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CHARMERENDE Å-TUR
Tag en endagstur til den charmerende handelsstad Køge syd for København. Byen er bl.a. kendt

for sin lokale øl, specialbutikker, Danmarks ældste daterede bindingsværkshus og den hyggelige havn
samt køge Å. Oplev dele af denne spændende by fra vandsiden.

Tekst og foto: Carina Flagfeldt Johansen

H
vad enten du er til hav, å, 
skov eller by er Køge et 
godt sted at ro. Byen har 
det hele, og så er det endda 
muligt at opleve det altsam-
men fra vandsiden. 

Køge oser af stemning, og har du et par 
timer til rådighed, hvor du vil opleve en 
masse inden for en kort radius, vil jeg klart 
anbefale dig at nyde en stille ro-tur gen-
nem dette skiftende sceneri.

Isætning af kajak
Der er mange muligheder, når det gælder 
isætning af kajak, men er du blot til 

en rolig tur, hvor du indregner tid til   
"Whooo, og gud hvor er her smukt" samt 
en forfriskende hygge/spisepause, vil jeg 
foreslå at sætte kajakken i vandet ved Køge 
Kano og Kajak Klub. Her er der mulighed 
for gratis parkering på den store p-plads 
bag klubhuset.

Rig til og vend kajaksnuden mod ven-
stre, sejl under broen, der forbinder land 
med den lange stenmole. Vupti, så er du 
i Køges historiske havn. Her sejler gamle 
fiskekuttere ind med dagens fangst, og 
på havnefronten pulserer den hyggelige 
stemning fra havnens udendørsserverin-
ger. Måske beslutter du dig for, at det er 

her, du vil nyde en forfriskning eller et 
lækkert måltid mad efter din sejltur.

Sceneriet forvandles
Fortsæt under klapbroen, også kaldet  “den 
blå bro", og som med et trylleslag forvand-
les stemningen til et unikt og intenst miljø, 
hvor små både ligger side om side med et 
par husbåde, der  vugger på det rolige vand.

Er du blevet kaffetørstig, er det nemt at 
lægge kajakken til her og kravle op på en af 
bassinets mange bådebroer. Vent eventu-
elt  til du vender snuden hjemad igen.

Nu skal du bare lade dig føre og forføre 
gennem det lille å-bassinet. 

Kajak gennem byen
Åbassinet bliver til en å, der passerer gen-
nem byen. I vandet tæt ved din kajak stiger 
små luftbobler op til overfladen og en fisk 
kommer til syne.  Har du medbragt en 
fiskesnøre, er det her du kan gøre forsøget 
og få en fisk på krogen.

Der dufter af mad fra byens spisesteder. 
Mennesker stopper op på den hvide bro. 
Nyder. Måske er det også her, at du tager 
et paddeltag mindre. Lader dig fortrylle 
af piletræets grene, der hviler på vandets 
overflade.

Ældre bevaringsværdige huse og haver 
syner frem og danner rammen i denne del 
af åen.
Men hov, alt er ikke ren idyl. For på dette 
rolig sted har også svanen sit hjem. Jeg er 
flere gange blevet jagtet af en svane. Især i 
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Køge Havn 
Havnen var i Middelalderen handels-
plads og udskibningssted for landsbyen.

Klapbroen ind til åbassinet
Klabroen blev opført i 1962, og er med 
sin karakteristiske geometriske struktur 
efterhånden blevet et kendt vartegn på 
Søndre Havn.

GammelKjøgegaard
Gammelkjøgegaard var allerede i Sen-
middelalderen kendt som hovedgård og 
har igennem tiderne været ejet af flere 
danske adelsslægter. Godset voksede 
sig dog først stort under slægten Skeels 
ejerskab i 1600-tallet, da jordtilliggendet 
blev kraftigt udvidet.

Rhododendron haven
Rhododendron haven er en privat have, 
hvor offentligheden har adgang tre 
gange ugentligt til at gå rundt og nyde 
de smukke omgivelser.
Nemlig onsdag, lørdag og søndag - alle 
tre dage fra kl. 14.00-18.00. Åbningsti-
derne gælder hele året rundt.

Åsen
Området er fredet. Det hører under 
Gammelkøgegård, der ejes af Carlsen-
Langes Legatstiftelse. Køge Ås er et 
langstrakt, delvist bortgravet, øst-
vestgående skovbevokset bakkedrag 
som strækker sig ca. 20 km ind i landet 
til Haraldsted Sø. Køge Ås er Danmarks 
længste ås.

FISKERI I KØGE Å:
I Køge Å kan man fiske mellem de tre 
hvide broer. Åen er kendt for sin bestand 
af store aborrer og hav- og bækørred, og 
der findes også gedder. 

Husk de lovpligtige fiskekort.

Du kan læse mere om regler
og fiskeri i Køge på 
koegesportsfiskerforening.dk

HISTORISK MINI GUIDE
TIL TUREN

foråret hvor svanen ligger på sin rede i 
sivene, er den ekstra på farten. Ro bare 
roligt forbi.

Farveflor og dyreliv
Ved byens afslutning fortsætter åen 
forbi GammelKjøgegaard og ned gen-
nem den smukke Rhododendron have. 
Denne del af ruten er altid smuk. Tager 
du turen i maj vil du opleve Rhodo-
dendron haven i sit aller smukkeste 
forårsflor. Har du  kameraet fremme, vil 
der være garanti for at forevige de ma-
giske scenarier. Desværre er duften fra 
den blomstrende have ikke lige så enkel 
at genskabe, så brug gerne et øjeblik 
ekstra ... og duft.

Åen snor sig et godt stykke videre, 
ind i Åsen. Her er passagen smal. Du 

ror gennem skovens skiftende lyd. 
Fra summende insekter, lystig 
fuglekvidren og knirkende bark til 
rådyr, der pludselig ses løbe mel-
lem træerne. 

Åen igennem Åsen stopper 
brat, og så er der ikke andet for, 
end at vende kajakken og ro turen 
tilbage igen. Men, den tåler også 
en gentagelse ■

Køge har så meget at byde 
på. Åen er ingen undtagelse. 
Her er vandet altid roligt og 
sceneriet en oplevelse.
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        SOM MED ET TRYLLESLAG
FORVANDLES STEMNINGEN TIL
ET UNIKT OG INTENST MILJØ,
HVOR SMÅ BÅDE LIGGER SIDE OM 
SIDE MED ET PAR HUSBÅDE, DER  
VUGGER PÅ DET ROLIGE VAND.


