DET LUNE LAND
OM MOLS OG HELGENÆS
UDGIVET AF MOLS I UDVIKLING

EN ANDERLEDES FORTÆLLING
OM MOLS OG HELGENÆS
Der er sagt meget om molboer – og om helboer. Og der er skrevet
næsten lige så meget.
Litteraturen er mangfoldig, og mangfoldig er også den fantastiske natur
på ”Jyllands næse”, som isen formede for tusinder af år siden.
Bjerge, skove, dale, dyreliv, kilometervis af kyststrækninger og et væld
af naturfænomener skaber hver eneste dag den mest fantastiske
kulisse.
Vi vil gerne dele vores daglige oplevelser med andre. Derfor har vi
udarbejdet denne lille bog, hvor vi med afsæt i billeder, en smule tekst
og suppleret med glimt fra de gamle landsbymiljøer vil formidle en lidt
anderledes fortælling om Mols og Helgenæs.
Vi ønsker dig en god oplevelse.

Mols Bjerge er et yndet mål for
naturglade mennesker, hvad enten det
er til fods, på cykel eller på hesteryg.

NATIONALPARK MOLS BJERGE
Mols Bjerge blev indviet den 29. august 2009. Dronning Margrethe
klippede båndet til Nationalpark Mols Bjerge foran 3.000 fremmødte
mennesker.
Mols Bjerge blev Danmarks anden nationalpark. Nationalparkens
særkende er det særprægede istidslandskab, hvor Nationalpark
mennesket har levet i årtusinder.
Nationalparken har et hav af tilbud til naturglade og nysgerrige folk fra
nær og fjern. Besøgscenteret i Øvre Strandkær holder åbent hver dag fra
kl. 9-21 hele året rundt. Det er tilmed ganske gratis.
Naturen:
Naturen i Nationalpark Mols Bjerge er meget varieret. Fra stenrev i havet
over strandenge ved kysterne, tørre heder i de bakkede Mols Bjerge, til

moser, søer samt store områder med løv- og nåleskove fordelt ud over
området. Nationalpark Mols Bjerge er speciel ved både at omfatte
naturområder, land- og skovbrug samt kulturmiljøer og en købstad
(Ebeltoft). Naturen er stærkt påvirket af menneskets tidligere og
nuværende brug af området.
Ældgamle og unge skove veksler med lyse og åbne naturtyper og
agerland. Arealer, der har været dyrket i lang tid veksler med arealer, der
har været udyrkede i kortere eller længere tid.
Ud over de naturtyper der er og har været påvirket af mennesker, findes
der næsten urørt og vild natur i fx kyst-, ferskvands-, mose- og
sumpområder samt i ene- og egekrat og på overdrev.
Besøg nationalparken på http://nationalparkmolsbjerge.dk/
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Natur er der masser af på
Mols og Helgenæs.
Nationalpark Mols Bjerge
arrangerer ofte guidede
ture.
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Begtrup 1942

Agri, ca 1945

Dejret, 1939

Bogens

LANDSBYER I
GAMLE DAGE

BØRNELIV

BØRNELIV
Det er sejt at være barn på Mols og
Helgenæs.
Der er masser af plads at boltre sig
på, og med frisk luft i lungerne og
kort afstand til både skov og vand
bliver alle sanserne hos vores næste
generationer stimuleret hver eneste
dag.
Når familier skal vælge sit område
for bosætning, betyder muligheden
for det aktive og omsorgsfulde
børneliv rigtig meget. Og det har vi i
Det lune Land.
Det gode og sunde børneliv handler
om friheden til at vælge, men det
handler mere om at vælge til.
At vælge fællesskabet og dét at ville
noget sammen på vores børns
vegne. Det gør vi ved at vælge og
understøtte den lokale daginstitution,
den lokale Molsskolen og det lokale
foreningsliv i IF Mols.
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Når blæsten er rigtig, dukker
kite-surfere ofte op i vigene.

FRITIDSLIV

FRITIDSLIV
Fritidstilbuddene på Mols og Helgenæs er mange og forskelligartede. I foreningsregi er der
gode muligheder for at dyrke idræt. IF Mols tilbyder klassisk idræt som fodbold, håndbold,
gymnastik, badminton. De klassiske discipliner foregår i tilknytning til Molshallen, som i 1995
blev bygget på initiativ af stærke lokale kræfter.
Ønsker man at dyrke sine fritidsinteresser i Mols Bjerge, er der mange muligheder for at tage
sig en vandretur. Enten med udgangspunkt i Femmøller, Agri Bavnehøj, Knebel, Vistoft eller
Fuglsø. Den lokale mountainbikeklub kører ugentligt ture i bakkerne, og cykelentusiaster fra
nær og fjern gæster ofte området for at gøre brug af det bakkede landskab. Både racercykler
og MTB-cykler gør flittigt brug af området, ligesom ryttere der befinder sig bedst på hesteryg
ofte tager en ridetur gennem istidslandskabet.
IF Mols tilbyder også sport til vands. Klubbens kajakafdeling har til huse på havnen i
Knebelbro. På havnen holder vinterbadeklubben også til, og det lokale spejderkorps,
“Søspejderne” har deres eget hus og dertil hørende både.
De mange kyster på Mols og Helgenæs bliver ivrigt anvendt af lokale og turister. Ofte er den
lavvandede Knebel vig fyldt med windsurfere, ligesom kite-surfere ofte dyrker deres passion i
de små vige, eksempelvis ved Egens Havhuse, hvortil der nemt er adgang.
Lystfiskere ses hele året stå i deres waders i de lavvandede vige, hvor der fanges frisk fisk til
middagsbordet derhjemme.
Ønsker man ikke at fange fiskene selv, kan man besøge Mols Røgeri i Egens eller købe fisk
ved Kurt i Begtrup vig. Danmarks bedst beliggende fiskehandel.
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Windsurfere har fantastiske rammer at boltre sig i.
Hvad enten man er nybegynder eller øvet, findes der
et passende sted at surfe.

Fuglsø, 1933
Esby skole 1945-1950

Slagtere i Tved, ca. 1928
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Glads Mølle i Femmøller, ca. 1965

UNGELIV

IF Mols’ kajakklub har til huse
på havnen i Knebelbro.

UNGELIV
Det vil altid være vigtigt for et lokalsamfund at holde fast i en god,
sund og tryg ungdom. Sådan tænker vi også på Mols og
Helgenæs.
Vi er naturligvis ikke blinde for, at ”konkurrencen” om den
kommende voksengeneration er stor, og på mange områder
kæmper vi mod overmagten. Men det skal ikke være nogen
hindring for, at vi vil gøre en forskel for de unge.
Det gør vi gennem en veldrevet ungdomsklub og så den brede
vifte af tilbud, som IF Mols tilbyder. Det handler om alt fra kajak
over fodbold og håndbold til gymnastik og tennis, ligesom Mols
Mountainbike Klub også er synlig i lokalbilledet. Dertil kommer
Søspejderne i Knebelbro, kirkekor og det generelle sammenhold,
der opstår i et samfund, hvor kendte relationer på tværs er selve
fundamentet.
Og vores visioner for ungdommen rækker videre. Vi skal være
den base, som vores ungdom altid kan støtte sig op af gennem
studietiden og det tidlige voksenliv, og hvem ved…
Måske kommer de tilbage, når de om nogle år selv skal bosætte
sig.

Elever fra Molsskolens friluftslinje
har været en tur i Knebel vig for
at hente muslinger.
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ERHVERVS- OG
FORRETNINGSLIV
Det er en kendt sag, at den lokale skole og den lokale
købmand er af afgørende betydning for det lille
lokalsamfunds overlevelsesmuligheder. Og vi er
heldige på Mols. Vi har både en velfungerende lokal
skole for det samlede opland, og lokale købmænd eller
brugsforeninger sælger stadig dagligvarer i fem af
vores landsbyer.

Dertil kommer en spændende vifte af specialbutikker med
kunsthåndværk og lokale erhvervsdrivende. Det handler bl.a. om
den legendariske Slagter Kruse i Tved, det fascinerende Holmgaard
Gårdbageri på toppen af Agri, Mols Røgeri i Egens Havhuse,
gourmetrestauranter i Femmøller Strand og en række andre
spændende spisesteder.
Mols og Helgenæs er også kendt for en bred vifte af håndværkere.
Overalt vil man møde kørende reklamesøjler i form af mindre
varebiler med tømrere eller murere ved rattet, og de lokale

Får og kvæg græsser i Mols
Bjerge. Kødet fra dyrene er
en eftertragtet vare både
lokalt og i hovedstaden.
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håndværkeres gode ry har gjort, at de efterspørges overalt i det
østjyske område.
I gamle dage var Mols-området bl.a. kendt for møbelvirksomhed.
Den tid er ovre, men lokaler og faciliteter fra den tid benyttes i dag til
andre mindre virksomheder. Samlet set er det blot at konstatere, at
vi på Mols og Helgenæs i den grad stadig er virksomme.

Bjødstrup, Tved, ca. 1895
Strands, Købmandsgården 1950
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Knebel Bygade 1906-12

Kulturhistorien er meget
tydelig på Mols og
Helgenæs. Her ved Porskær
stenhus mellem Agri og
Knebel.

KUNST OG KULTUR

Naturen i området indeholder sine egne
kunstneriske kompositioner, som kan
foreviges i ex fotos. Men Mols og
Helgenæs er rig på udøvende kunstnere
af enhver tænkelig slags.

På en tur rundt i det smukke landskab på
Mols og Helgenæs vil man møde et væld
af gallerier og små udsalgssteder med
kunsthåndværk. Udvalget spænder lige
fra en flintesmed over glasudsalg og til
et væld af farverige gallerier spredt ud
over hele området..
Nævnes skal også kunstsammenslutningen “Kraka” i Knebel, hvor mange
af områdets kunstnere fra samme
adresse sælger ud af deres interessante
værk.
Kunsten og kulturlivet på Mols og
Helgenæs kommer også til udtryk inden
for teater. Det sker ved årlige
forestillinger i regi Molsamatørerne og
Helgenæs Stadsteater. Målgruppen er
borgere i lokalområdet, og det er det

bestemt også, når det handler om de
velbesøgte udendørsarrangementer i
form af sommerfester på både Mols og
Helgenæs tillige med byfester i flere af
vores andre landsbyer. Og efter
sommerferien disker Knebelbro
Bådelaug op med en hyggelig havnefest
på arealet omkring bådehuset i den lille
hyggelige by ved vandkanten i
Knebelbro.
Fuglsøcentret bidrager til lokalsamfundet
med det lidt mere professionelle præg.
Der er skabt tradition for en række
velbesøgte koncerter med landets
bedste musikere, og dertil kommer det
interessante nyetablerede rockmuseum
Memory Lane, der har til huse i netop
Fuglsøcentret.
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SENIORLIV

Seniorer nyder det gode liv i det lune land. Ud over de mange
naturoplevelser i form af gå-, cykel- og vandreture, der er at gøre
brug af på Mols og Helgenæs, findes der forskellige tilbud til
seniorer.
Hver onsdag formiddag er der gennem IF Mols arrangeret
badminton i Molshallen, hvor der hygges og drikkes kaffe og
udveksles gamle og nye historier. IF Mols har også en afdeling for
folkedans, hvor gamle som unge kan få rørt kroppen.
I forbindelse med sogneaftener, tilrettelagt af menighedsrådene, er
der et rigt udvalg af arrangementer. Der er foredrag i sognegårdene,
koncerter i kirkerne, og har man lyst til at deltage i

Egens kirke er en af syv
sognekirker i området. Flot
placeret på toppen af
morænebakke og med udkig
over Egens Havhuse
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familiegudstjenester og stilletimer i kirkerne skal man bare holde sig
til.
Korsang er en folkelig tradition i Danmark. Også på Mols er der rig
lejlighed til at få rørt stemmelæberne. På Molsskolen øver flere kor,
der har hver deres særkende. Eksempelvis Joyful Gospel Choir og
Molskoret. Mols-Helgenæs Kirkekor er de syv kirkers voksenkor.
Koret mødes ugentligt i Knebel Sognehus.
Desuden er der mange kulturelle tilbud, som har en bred appel. Her
tænkes ikke mindst på koncert- og teatertilbud på Fuglsøcenteret,
som netop har vundet Region Midtjyllands TurismeVÆKSTpris.

Kongeligt besøg, ca. 1920

Sletterhage 1950
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Stødov, ca. 1890

DET LUNE LAND
– OM MOLS OG HELGENÆS
Udgivet af kommunikationsgruppen under projektet ”Mols i Udvikling”
i 2015.
Mols i Udvikling er etableret som et samarbejde mellem en række
organisationer på Mols og Helgenæs, Syddjurs kommune, DGI og
Real Dania. Visionen er at understøtte livet på Mols og Helgenæs for
derigennem at fastholde eksisterende borgere samt gøre området
attraktivt for potentielle tilflyttere.
Titlen ”Det lune land” er venligst udlånt af filolog og dr.phil. Ole
Thomsen, der er født og opvokset på Mols, og som i sin bog af
samme navn, har beskrevet livet i lokalområdet med et kronologisk
udgangspunkt i begyndelsen af forrige århundrede. ”Det lune land” er
udgivet af Forlaget Wunderbuch i 2011.
Billederne i denne lille bog er velvilligt stillet til rådighed af en række
lokale fotografer. Billederne er suppleret med flere historiske fotos
leveret af Molsarkivet i Knebel.
Tak for hjælpen til alle jer, der har bidraget. Uden jer var vi ikke nået i
mål.
Venlig hilsen
Redaktionen
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