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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
Julen nærmer sig hastig, og vi kan 
igen se frem til, at dagene igen bliver 
længere. Som det ses, så har besty-
relsen besluttet at ændre på bladets 
format til A4. Dette er sket dels 
for at spare omkostninger med et 
standardiseret format og dels for at 
få mere plads til artikler og billeder 
på siderne, og dermed mere sam-
menhæng. Vi håber, at I vil tage godt 
imod det nye format, selv om man 
altid skal vænne sig til forandring.

I årets løb har der været mange 
aktiviteter, hvor vi bl.a. kan nævne 
byvandring i Rørvig og Nakke, 
cykel/vandretur ved Nakkehage og 
åben mølle dag. De fleste aktiviteter 
har været vel besøgte, og det glæder 
bestyrelsen, at der er den store 
opbakning. I 2014 er der allerede 
planlagt en række aktiviteter, som vi 
vil orientere om i næste blad og på 
foreningens hjemmeside.

Den 2. august afholdt vi general-
forsamling i Sognegården med ca. 
90 deltagere. Referatet af general-
forsamlingen ligger på vores hjem-
meside. I beretningen blev specielt 
forløbet omkring sagen med Kunst-
huset Zöega vendt. Foreningen vil 
fremover svare mere direkte på breve 
i høringssager, så misforståelser kan 
undgås. 

Med hensyn til bestyrelsesvalget 
blev Tommy Reenberg, Nørrevangs-
vej, Rørvig  indvalgt til afløsning 
for Jesper Nielsen, som udtrådte af 
bestyrelsen. Lotte Kappel-Boysen 
ønskede ikke genvalg som suppleant, 
og der blev ikke valgt anden supple-
ant i stedet. Lotte har givet tilsagn 
om at hjælpe med annoncesalget til 
bladet fremover.

I sommer har vi været på havnen og 
mødt mange medlemmer og andre 
interesserede. Der er kommet nye 
medlemmer til. Vi vil gøre en mere 
aktiv indsats for at få flere medlem-

kære medLem · aF Formand henrik Larsen

mer. Bl.a. vil vi udfærdige en lille 
folder, som beskriver de forhold i 
lokalplanen, som man skal være op-
mærksom på, når man ønsker at om-
bygge eller tilbygge på sin ejendom. 
Vi vil orientere på forkant, så alle 
kan undgå, at der udføres byggeri, 
som ikke er i overensstemmelse med 
lokalplanen og dermed efterfølgende 
skal tilpasses.

Vi har fået etableret et møllelaug 
omkring møllen, og et af de første 
resultater har været at godt 15 frivil-
lige fra lauget en lørdag i november 
trak i arbejdstøjet og fik  ryddet op 
i møllen og foretaget forskellige 
reparationsarbejder, især af møllens 
spånbelædning. Læs mere om dette i 
artiklen inde i bladet. Vi er glade for 
opbakningen til møllen. Det tegner 
godt for fremtiden.

I efteråret og i i vinter har vi haft to 
ekstreme vejrerfaringer med stormen 
i oktobet som gav rekorder i målte 
vindstød og stormen i december, som 

gav en rekord i vandstandsstigning 
med godt 2 meter i Rørvig. Stormen 
og vandstandsstigningen medførte 
store ødelæggelser og forandringer i 
Rørvigs natur, der er sket store ero-
sioner på Kattegatkysten og godt 20 
meter kyst er forsvundet på østsiden 
af Korshage, og Skansehage er også 
ændret voldsomt. Ved Flyndersø 
er to huse fuldstændigt ødelagt. På 
vores ejendom, tangen ved Dybesø er 
en stor del af skrænten eroderet væk. 
Vi vil være i dialog med de relevante 
myndigheder om følgerne af disse 
ødelægggelser. 

Vi ser i bestyrelsen frem til det nye 
år, som helt sikkert vil give os mange 
arbejdsopgaver.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et 
lykkebringende nytår.

Henrik Larsen
formand
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Udgangspunktet kan være parke-
ringspladsen ved stranden i sommer-
huskvarteret ved Nakkehage, hvor 
man bør gå rundt med uret. Det har 
den fordel, at man tager den van-
skeligste strækning først, så man har 

Nakkehage.

Vandretur 
Nakke RuNdt

mulighed for at fortryde, hvis formen 
eller strandens tilstand ikke er god 
nok. Turen er på 9,4 kilometer, hvoraf 
næsten halvdelen går på mere eller 
mindre stenet strand eller i højt græs 
uden andet end en trampesti. 

Der er adgang overalt langs ruten 
efter Naturbeskyttelseslovens §22, 
som bl.a. siger ”Strandbredder og 
andre kyststrækninger er åbne for 
færdsel til fods, kortvarigt ophold og 
badning på arealer mellem daglig lav-

Vi omtaLte i sidste nUmmer natUrstyreLsens områder Ved sLette-
mosegård som et smUkt og LettiLgængeLigt tUrområde. tUren 
rUndt om nakkes sydLige deL er Længere og betydeLigt VanskeLi-
gere, men den ViL Være anstrengeLserne Værd, hVis man er godt 
gående og har ordentLigt FodtøJ På – og den kan tages i småbid-
der med UdgangsPUnkt i de Fire ParkeringsPLadser UnderVeJs.

VandretUr nakke rUndt · aF troeLs brandt
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Skredbjerg.

Nakke Syd.

vandslinje og den sammenhængende 
landvegetation, der ikke er domineret 
af salttålende planter eller anden 
strandbredsvegetation… På privat-
ejede strandbredder og kyststræknin-
ger må ophold og badning ikke finde 
sted inden for 50 m fra beboelses-
bygninger.” Dvs. at plantebælter af. 
f.eks. strandkål og strandasters, der 
kan vokse helt ned til vandet, godt 
nok kan besværliggøre turen, men de 
hindrer ikke adgang.

Det er altid let at gå på stranden 
langs sommerhuskvarteret, så man 
vil altid have glæde af en tur frem 
og tilbage langs den sydøstlige kyst. 
Vest for sommerhusene og frem til 
Rishøjvej er stranden derimod meget 
stenet, og graden af bevoksning og 
tang kan veksle meget (se billederne). 
Til gengæld oplever man et næsten 
uberørt kystlandskab med udsigt til 
landskabet fra Kongsøre til Nykøbing 
på Odsherredsiden. Kysten består af 
småskrænter tæt bevokset med krat 
og skiftende flora. På de lave strand-
volde ligger en række små gravhøje. 

Ved bækken på naturstyrelsens område 
ved slettemosegård skal man ind på sti-
erne (se artikel og kort i sidste nummer) 
– enten gennem kvægindhegningen el-
ler ad den stiplede rute udenom efter 
temperament. stranden og den nord-
vestligste del af enebærskoven er fugle-
reservat, hvortil der ikke er adgang. 

Fra hovvigvej følger man Fjordstien 
gennem nakke Landsby frem til østky-
sten af nakke, hvorefter man igen skal 
følge stranden sydpå langs skredbjerg. 
også her kommer et langt uberørt 
stykke kyst med høje skrænter og flade 
strandenge frem til nakkehage.

Fra nakkehage langs sommerhusområ-
det bør man gå ad trampestien oppe på 
brinken, da der især i forsommeren er et 
væld af tørbundsflora, herunder nikken-
de kobjælde, som odsherred kommune 
har fået tildelt særlige beskyttelsesfor-
pligtelser overfor. 
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andeLsmeJeriet biLLesborgs 
udSaLG I RØRVIG
biLLesborg andeLsmeJeri i nykøbing bLeV bygget i 1908, som et aF 
de sidste meJerier i odsherred. meJeriet haVde kUn to bestyrer 
gennem heLe Perioden, nemLig chr. iVersen og aage neVermann. 
i 1948, sker de Første ForhandLinger om at Lægge nakke meJeri 
ind Under biLLesborg, men dette sLår FeJL…

nedenstående er et Uddrag Fra en bog Jeg er i gang med om biLLesborg meJeri og UdsaLget i rørVig.

Men den 16. marts 1951 afholdtes 
der bestyrelsesmøde på Phønix, idet 
her var mødt 31 andelshavere fra 
Nakke mejeri frem som ønskede at 
bliver optaget. På generalforsamling 
d. 31. marts 1951 på Phønix, vedtog 
man derfor at optage disse 31 med-
lemmer, for et indskud på kr. 100 pr. 
ko. Gårdmændene i Nørrevang fore-
trak Svinninge Mejeri, som senere 
skiftede navn til Solvognen. 

I 1952 bliver Gdr. Daniel Daniel-
sen, Nakke formand for Billesborg 
mejeri. Billede af Nakke Mejeri og Brydegaard, billedet er fra 1951. *1

Her ses Edith og Holgers privatboig til venstre og udsalge til højre.*1

Svinninge Mejeri købte Nakke 
Andelsmejeris udsalg i Rørvig, på 
hjørnet af Østergade og Toldbodvej 
og Henning Krogh fortsatte som 
bestyrer af udsalget. Billesborg måtte 
derfor tage konkurrencen op og op-
rettede også et udsalg. Udsalget blev 
placeret på hjørnet af Toldbodvej og 
Dybesøvej. Det første bestyrerpar 
hed Erling og Margrethe Jensen. 
De havde ansat to bydrenge Mogens 
Rishøj og Frank Jensen. Erling og 
Margrethe havde udsalget i en kort 
perioden, hvorimod det andet besty-
rerpar - Edith og Holger Pedersen, 
havde udsalget indtil 1969. Frank 
Jensen fortsatte som mælkedreng 

andeLsmeJeriet biLLesborgs UdsaLg i rørVig · aF cLaUs marcUssen
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hos Edith og Holger Pedersen. Han 
kendte til arbejdsgange og det var en 
stor hjælp for det nye bestyrerpar, som 
også fik hjælp af derers to døtre Ruth 
og Ingelise. Ruth og Edith stod for 
ekspeditionen i udsalget, og regnskabet 
blev varetaget af Ingelise og Holger.

Som det ses på reklamerne på huset, 
blev der solgt andet end mejeripro-
dukter i udsalget. Der blev også solgt 
varer fra Gottfredsens bageri i Ny-
købing. Varerne blev hentet når man 
hver morgen var forbi Billesborg for 

andeLsmeJeriet biLLesborgs UdsaLg i rørVig · aF cLaUs marcUssen

Mor og datter. Edith og Ruth foran 
udsalget i Rørvig – billedet er fra foråret 
1957. *1

Luftfoto fra omkring 1967 – Udsalget 
ses forrest midt i billedet, og et af de to 
folkevognsrugbrød holder ved siden af 
bygningen. *2

at hente friske mejeriprodukter. Her 
skete det ofte at man kørte afsted i 
begge af udsalgets biler. Turen gik 
herefter ind i gården hos bager Gott-
fredsen, hvor bilen blev fyldt op med 
alle mulige former for bagerbrød. 

Mælkedrengene m/k var Frank 
Jensen, Einar Olsen samt Annie 
Brydegaard Danielsen. Chauffører 
ud over Holger, var Tage Møller, 
Rørvig, ingeniørstuderende Svend 
Asmussen, lærerstuderende Anders, 
hvis efternavn er ukendt. 

Der blev arbejdet når Alice kom på 
ferie på gården. Her var der mulig-
hed for at tjene en ekstra skilling, for 
kvaliteten af mælken var meget vig-
tig, og derfor skulle jungerne gøres 
rene inden de igen skulle bruges. 

På gårdene var der på det tidspunkt 
ikke noget køleanlæg. Men for at 
køle mælken ned, så kvaliteten var 
den bedste, var der i mælkerummet 
et stort badekar med vand, hvor man 
satte de fyldte junger ned i. Herefter 
tændte man for vandet som løb stille 

Annie ses her til venstre i gang med 
at vaske junger sammen med hendes 
kusine Alice i mælkerummet på Bryde-
gaard. Billedet er fra 1963 og Annie er 
her ca. 12 år og var på dette tidspunkt 
ansat som mælkedreng m/k på udsalget 
i Rørvig.  *1
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”da edith og holger Pedersen blev 
ansat som bestyrer af billeborg meje-
riudsalg i rørvig i 1957, så viste det 
sig, at de kom fra Udstrup ved st. mer-
løse, som var min mors barndomsegn. 
så selvfølgelig skulle de og deres to 
døtre, ruth og ingelise, inviteres op til 
os og bydes velkommen i deres ny om-
givelser, så de og mine forældre kunne 
tale om fælles bekendte. 

Folk i rørvig sogn kunne li’ det lige-
fremme ægtepar. edith og ruth pas-
sede mælkeudsalget, hvor Frank Jen-
sen forsatte som bydreng, indtil han 
skulle påbegynde en uddannelse. 

holger kørte ud til folk. de fyldte 
mælkeflasker stod inde i varevognen, 
et såkaldt folkevognsrugbrød, og de 
tomme stod i stålburer på taget. det 
klirrede svagt, når han kørte ud af 
grusvejene.

i nakke by begyndte han fra en ende 
af. hos sigurd og anette betød det 
altid en kaffetår helt inde i stuen 
hos anette, for hun ville høre nyt fra 
rørvig. herman Jensen i Fattighuset 
brugte ikke at få ’på bog’ eller regning, 
som andre gjorde hos de handlende. 
når ingelise var med sin far på mælke-
ture, blev hun sendt ind til den gamle 
mand og måtte stå og vente, mens 
han fandt penge fra små metalæsker 
i vindueskarmen, hvor støv og snavs 
havde lavet forme, som æskerne kom 
ned i igen. 

andeLsmeJeriet biLLesborgs UdsaLg i rørVig · aF cLaUs marcUssen

Den ene af udsalgets to folkevognsrugbrød, holder langs med udsalget i gården. Mellem 
de to huse blev flasker med mere opbevaret. Huset i midten blev ud over opbevaring af 
flasker, brugt til at hugge stangisen ud i. Vejen som ses på billedet er Ligustervej som er en 
sidevej til Toldbodvej.  *2

Her ses Holger ved folkevognrugbrødet. Han har sikkert lige læsset den med varer for at 
starte på turen. Bemærk, at der også er æg med rundt på turen. Billeder er formentligt 
taget i vinteren 1965-1966  *2

rørVig kro, PeJsegarden og mis-
sionskUrstedet Ved dybesø.
På stederne som Rørvig Kro og Pej-
sestuen, senere Pejsegården leverede 
Billesborg også varer. På Missions-

kurstedet, som på det tidspunkt blev 
ejet af familien Bogø, blev der leveret 
en meget speciel is som Nevermann 
naturligvis var kreatør for. Isen 
bestod af vaniljeis blandet med både 
chokoladestumper og sprøde små 
nougatflager. 

Den gik rent ind hos kurgæsterne. I 
det efterfølgende fortæller Annie om 
turene rundt til stederne i Rørvig. 

og roligt i badekaret, og mælken blev 
på den måde kølet ned.

I forbindelse med at Edith og Holger 
blev ansat som bestyrer af udsalget 
i Rørvig viste det sig, at de kom 
fra samme egn som Annies mor. 
Familien Pedersen faldt hurtigt til 
i Rørvig, og hurtigt blev der op-
bygget et specielt venskab mellem 
familierne Nevermann, Danielsen og 

Pedersen, som ofte sås privat. Annie 
Brydegaard Danielsen, fortæller her 
hvordan hun husker det, da Edith og 
Holger kom til Rørvig:
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erna Førster og krølle, der drev rørvig 
kro, havde forudbestilt varerne, som 
blev bunket op i køkkenet. når arne 
Papa bue spillede med sit Viking Jazz 
band og bjarne Liller på den runde, så 
var der en ekstra kasse med morgen-
komplet, som vi skulle sætte af ved et 
sommerhus, kroen havde lejet til dem. 
men det hastede ikke, for musikerne var 
først lige kommet til køjs.  

På nørrevangsvej ved restaurant Pejse-
stuen, hvor der om aftenen var optræ-
den mellem bordene i almueomgivel-
serne af bl.a. de populære visesangere 
kjeld ingrisch og erik Paaske, gik vi 
gennem gården med den populære 
keglebane og fandt ind i køkkenregio-
nerne, hvor vi satte flere liter piskefløde 
fra os, hvorefter kokken bad os bringe 
en masse andet til tilberedningen af af-
tenens menuer. 

ruth og edith ventede med varm mad 
til alle os ansatte. altid to retter i rige-
lig mængde, og derefter slog vi mave i 
stuen i ½ time. 

om eftermiddagen skulle vi op på bil-
lesborg med returflasker. Vi kørte ind 
i baggården, hvor vi fik udleveret hele 
oste til opskæring og en dritler med 
smør, som skulle vejes af efter hver 
enkelt kundes ønske i udsalget næste 
dag. derefter jonglerede holger rundt 
med vognen og hen til fryserummet 
med råis, som var firkantede stænger af 
frosset vand på 20 x 20 x 120 cm. 

det var både koldt og tungt at løfte 
dem med en knibtang ind og ud af bi-
len. hjemme i rørvig blev hver stang 
hugget over på midten med en økse, 
som kun en voksen kunne svinge. hver 
halvdel blev pakket ind i avispapir, så 
de var klar til salg i udsalget eller mod 
bestilling til udbringning. det var nem-
lig langt fra alle sommerhuse, der havde 
elektricitet og for slet ikke at tale om 
køleskab. de købte råis, som de enten 
lagde ind i et zinkskab eller i en kasse i 
et hul i jorden, som så blev brugt som 
køleskab.”   

Billede fra Missionskurstedet, fra en lidt anden vinkel end man normalt plejer at se det. 
Stedet aftog en masse af Nevermanns specielle islagkager. Billedet her er fra omkring 
1967. *20

Rørvig Kro, på bygningen står Kai Dorvé; men navnet blev først taget ned, da Erna 
Førster og Krølle fik kroen kalket. *3

Pejsestuen, senere Pejsegården i 1960´erne. *3

Ovenstående er et uddrag fra en bog 
som jeg er i gang med om Billesborg 
mejeri og udsalget i Rørvig. Ligger 
du inde med materiale er du velkom-

men til at kontakte mig på Clausm@
live.dk Billeder *1 Annie Brydegaard 
Danielsen, *2 IngeLise Hoppe og 
Ruth Rasmussen, *3 Visit Odsherred
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Problemet er den smukke og 
velduftende vilde rose, som vi alle 
forbinder med sommer - rynket rose 
eller rosa rugosa. Det er en impor-
teret plante, hvor man ikke har haft 
for øje, at den ikke havde naturlige 

Skansehage eftersommeren 2013.

naturgenopretning 
på SkaNSehaGe

fjender i Danmark. Desværre breder 
den sig kraftigt – især ved rodskud – 
og kvæler al anden vegetation langs 
de sandede danske kyster – herunder 
Korshage, Skansehage og klitterne 
ved stranden. Den danner et netværk 

af rødder, som skyder igen og igen. 
På Skansehage var den ved at danne 
et uigennemtrængeligt bælte på øst-
siden, hvor den øvrige flora var ved 
at forsvinde – en flora som Danmark 
på dette sted har pligt til at beskytte 

rørVig by og Land har Fået mange henVendeLser om skanse-
hage, som har ændret karakter Ved natUrstyreLsens hårde 
indgreb.

natUroPretning På skansehage · aF troeLs brandt
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på grund af EU’s Natura 2000-reg-
ler. 

Tidligere eksperimenterede Vest-
sjællands Amt med Roundup og 
Naturstyrelsen forsøgte at aktivere 
befolkningen aktivt i fjernelsen, men 
det gav ikke resultat. Derfor klip-
pede man roserne væk sidste vinter 
og har gjort det igen i vinter. 

Man indhegnede i 2012 hele od-
den og satte kvæg ud. Hverken de 
9 køer i 2012 eller 26 køer i 2013 

fik gjort meget ved roserne, da de 
startede med at spise en stor del af 
den tørbundsflora, som roserne ikke 
havde klaret, og som indsatsen skulle 
redde.

Ved den seneste slåning har man 
fået helt bund i roserne, som det ses 
på billedet fra det område, som var 
helt tilgroet. Det er foretaget uden 
at skade strandvolde og skanser, 
hvis konturer ikke har fremstået så 
skarpt i mange år som nu. Det er her 
muligt at se lidt af oddens geologiske 
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Biler på Søndre Mole
Der bør ikke være almindelig bilkørsel forbi
RØS' klubhus ud på molen. Undtagelse kran-
biler med henblik på søsætning og enkeltstå-
ende tilfælde af tung transport til bådene i
havnebassinet. Parkering for sejlere med
almindeligt grej bør ske som tidsbegrænset
(½-1 time) skråparkering vest for den flise-
belagte plads ud for RØS' klubhus og ikke
længere ude.Adgangen bør begrænses med
en kort-betjent bom inderst mod vest. Kort
kan erhverves af sejlere, der har bådplads.
Jolleplads: Rigtig god ide at friholde den lille
parkeringsplads for al parkering og forbehol-
de den for maritim anvendelse, først og
fremmest oplagring af sejlklubbens joller
samt til- og afrigning. Ideen om parkering af
et mindre antal vogne og tilkørsel øst om
bådelauget er ikke god. Det vil kræve omfat-
tende jordarbejder at etablere tilkørslen, og
ved visse vand- og vindforhold står vandet så
højt, at man ikke vil kunne passere.Til gen-
gæld bør sejlklubben friholde det grønne
areal nord for grillhuset, så der er plads til
borde og bænke til de mange gæster, der
sommeren igennem benytter grillhuset.

Havneplads/havnetorv mellem
Havnegrillen og Rørvig Fisk
Stedet angives at skulle være det centrale
mødested på havnen. Planløsningen er ikke

nem at overskue, bl.a. fordi tegningen er
upræcis.Toiletbygningen ses ikke indtegnet.
Vandmanden og Lodshuset bør absolut
bevares. Et element bør være at flytte den
foreslåede legeplads øst for Rørvig Fisk til
dette område; den foreslåede placering øst
for Rørvig Fisk tæt på kajen er sikkerheds-
mæssigt ikke optimal af hensyn til de små
børn. Fra havnetorvet vil der være nem
adgang til stranden med den foreslåede
vandtrappe,Vandmanden og krabbebroen.
Der ses ikke behov for, og ej heller rimelig
plads til, en ny bygning nord for den nuvæ-
rende Havnegrill.

Rørvig Fisk
Det reserverede areal til fiskeudsalgets/fiske-
restaurant udvidelse er ret stort, men inden-
for det område som er afsat i lokalplanen.

Parkeringsplads ved Rørvig Fisk
Det er en god ide med et grønt område øst
for Rørvig Fisk. Derfor bør parkering ikke
strække sig længere mod øst, end at det
flugter med en linje nord-syd langs med
Rørvig Fisk.

Bevar det gamle Rørvig smukt og giv plads til nyt,
hvor gammel Rørvig-arkitektur indbygges...

- til de smukke omgivelser i Rørvig

Rørvigvej 221  4500 Nykøbing Sj.  tlf. 5991 1623 www.nydan.dk mail: nydan@nydan.dk.. . .
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udviklingshistorie, hvor stenen midt 
på odden viser spidsens placering i 
1887. 

Vi er helt enige med Naturstyrelsen 
i, at indsatsen mod roserne er nød-
vendig. Der er tale om en vanskelig 
balance, som skal ses over en længere 
årrække. Dermed ikke sagt, at vi er 
enige i alt, hvad der sker – men det 
har vi en god dialog med Natursty-
relsen om – både lokalt og i forbin-
delse med plejeplanerne. Man skal 

natUroPrening aF skansehage · aF troeLs brandt

Skansehage 29. november 2013 – før stormen.
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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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være opmærksom på, at der er tale 
om en landsdækkende indsats, hvor 
vi kun ser nogle af de eksperimenter, 
der foretages. 

Vi har fremført andre forslag 
omkring indhegningerne til kvæ-
get, som kunne være mere venlige 
over for dem, der ikke bryder sig 

natUroPrening aF skansehage · aF troeLs brandt

Skansehage 7. december 2013 - efter stormen.

om større dyr, men køerne bør ikke 
afholde folk fra at gå ud på Skanse-
hage, da de er fredelige og vant til 
mennesker – man skal bare aldrig 
provokere dem. 
De græssende dyr var sammen med 
sandflugten baggrunden for det åbne 
landskab, som lokkede de første 
sommergæster til Rørvig – de hører 

hjemme i landskabet – i passende 
omfang.

Ps! 
Et af beskyttelseskriterierne for 
Skansehage er de vekslende strand-
volde og deres flora, så den efter-
følgende storm vil næppe ændre på 
ovenstående.    
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Den 13. oktober holdt vi det første 
møde med de personer, som havde 
udtrykt interesse for at deltage i 
Rørvig Møllelaug, og grundlaget for 

 Vi havde medbragt værktøj, trailere, rengøringsudstyr, herunder 2 industristøvsugere, generatorer, stiger og godt humør. Vi 
havde også sørget for forplejning, varm te og kaffe og indledningsvis Gammel Dansk til styrkelse af arbejdsmoralen. Naboen 
Birthe Johansen hjalp os med afgang til vand m.m.

rørvig møllelaug indleder
med eN aktIV mØLLedaG

lauget er nu tilvejebragt. Vi har -for 
at undgå unødigt ekstra adminstra-
tionsarbejde – stiftet lauget som en 
udvidelse af vores mølleudvalg under 

bestyrelsen for Rørvig By og Land. 
Lauget har 20 medlemmer, heraf 4 
fra bestyrelsen i Rørvig By og Land.  
Som en første aktivitet blev det 

For et år siden berettede Vi om rørVig møLLe og PLanerne om 
at etabLere et møLLeLaUg, For at Få møLLen bedre Forannket i 
rørVigs LokaLsamFUnd, og For at skabe et FUndament For en 
Fremtidig VedLigehoLdeLse og restaUrering aF møLLen. 

rørVig møLLeLaUg indLeder med en aktiV møLLedag · aF bo bræstrUP
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En lille pause på en aktiv dag blev det også til 

Støvsugning på det øverste dæk, hat-
loftet, og på det mellemste dæk, kværn-
loftet.

besluttet at samle møllelaugets folk 
til en frivillig aktivitetsdag for at få 
lavet den mest nødvendige vedlige-
holdelse. Denne dag havde vi fastsat 
til lørdag den 21. november. Det var 
en klar men kølig solskinsdag og vi 
var omkring 15 frivillige, som var 
trukket i arbejdstøjet. 

Vi havde besøg af bestyrelselsmed-
lem for Dansk Møllerforening 
Niels Christofferesen, som øste af 
sin store lange erfaring fra Lumsås 
Mølle og fulgte vores arbejde et par 
timer. Vi delte os op i hold og fik en 
masse fra hånden i de 4-5 timer, vi 
var i gang.

rørVig møLLeLaUg indLeder med en aktiV møLLedag · aF bo bræstrUP
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rørVig møLLeLaUg indLeder med en aktiV møLLedag · aF bo bræstrUP

Ove Klauman nyder den imponerende udsigt  fra møllens øverste dæk.
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Vi fik fejet og støvsuget møllen 
indvendigt, begyndende helt oppe 
fra hatloftet, videre ned på etagen 
nedenunder, kværnloftet og til stue-
etagen, broloftet. Vi fik også rengjort 
melkværnene, sigten og skalkvær-
nen, samt hele den udgravne kælder.  
Vi fik samlet alt løst materiale på alle 
tre dæk og bragt det ned og sorte-
ret til affald og til de genstande og 
mølledele, som skal bevares. Bjørn 
Svenlin fik lavet en lem så vi kunne 
lukke omkring mølleakslen i toppen 
af møllen.  Bjørn Merlung fik - hjul-
pet af Bjørn Svenlin og Ole Wiborg 
– på sydsiden af møllen udskiftet et 
helt område af spånene, som er udsat 
for stærk belastning fra sol, vind og 
vand og med tiden var revnet eller 

faldet ud. Simon Christiansen havde 
udskiftet låsebeslaget på møllen og 
fik afmonteret de sydlige døre, som 
nu erstattes af nye. Vi fik fjernet 
græs og ukrudt omkring stenene ved 
døråbningerne og vi fik rengjort den 
nederste del af møllens spånbeklæd-
ning for algebegroning på nordsiden 
af møllen.

Det var en meget livsbekræftende 
dag, og vi var alle meget tilfredse 
med at kunne nå så meget på så kort 
tid.  Møllen er nu pæn og indby-
dende indvendig, fri for støv, skidt 
og spindelvæv, og den er tætnet for 
de mest udsatte områder.  Vi har nu 
en bedre idé om de vedligeholdelses-
arbejder, vi skal foretage til foråret. 

2 x Bjørn, Svenlin og Merlung.  Vi er 
heldige at have folk i møllelauget som 
kan deres kram!

rørVig møLLeLaUg indLeder med en aktiV møLLedag · aF bo bræstrUP

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

rłrvig by og land 2013_1.qxp  21-06-2013  11:40  Side 11



18 i rørVig by og Land · december 2013

På besøg hos
kuNStNeReN oLoX
når man ankommer tiL den LiLLe gård midt i nakke møder man 
straks energien og roen, der Findes her. oLox byder VeLkommen 
tiL sit meget kreatiVe ateLier og FortæLLer om sin store interesse 
For den indianske kULtUr. 

På besøg hos kUnstneren oLox · Foto og tekst aF FLemming hansen 

Olox holder fast ved vinyl-pladen. 
Og han har ret i at det er en fan-
tastisk lyd der fylder rummet uden 
»støj«. Hele bagvæggen i atelieret 
står LP ved LP og sender signaler 
om vigtigheden i at iblande den 
musiske kunst.
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Man glemmer hurtigt hvor man er 
rent geografisk og lader sig føre med 
af ånder og magi. Nu er kodeordene 
trommedans og svedehytte. Og man 
lader sig henføre af de mange opløf-
tende synsindtryk. På 30. år maler Olox 
her i Nakke hvor det også er musikken 
og legen der er vigtige redskaber.

Olox, Galbuen 7, 
Nakke 4500 Nykøbing Sj.
61 78 34 39 
oloxbox@gmail.com

Olox har en stor motivverden som 
ligger i forlængelse af Cobra. Samtidig 
dyrker han »Skrældeskulpturen«.

Oprindelig var det bare soklen som olox 
ville gøre spændende med på murede-
brudfliser. Men karateristisk for den 
energiske kunstner endte det med en 
totaludsmykning.

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 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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35. årgang december 2013 nr. 1Pris kr. 20

Vandretur 
Nakke RuNdt

andeLsmeJeriet biLLesborgs 

udSaLG I RØRVIG

naturgenopretning 
på SkaNSehaGe

rørvig møllelaug indleder
med eN aktIV mØLLedaG

På besøg hos
kuNStNeReN oLoX


