Hvorfor hedder det sådan
I dagligdagen bruges der blandt foreningens medlemmer en del benævnelse for forskellige
lokaliteter langs åen. Nye medlemmer kan af gode grunde ikke have den samme viden. Hvorfor de
forskellige steder hedder sådan, giver vi derfor forklaringen på her efterfølgende. For de lokaliteter
der er nummererede, passer numrene svarer til de numre der findes på kortene over fiskevandet.
Det yderste
1. Ved Kvasdyngerne. Hedder sådan fordi der på dette sted for mange år siden var nogle markante
risfaskiner langs å-bredden.
2. Ved Højspændingen. Er den brede matrikel nedenfor højspændingsmasterne.
3. Stenhullet. Et typisk S-sving. Navnet kommer af et stenrev der går skråt ned gennem hullet.
4. Karelen eller Det Karelske Næs. Har fået sit navn da vi fik lejemålet på tidspunktet midt under
den finske vinterkrig.
Storvorde
5. Åkandehullet. Meget kendt standplads mellem den gamle og den nye bro ved Storvorde. Om der
nogensinde har været åkander i hullet forsvinder i det uvisse.
6. Zincks Sving. Opkaldt efter den tidligere, nu afdøde, ejer, Gårdejer Zinck i Storvorde.
- Lindbo omtales en gang imellem af ældre medlemmer som Arkitektens hus, da den tidligere
ejer var arkitekt.
7. Karens Høl. Har navn efter den tidligere, nu afdøde, ejer, Gårdejerske Karen Pallisgaard.
Sejlflod
- Kanalbroen er broen der befinder sig opstrøms broen ved Sejlflod ved Klausholmsvej.
- Kiddalsgaard Bro er et ældre navn for broen ved gården Ingersminde
- Røgerens Bro er en gammel benævnelse for broen, hvor Stadionvej krydser åen, ved
Gudumholm.
Gudumholm
8. Slusebroen. Hedder på kortet Ladegårdsbro. Umiddelbart nedstrøms herfor var, indtil den blev
nedlagt i 1952, en sluse med stemmeværk og et slusehøl på ca. 150 meters bredde.
9. Det Flade. Er stykket mellem Den Skæve Bro og Ladegårds Bro. Betegnelsen er en god
beskrivelse af området.
- Den Skæve Bro hedder rigtigt Thorsbro, men har fået sit tilnavn pga. dens særlige forløb over
åen.
- Tørvebanen er de stenfundamenter der findes opstrøms Den Skæve Bro.
Louisendal
10. Mejerihøllet. Her løb i gamle dage spildevandet fra mejeriet i Gudumlund ud via
Mejerigrøften.
11. Søkæret. Havde tidligere flere gode standpladser, som desværre blev ødelagt ved
udgravningen af åen i 1952-53.
Skørping - Volsted
- Berg Bachs Bro er opkaldt efter den tidligere lodsejer på stykket, Entreprenør/ingeniør Berg
Bach der medvirkede ved bygningen af Limfjordsbroen. Broen er tidligere blevet kaldt
Ingeniørens Bro.
12. Krags Hyttefad. Er opkaldt efter tidligere vinhandler Søren Kragh fra Krags Vinstue i
Vestergade.
- Ole Mennes Bro er opkaldt efter et tidligere medlem af foreningen Ole Menne, der stod for
genopførslen af broen i 1995, da var der kun fundamentet og et par jernsveller tilbage af en
gammel bro. Den første bro på stedet var fra 1875. Broen er tidligere blevet kaldt Kridtbroen.
Broen skal have været meget brugt af kirkegængere fra Skindbjerglund, når de skulle i kirke i
Volsted.

13. Blåhøl eller Det Blå Høl. Er en istids bassinkilde i lighed med Blåkilde og Ravnkilde. Blåhøl
er også enkelte steder omtalt som Kraniehøllet. Den er måske, den mest vandrige kilde i hele
Nordeuropa, og giver omkring 150 liter vand i sekundet.
- Volsted Bro tæt ved vor hytte i Volsted er lavet af medlemmer fra NL, som erstatning for en
tidligere bro der en vinter blev taget af isen. Broen blev samtidigt flyttet tættere til hytten. Den
oprindelige bro lå ved færge-/vadestedet.
Skørpingholme
14. Urmagerens Sving. Navngivet efter urmager Møller, som under krigen havde et sommerhus
her. Han blev i øvrigt ekskluderet af foreningen, da han ved overbud erhvervede sig fiskevand
som foreningen havde.
- Den brændte bro har fået sit navn fordi den tidligere bro på stedet blev brændt af ukendte
gerningsmænd, men da broen havde stor betydning for de lokale, forestod NL genopførslen.
Der findes helt sikkert mange flere betegnelser for andre lokaliteter. Dem modtager vi gerne
nogle oplysninger på, så vi kan udbrede kendskabet til hvorfor de hedder sådan.

