
 

 

 

Langturs roning i Roskilde Fjord, søndag den 7. august. 

 

Til denne tur var vi seks friske roere, der havde fulgt med i vejrudsigten, og som 

mente vejrforholdene, trods lidt vind, var acceptable. 

Med afgang kl. 9.00 fra klubhuset kørte vi til Roskilde Roklub. Her blev vi vel 

modtaget og havde hyggelig snak med flere roere, der fortalte om farvandet og 

vindforholdene. Ja også om klubben, der har god tilslutning til både en ro- og kajak 

afdeling samt en afdeling for ungdommen helt ned til ca. 7 års alderen. 

Vi fik tildelt to fine glasfiber inriggere og startede med en lille rådslagning, om vi 

skulle vælge en kort tur ind i den første vig  mod vest, Kettinge Vig,ca. 15 km, eller 

den oprindeligt foreslåede tur til Selsø Slot på ca. 30 km. Der var enighed om, at vi 

var på langtur og, at vi kunne tage stilling til vejrforholdene ved revet over for 

Gershøj by om turen skulle fortsættes, eller vi skulle vende om. 

Turen startede i stille vand, stort set til ørnereservatet, hvor der blev observeret to 

havørne. Herefter gik det vestover, og vi holdt os godt væk fra kysten, så  her kunne 

modvinden mærkes. Vi skiftede dog hver halve time, så ingen blev vist rigtig trætte. 

Da vi kom til revet over for Gershøj by, måtte vi sætte hårdt i, for vi var tæt ved revet 

og der var ikke ret megen dybde og pæne bølger. Der blev taget en rask beslutning, vi 

ville sikkert videre, hvorfor vi roede sydpå til sejlrenden og krydsede revet mellem de 

to bøjer. Herefter gik turen videre nordpå mod Møllekrogen ved Selsø. 

Med 3-4 års gammel erfaring på en nogenlunde strand for optagning af bådene, til 

højre for havnen, måtte vi observere, at området var ændret. Nu var stranden ikke 

engang nogenlunde mere. Vi kom dog godt i land på nordkysten.  

Med bådene sikret var det tid til frokost. Medbragt mad, kaffe og dejlig kage, bagt af 

Margrete, blev nydt i græsset ved bådene med udsigt over fjorden, hvor der for øvrigt 

også var blevet observeret en sæl, der nysgerrig kiggede efter bådene. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Der blev holdt rådslagning m.h.t. tid til besøg på Selsø Slot, forventet hjemkomst og 

vejret, lidt kraftigere vind.Vi besluttede at sløjfe slottet, og starte hjemturen. 

Vi roede i god modvind til Gershøj, og da vi krydsede mod revet og sejlrenden havde 

vi kraftige bølger fra siden. Der blev krydset og trukket godt i årene. Efter revet lå vi 

tættere til kysten end på udturen og havde roligere vand. 

Da vi passerede fuglereservatet og roede mod Roskilde havn, var der god vind. Her 

skulle vi passe på sejlbådene, der strøg af sted med masten i 45 grader over 

vandlinjen. 

Vi kom godt i havn, fik afleveret bådene og efter en god dag i dejligt friskt vejr, kun 

en kort regnbyge, kørte vi hjem. Tidsplanen for turen blev overholdt.  

 

Niels Stubbe 

 

Foto af forfatteren, taget af Vagn, efter grundig instruktion og mange forsøg. 

På satellit-billedetpå næste side  kan man se ruten med Roskilde havn nederst til højre 

(SE) i farvandet  og Møllekrogen øverst til venstre (NE) 



 

 

17,2° 18  

Føles som 17,2Â° 

18 km/t VSV vind 

72% luftfugtighed 

Kilde: EKRK 


