
Karby-Doverodde-Heltborg 

(25 km) 

 

På denne tur er du tæt på fjorden hele tiden, , og 

rent historisk har samme fjord altid udgjort bå-

de en udfordring og en grænse for øen. 

 

Turen starter i Æblehaven. Kør op mod Torvet 

og følg vejens krumning til venstre og kør mod 

Næssund. Du passerer Fælledparken på din høj-

re hånd, og lidt senere kommer du til den smuk-

ke gamle præstegård og præstegårdshave. Af-

læg et besøg i Skovkirken ( præstegårdens tidli-

gere hønsehus), som kunstneren Astrid Grundt-

vig (tip-oldebarn af den navnkundige salmedig-

ter N.F.S. Grundtvig) har udsmykket. Gå inden-

for og oplev den ydmyge højtidelighed, man 

fornemmer på stedet. 

 

Kort efter møder du skiltet ”Sti til Årbjerg 

Torn.” Stil Cyklen på P-pladsen og tag turen til 

fods op til en yderst imponerende udsigt over 

fjorden og landskabet. Årbjerg er en bronzeal-

derhøj. Det har tidligere tjent som områdets 

festplads, og der er rejst en genforeningssten. 

Der står også en ”Tænkebænk” med dette lille  

 

GRUK af Piet Hein: 

 

Dersom du har fået en sten 

I din ene sko. 

Så vær glad, det kun var én, 

Tænk om det var to. 

 

Tilbage på cyklen igen kører du videre mod færge-

lejet. Her ses to ældre funktionærboliger, der blev 

bygget i begyndelsen af 1900-tallet, da postvæsnet 

drev færgeriet. 

Færgestedet ved Neessund har bestået siden Arilds 

tid, og den lille færge fragter dig over til Thysiden 

på 5 minutter. 

 

I Thy. 

Efter sejlturen fortsætter du ad Morsøvej og til ven-

stre ad Dovermøllevej, Doveroddevej til Limfjords-

centret—Doverodde Købmandsgård. Fra den 42 m. 

høje gamle kornsilo er der en enestående udsigt. I 

siloen er der opsat plancher og lavet udstilling om 

områdets natur og miljø samt købmandsgårdens og 

egnens historie. Vikingeskibet Thor har også naust 

bag købmandsbygningen, der nu huser butik og re-

staurant, så her er der god mulighed for at få stillet 

både sulten og tørsten. 

Fortsæt over Doverkil, som er en  fredet brakvands-

fjord. Dæmningen blev bygget ca. 1860, og siden da 

har Doverkil været brak p.g.a. det tilstrømmende 

ferskvand fra bakkerne. 

Kør ad Præstevej og Kløvenhøj. Kløvenhøj er en 

stor bronzealderhøj, der har fået navn efter den 

gravspalte, som gravrøvere har efterladt. Fra toppen 

(41 m.) er der en enestående udsigt horisonten 

rundt. 

 

Nu går turen til ”Oldtidskirkegården” på 

Ydby Hede, Danmarks største gruppe af 

bronzealderhøje. Det smukke, kuperede he-

deområde har været fredet siden 1916.  

Nyd udsigten over Skibsted Fjord, der for 

1000 år siden var samlingssted for den dan-

ske vikingeflåde. 

 

Vend cyklen, kør gennem Dover Plantage 

mod Heltborg. I plantagen findes mange 

gravhøje, bl. a. to meget store langhøje fra 

ædre bronzealder. Langhøje er ret alminde-

lige i Thy, men et særsyn i resten af landet. 

Korsvej - Dovervej - Doveroddevej - og 

Ginnerupvej til Morsøvej. Drej til venstre 

ad Morsøvej og højre ad Skårhøjvej til 

Heltborg Museum. 

 

Her er en permanent udstilling af malerne 

Jens Søndergaard, Leo Estvad og Ellen 

Raadal. 

 

I sommerens løb arrangerer Heltborg Muse-

um jernalderaktiviteter, man kan tage del i. 

Nord for landsbyen ligger en af Danmarks 

bedst bevarede jættestuer, Lundehøj. Der er 

adgang til det 5000 år gamle gravkammer. 

På en nærliggende gård udleveres nøgle og 

stearinlys! 

 

Tilbage mod færgen igen. Ved færgelejet er 

der en sommerudstilling i det lille galleri, 

og i haven kan man bl. a. se træskulpturer. 

 

Nyd sejlturen, før turen går videre mod Æb-

lehaven. 
 

 


