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Lørdag eftermiddag var himlen høj og 
vejudsigten truede med at det ville 
holde om søndagen, så jeg advarede 
familien om, at jeg ville stikke Vestpå i 
kajakken, hvis jeg vågnede tidligt. 
 
Da jeg vågnede halv syv var himlen blå, 
så det var bare om at komme op og få 
kaffen sat over. Imens kaffen bryggede 
blev grejet fundet frem, inklusiv kikkert, 
kamera, GPS og telefon. Sidstnævnte 
skulle dog lige lades op, så det passede 
jo fint; mens morgenmaden blev sat til 
livs og avisen skimmet. 
 
På trods af den tidlige opvågnen kom 
kajakken først i vandet omkring kl. 
8:45. Ifølge omklædningsrummet var 
der kun en enkelt ”morgenmand” foru-
den mig; men han var faldet i snak med 
baglænsroerne, så jeg måtte nøjes med 
en afskedskomite bestående af 1 stk 
Ana platyrhynchos, som i daglig tale er 
en gråand. Nå, den var da i galla. 
 

 
En morgengæst på Pagaj’s bådebro. 

 
Vandstanden i søen var rimeligt høj, da 
man næsten kunne sætte direkte af fra 
bådebroen med kajakken. 
 
Neden for dæmningen lettede der en 
fiskehejre. Også her var vandstanden 
høj og jeg mindedes Brian’s ord om, at 
man ikke kunne komme under broerne 
nedenfor hans bådebro, hvis begge bro-
niveauer var oversvømmede. 
 

Jeg kunne jo godt se, at folks terrasser 
så ud til at være sunket noget og vejen 
ved kolonihaverne åbenbart begyndte at 
synke i vandet. Ved Brian’s bådebro var 
der knapt et husnummer og ingen ad-
varsel mod alligatorer, så pagajen kom 
lige i bremseposition indtil jeg kunne 
overskue, at der stadig var omkring ½ 
meters frihøjde ved første bro. Ved 
Holstebro Havn stod de nedre kajanlæg 
også under vand. 
 
Lige inden Vesterbrogade var et større 
areal med Rød Hestehov ved at springe 
ud H.C. Andersen kaldte dem i øvrigt for 
Tordenskræppe og lod den Grimme 
Ælling klække i skyggen af dens blade). 
Ganske smukt, når der ikke er ret me-
get andet end løgplanter som blomstrer 
i bymiljøet. 
 
Ifølge Skov- og NaturStyrelsen hører de 
til blandt de såkaldte invasive arter, så 
som bjørneklo, vaskebjørn, klitrose m.fl. 
Generelt betragtes Rød Hestehov som 
indvandret i middelalderen; men de er 
kendt fra Århusegnen fra vikingetiden. 
Med andre ord ved vi ikke om den er 
30te eller 20de generations invandrer. 
 
En generation er og bliver vel en gene-
ration? Det er der nok ingen tvivl om; 
men at årsintervallet mellem generatio-
ner afhænger af formeringsmetoden så-
velsom miljøet, det er måske nok værd 
at overveje. 
 
I øvrigt betragter samme styrelse bæve-
ren som indfødt selv om den forsvandt 
for mere end 1.000 år siden. Det er 
pokker ta’ mig ikke nemt at finde rundt 
i. Det er vist godt for folkekirken og 
Dannebrog at man ikke anvender 
samme principper her. 
 
Inden denne kajaktur endte i ren filosofi 
og etiske overvejelser dukkede to gule 
vipstjerter op i synsfeltet og kameraet 
blev fundet frem. Vipstjerte sidder nu 
ikke ret længe på samme sted og da det 
ikke lykkedes at komme tæt nok på, så 
må vi nøjes med et billede af 
jernbanebroen. 
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Jernbanebroen over Storå’en i Holstebro. 

 
Vest for Birn kan man konstatere, at der 
er projekter i gang på Nordkysten. 
Hvilke(t) må jeg nok checke på 
kommunens hjemmeside. 
 
Længere ned ad strømmen får jeg øje 
på et af Storå’ens berygtede træer. 
 

 
Nærbillede af et af Storå’ens berygtede træer. 

 
Der står faktisk en orange advarselspind 
på modsatte bred, så det tyder på, at 
problemet er offentligt anerkendt. 
 

 
Et af Storå’ens berygtede træer. 

 
Jeg styrer forsigtigt mod stedet. Der er 
tilsyneladende ingen reaktion fra træet, 
så med nogen nervøsitet når jeg tør og 
helskindet forbi træet. Ved efterfølgende 
billedanalyse af et nærbillede, må jeg 
nok konkludere, at pågældende træ er 
afgået ved døden. 
 
Ved 11,8 km på GPS’en er jeg nået til 
kanorastepladsen SV for Navr. 
Korrigerer vi afstanden for bæringen 
ved dæmningen bliver det vel 11,5 km 
fra Pagaj og her til. 
 
Her møder jeg en enkelt lystfisker. Der 
har i øvrigt været en hel del lystfiskere 
på vejen ned ad åen og det skal vise sig 
at der er endnu flere længere nede ad 
åen. 
 

 
Ved kanorastepladsen SydVest for Navr. 

 
”Knæk og bræk!” og turen går videre 
ned ad åen. Med Buur kirke i horisonten 
bliver kameraet pakket ud af den 
vandtætte emballage på dækket. Mens 
jeg stille glider med strømme og venter 
på et godt skud, bliver der lige taget et 
par prøvebilleder. ”Pokkers! Hvad er der 
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nu galt?” Ikke mere batteri på kameraet 
og ergo ikke flere billeder på denne tur. 
Ja - jeg huskede telefonen; men glemte 
altså at checke kameraet. 
 
Så er det såmænd bare om at komme 
videre. 
 
Ved Buur bliver sejlafstanden 18,5 km 
og ved kanorastepladsen i Vemb 26,5 
km. Så skulle der ifølge mine 
kortopmålinger kun være 5 km tilbage 
til Kyttrup Havn og dermed små 45 
minutter. Jeg checker lige med 
transportministeriet og dette skulle 
være OK. 
 
Fin sejlads på det nederste stykke af 
åen ned til ”Svælget”. Åen har her en 
bredde, som minder om noget der 
findes på Gudenåen. 
 

 
Storåen mellem Vemb og ”Svælget” (Arkivfoto). 

 
Endnu en drejning i Åen og forude ligger 
”Svælget” bredt. Nogle grene og 
stammer i venstre side. Længst ude til 
venstre noget der på afstand ligner en 
gul regnfrakke på et metalstativ, midt 
for en sandrevle og til højre flere grene. 
Længst til højre midtvejs i ”Svælget” 
står en knopsvane med måsen oven 
vande, så det er nok ikke lige der man 
skal prøve at få vand under kølen. 
 
Jeg holder mig til venstre bred og sigter 
mellem regnfrakken og sandrevlen, 
hvilket går godt indtil 50 meter før, hvor 
pagajen rammer bunden og kajakken 
kort efter står fast. 
 

Efter en del stagen rundt kommer den 
fri til højre. Ovenstående manøvre 
gentages nogle gange før det lykkes at 
styre igennem den lille brænding, hvor 
fjorden møder sedimentet fra Storåen. 
 
Lige inden lyder der pludselig et 
”tågehorn” – HOOT - - - HOOT. Jeg 
kigger mod lyden og nu er regnfrakken 
blevet til en oppustelig dukke, som 
rejser sig med et HOOT for efterfølgende 
at falde sammen over jernstativet 
grundet mangel på luft. Rejser sig igen 
med næste HOOT for atter at falde 
sammen. Det kunne jo være jeg skulle 
flytte mig så denne larm kan få en ende, 
da jeg åbenbart befinder mig midt i et 
censorfelt. 
 
Godt at vide, at vildtreservatet har en 
observatør posteret ved udløbet af åen, 
hvor gennemsejling er tilladt hele året. 
Gad vist om han husker at melde tilbage 
til systemet. 
 
Videre et par hundrede meter på 
Feldsted Kog, før jeg surfende på 
bølgerne kan løbe ind i Støvlbæk, for lidt 
senere at lægge til ved Kyttrup Havn. 
 

 
Udløbet af Støvlbæk i Felsted Kog (Arkivfoto). 

 
Samlet en sejlafstand på 33 km (1,5 km 
længere end jag havde opmålt på 
kortet). Gennemsnitlige sejlhastighed 
8,4 km i timen, totalt 6,9 km i timen og 
max 13,0 km i timen. 
 
Alt i alt en udmærket tur, når blot man 
husker at holde til højre ved udløbet af 
”Svælget” i Felsted Kog. 

 


