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Odsherred Kommune har iværksat udarbej-
delse af en helhedsplan for Rørvig Havn.
Hertil har man entreret med arkitektfirmaet
Hasløv & Kjærsgaard og foreninger,
erhvervsdrivende og brugere på havnen har
kunnet komme med input til, hvordan man
hver især kunne se havnen udvikle sig i
årene fremover. Der har været fortaget en
række interviews, og svarene er blevet
opsamlet og sammenskrevet i en såkaldt
hvidbog som blev offentliggjort sidste år.

På et møde, afholdt i februar måned i Rørvig
Sejlklub (RØS) med kommunen som arran-
gør, præsenterede arkitektfirmaet hoved-
trækkene af hvidbogen og de planideer til en
helhedsplan for havnen, som firmaet var
kommet frem til, og som var fremlagt i fir-
maets forslag fra januar i år til en Helheds-
plan for Rørvig Havn, udsendt til mødedelta-
gerne. Der var en god drøftelse af planen.
Det er klart, at forskellige interessegrupper
ser forskelligt på sagen og naturligvis har
forskellige holdninger til, hvad der skal prio-

riteres og gennemføres. Hvidbogen kan hen-
tes på vores hjemmeside www.rvbl.dk. På
mødet lovede kommunens repræsentanter,
at der vil blive offentliggjort et referat fra
mødet. Det venter vi på med spænding.

Generelt skal det siges, at projektets gen-
nemførelse må ske over en årrække, idet der
i det kommunale budget ikke er afsat penge
til havnens udvikling.Vedligeholdelsesbud-
gettet for de kommunale havne på Sj. Odde,
i Nykøbing og i Rørvig udgør samlet ca. kr.
2,4 mill, så det er begrænset, hvad der kan
udføres hvert år.

Der er tale om en god proces, hvor der har
været inddragelse af mange interessenter, og
med tilslutning til den overordnede prioritet
om at fastholde Rørvig Havn som et af de
centrale steder i lokalområdet med særligt
fokus på de maritime aktiviteter.

Vi har bussen til alle formål

De Grønne BusserDe Grønne Busser
4581 Rørvig 
Tlf. 59 91 81 15

www.gronnebusser.dk

Odsherred Kommune 
- helhedsplan for Rørvig Havn

Af: Henrik Larsen
Foto: CATfoto&design
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KÆRE medlem

KÆRE MEDLEM · AF FORMAND HENRIK LARSEN

SE MERE OM MØLLEDAGEN OG 
ÅBENT HUS ARRANGEMENTET 
SIDE 11 I BLADET… 

DET ER MED STOR GLÆDE AT KUN-
NE KONSTATERE, AT DE UDVALG, 
SOM VI I BESTYRELSEN HAR NED-
SAT, ER KOMMET GODT I GANG 
MED ARBEJDET.

Mølleudvalget har afholdt mølledag, 
hvor der var rigtig mange besøgende. 
Arrangementet var anderledes tilret
telagt i forhold til de tidligere år. Læs 
mere om mølledagen inde i bladet.

Vores aktivitetsudvalg har lavet et 
program med mange aktiviteter 
hen over sommeren, og vi vil være 
i det grønne lodshus på havnen 
både lørdage og søndage i skolernes 
sommerferie, så der er rig mulighed 
for at komme forbi og få en snak og 
købe vores bøger og postkort.

Vores arkivudvalg er i gang med at 
få registreret og digitaliseret det ma
teriale, som vi ligger inde med. Der 
er en række interessante foto, som 
vil komme på hjemmesiden, så alle 
kan få glæde af dem. Det er et større 
arbejde, som vil blive udført hen over 
vinteren.

Landudvalget har været involveret i 
opfølgningsarbejde omkring kystsik
ring ved stormen og oversvømmel
serne i december 2013.

Vi har allerede nu fået flere medlem
mer i udvalgene, som ikke sidder i 
bestyrelsen. Det var netop det, som vi 
ønskede, idet flere gerne vil bidrage 
inden for bestemte områder, som har 
deres interesse, uden at skulle deltage 
i bestyrelsesarbejde. Har man lyst til 
at bidrage, så kontakt formanden for 
det aktuelle udvalg.

Opkrævning af kontingent ændres 
fra i år, idet vi er ved at omlægge, 
så opkrævningen fremover sker via 
Betalings Service. Første opkræv
ning vil ske med et indbetalingskort, 
og det vil være muligt at tilmelde 
betalingen af kontingentet til Beta
lings Service, så medlemmer uden 
netbank slipper for det store gebyr 

ved indbetaling på posthuset. Des
værre er det ikke muligt at påføre 
frivillige bidrag på indbetalingskor
tet, så vi opfordrer de medlemmer, 
som ønsker at give et ekstra bidrag 
til foreningen, at indbetale på vores 
bankkonto i Danske Bank. Regnr. 
1551 kontonr. 5708907.

Generelforsamlingen er i år flyttet 
til Rørvig Centret på Nørrevangsvej 
og afholdes fredag, den 15. august 
2014 kl.19.30. Se annonceringen på 
side 16.

Vi ønsker alle en fortsat god sommer.

Henrik Larsen
formand
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Jeg vil her forsøge at give et kort 
resume af, hvilke pattedyr der 
med sikkerhed kan ses på halvøen. 
Pattedyr er en ret stor og varieret 
gruppe. Nogle arter er mere synlige 
og dermed lettere at konstatere, 
medens en del arter er meget svære 
at bestemme.

I Danmark er der konstateret arter 
fra følgende grupper: Insektædere 
(3 slags spidsmus, muldvarp og 
pindsvin), flagermus (17 arter), 
harer og kaniner, gnavere (19 arter), 
rovdyr (12 arter), parrettåede hovdyr 
(6 hjortearter og vindsvin), sæler (6 
arter) og hvaler (21 arter).

Råderkid fra Dybesø. Ikke mange timer gammel.

RØRVIGS 
DYRELIV

halvøen har bestanden det imidlertid 
fortsat fint. Harer ses daglig, hvis 
man kommer de rigtige steder og i 
det tidlige forår, når det er parrings
tid, kan man ofte se flokke på 5  6 
dyr. Til forskel fra rådyr ses harer 
stort set aldrig inde i selve byen.

For et par år siden så man også ræve 
stort set alle steder med jævne mel
lemrum, men den sygdom (skab), der 
har ramt bestanden, har også tyndet 
godt ud blandt Rørvigs ræve. P.t. 
skal man faktisk være rigtig heldig 
for at se en ræv.

Mindst to af spidsmusene findes 
i området, og muldvarpen trives lige
ledes. Pindsvinet har derimod trange 
tider. For 30  40 år siden sås de 
nogenlunde regelmæssigt, men må i 
dag anses for at være en sjældenhed. 
De få, der registreres, er sørgelig nok 
trafikdræbte eksemplarer.
Flere arter af flagermus forekom
mer, men artbestemmelse er yderst 
vanskelig. Det samme kan siges om 
mus, med mindre de sidder i en fælde. 
Blandt gnaverne er især egernets 
forekomst på halvøen interessant. 
For 40 år siden var den stort set 
ukendt. Midt i 80’erne dukkede den 
så pludselig op og blev meget almin
delig overalt, men efter en årrække 
forsvandt den igen stort set lige så 
pludselig, som den var kommet. 

I de følgende år dukkede der indi
mellem egern op, men nogen fast 

DER ER PUBLICERET EN HEL DEL OM RØRVIGS DYRELIV IGENNEM ÅRENE. 
ISÆR FOREKOMSTERNE AF FUGLE OG SOMMERFUGLE ER VELDOKUMEN-
TERET, MEN FOR MANGE ANDRE DYREGRUPPER FINDES DER IKKE NOGEN 
SAMLET VIDEN.

RØRVIGS DYRELIV · AF LASSE BRAAE · FOTO OLE DONALD MORTENSEN 

Især tre arter er velkendte i vores 
område. Rådyret er almindelig over 
hele landet, og bestanden har været 
stødt stigende i mange år. Hvis man 
tager på en tur halvøen rundt på en 
sensommeraften er det ikke usæd
vanligt at se en snes stykker. Rådy
rene forekommer stort set overalt. 
Selv i Rørvigs haver er den et ret 
almindeligt syn.

Haren har det derimod ikke så godt 
mange steder i landet. Bestanden har 
været jævnt nedadgående i mange år. 
Tilbagegangen skyldes formodentlig, 
at haren har trange kår i de danske 
landbrugsområder. På Rørvig
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Harer fra Nakke Skov

stabil bestand blev aldrig rigtigt 
etableret igen, i dag er der dog atter 
egern i området. Ikke mange, men 
det tyder på, at den igen er i frem
gang med en fast bestand. De kom
mende år må vise, om arten igen kan 
få ordentligt fodfæste i området.  

RØRVIGS DYRELIV · AF LASSE BRAAE · FOTO OLE DONALD MORTENSEN 

Ilder fra Nørrevang. Et par gravede et bo ca. 75 m fra vejen, så der var god mulighed 
for fotograferne.
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efter åbningen af jernbanen til Holbæk i
1874, valgte at opdele ruten København -
Nykøbing Sj.- Holbæk i to ruter, en fra
København til Nykøbing Sj. og en lokal rute
på Isefjorden med forbindelse til Holbæk,
således at rejsende til Rørvig enten kunne
tage med båden fra København eller med
toget til Holbæk og med færge derfra. Til
varetagelsen af den lokale fart iværksatte
DFDS en nybygning til formålet.

Og her kommer pointen med denne lange
beretning: Nybygningen var dampskibet 
"Issefjorden" fra 1877. Denne færge blev
såmænd heller ikke bygget i Danmark, men
langt oppe i Sverige, i Motala. Så den første
"Issefjorden" kom gennem Götakanalen til
Rørvig, den anden "Isefjord" kom gennem
Suezkanalen til Rørvig.

11

"Issefjorden" bygget 1877
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Rovdyrene er rigtig godt repræsente
ret heroppe. De er dog alle meget få
tallige, og det kræver held, hvis man 
skal se dem. Brud, grævling, husmår, 
ilder, lækat, mink og skovmår er 
registreret. I år gravede et ilderpar en 
grav ud tæt ved en vej på Nørrevang, 
så mange fik gode muligheder for 
at iagttage dette smukke dyr, der 
er let kendelig på den lyse maske i 
ansigtet.
Af de havlevende arter ses mar
svin og spættet sæl ret tit, medens 
gråsæler, der har fast tilhold på 
Hesselø, kun ses yderst lejligheds
vis. Bestemmelse af sæler er dog 
heller ikke let, så man skal have 
gode observationsbetingelser. 
Isvintre giver gode muligheder, 
idet sælerne ofte hviler sig på store 
isf lager. 
Hvis man færdes nogenlunde regel
mæssigt i området, burde man kunne 
se en 10 – 12 forskellige arter om året. 

Egern fra Hovvig

RØRVIGS DYRELIV · AF LASSE BRAAE · FOTO OLE DONALD MORTENSEN 



 RØRVIG BY OG LAND · JULI 2014 I 7

KAFFESTUEN 
»COLN«

UNDER OVERSKRIFTEN ”NY SOMMERRESTAURANT I 
RØRVIG”, KUNNE MANDAG DEN 29. MAJ 1936 LÆSE 
I LOKALAVISEN, AT ENKEFRU C. KORSHAGEN TIL PINSE 
ÅBNEDE EN NY RESTAURANT I SIN SOMMERVILLA I 
RØRVIG. 

YDERLIGERE STOD DER, AT VILLAEN LÅ I SÆRLIG IDYLLI-
SKE OMGIVELSER NED MOD ISEFJORDEN. DEN SMUKKE 
VILLA OG PLADSEN OMKRING DEN, VELSKÆRMET MED 
BEPLANTNINGER, HAVDE ALLE BETINGELSER FOR AT 
BLIVE ET STED, HVOR MANGE GÆSTER VILLE SØGE TIL 
FOR I FRED OG RO AT LÆSKE GANEN SAMTIDIG MED, 
AT DE KUNNE NYDE DEN SMUKKE UDSIGT OVER VAN-
DET. 

SOMMERHUSET HAVDE ENDDA FÅET SIN EGEN STRAND, 
IDET STEDET, HVOR DET LÅ, BLEV OMTALT SOM COLN 
STRAND.

Med Rørvig havn i ryggen har boghandler Gunnar Rasmussen taget dette billede i midten af 40´erne.  Skansekrogen ses bagerst 
i billedet og til venstre går Fjordstien, som bl.a. førte forbi ”Coln” – ”Eller Coln Strand”, som stedet omtales flere steder. ”Coln” kan 
skimtes over trætoppene med det karakteristiske pyramideformede tag med den åbne metalglobus. Postkortet er stemplet i 1947. 

 KAFFESTUEN »COLN« · AF CLAUS MARCUSSEN

29. maj 1936 åbnede Enkefru C. Korshagen en ny afhold-
srestaurant.
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FØRSTE SOMMERHUS I RØRVIG?
”Coln” blev opført fra 1910 og er 
således måske et af de første som
merhuse i Rørvig. Placeringen tæt 
på havnen, ved fjordstien ud mod 
Skansebugten, gjorde, at udsigten 
var enestående. Huset blev opført 
som en træpavillon på 3x3,5 m. I 
huset kunne man overnatte i hænge
køjer, og køkkenet lå i fri luft under 
et halvtag. Da huset blev bygget, 
gik der en flagstang op igennem 
taget, som var af tagpap. Men der, 
hvor flagstangen gik igennem taget, 
blev der aldrig helt tæt, og det gav 
problemer i regnvejr. Så flagstangen 
blev fjernet. Huset havde oprindelig 
en vandblå farve med hvide vindues
indfatninger og kapbånd og lyseblå 
balustre. Taget var tjæret, derpå 
rødlakeret. Indvendig var huset 
hvidmalet. 

NIELS KORSHAGEN. 
Det var Niels Korshagen, der var sta
tionsforstander i Jylland, som opførte 
huset. Han og hans kone Cecilie 
ønskede at vende tilbage til deres 
barndoms egn om sommeren. Her 

 KAFFESTUEN »COLN« · AF CLAUS MARCUSSEN

kunne de opleve naturen og besøge 
familien. Niels´ oprindelige efter
navn var Olsen, og han var opvokset 
på en gård i Rørvig by. 

Da han efter forskellige ansættelser 
ved De Danske Statsbaner havde 
arbejdet sig op til at blive udnævnt 
til stationsforstander i Thorsager i 
Jylland, fandt man i Statsbanerne ud 
af, at navnet Olsen ikke var fint nok. 
Niels, der altid havde længtes hjem 
til sin fødeegn, foreslog ”herrerne” 
om en navneforandring til Niels 
Korshagen kunne accepteres, og 
således gik det til! 

Navnet ”Coln” er dannet af forbog
staverne på familiemedlemmerne: 
Carl, Olga, Line og Niels. 
Da Niels Korshagen døde i 1935, 
arvede konen, Cecilie Korshagen, 
sommerhuset Coln. Sommerhuset 
blev omdannet til en kaffestue i som
merhalvåret, som beskrevet i starten.

I takt med, at Cecilie blev ældre, 
hjalp datteren Olga mere og mere til 
i kaffestuen.

Postkort af Gunnar Rasmussen, Nykøbing, stemplet i 1963.

”Annie Brydegaard Danielsen, datter 
af den tidligere Sognerådsformand 
Daniel Danielsen, fortæller: 
”Olga ville oprindelig gerne have væ-
ret gymnastiklærerinde; men det syn-
tes hendes far ikke, men hun var god 
nok til at passe ham og moderen, da 
de blev gamle.
Det var derfor, at broderen Carl havde 
hjulpet Olga i gang med at drive kaf-
festue i moderens sommerhus ”Coln”. 
Der stod ry om Olgas kaffe, te, choko-
lade og hjemmebagte kager serveret 
på meget fine tallerkner med teen og 
kaffen i respektive porcelænskander. 
Succesen betød, at”Coln” måtte have 
en tilbygning med køkkenfaciliteter og 
fine hvide træmøbler på græsset.
I weekender og ferier kom Carl med 
sin familie sejlende fra Frederikssund 
i sin båd ’Albatros’ og ankrede op ud 
for ”Coln”. Carl og hans kone hjalp til, 
og deres søn Erik blev sendt ud at lege.
Som voksen uddannede Erik Korsha-
gen sig til arkitekt og fik egen tegne-
stue. Noget, som de lokale folk gik lige 
så meget op i, som Olga Korshagens 
velbesøgte kaffestue.
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 KAFFESTUEN »COLN« · AF CLAUS MARCUSSEN

Ifølge Rørvig kirkebog var Olga 
fortsat ugift, da Cecilie døde. Men 
kort efter, den 6. november 1948, 
giftede Olga Korshagen sig med 
slagter Max Hollinger i Rørvig 
Kirke. Max var hans kælenavn, han 
var døbt Mathias Hollinger.

Nygifte fru Olga Hollinger solgte 
”Coln”. Hun og Max Hollinger bo
satte sig herefter i Nykøbing Falster, 
hvor han havde sit arbejde.
”Coln” har løbende gennemgået flere 
udbygninger, således at det nåede op 
på 50 m2 i slutningen af 1990´erne. 
Flere personer har gennem 50´erne 
og 60´ene brugt stedet som som
merhus.

I 1997 var arkitekt Erik Pingel på 
besøg i huset, her var det Nicholas 
Hüttemeier, som gav en rundvisning.  
Han fortalte, at hans mormor Vibeke 
Bielke overtog huset, hvor det også 
stoppede med at være kaffestue. Som 
sommerhus havde huset en fortræf
felig beliggenhed lige ud til vandet, 
det perfekte sted for Nicholas og 
hans venner, når de skulle surfe i 

Skansebugten. Om vinteren var det 
ubrugeligt, da det var umuligt at 
varme op.

Køkkenet var meget lille og primi
tivt, og det er nemt at forestille sig, 
hvor trange vilkårene var, når der 
var rigtigt travlt med haven fuld af 
tørstige og sultne gæster. Historien 
i huset var der stadig, isskilte og til
budsskilte var hængt op på væggene. 
I haven var der et gammelt muret 
kølerum samt et lille viktualierum, 
der var gravet ned i jorden for at 
kunne holde fløde, mælk og pils
nerne kolde. Bag huset lå en mindre 
bygning med toilet og et rum, der 
har været lager og soveværelse for 
kaffestuens personale. 
 
GENOPFØRSEL VED ANNEBJERGGAARD 
HOVEDGÅRD.
I 2006 blev der lavet en aftale med 
”Coln” ś ejer Kristin Vibeke Bielke, 
Vikingestien 8, Rørvig, om at lade 
bygningen indgå i udstillingsbyg
ningen på Annebjerggaard Ho
vedgård. Forud for hjemtagningen 
blev der i januar 2006 foretaget en 

 Havemøblerne er sat ud til gæsterne. 

bygningsopmåling af arkitekt MDD 
Torben Arendal. Ved udstillingen 
på Annebjerggaard Hovedgård, 
findes der i dag et Stanley Segner 
hus, nemlig ”Hjertehuset”, medens 
”Coln” stadig er opmagasineret og 
venter på opsætning. 

På grunden i Rørvig er der i dag et 
flot sommerhus, som er tegnet af den 
kendte afdøde arkitekt Hanne Kjær
holm, og som bl.a. har været med i 
udsendelsen Hammerslag.

Tak til MDD Torben Arendal og Annie 
Brydegaard Danielsen.
 

»…NAVNET ”COLN” ER DANNET AF 
FORBOGSTAVERNE PÅ FAMILIEMED-
LEMMERNE: CARL, OLGA, LINE OG 
NIELS. .…«
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 KAFFESTUEN »COLN« · AF CLAUS MARCUSSEN

(Tegning venligst udlånt af: MDD 
Torben Arendal)
 

Selv om huset ikke står der længere, så 
findes det stadig, pakket sammen på 
Museum Odsherred, givet af Kristin 
Vibeke Bielke, Vikingestien 8, Rørvig. 
”Coln” venter på at blive rejst igen, så 
en ny generation kan få fornemmelsen 
af historiens vingesus, når man træder 
inden for i kaffehuset ”Coln”. (Billede 
venligst udlånt af: MDD Torben 
Arendal).
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Møllelauget og bestyrelsen for 
RVBL havde kombineret åbningen 
af møllen med invitation til Rørvigs 
lokale producenter og stadeholdere 
at åbne for fremvisning og salg af en 
hel masse spændende fra Rørvig og 
Nakke til tonerne fra jazzorkestret 

Mølledagen belev et tilløbsstykke.

RØRVIG MØLLE  
ÅBENT HUS ARRANGEMENT

Bflat og med mulighed for at få en 
grillstegt pølse og en øl eller vand. 

Vi havde annonceret på vores 
hjemmeside med lokale annoncer, 
plakatopslag og med rundsending af 
flyers i Rørvigområdet.

I al beskedenhed kan vi tillade os 
sige, at det var en dundrende succes 
med et besøgstal på op imod et halvt 
tusinde og en meget god stemning 
godt hjulpet af et fortræffeligt som
mervejr.  Vi har fået mange meget 
positive tilbagemeldinger, og især var 

DEN 15. JUNI, SAMME DAG SOM DANSK MØLLEDAG, HVOR MANGE 
MØLLER LANDET OVER VAR ÅBNE FOR BESØG, ÅBNEDE VI MØLLEN FOR 
OFFENTLIGHEDEN, MEN PÅ EN HELT NY MÅDE.

RØRVIG MØLLE ÅBENT HUS ARRANGEMENT · AF BO BRÆSTRUP
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vi glade for, at så mange fastboende 
Rørvig’ere besøgte arrangementet. 
Folk kunne veksle ind og ud mellem 
møllen og boderne eller blot sætte 
sig i græsset med en øl og lytte til 
musikken. I møllen havde vi opsat 
oplysningsplakater om møllens hi
storie og opbygning, og kommunen 
havde udlånt flagstænger og flag. 
Der var lokale heste til glæde for 
børnene, demonstration af slåning 
med gamle leer, tegningsmateriale 
til børnene som forevigede møllen 
i flere variationer. Der kunne købes 
honning, kager, økologiske gårdpro
dukter, olie/eddiker, urter, keramik, 
malerier, akvareller, glasvarer og 
meget mere. Kernedansk sommeridyl 
i Rørvig!

Ideen var undfanget af vores be
styrelsesmedlem Marianne Ek, og 
Marianne var hovedkraften bag 
successen med koordinering af de 
mange ting, som skulle på plads for 
at få det hele til at spille. Som Mari
anne udtalte i en artikel i Nordvest
nyt om arrangementet og de mange 
besøgende: ”Det havde vi ikke regnet 
med. Vi har jo aldrig prøvet det her 
før. Det er rigtigt godt for de mindre 
samfund, at vi har den her slags 

RØRVIG MØLLE ÅBENT HUS ARRANGEMENT · AF BO BRÆSTRUP

begivenheder at samles omkring”.
Vi skylder en stor tak til stadehol
derne og musikerne, som var med til 
at skabe den gode stemning og tak 
til aktiv hjælp fra vores bestyrelse og 
møllelauget, især Ove Klaumann, 
vores formand Henrik Larsen, Susse 
Brandt, Flemming Hansen og til 
møllens nabo Birgit Johansen. 
Endelig tak til Simon Christiansen, 
som til lejligheden havde doneret 
og opsat nye døre til afløsning af de 

Stemningsbilleder fra et vellykket åbent 
hus arrangement den 15. juni. Godt 
vejr og masser af glade mennesker.
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Hundested-Rørvig Færgefarts nye færge er
allerede blevet en velkendt del af Rørvigs
identitet. Færgens første officielle møde med
Rørvig skete med præsentation og åben
færge arrangement den 4. maj i år. Færgen
kunne ved indsejlingen til Rørvig Havn ikke
undgå at føle sig velkommen med en over-
vældende modtagelse af flere hundrede ven-
tende og flagende gæster. Efter behørig
musiceren overbragte Rørvig Handels- og
Håndværkerforening og Rørvig Foreningsråd,
repræsenteret ved henholdsvis Einar Olsen
og Otto Graham, et indrammet eksemplar af
Foreningsrådets nyoptrykte ældre turistpla-

kat af den velkendte gamle Rørvig-færge til
selskabets direktør Bo Andersen og besty-
relsesformand Kennie Kjeldsen, og borgme-
ster Thomas Adelskov bød også færgen vel-
kommen. Essensen i budskabet fra talerne
var, at færgefarten er livsvigtig for Rørvig, og
derfor er den nødvendige fornyelse et godt
tegn på bestræbelserne på færgedriftens
fortsatte beståen. Omvendt er det vigtigt for
færgens levedygtighed, at vi alle bruger den
så meget som muligt.

MØLLEBAKKEN 11
4581 RØRVIG
TLF. 59 91 91 82

www.malerhn.dk 

Malerfirmaet
HANSEN &
NIELSEN ApS
- et team af dygtige faglærte 
medarbejdere, parate med stor erfaring,
og hvor ethvert arbejde altid 
er i de bedste hænder.

"Isefjord" 
- den nye Rørvig færge i historisk perspektiv

8

Af Bo Bræstrup
Foto: Bo Bræstrup
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gamle og faldefærdige. Resten af 
møllen venter spændt på at få samme 
behandling.

Så alt i alt kan vi konkludere, at der 
med god sandsynlighed er skabt en 
ny tradition omkring møllen. Vi vil 

helt sikkert prøve at gentage ekspe
rimentet.
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DYBESØ-TANGEN.
Et større stykke af brinken på Rør
vig By og Lands fredede naturgrund 
på Dybesøtangen blev borteroderet 
ved Bodilstormen i december. 
Stormfloden var ekstrem, men årsa
gen til gennembruddet på dette sted 
er sandsynligvis, at lodsejergruppen 
og dens rådgivere, som i 1990 med 
deltagelse af Rørvig Naturfrednings
forening gennemførte en af Kyst
direktoratet godkendte kystsikring 
på stedet, ikke fulgte advarslerne 
fra Dansk Hydraulisk Institut. Af 
besparelseshensyn placerede man 
bølgebryderne for tæt på land foran 
selve sommerhusene. Bølgerne 
når derfor ikke at brydes mellem 
bølgebryderne ved bl.a. foreningens 
grund, og man hindrer samtidig 
den naturlige transport af ral langs 
kysten. De godkendte bølgebrydere 
og stenpakningen til beskyttelsen 
af brinken ligger ikke på Rørvig By 
og Lands grund, men på en særskilt 
strandparcel foran alle grundene. 
Det er altså et fælles anliggende, 
hvor det ikke har væsentlig betyd
ning, om Rørvig By og Land genop
retter sin sandbrink.

Rørvig By og Land er grundlæg
gende af samme opfattelse som 
Naturstyrelsen og Danmarks Na
turfredningsforening, at naturen må 
gå sin gang på en fredet naturgrund, 
hvor der ikke er noget økonomisk 
beskyttelsesformål. Foreningen 
modsætter sig dog ikke sommerhus
ejernes beskyttelse af Dybesøtangen 
på grund af de menneskeskabte vær
dier på naboejendommene og i det 
bagved liggende sommerhuskvarter, 
så længe disse foranstaltninger ikke 
skader den omliggende natur.

KYSTBESKYTTELSEN.
Rørvig By og Land medvirker i en 

KYSTBESKYTTELSEN 
VED KATTEGAT

initiativgruppe, hvor man drøfter 
en samlet løsning på kystsikringen, 
som også omfattede de to ødelagte 
sommerhuse på Flyndersøtangen. 
Det er vor indstilling i forbindelse 
med vor medvirken, at det skal ske 
uden skade på den beskyttede natur. 
Efter vor opfattelse har den isolerede 
kystsikring af sommerhusene skabt 
turbulens og hindret materialevan
dring, hvilket har fremkaldt gen
nembrud af strandvoldene i Natura 
2000området. Her accepterer vi 
kystsikring af naturen i det omfang, 
det drejer sig om at afbøde konse
kvenserne af menneskelige fejlindgreb 
– dvs., at vi accepterer raltilførsel og 
etablering af stenrev. Ødelæggelsen 
af strandvoldene kan hurtigt resultere 
i borterosion af det sandede Natura 
2000område bagved. Senere vil man 
utvivlsomt foretage sikring af vejen 
og sommerhusene bag Flyndersø – og 
så forekommer det mere fremsynet at 
sikre en mere naturlig og hensigts
mæssig proces ved stranden i Natura 
2000området allerede nu.

HUSENE PÅ FLYNDERSØ-TANGEN.
Bodilstormflodens ødelæggelse af 
de to sommerhuse på Flyndersøtan
gen inden for Natura 2000områdets 
strandbeskyttelseslinje giver anled
ning til særlige overvejelser. Begge 
huse har tidligere været ødelagt og lå 

nu ved de reducerede grundstykkers 
sydligste skel. Raltilførsel vil kunne 
kompensere og modvirke ødelæg
gelsen af strandvoldene, men vil ikke 
hindre ødelæggelse af husene og 
overskylning ved fremtidige kraftige 
storme. Det er åbenlyst, at en gen
opbygning ikke vil kunne ske uden 
opbygning af yderligere stenøer mv., 
som måske endda på et tidspunkt vil 
blive afskåret fra lovlig vejforbindelse 
via land. Det vil efter vor opfat
telse være en af de situationer, hvor 
afvejningerne i Lov om Kystbeskyt
telse på grund af de mange beskyt
telseshensyn i området ikke giver 
mulighed for de nødvendige tilla
delser, som kræves for at foretage en 
forsvarlig genopførelse og reetable
ring af en lovlig kystbeskyttelse. Vi 
har sammen med DN Odsherred 
opfordret Danmarks Naturfred
ningsforenings ledelse om at se på 
problemerne. Man har herfra sendt 
et brev til Odsherred Kommune, 
Naturstyrelsen og Kystdirektoratet 
om, at man finder det i strid med 
beskyttelseshensynene i det fredede 
Natura 2000område at genopføre 
i denne situation. Under normale 
omstændigheder ville det have været 
accepteret, at husene blev liggende 
uændret – men som konsekvens af 
Bodilstormflodens ødelæggelser bør 
husene genopføres et andet sted.

KYSTBESKYTTELSEN VED KATTEGAT · AF TROELS BRANDT

Bruddet på kystbeskyttelsen ved RVBL’s grund ved Dybesø.
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NY CAFÉ 
I RØRVIG

NY CAFÉ I RØRVIG

Hanne Bjerregaard, der sammen 
med sin mor Tove har drevet cafeen 
på Toldbodvej, er flyttet til Ba
gerstræde 3 og åbnet ny café med 
navnet Café Freja.

Hanne fortæller, at man har valgt 
at flytte cafeen for at opnå bedre 
synlighed og udendørsfaciliteter. Der 
er stor opbakning i lokalsamfundet, 
som sætter pris på, at der vil være 
åbent hele året. Cafeen satser på 
kvalitet, og det skal være hyggeligt 
at spise en brunch eller sandwich og 
nyde en kop god kaffe, fadøl eller 
anden drikkevare.

Der sælges gode chokolader fra 
Frellsen og Michelsen samt kva
litetsvine fra Skjold Burne. Hvis 
man er til is, så kan man købe god 
italiensk is.

Cafeen er åben alle dage fra kl. 
11 – 21, så der er rig mulighed for 
at lægge turen forbi, slutter Hanne 
Bjerregaard.

Indkaldelse til generalforsamling
DER AFHOLDES ORDINÆR GENE-
RALFORSAMLING FREDAG, DEN 15. 
AUGUST 2014 KL. 19.30 PÅ KUR-
SUSCENTRET, NØRREVANGSVEJ.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen er der 

foredrag med Einar Olsen, Rørvig, 
som vil fortælle om Rørvigs ud
vikling, som han har oplevet den, 
og hvor han mener, at udvikling vil 
bringe Rørvig hen i fremtiden.

Foreningen er vært med kaffe og kage.

Vel mødt
Einar Olsen

SHOP’N GO FRA TANKEN PÅ TOLD-
BODVEJ ER BLEVET TIL CAFÉ FREJA 
I BAGERSTRÆDE 20. JUNI 2014.
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LOKALE AKTIVITETER 
TURE I RØRVIG OG NAKKE
NAKKEHAGE-TUR INSPIRATIONSTUR TIL HUNDESTED

BYVANDRING I RØRVIG:
I samarbejde med
»Den gode historie« / Kjeld Jensen.
Lørdag den 5. juli  kl. 10 – 12.30
Torsdag den 17. juli  kl. 19 – 21.30
Søndag den 27. juli  kl. 10 – 12.30
Tirsdag den 16. okt. kl. 10 – 12.30
Mødested: Det lille lodshus på havnen.
DELTAGERPRIS KR 50,-

BYVANDRING I NAKKE BY:
Onsdag den 9. juli kl. 16 – 18.00.
Mødested: Busrundkørslen i Nakke.
Rundviser: Ove R. de Klaumann.
Der bliver mulighed for at runde
turen af med et måltid eller en for
friskning på Café Maarbjerggaard.

CYKEL/VANDRETUR
VED NAKKEHAGE:
Onsdag den 30. juli kl. 16.30.
Mødested: Rørvig Mølle.
Varighed 23 timer.
Oplev næsten ukendte stier langs
stranden og besøg Oves frugtplan
tage.

INSPIRATIONSTUR TIL HUNDESTED:
Tirsdag den 1. juli.
Mødested: Færgekontoret i Rørvig kl.
9.45. Efter sejltur til Hundested
mødes vi med nogle af ildsjælene bag
de mange initiativer, der har gjort
Hundested Havn til en levende at
traktion.
Besøg ved forskellige aktiviteter.
Tilskud til færgebilletten.
Varighed 34 timer inkl. færgetur.

TUR TIL ÆBLEMOSTERI:
Besøg hos Ove Klaumann under 
mostarbejdet. Nærmere tidspunkt i
høstsæsonen vil blive opslået på
vores hjemmeside samt ved opslag.

MØD OS I DET LILLE LODSHUS:
Mød bestyrelsesmedlemmer til en
snak om Rørvig og vores aktiviteter.
Se og køb nogle af vore mange ting
om Rørvig. Se åbningstider her:

 Lørdag  5. juli  11 – 14
 Søndag  6. juli  15 – 17
 Lørdag 12. juli  11 – 14
 Søndag 13. juli  15 – 17
 Lørdag 19. juli  11 – 14
 Søndag 20. juli  15 – 17
 Lørdag 26. juli  11 – 14
 Søndag 27. juli  15 – 17
 Lørdag  2. aug  11 – 14
 Søndag  3. aug 15 – 17

HJEMMESIDEN:
Følg med på hjemmesiden
www.rvbl.dk, hvor du også kan 
melde dig ind.
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RØRVIG BY OG LAND
NATUR, KULTURMILJØ OG LOKALHISTORIE

Foren ingen R ør v ig  By  og  La nd e r  da nnet  i  2 012 ved  en  f u s ion  a f
Beva r ing s foren ingen for  R ør v ig  Sog n og  R ør v ig  Nat u r f red n ing s foren ing

LOKALE AKTIVITETER
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PÅ BESØG HOS
KUNSTNEREN JOHN RUD
I DET BAKKEDE LANDSKAB OMKRING SKAMLEBÆK RADIOSTATION HUSE-
RER BILLEDHUGGEREN JOHN RUD. JEG ANKOMMER TIL DET IDYLLISKE STED 
AKKOMPAGNERET AF GOD GAMMEL BLUESMUSIK FRA STORE HØJTALERE. 
BYDES VELKOMMEN OG BLIVER STRAKS HVIRVLET IND I JOHN RUDS 
MANGE KANTEDE VERDEN.

Den alsidige kunstner demonstrerer 
musikaliteten i denne store industribe-
holder, der er formet til et spændende 
musikinstrument.

Se mere på www.johnrud.dk.

På det gamle Asnæs Teglværk mellem Høve og 
Fårevejle Kirkeby står færdige skulpturer samt 
kæmpe granitblokke til kommende projekter.
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John Rud er meget gæstfri og enga
geret i sine gøremål. Både skulpturelt, 
billedmæssigt og musisk. Og så alle de 
andre ting man ikke kan sætte ord på. 
Parcellen en stor installation. Ude og 
inde sender figurer og billeder signaler, 
som fortæller, at vi har at gøre med et 
meget aktivt menneske. Samtidig står 
køkkenhaven velholdt med sine mange 
urter, som kokkereres med de fisk, han 
fanger fra sin båd i Sejerø Bugt.

Jeg bad John om en titel til den skulp-
tur, han her står ved. Og da han godt 
kan lide at ”skrue” tekster sammen, kom 
denne tekst: ”Still going strong. -Sol-
vogn lavet i Odsherred i modsætning 
til den gamle, der kun var pålagt guld, 
stjålet i udlandet og smidt i mosen, da 
de fandt ud af, at den ikke virkede, – og 
der skulle den være blevet.”

En kreativ skulpturpark omgiver huset på Sejerøvej 25 i Skamlebæk.

Vi gør fra starten opmærksom på, at
man ikke bare kan skrue tiden 50 år til-
bage. Dengang var sommerhuskvarteret
omkring Højsandet nyanlagt med små
træer. Nu er de vokset op i Højsandets
højde over omgivelserne. Stiller man sig
på det højeste punkt, ser man ud over
en skov, hvor grantoppe spærrer for
udsigten til havet - et enkelt sted kan
man skimte nogle træer på Nakke og
bakkerne bag Nykøbing. Måske kan
grundejerforeningerne få nogle af deres
medlemmer til at fælde, da de mange
høje træer i haver og på sommerhus-
grunde under alle omstændigheder er en
uskik af nabohensyn. De nærmeste
træer vil dog blive fældet, og det vil
under alle omstændigheder give et åbent
kig mod vesthimlen og solnedgangen.

Naturgenopretningen har først og frem-
mest til formål at åbne et stykke skrå-
ning mellem den vestlige sti og stien på
toppen, så man kan få indtryk af dimen-
sionerne på denne usædvanlige indlands-
klit. Samtidig genskabes noget af den
oprindelige overdrevsvegetation. Planen
er derfor at rydde lidt over 0,5 ha skov

på vestsiden af det højeste sted, hvor
man vil bevare enkelte typiske over-
drevstræer samt nogle af Højsandets
karakteristiske skovfyr. Der vil blive
skabt en jævn overgang fra skov til lys-
ning.Antageligt vil der igen blive sat en
bænk ved den øvre sti på dette sted.

Tækkefirmaet

Max Akselbo
Fjordvænget 15

4581 Rørvig
Tlf./fax 59 32 42 52
Mobil 21 29 77 07

m.akselbo@hotmail.com

Af Troels Brandt
Foto:Troels Brandt

Postkort ca. 1915 
- Udsigt mod Kattegat
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man ikke bare kan skrue tiden 50 år til-
bage. Dengang var sommerhuskvarteret
omkring Højsandet nyanlagt med små
træer. Nu er de vokset op i Højsandets
højde over omgivelserne. Stiller man sig
på det højeste punkt, ser man ud over
en skov, hvor grantoppe spærrer for
udsigten til havet - et enkelt sted kan
man skimte nogle træer på Nakke og
bakkerne bag Nykøbing. Måske kan
grundejerforeningerne få nogle af deres
medlemmer til at fælde, da de mange
høje træer i haver og på sommerhus-
grunde under alle omstændigheder er en
uskik af nabohensyn. De nærmeste
træer vil dog blive fældet, og det vil
under alle omstændigheder give et åbent
kig mod vesthimlen og solnedgangen.

Naturgenopretningen har først og frem-
mest til formål at åbne et stykke skrå-
ning mellem den vestlige sti og stien på
toppen, så man kan få indtryk af dimen-
sionerne på denne usædvanlige indlands-
klit. Samtidig genskabes noget af den
oprindelige overdrevsvegetation. Planen
er derfor at rydde lidt over 0,5 ha skov

på vestsiden af det højeste sted, hvor
man vil bevare enkelte typiske over-
drevstræer samt nogle af Højsandets
karakteristiske skovfyr. Der vil blive
skabt en jævn overgang fra skov til lys-
ning.Antageligt vil der igen blive sat en
bænk ved den øvre sti på dette sted.
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John Rud er multikunstner. Selv kalder 
han sig attituderelativist. Nogle af 
skulpturene fungerer også som mu
sikinstrumenter og har været med i 
”koncerter/performance”.

I Rørvig er der to steder med John 
Ruds skulpturer:  Ved Rørvigcentrets 
indgang samt på Bygaarden i Løv
stræde 4 en mindre skulptur med titlen 
”Vespa Grapo”. 

PÅ BESØG HOS KUNSTNEREN JOHN RUD · TEKST OG BILLEDER AF FLEMMING HANSEN



Mægler Mæglersen

Er det svært at sælge 
sit fritidshus?

Det kommer an på,
hvem du spørger.

Har du et fritidshus, du vil sælge? Så har vi højst sandsynligt en køber. Lige nu oplever vi nemlig stor efterspørgsel på
alle typer fritidshuse,  og derfor er det et rigtig godt tidspunkt, hvis du skal sælge. Kontakt os på tlf.   for en

uforpligtende snak, og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med dit boligsalg.
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