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Den jyske østkyst  mellem Randers Fjord og Limfjorden.
Af Henning Reichstein

Kysten er mest hævet havbund fra stenalderen, afbrudt af 
enkelte høje bakkedrag, som den gang dannede en række 
øer ca. 10 km fra fastlandet. På grund af den efterfølgende 
landhævning, blev områderne inden for øerne omdannet til 
fugtigt lavland, og især i det nordlige, blev det mose (Lille 
Vildmose). 

I  forrige århundrede blev området,  ved udbredt brug af 
dræning, omdannet til landbrugsjord. Mange kender sikkert 
betegnelsen ”Vildmosekartofler”? 

De tidligere øer er, selv i dag, meget markante. Nord for 
Randers Fjord ligger området ved Sødringholm, og nord for 
Mariager  Fjord, ligger  et  højdedrag omkring Als og igen 
ved Dokkedal. (Mulbjerge). 

Under de store sandflugter i 1700-tallet, var hele området 
omkring  Als  Odde  ved  at  blæse  i  havet,  og  kun  ved  at 
opføre  flettede  læhegn,  som holdt  på  sandet  og dannede 
klitter, fik man bugt med sandflugten. Disse kunstige klitter, 
kan stadig spores i terrænet. 

På  grund  af  den  konstante  sandtransport  fra  Jyllands 
vestkyst, rundt om Skagen og ned langs østkysten, dannes 
der hele tiden nyt land. Først i form af revler som lægger 
sig yderst, mens de inderste vokser sammen med landet  og 
gror  til.  Den  nutidige  kyst  fremtræder  derfor  som  en 
sandstrand med vegetation som på vestkysten, og ligeledes 
med en meget bred forstrand der skråner langt ud i havet. 
Sandet  er  uden  sten,  og  derfor  et  herligt  område  for 
badegæster. Mellem Als og Als Odde ligger for eksempel, 
to kilometer ude, en lang række nye øer, med kælenavnet 
”Mallorca”. Sommerhusgæsterne vader ud gennem det lave 
vand, og har så en strand som svarer til navnet, endog med 
krystalklart vand. Er vinden i øst, er vandtemperaturen høj i 
eftersommeren.

Lige syd for Mariager Fjord ligger et stort område som 
Flemming Junker,  på  godset  Overgård,  fik  inddæmmet  i 
1960’erne. Det er det tidligere fjorddelta af lave øer som 

blev tørlagt. Ud over noget magert landbrugsjord, havde det stor betydning for selve fjorden bag ved. Hele strækningen 
ind til Hadsund havde tidligere været præget af årlige tilbagevendende oversvømmelser, når efterårsstormene fra vest,  
gik over nord til nordøst, hvorved vandet pressedes fra Skagerrak ind i Kattegat. Her blev det bremset sydpå af de 
forholdsvis smalle bælter. Vandstanden ved fjordmundingen kunne stige flere meter på kort tid, med oversvømmelser til  
følge - helt til Hadsund 16 kilometer inde. Nu blev der sat en prop i hullet, og Hadsund kan trygt bygge ned til vandet. 
Men mere om det i den næste artikel om Mariager Fjord.

Ligegyldigt hvilken af de tre fjorde man går ud fra, ender man flere kilometer ude fra kysten, inden man kan dreje på  
langs med den. En tur sydpå fra Limfjorden kunne starte fra Egense på sydsiden. Du ror udad til du kommer uden om et  
par fyr der grangiveligt ligner en gammeldags asiet med salt- og peberbøsse på. Folkeviddet har selvfølgelig Døbt det  
”Salt og peber”. Nu er du 2,5 kilometer til havs, og turen går sydpå langs sandbanken ned mod Dokkedal. Først dér er 
du igen tæt på kysten og kan strække benene, hvis bølgegangen tillader det. Nu følger der et flot stykke ned langs 
plantager og småheder. Kan du komme ind, og stoler du på, at du kan komme ud igen, er der flere muligheder for ”vild  
camping”. Det sidste stykke inden Øster Hurup, er campingplads, hvor du selvfølgelig også kan gå ind.

Øster Hurup havn er på grund af det lave vand anlagt et stykke ude i havet, hvilket for øvrigt er med til at øge  
tilsandingen syd for. Det kan være et uroligt hjørne at runde med østlige vinde, men det kan også være det eneste sted 
man kan komme op i  dårligt  vejr.  Lige inden for de yderste moler  er der,  på sydsiden,  et  stykke sandstrand hvor 
kajakken kan ligge, mens du shopper, eller nyder en kop kaffe på havnecaféerne. Du har nu roet godt 22 kilometer.

Strækningen til Mariager Fjord er igen en flot strækning med skrænter og plantager. Der er mange sommerhuse, men 
de ses næsten ikke, og stadig spærrer revlerne for landgang.

Als kirke på toppen af de gamle bakker, var i ældre tider et vigtigt sømærke, og beboerne på kirkegården har måske  
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Mit Rovand:



Danmarks smukkeste udsigt.  For at hjælpe badegæsterne over revlerne, byggede man i 1960’erne en lang mole, men 
det betød blot at tilsandingen øgedes syd for, så molen er i dag stadig alt for kort. Det væddeløb kan fortsætte længe  
endnu, der er langt til Sverige.

Fra Als til indsejlingen af Mariager Fjord er der ca. 11 kilometer, og turen går langs ”Mallorca”. Om sommeren er der  
flest badegæster, og resten af året flest fugle. Området er et vigtigt restested for mange trækfugle, især gæs og svaner.,  
og er udlagt som EU-habitat, især på grund af den lysbugede knortegås fra Svalbard, som har et af sine vigtigste 
overvintringssteder her. Hele vinteren genlyder luften af sangsvanernes melodiske stemme, som jeg holder så meget af.  
Det er de store vidders stemme.

Når du når sejlrenden til Mariager fjord, er du de obligatoriske 2½ kilometer til havs (anduvnings-bøjen ligger endda  
otte kilometer ude). Du følger den smalle sejlrende ind til molen, hvor den orange lodsbåd bor (en gang i mellem) . Her 
er cafeteria, vand og toilet. På vestsiden af odden ind mod fjorden, ligger nogle både med bunden i vejret, her kan du slå  
teltet op, og nyde en solnedgang over fjorden, og måske er du heldig og ser marsvin på vej ind eller ud af fjorden. Du  
kan også gå en tur op til ”Jægerhuset” (600 m), hvis indehaver, Lise, også er kajakroer, og hvor man kan opleve en helt 
speciel hyggelig atmosfære, mens man spiser dagens ret, eller nyder en øl.  Etapen er på knap 38 km.

Næste dag fortsætter du mod syd langs digerne. Du må igen de 2½ km. uden om nordspidsen af digerne, hvor jeg ved 
at kajakroere før har overnattet.

For enden af digerne mod syd. Der hvor de drejer ind mod land, er der bag diget en plads med lidt læ, hvor du kan 
holde din varmtvands-pause.

Du er nu inde i et skydeområde ved navn Sødringholm Skydeterræn. Lyt efter om der skydes, og hold øje med om der  
er hejst en kugle, som viser at der skydes.

Du ror videre et godt stykke fra land, men ca. 10 kilometer syd for startstedet ligger et stenrev, hvor den største sten  
”Boelsstenen” danner centrum for en bestand på omkring 15 til 20 sæler. Stenen har stadig de huller, hvor man i gamle  
dage satte opadrettede jernpigge, således, at sælen kunne kravle op på stenen, men blev fanget når den ville ned igen. 
Indsejlingen til Randers Fjord minder meget om den vi mødte ved Mariager Fjord. Hold dig til havs i kanten af det  
lavvandede, og følg sejlrenden ind. 

Lige som de øvrige fjorde vi har sejlet på, er forholdene meget forskellige. Går strøm og vind mod hinanden, kan der  
gå nogle særdeles grimme krappe bølger, som slår ind over kajakken og gennemvæder dig. Går strøm og vind samme 
vej, men imod dig, skal du virkelig lægge kræfterne i for at komme ind til Udbyhøj, hvor der, lige vest for fiskerihavnen 
på nordsiden, er mulighed for at rejse teltet. Spørg havnefogeden, eller en af de gamle fiskere om lov, så får du den. Der 
er, som ved alle havne, toiletbygning. Strækningen fra Als Odde er godt 18 km hvoraf de 3 km er indad mod Randers  
Fjord.

På hele strækningen, undtage i det tætteste sommerhusområde, er det muligt at gå i land og overnatte, men det er ikke 
let på grund af det lave vand.

Det var halvdelen af mit rovand. Den anden halvdel er selve Mariager Fjord, men den kræver sin egen beretning.
 

Mariager Fjord

Turen kan passende starte ved Als Odde, yderst i fjorden. Da du ankom, med bilen, så du måske en sten i vejkanten, helt  
ude ved anløbsbroen. Lods Ib Welling 5. Maj 1945 står der kortfattet, og lader historien om lodsen der nægtede at lodse  
tyskerne være ufortalt. Han var gået under jorden, men da budskabet om freden kom den 4. Maj,   tog han hjem uden at 
vide at den tyske kommandant i Helberskov nægtede at overgive sig. Tværtimod hentede de ham og skød ham. Det var 
formentlig en af årsagerne til at Helberskov var det sidste sted i Danmark, bortset fra Bornholm, tyskerne overgav sig. 

 Når man sejler ud fra odden, bliver man hurtigt opmærksom på strømmen som går op til 4 km/t når den er på sit 
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højeste,  og det  er  bestemt det  rareste  at  have den med sig når  turen går  indad. Man skal  være opmærksom på at  
strømmen ikke skifter samtidig med flod og ebbe i ude i Kattegat. Når først vandet i fjorden er sat i bevægelse, stopper  
det ikke sådan lige med det samme. Vi siger heroppe at strømmen, i fjorden, skifter to timer efter høj- og lavvande  
udenfor. Vi kikker også altid på kostene når vi går ud. Er der østenvind og udadgående strøm, kan søerne lige inden for  
odden være grimme med korte, krappe og brydende søer, men det er mest i selve indsnævringen. 

Fjorden slår først et sving mod syd, ned mod godset Overgård, som tidligere ejedes af Flemming Junker. Nu er det 
finansmanden Brask Thomsen der bestemmer. Junker indførte planter fra vadehavet til de lavvandede områder i fjorden. 
Forsøget virkede, stråene holdt på sandet, og efterhånden groede der øer frem som blev tilholdssted for fuglene. Nu er 
øerne fredet i tidsrummet 1/4 - 15/7 og landgang er forbudt - se kort over områderne her. På begge sider af fjorden er 
der tidligere opført diger som skulle forhindre oversvømmelse af de lavtliggende marker bagved, hvor sangsvaner fra  
det nordlige Rusland holder til i hundredvis hele vinteren.

Et godt råd. Følg sejlrenden slavisk. Det ser fristende ud at skære genvej, men der er ingen vand, og der er langt at gå. 
Det  næste stykke er  fladt,  og nogle  vil  sige kedeligt,  men der  ligger  en perle  på nordsiden  af  det  næste sving.  

Professorens hus kaldes det efter en tidligere ejer, som var professor ved veterenærhøjskolen i København. Igen et langt 
ben sydpå, ned i Ejstrup Bugt. 

Nu skifter fjorden karakter fra den lave vadehavsagtige til en mere ”normal” fjord, men vi er også kommet ind i det 
oprindelige  og  højere  land.  I  svinget  lige  før  Hadsund  ligger  en  rigtig  gammel  gård,  Havndal,  med  tilhørende  
nyrestaureret vindmølle. På vejen fra gården op mod Visborg ligger, på den gamle kystskrænt, Danmarks måske største,  
og ældste, køkkenmødding hvor nationalmuseet stadig graver når de har penge til overs. 

Fjorden svinger mod vest ind mod Hadsund, men har du tid og vejret er flot, skal du ro over på sydsiden og ind i  
”Lergraven”, der er utrolig flot med de skovklædte skrænter.

Hadsund, 16 km fra Als Odde, er en ung og driftig by fra forrige århundrede. Den ligger flot på skråningerne ned mod 
det smalleste sted på fjorden hvor broen forbinder Europa med Himmerland. Det er en god handelsby, og kajakken kan  
du lægge enten i lystbådehavnen vest for broen, eller hos naboen Roklubben, som også har kajakker. Begge steder  
bliver  du  erfaringsmæssigt  godt  modtaget,  og  kajakken  ligger  trygt  mens  du  er  oppe  og  shoppe.  Køb  f.  eks.  
”Daglejerne” af Hans Kirk som voksede op her i byen. I romanen skildres det miljø han som barn mødte i omegnen af  
cementfabrikkerne længere inde i fjorden.

 Nå  -  vi  skal  videre.  Det  er 
stadig  sejlrenden  du  følger. 
Digerne  er  forsvundet,  og  for 
foden  af  bakkerne  ligger  lave 
strandenge  som  er  hævet 
havbund  fra  stenalderen.  På 
sydsiden af det store sving får 
du  øje  på  Kongsdal 
Lystbådehavn  med  fyrtår-net. 
Her  er  en  lejrplads.  Desværre 
lig-ger den på tredje sal, sådan 
at  forstå  at  du  må  efterlade 
kajakken i vandkan-ten og bære 
alt dit ragelse op på toppen.

Du  kan  nu  også  bare  sejle 
videre  til  den  gamle 
cementfabrik  Dania.  I  gamle 
dage  var  der  tre  fabrikker  i 
området,  men  de  er  nu  alle 
nedlagt.  Hele  området  er 
restaureret  og  malet  i 
skagengule  farver.  Ved 
Skarodde,  som  er  spidsen  før 
havnen, kan du lægge kajakken 
hvor fiskerne holder til. Du kan 
være heldig at købe lidt ål eller 
en fladfisk til billige penge. Gå 
nu en tur i Danias gamle område. Det er stort, men flot. Er du interesseret i forsteninger, kan du gå en tur i den gamle  
kridtgrav bag ved området. Her kan du også være heldig at se orkideer (husk at orkideer er fredet hele året). Det er  
muligt at du skal spørge en eller anden først for at færdes i graven. Har du brugt dagen kan du ro over på nordsiden af  
fjorden til Vive Bådelav. Her er en primitiv lejrplads, hvor I kan overnatte, mod et mindre vederlag.

 Men du har  kun roet  ca.  syv  kilometer  siden  Hadsund og vil  nok videre  indad.  Jeg vil  igen  anbefale  at  følge  
sydkysten fra Dania. Lige vest herfor ligger de gamle gule arbejderrækkehuse, ”Assens Nyboder” kaldes de, på den ene  
side af vejen, og på den anden, ned mod vandet, har hvert lejemål en lille forhave til rabarber, haveborde, åleruser, 
blomster og andet praktisk. Lidt længere fremme ligger Dansk Salts udskibningshavn hvor saltet pumpes ombord på  
skibene gennem store rør. Lige vest her for udledes det varme vand fra produktionen. Om vinteren er her derfor altid  
isfrit, og svaner og andre svømmefugle holder til i store flokke. Om sommeren er det lystfiskerne og dykkere.
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 Herefter følger et vidunderligt stykke helt til Mariager. Skoven står nogle steder ned til vandet, og ind i mellem ligger 
hyggelige små fiskerlejer.

 Endelig når vi byen som i nyere tid har lagt navn til fjorden Mariager, 12 km fra Hadsund, er en køn gammel by 
bygget  op omkring et  kloster  og indviet  til  den hellige Birgitta  af  Vadstena som grundlagde ordenen.  I  Danmark 
byggede hun to klostre som begge hed noget med Maria, og hvor navnene er videreført i bynavnet. Det ene lå ved  
Maribo, og det altså ved Mariager. Klosteret her var enormt og kan den dag i dag spores under store dele af byen. Det  
der står tilbage af kirken er også kun en sørgelig rest, selv om den synes stor. 

 Du kan gå tur i de snævre gyder, med de toppede brosten, eller gå på Saltmuseet nede på havnen. Det er en fin  
oplevelse.

 Du har næppe lagt mærke til det, men der er ikke mere en markeret sejlrende. Der er igen sket noget med fjorden. Fra 
de garanterede seks meters dybde i sejlrenden ind til Dania, falder bunden indad til den når sin største dybde, 30 meter,  
ud for Mariager. Det var ligefrem sådan at de danske ubåde tidligere foretog prøvedykninger her.

 Den store dybde inde i fjorden kombineret med det lavvandede udløb er også årsagen til at fjorden dør en gang i  
mellem. Vandet bliver kun udskiftet i de øverste lag. Ca. 12 meter nede falder temperaturen brat og ilten forsvinder. Når  
der så tilføres næringssalte, blomstrer algerne op og bruger ilten. De dør og synker til bunds hvor de forrådner, hvilket 
kræver yderligere ilt. Det iltfattige lag vokser i varme stille perioder op mod overfladen og kvæler alt levende langs  
bredderne. 

Fjorden  er  unik,  og  minder  i  mindre  målestok  om  Sortehavet,  som  også  har  et  smalt,  lavvandet  udløb  i  
Bosporusstrædet.

 Over for Mariager, på nordkysten, ligger Stinesminde som er et hyggeligt lille fiskerleje. Indsejlingen er smal, og vest 
for ligger et fladvandet område du skal uden om.

Lidt længer mod vest, inden Høllet, er der en skrænt under vandet hvor man har fundet et ret velbevaret vrag af en 
middelalderkogge. Høllet, er en lille lystbådehavn med vand og toiletfaciliteter, men læg til og gå en tur rundt om  
Kielstrup Sø. Det er en køn tur, og det vrimler med flintafslag fra stenalderen.

 Vest for Høllet strækker Langsodde sig næsten helt over til sydsiden af fjorden. Her sker igen et skift under vandet  
idet bunden, resten af vejen til Hobro, udgør en jævn stigning. På det sidste stykke dukker sejlrenden op igen. 

 På land er vi nu inde i højlandet, og skrænterne, som er bevokset med ene og lyng, breder sig, afbrudt af det ene 
storslåede  kik efter  det  andet,  ind i  regnvandskløfterne.  Katbjerg  Odde,  Bramslev  Bakker  (med Danmarks største 
bestand af ener), for blot at nævne nogle af dem.

 Til sidst når vi Hobro, godt 11 km fra Mariager. Roklubben, på nordsiden lige uden for havnen, er et godt sted at  
lægge kajakken mens du går tur. Tag ud og se vikingeringborgen Fyrkat, der er ikke længere end at du kan gå. Stå på  
volden og se ud langs fjorden. Forestil dig at vikingerne har taget den samme tur som du. Og oven i købet har roet op ad  
åen. Du kan også besøge lystfartøjsmuseet ved havnen, eller gasmuseet ved siden af. 

 Kniber det med at få tid til det hele, kan du ro c a. en kilometer ud til Ørnedalsbugten hvor kommunen har indrettet 
en primitiv lejrplads. Her kan du overnatte inden du bliver hentet, eller ror tilbage til bilen.
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