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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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8 NYE BÆNKE I NATUREN
VI HAR EFTER AFTALE MED NA-
TURSTYRELSEN VESTSJÆLLAND 
OG MED ODSHERRED KOMMUNE 
UDSKIFTET I ALT 8 ÆLDRE BÆNKE. 

Bænkene er bestilt hos Naturstyrel-
sen i Thy og opsat af Rørvig Skov- og 
Maskinteknik v/ skoventreprenør Sø-
ren Christensen (www.skovhugger.
dk.). De er af helt samme type som 
den første bænk som blev opsat på 

Højsandet på foranledning af Rørvig 
Foreningsråd i forbindelse med ryd-
ningen i i 2015.  Der er nu udskiftet 
3 ældre bænke på Højsandet med nye 
bænke med ryglæn. De øvrige opsatte 
bænke er uden ryglæn. Der er udskiftet 
en bænk ved Dybesø ved bådhuset og 
på foreningens areal, tangen mellem 
Kattegat og Dybesø og på Solfaldshøj 
ved siden af det gamle Strandhotel. 
Endelig er der opsat en bænk på Ise-
fjordsstien ved Løvstræde og en nær 

Skredbjerg, hvor Isefjordsstien drejer 
op mod Nakke, begge steder hvor de 
gamle bænke var forsvundet. Mange 
af de gamle bænke havde betonrør som 
ben og fliseanlæg, som ikke var helt i 
pagt med naturen derude. 

På første dag efter opsætningen kom 
der positivt overraskede Facebook-
kommentarer. Så gå en tur og nyd 
de nye mere naturnære hvile- og ud-
sigtssteder.

SOMMEREN STÅR FOR DØREN, OG 
AKTIVITETERNE ER I FULD GANG I 
RØRVIG.
 
I sidste nummer fortalte vi om vores 
deltagelse i og støtte til den initiativ-
gruppe, som  arbejder på at indsamle 
penge til anskaffelse af Lodsolder-
mandsgården for efterfølgende at re-
staurere den. Vi giver i dette nummer 
en status på projektet og viser i en an-
den artikel akvareller fra gården.
 
Sidste år blev en del af Højsandet  
ryddet, og her et år efter, er det stadig 
en fornøjelse at se det åbne område. 
Foreningen har opsat 8 nye bænke i 
Rørvigs naturområder og 2 ved møl-
len, idet de gamle var meget forfaldne. 
Vi synes selv at bænkene falder fint 
ind i naturen, og der er nu mulighed 
for at man kan sidde og nyde udsigter, 
når man bevæger sig rundt i området.

Spørgsmål om bygning af et dige på 
strandengen syd for ved Rørvig er 
ikke afklaret. Vi giver en status.
 
Vi arbejder hårdt på at udarbejde et 
nyt kort over Rørvig-området med 
vægt på at kortet også angiver stier.

Troels Brandt har meddelt bestyrel-
sen af han efter mange års deltagelse 
ønsker at fratræde bestyrelsen ved 

generalforsamlingen her til sommer 
som det fremgår af indkaldelsen. 
Troels har ydet en fantastisk indsats i 
18 år siden indvælgelsen i 1998 og har 
sat sit præg på en lang række sager og 
været katalysator for betydningsfulde 
tiltag til gavn for områdets natur. 
Foreningen skylder ham en stor tak.  
Troels har indvilliget i at fortælle om 
Rørvigs historie efter generalforsam-
lingen.
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RVBL BAKKER OP OM BESTRÆBELSERNE 

PÅ AT ANSKAFFE, RESTAURERE OG 

UDVIKLE DEN FREDEDE LODSOLDER-

MANDSGÅRD VED RØRVIG HAVN TIL ET 

LEVENDE KULTUR- OG SAMLINGSSTED.

Som et kultursted er det hensig-
ten, at gården skal være ramme om 
formidlingen af stedets maritime 
kulturarv. Gården er Damarks æld-
ste toldergård. Denne historie kan 
bedst fortælles på stedet selv, ligesom 
historierne om de øvrige maritimt 
tilknyttede aktiviteter som lodseriet, 

søfarten, fiskeriet, færgeriet og det 
militære liv ved skanserne og kanon-
bådene, og helt tilbage til vikingeflå-
dernes samling ved Isøre Havn.

Det er også hensigten, at gården 
skal være rammen om formidling 
af stedet som et kunstnersted. Ved 
siden af Odsherred-malerne som 
især dækker perioden fra 1930’rne 
til 1960’rne, har Rørvig-malerne 
haft en tradition, som går længere 
tilbage fra omkring 1870’erne og 
som rækker helt frem til i dag.  Der 
findes en mængde malerier både på 
museer rundt omkring i landet og i 

privat eje, som kan danne rammen 
om mange udstillinger specielt ret-
tet mod Rørvig. Gården kan have 
en eller to lejligheder som uden for 
sæsonen kan bebos af kunstnere 
med henblik på at arbejdsophold. 

Såfremt der kan skaffes de fornødne 
fondstilskud, er det tanken, at 
muligheden for at bygge en fjerde 
længe mod nord udnyttes, og at 
denne længe både kan anvendes til 
udstillinger og til arrangementer.

Som samlingssted er det hensigten 
at få skabt liv i gården igen. Der 

DIGEPROJEKTET 
VED RØRVIG BY 
VI BERETTEDE I SIDSTE NUMMER RET DE-

TAILLERET OM DIGE-PROJEKTET VED RØR-

VIG OG GIVER HER EN OPDATERING AF 

FORLØBET OG VORES SYN PÅ PROJEKTET.

HØRINGSFORLØBET
Første høring primo 2015 viste et fler-
tal af modstandere, men ud af relativt 
få svar fra lodsejerne. Arbejdsgrup-
pen og kommunens administration 
tolkede resultatet derhen, at der ikke 
var vist et klart flertal imod projek-
tet. Arbejdsgruppen lagde i behand-
lingerne meget vægt på, at der reelt 
var et stort flertal for projektet blandt 
lodsejerne.

Under den anden høring ultimo 2015, 
hvor 15 nye lodsejere blev inddraget 
for at nedbringe det gennemsnitlige 
bidrag, var der imidlertid et klart og 
stort flertal imod projektet, ovenikø-
bet også et absolut flertal blandt lods-
ejerne. Men arbejdsgruppen og kom-
munens administration har hævdet, 
at en række af indsigelserne fra lods-
ejerne ikke var begrundede og derfor 
ikke har betydning. 

Der står intet om et sådant krav i vej-
ledningen til loven om kystbeskyt-
telse, som anfører at lodsejeren skal 
tilkendegive om ”han er interesseret 
i at få udført en kystbeskyttelse og i 
givet fald også bidrage økonomisk til 
dens udførelse”. Kystdirektoratet har 
oplyst os, at der ikke er noget formelt 
krav til en begrundelse i høringsfasen.  
En af de mulige 3 forudsætninger for 
at kommunen kan afvise projektet, 
nemlig at ”tilkendegivelserne fra de 
hørte grundejere helt klart viser, at 
der ikke er fornøden opbakning til 

projektets gennemførelse” er allerede 
nu til stede. I tilslutning hertil er den 
anden mulighed, at ”projektet findes 
uforeneligt med hensynet til naturen” 
efter vores opfattelse i den nuværende 
udformning også allerede til stede. 

Der er indkaldt til et nyt offent-
ligt borgermøde den 22. juni om 
det samme projektoplæg med ef-
terfølgende høringsperiode i som-
merferien. 9 lodsejere er fjernet fra 
kredsen og bidraget fra de øvrige er 
hævet. Uden disse 9 lodsejere vil der 
stadigt være et flertal imod ud fra 2. 
høringsrunde. Spørgsmålet er, om 
de efterhånden trætte lodsejere ikke 
mere orker at svare på høringer om 
det samme, og om arbejdsgruppen 
og kommunen herefter vil hævde, at 
der ikke er registreret et flertal af ”be-
grundede” indsigelser mod projektet, 
som så gennemføres? 

DIGE PÅ STRANDENGEN?
Der kan nu kun tages stilling til pro-
jektet søværts stien. Dette anlæg, som 

fortsat er et teknisk anlæg på stran-
dengen, som efter Kystdirektoratets 
anvisninger skal slås 3-4 gange i 
sommerhalvåret, er i strid med Byrå-
dets oprindelige krav om at anlægge 
diget på landsiden af eller sammen 
med stien, det er imod anbefalinger 
fra kommunens naturafdeling, og det 
er ligeledes direkte imod Kystdirek-
toratets anbefalinger om at anlægge 
diget landværts stien. Kystdirektora-
tet pegede på at anlægget bliver min-
dre jo længere væk det er fra kysten. 
Foreningen og Danmarks Naturfred-
ningsforening bragte en indsigelse 
om anlægget af diget på den naturbe-
skyttede strandeng. Mange lodsejere 
pegede også selv på en løsning land-
værts stien.

Arbejdsgruppen burde efter vores 
mening have arbejdet mere loyalt ef-
ter disse ønsker. En af de måder hvor-
efter den ønskede løsning er diskva-
lificeret, er ved at Niras i rapporten 
ansætter en rydnings- og erstatnings-
omkostning for de selvsamme lods-

ejere, som får beskyttelse for deres 
bygninger på 13,5 mill.kr. En anden 
er at lade forløbet af diget ved havnen 
gå ude på P-pladsen i den af arbejds-
gruppen anbefalede løsning, men 
inde i haven i den af Byrådet ønskede 
løsning. Selv om selve anlægsomkost-
ningen for det af Byrådet ønskede an-
læg var langt den billigste, bliver pro-
jektet ved anvendelse af ovenstående 
forhold anført som det dyreste. Der 
er andre eksempler på at rapporten er 
”biased” væk fra Byrådets og Kystdi-
rektoratets løsning.

Vi har forståelse for enkelte lodsejeres 
ønske om at beskytte deres ejendom, 
hvis en ny 1000-års hændelse skulle 
indtræffe. Men vi finder, at når ar-
bejdsgruppen ikke har kunnet efter-
leve ønsker fra Byråd, Kystdirektorat, 
foreninger og talrige høringssvar, så 
er det bedre, i stedet for at bruge op 
imod 7 millioner kroner på noget, 
som flertallet af lodsejerne slet ikke 
ønsker, og som offentligheden vil 
afsky, at man sammen arbejder på at 
disse lodsejere kan etablere individu-
elle eller partielle løsninger, som det 
allerede er gjort enkelte steder, og 
under indtryk af, at flere af de i 2013 

skadede huse nu er gjort modstands-
dygtige overfor en ny Bodil. Hvis 
der skal laves en helhedsløsning, bør 
arbejdsgruppen vise vilje til at følge 
Byråd og Kystdirektorat.

ANLÆGSARBEJDET
Anlægsarbejdet i det projekt som er 
på vej til at blive besluttet bliver me-
get omfattende. Bulldozere vil skulle 
fjerne den fredede strandeng langs 
stien i et bredt bælte og flere hun-
drede store tunge lastvognstog med 
jord skal passere gennem Rørvigs 
smalle Løvstræde og fra havnen, hvor 
der i vandet ud for stien skal anlæg-
ges et jordvoldsanlæg i kote1 2,1 meter 
og 14-17 meter bredt (hældning 1:3 
mod landsiden, 1:6 mod vandsiden, 
d.v.s. at alene vandsiden af diget her 
vil blive mindst 13 meter bredt). På 
store strækninger mod syd vil der 
være konflikt med kloakledningen. 
Hertil kommer den enorme sand-
pumpning for at skabe den såkaldte 
”erstatningsnatur” (det er nævnt som 
en mulighed, men ikke konkretiseret, 
at erstatningsnaturen kan anlæg-
ges andre steder i Rørvig). Der vil 
være risiko for eventuel efterfølgende 
sandfygning, hvor der har været talt 

om udlægning af presenninger til af-
dæmpning.

RØRVIG-BOERE OG LANDLIGGERES ROLLE
Mange Rørvig-boere, beboere i det 
nordlige Odsherred og landliggere fø-
ler at denne sti og fredede natur også er 
deres natur. Mange vil være kede af at 
de muligvis skal sige farvel til deres el-
skede gang- og cykelsti, som de kender 
den. En af Odsherreds mest benyttede 
stier med den enestående naturople-
velse tæt på Rørvig, byen med navnet 
efter vigen med rørene.  

Men kommunen har inviteret til of-
fentlig deltagelse på Borgermødet. 
Hvis I som borgere og landliggere 
ikke kan eller ikke har nået at deltage, 
men har en mening om projektet, så 
skriv til kommunens sagsbehandler 
Rasmus Kruse Andresen på raka@
odsherred.dk, evt. cc vand@odsher-
red.dk og gerne cc til rvbl@rvbl.dk., 
inden den 22. juli. Den bedste måde 
at orientere sig yderligere om projek-
tet er ved at læse mødereferatet og bi-
lagene for punkt 26 for møde i Miljø- 
og Klimaudvalget den 1.marts, som 
kan findes under ”Politik” på kom-
munens hjemmeside. 

Indkaldelse til 
GENERALFORSAMLING

DIGEPROJEKT · AF DIGEPROJEKT · AF

DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING FREDAG, DEN 5. AUGUST 
2016 KL. 19.30 I RØRVIG SOGNEGÅRD, SØNDERVANGSVEJ.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Det reviderede regnskab vil kunne ses på hjemmesiden fra 15. juli 2016.

Efter generalforsamlingen er der foredrag med Troels Brandt over emnet Rørvigs 
landskabsudvikling og historie.Foreningen er vært med kaffe og kage.

Vel mødt.

1: Kote - højden for et bestemt terrænpunkt.
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LODSOLDERMANDSGÅRDEN · AF BO BRÆSTRUP LODSOLDERMANDSGÅRDEN · AF BO BRÆSTRUP

I SIDSTE NUMMER FORTALTE VI OM 

PROJEKTET MED AT FÅ ANSKAFFET, RE-

STAURERET OG UDVIKLET LODSOLDER-

MANDSGAARDEN TIL ET LEVENDE SAM-

LINGSSTED OG FORMIDLINGSSTED FOR 

RØRVIGS MARITIME KULTURARV.  HER 

GIVER VI EN STATUS PÅ PROJEKTET:

•  Initiativgruppen består af Erik 
Corneliussen, Simon Christiansen, 
næstformand i RVBL Bo Bræstrup 
og næstformand i Rørvig Sejlklub 
Otto Graham. Desuden har RVBL’s 
formand Henrik Larsen og sekretær 
og kassemester Hans Normann væ-
ret meget behjælpelige i gruppen 
med de økonomiske forhold. Alt 
arbejde i initiativgruppen er frivil-
ligt, ulønnet og uden økonomiske 
interesser i øvrigt.

•  Der er oprettet en særlig hjem-
meside www.lodsen.com hvor der 
løbende orienteres om projektet, 
ligesom vi har orienteret om projek-
tet på foreningens hjemmeside. På 
hjemmesiden findes en større byg-
ningsredegørelse af arkitekt m.a.a. 
Simon Christiansen samt en pro-
jektpræsentation. 

•  RVBL har på et bestyrelsesmøde i 
vinter besluttet at støtte Initiativ-
gruppen med projektudgifter inden-
for en ramme af 25.000 kr. Beløbet 
går til dækning af omkostninger, 
herunder informationsmøder, skilt, 
brochure, advokatbistand m.v.

•  Der er blevet afholdt to informati-
onsmøder på Sognegården, den 9. 
januar og den 25. marts, Langfre-
dag.  Begge møder trak fulde huse 
og viste stor opbakning til projektet.

•  Fredag den 26. februar arrangerede 
foreningen en foredragsaften med 
fortællinger om Lodsoldermands-
gaarden. Bo Bræstrup, Simon Chri-

stiansen, tidligere museumsinspek-
tør cand.phil. Jan Steen Jacobsen og 
forfatter Susie Haxthausen fortalte 
om baggrunden for landets ældste 
toldkammerbygning, bygnings-
historien, malerne og malerier fra 
stedet, lodseriet og livet på gården 
1950-1970. Mødet var meget vel-
lykket med en tæt pakket sal i Sog-
negården.

•  Der har været afholdt møder med 
repræsentanter for Rørvigs restau-
ranter og der er udsendt informa-
tion til byens handels- og håndvær-
kerforening. Det er fremgået, at den 
generelle holdning er meget positiv. 
Det vil styrke byens handels-, hånd-
værker og restaurationsliv, hvis der 
kommer liv i Lodsoldermandsgaar-
den igen.

•  Der er oprettet en spærret bank-
konto, konto nr. 0517-265812, og 
en MobilePay konto med nr. 50 17 
72 84. 

•  Der er indhentet den nødvendige 
tilladelse i Indsamlingsnævnet til 
at gennemføre indsamlingen til 
anskaffelsen af ejendommen.  Ind-
samlingen begyndte formelt i marts 
måned.

•  Der er indgået aftale med ejeren om 
forlængelse af fristen fra 1. april til 
1. oktober 2016. Ejeren Ekkehardt 
Meister er meget støttende om pro-
jektet og ser gerne gården sikret 
fremover på denne måde.

•  Der har været artikler om projek-
tet i Nordvestnyt, Ugebladet, Mit 
Odsherred og Landliggeren og et 
nyhedsindslag i TV2 Øst.

•  Foran Lodsoldermandsgaarden er 
der opsat et skilt med skiftende 
informationer og med angivelse af 
kontonumrene.

•  Der har været afholdt ”Åbent Hus” 
på Lodsoldermandsgaarden i pin-
sen, lørdag den 14. maj med et par 
hundrede besøgende.

•  Initiativgruppen har afholdt møde 
om den kommende juridiske struk-
tur for ejerskabet med advokat 
Bruno Månsson, som er specialist i 
forenings- og fondsret.

•  Der er kommet tilsagn fra en virk-
somhed om at donere et sponsorbi-
drag på i alt 100.00 kr. med 25.000 
kr. årligt. Det første bidrag går til 
anskaffelse og de følgende bidrag 
går til dækning af løbende drifts-
udgifter i perioden indtil gårdens 
færdiggørelse af restaurering.

•  RVBL har på sit seneste bestyrel-
sesmøde besluttet at donere 100.000 
kr., som forelægges generalforsam-
lingen.

•  Der er udsendt ansøgninger til et 
par fonde om bidrag til anskaffelsen.

•  Der er medio juni indsamlet 
586.000 kr. inklusive foreningens 
bidrag. Der er yderligere modtaget 
et foreløbigt tilsagn fra en fond om 
250.000 kr., hvorefter det indsam-
lede beløb vil være på 836.000 kr. 
Fordelingen af de private bidrag er 
vist grafisk. Det fremgår at der er 
indkommet bidrag fra få hundrede 
kroner til 25.000 kr. Omkring en 
fjerdedel af de 135 bidragsydere har 
doneret 10.000 kr. eller mere.

•  Der er foranstaltet salg af ”Lodsol-
dermandsgaardens vin”, dels en Pri-
mitivo rødvin fra 2012 og dels en 
Chardonnay hvidvin fra 2014, begge 
til 80 kr. og indkøbt gennem Kurt i 
Spar. Vinen kan købes hos Kurt, som 
donerer hele overskuddet til projek-
tet. Etiketterne er tegnet af vores 
bestyrelsesmedlem, Rørvig-kunst-
neren Flemming Hansen (www.
flemming-h.dk.), og det er tanken 
at lave en serie på flere etiketter med 
motiver fra Lodsoldermandsgaarden 
(se artikel andetsteds).

 
Efter Initiativgruppens plan skal føl-
gende ske i den nærmeste fremtid:

•  Der stiftes en forening uafhængigt 
af Foreningen Rørvig By og Land. 
Rørvig By og Land har således væ-
ret fødselshjælper for projektet og 
ser nu barnet flyve af reden så at 
sige. Vi tilstræber så enkel en struk-
tur som muligt med et minimum af 
løbende administration.

•  Arbejdet med fondsansøgninger til 
anskaffelsen intensiveres.

•  Indsamlingen rettet mod private, 
lokale såvel som landliggere, styrkes 
med e-mail henvendelse, facebook-
profil og crowdfunding.

•  Lodsoldermandsgaarden deltager i 
Geopark festival med åbent hus den 
29. juli kl. 13-16, hvor vi viser malerier 
fra Rørvig og opsætter storskærme 
med beskrivelse af projektet og med 
relevante malerier fra andre museer.

•  Vi afholder reception i Lodsolder-
mandsgaarden den 29. juli kl. 17-18 
for bidragsyderne.

Vi sætter naturligvis stor pris på 
økonomiske bidrag til anskaffelsen 

LODSOLDERMANDSGAARDEN
STATUS OG DET VIDERE ARBEJDE

fra alle, som har en interesse i at få 
bevaret Lodsoldermandsgaarden og 
få den restaureret og genfødt som et 
levende samlingssted. Et sted hvor vi 
alle kan mødes, hvor vi kan afholde 
lokale arrangementer og hvor vi kan 
vise områdets kunst og maritime kul-
turarv. 

Midler til selve den omfattende re-
staurering og nyindretning af gården 
og haven skal søges og findes i en 
række store fonde med fokus på disse 

formål. Dette forudsætter, at der er en 
tydelig lokal opbakning, det er derfor 
vigtigt, at alle yder et bidrag - stort 
eller lille!

Indsæt bidrag til indsamlingen på 
konto 0517-265812 eller benyt Mo-
bilePay 50 17 72 84. Da alle bidrag 
vil blive returneret, såfremt købet 
ikke gennemføres, er det vigtigt, at 
der samtidigt oplyses navn, telefon og 
e-mail. Dette kan f.eks. ske ved mail 
til: hans.normann@mail.dk.
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Grafen til højre, viser fordelingen af pri-
vate bidrag til Lodsoldermandsgården.
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SOMMERÅBENT I LODSHUSET PÅ RØRVIG HAVN SOMMERÅBENT I LODSHUSET PÅ RØRVIG HAVN

KOM 
FORBI

NÅR VI HAR ÅBENT I LODSHUSET PÅ HAVNEN I RØRVIG HENOVER SOMME-
REN, TJENER DET OVERORDNET TO FORMÅL: VI VIL GERNE MØDE VORE MED-
LEMMER OG ANDRE INTERESSEREDE FOR AT BLIVE INSPIRERET OMKRING DET, 
DER OPTAGER JER OG ANDRE OM RØRVIGS MILJØ OG NATUREN OMKRING 
OS LIGE NU. FOR DET ANDET AT FORMIDLE VOR VIDEN OM HISTORIEN OG 
NATUREN I VORT OMRÅDE.

»HVAD HAR VI AT TILBYDE PÅ DET OMRÅDE ?
–EN HEL DEL…«

Vort flagskib for tiden er nok den 
dejlige bog ” Hilsen fra Rørvig” 
i nyt optryk. Her er stemningen 
af Rørvig indfanget i en serie 
temaer belyst gennem gamle 
postkort. En bog der appellerer 
til alle, der holder af Rørvig og en 
oplagt gaveidé.

Livet i Rørvig i ”gamle” dage er levende 
beskrevet i ” En fiskerdreng fortæller”.
Rigtig mange har sikkert allerede bogen, 
men som gave til venner og bekendte, der 
måske ikke er så bekendte med Rørvig, er 
det en fin ide til en billig penge. 

Vi kæmper sammen med mange 
andre for at skabe et fælles sam-
lingspunkt i Rørvig ved at an-
skaffe Lodsoldermandsgården.
 Vil man leve sig ind i livet på og 
historien om Lodsoldermands-
gården har Pernille Rosenstand 
udgivet et spændende og oply-
sende skrift.
 Også det kan man få fat i hos os 
i Lodshuset. 

Det påstås, at det er blevet umoderne at 
sende postkort. Men mon ikke Annette 
Klaumans akvarelpostkort (10,-) med 
motiver fra Rørvig området eller Verner 
Dahls klassiske sort/hvide postkort (5 
stk. 30,-) kan lokke skrivelysten frem? 
Eller de kan sættes i rammer og bruges 
som dekoration. Brug blot fantasien.

I de seneste  8 år har vi udgivet vort medlemsblad i farver og smukt 
layout. Vigtigere endnu er, at der i disse blade også er en lang række 
spændende artikler om natur og historie fra vort område. Skulle I 
mangle enkelte af disse blade  er I velkomne til at få suppleret jeres 
samling helt gratis  (så længe vi har). Kom forbi Lodshuset.

Er I interesseret i den nyere hi-
storie, har vi også Claus Markus-
sens bog om begivenhederne i 
Nykøbing – Rørvig under anden 
verdenskrig. Hvordan var livet og 
hvad skete der i denne del af lan-
det. De ældre af vore medlemmer 
kan genkende deres egne oplevel-
ser og personer, de har kendt eller 
hørt om, og vi andre får et detalje-
ret indblik i den alvorlige tid. 

Rørvigs vartegn er møllen. Vi har en 
smuk plakat efter en tegning af Vilhelm 
Th. Fischer ( 1906)  af møllen.
Fin dekoration, hvis man har lidt væg-
plads.

Er man interesseret i at vide mere 
om de historiske gårde og huse i 
Rørvig giver Rørvig registranten 
et væld af detaljer om byggeskik 
og de enkelte gårde og huses 
historie. Ilagt er der et fint kort 
med de beskrevne bygninger (og 
andre) markeret. 

For de, der er virkelig interesseret i spæn-
dende og bevaringsværdige sommer-
huse, har vi også et antal af denne me-
get smukke og informative bog til salg. 
Bogen har to huse fra Rørvig området . 
Det ene er det ” blå” hus ved Flyndersø, 
som forsvandt i havet under Bodil og nu 
er genopført.  Også det kunne være en 
god gaveide

HILSEN FRA RØRVIG  

FISKERDRENG 
FORTÆLLER 

LODSOLDER-
MANDSGÅRDEN HÆFTE

POSTKORT

MEDLEMSBLADETB
EV

A
R

 R
Ø

R
V

IG

REGISTRANTEN  

SOMMERHUS BOG  

MELLEM KATTEGAT 
OG ISEFJORD

PLAKAT

INDKØBSNET

Rørvig Mølle opført 1842. Møllen ejes siden 1928 af foreningen Rørvig By og Land.
Radering af maleren Vilhelm Theodor Fischer 1857 - 1928

Rørvig Mølle Vilhelm Th. Fischer 1906
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Naturpleje
PÅ  HØJSANDET

Rørvig Mølle 
ÅBENT HUS

På besøg hos
KERAMIKEREN ULLA VEDEL

Sandflugten 
DEL 2

Skovflåter
ET STIGENDE PROBLEM

Indkaldelse til 
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37. ÅRGANG DECEMBER 2015 NR. 2 PRIS KR. 20,–

LODSOLDERMANDSGÅRDEN

SOMMEREN 
KOMMER IGEN

PÅ BESØG HOS
MULTIKUNSTNEREN

BIRGIT KROGH 

DET ÆLDSTE 
RØRVIG

DIGEPROJEKT VED 
ISEFJORD-KYSTEN

15- Rørvig Land og By nr 2 2015.indd   1 15/12/15   09.53

Kommer I forbi til en snak, 
bliver I måske fristet til at købe nogle af 
vore ting, og kommer I forbi for at købe, 

falder vi måske i snak.

Under alle omstændigheder:
På gensyn ved Lodshuset.

Hvad enten der bliver megen sol (det 
håber vi) eller regn til sommer, har vi 
såvel en kraftig paraply som solhatte 
og kasketter, så skulle man være 
garderet. Det hele kan bæres hjem i 
en solid stof bærepose med påskrift 
”Bevar Rørvig”.
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STRANDHOTELLET RØRVIG BAD · AF BO BRÆSTRUP

STRANDHOTELLET 
RØRVIG BAD 
RØRVIG FOLKEHØJSKOLE ER NU 
NEDLAGT OG AKTIVITETERNE 
FLYTTET TIL HAVNSØ. EJENDOM-
MEN ER SOLGT OG DEN NYE EJER 
OVERVEJER STEDETS FREMTID, 
HERUNDER MULIGHEDEN FOR EN 
RESTAURERING OG TILBAGEFØ-
RING TIL DEN OPRINDELIGE BYG-
NING. VI BRINGER HER HISTORIEN 
OM OPFØRELSEN AF DET GAMLE 
STRANDHOTEL I RØRVIG OG DE 
FØRSTE ÅR I HOTELLETS HISTORIE.

STRANDHOTELLET RØRVIG BAD · AF BO BRÆSTRUP

BAGGRUNDEN
Selv om Rørvigs med dets placering 
ved indsejlingen til Isefjorden igen-
nem århundreder har været i kontakt 
med fjerne egne gennem skibsfart, 
har den selvsamme placering på den 
nordligste del af Odsherred mellem 
Kattegat og Isefjord gjort stedet af-
sondret fra hovedstaden med vanske-
lige adgangsforhold via Dragsholm-
tangen eller farefuld færgefart over 
Isefjorden.

Dette blev ændret i slutningen af 
1800-tallet. I 1871 havde D.F.D.S. 
åbnet dampskibsforbindelse mellem 
København og Nykøbing Sj. med 
afsætning af passagerer i robåde til 
Rørvig. Efter åbning af jernbane i 
1874 fra København til Holbæk og 
Kalundborg startede i 1876 en ny 
fjordrute fra Holbæk til Nykøbing. 
I 1879 kom jernbanen til Frederiks-
sund, og Isefjordsruten blev udvidet 
så man kunne sejle herfra til Rørvig 
i sommertiden. Rejsetiden var nu re-

duceret til fem timer. Dette åbnede 
for Rørvig som feriested om som-
meren for det københavnske borger-
skab anført af kunstnere. Maleren 
Vilhelm Kyhn kom regelmæssigt fra 
1880, forfatteren og maleren Holger 
Drachmann lejede sig ind i Rørvig i 
1886, forfatteren Henrik Pontoppidan 
begyndte 40 års ophold i 1894, og for-
fatteren Sophus Bauditz slog sig ned i 
Højsandshuset fra omkring 1896. 

Flere og flere søgte til Rørvig i som-
merperioden, og var tiltrukket af ste-
dets romantiske ry som beskrevet af 
en iagttager i 1893. ”Rørvig er i de se-

nere år blevet opdaget af landliggerne. 
Efter at studiesøgende kunstnere og 
vandrende trubadurer havde brudt 
banen, er den sædvanlige skare fulgt 
efter, og hver sommerferie er Rørvig 
belagt af Københavnere som her søger 
styrkelse for deres slappede nerver”.

I 1899 åbnede Odsherredsbanen til 
Nykøbing og herfra kunne man nu 
komme med hestevogn til Rørvig. 
Denne rejsemåde, som medførte luk-
ningen af fjordruten fra Holbæk til 
Nykøbing, bragte maleren N.P. Mols 
og hans kone Gerda Mols første gang 
til Rørvig dette år.

Et par år senere opstod der igen kon-
kurrence fra fjordfarten. Først med 
”Dania” fra Lynæs og kort efter i 1905 
med dampskibet ”Isøre” fra Frede-
rikssund og Frederiksværk til Lynæs, 
Rørvig og Nykøbing. 

Denne rute blev koordineret med 
jernbanen, således at man fra 1906 
på københavnske jernbanestationer 
kunne løse billet direkte til Rørvig. 
Det i 1905 nydannede selskab ”Aktie-
selskabet Dampskibsselskabet Isøre” 
havde kaptajn Carl Trolle som for-
mand og blandt de 10 bestyrelsesmed-
lemmer var fra Rørvig lodsoldermand 
Holst og jagtjunker Bauditz, som vi 
skal høre mere om senere.

Gæsternes antal voksede, men op-
holdsmulighederne var begrænsede. 
Oprindeligt lejede man sig ind i 
huse eller lejede værelser på gårde, 
i stigende grad på pensionaterne. 
Ganske få fik mulighed for at bo på 
Lodsoldermandsgården ved havnen. 
Fra omkring 1886 var der overnat-
ningsmuligheder på kroen i Rørvig, 
som - om end mindre dengang end i 
dag - snart blev til Hotel Rørvig efter 
at have fået badebro i fjorden fra om-
kring 1896. Alt dette blev ændret, da 
Strandhotellet ”Rørvig Bad” åbnede 
i 1907 med hele 40 værelser.

OPFØRELSEN
Bag opførelsen af Strandhotellet stod 
en ganske ung dame. Frøken Agnete 
Bredahl havde i 1906 som kun 25-
årig fået bevilling til restauration 
og gæstgiveri ved et badehotel ved 
Dybesø, selv om Sognerådet i Rør-
vig tilsyneladende ikke havde støttet 
hendes andragende. Hun stod se-
nere også anført som ”ejerinde”. Hun 
kom fra Stenmagle mellem Holbæk 
og Sorø, hvor hendes far Chr. Hviid 

Tidlige rejse-muligheder fra København til Rørvig: Fra 1871 med DFDS til Nykøbing, 
fra 1874 med jernbane til Holbæk og fra 1876 med fjordrute herfra til Nykøbing og 
Rørvig, fra 1879 med jernbane til Frederikssund og videre med ny færgerute herfra. 

Bredahl var skolelærer og organist fra 
18711  

Hotellet var tegnet af arkitekt Erik 
Kragh2 og blev opført Peter Ulstrup 
Hansen, en talentfuld håndværker 
uddannet på Vallekilde under Ivar 
Bentsen, som senere blev professor 
på Kunstakademiet. Peter Ulstrup 
Hansen havde opbygget en større 
bygmestervirksomhed med snedker-
værksted i Højby, hvor hotellets mar-
kante udskårne trækonstruktioner 
er forarbejdet. Få år efter udvidede 
han Rørvig Kro med tårnbygningen, 
og omkring 1920 byggede han flere 
stråtækte sommerhuse på Korshage. 
Han var også kunstmaler og senere 
arkitekt med virke i Brede i Lyngby.3

Hotelbygningens stil har relationer 
til den nordiske dragestil. Grundhu-
set var muret, men altaner, balkoner, 
glasveranda, gavlbeklædning og den 
ydre bæring af taget var i træ.

Hotellet lå for enden af Højsandsk-
litten, højt over Dybesø, og med vid 
udsigt over både søen og Kattegat 
bagved, men også med udsigt over 
lyngarealerne mod sydvest til kir-
ken og med Højsandet mod syd og 
Nørrevangs marker mod øst ”Ingen 

i eller uden for Odsherred vil und-
være den perle af naturskønhed, der 
knytter sig til navnet ”Dybesø”, skrev 
senere socialminister i 1930’rne K.K. 
Steincke i en ældre artikel.4 Han var 
født i 1880 og erindrede som barn, 
hvor enestående det var at komme 
ud at fiske i Dybesø. Dybesø var i 
1859 overtaget af et privat selskab 
”Dybesø-selskabet” bestående af en 
række familier i Rørvig og Nykøbing, 
herunder Steincke-familien.5

Det nye hotel blev varmt anbefalet i 
hovedstadsbladene og tiltrak straks 
mange gæster. Således skrev Natio-
naltidende at ”Umiddelbart ved Dy-
besø, i omgivelser der er som et stykke 
løsrevet jysk natur drevet i land på 
Sjællands kyst, er i fjord rejst det store 
nye strandhotel ”Rørvig Bad”. På få 
minutter når man fra hotellet gen-
nem skoven ud til den fineste hvideste 
strandbred, der sammen med brin-
kene, marehalmen og først og frem-
mest Kattegats forfriskende bølgeslag 
danner en enestående badestrand”.

Hotellet var fra 1907 til omkring 
1910/1911 forpagtet ud til Valdemar 
Georg Giehm, født 1880 i Ålborg, køk-
kenchef og hotelforpagter, og senere fra 

Uddrag af referat fra møde i Rørvig Sogneråd 17. august 1906, punkt 11:”Freml-
agdes Andragende fra Frøken Bredahl om Anbefaling af et Andragende om Bevilling 
til Gæstgiveri og Restauration, ved et Badehotel ved Dybesø. Sognerådet vedtog ikke 
at udtale sig om Andragendet”   Kilde: Landsarkivet.

Udsigt fra Strandhotellet. Postkort og fotomontage. 
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Rørvig har ligget i sin skammekrog 
og er blevet en personlighed, på hvis 
kanter man endnu kan støde sig fry-
defuldt og mærke sig en smule uden 
for den generende civilisation, der 
med glatte og øvede kellnerhænder 
udjævner alle en oprindelig naturs 
fortræffelige svagheder og særheder”.

Fra omkring 1911 overtager frøken 
Freda Nielsen forpagtningen. Hotel-
let var, ifølge ”Rørvig Turisthåndbog” 
(J.A. Schønberg & Co) fra 1911, med 

sine ”40 gæsteværelser, smukke Salo-
ner og store Glasspisesal, et moderne 
og komfortabelt indrettet Badehotel; 
og de rummelige Gæsteværelser, der 
er bekvemt udstyret, faar en særlig 
Charme, idet de næsten alle har Al-
tan; Hotellet er nemlig forsynet med 
Balkoner i alle 3 Etager og Veranda 
i Stuen.

Udsigten fra Altanerne og den store 
Terrasse som findes oven paa Spise-
salen, er ganske enestaaende og med 
Rette berømt”.

Yderligere kunne tilbydes badehuse 
ved Kattegat, ferskvandsfiskeri, ate-
lier og postforbindelse to gange dag-
ligt. Men priserne lå også med 4½-6 
kr. pr. døgn omkring det dobbelte af 
priserne for Rørvigs pensionater.

I samme turisthåndbog anførtes om 
hotellets drift, at ”miss Frida Nielsen 
fra London, der er grundig inde i alt 

november 1913 boende i Herluf Trolles 
Gade og Snorres Gade i København.7

I 1908 priste man i en artikel om Rør-
vig i Illustreret Tidende8 modsætnin-
gen mellem Rørvig og de nordsjæl-
landske badesteder. Byen lå ”bly og 
beskeden ved Isefjorden, og der ingen 
digter har blottet dens yndigheder for 
et sultent sommergodtfolk, så den i et 
stakkels hovmod satte sin søde solide 
landlighed til ved bygning af hotel og 
hvad andet ondt som dermed følger. 

vedrørende badehotel-livet, vil møde 
med forudsætninger for at kunne lede 
den her omtalte virksomhed og vil 
først og fremmest lægge vægt på god 
forplejning, dygtig og høflig betje-
ning og tillige holde rimelige priser, 
således at hotellets store kundekreds 
kan finde sig tilfreds i alle måder”.

Foto af opførelsen af Strandhotellet 1906-1907. Foreningens fotoarkiv.

På dette og billed og billedet til højre er Strandhotellet vist med flagstang 
i frontespitzen, ligesom på tegningen i Turisthåndbogen fra ca. 1911. Be-
mærk gæsterne på balkonen. 

På Strandhotellets terrasse havde gæsterne vid udsigt over Dybesø og 
Kattegat. Postkort Stemplet 1914. 

Kong Christian X hjælper til på Rørvig Strandhotel. Foreningens fo-
toarkiv. 

Strandhotellet ”Rørvig Bad” med flagstang i gavlen og med fri udsigt til 
Rørvig Kirke. Postkort stemplet 1914. 

Postkort stemplet 1915, men foto antageligt fra 1908. Kilde: Privat post-
kortsamling v/ Gitte Baess.6 

Strandhotellet optræder med flere omtaler 
og annonceringer i Schønbergs Turisthånd-
bog fra omkring 1911. 

Strandhotellet ”Rørvig Bad” lige efter opførelsen. Bemærk buerne øverst 
i gavlene. Stemplet 1907. 

Bagsiden af postkort med Dybesøskrænten dateret og stemplet sommeren 1909, med 
Vald Giehm som forpagter.  
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Få år efter var Rørvig blevet et fa-
shionabelt badested i sommertiden. 
Strandhotellets gæstebog for 1915 
fremviste etatsråder, overretssagfø-
rere, ingeniører, slotspræster, grosse-

rere, pianister, skuespillere osv. For-
fatteren Otto Rung opholdt sig her 
tre uger i juli, Georg Brandes kom i
10. September, og hele den konge-
lige familie indskrev sig samme år: 

STRANDHOTELLET RØRVIG BAD · AF BO BRÆSTRUP STRANDHOTELLET RØRVIG BAD · AF BO BRÆSTRUP

1   Agnete Bredahl var ifølge Ministe-
rialbogen for Rørvig Sogn 1944-
1958 (Landsarkivet) født den 13. 
december 1880 i Orebo ved Sten-
lille, død 14. juli 1957 på Nykøbing 
Sj. Sygehus, begravet Rørvig Kirke, 
datter af skolelærer Christian Hviid 
Bredahl og hustru Kirsten Petrine 
Marie Møller. Christian Hviid 
Bredahl var (jvf breve og opteg-
nelser i Rigsarkivet, Privatarkivs-
sektionen, RA4, Reg nr. 00305) 
dimittend fra Jonstrup Seminarium 
1869, 1871 huslærer ved Gammel-
gaard ved Århus, 1871 orgelspiller 
ved Stenmagle Kirke, 1872 vikar 
Orebo Skole ved Stenmagle, lærer 
ved Stenmagle Præstegård, 1880 
organist Stenlille Kirke.

2  Erik Kragh, dansk arkitekt, som 
tegnede en del boligejendomme 
i København, ofte sammen med 
arkitekt Charles I. Schou, eksem-
pelvis Nørrebrohus, Nørrebrogade/
Mimersgade)1924, Nørrebrogade 
174-76, 1934-35, Knudsgaarden, 
hjørnet af Bellahøjvej og Dyben-
dalsvej, 1948, Nannasgaard I, II og 
III, Nannasgade, 1945-49.

3  Niels Peter Ulstrup Hansen født. 
8.7.1876 i Klint (forældre: Hus-
mand Jens Peter Hansen og Ger-
trud Eline Jensdatter), død 1943 
i Lyngby. Håndværker, kunstma-
ler, bygmester og arkitekt. Kom i 
tømrerlære og på Vallekilde Høj-
skole ved Hørve, hvor han ligesom 
Odsherred-arkitekten Einar An-
dersen (1881-1957) udgik fra An-
dreas Bentsens håndværkerskole. 
Rejste herefter som håndværker i 
Tyskland og Norge frem til 1899. 
Etablerede maskinsnedkeri i Højby 
i 1899 og byggede i 1900 villaen 
Tårnhøj på hovedgaden nær sta-
tionen. Gift 19.4.1901 i Højby med 
Jacobine Marie Ulstrup, (f. 1879 i 
Arendal, datter af Snedkermester 
Hans Jacob Ulstrup og Karin Ma-
thilde Løvvold), og antog omkring 
1914 navnet Ulstrup Hansen efter 
aftale med den fynske maler Peter 
Hansen. Virkede også som billed-
skærer og foretog i 1901 restaure-
ring af Antemensale (d.v.s. alter-
bordsforside) for Nationalmuseet. 
Bygmestervirksomheden i Højby 
udviklede sig til en større virksom-
hed i perioden 1899-1909, indtil 

hele bygningskomplekset i Højby 
nedbrændte, hvorefter han fraflyt-
tede Højby og koncentrerede sg 
om maleriet. Var som maler me-
get lovende og studerede i 1915 på 
Chr. Kroghs Malerskole på kunst-
akademiet i Oslo. Medvirkede i 
September-Udstillingen i 1910, 
1916, og 1920, samt i Kunstner-
nes Efterårsudstilling i 1914-1918. 
Særudstilling med 59 værker især 
fra Norge hos kunsthandler Anton 
Hansen i Købmagergade i 1916. 
Opgav herefter næsten helt male-
riet og virkede fortrinsvis som ar-
kitekt med tegnestue i Lyngby fra 
1920, hvor han byggede villa til sig 
selv på halvø i Brede Mølledam. 
Bygninger: Villaer, Caroline Ama-
lievej 67 og 106, Fuglevadsvej 27, 
35 og 37 (alle 1924-37); Beboel-
sesejendommen, Hovedgaden 86, 
Lyngby (1929); Frydenstrand Ku-
ranstalt (1930); Skodsborg Badesa-
natoriums kirurgiske Afd. (1932); 
Fabriksanlæg for Brdr. Hart-
mann A/S og Hartmanns Embal-
lage Kommanditselskab, Lyngby 
(1940-41). Projekter: Raadhus i 
Lyngby (1923); Christianskirken, 

Lyngby (1939). Tegnede i Rørvig 
et par små enkle stråtækte træhuse 
i området omkring Korshage, bl.a. 
i 1919 digteren Kai Hoffmans hus 
ved Kattegat (Kattegat Strandvej 
4), som senere er opslugt af havet, 
hvorimod et tvillingehus, bygget 
til journalist Villmann på adres-
sen Korshagevej 63 er velbevaret. 
Omkring 1910 udarbejdede Ul-

Christian, Alexandrine, Valdemar, 
Georg, Frederik, Knud, Axel, Viggo 
og Margrethe. Fra disse år og mange 
år frem anløb kongeskibet Rørvig én 
gang om året. Kongeskibet ankrede 
op ud for kysten, hvorefter maje-
stæten gik i land og besøgte Petrine 
Holst i Lodsoldermandsgården. 
Kong Christian X spadserede også 
rundt og hilste på gamle bekendte i 
byen. Med sit følge vandrede kongen 
gerne over Højsandet til Dybesø, og 
det skete at han svømmede en tur i 
Kattegat. Kongen besøgte tillige na-
boen, komponisten Herman Sandby, 
som boede i en stor sommervilla 
”Havhøj” bag ved Strandhotellet.

Hvordan kunne en 25 årig datter af 
en skolelærer fra Midtsjælland få alt 
dette op at stå? Svaret må have ligget 
i blandingen af en usædvanlig kvinde 
som var kommet ind i en usædvanlig 
familie. Det fortæller vi om i næste 
nummer.

strup et projekt til Rørvig Kros 
udvidelse, blandt andet med opfø-
relse af kroens tårn. Se bl.a. Kurt 
Sørensen. Bygmesteren fra Højby 
1997, Weilbachs kunstnerleksikon 
og flere arkitekturguider.

4  K.K.Steincke: Dybesø. Ukendt 
udgivelsessted og dato.

5  Underskrivere på deklaration vedr. 
matr.nr. 76, Dybesø var P. Eils-

chou, Marie Nielsen, Lars Nielsen, 
J. Elster, K.K. Steincke, Kristine 
Treschow, Margit Trolle Andersen, 
Ellen Holst, B. Moesgård, og O. 
Buurgård Jensen.

6  De fleste postkort er stillet til rådig-
hed af Gitte Baess. Se også ”Hilsen 
Fra Rørvig” 2009, genoptrykt 2015.

7 Se www.politietsregisterblade.dk
8  Illustreret Tidende nr.17, 26. januar 1908

På dette udstykningskort (salgsprospekt) for tapetsermester Holger Andresens grunde fra 1917 
fremgår det, hvor markant Strandhotellet lå alene ved Dybesø. 

KILDEANGIVELSER

Parti af skråningen
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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
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SØNDAG DEN 29. MAJ HAVDE VI EN ARBEJDSDAG VED RØRVIG MØLLE, HVOR ET 

MINDRE TEAM FRA MØLLELAUGET OG VORES BESTYRELSE DELTOG FLITTIGT. 

Møllen blev rengjort og gjort klar til mølledagen 
den 19. juni. Vinduer blev repareret. Men vigtigst 
var nok at tømrermester Bjørn Merlung fra Søn-
dervang meget velvilligt havde stillet lift til rådig-
hed og brugte en stor del af dagen på at udskifte 
spån længere oppe på møllekroppen. Vi har også fået 
opsat to nye bænke ved møllen udført af bådebygger 
Bjørn Svenlin

En stor tak til Bjørn Merlung for denne hjælp!

ARBEJDSDAG 
VED RØRVIG MØLLE
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LOKALE AKTIVITETER
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ET DIGEPROJEKT UD FOR HELE RØRVIG 

BY LANGS ISEFJORDEN FRA RØRVIG 

HAVN TIL RØRVIG MØLLE ER NU KON-

KRETISERET MED ET PROJEKTOPLÆG 

FRA INGENIØRFIRMAET NIRAS. OPLÆG-

GET KAN HENTES PÅ KOMMUNENS 

HJEMMESIDE. 

PROCESSEN
Kommunen har afholdt et bor-
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GODT PÅ VEJ MOD RØVRIGS
NYE SAMLINGSPUNKT

LODSOLDERMANDSGAARDEN LIGGER UBRUGT HEN OG ER I 
FARE FOR AT FORFALDE HELT. GÅRDEN, DER SAMMEN MED 
RØRVIG MØLLE OG RØRVIG KIRKE ER ET AF DE VÆSENTLIG-
STE BYGNINGSMONUMENTER I RØRVIG, HAR VÆRET TIL SALG 
GENNEM EN ÅRRÆKKE, - DET HAR IMIDLERTID IKKE VÆRET 
MULIGT AT FINDE EN KØBER.

Den 3-længede gård ved havnen må 
betegnes som Rørvigs vartegn. Lod-
soldermandsgaarden er Danmarks 
ældste toldsted, bygget i 1681, og 
såvel bygværk som have er fredet. 
Lodsoldermandsgaarden var til 1939 
hjemsted for Lodsoldermanden og til 
1984 bolig, først for kunstnerfami-
lien Levy og senere for arkitekt Sven 
Langhans. Senest, til 2005, har Lod-
soldermandsgaarden huset en frem-
ragende fiskerestaurant. 

Gennem alle årene fra 1681 var Lods-
oldermandsgaarden et væsentligt 
samlingssted for byen og de mange 
kunstnere, der malede og skrev i Rør-
vig. Der var i begyndelsen af 1900-tal-
let ikke sjældent besøg af Kongen.

Nakke- og Rørvigboerne samt områ-
dets mange landliggere har været og 
er bekymrede for, hvad der kan ske 
med Lodsoldermandsgaarden, der nu 
har ligget i dvale i næsten 10 år.

Her viser vi akvareller af Flemming 
H og hans canadiske fætter Søren 
Jensen. Akvarellen nedenfor kan du 
genfinde på etiketten til den hvidvin, 
som er omtalt i artiklen andetsteds 
her i bladet.

Akvarel af de to fætre Søren Jensen (Ca-
nada) og Flemming H (Rørvig)

En fuldstændig restaurering er nu på-
krævet, for at det betydningsfulde og hi-
storiske bygningsværk ikke skal forfalde 
yderligere og i værste fald mistes helt! 

Den nuværende projektfase går på at 
indsamle tilstrækkelige midler til at 
købe Lodsoldermandsgaarden og den 
tilhørende have. 

Der er tradition for, at borgerne i 
Rørvig står sammen om fælles pro-
jekter, og der er adskillige fortilfælde, 
hvor der - i tidens penge - er samlet 
tilsvarende beløb ind. 

Komplet information om projektet på 
sit nuværende stade og om hvordan, 
du kan yde dit bidrag, findes på pro-
jektets hjemmeside: www.lodsen.com

Se i øvrigt andetsteds i bladet om 
hvordan du kan bidrage (konto 
0517-265812 eller benyt MobilePay 
50177284). 

AKVAREL AF DE TO FÆTRE SØREN JENSEN (CANADA) OG FLEMMING H. (RØRVIG)



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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