende og hele 
tiden byder på nye landskabs-
oplevelser. 

Kalø Slotsruin

På den lille holm mod syd ligger 
Kalø Slotsruin med sin karakte-
ristiske profi l. Man kan næppe 
komme på noget tidspunkt af 
dagen eller noget tidspunkt af 
året, hvor det panorama, der 
udfolder sig her, ikke er en op-
levelse, man gerne går efter. 
Vejen derud, hen over strand-
engen, er for øvrigt også i sig 
selv en oplevelse ikke mindst på 
grund af den omkring 500 meter 
lange stenbrolagte middelalder-
vej.

Kalø
Fra kysten hæver det bakkede 
landskab sig op mod områdets 
højeste punkt bronzealderhøjen 
Store Bavnehøj 102 meter over 
havet. Det er efter danske for-
hold en ganske betragtelig stig-
ning og giver et godt indtryk af, 
hvordan morænen under sidste 
istids afslutning blev presset 
op i bunden af Kalø Vig. Midt i 
landskabet ligger Bregnet kirke. 
Den landsby, som hørte til kir-
ken, er forlængst forsvundet. 
Det samme er det teglværk, 
som leverede sten til Kalø Slot. 
Derimod er de to gamle skove 
Ringelmose Skov og Hestehave 
bevaret. Molsruten følger kysten 
langs disse skove, som rummer 
adskillige fortidsminder. 

Vest for Rønde går vandreruten 
videre langs kysten til 
Løgten Bugt, forbi Vosnæsgård 
og ned til Studstrup. Der er 
campingmuligheder ved 
Ugelbølle Strand og et vandre-
hjem i Rønde. Er man på vej 
østpå, går ruten gennem lands-

byen Kejlstrup og tæt på her-
regården Møllerup, som bl.a. er 
kendt fra folkevisen om Marsk 
Stig. Fra Kejlstrup går ruten op 
over det meget kuperede mo-
rænelandskab omkring Møgel-
bjerg.

The area around Kalø Vig 
(Bay) is magnifi cent, dramatic 
and rich in history. It is also 
excellent country for walking, 
offering varied terrain and 
scenery. In the centre lie the 
ruins of the medieval castle 
Kalø Slot, once a symbol of the 
king’s power and glory.

Die Landschaft rund um Kalø 
Bucht ist dramatisch und 
großzügig. Als Wandergebiet  
ist diese Gegend, die so 
abwechslungsreich  ist und so 
schöne Landschaftserlebnisse 
bietet, sehr geeignet. Mitten 
drin liegt die Ruine der 
Mittelalterburg Kalø Schloss – 
einst Symbol der Macht und der 
Größe des Königs.  

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:

Rønde Turistbureau
Hovedgaden 10, 8410 Rønde
Tlf. 8637 2366
www.visitdjursland.com

DANHOSTEL Rønde Vandrerhjem
Grenåvej 10B, 8410 Rønde
Tlf. 8637 1108
www.danhostel.dk/roende

Kaløvig Strandgård Camping
Strandvejen 150, Ugelbølle, 8410 Rønde
Tlf. 8637 1305
www.kaloevig-camping.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.

E1
MOLSRUTEN

Kalø Slotsruin

1:50.000

Du står her

G
ru

n
d
ko

rt: K
M

S
 co

p
yrig

h
t

Molsruten
- afmærket

Molsruten
- uafmærket

Molsruten
- alternativ rute

1 0 1 2 3 4 5 km

Information

Vandrerhjem

Overnatning

Camping

Campinghytter

Primitiv teltplads

Spisested

Indkøb

Kirke

Seværdighed

Bus Udsigtspunkt

Kiosk


