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KÆRE medlem

KÆRE MEDLEM · AF FORMAND HENRIK LARSEN

SÅ NÆRMER JULEN 2017 SIG I RØRVIG. 

JULETRÆET I RØRVIG ER OPSAT PÅ VORES 

GAMLE GRUND, TREKANTEN VED NØRRE-

VANGSVEJ, SOM VI HAR OVERDRAGET TIL 

KOMMUNEN.

Vores halvårlige blad kommer næsten 
som en ekstra julegave her lige op un-
der julen.

Normalt har vores dialog med vores 
medlemmer været begrænset til de-
batten på den årlige generalforsam-
ling. Vi prøver nu at udvide mulighe-
derne for dialog. 

Vores bestyrelsesmedlem Flemming 
Hansen har lært bestyrelsen om Face-
books uendelige muligheder i denne 
sammenhæng. Derfor begynder vi 
langsomt at se, om Facebook kunne 
være et sted, hvor medlemmerne kan 
komme til orde. Det kan også være et 
sted, hvor vi og medlemmerne mere 
uformelt kan fortælle om løst og fast 
om naturen, historien og livet i Rør-
vig.

Vi kan findes på facebook under 
”Rørvig By og Land”.

Rørvig By og Land har helt bestemte 
vedtægtsmæssige formål, så vi holder 
os inden for emner som natur- og land-
skabsværdier, bymiljøet, kulturhistorie 
og kulturværdier og de aktiviteter, vi 
har i forbindelse hermed. Og vi er klar 
over, at mange af vores medlemmer 
slet ikke bruger Facebook. Omvendt 
kunne det være, at yngre kræfter fik 
øje på vores velsignelser! Det er i hvert 
fald forsøget værd.

Det samme gør sig gældende for bla-
det. I det omfang vi har plads til det 
og finder det relevant, åbner vi op for 
dialog gennem individuelle indlæg 
fra medlemmerne i bladet.

Således har vores bestyrelsesmedlem 
Tommy Reenberg causeret videre 

Glædelig jul 
i Rørvig

over et emne, som blev rejst på vores 
generalforsamling. Det drejer sig om 
at nyde naturen i Rørvig om som-
meren i forhold til forskellige støjge-
nerende aktiviteter, som iværksættes 
gennem sommeren i forbindelse med 
underholdning af turisterne. Det er 
især de udendørs musikarrangemen-
ter, som er taget til.

Yderligere har et af vores medlemmer, 
Henriette Finn, som er nabo til vores 
møllegrund og lejer det østlige jord-
stykke, ønsket at fortælle om udvik-
lingen af blomsterengen på stedet der 
og ønsket om, at den ikke ødelægges 
ved betræden.

Begge disse indlæg er personlige ind-
læg, som ikke er ”censureret” af be-
styrelsen, og som ikke nødvendigvis 
er bestyrelsens holdning.

I relation til Dark Sky, som vi beskrev 
i bladet i juni måned, udmøntede vi 
et arrangement den 28. juli i klit-
terne på stranden ved Telegrafvej. 
Naturvejleder Thomas Johansen fra 
Brorfelde Observatorium fortalte om 
stjernehimlen, og hvor man skal søge 

efter de forskellige stjerner. Det var 
desværre overskyet, og det begyndte 
at regne, men til trods for vejret, så 
var det et godt arrangement, som vi 
påtænker at gentage.

En lørdag i juli havde vi en stand på 
kræmmermarkedet ved kroen. Det var 
en rigtig stor succes. Mange stod i kø 
for at komme til at tale med Svend Kir-
kegaard-Sørensen og Adam Hey. Vi fik 
20 medlemmer på de timer, hvor stan-
den var åben. Næste sommer vil vi igen 
være til stede på kræmmermarkedet. 

Nu er vi i den mørke tid, som er en 
stor kontrast til sommeren med de 
mange aktiviteter, der er i Rørvig. 

Om lidt skriver vi 2018, og en ny 
sæson starter op. Sådan skifter årsti-
derne i Rørvig. 

Sluttelig ønsker vi alle vores medlem-
mer en glædelig jul i Rørvig, eller 
hvor I nu ellers opholder jer.

Henrik Larsen
Formand
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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 

ALBATROS  
VED KORSHAGE

NÅR VINDEN PIBER OM ØRERNE OM 

EFTERÅRET, HAR ORNITOLOGER HÅ-

BEFULDT SIDDET OG SPEJDET UD OVER 

HAVET I SNART 50 ÅR MED ØNSKET OM 

AT SE EKSOTISKE FUGLE FRA FJERNE KY-

STER.

Korshage har gennem årene vist sig 
at være et virkeligt fint sted at se 
havfugle. Når vinden kommer fra 
det rigtige hjørne (NV) står suler, 
skråper, stormsvaler og kjover nogle 
gange næsten i kø for at blive regi-
streret.

Der er gennem årene set en del me-
get sjældne fugle fra fjerne have ved 
Korshage med en storskråpe i 1993 
som den absolut mest sjældne. Ar-
ten yngler på Tristan da Cunha og 
Gough Island i Sydatlanten, men om 
efteråret trækker de til Nordatlanten 
og er ret almindelige ved Grønland, 
men det hører absolut til undtagel-
serne, at de kommer helt ind i Kat-
tegat.

Helt anderledes forholder det sig 
med havenes mægtigste fugle – al-
batrosserne. I vores del af verden 
forekommer de kun på den sydlige 

halvkugle og ses stort set aldrig nord 
for ækvator. Der er derfor det spe-
cielle ved denne artsgruppe, at hvis 
de først er kommet om på den for-
kerte side af denne linje, kan de ikke 
komme tilbage igen. De er så store, 
at de skal de have en god vind for at 
holde sig på vingerne, og da sådanne 
vindforhold er yderst sjældne ved 
ækvator, er de så at sige ”låst fast” på 
vores halvdel af kloden.   

Når en albatros får forvildet sig til 
Nordatlanten, bliver den der oftest 
igennem mange år. De kan blive 
helt op til 60 år gamle. Af mangel på 

ALBATROS VED KORSHAGE · AF LASSE BRAAE

Foto: Lars Jensen Kruse, Nødebohuse.
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km væk). Langsomt kom den nær-
mere. Den havde absolut ikke travlt. 
I mere end 1½ time kunne vi se den 
flyve rundt i fjordmundingen med 
Hundested som baggrund. Fuglen 
blev der, til mørket faldt på og kunne 
også nydes i over en time næste mor-
gen, inden den fortsatte sin rejse på 
det typiske havfugle-loop i Kattegat. 
Den blev også set ved Klint, Ebbe-
løkke og Fornæs, Østjylland, inden 
den rundede Skagen og forsvandt ud 
i Skagerrak.   
 
Albatrosser er karakteriseret ved de 
meget lange vinger, der har to knæk 
for at kunne foldes sammen (kan 
også ses på fotos). De største arter 
har et vingefang på 3,5 m. Sortbry-
net albatros er en af de mindre arter 
med et vingefang på 2,3 m. Den kan 
sammenlignes med en sule, der har 
et vingefang på 1,9 m.

ALBATROS VED KORSHAGE · AF LASSE BRAAE

artsfæller slår de sig ofte ned ved en 
sulekoloni.

Der har blandt andet været albatros 
på Færøerne i 1920’erne, på Shet-
landsøerne i 1970’erne og i de seneste 
år på Helgoland ved Nordtyskland.

Helgoland-fuglen har været på turne 
op langs den jyske vestkyst i både 
2014 og 2015. Det endte med, at 
den forelskede sig i et par knopsva-
ner ved Agger Tange, hvor den holdt 
til i flere dage og ivrigt kurtiserede 
svanerne. Til sidst blev nærværet af 
denne store fugl for meget for de lo-
kale havørne. 

De gik til angreb og satte ligefrem 
kløerne i albatrossen (video kan ses 
på nettet), der skyndsomt fortrak og 
ikke blev set på stedet siden.

Den samme fugl har formodentlig 
også forvildet sig ind i Kattegat flere 
gange i 2014 og 2016.

Nu om dage har ornitologerne avan-
cerede varslingssystemer på deres 
mobiler, så flere gange i disse år sad 
ornitologerne drømmende spejdende 
ud over havet, men nej, til Sjælland 
ville fuglen ikke. Den forsvandt hver 
gang mod nord og sjællænderne fik 
blot en lang næse.

3. oktober gik alarmen igen - sort-
brynet albatros - sydtrækkende ved 
kysten udfor Göteborg. Drømmen 
tændtes igen – en albatros ved Sjæl-
land – eller skulle det blot blive ved 
med at være utopi. Næste dag blev 
fug len meldt fra Laholmsbugten 
nord for Kullen, hvor den cyklede 
rundt stort set hele dagen, men videre 
ville den åbenbart ikke. Først midt 
på dagen 5. oktober kom den forlø-
sende melding om, at den igen var på 
vej ud i Kattegat. Spændingen steg, 
men timerne gik, uden at der kom 
flere meldinger. Endelig midt på ef-
termiddagen kom den eftertragtede 
alarm – albatros ved Liseleje. Det 
kan nok være, at alle de lokale orni-
tologer kom af huse i en fart, og efter 
en lille halv time kunne vi spotte al-
batrossen NØ for Hundested (ca. 7,5 

Rørvig albatrossen fotograferet udfor Nødebohuse. Bemærk vingernes to knæk. Foto: Lars Jensen Kruse.

Albatrossen ved Rørvig-færgen. Foto: Jørgen Scheel.

Nogle mener, at den fugl, der blev set 
ved Sjælland, ikke er den samme som 
Helgolandfuglen. Sidstnævnte er gam-
mel (adult), medens vores fugl – bedømt 
ud fra fotos – skulle være en endnu ikke 
helt udfarvet fugl (subadult).

Så måske bliver der flere albatros  
observationer ved Sjælland i de kom-
mende år.

Som et PS kan nævnes, at jeg i et 
forsøg på at finde oplysninger om 
albatrosser i Nordatlanten på nettet 
fandt nyere oplysninger om, at den 
engelske fugl fra Shetlandsøerne 
skulle være mindst 47 år gammel – 
så i det mindste i teorien kunne den 
fugl, som jeg så på Hermaness, Shet-
land i 1977 – være den samme som 
jeg igen havde fornøjelsen af at se ved 
Korshage her 40 år efter – rimelig 
tankevækkende!
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HISTORIEN OM EN MARK · AF HENRIETTE FINN

HISTORIEN   
OM EN MARK 
UNDER FREMLÆGGELSEN AF FORENINGENS AKTIVITETER I DET FOR-
LØBNE ÅR PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 18. AUGUST 2017 BLEV 
DET KORT NÆVNT, AT DEN “LILLE MARK” VED MØLLEN IGEN VAR 
LEJET/FORPAGTET UD OG NU FREMSTOD SOM EN BLOMSTERENG. 
SOM LEJER/FORPAGTER AF MARKEN HAR JEG NOGLE SUPPLERENDE 
BEMÆRKNINGER.

Marken støder direkte op til vores 
have på Søndervangsvej nr. 3. Siden 
1968 har jeg tilbragt min sommerfe-
rie her. I 2015 flyttede jeg med min 
mand Ole Wiborg permanent til 
Rørvig i et nyt hus på grunden.

I alle de år har marken præsenteret 
sig i forskellige klædedragter. I en år-
række var det en kornmark i lighed 
med de øvrige marker omkring møl-

len, som knejsede stolt midt i alt det 
gyldne. Der findes stadig postkort 
der viser, hvor smukt et syn det var! 
Som tiden gik, forsvandt kornet. Så 
blev der sået raps, og da hesteavlerne 
kom til, blev de fleste marker ud-
lagt til græs. I 2016 erfarede vi, at 
den tidligere forpagter af marken 
ikke ønskede at fortsætte lejemålet. 
Derfor henvendte vi os til Rørvig By 
og Land og spurgte, om vi kunne 

overtage lejemålet/forpagtningen. 
Vi havde længe haft den vision, at 
en blomstermark kunne blive til 
glæde for os alle i Rørvig. Samtidigt 
ville det måske også være muligt at 
tilgodese biodiversiteten, hvis bier, 
sommerfugle og andre insekter blev 
tiltrukket af blomsterne.
 
Til vores glæde fik vi et positivt til-
sagn. Vi kunne så til gengæld hjælpe 

Foto: Torben Berg
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HISTORIEN OM EN MARK · HENRIETTE FINN

foreningen med at søge landbrugs-
støtte fra EU af det resterende areal 
omkring møllen. En sag, som ikke 
var helt ukompliceret, men alt faldt 
på plads. 

I efteråret 2016 blev marken pløjet. I 
foråret 2017 harvet og efterfølgende 
tilsået med 15 forskellige sommer-
blomster. Midt i juni måned sprang 
blomsterne ud i fuldt flor. Nøjagtigt 
så smukt som vi havde håbet på. Vi 
havde nok, noget naivt, også fore-
stillet os, at når folk så den smukke 
blomstermark, ville de sammen med 
os glæde sig over det smukke resultat. 
Men det var desværre ikke tilfældet. 
Tværtimod! Man nøjedes ikke med 
at glæde sig over blomsterne, men va-
dede ind for at plukke dem med det 
resultat, at der blev trådt stier ind i 
marken, som ødelagde blomsterne.
 
I sagens natur blev vi kede af det og 
indignerede. Vi spurgte os selv, om 
det virkelig ikke var muligt blot at 
glæde sig over et stykke smuk natur. 
Vi forstår de følelser, en sådan blom-
stermark vækker. Dem har vi jo selv! 
Det eneste man har lyst til er at tage 
blomsterne med hjem og stille dem på 

middagsbordet. Men tilsidesættelsen 
af alle hensyn for at plukke blom-
sterne undrede os. En slags total “for-
brugerisme” i forhold til naturen, som 
gav stof til eftertanke om, hvordan vi 
omgås det, der omgiver os.
 
Da den trafik havde stået på i ca. tre 
uger, besluttede vi at sætte en stopper 
for det. Ellers ville der ikke være ret 
mange blomster tilbage. Vi brød os 
heller ikke om ustandseligt at skulle 
forklare folk, at marken var udlejet 
til os, og at vi havde sået blomsterne. 
De svar vi ofte fik var, “at det kunne 
man ikke se”, og “marken var jo ikke 
afmærket med skilte”. Selv om det 
ikke er særligt “Rørvigsk” at opsætte 
skilte, som et medlem af foreningen 
skulle have udtrykt det, blev vi enige 
om at følge opfordringen. På trods af, 
at det aldrig havde været vores hen-
sigt.
 
Vi valgte at få skiltene udført pro-
fessionelt. Grøn baggrund med hvid 
tekst der lød: “PRIVAT – Blomsterne 
må IKKE plukkes”. Når vi valgte at 
bruge ordet privat, skyldtes det ikke, 
at vi ville håndhæve den private ejen-
domsret på bombastisk vis, men at 

begrebet “privat” er et ord, der an-
vendes internationalt, og Rørvig er 
et internationalt sted i højsæsonen. 
I øvrigt er det også tilladt at skilte i 
henhold til lovgivningen. 

Læs Ugeavisens artikel fra 22. august 
2017 side 34, citat fra Friluftrådet:  
“Skiltning er bl.a. tilladt, hvis der er 
et behov for at beskytte plante- og 
dyreliv”. 

Skiltene hjalp øjeblikkeligt! Marken 
har været et sandt tilløbsstykke og 
i stedet for at plukke blomsterne, er 
der taget masser af billeder. Man har 
glædet sig over det smukke syn, og vi 
har fået rigtig mange positive tilbage-
meldinger og ros.
 
Således fik marken opfyldt sit formål. 
Også med hensyn til at give insek-
terne et godt sted at være.

Planen er nu, at marken bliver slået 
sent på efteråret, og at blomsterfrøene 
falder i jorden, så vi igen til næste år 
får en smuk blomstermark i Rørvig 
By til glæde for alle. 
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STRANDHOTELLETS DRIFT 1907-1924 · AF BO BRÆSTRUP

STRANDHOTELLETS
DRIFT 1907-1924

DE MANGE FORPAGTERE
Hotellet var fra åbningen sidst i juni 
1907 blevet forpagtet ud til Ernst 
Hjort, som netop var hjemvendt fra 
udlandet.1  Hen over sommeren var 
hotellet annonceret i de københavn-
ske blade. I august gav operasanger 
Frederik Bruun vellykkede koncerter 
på hotellet og i Nykøbing og var der-
efter gæst hos jagtjunker Bauditz.2  

Men Ernst Hjort holdt kun denne 
sæson som forpagter. Næste sæson 
1908 var forpagtningen overgået til 
Valdemar Giehm. Valdemar Georg 
Giehm var født 1880 i Ålborg, han 
var omtalt som køkkenchef og ho-
telforpagter. I København boede han 
fra november 1913 i Herluf Trolles 
Gade og senere i Snorres Gade.3 

Giehm holdt heller ikke længe som 
forpagter, to år. I 1910 kommer atter 
en ny forpagter til, Niels Nielsen fra 
Hotel Kongen af Danmark på Fanø. 

Men han holder kun en enkelt sæ-
son. Fra 1911 kommer nu den 4. 

forpagter, den 34-årige frøken Freda 
Nielsen. Freda Nielsen hed med sit 
fulde navn Harriet Frederikke Chri-
stine Nielsen og kom oprindeligt fra 
Frederikshavn4, hvor hun var født 
den 10. oktober 1876 og var datter af 
arbejdsmand Nielsen og næstyngste 
barn af en søskendeflok på 5.5 Som 
hotelforpagter medbragte hun erfa-
ring fra London.

Ifølge ”Rørvig Turisthåndbog” (J.A. 
Schønberg & Co) fra 1911 anførtes 
om hotellets drift, at ”miss Frida 
Nielsen fra London, der er grundigt 
inde i alt vedrørende badehotel-livet, 
vil møde med forudsætninger for at 
kunne lede den her omtalte virksom-
hed og vil først og fremmest lægge 
vægt på god forplejning, dygtig og 
høflig betjening og tillige holde ri-
melige priser, således at hotellets 
store kundekreds kan finde sig til-
freds i alle måder”.

Priserne var muligvis rimelige i sam-
menligning med andre badehoteller, 
men ikke i lokal sammenligning, 

hvor de med 4½-6 kr. pr. døgn lå på 
omkring det dobbelte af priserne for 
Rørvigs pensionater. Men hotellet 
var også noget helt nyt for Rørvig 
med sine 40 værelser, næsten alle 
med balkon, den store glasspisesal, 
den formidable udsigt, badehusene 
ved Kattegat, mulighed for fersk-
vandsfiskeri, atelier og postforbin-
delse to gange dagligt.

Med den gode omtale stedet fik  
og med Freda Nielsens evner, ville 
man umiddelbart tro, at der nu 
kunne komme ro omkring forpag-
terforholdene. Freda Nielsen holdt 
da også længere end normalt, det 
blev til 3 sæsoner, 1911, 1912 og 
1913. Men i november 1914 står 
Freda som forhenværende hotelfor-
pagterske, boende i Holbergsgade 
30 i København.6  

I 1914 kommer Waldemar Giehm 
tilbage som forpagter, den 5. for-
pagter på 8 sæsoner. Ligesom Freda 
Nielsen kan Waldemar Giehm bry-
ste sig med udenlandske driftserfa-
ringer, som forhenværende køkken-
chef i ind- og udland.

Agnete Bauditz havde været uheldig 
med de dårlige økonomiske tider, 
som satte ind helt tilbage fra tiden 
umiddelbart efter hotellets åbning. 
Dette har ikke gjort det nemt for 
forpagterne, og det kan være, at de 
har givet op efter at have prøvet. El-
ler har det været samarbejdet med 
Agnete Bauditz, som har været van-
skeligt? Vi ved det ikke præcist.

FAMILIEKOMPLIKATIONER
Med hensyn til Freda Nielsen kan 
der have været en helt tredje bag-
grund. Gustav og Agnete Bauditz 
har som ægtefæller muligvis udviklet 

I VORES BLAD I JUNI 2016 FORTALTE VI OM OPFØRELSEN AF HO-
TELLET I 1906. I DECEMBER 2016 FORTALTE VI OM BYGMESTEREN 
LARS CHR. JENSEN I NYKØBING OG OM FAMILIEN BAUDITZ OG 
ISÆR AGNETE BAUDITZ, SOM STOD BAG BYGGERIET, OG HENDES 
MANGE GØREMÅL. I JUNI 2017 FORTALTE VI OM AGNETE BAUDITZ’S 
VIRKSOMHED SOM SKIBSREDER MED OPRETTELSEN AF ISEFJORDENS 
POSTFART. HER FORTÆLLER VI OM HVORLEDES DET GIK MED HEN-
DES SIDELØBENDE DRIFT AF HOTELLET FREM TIL 1924, HVOR HUN 
MÅTTE GIVE OP. DET ER SIDEN DEN FØRSTE OMTALE LYKKEDES AT 
FINDE FLERE OPLYSNINGER OM DE FORSKELLIGE FORPAGTERE, OG 
DERFOR GIVES ET SAMLET BILLEDE, HVOR VISSE OPLYSNINGER KAN 
VÆRE GENGIVET TIDLIGERE.
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DER FINDES 3 HJERTESTARTERE I RØRVIG BY 
• Ved Sparkøbmanden 
• Ved havnekontoret 
• Ved kursuscentret på Nørrevangsvej.

DU
KAN
REDDE
LIV

sig i helt forskellige retninger. Agnete 
Bauditz havde været vældig travl med 
Isefjordens Postfart og med sine andre 
gøremål. Hun var tilsyneladende en-
treprenant og udadvendt, medens Gu-
stav Bauditz var hensat i en anden ver-
den med kunstmaleriet og med virket 
som journalist. Han prøvede også med 
et forfatterskab, som ikke helt kunne 
leve op til faderens og de øvrige for-
fattere som Herman Bang og Henrik 
Pontoppidan, han mødte i Rørvig.

Agnete Bauditz var, som vi læste i 
sidste nummer, kommet til at arbejde 
tæt sammen med jagtjunker Bauditz 
med stiftelsen af Isefjordens Postfart 
helt tilbage i 1909, hvor de sad i besty-
relsen sammen med Gustav Bauditz 
bror Niels Adolph Bauditz. Det ender 
med, at hun bliver gift med jagtjunker 
Bauditz,7  angiveligt medens denne er 

skovrider på Gjorslev,8 d.v.s. i tidsrum-
met 1911-1914.

Efternavnet behøvede Agnete ikke 
at skifte ud. Men det kan næppe 
have været uden familiære kompli-
kationer at jagtjunkeren, som var 
19 år ældre end Gustav Bauditz, var 
fætter til Gustav Bauditz’ far Sophus 
Bauditz. Når Gustavs bror udtrådte 
af bestyrelsen for Isefjordens Post-
fart i 1914, kan det måske være fordi 

de private forhold var blevet lidt for 
anstrengte.

Og det bliver endnu mere kompli-
ceret: På et eller andet tidspunkt i 
disse år har Gustav Bauditz indledt 
et forhold til selvsamme Harriet 
Freda Nielsen, som havde været an-
sat af Agnete Bauditz frem til 1914. 
Det ender med, at Gustav Bauditz i 
1918 bliver gift med Freda Nielsen, 
og nu bor på hendes adresse i Hol-

 
Nationaltidende 2. juni 1908, s.1

 
Nationaltidende 21. maj 1916, s 13.

 
Berlingske Politiske og avertissementstidende 
18. juni 1914 s 5

 
Kraks vejviser 1915 Del 2-1, VII s. 1399.

 
Berlingske Politiske og avertissementstidende 
31. maj 1910 s 3

 
Berlingske Politiske og avertissementstidende 
10. juni 1910 s 5

Strandhotellet i Schønbergs Turisthåndbog fra 
omkring 1911
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bergsgade 30. Disse forviklinger kan 
måske være årsagen til, at Freda ikke 
mere er at finde som forpagter i 1914, 
men vi ved det ikke. Tilsyneladende 
havde Agnete Bauditz i skilsmissen 
med Gustav Bauditz beholdt Strand-
hotellet og flere store arealer i Rørvig 
ved Dybesø og Skansehage.

HOTELLETS STORHEDSTID
Midt i alle disse forviklinger fik hotel-
let sin storhedstid i disse år. I sin nye 
sæson i 1914 fik Waldemar Giehm en 
anerkendelse, som kun få hotelfor-
pagtere kunne drømme om: Midt på 
sommeren, to uger før første verdens-
krig indledes, fik han kongeligt be-
søg. Kongeskibet kom til Rørvig Red, 
ankrede op, og kongeparret besøgte 
Strandhotellet Rørvig Bad og aflagde 
derefter besøg hos Lodsoldermand 
Holst, balletmester Uhlendorff og 
komponisten Herman Sandby ude på 
Nørrevang. Tilskuerne strømmede til 
Rørvig for at opleve denne begivenhed 
som det fremgik af presseomtalen.

Fra omkring 1917 blev hotellet for-
pagtet af den 7. forpagter, Laulund, 
som også drev Rørvig Kro, som, må-

 
Lolland Falster Tidende og andre 13. juli 1914.

ske inspireret af Strandhotellet, nu 
var omdøbt ”Rørvig Kro og Badeho-
tel”. Laulund ansatte en ung 16-årig 
hotelkarl Kristian Jakobsen. Det var 
faderen til Rørvigs navnkundige nu 
afdøde Henry Jakobsen, entreprenør, 
sognerådsformand og borgmester.

NEDGANGEN FOR AGNETE BAUDITZ
Da Agnete Bauditz herefter i et par 
år omkring 1922 selv overtog drif-
ten af hotellet, gik det ned ad bakke. 
I 1922 optog hun et yderligere lån i 
ejendommen på 13.600 kr.,9  så hun 
nu skyldte 33.600 kr. i kreditfor-
eningslån. 

Det sidste år Kristian Jakobsen ar-
bejdede på hotellet var det år, hvor 
hun selv havde overtaget driften. 
Han berettede at driften var blevet 
en værre redelighed, idet hun ikke 
havde midler til at betale ansatte og 
leverandører. Firmaet, som havde 
lejet linned og dækketøj ud, kom 
og hentede alt. Derefter brugte hun 
gamle hullede lagner som duge på 
bordene. De fleste af de 60-70 gæster 
rejste forargede hjem.10 

I Holbæk Amts Venstreblad kunne 
man den 23. juni 1923 læse om hen-
des genvordigheder: Fru Bauditz skal 
betale 639 kr. Købmand Lauritzen, 
Nykøbing, har som før omtalt påstået 
fru Bauditz dømt til Betaling af cirka 

2000 kr., som hun skulle skylde ham som 
Rest for leverede Varer til Strandhotel-
let i Rørvig. Østre Landsret frifandt 
Fruen, men Lauritzen appellerede, og 
Højesteret har i dag dømt Fruen til at 
betale Købmanden 639 kr.

Senere den samme sommer kunne 
man i Holbæk Amts Venstreblad 
fra 8. august 1923 læse om den kon-
gelige families traditionelle besøg i 
Rørvig, hvoraf det fremgik, at den 
kongelige families visit på Strandho-
tellet var kortvarigt og måske præget 
af stedets nedgang:  

Atter i år beærede Kongen og Dron-
ningen med en lille kongevisit. Lidt før 
middag løb Kongeskibet Dannebrog ind 
i Isefjorden og ankrede op på Rørvigs 
Red, og straks efter gik Kongen og 
Dronningen med følge, i alt 9 personer 
i land, hvor de høje Herskaber aflagde 
et besøg hos balletmester Uhlendorff og 
hos gamle fru Holst i Lodsoldermands-
boligen. Herfra kørte selskabet i bil til 
Nordstrand, hvor de tog sig en svalende 
dukkert i de salte bølger. Imidlertid var 
der ringet til gårdejerne Marius Sø-
rensen og Sanrild Jensen, Nørrevang, 
med opfordring til dem om at møde 
ved Telegrafvejen med hestekøretøjer, 
og efter endt bad steg de fornemme gæ-
ster til vogn i to char-a-banc’er og kørte 
til Strandhotellet, hvor Dronningen 
forblev og nød de prægtige eftermid-

 
Berlingske Politiske og avertissementstidende 10. juni 1910 s 5
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NOTER
 1.  Dagens Nyheder, 28. april 1907, s. 2.
 2.  Nationaltidende 18. august 1907, s3.
 3.  Se www.politietsregisterblade.dk
 4.  Ifølge Politiets Registerblade, 

11.november 1914: Harriet Fre-
derikke Christine. Født 8.okto-
ber 1876. Fh. (forhenværende) 
hotelforpagter. Bopæl 14 11 
1911: Holbergsgade 30. Bopæl 1 
11 1914: Holbergsgade 30. Bo-
pæl 1 11 1918: Holbergsgade 30. 
g.m. forfatter Gustav Bauditz.

 5.  Se folketælling 1880 for Frede-
rikshavn Sogn: Harriet Frede-
rikke Christine Nielsen. Datter 
af Niels Christian Nielsen, født 
1845, arbejdsmand, husfader og 
Ane Thomine Nielsen, født 1845. 
5 børn: Niels Laurits Nielsen 
1870, Sara Elisabeth Margrethe 
Nielsen 1872, Thomas Marinus 
Nielsen 1875, Harriet 1877. Bo-
ede i Søndre Fiskerklynge matr. 
Nr. 203. Forhus. Fødselsdatoen i 
1877 stemmer ikke med Politiets 

dagstimer, medens Kongen benyttede 
lejligheden til en tur til ”Villa Havhøj”, 
hvor han besøgte komponisten Herman 
Sandby. Ved 5-tiden steg selskabet at-
ter til vogns og kørte over Nørrevang 
tilbage til Toldboden, for straks at lade 
sig sejle ud til Kongeskibet, der dog blev 
liggende på Reden natten over, og først 
i morges kl. 4 lettede anker og gled ud ad 
fjorden med Århus som mål.11

I 1924 måtte Agnete Bauditz give op. 
Den 5. juli 1924 solgte hun Strand-
hotellet til C.P. Jensen, som optog et 
yderligere lån i ejendommen.  Men, 
skal det understreges, hun solgte 
ikke hele ejendommen, kun de area-
ler, som ligger lige omkring hoved-
bygningen, d.v.s. matriklen med 
selve ejendommen, Matr. 7e, og ma-
triklen med græsplænen foran, Matr. 
25c. Hun beholdt de andre omlig-
gende arealer, herunder Solfaldshøj. 
Hermed begynder et nyt kapitel i 
hotellets historie, hvor omfattende 
ombygninger og tilbygninger æn-
drede stedets karakter. 
Det fortæller vi om i næste nummer.

 
Bevoksningen gør nu, at stedet har skiftet karakter.  Bemærk den nye anneksbygning til venstre.

Registerblade og Adelskalende-
ren, som angiver som angiver 8 
oktober 1876, hvilket må være 
den rigtige.

 6.  Politiets Registerblade. Harriet 
Frederikke Christine Nielsen. 
Holbergsgade 30, 3. sal. 1 nov 
1914: Forhenværende hotelfor-
pagterske, Født 8. okt. 1876 Fre-
derikshavn. 1. nov. 1918: g.m. 
Gustav Bauditz, som også har 
bopæl her.

  7.  Adelskalender 1928: Gustav Lud-
vig Bauditz 2.4.1882 -  30.9.1935, 
g 1. 17.3.1907 m Agnete Bre-
dahl 13.12.1880 – 14.7.1957 g 2. 
27.7.1918 m Harriet Freda Nielsen 
8.10.1876.   Ifølge Ministerialbo-
gen for Rørvig Sogn 1944-1958 
(Landsarkivet) døde Agnete Bau-
ditz som enke efter en jagtjunker. 
Jagtjunker Bauditz var ifølge Adels-
kalenderen gift 1 gang 1890 med 
Wilhemine Bornemann, 2 gang i 
1915 med Frederikke Juliane Marie 
Christensen, men et 3 ægteskab er 
ikke omtalt. Ifølge Ady Rechnitzer 
i artikel i ”Bevar Rørvig” 1989 var 
jagtjunker Bauditz gift 3. gang med 
Agnete Bredahl, medens han var 
skovrider på Gjorslev, hvilket altså 
bekræftes efter Ministerialbogen 
fro Rørvig Sogn.

 8.  Efter oplysninger fra Ady Re-
chnitzer i Bevar Rørvig, decem-
ber 1989.

 9.  Realregister for Dragsholm 
Birk, Nykøbing Sj. Retskreds. 
2. sæt Rørvig II, 1924-, Blad 16. 
Hæftelser. Prioritet: 2. priori-
tet. Udstedt 23.2.1922. Tinglyst 
24.2.1922. Pantebog 64. Pag. 82.

10.  Efter Ady Rechnitzer, Bevar 
Rørvig 1989.

11.  Realregister for Dragsholm Birk, 
Nykøbing Sj. Retskreds. 2. sæt 
Rørvig II, 1924-, Blad 16. Hæf-
telser. Udsteder: C.P. Jensen. Kre-
ditor: Th. Dinesen. Prioritet: 3. 
prioritet. Pant: 7e (hovedbygnin-
gen, et mindre grundstykke end 
det oprindelige 7e) og 25c (Min-
dre grundstykke ved søen udfor 
hotellet). Kroner: 25.000. Udstedt 
5.7.1924. Tinglyst 11.7.1924. Pan-
tebog 88. Pag. 488
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PLADS TIL ALLE, MEN HVOR GÅR GRÆNSEN · AF TOMMY REENBERG.

PLADS TIL ALLE,   
MEN HVOR  
GÅR GRÆNSEN

”Fred, ro, naturoplevelser, istidsland-
skab, blomster, kyststrækningen, van-
dreture, badestrand, krabbefiskeri i hav-
nen, lystfiskeri, fuglekigning, grøntsager 
fra området, børnevenligt område. Et 
fristed for alle. Rum for afstresning, et 
helle fra mennesker og larm.

Dét er Rørvig’s unikke værdier, som vil 
blive efterspurgt mere end nogensinde i 
fremtiden, i takt med at folk presses tæt-
tere og tættere sammen i byerne, og mu-
sik og larm gjalder overalt.

Rørvigs særkende er de enestående na-
turoplevelser, fred og mørke, så vi kan se 
stjernerne. Hvis først vi får ødelagt om-
rådet og ensrettet det med mange andre 
områder, har Rørvig mistet sin særlige 
charme og egenart.

Du må gøre hvad du vil - her er frihed 
til at gøre, hvad du har lyst til - bare du 
ikke generer andre! Og det gør du des-
værre, hvis der i sommerferien dag efter 
dag spilles høj musik, så hele området er 
tvunget til at høre på. 

Vi skal tænke langsigtet og bevare de 
unikke værdier, Rørvig har. Lad Lise-
leje, Tisvilde og Hornbæk og de andre 
feriebyer i Nordsjælland være festbyer 
med larm, lys og ballade”.

Sådan skrev et medlem til mig efter 
diskussionen på årets generalfor-
samling om støj, blandt andet fra et 
stigende antal udendørs musikarran-
gementer gennem de senere år men 
også fra virksomheders og privates 
aktiviteter.

Rørvig skal naturligvis kunne tilbyde 
de erhvervsdrivende et eksistens-
grundlag, men har erhvervslivet ikke 
også en forpligtigelse til at udøve de-
res erhverv i respekt for omgivelserne?

Ligeledes skal der være plads for fast-
boeres og sommerhusgæsters aktivi-
teter i haver og naturområder, men 
hensynet til områdets sande værdier, 
og ikke mindst naboen, bør veje tungt 
hos den enkelte.

Holdningerne til problematikken er 
bestemt delte, men vi bliver flere og 
flere, der mener, at tiden er inde til at 
få en debat herom. Desværre foregår 
en stor del af debatten i det skjulte, 
men i forbindelse med vagterne i 
Lodshuset hører jeg oftere og oftere 
kommentarer om, at ”det nu er ved at 
være nok”. 

Personligt kan jeg kun være enig i, at 
problemet er eskaleret, og jeg lovede 
på generalforsamlingen at være med-
lemmernes talerør i forhold til støj-
problematikken. Bestyrelsen har haft 
emnet til drøftelse og givet sit mandat 
til, at sagen kan tages op i Forenings-
rådet på RVBL’s vegne.

For både RVBLs bestyrelse og for 
fremlæggelse i Foreningsrådet er det 
derfor nødvendigt at få debatten frem 
i lyset, og at alle synspunkter respek-
teres som ligeværdige.

Jeg vil derfor opfordre til, at forenin-
gens medlemmer tager del i debatten 
på foreningens nyoprettede facebook 
side ”Rørvig By & Land” og giver ud-
tryk for såvel oplevelsen af problemets 
omfang, som hvad der opfattes som 
unødig støj, samt hvordan det ønskes 
at blive håndteret af RVBL fremad-
rettet. 

RØRVIG HAR GENNEM TIDERNE FOR DE FLESTE STÅET FOR NOGET 
SPECIELT, ET FERIESTED MED EN SÆRLIG ATMOSFÆRE, NOGET DER 
SKILTE SIG UD I FORHOLD TIL DE FLESTE ANDRE FERIEBYER. EN 
DRØM AT KUNNE BOSÆTTE SIG HER. DENNE OPFATTELSE ER DES-
VÆRRE UNDER STIGENDE PRES FRA BÅDE ERHVERVSDRIVENDES OG 
PRIVATES AKTIVITETER.
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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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BERETNING FOR 2016 – 2017 PÅ GENERALFORSAMLINGEN I AUGUST

Den dampskibsforbindelse, som 
DFDS havde åbnet tilbage i 1871 
mellem København og Isefjorden med 
afsætning i Rørvig, og som i 1879 ef-
ter Frederikssund-banens åbning blev 
udvidet med rute herfra, blev lukket 
igen i 1899, idet Odsherredbanen til 
Nykøbing var åbnet dette år. Men i 
1902 blev Lange Mole anlagt på Rør-
vig Havn, og det betød, at man nu ikke 
mere skulle landsætte gæster med an-
vendelse af robåde. Nu kunne de større 
skibe anløbe havnen direkte.

Andre tog herefter udfordringen op 
fra DFDS. I 1903 havde Peter Han-
sen Brammer fra Lynæs startet en 

forbindelse fra Frederikssund til Rør-
vig med ”Dania”. 

DAMPSKIBSSELSKABET ISØRE
Kaptajn Carl Ludvig August Trolle 
var netop i 1903 vendt hjem fra tje-

neste i Siam og havde arvet Trolles-
minde på Nørrevangsvej i Rørvig fra 
sin onkel, bagermester Anthon Trolle, 
som ingen børn havde. I 1904 fik Carl 
Trolle samlet en kreds af aktionærer, 
især købmænd og bankfolk fra Fre-

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 
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DET FORGANGNE ÅR HAR VÆRET UAL-

MINDELIGT TRAVLT FOR FORENINGENS 

BESTYRELSE, SOM HAR BRUGT MERE 

TID OG ENERGI END SÆDVANLIGT. SELV 

OM IKKE ALT ER LYKKEDES, ER MEGET 

OPNÅET, SOM DET SKAL FREMGÅ I DET 

FØLGENDE:

LODSOLDERMANDSGÅRDEN
Foreningen har som nævnt i beret-
ningen sidste år og forrige år optrådt 
som ”fødselshjælper” for en initiativ-
gruppe og senere en arbejdsgruppe, 
som har arbejdet på at indsamle mid-
ler til at anskaffe og restaurere Lods-
oldermandsgården, med det formål at 
få etableret gården som et offentligt 
tilgængeligt aktivitetscenter, mindre 
spisested og kulturhus.

Foreningen har som kontoførende 
for indsamlingen været underlagt 
Indsamlingsnævnets kontrol og 
regnskabspligt. Regnskabet for ind-
samlingen blev revideret af PwC og 
indleveret i slutningen af april 2017. 
Der blev indsamlet 0,845 mill.kr. 
fra 240 bidragsydere og yderligere 
optjent omkring 56.000 kr. ved an-
dre aktiviteter samt afholdt udgifter 
til advokat og revisor for 31.000 kr., 
således at der var et nettoresultat på 
godt 25.000 kr.  Hertil kommer de 
25.000 kr., som Rørvig By og Land i 
2016 bevilgede til projektomkostnin-
ger, som blev afholdt af foreningen 
udenfor indsamlingsbudgettet.

Overfor sælgers ønske om en salgspris 
på 6-7 mill.kr. præsenterede initiativ-
gruppen primo 2016 på borgermøderne 
købsmodeller med en anslået pris på 
4,25 mill.kr., finansieret ved fondstil-
skud på 2,75 mill.kr., sponsorater på 
0,5 mill.kr. og donationer på 1 mill.kr. 

Senere i eftersommeren 2016 forsøgte 
dele af Initiativgruppen en markant 
lavere nominel købspris på 1 krone 
og mente at have en mundtlig aftale 
herom, men fra sælgers side blev ud-
spillet siden mødt med et ønske om, 
at sælger beholdt ejerskabet og lejede 
gården ud til brugeren efter en tysk 
såkaldt ”Erbpacht” model, men et så-
dant privat ejerskab umuliggør, at der 
kan opnås fondsstøtte til restaurering.

Dele af initiativgruppen ønskede 
herefter i februar 2017 at afslutte 
projektet, men en arbejdsgruppe for-
handlede videre med ejeren for at få 
en kontant pris og mente overfor sæl-
ger at kunne skaffe 2,5 mill. kr. med 
fondsstøtte, men sælgeren forlangte 
og stod fast på 5 mill.kr. i forhold til 
det tidligere krav på 6-7 mill.kr. Selv 
om arbejdsgruppen havde positive in-
dikationer fra visse fonde, ansås det 
ikke realistisk på dette sene tidspunkt 
at kunne skaffe yderligere fondsmid-
ler til et køb for 5 mill.kr., især i lyset 
af, at gården af mæglere er vurderet 
til en handelspris omkring 3 mill.kr.

Der kunne ikke opnås yderligere 
enighed, og arbejdsgruppen med-
delte i maj måned til bestyrelsen for 
Rørvig By og Land, at man på dette 
grundlag anbefalede at opgive projek-
tet og påbegynde tilbagebetalingen af 
bidragene. 

Bestyrelsen var enig heri og påbe-
gyndte tilbagebetalingen i juni må-
ned. Arbejdsgruppen og bestyrelsen 
opfordrede bidragsydere gennem 
MobilePay, hvor tilbagebetaling ikke 
kunne ske automatisk, om at melde 
sig, og en del af MobilePay-bidra-
gene er tilbagebetalt. Tiloversblevne 
bidrag vil blive anvendt til formål der 
støtter bygningskulturen i Rørvig. 
Overskuddet fra indsamlingen er an-

vendt til refusion af udgifter for salgs-
aktiviteter, hvor der har været afholdt 
købsomkostninger.
 
Bestyrelsen er naturligvis kede af, at 
det for lokalområdet meget vigtige 
projekt med Lodsoldermandsgården 
som et levedygtigt samlingssted ikke 
har været muligt at gennemføre. Men 
vi takker de mange bidragsydere, ini-
tiativgruppen og arbejdsgruppen.

Rørvig By og Lands bestyrelse er 
også bekymrede for den fredede gårds 
bygningsmæssige fremtid. Bygnings-
værket forfalder, og der er et meget 
stort behov for restaurering af væ-
sentlige dele af bygningerne, ligesom 
en række bygningsændringer ikke 
har den fornødne tilladelse fra Kul-
turstyrelsen.  Slots- og Kulturarvs-
styrelsen har netop her i begyndelsen 
af august 2017 været på besøg for at få 
bygningen ind i styrelsens frednings-
gennemgang, som egentlig skulle 
være afsluttet, men hvor det har været 
vanskeligt at få besøget arrangeret, 
hvor ejeren har været til stede. En 
rapport fra styrelsen kan nu forventes 
om et par måneder. Arbejdsgruppen 
har oplyst bestyrelsen, at ejeren øn-
sker at finde en privat køber, som er 
villig til at betale den forlangte pris 
og overtage den store restaurerings-
byrde, som ligger forude. Ejer infor-
merede i foråret om, at gården ville 
blive forpagtet ud, men gården har 
henligget tom henover sommeren. I 
lyset af at gårdens ejendomsværdi er 
hævet fra 2,5 mill.kr. til 7 mill.kr. ud-
trykkes der udbredt bekymring over 
den brandrisiko, som gården nu er 
underlagt.

BYUDVALGET
Byudvalget har i april 2017 afholdt 
rundtur i Rørvigs gamle bydel med 
repræsentanter fra Odsherred Kom-
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munes Tekniske Afdeling for at skabe 
en fælles forståelse for hensynet til 
den særlige bygningskultur i Rørvig 
By.

Klima- og teknikudvalget gav til-
bage i juni 2016 tilladelse til opfø-
relse af et klubhus for Rørvig Kajak-
klub på havnens sydlige område, øst 
for klubhuset for Rørvig Sejlklub. 
Afgørelsen forudsatte, at det så-
kaldte ”grillhus” skal flyttes, men 
det er ikke endeligt afgjort, hvortil 
på havnen denne flytning skal ske. 
Afgørelsen gik imod anbefalingen 
fra Brugerrådet for Rørvig Havn. 
Brugerrådet og visse foreninger med 
tilknytning til havnen har i maj må-
ned indklaget afgørelsen for Stats-
forvaltningen og Naturklagenævnet. 
Byudvalget afgav på vegne af besty-
relsen en udtalelse om en anbefaling 
af placering af kajakklubben vest for 
sejlklubben med henblik på at undgå 
at holde byggeri på havnen for langt 
ude, men bestyrelsen har ikke været 
helt enig om afgivelsen af denne ud-
talelse.  Grillhuset på havnen er nu 
under flytning til at ligge ud til par-
keringspladsen ud for bådværftet.
 
MØLLEUDVALGET
Udvalget har fået genetableret EU-
støtten til landområdet og admini-
strerer nu selv slåningen af arealet 
gennem lokale aftagere af fodergræs-
set.  Vi har lejet det mindre areal nær-
mest byen til naboen for etablering 
af en blomstereng, som har taget sig 
fint ud her i sommer. Arbejdet med 
restaureringen af møllen har været 
trængt i baggrunden af arbejdet med 
Lodsoldermandsgården, men genop-
tages nu i den kommende sæson.

LANDUDVALGET
KYSTSIKRING VED KATTEGATKYSTEN UD 
FOR DYBESØ OG FLYNDERSØ
Denne sag går nu flere år tilbage. Ef-
ter Bodil stormen i december 2013 og 
ødelæggelserne ved Kattegatkysten 
nedsattes i september 2014 en styre-
gruppe til koordinering af en samlet 
plan for områdets kystsikring, og i 
december 2014 fremsendtes en an-
modning til kommunen med 3 mu-
lige tiltag: 

1.  Reparation og styrkelse/forhøj-
ning/forstærkning af den i 1989/90 
udførte kystsikring  

2.  Som 1 plus en dige-oversvøm-
melsessikring bag Flyndersø for 
sommerhusområdet bag Kattegat 
Strandvej 

3.  En helhedsløsning for hele kyst-
strækningen med sikring af kvali-
teter for natur og rekreation.

Scenarie 1 berørte 34 lodsejere, sce-
narie 2 90 lodsejere og scenarie 3 130 
lodsejere.
 
Kommunens høring i marts-april 
2015 gav 71 høringssvar blandt de 
berørte 130 grundejere, hvoraf 27 var 
imod helhedsløsningen, 33 var for, og 
11 var blandede svar. Naturstyrelsens 
og vores svar fremgik af forrige beret-
ning. Lodsejerne kunne ikke enes om 
fordelingen af udgifterne og denne 
uenighed gik helt ind i styregruppen. 

På denne baggrund besluttede miljø- 
og klimaudvalget i april 2016 at gå 
videre med et mindre projekt, som 
omfattede reparation og vedligehol-
delse af de eksisterende bølgebrydere 
og udbedring af erosionskåret ved vo-
res grund på Dybesøtangen. Men af 
høringer og borgermøde den 24. ok-
tober 2016 m.v. fremgik det, at kom-
munen og lodsejerne og lodsejerne 
indbyrdes stadig ikke kunne blive 
enige om udformningen. Kommunen 
og kystdirektoratet anbefalede ral- og 
strandfodring, idet man fandt, at den 
manglende ralfodring har været årsag 
til forøget læsideerosion på nabokyst-
strækningen mod Flyndersø og øget 
slitage på lodsejernes egne kystværn. 
Af budgettet på 1,85 mill.kr. ud-
gjorde ralfodringen 0,72 mill.kr., og 
udbedringen på Dybesøtangen 0,2 
mill.kr. Men et flertal af lodsejerne i 
første række var imod ralfodringen, 
og flere var imod at deltage i udbed-
ringen ved Dybesøtangen.

Herefter har kommunen udformet 
et tredje og begrænset projektforslag, 
hvor udbedring på Dybesøtangen er 
udtaget, og hvor omfanget af partsha-
verne nu alene omfatter første række 
ved Kattegat Strandvej, 9 partshavere, 

idet lodsejerne ved Dybesø er udtaget. 
Dette reducerede projekt har den 24. 
april 2017 været forelagt til høring, og 
den 23. maj fremgik det, at 6 partsha-
vere var imod det forelagte projekt.

På et møde i miljø- og klimaudvalget 
den 13. juni 2017 er udvalget umid-
delbart indstillet på at godkende det 
begrænsede projekt, men ønsker - på 
baggrund af de indkomne hørings-
svar - at give grundejerne mulighed 
for at fremkomme med et alternativt 
projekt, som sikrer alle de berørte 
ejendomme, og som kan godkendes 
af Kystdirektoratet. Såfremt grund-
ejerne ønsker at fremkomme med et 
sådant alternativt projekt, skal dette 
være fremsendt til de relevante myn-
digheder inden årets udgang.  Så vi 
må konstatere, at sidste kapitel i den 
3 år gamle sag endnu ikke er skrevet, 
og at et muligt fjerde projekt kan se 
dagens lys.

Foreningen har efter accept ved sidste 
års generalforsamling indgået aftale 
med Grundejerforeningen Dybesø 
om, at grundejerforeningen overtager 
foreningens ejendom, Dybesøtangen, 
for et nominelt beløb. Baggrunden er 
af grundejerforeningen har en langt 
større økonomisk interesse i beskyt-
telsen af Dybesøtangen end Rørvig 
By og Land. Tinglysningen heraf har 
været undervejs i næsten et år, men 
er nu gennemført her i forsommeren 
med et mindre formelt forbehold, 
som køber er ved at løfte.

KYSTSIKRING VED ISEFJORD-KYSTEN SYD 
FOR RØRVIG HAVN
Vi beskrev sidste år forløbet af sagen 
om et muligt dige på strandengen ved 
Rørvig. På baggrund af den tredje 
høring afsluttet i juli 2016, hvor et 
flertal på op imod 70% af de 76 lods-
ejere, herunder 52% af de 40 lodsejere 
i første række var imod digeprojektet, 
indstillede miljø- og klimaudvalget 
på sit møde den 4. oktober 2016 ikke 
at fremme projektet. Byrådet beslut-
tede på sit møde den 20. oktober at 
følge denne indstilling. 

Herefter er der hen over vinteren og 
foråret udarbejdet 9 private kystsik-
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ringsforanstaltninger på egen grund 
på landsiden af Isefjordsstien. Langt 
de fleste af anlæggene er udført  
således, at de efter bevoksning vil 
forblive diskrete, et par anlæg vil dog 
forblive meget synlige fremover. Men 
foreningen er tilfreds med, at den 
fredede strandeng og naturoplevelsen 
for de mange passerende på Isefjords-
stien nu er intakt.

STRATEGIOPLÆG
Tilbage i 2006 var den daværende 
Rørvig Naturfredningsforening in-
strumentel i at tilvejebringe en samlet 
plan for Rørvigområdets natur og ud-
vikling, bilagt en beskrivelse af Rør-
vigområdets naturgrundlag. Planen 
hed ”Rørvig 2012” og blev fremsendt 
af Rørvig Foreningsråd til Odsherred 
Kommune, i og med at Rørvig efter 
kommunesammenlægningen i mod-
sætning til den tidligere Nykøbing-
Rørvig Kommune nu kun udgjorde 
en mindre del af kommunens fokus-
område. 

Landudvalget har i 2016-2017 arbej-
det med en opdatering af denne plan-
strategi og bilaget hertil. Grundlaget 
og de fremtidige indsatser er tilpas-
set nye og kommende udfordringer. 
”Planstrategi 2020” er foreningens 
arbejdspapir. Planstrategien vil blive 
formidlet via foreningens hjemmeside 
og tilsendt kommunen, men vil også 
blive kommunikeret i delemner som 
artikler i foreningens blad. 

I denne forbindelse er ideen om ”Rør-
vig Dark Sky” undfanget og landud-
valget vil sammen med specialister 
undersøge, om Rørvig i lighed med 
for eksempel Møn kan udvikles til 
”Dark Sky” område, hvor lysforure-
ning er minimeret, og mørket og 
stjernehimlen udvikles som en særligt 
naturoplevelse. Via det konkrete ar-
rangement, som beskrives nedenfor, 
er foreningen kommet i kontakt med 
konsulenterne på Brorfelde Observa-
torium og vil arbejde videre hermed i 
den kommende periode.

Landudvalget er ked af at erfare, at 
Naturstyrelsens gule gård på Hov 
Vig, oprindelig kendt som ”Ålekon-

gens Slot” nedbrændte den 30. juli i 
forbindelse med et voldsomt torden-
vejr. Gården er over 100 år gammel, 
og Palle Graubæk fra Naturstyrelsen 
har boet der i over 40 år.

NYE BÆNKE PÅ HØJSANDET, DYBESØ OG 
ISEFJORDSSTIEN
I 2016 udskiftede vi 8 ældre bænke på 
Højsandet, Solfaldshøj ved Dybesø, 
Dybesøs vestside, Dybesøtangen og 
på Isefjordsstien ved Løvstræde og på 
Nakke før Skredbjerg i tillæg til den 
første bænk, som Rørvig Forenings-
råd opsatte på Højsandet ved rydnin-
gen i 2015.

Vi har i år yderligere opsat 10 bænke, 
placeret med 6 bænke i Sandflugts-
plantagen, 1 på Korshage, 2 på Ise-
fjordsstien og 1 ved Højsandet ved 
stien nedenfor rydningen. Ligesom 
sidste gang er opsætningen sket i 
samarbejde med Naturstyrelsen 
Vest sjælland, som har udpeget place-
ringen på deres arealer, og med Ods-
herred Kommune, som har godkendt 
placeringen på kommunens arealer.

De fleste af de 6 bænke i Sandflugts-
plantagen er udskiftninger af gamle 
udslidte og ofte forrådnede bænke. 
Bænken på Korshage er en udsigts-
bænk placeret diskret i en lavning på 
spidsen af Korshage. Placeringen er 
godkendt af Fredningsnævnet, Na-
turstyrelsen, Odsherred Kommune 
og Kystdirektoratet. De to nye bænke 
på Isefjordsstien er opsat med 1 bænk 
ud for Skydebanen til erstatning for 
en ældre faldefærdig bænk, og 1 ny 
bænk længere sydpå ved pynten ud for 
Stavnsbjerg og ud for Rørmosen. Den 
sidste bænk er opsat med tilladelse fra 
Rørmosegård.

Alle bænkene er som tidligere udført 
af Skilteværkstedet under Natursty-
relsen Thy og i samme design. De 
sidste 10 bænke er alle med ryg. Vi 
har tilstræbt at fordele opsætnings-
arbejderne lokalt, således at bænkene 
denne gang er opsat af ”Rørvig Hus 
og Have”, Højsandsgården på Sand-
lodsvej. Alle de 18 bænke har fået 
et diskret skilt i messing påsat med 
foreningens logo. Vi takker Land-

liggerforeningen, som i forbindelse 
med nedlæggelsen af denne forening 
i 2015 overførte 2/3 af sin formue på 
godt 60.000 kr., altså 40.000 kr. til 
vores forening til generelle formål, og 
som herved har bidraget økonomisk 
til vores projekt med at opsætte bæn-
kene.

Vi håber, at bænkene bliver til glæde 
for alle dem i Rørvig, som sætter pris 
på at nyde naturen i nogle minutters 
stilhed og at bænkene i øvrigt vil gøre 
deres til, at helhedsindtrykket fra vo-
res færden rundt i naturen ikke skæm-
mes af naturstridige opstillinger, men 
præges af samhør mellem naturen og 
vores indgreb. Så forhåbentligt vil na-
turens gæster både nyde at sidde på 
dem – og se på dem!

STIPROJEKT OG NYT RØRVIG-KORT
Foreningen besluttede i 2015 at ud-
arbejde et lokalt kort for Rørvig-
halvøen, som tidligere fandtes, da 
Nykøbing-Rørvig Kommune og tu-
ristkontoret var myndighed for områ-
det. Vi har i det sidste to år arbejdet 
med kortfirmaet Skydesign om at ud-
færdige kortet efter vores anvisninger, 
og kortet blev færdigt i juni, udgivet i 
to versioner: Et foldet kort med sup-
plerende oplysninger på bagsiden, og 
et plant kort til indramning og op-
hængning. 

Kortet bygger på grundmateriale fra 
Geodata-styrelsen med stor vægt på 
angivelse af stierne og naturrelevante 
signaturer. Kortet har været igen-
nem 5 korrekturomgange med over 
300 rettelser og tilføjelser, hvor vi 
har modtaget input fra vores besty-
relsesmedlemmer og fra lokalkendte, 
fra relevante organisationer og myn-
digheder, som vi har forespurgt om 
specifikke forhold.  Der er angivet 
højdekurver og højdeskygger, og der 
er på bagsiden udarbejdet vej- og 
stifortegnelse samt andre nyttige na-
turrelevante oplysninger samt oplys-
ninger om områdets historie og om 
foreningen og dens arealer og de fre-
dede områder.

I forbindelse med Landliggerforenin-
gens nedlæggelse i 2015 besluttede 
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Landliggerforeningen, at 20.000 kr. 
af midlerne skulle overdrages til vores 
forening til anvendelse for et sådant 
kort. Vi takker Landliggerforeningen 
mange gange for dette økonomiske 
tilskud. Vi takker endvidere vores 
bestyrelsesmedlem Flemming Han-
sen for at stille akvareller til rådighed 
og vores tidligere bestyrelsesmedlem 
Troels Brandt for at stille foto til rå-
dighed.

Vores medlemmer har fået tilsendt 
det foldede kort sammen med bladet i 
juni måned. Kortet koster 100 kr.
Det foldede kort kan købes hos Kurt 
– Spar Rørvig, Smedestræde 9, Rør-
vig. Det foldede og det plane kort kan 
købes hos Damkærgård Gårdbutik, 
Toldbodvej 45, Rørvig. Det foldede 
og plane kort samt det plane kort ind-
rammet til ophængning kan købes/
bestilles hos Rørvig Rammeværk-
sted og Mini-Galleri, Brøndstræde 3, 
Rørvig.  

AKTIVITETSUDVALG OG 
FORMIDLINGSUDVALG
Vore aktiviteter er primært henvendt 
til medlemmerne. Derudover tjener 
de også til at gøre foreningen kendt 
og dermed også give mulighed for 
at hverve nye medlemmer. Aktivite-
terne lægges gerne sammen med an-
dre begivenheder som vandrefestival 
og GeoPark festival og i samarbejde 
med f.eks ” Den gode historie”.

I efteråret 2016 havde vi to arrange-
menter. En byvandring i forbindelse 
med vandrefestivalen og et besøg 
hos Ove Klauman på hans gård på 
Nakke, hvor der blev lavet æblemost.

Mølledagen blev arrangeret sammen 
med mølleudvalget den 18. juni, tra-
ditionen tro på Dansk Mølledag. Vi 
holdt en pause med specielle arrange-
menter i år, men der var alligevel et 
pænt fremmøde. 

Lørdag den 29. juli var der arrange-
ret vandretur på Nakke, fra Nakke 
Skovs parkeringsplads gennem sko-
ven til Maarbjerg og retur til Nakke 
by med kaffe og kage på Maarbjerg-
gård.  Samme dag var der premiere på 
” Rørvig for børn” en slags skattejagt 
med indlagte opgaver om kendte og 
ukendte steder i Rørvig. Det er me-
ningen at dette skal være en familie-
aktivitet, som man selv kan iværk-
sætte.

Byvandring i Rørvig By har været 
afholdt fredag eftermiddag 3 gange 
henover sommeren. 

Den 28. juli prøvede vi noget helt nyt 
med ”Rørvig Dark Sky”, hvor vi ved 
Kabelstranden havde annonceret en 
stjerneaften og inviteret naturvejleder 
Thomas Juel Johansen fra Brorfelde 
Observatorium til at vise os og for-
tælle om stjernehimlen og dens myter, 

medbringende almindelige kikkerter, 
stjernekikkerter og en laser-pen som 
kunne pege på de stjerner, som blev 
omtalt. Selv om det desværre denne 
aften og nat ikke var stjerneklart fik 
de 150 gæster en stor og fascinerende 
oplevelse med Thomas’ store fortæl-
lekraft, og vi har fået vældig god re-
spons. Arrangementet, som blev ud-
ført sammen med landudvalget gav 
tilmed en god kontakt til Brorfeldes 
ekspertise på Dark Sky området.

Lodshuset ved Rørvig Havn har væ-
ret åbent sommeren over på en række 
lørdage og onsdage kl. 15-17 i sko-
leferien. Fremvisningen af vores nye 
kort har trukket flere nysgerrige til 
og sikkert medvirket til adskillige nye 
medlemmer.  Herudover har der væ-
ret åbent en søndag på markedsplad-
sen ved Rørvig Kro. Begge steder, 
men især markedspladsen, har vist sig 
at være et fint sted at få nye medlem-
mer, og vi har henover sommeren fået 
over 60 nye medlemmer.

Medvirkende hertil har yderligere 
været, at vi i foråret har udarbejdet en 
ny folder om foreningen i et kreativt 
design, som nu bl.a. anvendes i hverv-
ningen af nye medlemmer.
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KUNSTNERBESØG HOS MØBELPOLSTRERINDEN PÅ BENZINTANKEN · AF FLEMMING H

PÅ BESØG HOS
MØBELPOLSTRERINDEN
PÅ BENZINTANKEN
MAN FØLER SIG I GODE HÆNDER, NÅR MAN TRÆDER IND I DEN GAM-
LE SERVICEHAL. HER SYDER NU AF GODT TRADITIONELT HÅNDVÆRK.  
OG KIGGER MAN RUNDT, BLIVER MAN TILTRUKKET AF FARVER OG DESIGN
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Den gamle servicehal på tanken i 
Rørvig summer af aktivitet. Her 
har Christine Smith skabt en unik 
arbejdsplads. Hun puster nyt liv i 
‘trætte’ lænestole og sofaer. Det er 
over ti år siden, hun modtog sølv-
medalje af dronningen for veludført 
svendeprøve i København. Og har 
lige siden nydt sit virke her i Rørvig. 
Ordrebogen er fyldt et halvt år frem i 
tiden, så man skal have tålmodighed.
Men kvalitet er jo værd at vente på. 
Christine har et fint samarbejde med 
snedker i Hundested 
(www.egevaerk.dk) både omkring 
nyt og gammelt. Christine er datter 
af Charlotte Smith, som mange vil 
kende fra storhedstiden med livsstils-
butikken Smith & Smith, som lå i det 
tidligere mejeri, nabo til tankstatio-
nen. Christine har datteren Martha, 

som går i 3. klasse på Rørvig Friskole. 
– Og det skal da også med, at den her-
lige grønne blåpandede amazonpape-
gøje, som har base lige midt i det godt 
indrettede værksted, hedder Mulle og 
er 19 år. Den kan blive mellem 40 og 
60 år gammel.

MØBELPOLSTREREN I RØRVIG

TOLDBODVEJ 10

4581 RØRVIG

TELEFON 30 13 64 64

WEBSITE WWW.M-I-R.DK

 
Det plejer at være kunstnere jeg besøger i disse små portrætter, men jeg har valgt ind
imellem at vise kunstneriske håndværk.

 
Der er spækket med specialværktøj og alskens farverige textiler
og snore og tråde, og papegøjen snakker med i baggrunden.



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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