
Tur på Mariager Fjord. 5. - 6. og 7. august 2013

Det  startede  egentlig  med at  Helge  mailede til  mig  og 
spurgte om vi ikke havde en tur i år, ligesom vi havde haft 
de foregående år på Slien og Treene. 

Øhhh - ´jooh - vi havde da en tur i september på Karup Å, 
men  ellers  lå  det  lidt  sløjt  med  aktivitetet  på  vandet  i 
sommerperioden. 

Et  hurtigtarbejdende  udvalg  blev  nedsat,  og  resultatet 
blev, at vi udvidede den annoncerede tur på Mariager Fjord 
i august - fra to til fire dage. 

Vi  kunne dårlig  nå at  annoncere  det  på  hjemmesiden, 
men lod bare sive i flokken.

Resultatet var, at Per, Allan, Helge og jeg, ville ro fra Als 
Odde mandag d. 5/8 med kurs mod Hobro, og overnatte 
hvor det nu var passende, for derefter at tage turen tilbage 
til odden og bilerne. Henning

Referat af mandagen - af Per.
 Vi var klar til afgang ret tidligt på dagen målt med mine alen, da Henning mente, at strømmen snart ville  

vende til udadgående. Vejret var fint med sol, 4 –5 sekundmeter sydlig vind og min arm, der brokkede sig lidt  
indtil Overgårdsvinget, hvorefter den glemte det. 

Vi  strøg indover indtil  Havnø på indadgående bølge med 7 –8 kmt.  på det  lange ben. Var i  land ved 
Professoren og et smut inde i Lergraven for at tage bestik af skuden, der lå for anker der. Efter sigende ejet  
af en Hadsunder, der ikke vil betale for en plads i havnen. 

Frokosten blev indtaget på engen overfor Havnø, hvor min store dyretække tiltrak en lille snes fritgående og 
meget nysgerrige heste. Da de til vennernes store fornøjelse omringede mig og begyndte at smage på min 
blå buseronne og frokosten i græsset, kølnedes den gensidige hengivenhed fra min side og med klap og 
skarpe ytringer og et par klask på mulerne, kølnedes også deres hede tilnærmelser så meget, at de atter 
fortrak, og vi kunne pakke og atter sætte i søen. 

Jeg ser hen til at se de fotos der kom ud af den romance.
På vej hen til Hadsundbroen overvejede vi, om vi skulle 

lægge os forrest i køen af sejlbåde, der ventede på at der 
blev lukket op. Der var stor enighed om det fede i at sejle 
igennem allerforrest. Men ventetiden blev for lang, så det 
blev den billige sydundersejling i stedet.

Det blæste op efter Hadsund. Da jeg havde stærkt behov 
for at gå på land på grund af nakken, der gjorde sig kraftigt 
bemærket  på  den  tid,  lagde  vi  ind  ved  det  forfaldne 
udskibningssted  lige  overfor  Kongsdal  på  Thygeslund-
siden.  Der  var  sand  og  fint  badevand,  og  da  Henning 
halede 4 dåsebajere op af sit drikkevaredepot, kom der en 
længere snak ud af det. 

I en ret frisk lænser med 7 –8 sekundmeter og kort og urolig sø susede vi over til Vive Krigshavn, hvor  
sejlklubben generøst bød os velkommen til at telte og benytte faciliteterne.

Referat af tirsdag - af Allan.
Tirsdag morgen i Vive krigshavn. Det tordnede i det fjerne, faldvinden kom og lidt efter trommede regnen på 

teltdugen. Det gode spørgsmål var nu, om vi skulle ligge på vores flade ryg den halve dag og lytte til regn,  
men førend overvejelserne var til ende, stoppede regnen og det var opholdsvejr igen, men det blæste stadig 
grundigt fra syd. Helge, Per og jeg gik op i sejlklubben for at lave morgenmad, da græsset stadig var vådt.  
Derefter brækkede vi lejren og pakkede kajakkerne. Henning havde lavet aftale med David om at mødes i  
Stinesminde,  men han kom i  mindretal  da  vi  andre  var  enige  om at  krydse  fjorden  til  Dania  og følge 
sydkysten, hvor der var mere læ og så måtte David møde os i Mariager. Der var mere læ, men også lidt  
modvindspust ind i mellem især over Fladbjerg bugten. 

Vi mødtes med David og Jan på plænen og Per blev så rørt over at se sin hjemby, eller også skræmt af  
Irena, at han besluttede at gå i land. Jan var fra Sønderjylland ligesom Helge, så de havde meget at tale om 
på udenlandsk. Vi sad og snakkede i næsten halvanden time og i den tid svingede vinden om i vest og da vi  
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ved at den følger fjorden, kunne vi se frem til modvind resten af turen til Hobro.
David og Jan fulgte os til Silleborg Hage hvor vi spiste frokost så 

havde de fået nok. Farvel til Jan og David og videre i modvind. Den 
sidste  bugt  før  Hobro  var  bred  og  ret  træls  og  lejrpladsen  i 
Ørnedalsbugten absolut ubrugelig for os. Den er for skrå til telte med 
en trafikeret sti igennem og to skumle shelters oppe i en mørk skov. 
Spildt  arbejde  af  kommunen.  Vi  fortsatte  derfor  til  broen  ved 
kajakudlejningen lige vest for Vindø teglværk. En lille vandpause og 
enighed  om  at  vende  tilbage  østpå  til  den  lille  hage  hvor 
højspændingsledningerne engang krydsede fjorden. HUJ!- hvor  det 
gik den anden vej og snart gik vi i land et sted, hvortil der hverken gik  
vej eller sti. Græsset var så højt at teltene blev helt usynlige udefra.
Kun kajakkerne afslørede os. Vi var godt brugte, så maden smagte 
herligt og efter et par timers god samtale om sjælenes udødelighed, 
enedes vi om at tørne ind kl. 10. til en god nats søvn, kun omgivet af 
naturlyde. 

Referat af onsdagen - af Helge.
Onsdag morgen vågnede vi til herligt solskin. Vinden var 

stadig i vest og ganske pæn, nok en 6-7 m/s. Teltning i 
halvanden  meter  højt  græs  er  ganske  anderledes, 
heldigvis var det vissent, så vi gjorde ingen skade, men 
bunden viste sig i nattens løb at være mindre jævn end 
først antaget. Jeg måtte flytte rundt flere gange for ikke at 
skride  ned  af  liggeunderlaget.  Morgenmaden  sekunde-
rede Allan og jeg med en filsofisk samtale, mens Henning 
iagttog meditativ stilhed. (Dagen efter blev Henning og jeg 
foran Google Earth enige om, at stedet nok hed Skellerup 
Hage,  eftersom  flere  billeder  fra  stedet  bar  denne 
betegnelse.) I kajakkerne og hu hej af sted med den gode 
vind i ryggen. Herlige surf-ture, når der var gode bølger. 
Vi blev efterhånden enige om at følge nordsiden, som jeg 
specielt gerne ville se nærmere på, da jeg jo på udturen 
havde set sydsiden. Har altid betragtet Flensborg Fjord, 
min hjemegn, som landets smukkeste fjord, men Mariager Fjord kommer tæt op på siden af den. Her er rigtig  
smukt med ret  varierede bredder,  især på nordsiden. En fjord jeg er blevet rigtig glad for.  Da vi  nåede  
Langsodde, mente Henning, det var lettere at bære over, da den stak så langt ud. Det gjorde han og jeg, og  
mens vi bøvlede kajakkerne hen over odden og kom i dem igen, sad Allan, der var gået udenom, i sin kajak  
og betragtede vores spildte møje med ”interesserede” kommentarer! Vi blev enige om at blive og gå i land  
lige nord for odden og holde frokost.  Et  dejligt  sted med god læ for  vestenvinden og fine landskaber i 
panorama lige foran os. En påtænkt landgang i Stinesminde for at tanke vand blev sprunget over, ligeså i 
Vive, idet Allan var parat til rundhåndet at skænke ud af sit enorme lager på 10 liter. Til gengæld kunne vi  
skære nogle store hjørner af ved at holde kursen næsten ret mod Hadsund. Her ville Allan slutte sin tur ved 
fiskerihavnen, mens Henning og jeg i første omgang havde tænkt os at finde en teltplads for natten. Selv om  
det var midt på eftermiddagen, følte vi os godt brugte efter kun 15-20 km. Men en konstatering af, at naturen  
var med os både i form af god medvind og kraftigt faldende tidevand opkastede spørgsmålet, om vi skulle  
”snuppe” de sidste 16 km på godt 2½ time frem for at tage en overnatning mere. Friske, som vi  gamle  
gubber er, var vi hurtige til at beslutte os og stred os heltemodigt frem til Alsodde med fra 6 til lidt over 8 km/t,  
når vi holdt os strategisk i sejlrenden. Et par ”skæverter” over lavvandede områder bragte os ned på 5 km/t,  
så det holdt vi hurtigt op med. Vel ankomne og godt trætte i ryggen og de efterhånden lange arme – vi kunne  
mageligt klø os under fodsålerne uden at bøje i knæene – møvede vi os ud af kajakkerne på Alsodde efter  
34 km den dag. Da var vi ganske godt tilfredse med os selv. Og vi sov godt den nat efter et forfriskende bad.  
Næste morgen glædede vi os i tryghed bag ruderne i den øsende regn over, at vi ikke skulle til at pakke våde 
telte ned og padle hjemad i klam rojakke.

Se alle vore billeder: https://www.dropbox.com/sh/58n5z5dxpc8osny/X4O2Z6Q3gg 

Helge på Skjellerup Hage

Skjellerup Hage

https://www.dropbox.com/sh/58n5z5dxpc8osny/X4O2Z6Q3gg

