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En tur på Limfjorden - Lidt om ambitioner og virkelighed. 
v. Peter Sandbøl 
 
Med risiko for at blive beskyldt for at være både 
navlebeskuende, selv-højtidelig og -optaget samt 
eksibitionistisk, skal jeg hermed forsøge at berette 
lidt om det der endte med at blive en 1½ dags tur på 
Limfjorden. 
 
Jeg havde i vinterens løb gået og tumlet med planer 
om en længere tur på Limfjorden. Der var flere 
muligheder: Mors rundt, Stuer til Nibe, Struer til 
Virksund etc. Da det ville være den første længere 
tur på fjorden, ville det nok være det sikreste og 
sikkert også noget hyggeligere, hvis jeg kunne finde 
en makker. Da det i foråret blev klart, at vor ældste 
søn Tore skulle til Kosovo ½ år fra august og han 
iøvrigt tidligere havde snuset til kajakkens fornøjelser 
på et kursus, spurgte jeg om han kunne tænke sig en 
lille mandetur. 
 
Det var han frisk på, og i de kommende måneder tog 
vi nogle ture på søen samt en T.d. Hodsager. 
Samtidig undersøgte jeg diverse 
overnatningsmuligheder langs de mulige ruter. 
 
Endlig hjemkommet fra hver vores ferie i det sydlige 
Europa oprandt det store øjeblik. Der var godt nok 
ikke så meget tilbage af vores ferier, en del andre 
praktiske ting der skulle ordnes og endelig var 
vejudsigten ikke den mest spændende. Byger og 8-9 
m/s fra V til NV. Afsted ville vi - så måtte vi jo 
tilpasse os omstændighederne og eventuelt arrangere 
afhentning et andet sted en planlagt. 
 
Tirsdag d. 19.7. ringede jeg til Doverodde 
Købmandsgård og reserverede plads til 2 personer i 
shelteren. Da vi forventede at ankomme efter at de 
havde lukket, ville de lægge nøglerne til 
badefaciliteterne i restauranten og vi kunne så 
afregne dagen efter. Herfra var det planen at 
fortsætte til shelteren ved Nymølle Nord for 
Spøttrup og endelig slutte med at sejle til shelteren 
ved Hostrup eller direkte til Ejsing Strand. 
 
Da vi jo havde ferie, endte det med, at vi spiste 
frokost inden vi kom hjemmefra og først stak 
kajakkerne i vandet ved Kleppen (Venø færgen) kl. 
14:30 (Billede 01). 
 
Vi satte kurs mod Humlum fiskerleje og herfra 
videre mod Grisetå Odde (Billede 02). 
 

 
 

 
 
Under land var der ikke de store bølger; men alle 
vindmøllerne ved Oddesund snurrede lystigt. På 
østsiden af Grisetå Odde var der næste havblik 
under land. Kl. 16:00, da vi  stak næsen ind for at 
strække ben og kigge på vandet nordover fik vi lige 
besøg af en nysgerrig sæl. 
 
Vinden stod frisk ind over Vigen vestfra og bølgerne 
antydede at strømmen i sejlrenden ved Oddesund 
ikke var til sinds at rette sig derefter, da den jo 
dagligt bevæger sig fra SV til NØ eller omvendt. 
Tilbage i kajakkerne og kurs mod Lavbjerg Hage, et 
kryds på ca. 2,5 km. Selv om et spraydeck ikke er 
vandtæt, så er det nu en udemærket opfindelse. Uden 
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er jeg overbevist om, at kajakkerne havde været fyldt 
med vand inden vi var kommet halvvejs over. Med 
en del styretag og enkelte gode surf på bølgerne kom 
vi vel over til Lavbjerg Hage og kunne med en god 
medstrøm på det første stykke gå nordover på 
æstsiden af Thyholm. Ved Tambohus krydsede vi til 
Mølodde på Jegindø. Kl. 17:30 bar vi kajakkerne 
over dæmningen og for at få strukket benene gik vi 
et tur op til shelteren ved Udgravningen for at tage 
den i øjesyn for en eventuel benyttelse ved en senere 
lejlighed. 
 
TIlbage ved kajakkerne var klokken blevet 18 og 
med den hidtidige hastighed ville det betyde at vi 
først var femme i Doverodde kl. 21. Vi måtte også 
konstatere, at 15 km med oppakning, lidt vind og 
bølger godt kan mærkes, når man ikke har været i 
båden de sidste 6 uger. Vi valgte at overnatte på 
Jegindø og så lægge slagplan for de kommende dage. 
 
Vi bar kajakkerne op til shelteren og måtte 
konstatere, at selv om der er bærehåndtag, så føles de 
faktisk ganske tunge i længden. Grejet blev pakket ud 
og jeg kan kun understrege, at man skal huske at 
pakke alt vandtæt. Selv om der ikke komme vand ind 
i stuverummene, så står der måske lidt fra tidligere 
ture og er tingene ikke pakket vandtæt, så suger de 
det de kan. Våd bagage, redningsveste, spraydeck og 
rotøj blev hængt til tørre og Trangiaen rigget til og 
det medbragte mad sat over (Billede 03). 
 

 
 
Efter endt måltid og opvask var de fleste ting blevet 
tørre i vinden og den pletvise sol. Vi blev enige om, 
at gå på Tambohus Kro og få en godnat pilsner og 
imens kunne de sidste ting så tørre i vinden. Jeg ved 
ikke om Vor Herre mener at man ikke må drikke 
fadøl, når man er på kajaktur; men ialtfald valgte han 
at sende nogle byger ind over medens vi var på kro 
samt på vejen hjem. Så meget for tørt rotøj. 
 
Det er i øvrigt en ganske udemærket shelter, med 
overdækket spiseplads, nogle bålpladser med 

mulighed for at grille og udemærkede toiletforhold. 
Med en flot solnedgang (Billede 04) 
 

 
 
 gik vi til køjs kl. 22. Jeg må jo nok erkende, at jeg er 
ved at blive gammel, eller også er et trægulv bare 
hårdt at sove på. Efter at have vågnet et utal af 
gange, enten på grund af ømme kropsdele eller på 
grund af regnens trommen på shelterens bliktag var 
vi dog rimeligt udhvilede kl. 7  
 
Efter en gang morgenmad blev kajakkerne stuvet og 
atter båret ned til dæmningen. Planen var nu blevet 
ændret til, at vi ville stikke nord om Jegindø og over 
til shelteren ved Hostrup. Kl. 9:30 satte vi kurs mod 
Skalmør Odde og her blev vi mindet om at mange 
kyststrækninger i Limfjorden er yderst lavvandede. 
Hold kursen et godt stykke fra land på vestsiden af 
Jegindø, nord for dæmningen og tilsvarende på 
nordsiden af øen. Videre mod Bastholm Odde og 
herfra østover. Vinden var løjet kraftigt af, selv om 
vindmøllerne stadig snurrede. 
 
Det havde regnet med byger hele morgenen; men 
generelt så vejret bedre ud nordover. Vi blev dog 
indhentet af en byge her på nordsiden af Jegindø, 
som vi i første omgang kunne undgå ved blot at sejle 
10 meter længere fra kysten. Det var dog en stakket 
frist og snart stod det ned i stride strømme. Udsigten 
til at skulle have plask vådt rotøj resten af dagen var 
dog lige så hurtigt ovre som den var kommet. Jeg fik 
lige tændt for mobilen og ringet til Doverodde. De 
havde godt nok også undret sig over vores fravær; 
men satte dog pris på at få en tilbagemelding, hvilket 
jo altid er rart, når man har med havet at gøre. Ved 
Bøløre Hage fik vi øje på endnu en sæl. Da den 
dykkede kiggede vi stadig fremover for at se om ikke 
den kom op igen, hvad de jo ofte gør. Først da vi var 
noget forbi stedet og vendte os om fik vi dette 
bekræftet, da den nu stod i vandet bag os. Kl. 10:45 
gik vi i land på Jegindø Havn (Billede 05). 
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Vi kiggede os lidt omkring for at proviantere; men 
måtte konstatere, at nærmeste proviantmulighed er i 
Jegind. Restauranten på havnen åbnede kl. 11, så vi 
blev enige om at spise noget varmt nu og så sætte de 
medbragte burgerboller - med tilbehør - til livs til 
aften. Desværre var komfuret brudt ned, så vi kunne 
ikke få noget varmt før næste dag. Ja, der var vi jo 
nok nået til Hostrup i mellemtiden. Efter lidt 
omtanke kom kokken da på, at han kunne servere en 
½ kylling med fritter, når han havde fået varmet 
frituren op. Som sagt så gjort. Kokken oplyste iøvrgit 
at der var overnatningsmulighed på havnen for folk i 
åben båd (Billede 06). 
 

 
 
Nærmere information om dette kan fås hos 
havnefogden. 
 
Kl. 12:00 stak vi atter i søen, med kurs mod Kås 
Hoved, et kryds på 5 km. Vinden havde taget til, 
men var dog slet ikke på højde med gårsdagens. Et 
kryds uden problemer og videre mod pynten nord 
for Gyldendal, hvor vi gik i land i havnen kl 13:45 
(Billede 07). 
 

 
 
Noget af det, som jeg finder facinerende ved 
Limfjorden, er at man kan bevæge sig rundt og se 
strande, skrænter og øer fra vidt forskellige vinkler 
og bedst som man ikke længere er sikker på hvor 
verdenshjørnerne er blevet af, så får man atter 
landkending af kendte steder. Fra Gyldendal kan 
man se både til Struer og til Oddesundbroen (Billede 
08). 
 

 
 
Der står iøvrigt en trailer med en mængde 
havkajakker parkeret ved en hal. Dagen var stadig 
ung, så nu var det et spørgsmål, om vi skulle tage de 
sidste 3 km til til Hostrup eller vælge den direkte vej 
til Ejstrup Strand på 6,5 km og dermed vedtage, at 
det havde været en god; men forholdsvis kort tur. 
Fat i hjemtransporten for at høre om det kunne lade 
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sig gøre at blive hentet ved Ejstrup Stand. OK og 
dette blev så det sidste stræk. 
 
Kl. 14:00 satte vi kurs mod Nygård Hage, et kryds på 
5,5 km. Vinden havde taget godt til mens vi hodlt 
pause i Gyldendal og vind og strøm i bugten 
bevirkede at bølgerne indimellem kom både fra siden 
og bagfra. Indimellem var det belejliget, at tage nogle 
korrigerende tag og ride en række på typis 3 bølger 
af. Til andre tider var der mulighed for at få god fart 
på kajakken og efterfølgende surfe på en bølgerække. 
Balancen skal være i orden og rutinen er god at have 
i bagagen. Som vejret var den dag, rækker Nygård 
Hage væsentligt længere ud i vandet, end man har 
indtryk af på afstand. Det anbefales at holde 100-200 
meter fra kysten når der rundes. En lille km tilbage til 
Ejstrup Strand, hvor der med de aktuelle vejrforhold 
vrimlede med surfere. Landgang kl. 15:30 (Billede 
09). 
 
Jeg skal iøvrigt hilse fra hjemtransporten og sige at 
Ejstrup Strand ikke er så ligetil at finde, da dette 
navn ikke fremgår af nogen skilte; men det er der 
nok andre der har erfaret før os. 

 
 
 
Alt i alt en rigtig god tur, selv om den blev væsentligt 
kortere end oprindeligt udtænkt. Et er ambitionerne; 
men med havet som legekammerat, skal man jo hele 
tiden huske at tilpasse disse til virkeligheden. 
Alternativt kan en potentielt god tur gå hen og blive 
at mareridt. Hele anden dags eftermiddag cirklede en 
SEAHAWK rundt over Venø Bredning. Om den 
blot var på øvelse eller reelt var ude at lede efter 
nogen, det har vi ikke fundet ud af. 

 


