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RESUMÉ: 
Nationalpark Mols Bjerge gennemførte ultimo 2014-primo 2015 en borgerrettet kampagne for at finde, kortlægge, 
opmåle og beskrive særlige træk ved nationalparkens største ”kæmpestore kampesten”. Kampagnen rummede of-
fentlige naturture, en række artikler i lokale medier og til landboforeningens medlemmer. Der kom snesevis af hen-
vendelser om store sten, og mange hidtil ukendte sten dukkede op og en liste i denne rapport rummer 27 markante 
store sten, som i øvrigt alle blev navngivet. Stenene blev generelt opmålt med Længde x Bredde x Højde og Volumen 
beregnet som Omdrejnings-ellipsoide og dernæst Masse som Volumen x 2,6. 

Største sten var Store Rønsten estimeret til 54 ton, beliggende på stenrev ØSØ for Kalø Slotsruin. En del andre store 
sten var allerede ”fundet” i oldtiden, idet de ligger som dæksten på nogle af de mange lokale og bevarede dysser, fx 
Barkær Dysse, Agridyssen, Poskær Stenhus, Frugtplantagens Dysse og Forpagtervejens Dysse. I flere tilfælde er store 
sten fundet enten i jorden eller utilgængeligt for offentligheden. Her har Nationalpark Mols Bjerge i flere tilfælde 
efter aftale med lodsejer flyttet ud til offentlig vej, fx Kalø Store Tvilling, Kalø Lille Tvilling og Fredensdal Stribesten. 
Der er hårdnakkede rygter om flere store sten, i jorden lige under pløjelaget i marker – de vil i givet fald også blive 
forsøgt opgravet og flyttet. 

Stenene blev senere, i foråret 2017, besøgt og beskrevet geologisk af geolog og lektor emeritus Richard Wilson fra 
Geoscience på Aarhus Universitet. Der er også registreret et dusin sten uden for Nationalpark Mols Bjerge på resten 
af Djursland, da landmænd og andre borgere her hørte om kampagnen, bl.a. de to store sten i havet ud for hhv. 
Jernhatten (Blak) og Holme Strand (Holmestenen). 

Der var som forventet stor interesse, både hos den almene offentlighed og i medierne, for de store sten, og der var 
rigtig meget presseomtale af kampagnen og dens fremdrift og resultater. 

Resultaterne og de enkelte sten er beskrevet i denne rapport. Det skal så danne grundlag for en senere samlet for-
midling af geologiske seværdigheder i Nationalpark Mols Bjerge, fx ud fra de nye formidlingsplatforme, der etableres 
i forbindelse med et nyt velkomstcenter. Her er der fx planer om tematiserede seværdighedslag, fx store sten, sten-
dysser, gravhøje, osv. 
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INDLEDNING: 
Sten har fra de allerældste tider haft en stor fascinationskraft over mennesker, måske pga deres monumentale tyng-
de, deres bestandighed og ”evighedskaraktér” og urokkelighed. Stensætninger ved begravelser har til alle tider sym-
boliseret evighed og uforgængelighed sammen med det forgængelige jordeliv. Stonehenge, ægyptiske pyramider og 
obelisker, NV-Europas stendysser og jættestuer, vikingernes skibssætninger, senere tiders grav- og mindesten... 
Måske har store sten en særlig fascination i sand-, grus- og ler-landet Danmark, fordi vi ikke selv har klipper (på nær 
kalk og på nær Bornholm). 

Fascinationen af sten har også været motoren i FindStoreSten-kampagnen i Nationalpark Mols Bjerge. I perioden 15. 
januar – 15. marts afviklede Nationalpark Mols Bjerge en borgerrettet kampagne ift at finde de største sten i natio-
nalparken. Formålet var at kunne udpege og formidler de største sten, deres rejse og historie, for oplevelsens egen 
skyld og for at synliggøre Istiderne og deres landskabsdannende kræfter. 

 
Hesselager-stenen (Damme-stenen) på SØ-Fyn er Danmarks største kendte sten. En udgravning på nordøstsiden blev 
beordret af Christian 8. i 1845, for at man kunne afgøre, om den var en del af grundfjeldet. Damme-stenen blev fredet 
i 1846. Vægten er skønnet til 1186 tons! 
 
En vigtig del af Nationalpark Mols Bjerges natur- og landskabsværdier handler nemlig om geologien og specielt isti-
derne og gletchernes landskabsdannelse. Her er det et mål at finde gode konkrete steder og genstande, der kan 
medvirke til at fortælle landskabsdannelsen. Og sjovt nok, så virker sten meget tungere end sand. En stor sten på 
måske 50 tons signallerer langt mere tyngde end en bakke med mange millioner tons sand. 

Dertil kommer, at sten ind i mellem er så karakteristiske, at de kan føres tilbage til de fastsiddende klipper et bestemt 
område i Skandinavien – såkaldte ”ledeblokke”. Her kan sten også demonstrere isens veje, i nationalparkens område 
ikke mindst mange ”baltiske ledeblokke” kommet med det sidste isfremstød, Den Ungbaltiske Isstrøm. 
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Nationalpark Mols Bjerges gletsjer  – ”den ungbaltiske isstrøm” medbragte denne 86 ton tunge sten og parkerede 
den ved den Østjyske Israndslinie – desværre i Skæring (v. Føtex, 1995). Kampagnen frembragte ikke en lige så stor 
sten i nationalparken – men et par begravede sten afventer besøg efter høst 2015.  
 

Vi kendte fra starten nogle få markante store sten, især store dæksten på et par af nationalparkens stendysser. Vi 
ønskede at lave kampagnen som en pr-kampagne via tv, radio, avis, hjemmeside og facebook, da vi ønskede at invol-
vere borgere og turister – og ikke mindst landmænd - i eftersøgningen og indberetningen af de store sten. Vi forven-
tede at mange sten var købt, solgt og flyttet, eller evt lå dybt begravet ude i dyrkede marker til gene for markarbej-
det. Endelig var selve pr-forløbet med nye fund mm tænkt som en virksom geologi-formidling i sig selv. 

Det er håbet engang at kunne fremstille et kort over de største sten i Nationalpark Mols Bjerge, hvor der er offentlig 
adgang til at røre eller i hv f se stenen. Her kunne hver enkelt sten og alle stenenes og isens historie fortælles – kon-
kret og bundet op på synlige, sanselige og fascinerende genstande. 

Projektets formål var således: 
• generelt at gøre opmærksom på og formidle den store fortælling om geologien, isen og landskabsdannelsen 
• at finde og formidle dette via store, konkrete, synlige og sanselige genstande, fx som mål for ture i national-

parken 
• at inddrage turister, borgere og landmænd mm i jagten og formidlingen 
• at forbedre adgangen og formidlingen af de enkelte sten, fx også via støtte til flytning og/eller hævning af 

store sten. 
 
Denne rapport gør status over projektet ultimo 2015. Her mangler endnu flere planlagte sten-flytninger (Rugård og 
Møllerup) og eftersøgninger af kendte begravede sten (Holme, Agri og Elsegårde). Samtidig er det håbet, at mange af 
stenene i nær fremtid kan bestemmes geologisk og derigennem fravristes flere magiske fortællinger og oplevelser. 
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METODE: 

Kampagnen blev udformet og afviklet udfra en projektbeskrivelse, færdiggjort primo december 2014. Budgettet var 
ret lille, 20.000 kr – en del til PR, resten til evt opgravning og flytning af store sten. 

PR-kampagnen: 

PR-kampagnen er planlagt og udført i samarbejde mellem Nicole Wolthers & Jens Reddersen, NPMB. Via gdr. Jørn 
Ivar Mikkelsen fik vi kontakt og aftale om artikel i Djursland Landboforenings blad, med redaktør Jørgen Flensborg, 
med opfølgning med fotos til hjemmesiden. 

1. Annoncer i lokalaviserne 
2. En offentlig naturvandring med StoreSten-tema (Agri Bavnehøj 1. febr. 2015) 
3. Pressemeddelelser (titel og datoer udsendt, samt pr i aviser, radio og tv) 
4. Selvskrevne artikler (Djursland Landboforening samt DR P1 morgen) 
5. Egen hjemmeside (omtaler, ugens sten) 
6. Egen FB-side 

 

Konkurrence & præmier: 

Kampagnen rummede en konkurrence med beskedne præmier. Indberetterne til de to største sten fik et guidet tur-
arrangement for efter eget ønske og aftale, inkl. kaffe-kage. Alle fik tilsendt denne rapport samt hæftet om Strand-
sten (Natur & Museum, Naturhistorisk Museum Aarhus). 

Stenenes størrelse: 

Alle indberettede sten over en skønnet minimums-størrelse på ca. 5 tons blev besøgt, opmålt, fotograferet og forsøgt 
typebestemt. Der er dog registreret nogle få sten under denne størrelse – fordi de havde en god historie eller var på 
steder med andre og større sten.  

Massen (vægt) er beregnet via Længde x Højde x Bredde til Volumen og derfra til Masse vha en standdard-massefylde 
på 2,6 ton/m3. Volumen er beregnet afhængigt af stenens form – enten som en form for kasse eller cylinder – eller 
som en fladtrykt kugle (omdrejnings-ellipsiode). Der er en betydelig usikkerhed ift størrelses- og masse-beregninger, 
og hvor stenenes masser ligger i samme størrelse er det reelt usikkert, hvilken der er den største. Her understregede 
vi i konkurrence-betingelserne, at NPMB alene afgjorde størrelsesbestemmelsen. 

Navne på stenene: 

Ingen af stenene havde i forvejen navne. Det var både sjovt og nyttigt at have unikke navne til dem, og derfor har vi 
givet samtlige sten navne. Dem kan og vil vi ikke pådutte lodsejerne, som vi dog håber vil lade sig inspirere af navne-
ne – der er valgt med tanke for deres historie, herkomst og funktion. På Frederikkesminde havde børnene dog døbt 
gårdnavnsstenen ”Barbapapa-stenen” efter en tegneseriefigur, de syntes den lignede. Nogle, nemlig dyssestenene 
gav lidt sig selv – dækstenen på Porskær Stenhus kom til at hedde ”Porskær Dyssesten”. 

Registrering, position og geologisk beskrivelse: 

Vi har forsøgt at registrere stenene med masse, position, historie inkl. evt. flytninger, indberetter. I foråret 2017 blev 
alle sten, kendt på dette tidspunkt, besøgt sammen med lektor emiritus, geolog Richard Wilson (AU Geoscience) og 
her blev der lavet en kortfattet geologisk besigtigelse og beskrivelse af stenene. 

Hængepartier: 

Nogle få sten har ikke blevet opmålt inden konkurreceslut, da de – enten ligger under vinterkoldt vand (Blak-sten; 
Holme-stenen) eller dybt begravet i pløjemark (Dam-stenen & Traktor-stenen). Der er indmeldt enkelte sten, klart 
uden for NPMB. Hvor der var særligt gode historier i det, valgte vi at besøge, opmåle og fotografere stenene alligevel. 
Hvis stenene på et tidspunkt skal formidles mere aktivt, skal de måske genbeskrives i det lys. 
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TAK: 

En stor tak til geolog Jette Sørensen (nationalparkbestyrelsen) for opbakning, til mine kolleger Kristian Herget og 
Nicole Wolthers for inspiration og konkret hjælp i kampagnen, til alle lodsejere og indmeldere, til tidligere bestyrel-
sesmedlem gdr. Jørn Ivar Mikkelsen for kontakt til Djursland Landboforening. Også tak til vores nordiske broderlande, 
Norge, Sverige og Finland, som har leveret sten til Nationalpark Mols Bjerge igennem 2,6 mio års istider. 

 

RESULTATER: 

Hele 27 store sten er nu registreret inden for nationalparken; de fleste er fremkommet i kampagnen. Nogle få kend-
te vi i forvejen – det gælder naturligvis i særlig grad dækstenene på hhv Agri- og Porskær-dysserne. Vi satte et bund-
niveau på ca. 5 ton. Enkelte steder har vi registreret sten under 5 ton – især når de var særligt flotte, lå ved alfarvej 
eller på ejendomme, der rummede adskillige større sten, fx på Frederikkesminde i Holme og hos Chr. Dam i Agri. 

De 10 største sten ligger i størrelsesklassen 54 – 9,8 ton. Men en naturlig afskæring vil være de 19 største, der ligger 
fra 6 – 54 tons. Heriblandt er 5 sten dæksten på stendysser (Agri, Porskær, Barkær, Frugtplantagens og Kokkedal 
dysser). Stenene er jævnt fordelt over nationalparken – dog er det tydeligt, at der ikke er indberettet en eneste sten 
fra smeltevandssletten nord for israndslinien, hvor jordbunden alene består af lagdelt sediment, aflejret af strøm-
mende vand. Her vil store sten kun kunne findes i grusgrave i dybere lag under smeltevands-sedimenterne (fx Tir-
strup-stenen). 

Store overraskelser kan dog stadig strømme fra projektet – tre steder (to i NPMB) har vi beretninger om store begra-
vede sten i marker. Her har vi aftaler om at kunne eftersøge, måle og eventuelt opgrave disse kæmper efter høsten 
2015. NPBM har afsat midler til eventuelt at bidrage til opgravning af disse sten, hvis vi kan opnå tilfredsstillende 
aftaler om opstilling, hvor offentligheden kan bese stenene. En sten (Feldbæk-stenen) blev således fundet ved etab-
leringen af motortrafikvejen nord om Essig. Lige uden for NPMB fandt vognmand Gert Svith en 42 ton stor sten i en 
Tirstrup-grusgrav, som senere sammen med en 20 ton sten blev solgt og fragtet til Nr. Snede. 

Vi har næppe fundet alle de største sten inden for Nationalpark Mols Bjerge. Pressedækningen har været stor og 
bred, men alligevel vil der være folk, der ikke har set det, eller som bare ikke synes, at deres sten er noget særligt. 
Dertil kan jorden stadig rumme overraskelser. 

Stentyper: Enkelte af stenene har kunnet genkendes som almindelige og kendte ledeblokke. Det gælder Champagne-
stenen ved Agri (Ålands-rapakivi, evt. det ungbaltiske isfremstød), Kokkedal Dyssesten (Larvikit, evt. Norske-isen) 
samt Rugård-stenen og Viderupgård-stenen (Øjegnejs). Store Rønsten syntes kun (usikkert) beslægtet med Lemland-
granit (Ålandsøerne). Flækstenen (Svampedam) har Pyterlit-lignende træk. Egens Dyssesten er en SØ-svensk porfyr, 
formentlig Emarp-Porfyr. 

Resten er udpræget granitter eller gnejsgranitter, som er beskrevet nærmere med bistand fra lektor emeritus James 
Richard Wilson, Geoscience, Aarhus Universitet, jf beskrivelserne af de enkelte sten. 

Gode historier: Der er ikke dukket de vildeste historier op til stenene, der dog – med stenenes skønhed, tyngde og 
omgivelser – ofte kan rumme en stor oplevelse i sig selv. 

• Dyssestenene (Agridyssen, Porskær Stenhus, Frugtplantagens Dysse, Kokkedal Dysse, Barkær Dysse, Egens 
Hundshoved Dysse) har jo i sig selv en oplevelsesværdi via deres kulturhistoriske fortælling – storstensgra-
vene (megalit-gravene) som den tydelige markering af overgangen fra Ældre til Yngre Stenalder, fra noma-
disk ikke-jordejende jæger- og samlerkultur til territorie- og matrikelhævdende bondefolk – hver bosættelse 
i en hårdtindvundet rydning i skoven forsvaret og markeret med et kultsted – stendyssen.  

• Ledeblokkene har den særlige fortælling, som kommer af det specifikke oprindelsessted – en konkret do-
kumentation af isens veje. Her er pt kun identificeret få: Ålands-rapakivi (Chamapagnestenen: Ålandsøerne, 
Finland), Larvikit (Kokkedal Dyssesten: Larvik, Sydnorge), Emarp-Porfyr (Egens Dyssesten) og (muligvis) Lem-
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land-granit (Store Rønsten: Ålandsøerne, Finland) samt Øjegnejs (Viderupgårdstenen & Rugård Øjesten, 
uspecifik). 

• Fortidig flækning: Enkelte sten er flækket eller forsøgt flækket. Flækstenen ved Svampedamvej lå dybt i 
jorden med tre aflange mejselhuller i forlængelse af en naturlig revne, men flækningen er aldrig fuldført. 
Stenen er fritgravet og flyttes måske ned til gården, nr. 40. Mest markant og kendt er dækstenene på hhv 
Agri- og Porskær-dysserne, som er såkaldte ”tvillingesten”, kendt fra enkelte andre danske dysser (jf. Erik-
sen 1999). Det fornuftigste gæt er, at stenalderbønderne har fundet den hele 30 ton-granitsten nær Grovle-
gården, har erkendt og udnyttet en svaghedszone til at spalte stenen til sine naturlige 16- og 19-tons dele. 
Mon ikke de har beholdt og brugt den tungeste 19-ton-del på stedet og afsat den ”lille” på 16 ton til Knebel-
naboerne – en transport ad omveje på 2½ km for at følge højdekurver og undgå bakke-op. Og så lige smide 
den op på bærestenene.  

• Englandskrigene er på banen med Agnethe Havmøllers erindring fra ca. 1935, hvor faderen Chr. Havmøller 
fortalte om Engelskmandens Sten v. Handrup Strand. Den skulle have været benyttet som mål for et opank-
ret engelsk orlogsskibs skydeøvelser i starten af 1800-tallet – og være blevet ramt, og derfor flækket – hvor 
flækken i mange år lå ved stenen. 

• Store sten gravet ud af jorden: Der er gode historier i store sten der har ligget dybt i jorden og er blevet op-
gravet og slæbt bort – enten for at undgå problemer under pløjningen eller for at få stenen brugt fx opstil-
let. Rugård Øjesten er skubbet ud af nabomark (af vognmand Gert Svith) ind i nærliggende skovbryn. Sta-
bel-stenen er fundet i mark i Agri, gravet ud og skubbet ned ad bakken til Lundegården. Feldbæk-stenen er 
fundet ved anlægget af motortrafikvejen nord om Rønde til Feldballe, nær sydenden af Korup Sø. Uden for 
NPMB fandtes bla. Rulle-stenen ved Hedegård og blev meget møjsommeligt bjerget og flyttet 3-400 m op til 
gården. Karlby-stenen blev af havet gravet ud af klinten ved Karlby og var i en del år – på stranden – et yn-
det udflugts- og madpakkemål for strandgæster. Champagne-stenen er for år tilbage gravet ud af en mark 
VSV for Agri. Store og Lille Tvilling er hentet ud af marken neden for Jagtslottet på Kalø Gods. Viderupgård-
stenen tilsvarende i Viderupgårds mark. Nyvang-stenen er fundet ved byggemodning i Ebeltoft S. 

• Store sten afventer opgravning/flytning: I NPMB afventer to store sten (DybeDam-stenen (Agri) og Trak-
tor-stenen (Holme)) at blive genfundet og størrelsesvurderet  mhp evt at få dem opgravet og flyttet ud til 
alfarvej efter høsten 2015. Rygterne vil vide, at de er meget store. Rugård Øjesten er aftalt forsøgt flyttet 
op til et sted nær Heksedammen foran Rugård Gods, hvor offentligheden også vil kunne nyde den.  

Der er efter kampagneafslutningen fundet flere meget store sten, fx Frugtplantagens Dyssesten og Plejehjemsstenen. 

 

VINDERE AF KONKURRENCEN: 

Der er fundet to vindere af konkurrencen. De to største sten, indmeldt i konkurrenceperioden, var Store Rønsten og 
Rugård Øjesten, og vinderne er derfor: 

1. Guidet tur i Nationalpark Mols Bjerge efter nærmere aftale, og efterfølgende kaffe, te og kage i Salen på 
Jagtslottet: Jørn Thomasen, Vrinners. 

2. Guidet tur i Nationalpark Mols Bjerge efter nærmere aftale; medbragt kaffe, te og kage i terrænet: Inge 
Thorn Casten, Ebeltoft. 
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Tabel 1: Oversigt over de fundne sten i Nationalpark Mols Bjerge i kampagnen 15.1.-15.3. 2015 med position, vægt og 
adgang, plus senere opdateringer op til februar 2019. De fleste sten har adgang eller kan ses fra offentlig vej (S) o. 
lign. For enkelte er det reelt dog vanskeligt  (§). Positioner er WGS84 decimal (lat, lon). 

Sten, navn Breddegrad Længdegrad Vægt Offentlig Indmelder 
Store Rønsten 56.265736 10.474894 54 (ja§) (S) Jørn Thomasen 
Rugård Øjesten 56.277545 10.807261 23 nej Inge Thorn Casten 
Agri Dyssesten 56.233710 10.515358 19 nej (S) NPMB 
Barkær Dyssesten 56.310694 10.568394 18,7 ja Kristian Herget 
Porskær Dyssesten 56.218206 10.502027 § 16,5 ja NPMB 
Frugtplantagens Dyssesten 56.291116 10.499778 13,6 (ja) NPMB 
Afveje-stenen 56.198747 10.562022 10,7 ja Torben Enevoldsen 
Kalø Store Tvilling (ny pos.) 56.297372 10.499539 10 ja NPMB 
Fredensdal Stribesten 56.239039 10.527298 ca. 10,0 ja Ove Kjær Simonsen 
von Jenisch-mindestenen 56.291210 10.493439 9,9 ja NPMB 
Nyvang-stenen 56.189405 10.675756 9,8 ja Villy Møller-Nielsen 
Grønfeld-stenen 56.247577 10.562812 8,8 nej (S) Jørn Ivar Mikkelsen 
Kokkedal Dyssesten 56.225888 10.515160 8,6 nej (S) Christian Dam 
Møllerup-stenen (ny pos.) 56.280116 10.552315 8,5 ja Anne Sophie Gamborg 
Stabel-stenen, Agri 56.236917 10.516968 8,5 nej (S) Ove Kjær Simonsen 
Feldbæk-stenen 56.296650 10.520848 8,0 ja Stig Tang Petersen 
Kasse-stenen, Svampedam 56.244805 10.593376 6,9 ja Kirsten Eriksen 
Champagne-stenen 56.232106 10.536240 6,6 (ja §) Kim Egefjord 
Viderupgård-stenen 56.197803 10.529025 6,5 nej (S) NPMB 
Hovdige-stenen 56.241008 10.734717 6,2 nej Olav Sørensen 
Engelskmandens Sten 56.226602 10.633886 6,1 ja Agnete Havmøller 
Kalø Lille Tvilling (ny pos.) 56.297372 10.499539 4,5 ja NPMB 
Barbapapa-stenen 56.237719 10.735634 4,2 ja Olav Sørensen 
Egens Hundshoved Dyssesten 56.270139 10.504696 3,0 ja NPMB 
Flæk-stenen, Svampedam 56.245605 10.602388 2,8 nej Kirsten Eriksen 
Trille-stenen, Svampedam 56.245557 10.602477 2,7 nej Kirsten Eriksen 
Borrebjerg-stenen 56.226795 10.513953 2 nej Christian Dam 
DybeDam-stenen (i jorden) 56.229154 10.510487 ??? - Christian Dam 
Traktor-stenen 56.245167 10.728209 ?? - Olav Sørensen 
TOTAL, indenfor NPMB 

  
ca. 295  

       
Enkelte store sten udenfor NPMB: 

  
 

 Hedegård-stenen 56.483911 10.676120 18,7 nej Ejnar Brouer 
Karlby-stenen 56.486004 10.873477 18 ja Hilda Kroer 
Plejehjemsstenen 56.223478 10.718201 13 ja Ulrik Berg 
Rimsø-stenen 56.480678 10.800714 *26 ja NPMB 
Tirstrup-stenen 

  
42 nej Gert Svith 

Elefant-stenen, Holme Str 
 

checkes 5 ja Dorthy Hansen 
Grisen, Holme Str 

 
checkes 6 ja Dorthy Hansen 

Holme Str 
 

checkes 7 ja Dorthy Hansen 
Askedals-stenen 56.298731 10.523824 6,6 nej NPMB 
Blak, opmålt 2015 56.242313 10.786986 ** ja Kristian Herget 
Holme-stenen, opmålt 2018 56.228914 10.753030 48 Ja Kristian Herget 
TOTAL, udenfor NPMB      ca. 190     
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OVERSIGT OVER DE FUNDNE KAMPESTEN: 

Store Rønsten (54 tons). 

• Kæmpestor sten på lavt vand på revet ml. Kalø Slotsruin og Vrinners Hoved sm m andre halvstore sten 3-5-9 
ton. Næsten tørlagt ved lav ebbe. Opmålt 9. marts af fem havkajakroere fra IF Mols. Opmålt 12. marts på 
presse-ekspedition med stor artikel i Aarhus Stifttidende og flere indslag i TV2OJ-nyhederne og -
hjemmeside. Disse rev-sten benyttes ofte som rastepladser for havfugle, især måger og skarv, rev og sten 
ofte også for sæler. Markante bopladsfund fra ældre stenalder. 

• Type: Flot ret mørk granit med euhedrale kalifeldspt fænokryster og temmelig karakteristisk – men næppe 
muligt at sige, hvilken granitisk intrusion den kommer fra. Nok mindst 1,4 mia. år gammel! Kunne minde om 
Lemland-granit fra Ålandsøerne, men disse har større koncentration af kalifeldspat fænokryster, der også er 
mere parallelt orienterede. Formentlig sm m øvrige rønsten på stedet smeltet ud af sålen på Kalø Vig-
gletcheren i det ungbaltiske isfremstød. Alternativt rest af moræneland, sekundært eroderet bort af havet? 

• Indmelder: Kendt i forvejen som ”stor sten”, men ingen kendt opmåling før Jørn Thomasen (Vrinners).  
 

  

 

Rugaard Øjesten (23+2 ton) 

• Kæmpestor sten i skovkanten NNØ for skovfogedboligen på Rugaardvej, nær Hyllested Skovgårde. Lå oprin-
deligt, højere oppe på bakke i tilgrænsende mark. Via vognmand Gert Svith skubbet ud af mark ind i skov-
bryn, hvor flage på 1-2 ton faldt af (ligger ved siden af). Eventuel flytning op til Rugård Gods er diskuteret 
marts 2015 med Henning Madsen, afventer løsning på placering samt praktiske forhold. 

• Type: Øjegnejs, med store ”øjne” af lyserød kalifeldspat. Stort indhold af mørke mineraler (biotit og horn-
blende), der danner en foliation parallelt med øjeretningen. (Om-)dannet ved metamorfose under stort 
tryk, men uden opsmeltning, i dybet. Trykretning på tværs af stribning. 

• Indmelder: Inge Thorn Casten, Ebeltoft. Indmeldt på offentlig tur feb. 2015. 
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Agri Dyssesten: 19 ton. 

• Dæksten på Agri-dyssen, th. for Ø. Bakkevej ml. Agri og Vrinners, ca. 100 m inde på mark lige før Grovlegår-
den. Syner ikke så markant, pga omgivende højjord og vegetation. For længe siden erkendt som tvillinge-
sten sm m Porskær Stenhus-dækstenen. Af arkæologer opgivet til 19 ton, jf Eriksen (1999)1. 

• Type: Grovkornet porfyrisk granit, muligvis svagt deformeret. Svag rødfarve i enkelte feldspatkorn, der ofte 
har en tendens til at være rektangulære (Torgeir Falkum i Eriksen 1999) 

• Indmelder: Ingen indmelder. Stenen alment kendt og vægtberegnet, fx Eriksen (1999). 
 

  

 

Barkær Dyssesten - 18,7 ton: 

• Dæksten på langdyssen v  Barkær, i Taastrup Fællesskov, Barkærvej. D er forelå i gamle HxLxB-mål fra Fund 
& Fortidsminder, der dog klart underestimede stenen. Meget flot langdysse i i lys nåleskovsplantage med 
stensat gang fra rand til dyssekammer. Svær at finde, da gammel Århus Amt-skiltning sløjfet. Med på 
Syddjurs Kommunes digitale sti-tema. 

• Type: Granit. Ret almindelig type homogen mellem- til grov-kornet 2-feldspat-granit. Ingen xenolither, alm. 
indhold (5-10%) af mørke mineraler. Som den ligger, har den ret lige spalteflade nedad, der ofte opstår i 
dybbjergarter som granit, når tryk og temperatur aftager under opstigning – skaber ofte vand- og lodrette 
sprækkeflader. 

• Indmelder: Meddelt af Kristian Herget, NPMB. 
 

  

  

                                                                    
1 Palle Eriksen 1999: Poskær Stenhus - myter og virkelighed. Moesgård Museum. 
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Porskær Dyssesten - 16,5 ton. 

• Dæksten (granit) på Porskær-dyssen th. for Porskærvej ml. Knebel og Agri. For længe siden erkendt som tvil-
lingesten sm m Agridyssens dæksten. Af arkæologer opgivet til 11 ton (Eriksen 1999)2. Eriksen & Andersen 
(2015)3 angiver nu 16,5 t efter genopmåling med laser. 

• Type: Grovkornet porfyrisk granit, muligvis svagt deformeret. Svag rødfarve i enkelte feldspatkorn, der ofte 
har en tendens til at være rektangulære (Torgeir Falkum i Eriksen 1999) 

• Indmelder: Ingen indmelder. Stenen alment kendt og vægtberegnet, fx Eriksen (1999). 
• Der er samlet ca 30 store sten gns. ca på 3 tons og dertil dæksten på 16 ton – altså samlet ca. 100 ton her. 

  

 

Frugtplantagens Dyssesten (13,5 ton). 

• Stor granitsten, dækstenen på næsten ukendt og ret utilgængelig stor flot dyssekammer på udyrket skov-
holm midt i Kalø Gods-mark ”Frugtplantagen”. Ses først, når man fra skovholmens nordside går op på højen. 
Kunne godt trænge til moderat fritlægning og evt stiadgang. Opmålt (elipsiod-estimat) 4.3.2019-jr. Fem bæ-
resten og 1 gangsten, vestligste bæresten m. stor og med mange ret dybe små ”naturlige” huller. 

• Type: Mellemkornet granit med spredte lidt større rødlige kalifeldspatkorn, nogle med tydelig spalteflade-
skin. Jævn fordeling af mørke mineraler. Umiddelbart ingen metamorfe træk eller gangbjergarter. 

• Indmelder: Niels Ruge, Bjødstrup. 
• Lodsejer er Naturstyrelsen, Kalø Gods. Der er først fornylig etableret adgang til dyssen, via et vildtprojekt, 

der danner færdselsadgang henover tidligere opdyrket mark fra nordkant af Ringelmose Skov. 
 

  

                                                                    
2 Palle Eriksen 1999: Poskær Stenhus - myter og virkelighed. Moesgård Museum. 
3 Eriksen P & Andersen NH 2015: Stendysser. Arkitektur og funktion. – Moesgaard Museum, 328 s. 
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Plejehjemsstenen (13 ton) 

• En stor og meget smuk granit-/gnejs-sten. Fundet i jorden ved udgravning 2018 til nyt Plejecenter i Rønde, 
på det tidligere Hovedgaden 73-79. Foræret m levering af entreprenørs vognmand til Ulrik Berg, Kærvej 4, 
Dråby, 8400 Ebeltoft. Dialog indledt om tilbagekøb og genplacering nær fundsted, fx v nyt velkomstcenter v 
Kalø. Vognmand oplyste, at bil vejer last op til 12,5 ton, og stenen overskred denne. Derfor sat til 13 ton. 

• Type: ***. Fundet i 2018. En stor og meget smuk granitsten med svage metamorfe træk med lineation (se 
foto) samt 1 stor og flere små sprækkegange med udfyldninger (se foto). 

• Indmelder: Indmeldt af NPMB-ansat Susanne Krogstrup efter besøg hos nuv. ejer, Ulrik Berg, Dråby. 
 

  

 

Afvejestenen (10,7 ton) 

• En stor og meget smuk granitsten, meget aflang kasseformet og fine lyserøde nuancer. Stenen dukkede op 
ved Grønfeld Cement og Byggeshop. En kunde så den og fik købt den. I 2014 flyttet til nuværende placering 
ud til grusvejen, Sommerlyvej 14B, 8400 Ebeltoft. Vognmand skønnede 10 t, de selv 7-8 t. 

• Type: En stærkt foldet mellemkornet øjegnejs isprængt diffuse granitiske feldspatrige rødlige årer. Øverst 
(senest) en række lige smalle sprækker, hvor varmt vand er trængt ind, og dels har aflejret mineraler, inkl. 
kvats, og dels har omdannet tilgrænsende sten, især med hæmatit (jernoxid), der trænger ind i bl.a. feldspat 
og farver den rødlig. Brudflader fremstår som ret uskadte flader, men med (i denne placering) ØSØ-vendte 
skurestriber. 

• Indmelder: Indmeldt pr mail 4.3.2015 af ejer Torben Enevoldsen. 
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Kalø Store Tvilling (10 ton): 

• Sm.m. Lille Tvilling tæt på og th for grusvej fra Kalø Jagtslot til Ringelmose Skov NØ (Lådne Hoved) lige før 
skovbryn. Slæbt ud af hosliggende mark i 1980’erne. Sammen med Kalø Lille Tvilling flyttet 500 m nordpå til 
Kalø Gods’ shelterplads. 

• Type: Klassisk granit, uden metamorfosepræg, fx foliation. Kvarts, plagioklas og kali-feldspat (alle 30%), 
mørke mineraler (biotit og hornblende, 10%). Plagioklas delvist nedbrudt og stedvist omdannet til grønne 
mineraler (epidot-type). Mørke xenolither (fremmedlegemer) på Ø-side (stor) og V-side (flere små). Xenoli-
ther er fragmenter størknede bjergarter i loftet over et (her granitisk) magmakammer, der brækker af og 
langsomt synker ned og til sidst bremses og indlejres i sejtflydende magma. 

• Indmelder: NPMB 
• Nabo til Lille Tvilling Kalø 
 

  

 

Fredensdal Stribesten (ca. 10 ton, ikke opmålt): 

• Mellemkornet granit med iøjnefaldende fremstående lister (striber). Adskillige markante spækkeudfyldnin-
ger af et hårdere materiale end grundstenen – derfor står sprækkeudfyldningerne frem som mindre erode-
rede lister. Har ligget med kun en flade blottet i mange år i skrænt i markkant op mod Fredensdal-
græsningsareal på 56.242509, 10.518735, men flyttet ca. 650 m mod SØ i 2017.  

• Type: Klassisk granit, uden metamorfosepræg, fx foliation. Kvarts, plagioklas og kali-feldspat (alle 30%), 
mørke mineraler (biotit og hornblende, 10%). Plagioklas delvist nedbrudt og stedvist omdannet til grønne 
mineraler (epidot-type). Mørke xenolither (fremmedlegemer) på Ø-side (stor) og V-side (flere små). X er 
fragmenter af størknede bjergarter i loftet over et (her granitisk) magmakammer, der brækker af og lang-
somt synker ned og til sidst bremses og indlejres i sejtflydende magma. 

• Indmelder: Ove Kjær Simonsen 
• Indmeldt af OKS forår 2017. Flyttet sm Kalø Store Tvilling & Kalø Lille Tvilling & to mindre Kalø-sten på Kalø i 

december 2017 af nationalparken via Blachs Maskinstation. 
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von Jenisch-stenen (9,9 ton). 

• Stor rødlig granit, opsat i 1944 som mindesten over den krigsdræbte Wilhelm von Jenisch. Iflg VF Hansens 
bog ”Kalø” (Boggalleriet 2013) er stenen dengang hentet fra Favntræspladsen i Hestehave Skov. Sat i beton; 
derfor beregnet volumen som om kun 15 % er under jorden. 

• Type: Granitisk øjegnejs med højt indhold rød kalifeldspat, oppressede og blottede dybe dele af det sveco-
norvegiske bælte, alder ca. 1 mia år. Den deformation der dannede øjegnejsen fandt sted i rodzonen af en 
stor gammel fjeldkæde. Den oprindelige granit med højt indhold af store røde kalifeldspat-krystaller og kun 
lille indhold af mørke mineraler (biotit og hornblende). På forsiden små rester af mørkt mineraler – rester af 
en næsten afskallet sort finkornet basalt – givetvis en intrusion i en sprækkegang i den oprindelige klippe. 

• Indmelder: NPMB (alm. kendt). 

  

 

 

Nyvang-stenen (9,8 ton). 

• Stor ret mørk granitsten fundet af Erland Vognstrup v byggemodning ca. 1965 i parcelhuskvarter ved Blom-
stervænget, Ebeltoft SV. Anbragt på lille græsanlæg ved Nyvang, Ebeltoft.  

• Type: Granitisk gnejs, med øjegnejs-træk og mange mørke mineraler og m.el.m. store lyserøde feldspatøjne. 
I SØ-hjørnet en lys rødlig granit-åre. Granitisk magma er flydt ind som udfyldning i en sprække dannet i den 
størknede gnejs. Sprækker skabt ved aftagende tryk og temperatur under opstigning.  

• Indmelder: Villy Møller-Nielsen, Gustav Wieds Vej 4, 8400 Ebeltoft. Senere også mail fra finderen (Erland 
Vognstrup, Nyvang 17, 8400 Ebeltoft). 
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Grønfeld-stenen (8,8 ton). 

• Stor granit sten tæt på og th. for Molsvej, ca. 800 m øst for Grønfeld. Fundet 2013 af entreprenør ved etab-
lering af nye cykelstier ml. Egens og Femmøller. Jørgen Ivar Mikkelsen, lodsejer, sørgede for opstilling på 
egen mark, permanent græs, lige ved siden af landevej og cykelsti. 

• Type: Mellemkornet granit,. dvs uden tegn på metamorfose, fx foliation. Flere xenolither, på vestsiden i 1½ 
m højde en 15x30 cm xenolith af granitisk båndgnejs – fragment af omgivende klippe - sunket ned i sejtfly-
dende granitisk magma fra loftet af magmakammer, hvori granitten størknede. 

• Indmelder: Jørgen Ivar Mikkelsen, Grønfeld. 
 

  

 

Møllerup-stenen (8,2 ton, vejet på brovægt v stenflytning). 

• Stor sten først opsat nær findested ”nede i Engen” V for Vesterskovvej (56.277526° N; 10.534339° E), nær 
markskel, ved bækken i SV-enden af godsjorderne på Møllerup Gods (kilde AS Gamborg). Primo sept. 2016 
flyttet vha larvefods-gravko og blokvogn (Blach Maskinstation) og betalt af NPMB op til græstrekant syd for 
Røde Lade på Stenbjergvej, syd for Møllerup. 

• Type: Kompliceret sten. Grundstenen (ældst) er en mørk øjegnejs-lignende sten, som vender nedad og klin-
ger kileagtigt af i begge ”gavle”, lavt mod vest, højere mod øst. Senere opbrækket og herefter intruderet af 
en lysere granit-smelte. Grundstenen var da afkølet og hærdet, da grænserne er skarpe – iæsr på vestgavl 
ses dramatiske knusninger af oprindelig sten. Efterfølgende er også den yngre granit-intrusion deformeret, 
udviser en svag foliation. Denne intrusive granit er fin- til mellem-kornet granitisk gnejs med (som stenen 
står) lodret foliation. På sydsiden ses et, delvist afskallet, delvist dækket, bånd af ret grovkornet granit. 

• Indmelder: Anne Sophie Gamborg, Møllerup Gods.. 
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**Forpagtervejens Dyssesten (7,1 ton). 

• Stor granitsten som dæksten på velbevaret kammer på runddysse, 20 m fra Forpagtervejen, øst for Kalø 
Gods, lige over for stor gård (nr. 1). Stenen er ikke opmålt, afventer. 

• Type: Grovkornet 2-feldspat granit med kun relativt lidt mørke mineraler, som især er granat (rig på al-
mandin: Fe3 Al2[SiO4]3). På under- og nord-side foliation (gnejsstruktur) som sm m udbredt forekomst af 
granat viser omdannelse v metamorfose. En S-granit (granat) som viser opsmeltning af Al-rig leret sedi-
ment-bjergart. Bjergarten er en mellemting mellem en gnejs og en granit - en migmatit. 

• Indmelder: NPMB 
• En frivilliggruppe under Nationalpark Mols Bjerge har sommer 2015 ryddet dyssehøjen og dermed fritlagt 

denne store dæksten, tæt på og synlig fra vej. Offentlig adgang langs markkant/levende hegn. 

  

Kokkedal Dyssesten (**8,6 ton). 

• Stor sten tæt på Kokkedals-dyssen nær Porskærvej, ca. midt ml Porskærvej nr. 33 og 46, i markskel. Forsy-
net med FM 1937. Navnet er opfundet i dysse-kampagnen pga ejer, Chr. Dams, orientering om navnet 
”Kokkedalsvejen” til den (nedlagte) hulvej ned til gården Porskærvej nr. 33 lige nord om dyssehøjen. Mindst 
9 skåltegn, fordelt på 2 grupper på toppen. Vægtangivelsen usikker, genopmåling ønskes. 

• Type: Larvikit (pga lavbegroning kun synlig på undersiden). Larvikit beskrevet i mange stenbøger. Larvikit 
(pga lavbegroning kun synlig på undersiden). Består kun af to slags mineraler, grå feldspat (ca. 88%!) i op til 
4 cm lange krystaller samt 1-5 mm sorte mineralhobe, især augit. På trods af grålig fremtræden speciel ved 
ikke at rumme kvarts. Kan give blå reflekser fra feldspatkrystaller (blåt schiller). Fra Sydnorge, bl.a. v Larvik. 

• Indmelder: Christian Dam, Agri (ejer). 
• En frivilliggruppe under Nationalpark Mols Bjerge har sommer 2015 ryddet dyssehøjen og dermed fritlagt 

denne store dæksten, der jo ligger i markskel tæt på landevej. 
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Stabel-stenen (8,5 tons): 

• Stor ret lys granitsten fundet ”oppe ad bakken” nær lille træstribe, SØ for Lundegård, S for Stabelhøj. Gravet 
fri af jorden, og slæbt/skubbet af to stk gummiged ned ad marken til nuværende placering i kanten ml have 
og mark. I vinterperioden i hv f synlig fra grusvej ind til Ø. Bakkevej-gårdene Holmgård, Lundegård og Rug-
dalsgård. 

• Type: Ret lys granit 
• Indmelder: Indmeldt ca. medio marts af Christian Foged & Ove Kjær Simonsen (Dyrhøjvej 29, Vrå, 8420 Kne-

bel). OKS har generelt mange smukke sten, sammen med en meget stor samling af flinteredskaber fra mar-
kerne. 

 

  

 

 

Feldbæk-stenen (8,0 t):  

• Stor mørk granitsten fundet ved anlæggelsen af motortrafikvejen nord om Rønde til Taastrup, iflg. indmel-
der STP, ud for ejendom Feldbækvej 27 – derfor formentlig i NPMB. Derfra flyttet til nuværende position, 
helt op til motortrafikvejen ved den vestlige ende af Feldbækvej – ved indkørslerne til hhv nr. 5 og nr. 7. 

• Type: Klassisk mellemkornet 2-feldspat-granit, uden metamorfose, fx foliation. Plagioklas er hvid og er sand-
synligvis omdannet ved reaktion med vand ved ca. 200-300°C (til epidot-familie mineraler). Kalifeldspat er 
blegnet (ikke lyserød). Flere xenolither (”fisk”, fordi de ”svømmer” i den granitiske grundmasse); nogle af 
xenolitherne kan kun erkendes som linseformede fordybninger (aftryk), da de har bestået af blødere eller 
smuldrende bjergarter og derfor er borteroderet. 

• Indmelder: Stig Tang Petersen, Vrinners. 
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Champagne-stenen. 6,6 ton. 

• Stor sten på hegnet græsmark og bakketop, 300 m N for Agri Bavnehøj (pt forpagtet til Jean Pierre Mange & 
Lone Høst, Agri).  En uid. deltager på offentlig stentur 1. febr.  kom opr. fra ejendom Porskærvej 46. Dér lå 
denne sten i 1950’erne lige under overfladen i mark og efterlod hver sommer svedne pletter i afgrøden. På 
et tidspunkt kom den væk. Åbenbart ned til stendynge ved præstegårdsladen bag JP Mange & L Høsts gård. 
Ca. 1985, da MB var fredet, blev denne lade fjernet og en stendynge ved den. KE kom forbi og så at stenen 
blive kørt væk, og bad vognmand om at køre den op til nuværende placering (På NST-jord, pt udlejet til 
JPM&LH - med fantastisk udsigt mod NV-N-NØ). 

• Type: Rødlig og kali-feldspatrig mellemkornet granit formentlig fra Ålands-området og med rapakivi-træk – 
gruppering af de sorte mineralklynger (især hornblende) og ret store lyse rundede mørkprikkede feldspat-
korn med rødlig rand og grå kantede kvartskorn. 

• Indmelder: Kim Egefjord, tidl. og mangeårig skovfoged i NST Kronjylland og Mols Bjerge. 
 

  

 

 

Viderup-stenen. 6,5 ton (ca.). 

• Stor sten, øjegnejs, helt i bunden af dødishus, ca. 500 m øst for Viderupgård på Bykrogen, Viderup/Vistoft. 
Kan ses fra Toggerbovej på stykket ml. Viderup og Trehøje i dyb slugt th for grusvejen, ca halvvejs oppe. 
Lodsejer, Jens Chr. Thomsen, Viderupgård, fortæller at den før lå oppe i mark, vest for nuv. placering. Blev 
skubbet ned i dette ”hul”. JR har for nogle år siden – forgæves – forsøgt at få lov til at købe den. 

• Type: Klassisk homogen øjegnejs, med relativt mørk fint folieret grundmasse og ret store lyserøde ”øjne” af 
lyserød kali-feldspat. Trykretning på tværs af ”øjnene”. 

• Indmelder: Jens Reddersen, NPMB. 
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Hovdige-stenen (6,2 ton): 

• Fundet i marken på gården Frederikkesminde og lagt i stendynge bag møddingsmur lige nord for den fir-
længede gård.  

• Type: En mellemkornet blegrød granit, med deformation i form af lineation, der har skabt sorte aflange bio-
tit-flager, ca. 1-2 mm tykke. Ses som linier fra siden, prikker fra enden. Skabt v blanding af  lodret og vandret 
tryk (fra en side) i stor dybde. Under opstigning falder temp og tryk og der opstår revner – på N-siden ses 
udfyldning i en sådan sprække. Udfyldningen er sket m vandholdig granitisk smelte, der trods hurtig afkøling 
pga vandindhold får grovkornet krystalstruktur (en granitisk pegmatit), der her især er gråhvid kvarts og ly-
serød kalifeldspat. Vandet fremmer diffusion af de grundstoffer der danner mineralerne; få korn vokser sig 
store i stedet for at flere korn dannes.. 

• Indmelder: Indmeldt af gdr. Olav Sørensen (lodsejer) Holme. Via artiklen i Djursland Landboforening. OS er 
sten-entusiast og opmærksom samler af mange ting fra mose og mark. 

•  

  

 

Engelskmandens Sten (skøn 6,1 ton, ikke fritgravet):  

• Ligger i stranden næsten ud for Lundshøjvej (fra Kystvejen til Handrup), en smule hen mod træ-strandhus. 
Historie: Under Englandskrigene, ca. 1805, lå et engelsk krigsskib i Ebeltoft Vig. De skød til måls efter denne 
store sten på stranden. Det lykkedes, et stykke flækkede af (kunne angiveligt førhen ses ved siden af). 

• Type: Klassisk mellemkornet og meget rødlig kalifeldspat-rig granit - næsten uden metamorfose, dog meget 
svag foliation (de mørke mineraler, biotit og hornblende, er orienteret med en fælles retning). Fx ses en del 
refleksion fra spalteflader i ret store intakte røde kalifeldspat-krystaller. I SØ-hjørne af sten et bånd med 
mere finkornet ”aplit” – en hurtigere størknet (og derfor finkornet) vandfattig sprækkeudfyldning med gra-
nitisk sammensætning. Sprækkedannelse og –udfyldning er sket inden grundstenen er helt størknet, så 
grænsefladen uskarp – udfyldningen integreret i omgivende sten. 

• Indmelder: Indmeldt pr. brev  feb. 2015 af Agnete Havmøller (Ebeltoft), hvis far Christian H. (bror til Rasmus 
Havmøller) fortalte historien, da hun var lille pige (ca. 1935). 
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Kassestenen Svampedam: (ca. 6 ton). 

• Stor sten i NØ-enden af Svampedamvej fra Femmøller til Lyngsbækgård, helt ud til vej i plantagekanten ca 
800 m før Svampedamvej 40. 

• Type: Granit. Homogen grovkornet granit. Lyset reflekteres fra ret stor spalteflader i kalifeldspat-
fænokryster i porfyrisk (finkornet) struktur. Den fremtræder mørk pga en forvitringsoverflade, mindre mørk 
på den beskyttede nordvendte underside. Afskalninger parallelt med overfladen, evt blot pga frost, vand og 
sol. 

• Indmelder: Kirsten Eriksen (lodsejer), Svampedamvej 40, Lyngsbæk, 8400 Ebeltoft. 
• Se også Flækstenen & Trillestenen. 

 

  

 

 

Barbapapa-stenen ( 4-4½ ton): 

• Gårdnavnssten (påmalet ”Frederikkesminde” v indkørslen til Frederikkesminde, Hovdigevej 5, Holme). Fun-
det på ejendommen, og flyttet med maskine, hvorfra kommer skøn på 4-5 ton. Navngivet af OS’s tre børn, 
der ventede dér på skolebus, efter tv-tegneseriefigur. 

• Type: Mellemkornet granit, uden metamorfose, fx foliation. Ret lys. En del feldspatkorn intakte 8-10 mm 
lange med to forskelligt vinklede krystalplaner – med lineær grænseflade ”Carlsbad-tvillinger”. 

• Indmelder: Indmeldt af gdr. Olav Sørensen (lodsejer). Via artiklen i Djursland Landboforening. OS er sten-
entusiast og opmærksom samler af mange ting fra mose og mark. 

• Samme sted også Hovdige-stenen & Traktor-stenen. 
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Kalø Lille Tvilling (4,5 ton): 

• Sm.m. Store Tvilling tæt på og th for grusvej fra Kalø Jagtslot til Ringelmose Skov NØ lige før skovbryn (Det 
Lådne Hoved). Vist slæbt ud af hosliggende mark (Skovfoged Eigil Møller). Sammen med Kalø Store Tvilling 
flyttet 190 m mod N, op til Kalø Gods Shelterplads. 

• Type: Kraftigt bred-båndet og stærkt foldet granitisk gnejs. Har været, ikke flydende, men plastisk v ca. 800-
900°C i 5-15 km dybde i roden af et fjeldkæde, formentlig foldet under sammenstødet ml Baltica (Skandina-
viske bjergmassiv) og Laurentia (Canada-Grønland-Skotland) for 1 mia. år siden. (Under dannelsen af super-
kontinentet ”Rodinia”). 

• Indmelder: NPMB. Nabo til Store Tvilling Kalø. Flyttet december 2017 af NPMB efter aftale med NST. 
 

  

 

 

LaCour-stenen: (** ton). 

• Mindesten m inskription for Ulrik la Cour, genrejser af Skærsø Gods. Står v. Hovdigevej (overfor nr. 2) i kant 
af Dråby Storskov, lige nord for Dråby. Mangler opmåling. 

• Type: Meget rødlig mellemkornet kalifeldspatrig granit med svag foliation m mørke mineraler. Oprindelig m 
ret store røde feldspatkrystaller, men under det tryk, der osse har skabt foliation, er store krystaller knust, 
og der ses nu kun reflektioner i små knuste korns spalteflader. Der ses også en kvartsgang, som er opstået 
som gradvis opfyldning af en sprække. Vandopløst silika er gradvist afsat af gennemstrømmende 3-800°C 
varmt vand (under tryk). Kvarts kan ikke afsættes fra en kvarts-smelte da smeltepunkt er ca. 1700°C (findes 
ikke nær jordens overflade). Kvarts er aflejret ”hydrothermalt”. 

• Indmelder: Indmeld NPMB. Lodsejer er fa. SKOVO . 
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Egens Dyssesten: (3,0 ton). 

• Mellemstor dæksten på Egensdyssen v Hundshoved. Blev først kigget på v Frivilliggruppens naturpleje på 
langdyssen. 

• Type: Emarp-Porfyr. Som den ligger med flere sprækker næsten horizontalt med grønne epidot-
udfyldninger – på overfladen kan ses stribet struktur i epidotflader som viser bevægelsesretning (kaldes 
”slikenside”. Emarp-porfyr har en lillabrun finkornet grundmasse og har som strøkorn både mindre rundede 
grå kvartskorn og større rundede feldspat/plagioklas-korn +/- m zonering og tværgående knusningsstriber 
(lige som den beslægtede Påskallavik-Porfyr rundede som glds. tv-skærm). 

• Indmelder: Indmeld NPMB. Lodsejer er John Fast, Vestre Molsvej 10, 8410 Rønde. 
 

 

1-flere store sten ude ved Kalø Slotsruin: 

Fladvandsstenen: 

• Stor sten tæt ved strandkanten ca. nord for ruinen, ikke opmålt 

•  
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Trillestenen Svampedam: (ca. 3 ton). 

• Stor sten oppe i lille bøgelund overfor Svampedamvej 40 fra Femmøller til Lyngsbækgård. Forsøgt trillet fra 
bakketop igennem bøgelund ned til vejen. Forgæves, hang mellem strammer. 

• Type: Granit med klynger af mørke mineraler, mellemkornet og med en pegmatit-åre igennem på sydsiden 
af nuv. placering. 

• Indmelder: Kirsten Eriksen (lodsejer), Lyngsbæk. 
• Se også Flækstenen & Kassestenen. 

 

  

 

 

 

Flækstenen Svampedam (min. 2,8 ton): 

• Stor sten oppe i skoven v. Svampedamvej 40, fra Femmøller til Lyngsbækgård. En række af 3 aflange huller 
topfladen viser forsøg på flækning. Delvist fritlagt 11.3.2015. 

• Type: Rig på kali-feldspat, bla. som ret store rundede feldspatkorn, der er zoneret med mørk kerne og lys 
rand (af albit) og store krystaller, lys refleksion fra store spalteflader. Mørke mineraler i klynger. Altså lidt 
rapakivi-træk og muligvis en af de mange rødlige baltiske bjergarter fra Ålandsregionen. 

• Indmelder: Kirsten Eriksen (lodsejer), Lyngsbæk. 
• Se også Trillestenen & Kassestenen. 
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Fandens Sten (ca. *?* ton): 

• Stor sten halvt i jorden, i bakken øst for Trehøje, på skråning ned mod østvejen, Fandens Hul-Bogens, ind ad 
klaplågen. 

• Type: Granit? 
• Indmelder: Annemarie Svenningsen, Vistoft. 

 
 
 

BEGRAVEDE STEN – DER AFVENTER MULIG EFTERSØGNING OG OPGRAVNING: 

Begravede sten kan efter aftale graves op, men fortids-arkæolog Esben Kannegaard fra Museum Østjylland beder 
om, at man da kontakter museet først, da der kendes eksempler på begravelser/ofringer ved foden af store sten. 

DybeDam-stenen (ukendt str., 6-10 ton?): 

• Stor sten i mark-jorden hos gdr. Christian Dam, Porskærvej, Agri. Forsøgt optaget vha gummiged i 1990’erne 
men opgivet (geden var ved at ryge i hullet). Det var broderen, Søren Dam, der knoklede med den og måske 
bedre kan finde den. 

• Type:  
• Indmelder: Christian Dam (også lodsejer), Agri,  

 

Traktorstenen (20-30 ton?): 

• Ligger skjult i jorden, lige under pløjedybde, i marken nord for Frederikkesminde, ret tæt v Pramdige Bæk. 
OS har en gruber, og vil gerne eftersøge den, efter høst, indenfor ca. ½ td. land område. Den blev dengang 
bedømt som ”så stor, at der ku stå en traktor på den (men de var osse mindre dengang)”. Måske kan vi flyt-
te den, er positiv. 

• Type:  
• Indmelder: Indmeldt af gdr. Olav Sørensen (lodsejer, Frederikkesminde, Holme). Via artiklen i Djursland 

Landboforening. OS er sten-entusiast og samler af mange ting fra mose og mark. 
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STORE STEN – UDENFOR NATIONALPARK MOLS BJERGE: 

 

Karlby-stenen (20 t skønnet, jeg skønner 14-18 tons): 

Ud til vejen v gården Strandlyst, Karlby Strandvej 21, Karlby, Norddjurs. HK fortæller: Forældre Kresten og Thea Ny-
gaard overtog gd i 1957, TK overtog i 1976. Sidst i 1950’erne begyndte stenen at stikke ud af skrænten ca. 200 m syd 
for Karlby Strandvejs udløb i stranden, og faldt derpå ned på stranden. Brugt af mange i årevis til pause- og spisesten. 
Da kommunen havde gravko på strand og lave kystsikring ved vejudløbet, fik de den til at rulle sten tilbage til vejen 
og op på kanten. Søns kammerat rullede den på frossen jord op til gården (Gert Svith ville ikke, skønnede den til 20 
ton). Endelig ny aktør satte den på plads. Står i hjørne af haven, integreret i ligusterhæk, næsten ½del af højden i 
jorden og måske 1/3 af volumen i jorden, spidser til. Først forkert sten på 1-1,5 ton hjembragt, så den rigtige. 

Indmelder: pr. mail Hilda Kroer (Karlby). 

  

 

Rulle-stenen (opmålt og skønnet til 18,6 t): (bag bygningerne, Hedegårdsvej 9, Hedegård pr. Glesborg – Ejnar Brou-
er). Fundet og opgravet fra 2½ m dybde i 2014. I 2004 blev plantageareal ryddet; stentop ca 10 cm under jord, men 
rundet i top. Først i 2014 markant hug i ploven og derefter fritgravet.  Thorsens Maskinstation i Ryomgård fik gravet 
stenen fri – til sidst på alle fire sider ned i 2½ m – og (da stenen er ret firkantet) fik rullet den op – side for side – ad 
en sliskevej op af hullet. Han var bange for at den ville rulle tilbage i gummigeden. Derefter rullet 70 m over mark til 
markvej, hvor han efterlod den. Herfra kørt af Gert Svidt på blokvogn med kran. EB mener, at den er på ca. 6 m3, sv.t. 
15-18 ton (også GS’s vurdering ift kranens arbejdsbehov) og sv.t. min opmåling. Nu placeret 300 m nordpå til gården. 
På foto m 6 børn er det Phillip P (11), Emil S (8), Freja P (6), Jasmin S (6), Lucas S (11), Nikolaj P (9). 

Indmelder: Ejnar Brouer, Hedegård. 
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Plejehjemsstenen (skønnet til mindst 13 ton): (udtil Kærvej, foran Dråby Kærvej 4A, Dråby, 8400 Ebeltoft – Ulrik 
Berg). Fundet og opgravet v bygning af nyt plejecenter i Rønde Hovedgade forår 2018. Lå en tid her, men blev tilbudt 
som ”affald”, gratis levering juli 2018. Chauffør fortalte, at hans lastbil kan veje op til 12,5 ton, og at stenens vægt 
oversteg dette. Kan måske forhandles op til NPMB Velkomstcenter v Kalø – egnet pga fundsted og historie. 

Indmelder: Ulrik Berg/Susanne Krogstrup - Dråby. 

  

Elefant-stenen (ca. 7 t, n.tv.). Stor sten med elefantform, fritlagt ved ralgravning på Holme Strand (indmeldt sm m 
Grisetryne-stenen og Holme Strand-stenen, Dorthy Hansen, Holme Strand, januar 2015). 

  

Grisetryne-stenen (ca. 7 t, ø, th). Stor sten med grisehoved og tryne, fritlagt ved ralgravning på Holme Strand (ind-
meldt januar 2015) 

Holme Strand-stenen (ca. 7 t, n. tv). Stor sten, fritlagt ved ralgravning på Holme Strand (indmeldt januar 2015). 
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Grauen-stenen (4,1 t, ø, th.):Hos: Tage Duun Jensen, ”Grauen”, Bygaden 11, Stødov (indmelder). Fundet v gravear-
bejde i gårdspladsen på denne gård ”Grauen”. Opmålt og fotograferet 19.3. JR: Som kasse (V = 0,73 x 1,8 x 1,2 = 1,58 
m3; M = 4,1 ton). 

Rimsø-stenen: ??? Besøgt 10.3.2015, selv set på gennemfart. Hurtigt beregnet til 10,08 m3 og vægt derfor 26 tons 
(men der må være noget galt), snarere 10-12 ton?. 

  

Dolmer-stenen (målt og beregnet til 7,5 ton). Blot set fra vejen ca. 700 m før sydlig ende af Dolmervej nord for Gre-
nå. Ved Bakkegården, Dolmervej nr. 29-31. 

  

Holme-stenen (47 ton). Lige uden for nationalparkgrænsen. ”Størrelse som minibus” (dykkerudsagn). Ses på (11½ 
min.) https://www.youtube.com/watch?v=PRGVuK7zR5M. Holme-stenen ligger ret ud for stranden ca. 1.000 m N-for 
Dråby Strandcampings N-grænse, på 3-4 m vand, ½ m under overfladen og ca. 250 m fra kysten. I 2017 opmålt af 
Kr.Herget, og herefter estimeret til 18 m3 og 47 ton. 

Blak-stenen: Gammelkendt stor sten, men ukendt vægt, et forsigtigt gæt på 38 t udfra opgivne gamle alenmål fra 
officiel søopmåling).  Ca. 50 m fra kysten ud for Jernhatten (lige uden for nationalparkgrænsen). Løseligt opmålt 20. 
juli 2015 af Kristian Herget og beregnet som en skæv kasse m L=3,5 m & B=3 m i bunden og med trapez-formede 
gavle med B(bund)= 3 m, B(top)=1 m & H=1,75 m (gns. af hhv. 1,5 og 2 m i hver ende). Volumen 22,75 m3 og Mas-
se=59 tons. 

Svith-stenen: Gert Svith fandt denne sten i en Tirstrup-Grusgrav for en del år siden, den vejede 42 tons, og blev solgt 
til en mand nede ved Nr. Snede. De kørte derned med to blokvogne, da han samtidig fik en anden sten på 20 ton. GS 
genså dem – tilfældigt – nogle år senere. 

Motorvejs-stenen: En stor sten blev fundet og opgavet under konstruktionen af Skødstrup-motorvejen. Den stod en 
tid derude, men blev så solgt og flyttet til Frisenborg. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PRGVuK7zR5M
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BILAG 1 – KONTAKTOPLYSNINGER: 

Indberettere: 

• Inge Thorn Casten, Hummervej 55, 8400 Ebeltoft – 8634 1743. 
• Villy Møller-Nielsen, Gustav Wieds Vej 4, 8400 Ebeltoft 
• Jørn Thomasen, Møllebakken 20, Vrinners, 8420 Knebel - 6064 4896 - joern.thomasen@gmail.com 
• Torben Enevoldsen. Sommerlyvej 14 B, 8400 Ebeltoft 
• Jørgen Ivar Mikkelsen, Molsvej 108, Grønfeld, 8400 Ebeltoft. 
• Stig Tang Petersen, Gl. Elkærvej 13, Vrinners, 8420 Knebel. 
• Olav Sørensen, Frederikkesminde, Hovdigevej 5, Holme. 
• Peter Bachmann, Brokhøjvej 5H, Boeslum, 8400 Ebeltoft. 
• Kirsten Eriksen, Svampedamvej 40, Lyngsbæk, 8400 Ebeltoft. 
• Anne Sophie Gamborg, Møllerup Gods, Møllerupvej 24, Møllerup, 8410 Rønde. 
• Villy Møller-Nielsen, Gustav Wieds Vej 4, 8400 Ebeltoft. 
• Erland Vognstrup, Nyvang 17, 8400 Ebeltoft. 
• Ejnar Brouer, Hedegårdsvej 9, Hedegård pr. 8585 Glesborg. 
• Tage Duun Jensen, ”Grauen”, Bygaden 11, Stødov, 8420 Knebel. 
• Hilda Kroer, Strandlyst, Karlby Strandvej 21, Karlby, Norddjurs. 
• Ove Kjær Simonsen, Dyrhøjvej 29, Vrå, 8420 Knebel. 
• Christian Foged, Dyrhøjvej 17, Egens, 8410 Rønde. 
• Peter Astrup Madsen, Slotsvej 14, Karlby, 8543 Hornslet. 
• Annemarie Svenningsen, Kildevej 22, Vistoft, 8420 Knebel. 
• Dorthy Hansen, Holme Strand, 8400 Ebeltoft. 
• Ulrik Berg, Dråby Kærvej 4, Dråby, 8400 Ebeltoft. 
•  

Lodsejere: 

• Henning Madsen & Elisabeth Mourier Petersen, Rugaard Gods, Rugårdsvej 14, 8400 Ebeltoft. 
• Torben Enevoldsen. Sommerlyvej 14 B, 8400 Ebeltoft. 
• Jørgen Ivar Mikkelsen, Molsvej 108, Grønfeld, 8400 Ebeltoft. 
• Naturstyrelsen Kron jylland, Vasevej 7, Fussingø, 8920 Randers NV. 
• Olav Sørensen, Frederikkesminde, Hovdigevej 5, Holme. 
• Kirsten Eriksen, Svampedamvej 40, Lyngsbæk, 8400 Ebeltoft. 
• Anne Sophie Gamborg, Møllerup Gods, Møllerupvej 24, Møllerup, 8410 Rønde. 
• Christian Dam, Poskærvej 47, Agri, 8420 Knebel. 
• Ejnar Brouer, Hedegårdsvej 9, Hedegård pr. 8585 Glesborg. 
• John Fast, Vestre Molsvej 10, Egens Havhuse, 8410 Rønde. 
• Tage Duun Jensen, ”Grauen”, Bygaden 11, Stødov, 8420 Knebel. 
• Hilda Kroer, Strandlyst, Karlby Strandvej 21, Karlby, Norddjurs. 
• Ove Kjær Simonsen, Dyrhøjvej 29, Vrå, 8420 Knebel 
•  

 

  

mailto:joern.thomasen@gmail.com
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BILAG 2 – ”MEDIE-DÆKNING AF KAMPAGNEN”: 

Her alene omtaler i forbindelse med kampagnen 2014-15, omtaler af senere stenfund mm er ikke med her. 

Pressemeddelelser mm: 
• Stenenes Rejse. Pressemeddelelse 14. jan 2015 
• Holme Strand. De første indberetninger. Pressemeddelelse - 2. feb. 2015 
• Nyvangstenen. Flere indberetninger. Pressemeddelelse - 19. feb. 2015.  
• Traktorstenen. Flere indberetninger. Pressemeddelelse - 9. mar. 2015.  
• Invitation til deltagelse i Rønsten-ekspeditionen. Personlig invitation - 10. mar. 2015 
• Nationalpark Mols Bjerge på afveje – Sten fundet i Norddjurs. Tlf-samtale 11. mar. 2015. 
• 237 ton sten i Nationalparken. Jagten på store sten i Nationalpark Mols Bjerge med konkurrencen ”Stene-

nes Rejse” gav knap 250 ton sten. Pressemeddelelse, 27. mar. 2015. 

Avisomtaler: 
• På jagt efter stenene i nationalparken. (6spaltet m stort foto). – Djurslandsposten 20. jan. 2015, s. 12. 
• På jagt efter stenene i nationalparken. (6spaltet m stort foto). Ebeltoft Folketidende –20. jan. 2015, s. 10. 
• Frem med målebånd i jagten på store sten i Mols Bjerge. – Adresseavisen 27. jan. 2015, 
• En elefant er lokaliseret i nationalparken. Sten. Jagten på store sten i Nationalpark Mols Bjerge er gået ind. 

Allerede nu er en ”elefant” blevet spottet. (6spaltet m stort foto). – Aarhus Stifttidende 31. jan. 2015, s. **. 
• En elefant spottet. STEN: Jagten på de store sten i Nationalpark Mols Bjerge er gået ind. Allerede nu er en 

”elefant” blevet spottet.(3spaltet m foto) - Ebeltoft Folketidende 3. feb. 2015, s. 9. 
• Kæmpe kampesten – gammelt bøvl eller ny seværdighed? - Artikel Djursland Landboforening, nr. 64 marts 

2015, s. 31. 
• Jagten på de store sten (3spaltet m foto). – Ebeltoft Folketidende 17. feb. 2015, s. 6. 
• Jagten på de store sten (4spaltet m 2 fotos). – Djurslandsposten 24. feb. 2015, s. 13. 
• Isen kom med Traktorstenen (2spaltet m foto). – Ebeltoft Folketidende 10. mar. 2015, s. 15. 
• Når en rekordstor sten åbner porten til fortiden. Nationalpark Mols Bjerge fand i denne uge den hidtil største 

sten i naturområdet. Det skete på et rev i Kalø Vig, hvor sæler og skarv var med til at dele begejstringen for 
en gigant på 54 ton (fuldt dobbeltsidigt opslag m store fotos). – Aarhus Stifttidende søndag 15. marts, s. 30-
31. 

• Store sten findes flere steder på Djursland. Her er en på ca. 18 ton, der i 2014 blev fundet af Ejnar Brouer, 
Hedegård v. Glesborg. – Djursland Landboforenings hjemmeside (www.landboforening.dk). Stort foto af 
sten m 6 børn på forsiden af - Marts 2015.  

• Stenkampagne: Kæmpesten i Norddjurs. Nationalpark Mols Bjerge har kæmpesten, men sådan nogle er der 
også i Norddjurs. – Lokalavisen Norddjurs (netavis alene) 25. mar. 2015. -
http://norddjurs.lokalavisen.dk/stenkampagne-kaempesten-i-norddjurs-
/20150325/artikler/703299985/2093 

• 550 ton ”nye” sten i Nationalparken. Den store konkurrence er blevet et stensikkert hit. - Djurslandsposten 7. 
april 2015, s. 9 (6 spaltet) 

• 550 ton ”nye” sten i nationalparken. NPMB har haft stor succes med konkurrence om at finde den største 
sten i området. Biolog er ikke overrasket over den store interesse. Nu er vinderen kåret. – Aarhus Stifttiden-
de Syddjurs, 13. april 2015, s. 19 (5 spaltet). 

• Reddersen J 2015: Nationalpark Mols Bjerge – stensikkert på udebane! Efterlysninger af kæmpe kampesten i 
Nationalpark Mols Bjerge har ført til henvendelser langt fra nationalparken. – Djurslands Landboforening, 
nr. 65 (maj), s. 25. 

Radio & tv: 
• Naturen netop nu er død – stendød. Men stenene har været levende, flyttet sig 100-vis af km under de brø-

lende istider. Nu genfinder vi de største sten. – DR P1 Morgen 21. jan. 2015, kl.08:50. 
• ”Stenenes rejse – vi finder og formidler de største sten i NPMB” – DR P4 Østjylland 27. jan. 2015 (4 min. di-

rekte, live v Grønfeld-stenen), kl. 15.50. 

http://www.landboforening.dk/
http://norddjurs.lokalavisen.dk/stenkampagne-kaempesten-i-norddjurs-/20150325/artikler/703299985/2093
http://norddjurs.lokalavisen.dk/stenkampagne-kaempesten-i-norddjurs-/20150325/artikler/703299985/2093
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• Kæmpesten i Nationalpark Mols Bjerge undersøgt og opmålt på Rønsten udfor Kalø Slotsruin. -  TV2OJ ny-
hederne (kort 12:30, lang 21:30 samt artikel m videolink på www.tv2oj.dk). 

• DR P4 Østjylland: To indslag, dels kort nyhedsindslag, dels længere flade-indslag, tirsdag 7. april - NPMBs 
stenkampagne og hvad vi fik ud af den og ville med den. – 7. apr. 2015. 
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4aarhus/p4-eftermiddag-2015-04-07-15-06-8/#!/01:36:15 

Andet: 
• Omtale på www.kultunaut.dk og dermed i Destination Djurslands udsendte pdf-turprogram Naturoplevelser 

på Djursland 22. jan. – 5. feb. 2015: ”Naturvandring: Bliv klog på (store) sten i Nationalpark Mols Bjerge – 
Agri Bavnehøj, søndag 1. febr kl. 13-15.” 

• Afvikling af turarrangement ”Naturvandring: Bliv klog på (store) sten i Nationalpark Mols Bjerge – Agri Bav-
nehøj, søndag 1. febr kl. 13-15.” 

 

  

http://www.tv2oj.dk/
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4aarhus/p4-eftermiddag-2015-04-07-15-06-8/#!/01:36:15
http://www.kultunaut.dk/
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