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Vinterens fysiske aktiviteter med kajakken var yderst 
begrænsede. Så da Påskens havearbejde var overstået 
og Påskelørdag stod på godt vejr var det bare at 
springe ud i det. 
 
Den nyerhvervede GPS skulle afprøves i praksis, der 
skulle tages hul på vintersulet og det gamle kadaver 
skulle stilles over for en udfordring. Skulle det 
protestere var der trods alt to fridage mere inden jeg 
atter skulle i gang med arbejdet. 
 
Ifølge turistbureauets brochure om kanotur på Storå 
skulle der være lige knapt 50 km fra Tjørring til 
Pagaj. Som tænkt så gjort. På med tagbagagebæren, i 
klubben og læsse kajakker og 12:45 satte vi snuden i 
vandet ved rastepladsen på nordsiden af Gødstrup 
Sø. Som det fremgår af billedet (01) var himlen høj 
og vejret lunt for årstiden. 
 

 
 
Vi fik forholdsvis hurtigt etableret en 
gennemsnitshastighed på 8,0 km i timen. Efter nogle 
timer droppede den lidt; men vi fik den reetableret, 
kun for atter at miste lidt fart den sidste time på 
turen, som sluttede med en samlet 
gennemsnitshastighed på 7,8 km i timen (i 
bevægelse). 
 
Stykket fra Tjørring og næsten til Nybro Mølle er på 
Herningholms Å. Åen er langt fra så bred som vi 
typisk kender Storåen; men til gengæld er der en 
række mindre strømfald. For gamle Norge’s 
veteraner er de nok ikke andet end krusninger på 
overfladen; men for os der ikke er bedre vant så er 
de en positiv variation til en ellers god naturoplevelse 
og tophastigheden kom sågar op på 13,7 km i timen. 
Det kan nok ikke anbefales at bruge glasfiber kajak 
her, da bunden blev skrabet selv med den nuværende 
vandstand. 
 
Stykket virker i øvrigt noget mere kuperet og 
afvekslende end Storåen (Billede 2). 

 
 
Ved Nybro Mølle viste GPS’en 12,5 km, hvilket er 
en difference på 2,5 km, så det er nok ikke Gødstrup 
Sø de har målt fra. Ved Hodsager var differencen 
nede på 1,8 km, da GPS’en viste 23,2 km. Ved Pagaj 
viste GPS’en 46,42 km, hvor brochuren angiver 50 
km lige neden for dæmningen, så skal man have 
nogle kilometer i armene, så må det altså være ved at 
ro frem og tilbage mellem klubhuset og dæmningen. 
I øvrigt, skal jeg vist øve mig lidt i at bruge systemet, 
da det ikke lykkedes mig at registrere nogen 
nøglepunkter undervejs. Inden jeg fik flyttet rundt i 
menuen, så var vi for længst forbi det relevante sted. 
 
I starten af turen så vi en Gærdesmutte i et stykke 
tid. Da brinkerne blev høje nok og åen bred nok blev 
det Isfuglen som var vor følgesvend. Når en var 
drejet fra ved et tilstødende vandløb, dukkede den 
næste op for at vise vejen i et stykke tid. På et 
tidspunkt var der faktisk to. 
 
Da brinkerne atter blev lave dukkede Gærdesmutten 
op igen. En overgang havde vi følgeskab af en flok 
skovduer. Dette var i det forholdsvis lange stykke af 
Storåen efter Nybro Mølle, hvor der er høj 
bevoksning på begge sider af åen, så man nærmest 
sejler i en korridor (Billede 3). 
 

 
 
Ellers mødte vi blot et enkelt par sangsvaner, nogle 
rørspurve, gråænder, blishøns, musvåger, krager og 
andre mere almindelige stykker fjerkræ. 
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I det åbne landskab som er så karakteristisk for 
åløbet fra Hodsager og nedover (ja, det starter 
faktisk et stykke inden) fik vi god glæde af solen. 
Bortset fra et enkelt kikset forsøg på at bygge bro 
med en A-buk af telefonmaster, var der ingen 
spærringer af åen. Denne lå kort inden 
landingspladsen i Hodsager; men var forholdsvis 
nem at passere. En enkelt velmenende lodsejer 
gjorde os opmærksomme på, at vi ikke måtte sejle på 
åen før efter den 15.6. Før min sukkerkolde hjerne 
havde fået analyseret budskabet var vi drevet forbi 
og den kære lodsejer må have tingenes rette 
sammenhæng til gode til en anden gang. 
 
Et enkelt billede af de fine vejrforhold omkring 
Hodsager (Billede 04) slutter dagens billedhøst. Jeg 
glæder mig usigeligt til, at jeg får anskaffet det 
vandtætte overtræk til mit kamera, da det er noget 
bøvlet at pakke ind og ud, når det skal opbevares 
vandtæt mellem der tages billeder. 
 

 
 
Kl. 18:45 lagde jeg til broen ved klubben. Knægten 
var allerede oppe og ved at tørre kajakken af, så han 
kunne more sig over at den gamle havde svært ved at 
få måsen ud af kajakken. For at føje spot til skade, så 
syntes han ikke rigtigt at havde fået rørt benene 
(hvilket han jo i øvrigt har ganske ret i) så han valgte 
at løbe hjem; medens jeg gik i bad. I øvrigt har 
kadaveret ikke klaget sig voldsomt i de følgende 
dage. 

 


