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Rørvig By og Land.     

Gæt en 11ér..lang tur:  
På opdagelse i Rørvig – med mor og far. 

 
 
Rørvig er mere end havnen. Rørvig by er værd at kigge nærmere på, 
uanset om det regner eller solen skinner fra en skyfri himmel. Så har 
du og din familie lyst til en pause i at spise is og hale krabber op - ja 
så kan du gå på opdagelse i Rørvig med mor og far.  
 
 
Vi har lavet 2 forskellige opgavesæt:  

1. Kort tur. (bedst til mindre børn).  
2. Lang tur (bedst til større børn). Det er den du holder i hånden nu. 

  
Ruten er tilrettelagt ud fra, at I i jeres eget tempo besøger og ser nogle af 
de ting og steder, I måske normalt ikke tænker over i vores dejlige lille by. 
Opgaven gå ud på, at du og din familie taler jer frem til det rigtige svar ud 
af de 3 svarmuligheder, der er på hvert spørgsmål. Vi har givet jer lidt 
hjælp under ledetråd – men I skal stadig bruge jeres øjne og fantasi og 
ikke mindst snakke og hjælpe hinanden med at besvare spørgsmålene.  
 
Bemærk at der kun er 1 svar, der er helt korrekt - selv om flere af udsag-
nene godt kan være mere eller mindre sande. Du skal derfor skrive det 
bogstav i svarfeltet, der står ud for det udsagn, som du/I mener er det 
korrekte. Altså kun1 bogstav ud for hvert spørgsmål. 
 
På folderens bagside er vist et kort med den rute, I skal følge for at komme 
rundt til de forskellige steder, der indgår i opgaverne. Disse steder er mar-
keret med et tal svarende til spørgsmålene. 
I kan starte hvilket som helst sted på ruten – og skulle I ikke blive færdige i 
dag, så kan I blot fortsætte en anden dag. Turen er ca. 4 kilometer lang. 
Rigtig god tur – og pas på i trafikken. 
 
Efter turen: Når alle spørgsmål er besvaret, kan I finde det rigtige svar 
under vores logo.  
 
Hvis du har spørgsmål eller gode ideer til nye familieopgaver, så 
kontakt Kjeld Jensen på mail: kjeldogjette@hotmail.com/eller tlf. 
52241999. 

Støttet af



Spørgsmål nr.: Hvad er det rigtige svar? Svar = 
A/B/C 

1. Dette lille grønne skur 
eller hus – hvad er det 
bygget til? 
 
 
 
Ledetråd: Se nøje efter. 

A. Det er det grønne lodshus. Når lodserne havde vagt, 
ventede de her på at skibe, der sejlede ind og ud af Ise-
fjorden og Roskilde Fjord, skulle have hjælp til at finde 
en sikker sejlrute, så skibene ikke sejlede på grund. 

 

B. Skuret har været brugt som havnekontor. Her skulle 
de sejlende gæster betale for at overnatte i havnen. 
C. Skuret har været brugt til opbevaring af lokale fiske-
res redskaber. 

2. Hvoraf kommer navnet 
Rørvig? 
 
 
Ledetråd: Svaret er gult. 

A. Navnet kommer af, at byen ligger ved vigen, hvori 
der vokser rør. 

 

B. Navnet kommer af, at det var her ved vigen at 
vikingen Roar boede = Roars Vig. 
C. Navnet kommer af, at når man stod i Hundested, så 
lå Rørvig så tæt på, at man næsten følte, at man kunne 
røre den = Røre vig. 

3. Har fiskeri nogensinde 
været Rørvigs hoved-
erhverv? 
 
Ledetråd: Ser du mange 
fiskekuttere i havnen? 

A. Ja da – indtil 1950. De af byens indbyggere, der ikke 
var fiskere, havde fiskeri som bierhverv. 

 

B. Nej aldrig – byens hovederhverv var i århundreder 
landbrug, efterfulgt af søfart og i dag liberalt erhverv. 
C. Nej aldrig. Havnen var tidligere ganske beskeden og 
det er først med den øgede fritids sejllads m.v. at de 
mange moler er etableret. 

4. Hvem boede i gl. dage 
på denne gård og hvad var 
hans opgave? 
 
 
 
 
 
Ledetråd: Hvad hedder 
gården? 

A. Det gjorde byens rigeste bonde. Han havde ved 
siden af pligt til at sejle rejsende over til Hundested – for 
at de rejsende kunne spare den lange vej nedenom 
Dragsholm til København. 

 

B. Her boede byens rigeste kaptajn og skibsreder. 
Hans levevej og opgave var at fragte gods af enhver art 
rundt på verdenshavene.   
C. Her boede lodsoldermanden, der sammen med det 
øvrige lodspersonale sørgede for, at sejladsen til de 
større havnebyer i Isefjorden og Roskilde Fjord skete 
trygt og sikkert, så de store sejlskibe ikke sejlede på 
grund i det lumske farvand.  

5. Huset kaldes i folke-
munde: ”Det skæve hus”. 
Hvorfor ser det sådan ud? 
 
Ledetråd: Hvor står solen 
op? 

A. Det er byggesjusk. Kan det passe, at lokale hånd-
værkere ikke kunne bygge lige? 

 

B. Det var bygherren - fru oberstinde Bauditz, der fik 
huset tegnet skævt, således at morgensolen kunne 
skinne ind i hendes soveværelse og vække hende med 
sine bløde stråler. 
C. Det var arkitekten, der syntes at det så smart ud.   
 

6. Hvad markerer stenen, 
der står på græstrekanten 
overfor tankstationen?  
Hvad tror du den kaldes? 
 
 
Ledetråd: hvad lyder 
sandfærdigt? 

A. Stenen markerer, at her ligger vel nok Danmarks 
bedste og højest præmieret avlstyr ”Højager Nakke” 
begravet. Tyren døde den 5. juni 1949 og det menes at 
den blev 100 år gammel. Stenen kaldes Tyrestenen. 

 

B. Stenen markerer, at Rørvig by fyldte 100 år den 5. 
juni 1949 – og kaldes derfor fødselsdagsstenen. 
C. Stenen er opsat og markerer 100 årsdagen for 
afskaffelse af diktaturet og indførelse af demokratiet i 
Danmark. Stenen kaldes Grundlovsstenen, idet 
Danmark tillige fik ny grundlov samme dag den 5. juni 
1849.  
 

Spørgsmål nr.: Hvad er det rigtige svar? Svar = 
A/B/C 

7. Hvad hedder bronce-
skulpturen og hvilken 
kunstner har lavet den og 
hvornår? 
 
 
Ledetråd: Hvad du søger, 
skal du finde… 
 

A. Skulpturen hedder ”Ung Kærlighed” og den er lavet 
af kunstneren Johan H. Saxild i 1936. Bronceskulpturen 
indbragte kunstneren Kunstakademiets Lille Guldme-
dalje – en stor ære. 

 
 
 
 
 B. Kunstnerens børn har altid kaldt bronceskulpturen 

for ”Armeogben”. Kunstneren hed Johan H. Saxild og 
han lavede skulpturen i1936.  
C. Bronceskulpturen hedder ”Ung Kærlighed” og er en 
gave fra den afdøde kunstners kone givet til Rørvig by i 
1951. 

8. Hvad bruges dette 
mærkelige tårn til?  
 
 
Ledetråd: Hvad lyder 
sandsynligt? 

A. Det er en lokal kunstners atelier. Tagets form gør, at 
der altid er det bedst mulige lys at male ved i atelieret. 

 

B. Det er sommerhus – hvor ejeren ønskede sig et 
sommerhus, der blev lagt mærke til. Og det fik han.  
C. Ingenting. Det var byens vandtårn, der sørgede for, 
at trykket i vandledningerne var så højt, at alle huse i 
Rørvig by kunne få vand ud af hanerne. Blev nedlagt i 
2007, hvor moderne maskineri overtog opgaven. 

9. Hvorfor ligger Rørvig 
Kirke, hvor den ligger? 
 
 
 
 
 
 
Ledetråd: hvordan kom 
man fra sted til sted i 
gamle dage? 

A. Rørvig Kirke er bygget hvor den ligger, fordi kirken i 
gamle dage blev brugt som navigationspunkt for sej-
lende. De kunne på lang afstand se kirketårnet og 
vidste så, nøjagtigt hvor de var. 

 

B. Rørvig Kirke er bygget hvor den ligger, fordi beboer-
ne fra hele Rørvig halvøen så havde nogenlunde lige 
langt til kirke. 
C. Sagnet fortæller, at Rørvig Kirke er bygget hvor den 
ligger, fordi Rørvig by på byggetidspunktet lå rundt om-
kring kirken. Senere er Rørvig by flyttet til nuværende 
placering på grund af voldsom sandfygning, der til sidst 
dækkede hele landsbyen.  
 

10. Hvad er dog dette for 
en tingest? Og hvad 
bruges den til i dag? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledetråd: Søg og du skal 
finde… 

A. Det er en ”tom” hornmine - altså en bombe uden 
sprængstof i. I krigstid kastes bomben i havet enten fra 
skib eller fly og den flydende mine skal forhindre fjendt-
lig sejllads. Minen fastholdes i en bestemt højde over 
havbunden og når et sejlende skib rammer et af horne-
ne eksploderer minen og skibet synker. 
I dag er minen kun et fælt minde om en tid der var 
engang. 

 

B. Det er en sejlbøje, der bruges ved specielle sejl-
sportsstævner. I bøjens horn er der måleinstrumenter, 
der måler hvor tæt de konkurrerende både er på bøjen. 
Den der er tættest – uden at røre – vinder.  
C. Det kaldes en flydende grænsepæl, der markerer 
grænsen for dansk territorial- farvand. 
 

11. Hvad var en af Rørvigs 
hovedindtægtskilder fra 
først i 1800-tallet til først i 
1900-tallet – og kan man 
stadig se spor heraf? 
 
Ledetråd: Der sidder en 
vovse i det vindue… 

A. Turisme - de første turister begyndte at dukke op og 
gav byen store indtægter. Kroen er f.eks. bygget i 1879. 

 

B. Skipperby – mange af byens indbyggere tjente gode 
penge enten som søfolk eller som skibsejere og skibs- 
kaptajner. I byen ses mange smukke skipperhuse med 
udsmykning  - f.eks. Østergade 7. 
C. Landbrug var som i århundrederne før stadig 
Rørvigs største indtægtskilde. Ingen synlige spor. 
 


