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1. klubaften i 2016:
 

Mandag, den 18. januar 

På Limfjorden med Gudrun og Frederik 

Gudrun og Frederik havde egentlig bestemt sig for at sejle til Sverige. Noget nærmere mål var ikke 
bestemt, men tankerne gik i retning af de store søer Vänern og måske Vättern. Men helt så langt 
nåede de ikke, for sejlsæsonen var blæsende og da s/y Karen nåede til Hou, nord for Limfjorden 
blæste de inde. Et par dage efter stødte et vennepar, Ingrid og Rasmus, til i deres båd, og efter 
endnu et par dages blæsevejr besluttede alle fire at gå et par mil sydover igen og ind på Limfjorden. 
Gudrun og Frederik havde allerede for et par år siden gjort tilløb til at sejle på Limfjorden, men da 
kom en bro i vejen. Nu skulle det være. OG det blev en alletiders oplevelse. 

De væsentlige holdepunkter på turen blev 
Nibe, Fur, for bøje i Harre Vig, Venø, Dover-
odde, for bøje i Vildsund, Thisted, Ejerslev, 
Løgstør og Ålborg, inden kursen igen gik ud 
gennem Langerak til Kattegat med Grenå som 
mål. 

Der var et par lange stræk undervejs, men en 
af de store fordele ved et sommertogt på Lim-
fjorden er de mange muligheder for korte af-
stande. Gudrun og Frederik gav sig god tid. 
De besluttede at se nærmere på Limfjords-
landet fra landsiden i løbet af efteråret, for der 
var meget, de ikke nåede fra søsiden. En glim-
rende guide var Preben Heides bog, ‘Limfjor-
den set fra søsiden.’ En anden tungt vejende 
inspirationskilde er Hans Edvard Nørregaard 
Nielsens rigt illustrede værk, ‘Limfjordslan-
det’. 

Helt uden tekniske udfordringer var turen 
dog ikke. Frit omkring flydende tang og sø-
græs i rigelige mængder mellem Ålborg og 
Løgstør skabte kølevandsproblemer på både 
ud- og hjemvejen, da s/y Karen var omkring 
Nibe. Frederik bemærkede en tør, hul lyd fra 
udstødningen og var klar til at standse moto-
ren og kaste anker, hvis strømmen truede 
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med at sætte dem på grund i det smalle sejlløb ned mod Nibe. Forsigtig motorkørsel bragte dem 
dog begge gange i havn i Nibe. Med forskelligt grej (gummibådspumpen, en rensefjeder og vand-
slangen på broen) blev proppen skyllet ud. Frederik anbefaler, at både med sejldrev etablerer et 
alternativt vandindtag, hvis de skal på Limfjorden, så de ikke er afhængige af kun at indtage køle-
vand gennem motorbenet, som kan være vanskeligt at rense. 

Fur bød på oplevelser i Gammel Havn, Venø glimrede med sit dejlige havnemiljø og en lillebitte 
kirke (en af landets mindste). Doverodde inviterer til museumsbesøg og vandretur til gravhøjene i 
Boddum Bjerge. I Vildsund gjorde de holdt ved en bøje og nød udsigten og det fine vejr. Frederik 
pustede gummibåden op, søsatte og monterede påhængsmotoren. Så hoppede han ned i gummi-
båden og trak i startsnoren. Ingenting skete. Han trak igen i snoren. Motoren nægtede at starte. I 
mellemtiden, var gummibåden drevet væk. Heldigvis var årerne blevet sat på båden, så Frederik 
kunne ro tilbage. Fra s/y Karen bemærkede Gudrun, at den ene ponton på gummibåden manglede 
spændstighed. Gummibåden var punkteret; lappegrejet måtte frem. 

 

Gudrun og Frederik nåede slet ikke at udfor-
ske alle Limfjordens muligheder. Turen står til 
gentagelse med gensyn + et kig ud i Nissum 
Bredning og et slag gennem Hvalpsund, Skive 
Fjord, Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord. Der 
står også et par øer (bl.a. Livø) på besøgs-
listen. Gudrun kan slet ikke få nok af de man-
ge lokale museer, som gemmer på en i korte 
træk ubeskrivelig rigdom og mangfoldighed. 

Som tidligere nævnt tog Gudrun og Frederik 
efterfølgende et par overnatninger på kroen i 
Hurup. Med base herfra så de nærmere på 
Thylandets herligheder. 

 

Solnedgangen fra cockpit-
tet var flot.  

I Thisted bød havnen på et 
helt enestående flot klub-
hus. I Ejerslev blev det til et 
par overliggerdage med 
spadseretue rundt omkring 
de gamle molergrave og 
aftensmad på havnens spi-
sested. Løgstør inviterede 
på byvandring i Muslinge-
byen, motionstur langs 
Frederik VII’s Kanal og 
besøg på Limfjordsmuseet. 


