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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

rłrvig by og land 2013_1.qxp  21-06-2013  11:43  Side 19



 RØRVIG BY OG LAND · JUNI 2015 I 3
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KÆRE MEDLEM · AF FORMAND HENRIK LARSEN

DET ER IGEN BLEVET SOMMER OG 
DER ER FULD GANG I AKTIVITE-
TERNE I RØRVIG. DER ER MANGE 
NYE TILTAG I ÅR.

Som man kan bemærke, så har 
Odsherred kommune sørget for, at 
næsten alle veje i Rørvig er blevet 
asfalteret. Det var tiltrængt, så det er 
dejligt, at pengene er fundet.

På havnen er der og sket en del. Der 
er blevet opstillet 7 hytter langs ind-
kørslen til havnen, hvorfra der sælges 
forskellige kunsthåndværk m.m. Der 
er etableret en legeplads, der er kom-
met et fiskekøkken, hvor lystfiskere 
kan tilberede deres fangst.

En ny forening, Rørvig Helårsbadere 
har fået etableret nye omklædnings-
rum for damer og herrer samt en 
flydende sauna er på plads med en 
udsigtsterrasse.

Der er også kommet en ny forening 
Danmarks Amatørfiskerforening – 
Rørvig (DAFF). Foreningen arbej-
der på at etablere et saltvandsakva-
rium på Rørvig havn.

I byen er Cafe Freja flyttet fra 
”banken” til den anden ende af 
bygningen, hvor der tidligere var 
et pizzeria. Der er kommet varme 
retter på menukortet. Ejeren af 
cafeen har beholdt ”banken”, hvor 
der er etableret en ny forretning med 
cykeludlejning.

På den anden side af Toldbodvej 7 
er der åbnet ny butik ”Trailertrash” 
med forskelligt brugskunst.

Foreningen har i løbet af vinteren 
fulgt med i det store naturplejepro-
jekt på Højsandet, som er beskrevet 
i en artikel her i bladet, og som vores 
forening var initiativtager til. Projek-
tet har virkelig gjort, at man kan se 

Højsandet og nyde den flotte udsigt 
fra toppen.

Rørvigs Landliggerforening be-
sluttede på sin generalforsamling i 
april at ophøre sit mangeårige virke 
siden 1941. Ved afstemning blev det 
besluttet at overdrage foreningens 
midler på godt 60.000 kr. til Rørvig 
By og Land, med godt 1/3 øremær-
ket til et projekt om at få udgivet et 
nyt natur- og turistkort for Rørvig-
området med en fortegnelse og 
angivelse af områdets stier. 

Dette projekt havde vi selv set på, så 
det falder godt i tråd med vores mål 
og vi vil arbejde på at få et sådant 
kort udgivet. En del af Landlig-
gerforeningens medlemmer er blevet 
medlemmer hos os, og et enkelt be-
styrelsesmedlem vil gerne fortsætte 
i vores bestyrelse, hvilket vi ser frem 
til ved vores generalforsamling.

Vi deltager i en arbejdsgruppe for 
at finde en løsning for Lodsolder-
mandsgården, som vil komme til 
gavn for alle. Det er ikke nogen nem 

opgave, og det er ikke sikkert at det 
lykkes, men vi vurderer at det er en 
opgave som bør prøves.

Igen i år afholder foreningen Møl-
ledag. Der sker søndag, den 21. juni 
kl. 11 -15. Der vil som sidste år 
være boder og musikken leveres af 
spillemænd, der optræder sammen 
med folkedansere. Programmet er 
nærmere beskrevet her i bladet.

I løbet af foråret har foreningen fået 
genoptryk den populære postkort-
bog ”Hilsen fra Rørvig”. Bogen har 
været udsolgt, og flere har spurgt 
til et genoptryk. Vi sælger bogen 
i lodshuset på havnen og på møl-
ledagen. Ellers kan bogen købes hos 
Eurospar, Rørvig, Damkærgård, 
Rørvig, (som også sælger bogen via 
deres webshop), hos Bog & Idé samt 
Smith & Smith i Nykøbing. 
Prisen er kr. 299,-

Vi ønsker alle en god sommer.

Henrik Larsen
Formand
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Efter at de stakkels indbyggere 
havde været så meget igennem i for-
bindelse med Isby, ser vi denne gang 
på hvordan Rørvig voksede

EN BESKRIVELSE FRA 1790
Digteren Henrik Steffens, som 
i øvrigt var fætter til Grundtvig, be-
søgte i sin tid Rørvig. Henrik havde 
hørt om sagn om bruden fra Rørvig, 
der gik en grum skæbne i møde, da 
hun blev skudt, kort tid efter hun 
havde sagt ja til en russisk officer. 
På baggrund af dette sagn, skrev 
Henrik novellen »Brudevielsen«, der 
første gang blev udgivet i 1824. Som 
Indledning til denne novelle giver 
han en malende skildring af en ri-
detur han havde i det øde landskab 
under en sandstorm.

”Denne egn ligner slet ikke de øvrige, 
den er frygtelig øde og vild. Flyve-
sandet har fortrængt al plantevækst, 
overalt besværlige sandhøje, hvis sted 
og form, stormen, som kom brusende 
ind derude fra det vilde hav, uafbrudt 
har forandret. På rejsen gennem denne 
egn modtog min sjæl et uforglemme-
ligt billede af det vildeste øde. Rejsen 
havde dog nær bleven mig farlig nok; 
thi mens jeg ene red gennem den øde, 
sandede egn, rejste sig fra havet mod 
nord en frygtelig tordenstorm, bølgerne 
hævede sig, skyerne jog hinanden. 
Himlen blev mere og mere dunkel og 
truende. Sandet begyndte pludselig 
i større og større masse at bevæge sig 
under hestehovene, hævede sig til sidst 
i hvirvler og fyldte luften. Vejen blev 
fuldstændig usporlig, hesten sank for 
hvert skridt dybt ned i det bløde sand – 
himmel, jord og hav stod i et, stormen 
hylede. Tordenen rullede, og næppe 

kunne lynene mat dunkel rødlig trænge 
igennem sandskyerne. Da brast pludse-
lig skyerne, og regnen skyllede ned; det 
bragte sandet til ro og lod mig og hesten 
dyngvåde finde vej hjem til den lille 
Købstad.”

BYEN VOKSENDE
Alt imens beboerne fra Rørvig søgte 
deres næring på havet, voksede den 
nye by ved vigen. I 1586, altså et 
halvt hundrede år efter sandflugten, 
var der 7 gårde og 5 huse.

Hundrede år senere var tallet af 
gårde vokset til 14, hvoraf de 5 lå 
ved Vestergade. Ved udskiftningen 
I 1851 var antallet af gårde netop 

Maleri af Rørvig kirke – På Hans Koefoed Jespersens oliemaleri af Rørvig Kirke 
malet fra Amtsplantagen i 1923, ligger i forgrunden gærdet, der markerede ejerlavs-
grænsen mellem Nakke og Rørvig. Samtidig ses det, at kirken ligger på en lille bakke 
i det ellers flade terræn. På originalrammens bagside står, at sognerådsformand 
Christoffer Danielsen Brydegaarden Nakke måtte give 150 kr. for maleriet. En ret 
stor sum i 1923.    

det samme, som da Isby udslettedes, 
nemlig 22. De lå i tæt bebyggelse 
langs Østergade og Vestergade. Ved 
udskiftningen, der i øvrigt var den 
sidste i Odsherred- gårdene i Nakke 
blev således udskiftet allerede 
omkring år 1800- flyttedes 2 af 
gårdene ud til Søndervang og nogle 
til Nørrevang, men endnu bærer 
den gamle del af Rørvig sit idylliske 
præg med smalle gyder og gamle 
gårde og huse tæt sammenbygget.

DEN ØDE VEJ TIL RØRVIG
Når man i dag kører på den asfal-
terede vej fra Nykøbing Rørvig by 
og ser alle sommerhusene, ligge i 
”gangene” mellem træbevoksningen, 
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har man lidt svært ved at forestille 
sig, at vejen tidligere kun var et spor 
mellem lyngflader og mosehuller, 
hvor man enkelte steder kunne se 
forkrøblede små enebærbuske og 
fyretræer. 

Et vejspor som kun meget få perso-
ner anvendte, fordi det i århundrede 
havde været nemmere og hurtigere 
at sejle fra Nykøbing til Rørvigs 
ældgamle fiskerleje. Færdslen til og 
fra Nakke foregik også ad søvejen, 
da byen havde sin egen havn vest for 
byen. Derfra tog det ikke lang tid 
at sejle over Hovvigen til Strandhu-
sene eller købstaden og retur igen. 

For Nakkebønderne var deres 
lyngareal, der strakte sig mellem 
Jagtborg og Bystedet og ud til Kat-
tegat, alligevel af stor betydning for 
opretholdelsen af livet på gårdene 
og i fiskerhusene. Det var på Nakke 
Lyng, at lyngen blev skåret til 
tørv, som de anvendte til brænd-
sel.  I sommerhalvåret gik Nakkes 
byhyrde og gåsepige med kvæg, får 
og gæs, som åd sig mætte i urter 
og mosser. Dyrene blev vandet ved 
Bystedkilde for foden af nordsiden 
på Brentebjerg Bakke. 

Ejerlavsgrænsen mellem Nakke og 
Rørvig var markeret af et stengærde 
fra Søndervang til Bystedet, der i en 
90 graders vinkel forsatte nord på til 
Kattegat. Der, hvor vejen fra Nakke 
udmunder ved vejen mellem Ny-
købing og Rørvig, kan man endnu 
se det smukke stengærde, så fremt 
man går hen mellem Kongelundsvej 
og Nakke Kirkevej. To kampe-
sten på hver sin side af Rørvigvej 
markerer endnu Kongeledet, hvor 
hyrden med Rørvigbøndernes kvæg 
havde lov at gå igennem og ned for 
at vande sine dyr ved Bystedkilde.    

I en indberetning til stiftamtman-
den i 1796 kommer foged Kindler, 
Nykøbing, med dette klagesuk over 
vejens tilstand. ”Den er på nogle 
steder så smal, at ikke to vogne 
kan mødes, og passere hinanden”. 
Tatere (sigøjnere) holdt til her i det 
øde område, og godtfolk færdedes 

nødigt ved nattetide ad vejen til 
Nykøbing.

Helt op i 1800-årene var arealet 
fra Nykøbing over Nakke Lyng 
til Rørvig en trøstesløs egn uden 
beplantninger. Det eneste hus, der 
er angivet på gamle kort, er Lyng-
kroen i sogneskellet mellem de to 
kommuner. Den fik bevilling under 
Christian VIII i 1842. Da staten 
overtog arealerne, kom der fart i 
beplantninger og den store plan-
tage, der senere overgik til amtet, 
blev anlagt. De tidligere øde vange, 
blomstrede nu som en rosengård.

EN Ø I ET HAV AF GRØNT
I dag er Rørvig kirke omgivet af 
plantage og mange beplantede som-
merhusgrunde, der næsten skjuler, 
at den ligger på en lille bakketop. 
Kommer man højt til vejrs, rager 
dens gule tårn op som en klippeø i 
det grønne hav af nåletræer. Vege-
tationen, der mange steder rummer 
sjældne vækster og sommerhusene 

skærmes fra kysten af Amtsplanta-
gen. Den fylder i disse år 150 år, og 
den er en af hovedbetingelserne for 
det ferieliv, der udfolder sig langs 
den 5 kilometer lange sandstrand, 
der er blandt en af Danmarks bedste 
strande Krigen i 1864, oprettelsen 
af Hedeselskabet 1865 og slagordet 
»Hvad udadtil tabtes, skal indadtil 
vindes« kom også til at øve indfly-
delse i denne del af landet. 

Den initiativrige lensbaron 
Zytphen-Adeler på Dragsholm, 
der også var blandt dem, der satte 
inddæmningen af Lammefjorden 
i gang, mente, at der burde gøres 
noget for at dæmpe sandflugten i 
Rørvig sogn. Ved et møde i amtsrå-
det, som han var medlem af, frem-
satte han den 11. september 1867 
forslag om forhandle med staten om 
at erhverve og lade tilplante et areal 
langs kysten ved Nakke Lyng og 
ved Rørvig Lyng. 

Den 15. oktober samme år var der 

Dreng i plantagen – Fotografiet er fra 1920-30’erne, hvor drengen løber i Amt-
splantagen, hvor man tydeligt kan se, hvordan træerne yderst mod klitterne til Kat-
tegat må bøje sig for vestenvinden. I dag kan man stadigvæk gå en tur fra P-pladsen 
bag Lyngkroen til Dybesø, hvis man følger Midtvej fra Lyngkroen til Telegrafvej 
og går videre ad Langelinie fra Telegrafvej til Dybesø. Stien er omkring 5. km lang. 
Efterår og vinter er der nogenlunde læ og naturen med klitter, træer, svampe, bær, 
mosser og lav til lyden af vindens sus og havets brussen er absolut et besøg værd. 
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Missionskurhotellet ses for enden af Højsandet.

Sømærket ved Højsandspladsen. 

Kabelhuset ses midt i billedet. 

møde på Svinninge kro. Her blev 
det vedtaget, at nedsætte et udvalg. 
Der skulle træde sammen med 
repræsentanter for regeringen for at 
erhverve det nødvendige areal.

Staten og amtet købte i fælleskab 
ca. 365 tdl. af bønderne i Rørvig 
og Nakke. Hver ejendom havde sin 
lynglod, som man solgte den yderste 
ende af til en pris af 100 kr. pr. 
tønde land.

200 PLANTEDE MAREHALM
Efter overleveringen tog man fat 
med at plante marehalm i klitterne. 
Noget af det første, der blev taget 
fat på i Rørvig sogn, var et hegn 
mellem Nakke bys lynglodder og 
flyvesandet. Meningen var at arbej-
det skulle udføres af Nakkes bønder 
uden vederlag, men det ville de ikke 
finde sig i, så de skrev selv til
rentekammeret og klagede deres 
nød. Det lykkes og de fik således 
penge bevilget ved en kongelig
resolution. Pengene kunne bruges 
på køb af gærdsel til Rørvig og 
Nakke i de næste mange år.

Der blev tilsagt mandskab fra alle 
gårde i sognet, to fra hvert sted, ca. 
200. Mange steder fra mødte der 
kvinder, som stak marehalmsstik-
lingerne i sandet, mens mændene 
gravede plantehullerne. Det har 
været fysisk hårde dage; men sikket 
også lystige dage, hvor snakken har 
gået livligt mellem sognets folk.

Da marehalmen slog rod og be-
gyndte at binde sandet, tog man fat 
på selve plantningen længere oppe i 
land. Der opførtes i 1870´erne klit-
fogedbolig midt i området, og sam-
tidig ansattes en klitfoged til at lede 
plantearbejdet og føre opsyn med 
klitter og Sandflugtsplantagen, der 
senere skiftede navn til Amtsplan-
tagen. Efterhånden voksede små 
forkrøblede bjergfyr op af klitterne 
og gav læ til yderligere beplantning, 
og nu står der den herligste plan-
tage med store skovfyr, østrigsk fyr, 
graner og birketræer.
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Nogle steder, bl. a, langs vejen fra 
klitfogedboligen til Dybesø, står 
endnu nogle af de første fyrretræer, 
der plantedes dengang, kæmpehøje 
træer så tykke, at man ikke kan 
spænde om dem. Andre steder er 
der plantet løvtræer i stedet, således 
at der er skønne afvekslende partier 
iblandet med birk, ege eller
bøgetræer.

Amtsplantagen er i dag helt nøjag-
tigt på 193,2 hektar, svarende til ca. 
350 tdr. land. Den er 5 km lang og 
1.5 km bred på det bredeste sted.

I klitfogedboligen boede i 1960´erne 
skovtekniker Jørgen Ridorf Han-
sen, der dagligt havde tilsyn med 
plantagen og klitterne. Et vigtigt 
led i klitfogedens arbejde var vagt-
tjenesten. Det var også dengang 
strengt forbudt at tænde bål eller 
ryge i plantagen, og Ridorf Hansen 
havde politimyndighed til at notere 
overtræderne, som der var mange 
af. Det var også forbudt at køre i bil 
på skovvejene eller parkere inde i 
skoven, og det kostede 60 kr. i bøde 

at overtræde dette forbud. Tyveri 
af planter var i 60´erne et problem, 
og bøder blev udskrevet langt over 
planterens værdi, fordi man natur-
ligvis ikke kunne have folk rendende 
og grave træer op. Rindof Hansen 
kunne fortæller at der var udskrevet 
bøder på 200 kr. for opgravning af 
nogle få fyrretræer, der ikke var 10 
kr. værd, men der måtte statueres 
nogle eksempler.

KABELHUS OG TELEGRAFVEJ
For at give så mange som muligt 
lejlighed til at nyde badelivets 
glæder, blev der anlagt en offentlig 
vej fra Nakke Kirkevej til stranden. 
Her lå tidligere kabelhuset, en lille 
træbygning, der var udgangspunkt 
for telefonkablet til Hesselø.

Kablet er for længst taget op, og 
huset nedrevet. Derfor hedder vejen 
ud til stranden Telegrafvej, som et 
minde om den gamle forbindelse 
til Hesselø. Blandt lokale snakkes 
der også stadig om stranden ”Ved 
kabelhuset”.

Et særligt afsnit af sandflugtsbe-
kæmpelsen er Højsandet eller Høje 
Sande, som det oprindeligt hed. En 
høj indlandsklit, der strækker sig 
fra Dybesø til Rørvig by, og som 
sine steder når op i en højde af 15 
meter. Den er dannet omkring et 
risgærde, som bønderne flettede, for 
at hindre sandet i at brede sig over 
hele halvøen. Ved anlæggelsen af en 
vej i 1950´erne fandt man 10 meter 
nede resterne af risgærdet.

På Højsandet er der tre stier, en på 
toppen og en på hver side. Træerne 
ved Højsandet er nu så høje, at den 
før, så berømte udsigt, er berørt 
deraf. Men muligheden for at gå på 
højderyggen og nyde naturen kan 
i den grad anbefales. De malerisk 
forkrøblede fyrretræer, der er formet 
af mange års vind og vejr, har været 
motiv for mange billeder gennem 
årene.

Kilde: Sophus ”Trommeslager” Jensen, 
Redaktør Neerup, Annie Brydegaard 
Danielsen m.fl.
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NATURPLEJE 
PÅ HØJSANDET 
HØJSANDETS INDLANDSKLIT HAR 
LIGGET ÅBEN SIDEN DANNEL-
SEN I 13-1500-TALLET FREM TIL 
1930’ERNE, HVOR KVÆGAFGRÆS-
NINGEN OPHØRTE. 

Sommerhusejere har gennem de 
senere år ofte udtrykt ønske om 
en rydning, så man kunne få den 
gamle udsigt igen. Indvendingen 
mod lige netop dette formål har 
været, at sommerhusejernes egne 
træer spærrer for horisonten, så 
man ikke engang vil kunne se kir-
ken mere. Vi tog dog handsken op 
i Rørvig Foreningsråd og konsta-
terede,

• at man kunne reetablere en smuk 
udsigt over skoven mod aftenhim-
len og solnedgangen i det efterhån-
den meget lukkede område,

• at man havde chance for at redde 
de sidste rester af overdrevsagtig 
tørbundsvegetation på skrænten, og

• at man kunne give publikum et 
godt indtryk af den særprægede 
klitformation både oppefra og 
nedefra som led i Geopark Odsher-
red, hvissti føring passerer stedet.

Rørvig Foreningsråd besluttede 
derfor i enighed, at man ville ofre 
en del af de indtjente midler fra 
salget af Rørvig-plakaten på fore-
havendet.

Rørvig By og Land udarbejdede 
et projekt for Foreningsrådet. Ca. 
1 hektar skulle ryddes, så den 
høje klitskrænt kunne opleves fra 
gangstien på toppen og cykelstien 
nedenfor – uden at der skete noget 
stort indhug i den spændende 
naturskov, som efterhånden er 
opstået på overdrevet underlagt 
Naturbeskyttelseslovens §3. Stedet 
blev nøje udvalgt med en passende 
vegetation og højde af Højsandet. 

Der blev taget kontakt til de to 
ejere, Naturstyrelsen Vestsjæl-

land og den private lodsejer, Kurt 
Johansen, som begge var velvilligt 
indstillet – med Naturstyrelsen 
som den udførende part. Også 
Odsherred Kommune var med på 
projektet, som blev godkendt af 
Fredningsnævnet.

I vinter har Naturstyrelsen udført 
arbejdet med entreprenør. Det 
er gået helt efter planen, og der 
mangler blot lidt udbedring af 
tilkørselsstien. Der er bevaret en 
passende mængde træer for at give 
arealet den gamle overdrevskarak-
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ter – herunder en del af de gamle 
fyrretræer oppe ved kanten – og 
der er lavet en tilpas overgang 
fra overdrev til skov. Området 
ser naturligvis nøgent ud nu med 
de mange stubbe, men det er en 
sædvanlig konsekvens af naturpleje 
– det vokser hurtigt til, når græsset 
gror. Det er hensigten, at man først 
vil se, om man kan nøjes med at 
rydde med kratrydder hvert 3.-5. 
år, inden man lægger sig fast på en 
fast plejeplan.

Vi glæder os over resultatet, hvor 
vi igen kan opleve lidt af den natur 
og den særprægede landskabsdan-
nelse, som prægede Rørvigs nær-
meste omgivelser før i tiden.

Vi har nu ydet vores indsats, som 
lever op til sit formål. Det er op til 
sommerhusejerne selv at etablere 
en yderligere udsigt til kirken og 
landskaberne i horisonten, hvis de 
ønsker det, ved at fælde nogle af de 
træer, som forekommer alt for høje 
i forhold til sommerhusgrundene. 

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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RØRVIG MØLLE 
– ÅBENT HUS ARRANGEMENT 

SØNDAG 
DEN 21. JUNI 2015 KL. 11-16

LOKALE SÆLGER LOKALE PRODUKTER · KUNST
KUNSTHÅNDVÆRK· BRØD · HONNING · KAGER
MARMELADE · PØLSER · ØL · VAND · KAFFE

DEMONSTRATION AF ÆLDRE HÅNDVÆRK
VÆVNING · MELKVÆRN · KLAPPEDYR
RØRVIGTROUBADUREN KL 11.30

FOLKEDANS KL 12–14

ARR. MØLLELAUGET
FORENINGEN 

RØRVIG BY OG LAND
WWW.RVBL.DK

RØRVIG MØLLE
SØNDERVANGSVEJ 7
GRATIS ADGANG
VELKOMMEN!

DANSK MØLLEDAG

BY OG 
LAND

R

R
V
I
G

ÅBEN
MØLLE

Dansk Mølledag søndag den 
21. juni 2015 med Folkedans, 
salgsboder og nogle få arbej-
dende værksteder.

Den 21. juni – den tredje søndag i 
juni, er det Dansk Mølledag, hvor 
omkring 100 møller landet over, vil 
være åbne for besøg.  I Odsherred er 
det Lumsås Mølle og Rørvig Mølle, 
som holder åbent denne dag. På 
Holbæk egnen er det Nr. Jernløse 
Mølle og Skamstrup Mølle. På 
Kalundborg-egnen  Ulstrup Mølle.

Som noget helt nyt, har vi her i 
Rørvig inviteret 24 folkedansere og 
3 spillemænd fra Fårevejle Folke-
danserforening, som giver opvis-
ning på Møllepladsen foran Rørvig 
Mølle fra kl. 12 – 14. Fårevejle 
Folkedanserforening blev grund-
lagt i 1981, og har bl.a. optrådt på 
Plænen i Tivoli.

Arrangementet i Rørvig – vil - i 
tilfælde af vedvarende regn - blive 
aflyst.  Dragterne kan ikke så godt 
tåle meget væde.  

I Rørvig Mølle holder vi åbent fra 
kl. 11 – 16. Vi fortsætter sidste års 
succes med at invitere fortrinsvis 
lokale, som vil bidrage med deres 
salgsboder, og nogle få med arbej-
dende værksteder.

Der vil være salg af læderarbejder, 
billedkunst, udsøgte marmelader og 
kager, malet hvedekernemel fra en 
kværn, smykkearbejder, glas-ting, 
keramik, urteplanter i potter, salg 
af fine undulater m.m.og hjemme-
slynget honning. Yderligere vil der 



 RØRVIG BY OG LAND · JUNI 2015 I 13

RØRVIG MØLLE ÅBENT HUS ARRANGEMENT · AF BO BRÆSTRUP OG MARIANNE EK  

være strik, cremer, kjoler, skind fra 
Norden, forskellige olier og eddi-
ker m.m. En ny Rørvig-plakat vil 
kunne købes her.

Et par kvinder fra væveklubben 
”Sprudlerne”, vil demonstrere 
vævning.

Det er gratis at opstille, men vi be-
der om en donation fra hver enkelt 
stadeholder, som vi skal bruge til 
amerikansk lotteri.  Lodder kan 
købes på mølle-pladsen. 

Der vil også være arrangementer for 
børn. Vi har træ til at bygge med, 
tegne og malersager til at male med: 

”Mal din egen Mølle”, ”Byg din 
egen Mølle”.  2 små heste på 26 og 
27 år vil komme og nyde at blive 
klappet og aet.

Selvfølgelig vil der være udsalg af 
pølser fra grill, øl og vand. 
Kaffe og kage vil blive doneret af 
madklubben ”Rørtil” her i Rørvig.

Foreningen By og Lands Møllelaug 
byder alle hjertelig velkommen. Der 
er gratis entre, parkering på tilstø-
dende marker, og vi krydser fingre 
for, at vi får et rigtigt møllevejr med 
sol og vind og høj klar himmel.

Parti af skråningen

17
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SKOVFLÅTER

SKOVFLÅTEN ER BLEVET 
ET STIGENDE PROBLEM 
I RØRVIG – ISÆR OM-
KRING SOMMERHUSENE 
– SELV OM PROBLEMET 
EGENTLIG IKKE ER NYT.

Årsagen er først og fremmest den 
stigende bestand af rådyr overalt, 
da jagt kun er tilladt på egen grund 
over 1 ha og lejet grund over 5 ha. 
Derfor lever de relativt sikkert 
i sommerhuskvartererne og har 
efterhånden vænnet sig til men-
nesker og hunde – et fænomen man 
kender fra Dyrehaven og de ældre 
amerikanske nationalparker. 

Rådyret huser en mængde parasit-
ter, herunder flåter, der suger blod. 
De går dog også gerne på hunde, 
hvor de kan skjule sig i pelsen. Ri-
sikoen er naturligvis ikke så meget 
fysisk kontakt med dyrene, som via 
bl.a. det høje græs, hvorfra de også 
kan springe over på mennesker. 

Færdes man, hvor hjortene færdes, 
bør man undersøge sig selv, når 

man har været i skov eller højt 
græs. De opsøger gerne fugtig og 
tynd hud. De skal helst fjernes så 
hurtigt som muligt og i alt fald 
inden et døgn – på et tidspunkt, 
hvor de er som et lille sort knap-
penålshoved. 

Den mest gængse måde at fjerne 
flåten på, er at dreje den ud med en 
pincet eller med en særlig tang ved 
at tage så tæt ved huden som mu-
ligt. Ofte kommer man måske til at 
kradse dem væk, så man nogen tid 
får en lille kløende rød knop.

Problemet er de bakterier, de kan 
overføre, når de suger blod. Den 
kendteste sygdom er borreliose, 
som er en sygdom i nervesystemet, 
men der har på det seneste også 
været enkelte tilfælde af central-

europæisk hjernehindebetændelse 
i Danmark (TBE). Langt de fleste 
flåter smitter ikke. Man fremhæ-
ver, at af de 150 millioner årlige 
skovbesøg opstår der kun 2-300 
alvorligere sygdomstilfælde hvert 
år, hvoraf nogle ganske få er TBE.

Et af de symptomer, man skal rea-
gere på, er en rød plet større end en 
femkrone. I så fald bør man straks 
søge læge, hvor man normalt bliver 
sat på en antibiotikakur mod bor-
reliose – uden efterfølgende mén, 
hvis det sker i tide. Den sjældne 
TBE kræver forudgående vaccine, 
hvilket sundhedstyrelsen tilråder, 
hvis man f.eks. arbejder i skoven. 
Dette er, hvad vi har samlet op fra 
internettet. Vi skal dog bemærke, 
at vi ikke har forudsætninger for at 
give lægelige råd.
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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

15

rłrvig by og land 2013_1.qxp  21-06-2013  11:41  Side 15

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

15

rłrvig by og land 2013_1.qxp  21-06-2013  11:41  Side 15

21

rłrvig by og land 2013_1.qxp  21-06-2013  11:43  Side 21



16 I RØRVIG BY OG LAND · JUNI 2015

GENERALFORSAMLINGEN

Der afholdes ordinær 
generalforsamling fredag, 
den 7. august 2015 
kl. 19.30 i Rørvig Sog-
negård, Søndervangsvej.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Det reviderede regnskab vil kunne 
ses på hjemmesiden fra 15. juli 
2015.

Efter generalforsamlingen er 
der foredrag med lokalhistoriker 
Claus Marcussen, Nykøbing, som 
vil fortælle om besættelsestiden i 
Nykøbing, Rørvig og Nakke. Claus 
Marcussen har netop udgivet en bog 
om emnet på 442 sider. Bogen kan 
købes med rabat i forbindelse med 
generalforsamlingen for kr. 299,-

Foreningen er vært med kaffe og 
kage.

Vel mødt.

INDKALDELSE
TIL GENERALFORSAMLING

2. verdenskrig i Nykøbing og omegn
Ny bog af lokalhistoriker Claus Marcussen

Hvad skete der egentlig under 2. verdenskrig i Nykøbing om omegn – det er 
det spørgsmål forfatteren beskriver i bogen der er udformet som en timelaps 

-  dækkende perioden fra 1939 til 1946. 
Bogen er basseret på mange erindringer.

Bestilling: på forlagets hjemmeside: www.hilsenfraodsherred.dk
Eller kontakt forfatteren Claus Marcussen, 4042-5398, eller på e-mail: 

claus@hilsenfraodsherred.dk
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SOMMERENS AKTIVITETER 

MØLLEDAG:
Søndag den 21. juni kl. 11.00 – 16.00
Møllen er åben, og der vil være møl-
lemarked med folkedans og mange 
boder. Se nærmere på vores hjemme-
side www.rvbl.dk

ÅBEN MØLLE
MØLLEN ER ÅBEN FOR BESØGENDE
11. JULI 11.00 – 15.00
8. AUGUST 11.00 - 15.00

BYVANDRING I RØRVIG:
I samarbejde med 
”Den gode historie”/Kjeld Jensen
Onsdag d. 5. august kl. 13.30 – 16.30
Lørdag d. 8. august kl. 10.00 – 13.00
Onsdag d. 14. oktober kl. 13.30 – 16.30
Mødested: Lodshuset på havnen.
Deltagerpris kr. 50,-

VANDRETUR OVER HØJSANDET 
TIL DYBESØ:
Onsdag den 8. juli kl. 14.00 – 16.00.
På vandreturen fortælles om Højsan-
det og naturgenopretningsprojektet
samt om kystsikringsprojektet ved 
Dybesø. Der vandres tilbage til 
startstedet.
Mødested: Sømærket ved foden af 
Højsandet ved indgangen til fodbold-
banen (Lodsstien/Nørrevangsvej).

VANDRETUR TIL OG OP 
PÅ SKREDBJERG:
Lørdag den 8. august kl. 13.00 – 16.00.
Turen er led i Geopark festivalen.
Der vandres langs stranden hen til 
og op på Skredbjerg efter særlig 
tilladelse.
Mødested: Ove Klauman, 
Graudebjergvej 26, Nakkehage.

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

 Søndag    5. juli  11 – 13
 Onsdag    8. juli  16 – 18
 Søndag 12. juli  11 – 13
 Onsdag 15. juli  16 – 18
 Søndag 19. juli  11 – 13
 Onsdag 22. juli  16 – 18
 Søndag 26. juli  11 – 13
 Onsdag 29. aug  16 – 18
 Søndag   2. aug 11 – 13
 Onsdag   5. aug 16 – 18 
 Søndag   9. aug 11 – 13

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

HILSEN FRA RØRVIG:
Postkortbogen er blevet opdateret af 
forfatteren Gitte Baess og genop-
trykt. Kan købes i lodshuset og hos 
Eurospar, Rørvig, Damkærgård, 
Rørvig (og via nettet www.damkaer-
gaardbutik.dk), Bog & Idé, Smith & 
Smith, Nykøbing for kr. 299,-

TUR TIL ÆBLEMOSTERI:
Søndag den 6. september kl. 14.00 – 16.00.
Se mostpresning hos Ove. Mulighed 
for at købe friskpresset most.
Mødested: Ove Klauman, 
Graudebjergvej 26, Nakkehage.

VANDRETUR I EFTERÅRSFERIEN:
Vandretur over Højsandet til Dybesø. 
Der fortælles om Højsandet og 
naturgenopretningsprojektet samt om 
kystsikringsprojektet ved Dybesø.

Dato endnu ikke fastlagt. Se vor 
hjemmeside www.rvbl.dk for senere 
information.

HJEMMESIDEN:
Følg med på hjemmesiden
www.rvbl.dk, hvor du også kan 
melde dig ind.
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PÅ BESØG HOS  
KERAMIKEREN ULLA VEDEL 

- HIST HVOR VEJEN SLÅR EN BUGT ... 
MIDT I NAKKE BY LIGGER DEN SMUKKE GULE GÅRD. 
OPLEV DET KERAMISKE GALLERI. 
SOM EN BID AF FRILANDSMUSEET OG NYD DEN 
“LANGSOMME TID” DER FINDES HER I RIGELIG MÆNGDE.
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Keramikeren Ulla Vedel er uddan-
net på Skolen for Brugskunst i 1986 
lige inden den ændrede profil og kom 
til at hedde Danmarks Designskole. 
Som barn havde hun drømt om at 
lave “gode brugsting til fattige men-
nesker”. Måske det var målsætningen 
da hun og hendes mand, historikeren 
Jon Vedel købte den firelængede 
“Brydegården” i 1989. Gården var 
kridhvid da de overtog den men de 
kalkede den med jernvitriol. Det 
giver gården et smukt og malerisk 
præg. Hele længen ud mod vejen 
er galleri. I Ullas keramiske ar-
bejde er det de klassiske former der 

dominerer. Samt hele palletten af 
pastelfarver. Og i samarbejde med 
gemalen har hun udført en række 
kakkelborde. Som et ekstra krydderi 
sælger de om sommeren små potter 
med løvstikke, akeleje, rosmarin og 
basilikum og andre planter til for-
nøjelse for de mange sommergæster 
som kigger ind. Ulla er også deltager 
i Ovnhusmarkedet og sidder i besty-
relsen på tredje år. Mange kan med 
vemod huske de tre år Ulla drev en 
lille sommercafé på gårdspladsen ved 
paradisæbletræet. Her serverede hun 
kaffe og hjemmebag og hjemmelavet 
is! Men det er historie nu.

Besøg Cirkulaer Design, Galbuen 1, 
Nakke, 4500 Nykøbing Sj
Mobil 25 62 18 51

ullamvedel@gmail.com
www.cirkulaerdesign.dk

PÅ BESØG HOS KERAMIKEREN ULLA VEDEL· AF FLEMMING HANSEN

Kander, vaser og skåle i indbydende farver. For år tilbage havde Ulla en charmerende café her på gårdspladsen. Men nu 
kan besøget læskes med et besøg på Maarbjerggaards Økocafé lige ved siden af.



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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