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Kort over Nationalpark Mols Bjerge

Mød Ella Bella og hendes familie

Kalø Slotsruin
Besøgscenter Øvre Strandkær & Molslaboratoriet
Agri Bavnehøj
Trehøje
Karpenhøj
Tinghulen
Porskær Stenhus
Nationalpark Mols Bjerge
Femmøller Strand 
Nato-molen
Ørnbjerg Mølle

Ebeltoft 
   Det Gamle Rådhus & Siamesisk samling
   Farvergården & vægtergang
   Havnefronten 
   Glasmuseet

Ahl Hage
Gravlevstien & Stubbe Sø
Jernhatten
Dragsmur & General Ryes Skanser
Sletterhage fyr
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Ella Bella er 5 år gammel, og hendes storebror, 
Otto, er 10 år. Ella Bella elsker at rejse på nye 
eventyr sammen med Otto, Mor og Far, og de har 
allerede oplevet mange spændende steder sammen. 

Otto er familiens kloge hoved, som ved en masse 
om det meste, og han elsker at lære Ella Bella lidt 
af det hele. Selvom Ella Bella ikke altid forstår, hvad 
Otto prøver at forklare hende, er hun meget stolt af 
sin kloge storebror. 

Far er familiens fotograf, og han har næsten altid 
kameraet fremme, for han elsker at fotografere 
det, familien oplever. Især når det er ting, der 
foregår på landjorden. For Far lider ganske meget 
af højdeskræk, selvom han helst ikke vil indrømme 
det. 

Og Mor, hun siger, at hun fungerer bedst, hvis bare 
hun får rigeligt med kaffe i løbet af dagen...
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Ella Bella og Otto har, sammen med deres Mor og 
Far, været på flere eventyr rundt i Danmark. Nu er 
det blevet tid til at udforske en ny del af landet, og 
denne gang går turen til det område, der hedder 
Nationalpark Mols Bjerge. Ella Bella glæder sig 
allerede, for hun elsker, når de er på tur i parken, 
hvor hun både kan fodre ænder, spille bold og lege 
på legepladsen. Og når så den park, de skal besøge, 
ligefrem er ”national” og tilmed har bjerge – så må 
den helt sikkert være ekstra god. 

Mor og Far kan ikke lade være med at smile af Ella 
Bellas begejstring. Og mens de forklarer hende, at 
det altså ikke er den slags park, hvor der er fine 
blomsterbede og legepladser, ruller Otto det store 
Danmarkskort ned. For Otto har, som så meget 
andet, ret godt styr på, hvad Nationalpark Mols 
Bjerge er for en størrelse. Og han vil meget gerne 
fortælle Ella Bella om det. 

Nationalpark Mols Bjerge er en del af det område, 
der hedder Djursland. Og Djursland ligger på det, 
der nærmest ligner Jyllands næse. Ella Bella kan 
ikke lade være med at grine – for det ligner altså, 
at Otto piller næse på Jylland med pegepinden. 
Otto er vant til, at Ella Bella er lidt fjollet, så han 
fortæller bare videre. Det med, at stedet hedder 
“nationalpark”, betyder, at det har meget speciel 
natur, som vi i Danmark skal passe ekstra godt på. 
Det særlige ved Mols Bjerge er også det bakkede 
landskab, der er formet af is for lang tid siden under 
noget, der hed istiden. 

Ella Bella glæder sig til at se det hele i virkeligheden 
og til at lære mere om istiden. For det lyder ikke helt 
uinteressant, det der med, at der er “tid til is”.
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Der er masser af spændende ting at opleve rundt 
om i Nationalpark Mols Bjerge. Og for at have 
tid til det hele, har Mor og Far lejet et hyggeligt 
sommerhus, de kan bo i, mens de er på ferie. 
Sommerhuset ligger lidt uden for Ebeltoft, lige ved 
Dråby Strand, og Mor siger, at huset er blåt, og 
både har direkte adgang til stranden og kig ud over 
havet, når man sidder og spiser. 

Ella Bella synes, det lyder helt fantastisk, og hun 
glæder sig super meget til at se sommerhuset i 
virkeligheden. For at få tiden inden afrejse til at gå 
lidt hurtigere, tegner Ella Bella det blå hus, som hun 
tror, det ser ud. Med både strand og hav – og så 
selvfølgelig en stor gul sol, der skinner fra en skyfri 
himmel. 
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Inden de når helt hen til det sommerhus, de skal bo 
i, foreslår Far, at de besøger den 700 år gamle borg, 
som hedder Kalø Slotsruin. Ella Bella kan næsten 
ikke sidde stille i bilen af bare spænding. På en borg 
må der jo bo både riddere og prinsesser. Så da Mor 
fortæller, at det er mange hundrede år siden, at der 
har boet nogen som helst på stedet, og at der i dag 
kun står en ruin tilbage, bliver Ella Bella først lidt 
skuffet. Men Mor siger, at det engang var et rigtigt 
kongeligt slot, og hun er sikker på, Ella Bella sagtens 
vil kunne forestille sig, hvordan der har set ud før i 
tiden, når hun ser slotsruinen. 

På vej derhen, kører de igennem en by, der virker 
som om, den ligger på én lang og stejl bakke. 
Ella Bella bliver helt forpustet, da hun ser et par 
cykelryttere på vej op ad bakken. Godt, hun sidder 
mageligt på sit sæde inde i bilen. Far fortæller, at 
byen, der hedder Rønde, kaldes for en bjergby, fordi 
den lange bakke er den 3. stejleste i Danmark. 

De kører videre ud i det bakkede landskab, og 
pludselig kan Ella Bella og Otto skimte ruinen, der 

ligger nærmest ude i vandet. Far triller bilen ind 
på en parkeringsplads, og herfra kan de se den 
lange, stenede vej, som fører ud over vandet til 
slotsruinen. Otto har allerede downloadet app’en 
Kalø Slotsruin til sin smartphone. Med den mellem 
hænderne begiver familien sig ud ad den ujævne 
vej, der er både den længste og ældst bevarede 
middelaldervej i Danmark. På app’en kan de høre 
om borgens historie – både den arkæologiske og 
historiske.

Borgen på Kalø blev bygget omkring år 1313 af 
kong Erik Menved, fordi der var et stort bondeoprør 
samme år. Folk var sure over, at kongemagten 
krævede flere penge ind, og derfor gjorde de oprør. 
For at få hjælp til at holde de oprørske adelsmænd 
og bønder under kontrol, fik kong Erik Menved 
opført flere borge rundt i landet, blandt andet på 
Kalø. Senere blev borgene lensmandssæder. Det 
betyder, at den mand, der boede på borgen, var en 
slags borgmester, som i dette tilfælde bestemte over 
hele Djursland. Gennem mere end 250 år styrede 
lensmænd, der altså var udnævnt af kongen, Kalø 
Len, og på den måde kunne kongen nemmere holde 
styr på den rebelske befolkning. 
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For at få et overblik over slotsområdet, foreslår Mor, 
at de tager trappen op i det store tårn. Her kan de 
nemlig gå ud på små terrasser i tårnets top. De kan 
se vildt langt. De taler om, at vandet er så blankt, 
at bøgeskoven spejler sig i det. Der er en megastor 
bakke. Den har isen skubbet sammen i istiden, siger 
Otto, der lige har hørt det på apṕ en. Både Ella Bella 
og Mor bliver imponeret over, hvor stort Kalø Slot 
har været. Otto giver dem ret. Faktisk var det så 
stort, at Kronborg, det slot, der ligger i Helsingør, 
har kunnet stå på slotspladsen inde i borggården, 
har han lige lært på apṕ en. 

Otto fortæller videre, at i 1600-tallet var Kalø 
ikke så vigtig som lensmandssted længere. Derfor 
blev slottet forladt, og bygningerne begyndte at 
forfalde. Først i starten af 1900-tallet begyndte 
det store arbejde med at restaurere og bevare 
ruinen. Ella Bella kunne rigtig godt tænke sig at 
se billeder af Kalø Slot, som det så ud på slottets 
storhedstid. Men det kan ikke så godt lade sig gøre, 
forklarer Far, for fotografiapparatet var slet ikke 
opfundet dengang. Til gengæld har man så mange 
oplysninger om stedet, at det har været muligt at 
lave et computerskabt billede af borgen. Og den 
borg kan Ella Bella se billeder af på apṕ en. 

Inden de kører hen til sommerhuset, vil Mor lige 
vise dem et andet slot. Det hedder Jagtslottet, 
og ligger højt oppe på bakken lidt udenfor Rønde. 
Bagved slottet kan de se ud over Kaløvig og se 
slotsruinen, der herfra ser lille bitte ud. Jagtslottet 
blev bygget i 1889-1899, og var oprindeligt et 
ferieslot til en tysk familie. I dag har Sekretariatet 
for Nationalpark Mols Bjerge til huse i det sort-
hvide bindingsværksslot, og det er muligt at komme 
ind at kigge, når der er folk på arbejde. Det er 
de heldigvis, så mens Mor nyder en kop kaffe på 
madpakkebænken uden for Jagtslottet, går Ella 
Bella, Otto og Far på opdagelse indenfor.
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2For at få inspiration til deres udflugter rundt i 
Molslandet, som landskabet ved Mols Bjerge også 
kaldes, starter familien næste dag på Besøgscenter 
Øvre Strandkær. Det ene af nationalparkens to 
besøgscentre. Det andet hedder Karlsladen, og 
ligger ved Rønde, lige på den anden side af vejen i 
forhold til Jagtslottet. Besøgscenter Øvre Strandkær 
er en gammel gård, hvor den tidligere lade nu er 
indrettet med masser af information om området, 
naturen og seværdighederne. Især Otto, som elsker 
at lære nyt, er meget ivrig for at komme afsted. 

Allerede da de træder inden for i den ombyggede 
lade, opdager Ella Bella noget spændende. Der 
hænger noget udstyr på væggen – en kikkert, 
insektglas, flere kort og en bog med en stor 
mariehøne på forsiden. Otto læser, at bogen handler 
om danske insekter, og en af de nationalparkguider, 
der er tilknyttet stedet, siger, at udstyret hænger 
der, så man kan lege naturdetektiver i landskabet 
omkring Øvre Strandkær. Det vil Ella Bella og Otto 
gerne, og guiden hjælper dem med at få det rigtige 
udstyr med på deres lille ekspedition. 

Da de er færdige med at være på jagt efter 
dyrespor på engene bag Øvre Strandkær, vil Otto 
og Far gerne kigge mere på resten af udstillingen. 
De vil nemlig gerne lære endnu mere om områdets 
planter, dyr og geologi. Ella Bella er mere optaget af 
de mange udstoppede dyr, så hun lytter kun med et 
halvt øre, da Otto begejstret fortæller om det hele. Ø
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Først da Otto nævner ordet “istid”, får han Ella 
Bellas fulde opmærksomhed. For sagde Otto lige, 
at det var tid til is? Så griner Mor og siger, at det, 
Otto vil fortælle, er, hvordan isen for mange, mange 
år siden har været med til at forme landskabet, 
så det ser ud, som det gør i dag. Og da først Otto 
begynder at pege og fortælle, glemmer Ella Bella alt 
om sin lyst til is. For en stund. 

På vej videre kører familien et smut forbi 
nabogården, Nedre Strandkær, som også kaldes 
Molslaboratoriet. Det er et feltlaboratorium, 
som hører under Naturhistorisk Museum i 
Aarhus. Laboratoriet bliver brugt af forskere fra 
universitetet, når de tager på feltarbejde på Mols. 
Ella Bella og Otto er enige om, at det er en smart 
måde at få de voksne ud i naturen, i stedet for at de 
bare sidder og lumrer inde i byen. 

På oversigten ved Molslaboratoriet læser Mor om 
de forskellige oplevelsesture, naturvejlederne 
ved Molslaboratoriet tilbyder – og de beslutter 
sig for at møde op, når der et par dage efter er 
sommerfugletur i området. For Molslaboratoriet 
har blandt andet en lyslokketavle, hvor der bliver 
tændt lys om natten, og det tiltrækker massevis 
af natsværmere. Blandt andet den meget 
sjældne natsværmer, blåt ordensbånd, som alle 
sommerfugleinteresserede drømmer om at se.
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Et af de bedste steder at få udsigt ud over det meste 
af Nationalpark Mols Bjerge, er fra den høje bakke, 
Agri Bavnehøj. Herfra er der nemlig frit udsyn ud over 
det bølgende istidslandskab, som Otto lige har lært 
Ella Bella om på Besøgscenter Øvre Strandkær. Ella 
Bella synes, det er sjovt at tænke på, at lige her, hvor 
hun står, har der før været kilometer tykt is. Og at 
al isen har været med til at forme landskabet, så der 
kom bakker og dale.  

De begynder opstigningen mod bavnehøjen af en lille 
sti, og på vej op plukker Ella Bella både hindbær og 
blomster i de vilde krat langs stien. Men, puha - der 
er godt nok langt op, synes hun – og det er der slet 
ikke noget at sige til, siger Mor. For Agri Bavnehøj er 
faktisk det højeste punkt i hele Mols Bjerge. 137 meter 
over havet ligger højen, og på en klar dag kan man 
både se helt til Kalø, som de besøgte i går, og til øen 
Hjelm, som ligger et godt stykke ude i havet. 

Imens de går, fortæller Far, at Agri Bavnehøj har 
fået sit navn, dels fordi den ligger tæt på landsbyen 
Agri, og dels fordi den var en af de høje, hvorpå man 
tændte bål på for at kalde folk sammen, for eksempel 
i ufredstider. Sådan et bål kaldes også for en bavn. På 
grund af bålets høje placering kunne folk langt væk 
se det. Det blev derfor brugt til at advare folk, når 
der for eksempel var fjendtlige skibe i landet, og de 
derfor skulle gøre sig klar til krig. I Danmark har man 
brugt bavnehøje som varslingssystem helt tilbage til 
vikingetiden og frem til Treårskrigen, der fandt sted i 
1848-50. Den krig skal Ella Bella og Otto høre mere 
om, når de senere på deres tur skal besøge Dragsmur 
og General Ryes Skanser.
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Mens de andre har gået og snakket, er Otto løbet i 
forvejen, for han kan slet ikke vente med at komme 
op på toppen af bavnehøjen. Han har nemlig læst, 
at Agri Bavnehøj stort set er Danmarks geografiske 
midtpunkt, hvis altså man ikke regner Bornholm 
med. Derfor står der på toppen af højen en lille 
målestation, som helt tilbage til 1800-tallet har 
været brugt som referencepunkt, når man tegnede 
landkort. 

Ella Bella kigger med stor beundring, først på Otto, 
som jo nærmest ved alt – og derefter på den flotte 
sølvpil, som viser retning og afstand til forskellige 
steder i landskabet. 

Da Far er blevet færdig med at tage billeder af 
istidslandskabet, trænger Mor til en kop kaffe. Så 
inden de kører videre til et andet fantastisk (og højt 
beliggende) sted – det, der hedder Trehøje – kører 
de forbi Mols Kafferisteri, som ligger tæt på Knebel. 
Her får Mor serveret den mest himmelske kop kaffe, 
lavet på friskristede bønner, mens Ella Bella og Otto 
hilser på de føl og kattekillinger, der bor på gården.
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Lige midt i Mols Bjerge ligger Trehøje, som med sine 
127 meter over havet er det næsthøjeste punkt i 
Nationalpark Mols Bjerge. Imens de går ad de små 
stier, op til toppen af bakken, fortæller Far, at når de 
kommer helt op, er der en imponerende 360 graders 
udsigt. Ella Bella synes, det lyder frygtelig varmt, og 
hun er glad for, at Mor huskede at putte solcreme på 
hende i morges... 

Fra topppen kan man se helt fra Aarhus til Ebeltoft, 
og der er kik til fire vige: Kalø, Begtrup, Knebel og 
Ebeltoft. Otto kan næsten ikke lade være med at 
småløbe. For han glæder sig til at se ud over det 
landskab, hvor to store istidsgletsjere har skudt 
sig frem fra syd og har dannet de to vige, Ebeltoft 
Vig mod øst og Kalø Vig mod vest. Samtidig har 
gletsjeren skubbet materiale op foran sig og dannet 
bakkerne ved Rønde og Handrup, og presset 
materiale sammen imellem sig til Mols Bjerge.

Udover panoramaudsigten er der også noget andet 
helt særligt ved stedet. For området ved Trehøje har 
nemlig været gravplads i den periode, der hedder 
bronzealderen. Først opførte bronzealderfolket, der 
levede 1500-1800 år f.Kr., 3 gravhøje oven på nogle 
af de eksisterende bakker. For at gøre gravhøjene 
ekstra store og flotte, lagde de græstørv og jord på 
toppen, så højene blev 5-6 meter højere. Derved fik 
de skabt nogle ekstravagante gravsteder for de døde. 

Af respekt for gravfreden er de mange gravhøje 
aldrig blevet udgravet, så man ved ikke med 100 
procent sikkerhed, hvem eller hvad der ligger 
dernede. Til gengæld ved man, at der med årene 
blev tilføjet mindre høje omkring de 3 første 
storhøje, så der efterhånden opstod en egentlig 
gravplads på stedet. Og det betyder altså, at der 
med stor sandsynlighed ligger massevis af skeletter 
og offergaver i jorden under højene. Far tilføjer, at 
offergaver er de gaver, som den døde fik med på 
sin sidste rejse. Ella Bella synes egentlig, det er lidt 
uhyggeligt med alle de skeletter. Men hun får hurtigt 
noget andet at tænke på – for nu er de kommet op 
på toppen af den ene af højene.

WOW, for en udsigt! Der er frit udsyn hele vejen 
rundt, og Ella Bella er enig med Far i, at det er den 
vildeste udsigt – også selvom der, så vidt Ella Bella 
ved, altså ikke er 360 grader varmt...

2 3 4 51 i



2

Ka
rp

en
hø

j

Solen skinner fra en skyfri himmel, og det er perfekt 
vejr til at gå på opdagelse i naturen. Derfor foreslår 
Far, at de kører til Karpenhøj Naturcenter, hvor man 
både kan lege og bade. Faktisk er hele det store 
område på mere end 10 hektar én stor legeplads, 
har han hørt. Da Otto omregner de 10 hektar til 
at svare til cirka 20 fodboldbaner, jubler Ella Bella 
begejstret. For så må det da være verdens største 
legeplads, de nu skal hen til. Far skynder sig at 
tilføje, at det altså ikke er den slags legeplads, som 
Ella Bella nok tænker på, hvor der er sandkasse og 
vipper – her er det i stedet naturen, man kan lege i. 
Det gælder bare om at slippe fantasien løs. 

Da bilen har fået kæmpet sig det sidste stykke vej 
op ad den stejle bakke til parkeringspladsen, er 
det første, Ella Bella ser, de lysebrune islandske 
heste, som græsser på bakkerne ved bygningerne. 
Åh, dem vil hun godt nok gerne snakke med. Så 
mens hun sammen med Mor fodrer hestene med 
græs, går Otto og Far på opdagelse i det bakkede 
landskab, der omkranser naturcenteret.

Hele sommerferien igennem er der et væld af 
planlagte aktiviteter på Karpenhøj Naturcenter. 
Far har tjekket hjemmesiden for dagens 
program, og i dag står den blandt andet på 
pandekagebagning over bål, og senere en vandretur 
med en naturvejleder i landskabet. Inden bålet til 
pandekagerne skal tændes, leger Ella Bella og Otto 
gemme i haven, som nærmest er en lille labyrint af 
mange små haverum og gange. Ella Bella bliver en 
lille smule væk, men heldigvis finder hun hurtigt Mor 
og Far igen, og snart er Otto også tilbage.
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Nu er bålet på bålpladsen ved at blive tændt, 
og de må meget gerne hjælpe med at samle 
brændenælder til pandekagerne. Undervejs i 
indsamlingen finder Ella Bella og Otto også lige 
nogle fede bakker, de kan rulle ned af. De triller 
så meget, at de bliver fyldt med græs – og helt 
rundtossede. 

Desserten består af de lækreste bær. På Karpenhøj 
Naturcenter er der nemlig mange bærbuske. Solbær, 
hindbær, stikkelsbær og ribs – og man må spise 
ligeså mange bær, man kan have i maven. Det viser 
sig at være en hel del for Ella Bellas vedkommende, 
som spiser, til hun ikke kan finde flere bær på 
buskene.

Bagefter er Ella Bella helt plettet af bærsaft, og da 
Otto stadig har græs over det hele fra rulleturene 
ned ad bakken – så bliver familien hurtigt enige om 
at hanke op i badetøjet, og gå ned til Fuglsø Strand, 
som ligger lige neden for Karpenhøj Naturcenter. 
Mens de går ad stien ned mod vandet, fortæller 
Far om bronzealderhøjen, der ligger lige foran dem. 
Store Jættehøj, hedder den. Der er faktisk en del 
mystik omkring den. Højen er nemlig aldrig blevet 
undersøgt af arkæologer, og derfor ved man slet 
ikke, hvad den gemmer. Ella Bella er overbevist om, 
at der ligger en prinsesse, mens Otto er helt sikker 
på, at der ligger en hemmelig skat begravet under 
den store bunke jord. 

Nede på stranden hopper alle i det svalende vand. 
Mens Ella Bella og Mor plasker rundt, dykker 
Otto og Far ned til aktivitetsbanen, der ligger 
under vandoverfladen. På vandet markerer nogle 
bøjer undervandsbanen, og der er desuden en 
tømmerflåde ude i vandet, som legesyge vandhunde 
kan kaste sig i vandet fra. 
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Da Ella Bella, Otto, Far og Mor var på Besøgscenter 
Øvre Strandkær, lærte de en hel masse om, 
hvordan isen har været med til at forme landskabet 
i Nationalpark Mols Bjerge. Både Ella Bella og 
Otto synes, det var helt vildt spændende – men 
efterfølgende har Ella Bella ikke kunnet lade være 
med at tænke på, at der et eller andet sted derude i 
”bjergene” findes noget, der hedder dødishuller. Det 
lyder ret uhyggeligt, synes hun. Så da Far en aften 
foreslår, at de næste dag kører forbi Tinghulen, der 
er et dødishul, har Ella Bella i første omgang en hel 
masse undskyldninger for ikke at skulle med. Men 
Mor får hende beroliget – et dødishul har ikke noget 
med død at gøre, forklarer hun. Det var bare der, 
isen ”gik død” og efterlod en stor isklump, som så 
smeltede. Det lavede nogle dybe huller i jorden. 

De fleste dødishuller er fyldt op med vand, så de i 
dag er søer eller moser – men ikke Tinghulen, som 
er et af de største ikke-vandfyldte dødishuller i Mols 
Bjerge. Far fortæller, at der er 30-35 meter ned til 
bunden, og Otto tilføjer, at det sådan cirka svarer til 
højden på 5 hangiraffer – altså når de står oven på 
hinanden.  

Far har hørt, at der er et fantastisk dyreliv ved 
Tinghulen – særligt om morgenen, hvor man 
kan være heldig at se en grævling, når den er 
på vej tilbage til sin hule fra sin nattevandring. 
Det, synes Ella Bella, lyder fantastisk. Så næste 
dag står familien rigtig tidligt op, og kører mod 
Knebel, som Tinghulen ligger tæt ved. Omgivet af 
sommerblomster, brombærkrat og fuglenes kvidren, 
er Ella Bella glad for, at de tog afsted. Også selvom 
de ikke fik set en grævling. Eller 5 giraffer oven på 
hinanden, for den sags skyld.  Ti
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I gåafstand fra Tinghulen ligger Danmarks største 
stendysse, Porskær Stenhus. Så mens Far henter 
bilen, går Ella Bella, Otto og Mor via en lille sti 
hen til dyssen, der er et cirka 5500 år gammelt 
gravsted. Otto glæder sig meget, for ud over at 
være Danmarks største, har han læst, at netop 
Porskær Stenhus også regnes for en af Danmarks 
absolut flotteste stendysser. 

De gravhøje, Ella Bella, Otto, Mor og Far indtil 
videre har set, stammer fra bronzealderen, som i 
Danmark dækker perioden 1700 – 500 f.Kr. Porskær 
Stenhus er endnu ældre – faktisk 2000 år ældre, 
og gravstedet blev således opført i den historiske 
periode, der hedder bondestenalderen. Det var på 
den tid, hvor de mennesker, der boede i Danmark, 
gik fra at være jægere, som ikke boede fast et sted, 
til at slå sig ned og dyrke markerne som bønder. 

Otto har læst, at selve gravkammeret består af 
fem store sten, der ligger i en sekskant med en 
kæmpestor sten som låg ovenpå. Låget hedder 
en dæksten, og den vejer mere end 11 ton. Det 
synes Ella Bella ikke lyder af særligt meget, og hun 
forsøger straks, om hun kan løfte den store sten. 
Så griner Otto og siger, at 11 ton altså svarer til 
vægten af 18 køer! 

Gravkammeret er omkranset af 23 randsten, der 
hver især er cirka ligeså høje som Far. Ella Bella er 
vildt imponeret over de mange store sten, og det 
kan Otto godt forstå. For stendyssen er skabt lang 
tid før, der blev tænkt på kraner og gravkøer, som 
kunne flytte stenene rundt ved maskinkraft. Så 
dem, der har lavet gravkammeret, har altså skabt 
det ved håndkraft. 
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Derfor er det også endnu mere imponerende at 
tænke på, at dækstenen engang var en del af en 
endnu større sten på hele 30 ton. Altså samme 
vægt som 50 køer! Stenen er blevet skubbet 
af isen hele vejen fra Sverige under den sidste 
istid. Stenalderbønderne har herefter flækket den 
kæmpemæssige sten med trækiler, og brugt den 
ene del – en 19 ton tung sten på den stendysse, 
der ligger på en mark mellem Agri og Vrinners. Den 
anden del har de bugseret de 2,5 km til Porskær. 
Ella Bella er dybt imponeret. 

Da de går rundt og kigger på stendyssen, opdager 
Ella Bella noget sjovt. Det ser nærmest ud som 
om, der er et fodaftryk på den ene af randstenene. 
Det er faktisk slet ikke helt dårligt set, siger Mor. 
Hun har nemlig læst, at stenen hedder ”Fandens 
sten”, og at en myte fortæller, at det er Fandens 
fodaftryk, der er på stenen. Efter sigende huserer 
Fanden nemlig sammen med trolde om natten, og 
hvis de ikke kommer under jorden inden daggry, så 
fryser de til sten. En morgen fik Fanden så travlt, at 
han var nødt til at sætte af på stenen for at komme 
i sikkerhed. Det gjorde han så kraftigt, at hans 
fodaftryk blev præget ind i stenen. 

Otto opdager en sten med et borehul i siden. Det, 
fortæller Far, stammer fra 1859, da den husmand, 
der ejede marken, ville tjene penge på at sælge 
stenene. Hvis de blev sprængt i mindre stykker, 
ville de være rigtig gode materialer til at bygge 
huse og anlægge veje med. De lokale myndigheder 
ville stoppe ødelæggelserne, og derfor købte 
Nationalmuseet stendyssen for 100 rigsdaler – 
hvilket var rigtig mange penge dengang. Året efter 
blev stendyssen fredet, og derfor kan man stadig 
besøge den i dag. Heldigvis, tænker Ella Bella. 
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Nu har familien været på eventyr rundt i Nationalpark 
Mols Bjerge et par dage, og Far synes derfor, det er 
på tide, at Ella Bella lærer lidt mere om området, de 
er i. For sammen med Otto fik Far læst en masse 
på plancherne, da de besøgte Besøgscenter Øvre 
Strandkær, og nu er han klar til at dele ud af sin 
viden. Nationalparken er nemlig ret enestående, rent 
geologisk set. Otto hvisker til Ella Bella, at geologi er 
læren om jorden og dens opbygning. 

Nationalpark Mols Bjerge dækker et kæmpe område 
på i alt 180 kvadratkilometer, og som Otto fortalte Ella 
Bella, inden deres afrejse, er en nationalpark et sted, 
hvor naturen er helt særlig. Netop derfor er det et 
område, der skal passes godt på. Derfor har politikerne 
i Folketinget for nogle år tilbage besluttet, at området 
her i Mols Bjerge skal være nationalpark. Parken blev 
indviet i august 2009 af Dronning Margrethe, og 3000 
mennesker mødte op for at fejre åbningen. 

Far fortæller videre, at Mols Bjerge også er så specielt, 
fordi det er en del af randmorænelandskabet ved den 
Østjyske isrand. Da Ella Bella hører det, kan hun ikke 
lade være med at grine. For hvordan kan en is-dessert 
have noget med landskabet at gøre? Så smiler Far og 
siger, at i det her tilfælde, så er en isrand altså noget, 
der opstår under istiderne, når der er enorme mængder 
is tilstede. Otto tilføjer, at der har været fire istider i 
Danmark – og landet har været dækket flere gange, 
helt eller delvist af is. Under den istid, som sluttede for 
knap 15.000 år siden, var det ikke hele landet, der var 
dækket af is – men det var den istid, der var med til at 
forme Djursland til det, det er i dag. 
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Ella Bella synes, der er mange svære ord, og at det 
er svært at forstå, det der med istiden. Og hvorfor 
har isen haft så meget at gøre med den måde, 
landskabet ser ud på? For når det har været vinter, 
og der har ligget sne og is hjemme i baghaven – så 
har græsplænen da lignet sig selv, når alt det hvide 
var væk igen. 

Mor kan sagtens forstå, at Ella Bella er forvirret, så 
hun tager hende i hånden, og prøver at forklare det 
lidt mere børnevenligt. Når man taler om en istid, 
så var der enormt meget is samlet. Meget, meget 
mere end der kan være hjemme i baghaven. Når så 
de store mængder is begyndte at bevæge sig, så 
var det nærmest som en slags gigantisk bulldozer, 
der skubbede sten og grus foran sig. De steder, 
hvor isen standsede, opstod der store bakker som 
for eksempel bakkerne ved Rønde. Otto minder Ella 
Bella om, at Rønde kaldes for en bjergby, fordi den 
ligger på den 3. stejleste bakke i Danmark.

Med tiden smeltede isen og trak sig langsomt tilbage. 
Flere gange under tilbagetrækningen rykkede den 
frem igen. Mor siger, at det bedst kan beskrives, 
som når man står i vandkanten, der hvor bølgerne 
bruser ind og ud – igen og igen – i en uendelighed. 
Her trækker vandet også sten og grus med frem og 
tilbage, og det var det samme, isen gjorde. Nogle 
steder blev kæmpemæssige isklumper liggende 
tilbage, og da de efter mange år smeltede, kom 
der dybe huller i landskabet. Det er dem, som i dag 
kaldes dødishuller. Ella Bella kan huske, at de har 
været i sådan et hul, da de besøgte Tinghulen. Og at 
det slet ikke var så uhyggeligt, som hun først troede. 
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Nu kunne Mor rigtig godt tænke sig at slappe lidt 
af ved stranden, men Ella Bella, Otto og Far vil 
gerne ud og opleve noget mere. Nogle dyr for 
eksempel. Løsningen bliver, at familien kører til 
Femmøller Strand. Her har Far nemlig læst, at 
nationalparkguiderne står klar til at fortælle om de 
dyr, der lever i og omkring strandkanten – ”Safari på 
lavt vand”, hedder det. Og det er lige noget for Ella 
Bella og Otto – og Far. Så kan Mor slikke lidt 
sol imens.

Familien kører langs Ebeltoft Vig ad Kystvejen, 
og lige efter rundkørslen drejer de ind på en 
parkeringsplads, hvor der også ligger en pølsevogn. 
Tæt på parkeringspladsen står et skur, og her holder 
nationalparkguiderne til. Så mens Mor lister ned på 
stranden med sin bog, undersøger Ella Bella, Otto og 
Far det forskellige udstyr, som guiderne har stående. 

De låner redningsveste, waders, spand og 
fiskenet, og snart er de klar til at gå på opdagelse 
i vandkanten. Det føles lidt mærkeligt, sådan at gå 
ud i vandet med kæmpestore regnbukser på, synes 
Ella Bella. Men det er også ret sjovt at kunne vade 
rundt i vandet uden at blive våd. Far og Otto står 
med et kæmpestort net, som nærmest kan støvsuge 
hele havbunden. De fanger masser af fisk, og snart 
er den store spand, de har med ned til vandkanten, 
godt fyldt op. Nu er det tid til at komme op til 
nationalparkguiden, så han kan fortælle lidt om, hvad 
de har fanget.
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Oppe på land bliver fangsten hældt op i en stor 
plastikkasse, som står på bordet foran guidernes 
skur. Skuret har også et fint navn – det hedder 
“Oplevelsesplads Femmøller Strand”. Guiden er 
dygtig, og han kan hurtigt se, at Ella Bella, Otto 
og Far har fanget hele tre forskellige slags rejer – 
tangrejer, hesterejer og roskilderejer. Man kan spise 
dem alle sammen, forklarer han, men for det meste 
spiser vi kun roskilderejerne. Da Otto tilføjer, at de 
også kaldes for fjordrejer, kigger guiden imponeret 
op på ham. Ella Bella smiler stolt af sin storebror. 

Der er også søstjerner i spanden, tanglus og en 
lille fisk, der hedder en savgylte. Der er også en 
krabbe – med to tissemænd. Det, synes Ella Bella, 
er lidt skørt. I et akvarium ved siden af Ella Bella, 
Otto og Fars fangst er en kæmpestor fisk – det 
ligner nærmest en slange. Det er det nu ikke helt, 
forklarer nationalparkguiden – det er en hornfisk.

Ved guidernes skur hænger der mange forklarende 
plancher og plakater, og Otto og Far læser 
interesseret om både dyr og planter. Imens bladrer 
Ella Bella lidt i en lille oversigt over de forskellige 
slags sten, man kan finde i strandkanten. Guiden 
forklarer, at der blandt andet er flintesten, granit 
og porfyr. Ella Bella får lov til at beholde oversigten 
med de flotte sten. Den vil hun tage 
med næste gang, hun skal lede efter flotte sten 
på stranden. Fe
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Inde på Femmøller Strand er Mor slet ikke færdig 
med at slappe af, så Far foreslår, at hun bliver 
liggende lidt, mens de andre tager bilen cirka en 
kilometer tilbage ad Kystvejen, ind mod Ebeltoft – 
hen til det sted, der hedder Nato-molen. Han har 
nemlig taget lidt fiskeudstyr med i bilen, så de kan 
forsøge at fange fisk til aftensmaden. 

Nato-molen? Ella Bella synes næsten, det lyder lidt 
uhyggeligt. Så forklarer Far, at der ikke er noget 
at være bange for. Molen hedder sådan, fordi den 
har været brugt af forsvaret i mange år. Nato er 
et internationalt forsvarssamarbejde, en slags 
forening, som Danmark er en del af. I mange år 
blev molen brugt af forsvaret, og det var også her, 
de store tankskibe lagde til, når de skulle læsse 
olie og benzin af til nogle store forsyningsdepoter, 
der ligger i Handrup Bakker, ganske tæt på. Der er 
nemlig næsten ti meter ned til bunden, så de store 
skibe kan lægge til uden at gå på grund. Hvis man 
er heldig, kan man også se Dronning Margrethes 
skib, Kongeskibet Dannebrog, lægge til, når hun er i 
området. Det, håber Ella Bella, at hun er i dag. 

Imens Far parkerer bilen, løber Ella Bella og Otto i 
forvejen hen til molen. På vejen kommer de til et 
stort jerngitter, hvor der hænger en masse skilte – 
blandt andet et par gule skilte, hvor Otto læser, at 
der står ”Militært område – Adgang forbudt”. Måske 
de så alligevel ikke kan komme til at fiske, tænker 
Ella Bella ærgerligt. 
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Nu er Far kommet, og han fortæller, at Nato-
molen i ti år var lukket af for offentligheden af 
sikkerhedshensyn. Men i 2014 blev den åbnet, så nu 
kan alle gå ture på den og fiske fra den. Så i dag er 
der altså ikke adgang forbudt. 

Ella Bella kigger ud over molen, og der står rigtig 
mange mennesker med fiskestænger. Far siger, 
at man kan fange både torsk, fladfisk og havørred 
herfra. Ella Bella går helt ud til kanten for at se, om 
hun kan se nogle fisk. Så opdager hun nogle bobler 
i vandet – mon de kommer fra fiskene? Så smiler 
Otto, for fisk laver ikke bobler. Det gør derimod de 
dykkere, som dykker under vandet. Nato-molen 
er nemlig også ret spændende under vandet, fordi 
det vrimler med muslinger og andre dyr på molens 
lodrette væg.  

Da de når helt ud for enden af molen, kan de se 
både Mols Bjerge, Ebeltoft, Egil Fischers Ferieby 
og Molskroen – og Ella Bella synes også, hun 
kan skimte Mor, der ligger og soler sig henne på 
Femmøller Strand. Mens Ella Bella står og skuer ud 
over havet, og holder godt øje med, om Kongeskibet 
kommer sejlende forbi, finder Otto og Far fiskegrejet 
frem. Halløj, hvor det går, indenfor den næste time, 
har de fanget seks flotte fladfisk, som de kan grille 
til aftensmaden. 

På vejen tilbage til Mor, kommer de til at snakke om 
byen Femmøllers sjove navn. Far fortæller, at byen 
engang hed Essendrup, men at navnet blev skiftet 
til Femmøller omkring 1790, ganske enkelt fordi der 
lå fem vandmøller på rad og række. I dag er der dog 
kun fire møller tilbage, så Ella Bella kan ikke lade 
være med at spekulere på, hvorfor byen så ikke har 
skiftet navn til Firemøller nu. N
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Far har læst om Ørnbjerg Mølle, en næsten 500 år 
gammel vandmølle, som han synes, de skal køre hen 
til. For i forbindelse med møllen, der ligger ved Ulstrup 
Å lidt udenfor Ebeltoft, er der et lille område med to 
shelters, toiletter og en bålplads – så kan de grille de 
fladfisk, de lige har fanget fra Nato-molen. Ella Bella, 
Otto og Mor synes, det er en fremragende idé. 

Ørnbjerg Mølle er så gammel, at den er omtalt i det 
svenske rigsarkiv helt tilbage i 1552. Det var sådan en 
slags mølle, som bønder fra nær og fjern kom til for at 
få malet deres korn til mel. Mølleren var en rig mand, 
så han havde råd til at ansætte en privat lærerinde, 
som kunne undervise hans børn. Så faktisk har 
området omkring møllen været et helt lille samfund 
med skole, landbrug og savværk - og en såkaldt 
udskænkningsstue, hvor bønderne kunne fordrive 
ventetiden, mens kornet blev malet, med en snak og 
en dram. 

Møllen har været i aktion i mange år. Faktisk indtil 
1961, hvor den sidste møller på Ørnbjerg Mølle, Anders 
”Aes” Thuesen Christensen døde. Han var født på 
møllen, og var en legendarisk person på egnen. Et par 
år senere blev møllen solgt og renoveret, og i dag ejes 
møllen af Skov- og Naturstyrelsen. Den daglige drift 
står Ørnbjerg Mølle Laug for – det er en flok frivillige, 
der passer og plejer møllen og holder den åbent hver 
onsdag og i weekenderne. Man er dog altid velkommen 
til at kigge forbi, for også når selve møllehuset er 
lukket, er der masser at se. 

Mens Ella Bella, Otto og Mor udforsker vandets løb, 
gør Far fiskene klar til grillen. Og mens aftensolen går 
ned og bækken risler i baggrunden, spiser de med stor 
velbehag den selvfangede aftensmad. 
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Efter nogle dage med masser af gode oplevelser 
ude i naturen, trænger familien til at komme ind til 
Ebeltoft for at få lidt byliv og se de seværdigheder, 
der gør byen til turistby nr. 1 på Djursland.  

Mor kigger straks efter gode kaffesteder på 
hovedgaden, mens Ella Bella og Otto finder en sjov 
butik med hjemmelavede bolsjer og tegninger af 
Molbo-historier på væggene. Udenfor i gågaden 
er Far travlt optaget af at fotografere de mange 
smukke bindingsværkshuse i forskellige vinkler. Ella 
Bella og Otto kan sagtens forstå, at mange kalder 
Ebeltoft for “Danmarks smukkeste købstad” – og at 
den er en del af Nationalpark Mols Bjerge. 

Da de igen er samlet, går familien mod Det Gamle 
Rådhus, som udover at være byens vartegn, faktisk 
også er verdens mindste rådhus. Far skal lige have 
et billede af Ella Bella, Otto og Mor udenfor den 
smukke bygning, inden de kan gå ind på rådhuset, 
der blev bygget i 1789, som en erstatning for byens 
første rådhus fra 1576. Selvom der også ligger et 
stort rådhus lidt udenfor centrum af byen, så er Det 
Gamle Rådhus et ekstremt populært sted at blive 
gift. Folk kommer fra både Danmark og udlandet 
for at blive viet i den smukke, gamle tingstue – det 
bliver til mere end 500 brudepar om året. Eb
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Da de står og kigger rundt i det lille rum, opdager 
Ella Bella en sjov dør i det ene hjørne. En af 
rundviserne på rådhuset, der er i dag er Museum 
Østjylland, fortæller, at tingstuen før i tiden ikke kun 
blev brugt til glædelige begivenheder. Det var også 
her, ordensmagten og politikerne holdt til. Der blev 
således holdt byrådsmøder og retsmøder i rummet 
– og blev man dømt skyldig, blev man ført via 
døren direkte fra tingstuen og ned i fangekælderen 
under rådhuset. Puha, det gyser helt i Ella Bella. En 
vaskeægte fangekælder! 

Otto er hurtig på vej ned i kælderen, og så må 
resten af familien hellere følge med. Så med et 
fast greb om Mors hånd, går Ella Bella ned af den 
stejle trappe, der fører ned i fangekælderen. Her 
er mørkt, fugtigt og uhyggeligt. Ella Bella er glad 
for, at hun ikke skal være hernede i mere end et 
par minutter – og ikke i uger, måneder eller år, som 
datidens fanger. 

Udenfor rådhuset summer det af liv. På det 
brostensbelagte torv foran rådhuset triller et lille, 
gult tog frem. Det vil Ella Bella gerne prøve. Så 
mens Ella Bella og Mor kører en bumletur med 
toget over de toppede brosten, går Otto og Far på 
opdagelse i Siamesisk Samling – en spøjs samling af 
jagttrofæer og eksotiske genstande, som ligger lige 
om hjørnet bag rådhuset. Otto er vildt imponeret 
over de mange mærkelige ting, der er samlet på 
samme sted – og Far har, som oftest, travlt med at 
fotografere. 
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Efter togturen og besøget på Siamesisk Samling 
sætter Ella Bella, Otto, Mor og Far kursen mod 
Farvergården. Gården er en af de ældste og bedst 
bevarede i Ebeltoft, og de ældste dele af den 
smukke, rødmalede bygning, går helt tilbage til 
1600-tallet. Så noget af gården er altså op mod 400 
år gammel, regner Otto sig frem til. 

På Farvergården farvede man tøj og tekstiler, og 
Mor fortæller, at den sidste farver, Johan Petersen, 
stoppede med at farve omkring 1925. I dag 
fungerer stedet som museum, og både butik, bolig, 
stald og farveri med inventar og redskaber ser ud 
fuldstændig, som da farveriet lukkede. Det kan Ella 
Bella og Otto sagtens se, da de træder ind på den 
gamle gårdsplads, for det er ligesom at komme 100 
år tilbage i tiden. Der er en gammel vandpumpe 
på gårdspladsen, på tørresnoren hænger lange 
underhylere, og rundt omkring er mennesker i 
gammelt tøj i gang med at arbejde. 

Stemningen i Farvergården er helt vildt hyggelig, 
og Ella Bella og Otto vil gerne opleve endnu mere 
fra ”gamle dage”, og det kan Mor godt forstå. 
Hun foreslår derfor, at de efter aftensmaden 
tager ind til byen igen og går med vægterne på 
vægtergang. Traditionen stammer fra 1600-tallet, 
hvor vægterne var en slags opsynsmænd, som 
skulle tænde og slukke gadebelysningen, opretholde 
ro og orden og desuden holde øje med, at der ikke 
opstod ildebrand. Hver time skulle de patruljere 
i gaderne og synge, hvad klokken var slået. Det 
gør de stadig hver aften i Ebeltoft – i hvert fald i 
sommermånederne, hvor vægterne starter deres 
rundtur fra Det Gamle Rådhus klokken 20, 21 og 22. Fa
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Allerede da familien kørte ind i Ebeltoft den første 
dag på ferien, lagde Ella Bella og Otto mærke til 
et stort skib på havnen. Siden da har Otto plaget 
om at få lov til at se skibet, der hedder Fregatten 
Jylland. Otto har brugt ventetiden på at læse alt om 
skibets historie, så han er klar til at fortælle, da de 
endelig står på tørdokken, hvor fregatten, som i dag 
er et museumsskib, ligger. 

Otto fortæller, at Fregatten Jylland deltog i slaget 
ved Helgoland i 1864, og det siges, at det var en 
kanon fra fregatten, der affyrede den afgørende 
kugle i søslaget. I dag er det verdens længste, 
bevarede krigsskib af træ, og bliver hvert år besøgt 
af tusindvis af gæster. 

Ella Bella, Otto og Mor tager frisk den stejle trappe 
op på øverste dæk, mens Far, der ikke er så meget 
for højder, er lidt længere om at komme op. Mens de 
venter på Far, lægger Ella Bella hovedet helt tilbage 
og kigger op i masten. Puha, der er rigtig langt op - 
selvom hun ikke har ligeså meget højdeskræk som 
Far, så skal hun ikke nyde noget af at skulle kravle 
helt derop. Da familien atter er samlet, går de på 
opdagelse under dæk. Her møder de søløjtnant 
Hans Christian Holm og batterichef Harald Flint – 
og går herefter på jagt efter Kaptajn Kalle Krudts 
Dødsmandskiste, som efter sigende skulle indeholde 
en rigtig sørøverskat. Ella Bella sitrer af spænding 
og Otto råber begejstret: “Splitte mine bramsejl!”. 
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Da de har fået udforsket alle fregattens krinkelkroge 
og fundet de seks nøgler til skattekisten, går 
familien hen langs havnepromenaden – forbi 
skudehavnen og Glasmuseet, og hen på den gamle 
fiskerihavn. For her ligger flere fiskehandlere, hvor 
man kan købe lækre delikatesser fra havet, blandt 
andet rejer og fiskefrikadeller. Der er tilsyneladende 
andre, som har fået samme idé, for der er kø helt 
ud af butikken. Mens de står i kø, fortæller Far, at 
havnefronten i Ebeltoft rummer ikke bare 1, men 
hele 4 havne. De ligger på rad og række, når man 
kommer fra stranden og Fregatten Jylland i nord til 
skudehavnen i syd, og i alt er havnepromenaden 
2,5 kilometer. 

Ella Bella er godt træt i benene ovenpå dagens 
mange oplevelser. Nu trænger hun til at slappe af! 
Så mens hun og Mor sidder på en bænk og hviler 
benene lidt, nyder de udsigten over Ebeltoft Vig, 
hvor sejlbåde og kajakker sejler rundt, går Otto og 
Far på opdagelse ved Maltfabrikken, hvor der er 
både skaterbane, food marked og om et par år også 
bibliotek og kulturhus.
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Mor elsker glas i alle former og farver. Så på deres 
besøg i Ebeltoft skal familien selvfølgelig forbi 
Glasmuseet. Det er nemlig det eneste af sin slags i 
Danmark, og Mor har læst, at det rummer mere end 
1500 værker, der er skabt af kunstnere fra mere 
end 50 forskellige lande. Desuden er Ebeltoft den 
by i Danmark, der har den største koncentration 
af glasværksteder, hvor man kan opleve de lokale 
glaskunstnere arbejde. Mens de går hen til museet, 
forklarer Mor de andre, at det altså ikke kun er 
vaser og lysestager, der er udstillet på museet. Det 
er også smukke og anderledes stykker kunst, som 
man kun kan opleve ganske få andre steder - og 
hun glæder sig til at vise resten af familien, hvor flot 
og anderledes sådan noget glas kan være.

Glasmuseet ligger på havnen i den gamle Toldbod, 
og allerede da familien træder indenfor, kan Ella 
Bella godt fornemme, at der er noget om det, Mor 
siger. Overalt hænger og står der smukke skulpturer 
lavet af glas. Og de forestiller så bestemt ikke kun 
vaser og lysestager – det kan hun godt se. 

Imens Ella Bella og Mor beundrer glassets mange 
flotte farver, og Far har travlt med sit kamera, har 
Otto fundet en lille reol, der er fyldt med kufferter. 
De viser sig at indeholde ting, som børn kan bruge 
på en opdagelsesrejse gennem Glasmuseet. Ella 
Bella og Otto synes, det lyder super, og inden længe 
suser de afsted med hver deres kuffert for at finde 
de 7 poster i regnbuens farver, der er gemt rundt 
på museet.
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Da de kommer ovenpå, kommer de til et helt 
igennem fantastisk rum. Det kosmiske rum, hedder 
det – og her er gulvet og loftet belagt med spejle, 
og væggene med bemalede glasplader. Ella Bella 
føler sig helt vægtløs, da hun står derinde i rummet 
– hun, Otto og Far bliver stående længe derinde, 
mens Far knipser løs med sit kamera. Det bliver 
nogle rigtig sjove billeder, og Ella Bella er vildt 
imponeret over, at man også kan lave den slags 
med glas.

Familien følges videre rundt på museet, og igen og 
igen bliver de overraskede over, hvad man kan gøre 
med glas. Ella Bella kan slet ikke forstå, hvordan 
man kan farve glasset – eller lave bobler indeni. 
Men hun bliver lidt klogere, da de kommer ind på 
museets arbejdende værksted, Glashytten, hvor der 
sidder en glaskunstner og arbejder. Hun forklarer, 
hvordan glasmassen i ovnen bliver opvarmet til 
mere end 1000 grader, så man kan arbejde med 
den, og lave den til kunst. Glasmassen bliver varmet 
op i en glaspotte indeni ovnen, og ender med at 
være flydende som sirup. 

Ella Bella bliver helt bekymret for, om damen 
brænder sig på glasset engang imellem. Og hun 
fortæller, at det gør hun, men nu ikke på selve 
glasset. I stedet er det på det værktøj, som 
hun bruger til at forme glasset med – mange 
glaskunstnere har af samme grund små ar på 
hænderne og underarmene.

Ude i haven får de øje på en kæmpestor skulptur 
af farvet glas. Ella Bella er lige ved at blive væk, da 
hun går ind i den. Hun kan se, at gult og blåt glas 
tilsammen giver grøn. Det er helt magisk. I midten 
finder hun et hemmeligt rum, hvor hun gemmer sig. 
Mon de andre kan finde hende?
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Efter et par travle dage som turister, trænger 
familien til en afslapningsdag på stranden. På 
turistkontoret har Mor fået en folder med en 
oversigt over badestrandene i området, og der er 
masser af strande med Blå Flag at vælge imellem. 
Mor forklarer, at når en strand har det Blå Flag, 
betyder det blandt andet, at der er gjort en ekstra 
indsats i forhold til badegæsternes sikkerhed. 
Selvom stranden ved Ahl Hage ikke har et af de Blå 
Flag, har Mor fået udpeget den som områdets mest 
børnevenlige badestrand, så der skal de hen i dag. 

Familien hanker op i badetøj, håndklæder og 
dykkermasker og suser afsted mod stranden, der 
ligger lidt hemmeligt bag et sommerhusområde. 
På vejen passerer de en flok mountainbikeryttere, 
og Far fortæller, at de nok er på vej mod MTB-
banen, der ligger i udkanten af Ebeltoft. Far har 
læst, at den er blevet kåret til Danmarks 3. bedste 
mountainbikebane. Den vil Otto rigtig gerne prøve 
- men Far siger, at han nok lige skal øve sig lidt 
mere, for banen er også blevet kåret til den mest 
udfordrende i landet. 

Ella Bella og Otto kaster sig med det samme i 
vandet, og Ella Bella nyder, at det ikke bliver så 
hurtigt dybt. Mor lægger sig og nyder solen i 
sandbankerne, og Far går, efter en hurtig dukkert, 
på opdagelse med sit kamera. Begejstret fortæller 
han, at man kan se til både Helgenæs og Ebeltoft 
Vig fra stranden, ligesom man kan se vindmøllerne 
ved Ebeltoft Færgehavn.

Efter en god dukkert, og lidt frokost i sandet, går 
Ella Bella og Otto igang med at bygge et sandslot – 
som selvfølgelig skal forestille Kalø Slotsruin. Ah
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Otto er meget optaget af tog, og han har læst, at 
der findes en cykelsti, som ligger på en gammel 
jernbanestrækning. “Gravlevstien”, hedder den, og 
er en cirka otte kilometer lang sti mellem Ebeltoft 
og Gravlev. På et tidspunkt i slutningen af 1960erne, 
da mange fik biler, kunne det ikke længere betale 
sig at køre med tog på strækningen, der oprindeligt 
gik fra Ebeltoft via Trustrup til Grenaa. Så jernbanen 
blev nedlagt og siden lavet om til en natursti, hvor 
man kan gå tur og cykle. Både Ella Bella og Otto vil 
gerne prøve at cykle på stien, så de får støvet de 
gamle cykler, der står i sommerhusets garage af, 
og fyldt luft i dækkene, og så kører de afsted. De 
rammer stien lidt udenfor Dråby, og så går turen 
ellers gennem det bakkede landskab. 

Undervejs kommer de forbi en pæl, hvor der er 
tegnet et sjovt tårn på. Den viser vej til et fugletårn, 
hvorfra man kan kigge ud over den sø, der hedder 
Stubbe Sø, forklarer Far. Og Otto, som selvfølgelig 
allerede har læst sig til det meste ved at google på 
mobilen, fortæller, at søen er Djurslands største sø 
– og at den med sine 376 hektar er den 3. største sø 
i Jylland. Inden Ella Bella når at spørge, hvor meget 
en hektar er, finder Otto mobilens lommeregner 
frem, og begynder at mumle, at 1 hektar er et areal 
på 100 x 100 meter, altså 10.000 m², hvilket cirka 
svarer til størrelsen på to fodboldbaner, og at 376 
hektar derfor må fylde sådan cirka det samme som 
752 fodboldbaner! Ella Bella sætter kikkerten for 
øjnene og prøver at forestille sig, at der bliver spillet 
752 fodboldkampe ude på søen. Hun bliver helt 
forpustet bare ved tanken. 
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Selvom Stubbe Sø er så stor, har den ikke altid 
være en sø. Oprindeligt var den et af de mange 
dødishuller, som opstod efter istiden. Ella Bella kan 
godt huske det lidt uhyggelige navn fra besøget i 
Tinghulen, og hun synes, det er ret sejt, at de nu 
også oplever et dødishul med vand i. Senere blev 
Stubbe Sø en del af Kattegat, som havet ud for 
Ebeltoft hedder. Dengang stod havet meget højere, 
og det betød, at søen var en del af en fjord med 
havvand. Sidenhen har havet trukket sig tilbage, og 
i dag er søen bare en sø. Med masser af fisk, som 
tiltrækker masser af fugle. 

Fra fugletårnet har familien et fantastisk udsyn 
over søen. De kan se helt vildt mange fugle. Ænder, 
svaner, gæs – og pludselig kommer en havørn 
flyvende. Ella Bella gisper helt - den er kæmpestor! 
Otto fortæller, at han har læst, at den store 
majestætiske fugl også kaldes ”den flyvende dør”, 
fordi den har så stort et vingefang. Vingerne måler 
næsten 2,5 meter fra vingespids til vingespids. Det 
svarer ret præcis til højden af Ella Bella og Otto. 
Tilsammen!

Ella Bella har næsten kun lige fået gang i cyklen 
igen, da hun ser noget mærkeligt ud af øjenkrogen. 
Hov, hvad var det for en mærkelig hjort, der stod 
der? Hun bremser hårdt op – så hårdt, at resten af 
familien er lige ved at køre ind i hende. Og nu ser 
de det alle: DER STÅR EN ANTILOPE OG KIGGER UD 
PÅ DEM. Og lige bagved står en giraf og spiser. Det 
er alt, alt for skørt, synes Ella Bella. Hvor kommer 
alle de dyr fra? Og hvordan er de endt der? Far 
fortæller, at dyrene bor i den dyrepark, der hedder 
Ree Park Safari. Den er bygget lige op og ned ad 
Gravlevstien. Og det betyder, at hvis man er heldig, 
så får man lige et kig på nogle af dyrene, når man 
cykler eller går forbi det yderste af dyreparkens 
arealer. Ella Bella føler sig meget, meget heldig. 
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Mens de er på ferie på Djursland, bor familien 
i et sommerhus ved Dråby Strand, som ligger 
lidt udenfor Ebeltoft. Hver aften, når de spiser 
aftensmad og snakker dagens oplevelser igennem, 
kigger de ud over stranden, på havet Kattegat, øen 
Hjelm til højre og klinten Jernhatten ude til venstre.
 
Otto er ret imponeret over Jernhatten, der ligger 
der som en stor knold med stejle skrænter ud mod 
havet og ligner – ja, en hat. Far, der jo blev en 
hel del klogere, da familien besøgte Besøgscenter 
Øvre Strandkær, forklarer, at Jernhattens udseende 
skyldes områdets geologi – altså hvordan jorden på 
stedet er opbygget. Selve Jernhatten er det, man 
kalder en moræneknold, skabt af en hård jordtype, 
mens de flade marker, der ligger ved siden af, er en 
blød jordtype. Så den hårde jord blev skubbet frem 
af isen under istiderne, og har skabt den klint, man 
kan se i dag. 

Familien skal selvfølgelig besøge Jernhatten, som 
ligger 49 meter over havet. Og da de har parkeret 
bilen på parkeringspladsen, og begiver sig op ad den 
stejle sti, op mod toppen af Jernhatten, fortæller 
far en røverhistorie om Marsk Stig. Han var en 
fredløs, der slog sig ned på Hjelm helt tilbage i 
1290. At være fredløs var en straf i middelalderen, 
som betød, at man blev sat udenfor samfundets 
beskyttelse. Far fortæller også om, hvordan Hjelm 
var base for de fredløses plyndringstogter mod 
danske byer. De fredløse byggede også en smedje, 
hvor de lavede falske mønter, som skulle svække 
den danske krone.  
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Fra toppen af Jernhatten har familien en fantastisk 
udsigt over Kattegat og Hjelm – og Ella Bella mener 
også, hun kan skimte det blå sommerhus, de bor 
i. Men hun kan da ikke se nogen hat deroppe på 
toppen. Så forklarer Otto, at det er hele klinten, der 
bliver kaldt for Jernhatten – fordi den på afstand 
ligner den slags hat, som i gamle dage skulle 
beskytte mod sværdslag, når man var i kamp. På 
en måde hedder Hjelm næsten det samme, og de 
to jordknolde ligner også hinanden lidt. Men da man 
ikke kunne kalde de to steder for det samme, kom 
den ene til at hedde Jernhatten, og den anden kom 
til at hedde Hjelm. 

Der er masser af kalk i jorden ved Jernhatten, og 
det er godt for mange sjældne planter. Så Far har 
travlt med både at fotografere de smukke blomster 
og den fantastiske udsigt. Og selvom blomsterne er 
flotte og meget specielle, lader han dem stå, for så 
kan andre også nyde dem. 

Da familien kommer hjem til sommerhuset samme 
aften, fortsætter snakken om Marsk Stig og de 
fredløse på Hjelm. Både Ella Bella og Otto synes, 
det hele er en lille smule uhyggeligt. Og da Otto skal 
op og tisse om natten, kommer han til at kigge ud 
over havet, ud mod Hjelm – og der synes han altså, 
han kan se en båd, der sejler hen mod øen – kun 
oplyst af små lanterner. Måske er det alligevel nogle 
nye smuglere, der er på spil derude på den lidt 
hemmelige ø. 
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Som Otto har forklaret Ella Bella inden deres 
afrejse, ligger Djursland, og dermed Nationalpark 
Mols Bjerge, på det, der nærmest ligner Jyllands 
næse. Og da Ella Bella på et kort nu opdager, at 
det næsten ser ud som om, der hænger lidt snot ud 
fra næsen, kommer hun til at fnise lidt. Så læser 
Otto op fra kortet – der står, at ”snottet” hedder 
Helgenæs, og helt ude på spidsen er et sted, der 
hedder Sletterhage. Mor forklarer, at Helgenæs er 
en halvø, hvilket får Ella Bella til at undre sig lidt. 
For hvordan kan en ø være halv? Otto har allerede 
googlet det på sin smartphone, og han forklarer, at 
en halvø er et stykke land, som er omgivet af hav på 
tre sider. Både Jylland og Djursland er for eksempel 
også halvøer, læser Otto op. Far synes, de skal 
sætte kursen mod Helgenæs, så det med halvøen 
bliver nemmere for Ella Bella at forstå. Ella Bella 
synes, det er en supergod idé. 

På vejen kommer de forbi et virkelig smalt sted – 
en tange, som forbinder Helgenæs med fastlandet 
Mols. Det siges, at tangen var så smal, at vikingerne 
i sin tid slog genvej, og trak deres både de få 
hundrede meter op over land, i stedet for at sejle de 
cirka 20 km udenom. Far stopper bilen, for lige her 
på det smalle sted, ligger Dragsmur og General Ryes 
Skanser. 

Bakkerne på Dragsmur er menneskeskabte skanser, 
lavet af sten og jord. Og selvom det i dag bare 
ligner bakker dækket af græs, så var skanserne 
engang forsvarsværker, der skulle holde ubudne 
gæster ude. Det siges, at de første volde er opført 
allerede i slutningen af 1200-årene af Marsk Stig,  
som var ham den fredløse, Ella Bella og Otto hørte 
om på Jernhatten. Men nogle mener i stedet, at 
Dragsmur bare var et dige eller dyrehegn, der skulle 
holde kongens dyr inde.  
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De nyeste af skanserne er bygget af General Rye 
i forbindelse med Treårskrigen fra 1848-1850. 
General Ryes Skanser var en rigtig stærk stilling, 
der helt spærrede den 400 meter smalle tange 
ned mod Helgenæs. På det højeste punkt lå en 
åben skanse med seks kanoner. Herfra havde 
soldaterne en rigtig god udsigt over det land, 
en fremrykkende fjende måtte igennem foran 
skanserne. Mod vest, ned mod stranden, var 
et brystværn med to kanoner, og mod øst var 
adgangen til Helgenæs spærret af en zig-zag-formet 
jordvold og palisade med porte og fire kanoner til at 
forsvare forstranden. 100 meter syd for palisaden 
var der yderligere to støttebatterier med fire 
ekstra kanoner, og her lå også de tre barakker til 
indkvartering af de 600 mand, der gjorde tjeneste 
ved anlægget.

Ella Bella, Otto, Mor og Far stiller sig op på den 
øverste skanse. Herfra har de en helt vild udsigt 
over det omliggende hav og landskab. Mod nord kan 
de se Mols Bjerge, og alle gravhøjene ved Trehøje. 
Far knipser selvfølgelig løs med sit kamera – han 
skal have det hele med. 

Efter den friske gåtur blandt fårene i det bakkede og 
græsdækkede fæstningsanlæg, er familien klar til at 
fortsætte deres tur helt ud på spidsen af Helgenæs, 
hvor fyrtårnet ved Sletterhage ligger.
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Allerede mens de kører ud mod fyret, lægger Ella 
Bella mærke til noget underligt. Skibene sejler 
meget tæt på stranden. Så tæt, at hun bliver helt 
urolig for, at de går på grund. Men det gør de altså 
ikke, beroliger Mor hende med. Skibene er bare 
så tæt på, fordi der går en meget dyb sejlrande 
ude i vandet. Faktisk er der op til 50 meter dybt 
nær ved fyret. Det betyder, at nogle af verdens 
allerstørste skibe kan sejle igennem her. Skibene 
bruger sejlranden, når de skal sejle til og fra havnen 
i Aarhus, og derfor er der tit rigtig god mulighed for 
at se nogle kæmpestore skibe sejle forbi. 

Imellem 7000-8000 skibe passerer årligt forbi 
Sletterhage. For et eksempel sejler verdens største 
skib, Majestic Mærsk forbi et par gange om året. 
Det er næsten 400 meter langt, og stikker 16 meter 
i dybden. Så selvom skibet er kæmpestort, er der 
stadig masser af plads at give af ned til havbunden. 

Far parkerer bilen ved ”landets ende”, som området 
ved fyrets parkeringsplads kaldes. Ella Bella og 
Otto er hurtigt ude af bilen – de spæner op ad 
trapperne op i toppen af fyret. Da Far ser fyret, 
der er 16 meter højt, vælger han dog at blive nede 
på landjorden. Han lider jo nemlig ganske meget 
af højdeskræk – og så er der jo også én til at 
fotografere de andre nedefra og op. 

Da de er kommet op i toppen af fyret, fortæller 
Mor, at det, man kalder “flammen”, befinder sig 17 
meter over havets overflade. Det betyder, at lyset 
fra fyrtårnet kan ses 16 sømil væk, næsten 30 
kilometer. Otto tilføjer, at hvis ikke jorden var rund, 
ville man kunne se det endnu længere væk.
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Det første fyr ved Sletterhage blev bygget i 1872. 
Det blev i 1894 erstattet af et nyt, og det er det, 
der står her den dag i dag. Otto siger til Ella Bella, 
at det er lyset fra fyret, som hjælper skibene, når 
de skal sikkert i havn. Sletterhage Fyr er et såkaldt 
vinkelfyr – det betyder, at det lyser med forskellig 
farver i forskellige retninger for at vise skibene, 
hvor skibet befinder sig i forhold til fyret. I starten 
blev fyret lyst op af petroleumslamper, men i dag er 
det en halogenpære på hele 600 watt, der hjælper 
skibene på vej. 

Da de er kommet ned på jorden igen, går de hen 
til strandkanten. For Far fortæller, at hvis man er 
heldig, kan man se både sæler og marsvin i vandet. 
Og mens Ella Bella og Otto står og spejder ud over 
havet, foreslår Mor, at de også kigger efter en ko. 
En KO, tænker Ella Bella helt forvirret. Nu rabler det 
altså for Mor. Så forklarer Mor, at en ko også kan 
betyde en sten med hul i, og hvis man finder sådan 
en ko, der helt præcis hedder en hulko, på stranden 
ved Sletterhage Fyr, kan man bytte den med en 
slikkepind hos ismanden. Det, synes Ella Bella og 
Otto, lyder som en super aftale. Så mens Mor og Far 
pakker madkurven ud i madpakkehuset ved siden af 
fyret, giver børnene sig til at lede blandt de mange 
sten på stranden. 

Efter frokost siger Otto, at han har lært i skolen, at 
Danmarks eneste fugleedderkop lever i skrænterne 
på sydspidsen af Helgenæs. Så nu vil han sammen 
med Far gå ud og se, om de kan finde den. Det skal 
Ella Bella og Mor bestemt ikke nyde noget af. Så vil 
de hellere på blomster- og sommerfuglejagt. Stedet 
er nemlig også et af Danmarks tørreste områder, 
og det betyder, at masser af sjældne blomster og 
sommerfugle holder til her. Sl
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Sidst, men ikke mindst, vil Ella Bellas eventyr være 
en mulighed for, at I voksne og børn sammen kan 
genopleve og snakke om rejsen efterfølgende. Og 
måske skabe drømme om nye rejseeventyr for 
familien.  

Velkommen til Ella Bellas univers og hendes 
oplevelser i Nationalpark Mols Bjerge. 

Sara Helena Kangas 
Arkitekt MAA & Idékvinden bag bøgerne

Bogserien Ella Bellas eventyr indeholder flere 
spændende rejsemål, som alle er fortalt og 
illustreret til børn. Guidebøgernes formål er at 
inkludere børnene på familiens rejser. Med Ella 
Bellas eventyr får I voksne et materiale, som kan 
bruges sammen med og af børnene. Både før, under 
og efter rejsen. 

Bøgerne om Ella Bella, storebror Otto og deres 
forældre er med til at give børnene en forståelse 
og interesse for det land og den kultur, I sammen 
skal besøge. Ved hjælp af et illustrativt layout 
og et letforståeligt sprog, som både egner sig 
til oplæsning og selvlæsning, guides børnene 
igennem de mest interessante og børnevenlige 
seværdigheder på den pågældende destination. 
På den måde kan børnene blive en del af 
forberedelserne og glæde sig til turen sammen 
med jer voksne. 

På selve rejsen fungerer bogen som et børnevenligt, 
appetitligt og lærerigt supplement til de voksnes 
guidebøger. Dog er der sorteret ud i antallet af 
seværdigheder i børnenes guide, så der er lidt, men 
godt og børnevenligt repræsenteret i hvert kapitel.

Bag om Ella Bellas eventyr
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Agri Bavnehøj

P-plads på Agri Bavnehøjvej, Agri, 8420 Knebel 

Åbent året rundt. 

Læs mere på hjemmeside her

Ahl Hage (strand)

P-plads på Ahlvej, 8400 Ebeltoft

Handicapvenlig rute og toiletter. 

GPS: 56°10’23.33”N, 10°38’40.21”Ø 

Læs mere på hjemmeside her

Besøgscenter Øvre Strandkær

Strandkærvej 7, 8400 Ebeltoft

P-plads og toiletfaciliteter ved besøgscenteret.

Åbent hver dag fra kl. 9-21 – året rundt. 

Gratis adgang.

Læs mere på hjemmeside her

Det Gamle Rådhus – Museum Østjylland

Juulsbakke 1, 8400 Ebeltoft

P-plads ved Strandvejen, 8400 Ebeltoft. 

Siamesisk Samling ligger i bygningen lige bag Det 
Gamle Rådhus. Der er ingen elevator i bygningerne. 

Gratis adgang.

Læs mere på hjemmeside her  

Dragsmur

Dragsmur, Djursland, 8420 Knebel

Læs mere på hjemmeside her

Ebeltoft/Mols Turistkontor

S. A. Jensen Vej 3, 8400 Ebeltoft

www.visitdjursland.com

ebeltoft@visitdjursland.com

Tlf. 86341400

Ebeltoft Mountainbike Track (MTB-banen)

Søhusvej, 8400 Ebeltoft

Mountainbikerute i Sdr. Plantage, Ebeltoft. 

Danmarks 3. bedste rute, og den sværeste. 

Hent brochure her

Egil Fischers Ferieby

Feriebyen ligger ved Femmøller Strand. Find for 
eksempel Kirkebakken, og nyd den skønne udsigt. 

Farvergården - Museum Østjylland

Adelgade 15, 8400 Ebeltoft

Åbent tirsdag til søndag kl. 10-16 om sommeren.

Gratis adgang.

Læs mere på hjemmeside her

Femmøller Strand (Blå flag)

Du finder Femmøller Strand i byen Femmøller, 
lidt udenfor Ebeltoft (se også under 
”nationalparkguiderne”) 

Læs mere på hjemmeside her Ad
re
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http://nationalparkmolsbjerge.dk/oplev-nationalparken/sevaerdigheder/agri-bavnehoej/
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http://www.visitdjursland.com
mailto:ebeltoft%40visitdjursland.com?subject=
https://www.syddjurs.dk/Portaler/Borger/Kultur+og+Fritid/materiale/MTB_rute+2012.pdf
https://museumoj.randers.dk/udstillinger/ebeltoft-farvergaarden/
http://www.visitdjursland.com/djursland/femmoeller


Fregatten Jylland

S.A. Jensens vej 4, 8400 Ebeltoft 

Åbent året rundt

Læs mere på hjemmeside her

Fuglsø Strand

Dragsmurvej 3, 8240 Knebel

P-plads oven for klinten, gå af lille sti ned til vandet. 

Ikke egnet for gangbesværede.

Offentlig badebro og toiletbygning om sommeren.

Læs mere på hjemmeside her 

General Ryes Skanser

Olaf Ryes Vej, 8420 Knebel

Fra p-pladsen er der en afmærket sti til hovedskansen 
lige syd for Dragsmur.

Læs mere på hjemmeside her 

Glasmuseet Ebeltoft

Strandvejen 8, 8400 Ebeltoft 

På Glasmuseet ligger også Glascafeen, som serverer 

skøn mad og kaffe. 

Læs mere på hjemmeside her 

Gravlevstien

- Parkering i Gravlev: P-plads ved Møllebækvej 

GPS: 56°16’22.40”N, 10°43’43.53”Ø

- Parkering i Ebeltoft: P-plads ved Vibæk Strand 

GPS: 56°13’5.32”N, 10°40’14.72”Ø 

Man kan også støde til stien undervejs på ruten. 

Færdsel er kun tilladt for gående og cyklende. 

På turistbureauet kan I få en brochure med kort og 
yderligere informationer om Gravlevstien.

Læs mere på hjemmeside her 

Hjelm

Øen Hjelm er fredet og privatejet. Alle, der gæster øen, 
er velkomne til at opholde sig på kyststrækningen og på 
de etablerede stier. Det er tilladt at ro i land på øen og 
færdes på stranden og stierne, hvis ejernes privatliv og 
øens dyreliv i øvrigt respekteres. 

Læs mere på hjemmeside her

Jagtslottet + madpakkebænken

P-plads på Grenåvej 14, 8410 Rønde

Det er muligt at kigge inden for i Jagtslottet, når der er 
folk på arbejde i Nationalparksekretariatet.

Læs mere på hjemmeside her

Jernhatten

P-plads imellem Havmølleåen og Jernhatten. 

Åbent året rundt. 

Gratis adgang. 

GPS: 56°14’40.49”N, 10°46’48.66”Ø

Læs mere på hjemmeside her

Kalø Slotsruin

Molsvej 31, 8410 Rønde

Der er foldere med information på p-pladsen. 

I børnenes skolesommerferie står her nationalparkguider 
for at vejlede besøgende og tilbyde gratis guidede ture. 
Åbent året rundt.

Læs mere på hjemmeside her

Download også app’en om Kalø Slotsruin her 

(Kiosken ved Kalø Slotsruin)

Åbent dagligt i sommerhalvåret. 

Se åbningstider her Ad
re
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https://itunes.apple.com/dk/app/kal-slotsruin/id534261708?l=da&mt=8
http://kaloslotskro.dk/kiosken


NB! Hver tirsdag aften i sommerhalvåret mødes 
veteranbiler og specialkøretøjer til hyggeligt samvær 
på parkeringspladsen ved Kalø Slotsruin. Find mere 
info ved at søge på ”Kalø tirsdagstræf” på Facebook.

Karlsladen (besøgscenter)

Grenåvej 14, 8410 Rønde

P-plads og toiletfaciliteter ved besøgscenteret.

Åbent hver dag fra kl. 9-21 – året rundt. 

Gratis adgang.

Læs mere på hjemmeside her

Karpenhøj Naturcenter 

Dragsmurvej 12, 8420 Knebel 

Se hjemmesiden for at se sommerferieprogrammet 

og dagens aktiviteter i terrænnet.

Læs mere på hjemmeside her 

Maltfabrikken

Ndr. Strandvej/Garverivej, 8400 Ebeltoft

P-plads ved Ndr. Strandvej. 

Der er løbende aktiviteter på Maltfabrikken – både 
kulturelle aktiviteter og madmarked. Følg med på 
hjemmesiden og Facebook.

Læs mere på hjemmeside her (og på Facebook her)

Molslaboratoriet (Nedre Strandkær)

Strandkærvej 6, Femmøller, 8400 Ebeltoft

Se hjemmesiden for at finde arrangementer og info 

om lyslokkevæg.

Læs mere på hjemmeside her 

Læs mere på hjemmeside her

Nationalparkguiderne

I sommerferien står Nationalpark Mols Bjerges 
nationalparkguider klar på udvalgte steder i 
nationalparken for at inspirere, dele ud af viden og 
gode råd og dele brochurer ud. 

Nationalparkguiderne kan blandt andet findes på:

– Kalø Slotsruin, P-pladsen, Molsvej 31, 8410 Rønde, 
Kl. 10-17. Guidet tur kl. 14.

– Oplevelsesplads Femmøller Strand, Femmøller 
Strand, 8400 Ebeltoft, Kl. 10-17 - ”Safari på lavt vand” 
(løbende formidling).

Læs mere på hjemmeside her

Nato-molen

Ligger på Kystvejen, når du kører fra Ebeltoft mod 
Femmøller Strand, cirka en kilometer før rundkørslen 
ved Femmøller Strand. 

Porskær Stenhus

Porskærvej 10, 8420 Knebel

Åbent året rundt. 

Læs mere på hjemmeside her

Ree Park Safari

Stubbe Søvej 15, 8400 Ebeltoft

Se hjemmeside for åbningstider.

Læs mere på hjemmeside her

Siamesisk samling – Museum Østjylland

Juulsbakke 1, 8400 Ebeltoft

Siamesisk Samling ligger i bygningen lige bag Det 
Gamle Rådhus. Der er ingen elevator i bygningerne. Ad
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http://nationalparkmolsbjerge.dk/nyheder-mols-bjerge/2015/nationalparkguider-staar-klar-i-landskabet/
http://www.visitdjursland.com/danmark/poskaer-stenhus---mols---djursland---ostjylland-gdk606141
http://www.reepark.dk


Gratis adgang.

Læs mere på hjemmeside her

Sletterhage Fyr

Slettehagevej 58, 8420 Knebel

Fyret er åbent fra påske til efterårsferien, i weekenderne 
og ferier (hele skoleferien) fra kl. 12-16. 

Voksne 20 kroner, børn 5 kroner. 

Find også Sletterhage Fyr på Facebook her, hvor der bliver 
opdateret omkring de store skibe, der jævnligt sejler forbi.

Læs mere på hjemmeside her

Stubbe Sø

Søhusvej, 8400 Ebeltoft

P-plads ved Møllebækvej i Gravlev. 

GPS: 56°16’22.40”N, 10°43’43.53”Ø 

Nærmeste  parkeringsplads til fugletårnet er ved 

Stubbe Søvej.

Læs mere på hjemmeside her

Tinghulen

P-plads på Molsbjergevej, Mols Bjerge. Ligger tæt på 
Porskær Stenhus, og der kan sagtens parkeres på samme 
parkeringsplads.

Læs mere på hjemmeside her

Trehøje

P-plads ved Trehøje. 

GPS: 56°12’17.49”N, 10°31’56.36”Ø 

Åbent året rundt. 

Læs mere på hjemmeside her

Vægtergang (Ebeltoft)

De gamle vers synges i sommerferien kl. 20, 21 og 22 
på Det Gamle Rådhus, Juulsbakke 1, 8400 Ebeltoft.

Undervejs synger vægterne også på forskellige 
restauranter, hvilket ind imellem belønnes med en lille 
én til halsen.

Læs mere på hjemmeside her

Ørnbjerg Mølle

Stubbevej 2A, 8410 Rønde

P-plads ved møllen, hvor der også er toiletter, bålplads 
og shelters. 

Møllehuset er åbent hver onsdag kl. 13-15, eller når 
der afholdes arrangementer. Derudover er der åbent 
lørdag-søndag i skoleferien kl. 10-18. I resten af 
området er der altid offentlig adgang. 

Gratis adgang.

Læs mere på hjemmeside her
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På Djursland finder I også mange børnevenlige 
attraktioner: Djurs Sommerland, Kattegatcentret, 
Randers Regnskov og Skandinavisk Dyrepark.

Læs mere på www.visitdjursland.com

Yderlige information
www.nationalparkmolsbjerge.dk 

www.ebeltoftby.dk

www.visitdjursland.com
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Apps

Download Nationalpark Mols Bjerges app her

Download Kalø Slotsruins app i Apple Store / Google Play

Ebelfestival

Festival med æbler og Ebeltoft som omdrejningspunkt. 
Ligger altid i skolernes efterårsferie, uge 42. 

Læs mere og se programmet her

Fiskehandlere

Det er altid muligt at købe frisk fisk på havnen i Ebeltoft, 
besøg fiskehandlerne eller fiskebilen. 

Glaskunst i Ebeltoft

Der findes en lang række glaskunstnere i Ebeltoft, og en 
del af dem har arbejdende værksteder. 

Sociale medier

Del gerne dine feriefotos på sociale medier med 

#visitdjursland 

#nationalparkmolsbjerge

#ellabellaseventyr

Strande med det Blå Flag

Boeslum Strand 

Dråby Strand 

Femmøller/Lyngsbæk Strand

Nappedam Bådehavn

Skødshoved Strand

Vibæk Strand

Læs mere på Syddjurs Kommunes hjemmeside her

Bil

Der er mange muligheder for at parkere. De vigtigste 
indfaldsveje til Mols Bjerge er p-pladserne ved 
Strandkær Strand, Femmøller Efterskole, Knebel 
Plantage og Agri Bavnehøj, men der er også p-pladser 
inde i selve området, blandet andet ved Trehøje, 
Toggerbo og Skovbjerg. 

Cykel

Der er mange cykelstier i området. Man kan mod 
betaling have cykel med i busserne.
 

Offentlige toiletter

Der findes toiletter ved Strandkær Strand, Bogens 
Strand, Besøgscenter Øvre Strandkær, Porskær 
Stenhus og Bavnegård ved Agri. 

Offentlig transport

Midttrafik har ruter fra Aarhus, Randers og Grenaa til 
Ebeltoft og Rønde.

– Lokalrute 1 mellem Ebeltoft og Knebel - stå af ved 
Strandkær, Fuglsø og p-pladsen ved Knebel Plantage. 

– Lokalrute 2 mellem Ebeltoft og Knebel - stå af i Agri. 

– Telebusser giver mulighed for at rejse på skæve 
tidspunkter af døgnet. 

– Lokalrute 361 fra Rønde til Knebel - stå af i Vrinners 
og ved Poskær Stenhus. 

Find køreplaner på midttrafik.dk

Handicapforhold

Mols Bjerge er et meget kuperet område, og kun de 
større grusveje er egnede for kørestole. Men man kan 
køre i bil ind i selve området. Ved Bogens Strand er der 
baderampe for kørestolsbrugere. Ek
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Tak for opbakningen
e-bogen er finansieret med støtte fra:

Blushøj Camping Ebeltoft

Dayz Ebeltoft - Øer Maritime Ferieby 

Destination Djursland 

Ebeltoft Handelsstandsforening 

Ebeltoft Strand Camping

Fuglsøcentret

Glasmuseet Ebeltoft 

Museum Østjylland

Nationalpark Mols Bjerge

Novasol Ebeltoft 

Syddjurs Kommune – Kulturpuljen 

Adresser 
Agri Bavnehøj
Ahl Hage (strand)
Apps

Besøgscenter Øvre    
   Strandkær
Boeslum Strand
Bil

Cykel

Det Gamle Rådhus
Dragsmur
Dråby Strand

Ebelfestival 
Ebeltoft/Mols Turistkontor
Ebeltoft Mountainbike Track    
   (MTB-banen) 
Egil Fischers Ferieby

Farvergården 
   (Museum Østjylland) 
Femmøller Strand/   
   Lyngsbæk Strand 
Fiskehandlere 
Fregatten Jylland 
Fuglsø Strand 

General Ryes Skanser 
Glaskunst i Ebeltoft
Glasmuseet Ebeltoft
Gravlevstien

Handicapforhold
Hjelm

Jagtslottet    
   (madpakkebænken)
Jernhatten

Kalø Slotsruin
Kiosken ved Kalø Slotsruin 
Karlsladen 
Karpenhøj

Maltfabrikken
Molslaboratoriet 
   (Nedre Strandkær)

Nappedam Bådehavn 
Nedre Strandkær 
   (se Molslaboratoriet) 
Nationalparkguiderne 
Nato-molen

Offentlige toiletter
Offentlig transport

Porskær Stenhus

Ree Park Safari

Siamesisk samling  
   (Museum Østjylland) 
Sociale medier 
Skødshoved Strand 
Sletterhage Fyr 
Sponsorer 
Stubbe Sø

Tinghulen 
Trehøje

Vægtergang (Ebeltoft)
Vibæk Strand
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http://www.blushoj-camping.dk
http://ebeltoft.dayz.dk/?gclid=CMKzw4zFtcsCFSsq0wodmmsD6Q
http://www.visitdjursland.com/djursland-det-vildeste-danmark
http://www.ebeltoftby.dk
http://www.ebeltoftstrandcamping.dk
http://www.fuglsoecentret.dk
http://www.glasmuseet.dk/dk2010.html
https://museumoj.randers.dk
http://nationalparkmolsbjerge.dk
http://www.novasol.dk/feriehuse/danmark/ostjylland/ebeltoft-grenaa.html?gclid=CI-p1rrItcsCFcSRGwodGeUOAQ
https://www.syddjurs.dk

