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KÆRE medlem

BERETNING · AF ANDERS HOLST

FORMANDENS BERETNING OM 
FORENINGENS LIV
Udgaven af Rørvig By og Land du 
læser her, er tonet i kunstnerisk ret-
ning. Dels følger med bladet en folder 
fra aktivitetsudvalget ”I Kunstnernes 
Fodspor”, der gør det let at gå på op-
dagelse i den Rørvigske kunsthistorie, 
dels indeholder bladet en artikel om 
Rørvig-maleren Johannes Britze. 

Foreningen er med i skabelsen af den 
retrospektive udstilling om Britze, der 
åbner med fernisering for blandt an-
dre RVBL’s medlemmer lørdag den 
11. september 2021, klokken 15.00 og 
vi håber at artiklen bliver den første i 
en række kunsthistoriske Rørvig-por-
trætter. 

Rørvigs kunsthistorie en mental skat-
tekiste vi forsigtigt letter låget på og 
vi håber over tid at lette låget endnu 
mere, så alle de mange kostbare kunst-
juveler og anekdoter fra området, kan 
løftes frem i lyses, drejes og betragtes 
fra stadigt nye vinkler. 

Du kan også læse om udvalgenes ar-
bejde – og der sker ganske meget i 
denne tid. Som mange sikkert vil have 
det med familierelationer, venskaber 
eller arbejdsforhold i denne tid, så har 
genåbningen sat gang i butikken, og 
lige så vel som vi på andre områder kan 
have en fornemmelse af at være i gang 
med at indhente det forsømte, således 
sætter foreningens udvalg også turbo 
på mødeaktiviteten. 

MØLLEN RESTAURERES OG DIA-
LOG MED KOMMUNEN 
ET udvalg har dog opnået særlige 
resultater og skal fremhæves her på 
pladsen. Mølleudvalget har været 
særligt intensivt beskæftiget gennem 
mange måneder – også under nedluk-
ningen – med at forberede restaure-

ringen af Rørvig Mølle. Udvalget har 
arbejdet på højtryk både med finan-
siering, planlægning og konkret re-
staureringsarbejde og sikret den fulde 
finansiering af foreningens ejendom 
Rørvig Mølle, hvor kronen på værket 
blev en fornem donation på mere end 
2,7 millioner kroner fra AP Møller og 
Hustru Chastine McKinney Møllers 
Fond til almene Formaal. Vi er i for-
eningen selvsagt meget taknemmelige 
for den betragtelige og generøse støtte 
fra fonden.

Når donationen blev en realitet, er det 
blandt andet fordi projektstyringen 
på restaureringen er eksemplarisk og 
fordi Møllelauget er gået så aktivt til 
værks både med at hverve medlemmer 
og med at engagere og aktivere med-
lemmerne. Udvalget og Lauget er inde 
i en meget krævende arbejdsperiode, 
der kalder på daglig aktivitet, løbende 
opfølgning og forhandling af aftaler. 
Det er et beundringsværdigt arbejde 
alle omkring møllen udfører i denne 
tid. 

Den fulde finansiering sikrer dels re-
staureringen, men betyder også at vi 
i foreningen rettidigt kan begynde at 
fokusere på det konkrete formidlings-
arbejde der skal i gang når møllen står 
færdig. Mølleudvalget har derfor taget 
hul på skitseringen, og arbejder forelø-
bigt med en idé om en skolestue og et 
nødvendigt handicaptoilet. 

INDKALDELSE TIL GENERAL-
FORSAMLING OG FORSLAG TIL 
ÆNDRING AF VEDTÆGTER
I bladet finder du også indkaldelserne 
til den ordinære generalforsamling, 
der afholdes på Sognegården den 6. 
august 2021 klokken 19.30 – samt en 
efterfølgende – og antaget afholdt – 
ekstraordinær generalforsamling 27. 
august 2021 også klokken 19.30. Den 

ekstraordinære generalforsamling be-
ror på at vi ved den ordinære general-
forsamling skal stemme om et forslag 
til ændring af vedtægten, der i fald det 
vedtages, skal godkendes af en efter-
følgende generalforsamling. 

Forslaget til revideret vedtægt er som 
efterspurgt af generalforsamlingen i 
2019, udarbejdet af en Arbejdsgruppe 
bestående af de forslagsstillere der i 
2019 stillede eget forslag om ændring 
af vedtægten, og bestyrelsesmedlem-
mer. Generalforsamlingen gav i 2019 
gruppen i opdrag at udarbejde et fæl-
les forslag til en ny vedtægt, hvilket nu 
er lykkedes. Arbejdsgruppen er efter 
halvandet års arbejde nu i fuld enighed 
nået i mål med et forslag til en moder-
niseret vedtægt for foreningens virke. 
Du kan i midterste sider af dette blad 
læse vedtægtsforslaget. Sammenlig-
ning med den gamle vedtægt forefin-
des som en pdf på hjemmesiden.

TAK FOR DETTE ÅRS ARBEJDE I 
BESTYRELSEN
Jeg vil slutteligt gerne benytte lejlighe-
den til at takke bestyrelsen for enga-
geret og konstruktivt arbejde på mø-
der og i udvalg over året der er gået. 
På trods af Corona-restriktioner har 
aktiviteten og resultaterne på mange 
måder været imponerende, og jeg ser 
frem til en generalforsamling, hvor 
vi forhåbentlig kan samles om ved-
tagelsen af en revideret vedtægt, der 
udover at skærpe formuleringerne af 
foreningens virke, også understreger 
at foreningen skal leve videre i et de-
mokratisk og digitaliseret samfund
Anders Holst. Formand

Anders Holst, 
Foreningens Formand



INDKALDELSE TIL ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

DER AFHOLDES GENERALFORSAMLING FREDAG, DEN 6 AUGUST 2021 KL. 19:30 
I RØRVIG SOGNEGÅRD, SØNDERVANGSVEJ 45

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
 Bestyrelsen foreslår Søren Hougaard.

2.  Aflæggelse af beretning for det forløbne år
 Formanden aflægger året beretning til godkendelse. 
 Udvalgene redegør supplerende for årets begivenheder

3.  Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år
 Kassereren forelægger til godkendelse det reviderede regn-

skab

4.  Forelæggelse af budget samt fastsættelse af med
lemskontingent for det kommende regnskabsår

 Bestyrelsen foreslår kontingentet fastsat til 250 kr.

5.  Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse
 Bestyrelsen anbefaler vedtagelse af en ny vedtægt i henhold 

til vedlagte forslag af 5. oktober 2020.
 Vedtægtsforslaget er indlagt i dette blad. Fra foreningens 

hjemmeside kan der downloades en pdf med en sammen-
ligning paragraf for paragraf af den eksisterende og den nye 
vedtægt.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessup
pleanter

 Bestyrelsesmedlemmerne Adam Hey, og Hans Normann. 
Bestyrelsesmedlemmerne Flemming Hansen, Marianne Ek er 
udtrådt i løbet af året og suppleanterne Willy Dahl og Anne 
Bornø er indtrådt i stedet og ønsker genvalg. Hanne Winter 

udtræder ved generalforsamlingen.
 Lene Hjort, Erik Pedersen og Søren Riiskjær er ikke på valg 

ved denne generalforsamling. Kim Vestergaard Hansen 
(valgt 2020 for 1 år) ønsker genvalg.

 Anders Holst, Otto Graham og Einar Olsen ønsker genvalg.
 Bestyrelsen ønsker bestyrelsen reduceret til 9 personer, 

inklusive formanden, og foreslår derfor, at generalforsam-
lingen foretager de ønskede genvalg, men ikke foretager 
nyvalg. (Bestyrelsen vil herefter bestå af Holst, Dahl, Bornø, 
Hjort, Pedersen, Riiskjær, Vestergaard, Graham og Olsen, i 
alt 9 personer. Vedtægtsforslaget foreslår ligeledes en be-
styrelse på 9 personer).

 Valg af bestyrelsessuppleanter
 Svend Kirkegaard-Sørensen og Lasse Braae er udtrådt i løbet 

af året.
 Bestyrelsen fremlægger ikke forslag til nyvalg. (Der skal væl-

ges 2 suppleanter ved opstilling i salen).

7.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 De nuværende revisorer, Majken Nevermann og Sune Asrild 

og revisorsuppleanten, Ove de Klaumann er valgt til general-
forsamlingen i 2022.

8.  Eventuelt
 Mølleudvalget viser seneste udgave af Møllefilmen og er til 

rådighed for spørgsmål vedrørende møllens restaurering.
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EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING

FREDAG, DEN 27 AUGUST 2021 KL. 19:30 I RØRVIG SOGNEGÅRD, SØNDERVANGSVEJ 45

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
 Bestyrelsen foreslår Søren Hougaard.

2.  Bestyrelsens forslag om endelig vedtagelse af en 
ny vedtægt i henhold til vedlagte forslag af 5. okto
ber 2020

 Formanden redegør for afstemningsresultatet ved den ordi-

nære generalforsamling der afholdtes den 6. august 2021, 
og sætter forslaget til afstemning. Vedtægtsforslaget er ind-
lagt i dette blad. Fra foreningens hjemmeside kan der down-
loades en pdf med en sammenligning paragraf for paragraf 
af den eksisterende og den nye vedtægt.

3.  Eventuelt.

UNDER FORUDSÆTNING AF, AT DEN FORELIGGENDE VEDTÆGTSFORSLAG AF 5. OKTOBER 2020  
VEDTAGES PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 6. AUGUST 2021
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NYT FRA UDVALGENE

AKTIVITETSUD
VALGET:
”… I kunstnernes fodspor”. Rørvig 
By og Land formidler løbende den 
historie, der knytter sig til Rørvig. 
Dette gælder også fortælling om de 
kunstnere, der gennem tiden har vir-
ket i Rørvig. Foreningen har i år ud-
formet en ny folder ”…I kunstnernes 
fodspor”. Den er vedlagt det blad De 
nu har modtaget.

I turfolderen gives en kort introduk-
tion til en række af kunstnerne. In-
gen nulevende kunstnere er med, og 
de omtalte omfatter både malere, for-
fattere og komponister – og en enkelt 
sportsjournalist!
Folderens tekst er skrevet af Kjeld 
Jensen og den grafiske udformning 
udført af Flemming Hansen. 

INFO-stander. I bladet december 
2020 blev der orienteret om planerne 
om opsætning af INFO-standere ved 
udvalgte seværdigheder i Rørvig. For-
målet er at skabe øget opmærksom-
hed og sikre større viden om foreløbig 
disse otte seværdigheder i selve Rør-
vig by: Tingstedet ved vandposten, 
Brønden i Strædet, ”Peters Hus”, 
Rørvig Mølle, Den Hornede Mine, 
Lodsoldermandsgaarden – samt ved 
Saxild skulptur ”Ung Kærlighed”.

P.t. afventes tilladelser fra Odsherred 
Kommune til opsætningen. Derefter 
kan udformning af skilte og standere 
og dialog med ejendommenes ejere 
gå i gang. Nordea-Fonden støtter for-
eningen med 10.000 kr. 

Adam Hey, 
Udvalgsformand 

BY OG HAVNEUD
VALG:
By og Havneudvalget har igangvæ-
rende aktiviteter, der sigter mod at 
få Rørvig til at fremstå pænere og vel 
vedligeholdt. De væsentligste aktivi-
teter er:

Dialog med Odsherred Kommune 
omkring "forskønnelses tiltag". Vi er 
i dialog omkring muligheden for, at 
lokale i regi af RVBL og koordineret 
med kommunen, kan foretage mindre 
oprydnings- og vedligeholdelsesar-
bejder, der vil få Rørvig til at være vel 
vedligeholdt. 

Udvalget har henvendt sig til byråds-
medlemmerne, med opfordring til at 
genetablere en økonomisk pulje til 
tilskud til bevaringsarbejde på fre-
dede og bevaringsværdige bygnin-
ger. Udvalget har skrevet til hvert 
byrådsmedlem, og har fået positive 
tilbagemeldinger fra flere, herunder 
fra borgmesteren, der har takket for 
forslaget og meddeler, at han vil tage 
det op med byrådets partier. Vi for-
venter opbakning i Byrådet. 

Udvalget har henvendt sig til Kom-
munen vedrørende høring i relevante 
byggesager i Rørvig. Indtil 2017 blev 
RVBL hørt i byggesager, der vedrørte 
Rørvig by og inden for foreningens 
formål. Af ikke kendte årsager op-
hørte denne høring, og vi er i dialog 
med kommunen for igen at blive hørt. 

Udvalget udarbejder en folder om 
Rørvigs historie, der i kort form for-
tæller om Rørvigs historie, viser vej 
til de fredede og bevaringsværdige 
huse i foreningens område, og sam-

tidig giver inspiration til, hvordan 
ejendomsejerne kan medvirke til at 
bevare Rørvig. Der vil bringes uddrag 
af bestemmelserne i den bevarende 
lokalplan. Folderen tænkes uddelt 
flere steder i byen, til ejendomsejere 
samt hos byens ejendomsmæglere. 

I udvalget håber vi vore tiltag bliver 
godt modtaget. Har du lyst til at være 
med, eller har du en god ide, så kon-
takt udvalget. I fællesskab kan vi ud-
rette meget!

Erik Pedersen, 
Udvalgsformand

LANDUDVALGET:
Landudvalget har ikke holdt fysiske 
møder i det forløbne år. Det forven-
tes, at vi afholder et par møder i løbet 
af sommeren og vi venter at kunne 
øge vores aktiviteter.

Aktivitetsplanerne er: 
Høringssvar: Landudvalget har ind-
sendt et høringsvar i oktober 2020 
vedrørende landzonetilladelse af en 
mobilantennemast på Nørrevangsvej 
115, hvor det planlægges at rejse en 
42 meter høj antennemast i gitterkon-
struktion på toppen af Nørrevang. 
Foreningen har givet udtryk for, at 
der er forståelse for at der ønskes en 
god mobildækning. Alligevel ønsker 
foreningen med høringssvaret at gøre 
opmærksom på, at kommunen bør 
søge alternative løsninger af følgende 
årsager: Synlighed og medholdelig-
hed efter Naturklagenævnets tidli-
gere afgørelse. Masten skal ligge på 
Nørrevangs højdedrag på 22,5 meter 
og vil således nå 65m i højde. Den vil 
blive synlig over hele Nørrevang, fra 

NYT FRA UDVALGENE
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NYT FRA UDVALGENE

Skansehageområdet og fra Isefjorden, 
herunder fra færgen og sandsynligvis 
også fra Dybesøtangen. Vi afventer 
Kommunens afgørelse.

Lokalplaner: Landudvalget har også 
indsendt høringsvar i forbindelse med 
planstrategi 2020 – kommunalplan 
2021-2033. Der er fortsat en række 
sommerhusområder der ikke er regu-
leret af lokalplaner. Det er afgørende 
for fastholdelsen og udviklingen af 
Rørvigs attraktionsværdi, at fokus 
fastholdes på sommerhusområdernes 
karakteristika, og særlige æstetik. 
Det er vigtigt at husenes omgivelser 
anlægges i overensstemmelse med de 
naturværdier som områderne. 

Der er generelt en værdifuld vege-
tation i sommerhusområderne og 
foreningen foreslår derfor, at som-
merhusområderne omfattes af lokal-
planer.  

Dialog om affaldssortering med 
kommunen. Affaldssorteringen i 
sommerhusområderne bør udvik-
les. Det er vigtigt at det bliver en 
kvalitetsudvikling. Som det er nu, 
organiseres affaldssorteringen ved 
husstandssortering og brug af gen-
brugspladsen – med enkelte stationer 
til aviser og flasker. Det bør undersø-
ges om ikke strategisk placering af af-
faldssorteringsstationer kan fungere 
som affaldssortering i sommerhus-
områderne. Udvalget har risikoen for 
uhumske og grimme områder for øje. 
Sådanne stationer skal vedligeholdes 
og en oprydnings- og opsynsindsats 
er påkrævet. Det gælder også de ek-
sisterende steder.  

Lene Hjorth. 
Udvalgsformand

FORMIDLINGS
UDVALGET:
Udvalgets mangeårige og flittige 
medlem Flemming Hansen er i løbet 
af året udtrådt. Vi er taknemmelige 
og siger tak for det betydelige arbejde 
Flemming Hansen har udført for for-
eningen, herunder også for de talrige 
artikler om sine kunstnerkolleger i 
Rørvig. Som bekendt har Flemming 
Hansen også udført foreningens logo. 
Simon Christiansen er fra denne for-
sommer indtrådt i Flemming Han-
sens sted.

Vores medlem Anne Bornø, der i 
forvejen bestyrer foreningens hjem-
meside har venligt påtaget sig det 
betydelige dag-til-dag arbejde med 
at administrere (styre) foreningens 
Facebook-konto, herunder at søge 
forhindre de mange forsøg på at be-
nytte kontoen til uvedkommende re-
klamer og private tiltag.

Formidlingsudvalget  forbereder en 
stor retrospektiv udstilling i Pakhuset 
ved  biblioteket., og en mindre bio-
grafi, over Rørvigmaleren Johannes 
Britze’s varierede kunstneriske ind-
sats. Britze skildrede Rørvig i talrige 
malerier (og et frimærke) i årene 1923 
til sin død i 1960. Han boede Nakke 
Kirkevej 11, tæt op til kirken.

Udvalget sponserer udstilling med 
faglig bistand (ikke økonomisk), Rør-
vig-historie og indsamling af malerier 
fra Rørvigfamilier og andre. 

Alle foreningens medlemmer er her-
med inviteret til fernisering den 11. 
september 2021, klokken 15.00, i 
PAKHUSET / BOK. Der vil være 
åbningstale af Jan Britze, en af Brit-

zes nevøer og der serveres et glas vin 
og lidt snacks.

Udstillingens katalog og biografien 
vil blive lagt på foreningens hjemme-
side i form af en pdf der kan hentes.

Udvalget forventer i det kommende 
år at skulle håndtere foreningens 
tryksagsdepot, der rummer mængder 
af ubrugte bøger og tryksager, der 
kan bringes til bedre nytte.

Udvalget vil i det kommende år på-
tage sig at søge foreningens forskel-
lige publikationer designmæssigt 
koordineret og vil sammen med for-
retningsudvalget og udvalgene søge 
en almindelig kvalitetsforbedring, 
hvor foreningen finder det nødigt.

Otto Graham. 
Udvalgsformand

MØLLE UDVALGET:
Mølleudvalget afrapporterer særskilt 
på side 9-10.

Einar Olsen
Udvalgsformand
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AKTIVITETER

FORENINGEN:
Fredag den 6. august 2021, klokken 
19.30 
Sognegården:
ORDINÆR GENERALFORSAM-
LING. Mølleudvalget viser seneste 
udgave af Møllefilmen og svarer på 
spørgsmål om møllerestaureringen.

Fredag den 27. august 2021, 
klokken 19.30
Sognegården: Eventuel ekstraordinær 
generalforsamling.

FORMIDLINGSUD
VALGET:
Lørdag den 11. september 2021, 
klokken 15.00
PAKHUSGALLERIET:
Fernisering/Åbning af  udstillingen 
”Rørvigmaleren Johannes Britze, 
Retrospektiv”. 

Jan Britze holder åbningstalen, der 
serveres et glas vin. Alle RVBL-med-
lemmer er inviterede. Udstillinger er 
åben til 2. oktober 2021. (Se pakhu-
sets hjemmeside). 

18. september 2021, klokken 14.00 
PAKHUSGALLERIET:
Bruno Nørdam holder foredrag om 
Britzes frimærker.

15. november 2021 
RVBL-bladet 2-2021 udkommer.

MØLLEUDVALGET:
Lørdag den 3. juli 2021, klokken 
11.00 til 17.00
Møllen: ’Geopark Festival’. ”Kunsten 
i Landskabet” er året tema.

Der skal købes billet på ’billetexpres-
sen’. Tag dit tegne/malegrej med! 
Møllebaren er åben!

Møllelauget viser rundt ved møllen, 
der er under restaurering.

Lørdag den 9. oktober 2021 
Sognegården: Møllelauget holder 
’Høstfest’, sæt kryds i kalenderen.

Oplysninger fremkommer senere på 
hjemmesiden og i Laugets nyheds-
breve.

AKTIVITETSUD
VALGET:
Sommerdage og Loppemarked
Aktivitetsudvalget holder åbent i 
Lodshuset på Rørvig Havn.

MØLLELAUGET
Møllelauget har udsendt 10 nyheds-
breve i året. Man modtager disse ved 
at melde sig på:

rorvigmollelaug@gmail.com

(Deter gratis)

KOMMENDE AKTIVITETER
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VEDTÆGTSFORSLAG

NY VEDTÆGT 2021
TILBLIVELSEN:
Foreningens nugældende vedtægt af 
7. september 2012 blev til ved det års 
sammenlægning af Bevaringsforenin-
gen for Rørvig Sogn og Rørvig Na-
turfredningsforening.

I takt med at verden forandres og for-
eningsledelser med ideer kommer til, 
opstår der også ønsker om vedtægts-
justeringer i Foreningen Rørvig By og 
Land.

Derfor er der siden 2018, på initiativ 
af et bestyrelsesmedlem, arbejdet med 
ny formulering og modernisering af 
foreningens vedtægt.

Der blev forelagt vedtægtsforslag 
på generalforsamlingerne i 2018 og 
2019, disse kunne imidlertid ikke 
nyde fremme. Generalforsamlingen 
nedsatte derfor den 26. juli 2019 en 
uafhængig arbejdsgruppe bestående 
af de hidtidige forslagsstillere og et 
antal medlemmer fra bestyrelsen. 

Generalforsamlingen vedtog opgaven 
for arbejdsgruppen, ”som i fællesskab 
udarbejder forslag til reviderede og mo-
derniserede vedtægter til behandling og 

Emil Jürs ved stiftelsen Verner Dahl Britze/Verner Dahl Flemming Hansen

vedtagelse på den næste ordinære gene-
ralforsamling”.

Arbejdsgruppen kom til at bestå af 
forslagsstillerne Tom Keller Bruun, 
Ole Wiborg og Simon Christiansen 
samt bestyrelsesmedlemmerne Otto 
Graham, Einar Olsen og Svend Kir-
kegaard Sørensen. Endvidere deltog 
suppleant Lasse Braae i arbejdsgrup-
pens første møder. Svend Kirkegaard 
Sørensen deltog i møderne 1-6, men 
opnåede ikke valg ved generalforsam-
lingen i august 2020, han blev derfor 
erstattet af bestyrelsesmedlem Erik 
Pedersen. Lasse Braae deltog ligele-
des i møderne 1-6, men forlod derefter 
foreningen. Bestyrelsesmedlem (nu 
formand) Anders Holst tilbød sig som 
moderator og han har derfor deltaget i 
alle møder. Der blev blandt medlem-
merne udpeget en sekretær. 

Arbejdsgruppen har afholdt 9 lange 
møder, men nåede ikke i 2020 at 
kunne forelægge generalforsamlingen 
sit vedtægtsforslag. 

Arbejdsgruppen vedtog og signerede 
i enighed den 5. oktober 2020 det 
her foreliggende forslag. Det er dette 

forslag bestyrelsen nu i overensstem-
melse med generalforsamlingsbeslut-
ningen den 26. juli 2019, og en enig 
bestyrelse, forelægger generalforsam-
lingen til vedtagelse.

FORSLAGETS FREMLÆGGELSE:
Arbejdsgruppen fremlægger ved-
tægtsforslaget som et dagsordensfor-
slag til vedtagelse på generalforsam-
lingen. På de følgende 8 midtersider 
af bladet er vedtægtsforslaget trykt. 
Disse sider kan udtages og medtages 
på generalforsamlingen (og hvis ved-
taget, gemmes på papir).

På hjemmesiden www.rvbl.dk ligger 
der, til download som pdf-dokument, 
en sammenligning af vedtægtsforsla-
gets tekst med den nugældende ved-
tægt fra 2012, paragraf for paragraf. 

Arbejdsgruppen har i øvrigt udarbej-
det en Dirigentvejledning (1. septem-
ber 2020), der knytter sig til vedtægts-
forslaget, men ikke er en del deraf.

SC/Arbejdsgruppens sekretær / juni 2021

ARBEJDSGRUPPEN REDEGØR FOR TILBLIVELSEN AF  
VEDTÆGTSFORSLAGET: 
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STATUS PÅ MØLLEN · AF SIMON CHRISTIANSEN

RESTAURERINGEN AF 
RØRVIG MØLLE

STATUS PÅ MØLLERESTAURE-
RINGEN:
Siden sidste nummer af bladet er Møl-
leudvalget nået langt med sit arbejde 
med møllen. Pr. 1. juni 2021 er der af 
Finansgruppen fremskaffet gavmilde 
donationer på knapt 6 millioner til 
restaureringen. Budgettet er godt 6 
millioner, inklusive foreningens egne 
midler. Dette betyder, at restaurerin-
gen er iværksat på et sikkert finansielt 
grundlag.

MØLLEUDVALGET RAPPORTERER OM RESTAURERINGS-
AKTIVITETERNE: 

Møllelauget er nået næsten halvvejs 
med den del af restaureringsarbejdet 
som indledningsvist skal præsteres 
som foreningens eget arbejde (til en 
værdi af 400.000 kr.). Det har været 
en fornøjelse at se den iver og arbejds-
vilje, der er vist af de mange laugs-
medlemmer, der medvirker. Lauget 
yder et afgørende bidrag.

Lauget har foranstaltet salg af årets 
Møllevin, hvor købmand Kurt done-

rer hele overskuddet til møllen. Det er 
en dejlig vin, drik den!

Har man lyst til at lægge lidt arbejde i 
lauget, så ring til Laugsmesteren eller 
skriv et par ord til rorvigmollelaug@
gmail.com, så vender lauget tilbage 
med forslag til indsatsen.

Det viste sig i maj måned, at for-
eningen måtte fremskynde arbejdet 
med at nedtage møllen, idet der kom 
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alarmerende meldinger om, at dele af 
vinger og tækning i dårligt vejr blæ-
ser ned på naboerne og de mennesker, 
som færdes omkring møllen. Derfor 
er nedtagning og afløftning blevet 
fremskyndet mere end et halvt år, så 
foreningen kan leve op til sit ansvar.

Møllens nye fundament er projekte-
ret og der har været afholdt licitation. 
Arbejdet er overdraget til den billigst-
bydende og det er allerede i gang. For 
at kunne udføre fundamentet, der skal 
funderes cirka 2 meter nede, er møl-
len blevet afløftet sit hidtidige fun-
dament, der stod løst på jorden. Når 
fundamentet er færdigt løftes møllen 
tilbage.

Som det ses på billedet af den fri-
lagte fodrem, er det ikke underligt, at 
møllen har være nødlidende. Denne 
sydlige samling er skredet mere end 

STATUS PÅ MØLLEN · AF SIMON CHRISTIANSEN

11 centimeter fra hinanden og 16 
centimeter udad, der er derved ikke 
forbindelse ned i fundamentet. Det er 
på høje tid, foreningen lader møllen 
udbedre og restaurere.

Møllens nyrestaurerede mølleaksel 
ligger færdigrestaureret hos mølle-
byggeren og klar til genmontering. 
De nye vinger af foreningens for-
nemme lærkestammer er grovopskå-
ret og ligger til tørring. De skal ligge 
i halvandet til to år. 
Spånene til tækning af møllekorpus 
er næsten færdige i Letland og ventes 
leveret til Rørvig efter sommerferien, 
hvor de også skal ligge til tørring. Nye 
vinduer og døre, kopier af de oprinde-
lige, er under fremstilling. 
Skallekværnsgravens kampestens-
vægge bliver omsat og nedbrudt tøm-
mer skiftes. 

Tømrermesteren begynder i juni at 
udføre en ny fodrem og ny under-
klædning til tækningen.

Den 20. juni 2021 holdt Møllelauget 
en velbesøgt national Mølledag, hvor 
60-70 medlemmer og borgere på en 
meget varm sommerdag fik fortæl-
linger om møllerestaureringen og et 
let traktement. 12 laugsmedlemmer 
sørgede for at lauget fik en succes.

FØLG DE NOTITSER, SOM 
MØLLEUDVALGET MED 
JÆVNE MELLEMRUM LÆG-
GER PÅ FORENINGENS 
HJEMMESIDE.

Einar Olsen, 
Mølleudvalgets formand
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JOHANNES BRITZE  · AF SIMON CHRISTIANSEN

UDSTILLING 
HISTORIE:
I dagene 11. september - 2. oktober 
2021 er Rørvig By og Land med-
sponsor på en omfattende udstilling 
i Pakhusgalleriet med Johannes Brit-
zes malerier, exlibris og frimærker. 
Udstillingen var tænkt som en min-
deudstilling i anledning af 50-året 
efter Britzes død i 1960. Imidlertid 
forhindrede coronapandemien dette. 
Men nu åbnes der.

RØRVIGMALEREN JOHANNES BRITZE

Stort set alle malerens billeder har 
motiver fra Rørvig og Odsherred. 
Han virkede her og havde i næsten 
40 år sommerbolig i Rørvig. Britzes 
billeder hænger derfor blandt andet i 
og er elsket i mange hjem i Rørvig og 
formentligt også i de gamle familie-
sommerhuse, der blev til i årene 1920 
til 1950erne. Mange af Britzes male-
rier blev solgt gennem boghandelen 
på Algade i Nykøbing Sj.

Jollepladsen foran Lodsoldermandsgaarden, i 1950erne

Johannes August Marius Britze fød-
tes 19. februar 1895 og døde 22. juli 
1960, og var fra 1921 gift med Inger 
Emilie Marie Blom (1895 - 1958). 
Faderen var den verdensberømte dan-
ske gravør og heraldiker Friedrich 
Britze (f. 1870), der stammede fra 
Brandenburg.

Johannes Britze blev udlært gra-
vør med højeste udmærkelse i 1914. 
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Britze ønskede derefter at blive kunst-
maler. Det blev han også - tillige med 
en fremragende gravør og grafiker. 
Han fik sin uddannelse på Kunstaka-
demiet og dimitterede i 1920.

I 1920’erne købte ægteparret en 
grund, Nakke Kirkevej 11, umiddel-
bart ved Rørvig Kirke og opførte her 
et sommerhus (nu kraftigt ombygget), 
hvor de opholdt sig hvert år fra påske 
til december.

Som faderen blev Johannes Britze 
med tiden en kendt stålstikker med 
opgaver fra hele verden og heraldiker 
af endog større kunstnerisk format 
end faderen, men også en beundret 
maler. Af sine kunstnervenner kaldtes 
Britze ”Rørvigmaleren”. 

Johannes Britze introducerede skif-
tet fra bogtryk til ståltryk for danske 
frimærker. Han blev også den sidste 
stålstikker i Danmark.

BRITZES NETVÆRK:
Odsherredmaleren Johannes Glob 
var den, der allerede i 1912 eller 13 
anbefalede Johannes Britze at søge 
til teknisk skole for at forberede sig 
til Kunstakademiets malerskole. Da 
Britze blev optaget på Kunstakade-
miets malerskole, fik han Johannes 
Glob som lærer. Her møder han også 
Globs hustru Kip Mols (Agnete Pe-
dersen Mols), som han i 1920 debute-
rer sammen med. 

Kip Mols knytter Johannes Britzes 
forbindelse til Rørvig. Kip var født 
9. april 1899 og havde sin barndom 

Galbuen i Nakke, der ses ned mod Hov Vig. Den gamle Smedje til venstre.

i Rørvig med sine forældre maleren 
Niels Pedersen Mols og hustruen 
Gerda, som i perioder boede i Rørvig 
By i årene fra 1899. Moderen kom her 
i en del år efter faderens død i 1921. 
Kip havde ungdomsvenner i Rørvigs 
blomstrende kunstnerliv og Kips for-
ældre var bekendte med Johannes 
Glob, der malede i Rørvig. Kips mor 
havde familie på Anneberg.

Inger og Johannes Britze var i be-
gyndelsen af tyverne hyppigt som-
merbesøgende hos familien Mols. De 
blev glade for Rørvig og blev gæstfrie 
værter for Kip og Johannes Glob og 
deres børn. 

Det var Kip Mols og Britze, der in-
troducerede maleren Karl Bovin for 
Kips stedsøn arkæolog og rigsarkivar 

JOHANNES BRITZE  · AF SIMON CHRISTIANSEN



 RØRVIG BY OG LAND · JULI 2021 I 13

P.V. Glob og senere overtalte ham til 
at tage Bovin med som maler og teg-
ner på Globs berømte Bahrain ekspe-
ditioner i 1960’erne.

Britze var god ven med maleren Jo-
han Spies (far til Simon Spies) og han 
hjalp denne med blandt andet at male 
det fine fortæppe i Regina-biografen, 
der viste et byperspektiv af Nykøbing 
Sj.  Johan - der var patient med ud-
gang på Statshospitalet - Simon Spies 
og Johannes Britze sås køre sommer-
ture i Rørvig i Simon Spies’s store 
åbne biler, når Spies besøgte sin far 
hver anden uge i adskillige år.

Maleren Svend Guttorm var i slut-
ningen af 1920’erne på højdepunktet 
af sit kunstneriske virke. Johannes 
Britze var sammen med Kip Mols og 
hendes stedsøn P.V. Glob, Ulf Hoff-
mann, Margrethe og Louis Levy 
samt sognerådsformand Carl Olsen  
dem, som slog en beskyttende kreds 
om den skrøbelige, men uhyre betyd-
ningsfulde maler Svend Guttorm, før 
og efter Guttorm formentligt på ma-
lerkollegernes initiativ kom til Rørvig 
i 1937 og levede her til sin død i 1958. 

Et af Britzes mest farveintense bil-
leder er malet i Guttorms forhave, 
nemlig motivet ”Galbuen i Nakke”. 

Farvebehandlingen er lidt anderledes 
end sædvanligt. Det kan tænkes, at 
Guttorm har diskuteret og trykket 
Britze lidt i sin egen retning, billedet 
er i hvert tilfælde særligt.

BRITZE: MALEREN
Det fortælles, at Johannes Britze al-
lerede som dreng var glad for at gå i 
naturen med pensel og farver. Hans 
mentorer var alle af klassisk skole, det 
smitter af på hans grafik og i de tid-
lige malerier. 

Johannes Britze malede i brydnings-
tiden efter den sterile objektivitet 
i ’Guldalderkunsten’ og den tvivl-

”Vadestedet” over Højsandet, mod Kirken.

JOHANNES BRITZE  · AF SIMON CHRISTIANSEN
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somme historicisme (til ca. 1920). 
Men i maleriet kaster Britze sig tid-
ligt helhjertet ud i ekspressionismen 
og hans værk omfatter i hans modne 
år en lang række billeder i farverig 
næsten Pastos teknik, hvor han med 
kraftfulde penselstrøg forelsket maler 
solfyldte landskaber og bybilleder. 

Britze blev ikke en naturalistisk ma-
ler, hans billeder er alligevel naturtro 
med betydelig tilstedeværelse af det 
abstrakte i naturen. Han insisterer på 
nutiden, men forankrer den i fortiden 
åndeligt og kunstnerisk. Hans modne 

værker er derved ikke en efterligning 
af en ydre objektiv virkelighed, men 
en gengivelse af en indre, subjektiv 
virkelighed. 

Britze udstillede sine arbejder på 
Kunstnernes Efterårsudstillinger på 
Charlottenborg, hvor blandt andre 
Frederiksborgmuseet købte værker. 
Britze udstillede også sine malerier 
på Den Frie og i Kunstnerforeningen 
af 18. novembers årlige udstillinger, 
hvor han var medlem siden 1935. Sta-

tens Museum for Kunst har grafiske 
værker af Britze.

De fleste malerier, der kendes, angår 
som nævnt landskab, havn og byg-
ninger i Rørvigområdet. Der er dog 
også billeder fra Nykøbing, Højby og 
Bornholm og det allersidste billede 
begyndte han at male i Jyllinge ved 
Roskilde Fjord på sin dødsdag 22. juli 
1960. 

Billedet blev ikke færdigt.

 Fra Strædet mod Skredbjerg, formodentligt cirka 1955

JOHANNES BRITZE  · AF SIMON CHRISTIANSEN
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Johannes Britze 1946. Avistegning 
af Otto C./Berlingske

BRITZE UDSTILLING FRA 11. SEPTEMBER 
- 2. OKTOBER 2021:

En retrospektiv udstilling af Britzes malerier åbnes nu på initiativ af og med 
udlån fra private ejere af Britzes malerier.

Udstillingen holdes i Pakhusgalleriet, Vesterbro Torv 4, 4500 Nykøbing Sj. Der 
åbnes lørdag den 11. september og holdes åbent til lørdag den 2. oktober 2021. 
Der er åbent mandag-torsdag klokken 12.00-16.00, fredag 11.00 – 15.00 og 
lørdag klokken 10.00 - 13.00. Søndag lukket. Der er fri entré.

Sammen med Britzes billeder vil der være eksempler på Britzes exlibris og en 
afdeling, hvor Odsherred Frimærkeklub viser Johannes Britzes frimærker.

Frimærkehistorikeren Bruno Nørdam holder lørdag den 18. september 2021, 
klokken 14.00, foredrag om frimærkekunstneren Johannes Britze.

Fernisering: Lørdag den 11. september 2021, klokken 15.00, hvor Ingeniør Jan 
Britze (Johannes Britzes nevø) holder åbningstalen. Alle RVBL-medlemmer er 
velkomne til Ferniseringen.

Udstillingen er sponsoreret af Odsherred Bibliotek, Bevaringsforeningen Rørvig 
By og Land (Formidlingsudvalget),  Odsherreds Frimærkeklub samt kuratorerne 
Simon Christiansen og Torben Arendal.

(Malerierne gengives med tilladelse af Jørn og Jan Britze. Alle er privatejede).

SC/maj 2021

JOHANNES BRITZE  · UDSTILLING

INVITATION:

 Fra venstre: Mindemærke 100 år for Thorvaldsens hjemkomst fra Rom (Efter Eckers-
berg). Våbenskjold af Britze. Ambassadør Giuseppe Sapuppo, 1943. Frimærkeforslag  
Rørvig Kirke, 1937. Søren Kierkegaard karikatur, efter Marstrand, 1910.
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