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Rørvig By og Land.  

    

Gæt en 13ér..:  
På opdagelse i – Rørvig Havn. 

 
Havnen er Rørvigs hjerte. Det er hertil den besøgende kommer – om det 
er for at spise, gå tur, nyde bådene eller de mange andre gæster. 
Og netop fordi alle besøgende skal til havnen er det ekstra vigtigt, at der 
er stor fokus på udviklingen af havnen. Mange af vore gæster udtaler, at 
grunden til at de netop er så glade for at komme på Rørvig Havn er dens 
overskuelighed og autenticitet.  
Det billede vil foreningen Rørvig By og Land gerne fastholde og udbyg-
ge. Vi ønsker derfor at øge kendskabet til havnens historie.  
Det er formålet med ”På opdagelse i – Rørvig Havn”. 
 
Folderen fortæller om Rørvig Havn ud fra en række spørgsmål og mulige 
svar, der tilsammen giver et billede af havnen. Denne form er valgt, da 
det giver os mulighed for en nuanceret fortælling på lidt plads. Alligevel 
gør pladsmangel det umuligt at fortælle den komplette historie under 
alle spørgsmål. Enkelte steder har det været muligt at fuldføre historien i 
et andet spørgsmål. 
  
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 giver jer lidt hjælp under 
ledetråd – men I skal stadig bruge jeres øjne og fantasi og ikke mindst snak-
ke og hjælpe hinanden med besvarelsen.  
Bemærk at der godt kan være flere udsagn, der er korrekte. Du skal derfor 
skrive det eller de bogstaver i svarfeltet, der står ud for de udsagn, som du/I 
mener er de korrekte. 
 
Kortet på folderens bagside viser de steder, hvor spørgsmålene skal 
besvares. Stederne er på kortet markeret med et tal svarende til spørgs-
målene. Vær opmærksom på, at der kan indgå flere steder under samme 
spørgsmål. Gåturen er ganske kort og I kan løse spørgsmålene i den 
rækkefølge, som passer jer - så der er også tid til at opleve undervejs. Rigtig 
god tur. 
 
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. Hvoraf kommer navnet Rørvig? 
 
 
 
 
Ledetråd: hvilket svar lyder enkelt og rigtigt? 

A. Navnet kommer af, at man næsten føler 
man kan røre Rørvig, når man står i Hunde-
sted. Røre vig = Rørvig. 

 

B. Navnet kommer af, at det var her ved vigen, 
at vikingen Roar boede = Roars Vig = Rørvig. 
C. Navnet kommer af, at byen i middelalderen 
var kendt som byen ved den røromkransede 
vig. 

2. Dette lille grønne skur eller hus – hvad er det 
bygget til? 
 
 
 
Ledetråd: Se nøje efter. Svaret hænger også 
sammen med den store hvide/gule gård, der 
ligger på den anden side af Toldbodvej - 
nordvest herfor. 
 

A. Skuret har været brugt til opbevaring af 
lokale fiskeres redskaber. 

 

B. Skuret har været brugt som havnekontor. 
Her skulle de sejlende gæster betale for at 
overnatte i havnen. 
C. Det er lodshuset. Her ventede lodserne i 
sejlskibenes tid for at hjælpe skibe, der sejlede 
ind i Isefjorden og Roskilde Fjord, med at finde 
en sikker sejlrute, så skibene ikke sejlede på 
grund. Rørvig Lodseri ophørte i 1926. 

3. Har fiskeri været Rørvigs hovederhverv? 
 
 
 
 
 
Ledetråd: Ser du mange fiskekuttere i havnen? 

A. Nej aldrig – byens hovederhverv var i 
århundreder landbrug, efterfulgt af søfart og i 
dag liberalt erhverv+ turisme.  

 

B. Ja da – indtil 1950. De af byens indbyggere, 
der ikke var fiskere, havde fiskeri som bier-
hverv og falbød deres fisk til omegnens 
beboere fra deres trillebør. 
C. Nej aldrig. Men fisk var hverdagsspise for 
byen, da mange fiskede til husbehov. 

4. Hvad hedder denne mole/bro i daglig tale?  
 
 
 
Ledetråd: Ja, den er svær.  

A. Kongebroen - er anlagt i 1820, og fik navnet 
efter, at Chr. X begyndte at besøge Rørvig 
hver sommer med Kongeskibet. 

 

B. Kongemolen – men navnets oprindelse er 
usikker. Kan være meget gammel og henvise 
til Kongepæle, der viste at det var kongen, der 
havde brugsretten og betalte for vedligehold-
elsen af pælene. 
C. Den lange mole – og det er den jo. 

5. Er der særlige ritualer omkring færgen til og 
fra Hundested? 
 
 
 
Ledetråd: Hvad har du selv oplevet? Her må du 
undtagelsesvis skrive 2 svar. 
 

A. Ja. Man har hilsepligt. Passagerne vinker til 
hinanden, når de 2 færger mødes midtvejs. 

 

B. Nej, det at købe en kop kakao en kold 
vinterdag i automaten om bord kan vel ikke 
kaldes et ritual? 
C. Ja. Siden færgens start i 1917 har der ud-
viklet sig den tradition, at man vinker goddag/ 
farvel til sine gæster ved færgens ankomst/ 
afgang. 

6. Opbevaring af fisk. Hvordan opbevarede den 
lokale fisker før fryserens tid de fangede fisk? 
 
Ledetråd: Hvad havde den lokale fisker lige ved 
hånden? 
 

A. I et Hyttefad som du ser her.  
B. Han solgte dem med det samme til de 
andre lokale beboere. 
C. Alle de fangne fisk blev straks røget eller 
saltet ned. 

7. Hvad bliver pælene på græsareal øst for /bag 
ved skibsbyggeren brugt til? 
 
 
 
Ledetråd: Kan du se noget? 
 
 

A. Det er tørrestativer til havnens sejlende 
gæster, der her kan tørre vasketøj.  

 

B. Pælene bliver brugt til at opsætte lyskæder 
på, når der er fest på havnen.  

 
C. Det er pæle, som de lokale fritidsfiskere kan 
hænge deres garn og ruser til tørring på.  

8. Lever der dyr på havnen – ud over måger og 
andet flyvende kræ?   
 
 
 
 
Ledetråd: Har du set eller hørt noget? Her må 
du undtagelsesvis skrive 2 svar. 
 

A. Ja, rotter. Havne og rotter hører sammen. 
Her er føde og skjul. 

 

B. Ja, mink. Odsherred var tidligere kendt for 
sine mange minkfarme. En del mink er und-
sluppet og enkelte bor her på havnen, da de 
søger mod vand. 
C. Nej, men det varmere klima kan godt bety-
de, at vi en dag får skorpioner. En lille skorpi-
onsart er allerede kendt fra engelske havne. 

9. Er der noget levende, der kan ødelægge 
havnens bro- og fortøjningspæle? 
 
 
 
 
Ledetråd: Kig nærmere efter. 

A. Nej, men høj vandstand og tyk is kan 
ødelægge havnens moler og pæle. 

 

B. Ja, det kan Pæleorm, der er en borende 
musling, der kun lever i saltvand. Den lever af 
pælenes cellulose, som den spiser ved at 
gnave gange i pælene, hvor den så også bor. 
C. Nej, for alle havnens pæle er enten lavet af 
Asobé-jerntræ fra Vestafrika eller af jern. Disse 
angribes ikke af pæleorm. 

10. Hvad må du gøre her – de 3 forskellige 
steder? 
 
Ledetråd: det ligner servicebygninger til 
publikum – og du må helt ekstraordinært skrive 
3 svar. 
 

A. Her må du rense dine selvfangede fisk. Du 
får endda vist hvordan via plancher. 

 

B. Her i spisehytten må alle spise og lave mad 
– efter først til mølle princippet. 
C. Ingenting. Den flydende sauna er forbeholdt 
foreningen Rørvig Helårsbadere. 

11. Slæbested – hvad er det? Hvor mange er 
der i Rørvig Havn? 
 
 
 
 
 
 
 
Ledetråd: Det må du lige undersøge! 
 
 

A. Tidligere bestod Rørvig havn kun af 1 mole 
og her var ikke plads til de mange joller og 
småbåde. Derfor måtte mange både trækkes 
på land. Det skete med ophalerspillet, der 
stadig står ved børnestranden ud for Lods-
oldermandsgården 

 

B. Rørvig har i dag 1 slæbested, hvor du mod 
betaling må søsætte /optage din medbragte 
båd. Her kan du sikkert og nemt køre båd-
traileren ud i vandet..   
C. Havnen har altid sandet til, og må derfor 
med års mellemrum uddybes. Det var derfor 
nødvendigt, at kunne slæbe bådene på land 
udenfor havnen. 

12. Hvad er KYST & STRAND? 
 
 
 
 
Ledetråd: Hvad er spørgsmålet? 

A. ”Kyst & Strand” er kommunens eget navn 
og mærkning som afløsning for den tidligere 
internationale BLÅ FLAG-ordning. 

 

B. Den nye mærkning betyder ikke, at der 
slækkes på kvaliteten af havnene, publikums-
faciliteter, badevand, eller badesikkerhed. 
C. Når kommunen har valgt sin egen mærk-
ning er det for at spare penge, og bruge det 
sparede beløb til andre publikumsfaciliteter. 

13. Hvad var – ud over landbruget - Rørvigs 
hovedindtægtskilde fra først i 1800-tallet til 
først i 1900-tallet – og kan man stadig se spor 
heraf ved havnen? 
 
 
 
Ledetråd: Læs udsagnene nøje.. og kan et skib 
ligge på reden? 
 

A. Turister og de sætter stadig et stor præg på 
havnen. Turisterne begyndte at komme til 
Rørvig i 2. Halvdel af 1800-tallet. Kroen blev 
f.eks. bygget i 1879. 

 

B. Rørvig var en stor skipperby med op til 29 
hjemmehørende skonnerter. Der er på havnen 
ingen spor af de fordums mange sejlskibe, da 
de slet ikke kom ind i havnen, men lå for anker 
ude i fjorden dvs. de lå på reden, som det hed. 

 

C. Rørvigs anden store indtægtskilde var fragt 
af personer til og fra Hundested – og 
færgefarten eksisterer stadig. 
 

 


