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LIMFJORDEN ØST

R U N DT OM LIMF JORD EN Ø ST:

ET O VER B LI K
EN PERSONLIG GUIDE

Et strejftogt gennem Limfjorden vil bringe dig på en 92
sømil – 170 km – lang tur forbi 43 havne og under 6
broer. Du skal huske at tage dig i agt for de 9 færger,
der krydser fjorden, hvis navn formodes at komme af
”lim”, der i gamle dage betød ”kalk”.

Der er selvsagt mange måder at gøre turen på – alt efter
temperament og interesser. Hver især vil vi fremhæve
vores favoritrute og – steder. Inga og Finn Pajbjerg har
sejlet på Limfjorden i 30 år. De har deres favoritter, som
de her deler med Tursejlerens læsere. Vi starter i øst og
bevæger os mod vest. Vi går i havn undervejs gennem
fjorden og gør den sidste del af rejsen til Thyborøn i
næste nummer.

Naturen er mange steder unik, hvilket de 7 øer i Limfjorden også vidner om. I det hele taget er der masser
af oplevelser i vente langs den 1.000 km kystlinje, der
omkranser den 1468 kvadratkilometer store fjord. Den
gennemsnitlige dybde er 4,3 m., og du finder det dybeste sted i Oddesund, hvor fjordbunden ligger 28 m.
under overfladen.
Du kan roligt stævne ud i Limfjorden med forventningerne spændt til bristepunktet. Du vil ikke blive skuffet. Man har så meget af det gode at byde på fra
Hals til Thyborøn, uanset om du søger autentiske miljøer eller sagn om steder og sjæle. Limfjordens bagland
er et skatkammer, som bare venter på, at du tager for
dig af oplevelserne, af seværdighederne og af de mange
egnsretter, der frister. Om du er voksen eller barn så
kan I glædes ved Limfjorden.

Tekst og tilrettelæggelse: Frank Flemming, FFP Kommunikation
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PÅ TUR I

L I M F J ORD E N ØST

HALS OG EGENSE

den eller i havnen. Er I til stegt flæsk med persillesovs,
så er restauranten i Vestre Bådelaug både god og billig.

Når I kommer fra øst, er den første havn, I kommer til
Hals. I kan også vælge at besøge Egense eller lade ankeret gå i Vejdybet, hvis vejret er til det.

Der er ikke langt til Aalborg centrum, hvor byens butikker og restauranter – bl.a. i Jomfru Ane Gade – frister. Prøv eventuelt at slå et smut forbi Duus Vinkælder
i den historiske bygning ikke langt fra den flotte nyrenoverede havnefront.

Vælger I Egense, så vælger I også fred og ro. For få år
siden fik man anlagt en dejlig børnevenlig strand, så
familier med vandhunde kan slappe af ved vandet. Der
er et fantastisk klubhus med topmoderne køkken og
meget fine badeforhold. I den store stue på 1. sal kan
man vælge udsigten over havet eller i den modsatte retning mod fjorden.

I Aalborg Ny Marina er der god plads med fine forhold
for gæstesejlere. Med den lille Egholmfærge kan I tage
en tur til øen, hvor kroen byder på lækker langtidsstegt
oksekød. En specialitet.

Tag en tur med færgen til Hals. Her på havnen får man
stemning og hurlumhej, gode restauranter og en velassorteret købmand. Om onsdagen er der marked, og det
betyder, at hele den centrale gade fra havnen og langt
op i byen er tæt besat af boder. Besøg også Hals Skanse
med de historiske kanoner, hvor man kan se ud over
fjorden og byen. Er du til gamle motorer og traktorer,
så tag cyklen ud til Steffen Stefansen, og se hans fantastiske samling.

NIBE

En afstikker til Nibe er en god ide, for det er en smuk og
spændende sejlads. Havnen er dejlig, og folk er meget
imødekommende. Og skulle I trænge til en lokal øl, så
har Nibe Bryghus åbent for publikum.
LØGSTØR

Her åbner Limfjorden sig. Havnen i Løgstør er livlig
og glad med masser af kunstliv på havnefronten. Helt
unik er Kristian den VII´s kanal, som man enten kan
cykle ad eller opleve på en sejlads med museets turbåd,
Grevinde Danner. Nyd et stille øjeblik på bænkene ved
kanalbetjentens hus eller lad foden trampe i takt til
jazzmusikken, som stortrives på disse egne. Der sker
noget, hver gang man anløber Løgstør. Museet er fantastisk udadvendt og har masser af aktiviteter på programmet. Det er også i Løgstør, den store kapsejlads
”Limfjorden Rundt” starter. Så er der dømt fest i byen
og på havnen.

SUNDBY

Hvis I sejler til Sundby Hvorup Sejlklub (Mergelgraven),
så møder der jer en lille perle. Godt gemt af vejen for
nysgerrige blikke er den det perfekte sted at samle tankerne og lægge nye planer. Grøn, frodig med fred og ro.
I kan sagtens cykle til Nr. Sundby.
AALBORG

Vestre Bådelaug og Sejlklubben Limfjorden deler det store havnebassin. Her er altid noget at se på. Enten på fjor-
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FREDERIK DEN VII’S KANAL
– ET AF NORDJYLLANDS SYV VIDUNDERE

iblandet skoven. Man mener, at denne type skov var
dominerende i Danmark fra stenalderen og op til ca.
1300-tallet, hvor bøgen blev den mest almindelige træart. Egeskoven slipper meget sollys ned til skovbunden,
som derfor er præget af grønne og frodige vedbend og
kaprifolieranker.

Udfordringer har der alle dage været ved at sejle på
Limfjorden, og én af de større var i midten af 1800-tallet at komme sikkert forbi de store sandbanker mellem
Løgstør og Aggersborg. Mellem 1856 og 1861 udgravede
400 tyske arbejdere med håndkraft den 4,4 km lange
og 3 m dybe Frederik den VII´s kanal. Kanalen, der
blev indviet af majestæten selv, blev straks en succes
og passeredes i 1899 af op mod 3.000 skibe årligt. De
fleste sejlede for egen kraft, mens andre blev trukket
af heste, stude eller endda af besætningen, der gik på
trækstier langs kanalen. Da man i 1901 gravede en sejlrende gennem de sandede grunde, blev kanalen overflødig og den lukkedes i 1913. Den havde da udtjent
sin funktion og blev lukket af i Lendrup. I dag vidner
kanalen om fortidens søfart og en store ingeniørkunst
og arbejdsindsats for at holde hjulene i gang i området. Men kanalen lever stadig og indbyder til en guidet
sejltur med Limfjordsmuseets Grevinde Danner. Eller
en unik gåtur langs trækstierne, som byder på en fantastisk udsigt over Limfjorden.

Hvis man tager nord for skoven, så oplever man rester
af en hede, som tidligere dækkede et 5 gange så stort
areal, der nu er tilplantet med nåleskov. Heden har en
fin bevoksning af enebær og rummer alle lynghedens
karakteristiske dværgbuske: Hedelyng, revling, tyttebær, blåbær. Heden går mod nord over i tætte enebærkrat på kystskrænten. Små kilder vælder frem på
skrænten og føder en rig vådbundsflora.
Kilde: www.naturturist.dk
FUR

I bør cykle en tur rundt på denne unikke ø, der er præget af sit moler og mange forsteninger, som I kan studere nærmere på Molermuseet. Sidste weekend i juni
er der Glødehovedmotortræf, og det er festligt, hvis I
kan lide lyden af gamle motorer. Også Fur Bryghus er
et besøg værd, hvis sulten og tørsten overmander jer.

LIVØ

Den bilfri ø byder på en lillebitte, hyggelig havn og en
”troldeskov” med træer i former, der lader fantasien
løbe løbsk. Tag ungerne med og se om I kan komme
gennem den hule eg.
NATUR TUR PÅ LIVØ

Livø har en af de smukkeste af Danmarks nu sjældne
blandingsskove bestående hovedsageligt af ege- og hasselskov. Men også elm, bævreasp, røn, hyld og ask er
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SLEIPNER – DE HURTIGE HESTEKRÆFTER

Overfarten fra fastlandet til Fur sker fra Branden, som
ligger på nordsiden af Salling. Der sejles med færgen
”Sleipner-Fur”, som har plads til ca. 30 personbiler.
Overfarten tager 3-4 minutter.
Byggeår: 1996.
Byggested: Morsø Værft A/S., Danmark.
Antal passagerer: 148
Antal køretøjer: 30 personbiler
Længde: 45 m
Bredde: 13,06 m
Dybde: 2,60 m
Sleipner hører til i nordisk mytologi. Det er Odins sorte
hingst, og den er den hurtigste af alle heste. Sleipner
har 8 ben, og den kan løbe stærkt som vinden og bevæge sig lige godt i luften som på jorden. Ifølge Gylfaginning blev Sleipner født af Loke, der forvandlede sig
til en hoppe for at lokke jættehingsten Svadilfare væk
fra sit arbejde med at bygge muren omkring Asgård.
Slejpner siges at kunne springe over Hels gærde, hvad
ingen andre heste kunne præstere.
MORS – ØEN BAG HAVET
NYKØBING MORS

ophold. Og øen er spækket med store muligheder for
oplevelser, uanset hvor du ligger i havn.
Nykøbing Havn ligger lige i centrum og i gåafstand
til et væld af aktiviteter, som nok kan pirre sanserne
hos en stor eller lille sejlerfamilie: Skaldyrsfestival på
havnen, markedsdage, gågadebal, skaldyrsjazz, spillemandsmusik og koncerter. I år med bl.a. Alberte Winding, Rock Nalle, Tamra Rosanes og På Slaget 12. Det er
nemt at finde en listig krog til en læskedrik i en solfyldt
gårdhave bag husenes facader. Lige så nemt er det, at
cykle ud til Jesperhus Blomsterpark, hvor både børn og
voksne vil kunne nyde den fine park, dyrene og aktiviteterne.
Tag også et kig på fortiden og lær noget om livet på
Mors. Dueholm Kloster har været museum i byen siden
1901, og i år er der bl.a. en ny Middelalderudstilling. Er
du til håndværk og design, så viser Dansk Støberimuseum, hvad egnen har præsteret gennem de sidste 150 år.
Hvis der bor en lille detektiv i din mave, så tag ud og
opklar et mord på Højriis Slot. Her vrimler det nemlig med mystik og mordgåder, som slottets gæster kan
være med til at løse. En uhyggelig oplevelse.

Her kan man finde en god plads i den gamle færgehavn. Klubhuset er åbent for gæstesejlere, og under
halvtaget kan du grille din mad. Men der er havne nok
at vælge mellem på Mors. Øen bag havet, som de lokale
kalder Limfjordens største ø. Nykøbing, Sillerslev, Ejerslev, Tissinghuse og Sundby byder alle på charmerende
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