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KÆRE medlem

KÆRE MEDLEM · AF HENRIK LARSEN

I ÅR ER DET 90 ÅR SIDEN, DEN DAVÆ-

RENDE ”FORENING TIL VÆRN OM RØR-

VIG SOGNS NATURSKØNHED” OVERTOG 

RØRVIG MØLLE I 1928.  VI FEJRER DAGEN 

PÅ DANSK MØLLEDAG, OG UDOVER AT 

GENSE MØLLEN OG DENS HISTORIE VIL 

DER VÆRE SALG AF KUNST OG KUNST-

HÅNDVÆRK, MAD OG DRIKKE AKKOM-

PAGNERET AF GOD JAZZ-MUSIK.

Som I kan se af den indstukne over-
sigt, forsøger vi at holde et højt akti-
vitetsniveau. Vi eksperimenterer med 
en ny form for byvandring, en kunst-
gåtur og gentager Dark Sky fra sidste 
år, hvor vi håber på mere klar himmel 
og mindre regn i år. Og glæd jer til 
Nynne Bjerre Christensens fængs-
lende foredrag efter vores generalfor-
samling.
Et højt aktivitetsniveau og en levende 
debat er nogle af de ting, som gør en 
forening levedygtig. Trods Facebooks 
genvordigheder, kan I inde i bladet 
se, at vi opfordrer til at bruge mediet 
i debat.

Men trods det at vores – synes vi selv 
– aktive bestyrelse holder kadencen 
højt, er det ikke sikkert, at dette varer 
ved evigt. Bestyrelsen har mere end 
nok at foretage sig i sommerperio-
den med aktiviteterne og ikke mindst 
med forberedelsen til generalforsam-
lingen i august.

Derfor lægger vi op til en justering af 
vores vedtægter, hvor vi lægger vægt 
på at kunne fortsætte forvaltningen 
af vores midler og ejendomme i en 
fond, hvis foreningen skulle vise sig 
fremover at tabe pusten. Vi lægger 
også op til – som de fleste foreninger 
– at holde generalforsamlingen i be-
gyndelsen af sommerferien fremfor i 
slutningen og få standardiseret vores 
regnskabsår til kalenderåret, som er 
det mest udbredte. Læs mere om vo-
res forslag til vedtægtsændringer inde 
i bladet.

Læs også vores lokalhistoriske be-
retninger, der i dette blad dækker 
tråde tilbage til både første verdens-
krig, hvor de første sommerhuse 
ved Højsandet blev bygget langt fra 
Europas rædsler, og til anden ver-

denskrig, hvor Europas uroligheder 
kom meget nærmere, og hvor det gik 
noget mere dramatisk til i Rørvig, 
som I kan læse.

Endelig kan vores bestyrelsesmedlem 
Flemming Hansen fortsætte fortæl-
lingerne om det store kunstnerliv som 
udspiller sig her på egnen i en tradi-
tion, som er i pagt med stedets fortid.

Der skal lyde et hjertesuk fra med-
lemsadministrationen. Bestyrelsen 
gør et stort stykke frivilligt arbejde. 
Derfor ønsker vi, at flere vil tilmelde 
deres opkrævning af kontingent til 
Betalings Service. Der bruges for me-
get tid på at rykke medlemmer, som 
”glemmer” at betale kontingentet. 
Bladet udsendes kun til de medlem-
mer, som har betalt, så hvis nogle op-
lyser, at de ikke har modtaget bladet, 
så er dette forklaringen.

Bestyrelsen ønsker jer alle en god 
sommer.

Henrik Larsen
Formand

Rørvig
el-installation
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FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF 
 FORENINGENS VEDTÆGTER 

INDKALDELSE 
TIL GENERALFORSAMLING
DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
FREDAG, DEN 10. AUGUST 2018 KL. 19.00 
I RØRVIG SOGNEGÅRD, SØNDERVANGSVEJ.

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Det reviderede regnskab vil kunne ses på hjemmesiden 

www.rvbl.dk fra 2. juli 2018.

Efter generalforsamlingen er der foredrag ved 

journalist og tidligere Deadline-vært Nynne Bjerre 

Christensen om ”De forsvundne Polarfor-

skere”. Danmarksekspeditionen 1906-08 var 

formentlig den vigtigste, mest dragende og fasci-

nerende danske polarekspedition. Den 28-mand 

store ekspeditionen kortlagde succesfuldt det 

nordøstligste hjørne af Grønland med skib under 

ledelse af kaptajn Alf Trolle og hundeslæder, men 

tre af ekspeditionens mest prominente deltagere, 

lederen Mylius-Erichsen, løjtnant Høeg-Hagen og 

slædefører Brønlund omkom. Her i Rørvig er ekspeditionen kendt fra Alf Trolles 

dagbog, som blev fundet i Rørvig og udgivet som bog i 2016, ”Som kaptajnen 

så det”. Nynne Bjerre Christensen har selv deltaget i tre ekspeditioner til Nord-

østgrønland for at finde de forsvundne polarforskere og giver på foredraget en 

dragende fortælling om ekspeditionen i sin helhed, de dramatiske og tragiske 

begivenheder, ekspeditionens betydning og de stadigt uløste gåder.

Foreningen er vært med kaffe og kage.

Vel mødt

Bestyrelsen

SÆT KRYDS I KALENDEREN
10. AUGUST 2018 KL. 19.00 

Bestyrelsen fremsætter følgende for-
slag til ændring af vedtægterne, idet 
vi ønsker at bruge kalenderåret som 
regnskabsår og lægge generalfor-
samlingen om foråret i lighed med 
det normale for generalforsamlinger. 
Vi ønsker også at undgå at forberede 
generalforsamlingen midt i sommer-
ferien, hvor foreningen er travl med 
andre aktiviteter, og hvor det i øvrigt 
kan være ferietid for bestyrelsens med-
lemmer.

Vi ønsker at forberede foreningens 
fremtid på en situation, hvor det kan 
vise sig vanskeligt at skaffe nye yngre 
kræfter ind i bestyrelsen for at fort-
sætte arbejdet som medlemsorienteret 
forening.

Øvrige ændringer er for at gøre for-
eningens vedtægter i bedre overens-
stemmelse med typiske forhold for for-
eninger. De nye forslag er anført med 
rød skrift og tekst som udgår og/eller 
erstattes er anført med kursiv.

GENERALFORSAMLING & VEDTÆGTER · AF BESTYRELSEN

VEDTÆGTER
§ 1 Foreningens navn er Foreningen Rørvig 
By og Land. Som binavne bibeholdes navnene 
Rørvig Naturfredningsforening og Bevarings-
foreningen for Rørvig Sogn.

§ 1 Foreningens navn er Foreningen Rørvig  
By og Land.

§ 2 Foreningen har hjemsted i Odsherred 
Kommune.

§ 3 Foreningens formål er at udbrede kend-
skabet til og sikre de værdier, som har gjort 
og fortsat kan gøre Rørvig til et attraktivt 
sted for fastboende og gæster, samt at arbejde 
for beskyttelse og pleje af værdifuld natur og 
bevaringsværdige bygninger.

Indsatsen skal rettes mod historie, kulturmiljø, 
bevaringsværdige bygninger samt natur- og 
landskabsværdier inden for Rørvig Sogn.

§ 4 I det omfang foreningens økonomi tillader 
det, kan der anvendes midler til tilskud eller 
fremme af arbejde inden for foreningens formål.

Foreningen kan således uddele en årlig pris til en 
beboer eller myndighed i Rørvig-området, som en 
anerkendelse for på sin ejendom at have ydet en 
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§
GENERALFORSAMLING & VEDTÆGTER · AF BESTYRELSEN

indsats for at bevare eller tilføje en for 
by og egn æstetisk værdi.

Foreningen ejer og kan med henblik på 
fredning og anden beskyttelse modtage 
eller erhverve grunde og bygninger i 
Rørvig-området af særlig landskabe-
lig eller kulturhistorisk værdi.
Rørvig-området forstås som et område 
svarende til det gamle Rørvig Sogn.

Foreningen kan uddele en årlig 
pris til en beboer eller myndighed i 
Rørvig Sogn, som en anerkendelse 
for på sin ejendom at have ydet en 
indsats for at bevare eller tilføje en 
for by og egn æstetisk værdi.

Foreningen ejer og kan med 
henblik på fredning og anden 
beskyttelse modtage eller erhverve 
grunde og bygninger i Rørvig Sogn 
af særlig landskabelig eller kultur-
historisk værdi.

§ 5 Som medlemmer kan optages 
enkeltpersoner, virksomheder, 
foreninger, institutioner m.fl., der 
interesserer sig for foreningens 
formål.

Udmeldelse kan ske skriftligt inden 
udgangen af et regnskabsår.

§ 6 Generalforsamlingen er for-
eningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes 
hvert år i juli eller august måned.

Ordinær generalforsamling afhol-
des hvert år i maj eller juni måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen 
sker skriftligt eller elektronisk til 
medlemmerne (evt. via foreningens 
blad) med mindst 3 ugers varsel 
med angivelse af tid og sted samt 
dagsorden m.m.

Dagsordenen skal indeholde føl-
gende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for det 

forløbne år
3. Forelæggelse af regnskabet for 

det forløbne år
4. Forelæggelse af budget samt fast-

sættelse af medlemskontingent 
for det kommende regnskabsår.

5. Behandling af forslag fra med-
lemmer og bestyrelse

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
og bestyrelsessuppleanter

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor-
suppleant

8. Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne 
ønskes behandlet på generalfor-
samlingen, skal skriftligt være for-
manden i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling 
afholdes, når bestyrelsen finder det 
nødvendigt, eller når mindst 10% 
af foreningens medlemmer skriftligt 
fremsætter ønske derom til bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling 
afholdes, når bestyrelsen finder 
det nødvendigt, eller når mindst 
70 af foreningens medlemmer 
skriftligt fremsætter ønske derom 
til bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling 
skal afholdes inden 4 uger efter 
fremsat ønske derom. Indkaldelse 
sker ved skriftlig meddelelse til for-
eningens medlemmer med mindst 
14 dages varsel, og kun sager, der 
anføres i mødeindkaldelsen, kan 
behandles.

Afgørelser på generalforsamlingen 
træffes ved simpel stemmefler-
hed, hvor intet andet er fastsat i 
vedtægterne. Ved stemmelighed er 
forslaget forkastet.

Hvert medlem har én stemme.

Hvert medlem, der har betalt 
kontingentet, har én stemme.

Ved forfald kan et medlem 
overdrage sin stemme til et andet 
medlem ved skriftlig fuldmagt. 
Et medlem kan ved fuldmagt kun 
repræsentere to andre medlemmer.

Referat af generalforsamlingen sendes 
til foreningens medlemmer – evt. via 
foreningens blad.

Referat af generalforsamlingen 
offentliggøres på foreningens 
hjemmeside og evt. via foreningens 
medlemsblad.

§ 7 Foreningen ledes af en besty-
relse på 7 til 14 medlemmer, der 
vælges på den ordinære generalfor-
samling.

Valgene gælder i indtil 2 år ad 
gangen. Det skal tilstræbes, at lige 
mange bestyrelsesposter kommer 
på valg hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Er antallet af bestyrelsesmedlem-
mer mindre end maksimum, kan 
bestyrelsen supplere sig mellem 2 
ordinære generalforsamlinger, men 
de således indtrådte bestyrelses-
medlemmer er på valg på den 
derefter førstkommende general-
forsamling og har indtil da ikke 
stemmeret i bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling 
vælges desuden 2-4 bestyrelses-
suppleanter, der tiltræder i tilfælde 
af ekstraordinær afgang blandt 
bestyrelsesmedlemmerne.

Revisorer og revisorsuppleanten 
vælges for 1 år.

Det bør tilstræbes, at mindst 
halvdelen af bestyrelsesmedlem-
merne er fastboende i Odsherred 
Kommune.

§ 8 Bestyrelsen, der repræsenterer 
foreningen udadtil, afgør inden 

for rammen af denne vedtægt alle 
spørgsmål vedrørende foreningens 
virksomhed, samt formidler kon-
takt til myndigheder og andre.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, 
når mindst halvdelen af medlem-
merne er til stede. Bestyrelsens 
beslutninger træffes ved almindelig 
stemmeflerhed. Ved stemmelighed 
er formandens stemme afgørende.
I formandens fravær er næstfor-
mandens stemme afgørende.

Beslutning om køb og salg af 
fast ejendom er dog kun gyldigt 
vedtaget, såfremt mindst 2/3 af 
bestyrelsens medlemmer har stemt 
for beslutningen.

Foreningen tegnes af formanden 
sammen med mindst to af de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer eller 
af tre bestyrelsesmedlemmer ved 
formandens fravær.

Bestyrelsesmøder afholdes efter 
formandens bestemmelse eller 
efter anmodning fra et af de andre 
bestyrelsesmedlemmer. Fra be-
styrelsens møder føres referat, der 
godkendes af samtlige tilstedevæ-
rende medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med 
formand, næstformand, kasserer og 
sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin for-
retningsorden.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet 
medhjælp, såvel fast som til løsning 
af enkelte opgaver.

Bestyrelsen kan nedsætte under-
udvalg efter behov, hvori der også 
kan deltage foreningsmedlemmer, 
som ikke er medlemmer af besty-
relsen. Bestyrelsen kan, baseret 
på en skriftlig forretningsorden, 
uddelegere ansvar til udvalget, hvis 
udvalgets formand og næstformand 
er medlem af bestyrelsen. 

Udvalget kan kun tegnes udadtil af 
disse bestyrelsesmedlemmer.

Såfremt et medlem, uden be-
styrelsen godkendelse, benytter 
foreningens navn, logo eller på 
anden vis på foreningens vegne ud-
trykker en holdning, som ikke er i 
overensstemmelse med foreningens 
formål eller bestyrelsen hold-
ning, kan bestyrelsen indstille til 
generalforsamlingen, at medlem-
met ekskluderes af foreningen. En 
sådan ekskludering skal besluttes af 
generalforsamlingen med simpelt 
flertal.

§ 9 Foreningens regnskabsår løber fra 
1. april til 31. marts.

Foreningens regnskabsår løber fra 
1. januar til 31. december.

§ 10 Størrelsen af medlemskontin-
gentet fastsættes hvert år på den 

ordinære generalforsamling for det 
efterfølgende regnskabsår.

Kontingentet opkræves i regn-
skabsåret.

§ 11 Foreningens formue indsættes 
i anerkendt pengeinstitut eller 
anbringes i offentligt børsnoterede 
obligationer.

§ 12 Foreningens regnskab revide-
res af 2 på den ordinære general-
forsamling valgte revisorer. Der 
vælges tillige 1 revisorsuppleant.

Regnskabet afleveres således at 
revisorerne har 14 dage til at gen-
nemgå regnskabet og forsyne det 
med deres påtegning.

Regnskabet sendes med revisorernes 
påtegning til foreningens medlemmer 
med indkaldelsen til den ordinære 
generalforsamling.

Regnskabet med revisorernes 
påtegning lægges på foreningens 
hjemmeside senest 4 uger inden 
den ordinære generalforsamling.

De på generalforsamlingen valgte 
revisorer er berettiget til at foretage 
uanmeldt beholdningseftersyn hos 
foreningens kasserer.

§ 13 Ændring af foreningens ved-
tægter samt forslag om foreningens 
opløsning kan kun besluttes på en 
generalforsamling med mindst 2/3 
af de afgivne stemmer og forudsat, 
at mindst halvdelen af medlem-
merne er til stede eller repræsente-
ret på generalforsamlingen.

Såfremt sidstnævnte forudsætning 
ikke er opfyldt, indkaldes umid-
delbart og med mindst 2 ugers 
og højst 6 ugers varsel til en ny 
generalforsamling, hvor beslutning 
om vedtægtsændring, respektive 
foreningens opløsning kan træffes 
med mindst 2/3 af de afgivne stem-
mer uanset antallet af fremmødte 
eller repræsenterede medlemmer.

§ 14 I tilfælde af foreningens opløs-
ning træffer generalforsamlingen 
ved simpelt stemmeflertal beslut-
ning om anvendelse af foreningens 
formue og besiddelser til støtte 
for aktivitet med et formål, der er 
beslægtet med foreningens formål.

§ 15 Bestyrelsen kan stifte en 
selvejende fond hvortil foreningens 
ejendomme og en del af forenin-
gens kapital kan overdrages til.

§ 16 Foreningen tilsluttes Lands-
foreningen for Bygnings- og 
Landskabskultur.

Således godkendt på generalforsamlin-
gen 7/9 2012.

Således godkendt på generalfor-
samlingen 7/9 2012 og efterføl-
gende på generalforsamlingen 10. 
august 2018.
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MØLLEDAG  
Søndag 17. juni kl. 11.00 - 16.00

HER I 2018 ER DET 90 ÅR SIDEN, AT RØRVIG MØLLE BLEV OVERTAGET AF DEN DAVÆ-

RENDE ”FORENINGEN TIL VÆRN OM RØRVIG SOGNS NATURSKØNHED” I 1928. ET PAR ÅR 

TIDLIGERE, I 1924, STOPPEDE MØLLEN SINE AKTIVITETER DREVET AF VINDKRAFTEN EFTER 

85 ÅRS VIRKE! DEN SAMME SKÆBNE ER OVERGÅET MANGE ANDRE AF DATIDENS MØL-

LER, MENS VINDKRAFTEN SENERE HAR FÅET EN MARKANT GENOPBLOMSTRING – OGSÅ 

I ODSHERRED!

Men de gamle og nu nedlagte møller 
fejres én gang årligt ved ”Mølleda-
gen”. Det sker her i 2018 søndag den 
17. juni – og Rørvig Mølle, der ejes 
af foreningen Rørvig By og Land, vil 
her være med i det gode selskab.

Foreningen vil således i samarbejde 
med Bylauget markere dagen med 
en række aktiviteter – og der er be-
stilt tørt og lunt sommervejr uden for 
kraftig vind!

Først og fremmest vil der være lej-
lighed til at se – eller gense – den 
gamle mølle, der i dagens anledning 
vil være åben. Samtidig vil foreningen 
præsentere bøger og materiale – og er 
klar til en snak med både nuværende 
og kommende medlemmer!

Fra klokken 12 og et par timer frem 
vil der være underholdning med god 
jazz – men kun hvis vejret tillader 
det. Et gensyn fra vores arrangement 
tilbage i 2015, med en ny besætning. 
Bandet består af Leif Juel Jørgensen 
(klarinet), Ole Matthiessen (piano), 
Ture Kindt-Larsen (bas) og Knud 
Skriver (trommer). Der bliver spillet 
mainstream jazz fra Den Store Ame-

MØLLEDAG · DARK SKY · AF ADAM HEY

DARK SKY  
Oplev mørket og stjernerne lørdag 21. juli  
kl. 22.00 ved Kabelhus-stranden

Vi gentager sidste års ”succes”, for-
stået som det store fremmøde og den 
store oplevelse, trods det at vejret ikke 
var med os!

Oplev den fængslende fortælling om 
planeterne, stjernerne og stjerneteg-
nene ved formidler Thomas Johansen 
og se stjernerne med de kikkerter, 
som Brorfelde har medbragt – hvis 
vejret tillader det.

rikanske Sangbog suppleret med et 
par danske sange i repertoiret.

Der vil også være mulighed for at 
købe ristede pølser, øl/vand, kaffe/te 
samt kager. 

For børnene er der arrangeret sno-
brødsbagning – og der vil også være 
mulighed for ansigtsmaling, tegneak-
tiviteter m.v.

Endelig vil Mølledagen være rammen 
for et ”marked”, hvor lokale kunstnere 
inden for flere kategorier samt produ-
center af håndarbejde/brugsartikler i 
forskellige materialer, fødevarer, ur-
ter, tang, drikke m.v. vil være til stede. 
Alle er klar til en god snak og måske 
en rask markedshandel!

Sæt kryds i kalenderen – og på gensyn 
ved Rørvig Mølle, Søndervangsvej 
søndag den 17. juni!

Vi mødes ved parkeringspladsen ved 
Kabelhus-stranden for enden af Tele-
grafvej kl. 22 og bevæger os ud i klit-
terne ud for den østlige parkerings-
plads. Medbring varmt tøj og noget 
at sidde på.
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PÅ OPDAGELSE I RØRVIG –  
med mor og far  …… eller bedsteforældre!

HVIS DU HAR LYST TIL AT LAVE NOGET AN-

DET I DIN FERIE, END AT SPISE IS OG HALE 

KRABBER OP I RØRVIG HAVN, SÅ KAN DU 

FRA LØRDAG DEN 7. JULI GÅ PÅ OPDA-

GELSE I RØRVIG MED DIN FAMILIE. 

Denne dag indvier Rørvig By og Land 
to nye familieopgaver – og du er hjer-
telig velkommen kl. 14.00. Indvielsen 
sker ved Sanseparken på Nørrevangsvej 
overfor tankstationen på Toldbodvej. 

OG HVORFOR SÅ DETTE NYE  
INITIATIV? 
En vigtig opgave for Rørvig By og Land 
er at være synlig og samtidig formidle 
Rørvig-halvøen. Rørvig By og Land 
har derfor en løbende dialog om, hvor-
dan vi kan skabe aktiviteter  – f.eks. i 
Rørvig – uden at tivolisere havn og by.

Rørvig havn er indbegrebet af Rør-
vig, men der er bestemt mange andre 

herligheder, og Rørvig by er faktisk 
også et besøg værd. Det er baggrun-
den for, at der er udarbejdet to for-
skellige familieopgaver, der fremviser 
og fortæller noget om det mere usete 
og ukendte Rørvig. 

Opgaverne er ”selvbetjeningsopga-
ver”, der dels kan hentes på Rørvig 
By og Lands hjemmeside, dels kan 
tages i ophængte folderkasser i ind-
gangspartiet hos Sparkøbmand Kurt, 
på væggen af hhv. Blå Flag Stationen 
og det Grønne Lodshus på havnen. 

Ruterne er tilrettelagt ud fra, at fami-
lierne i deres eget tempo kan besøge 
nogle af de ting og steder i vores dej-
lige lille by, som pågældende måske 
ikke plejer at besøge eller tænke over. 

”På opdagelse i Rørvig – med mor og 
far i hånden” består af to forskellige 
familieopgaver af forskellig svær-
hedsgrad og ”gå-længde”.
 

1. Kort tur – ca. 2½ km.  
(bedst til mindre børn). 

2. Lang tur – ca. 4 km.  
(bedst til større børn).

Sværhedsgraden er dog ikke større, end 
at de mindre børn med lidt hjælp kan 
løse den sværere og lange tur - og om-
vendt. Besvarelsen af spørgsmålene er 
tænkt som en fælles opgave, hvor børn 
og voksne sammen finder det rigtige 
svar ud fra de tre svarmuligheder i fol-
deren, hvori de rigtige svar også findes. 

Formålet med familieopgaverne er, at 
vore mange – unge som ældre – som-
mergæster efterspørger noget aktivt 
at beskæftige sig med, når de er ”oppe 
på landet”.

Rigtig god tur!
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’DR. REHLINGS HUS’    
Sandlodsvej 55 i Rørvig

99 ÅR I RØRVIG!

I 1917 BLEV DE TRE GRUNDE EL-
LER ’LODDER’ PÅ DEN ØSTLIGE 
SIDE AF HØJSANDET SOLGT TIL 
TRE KØBENHAVNSKE FAMILIER, 
SOM ØNSKEDE AT BYGGE SOM-
MERBOLIGER OG BLIVE ’LANDLIG-
GERE’ I RØRVIG OM SOMMEREN. 
MIN OLDEFAR LÆGE JOHAN REH-
LING KØBTE DEN NORDLIGSTE AF 
DE TRE GRUNDE, SOM LIGGER 
TÆTTEST PÅ DYBESØ OG HAVET, 
MENS GRUNDENE SYD HERFOR 
BLEV KØBT AF HENHOLDSVIS FA-
BRIKANT CARL COHN OG PRÆST 
J. TRIER, HVIS GRUND LIGGER 
TÆTTEST PÅ HAVNEN. 

Min oldefar og hans familie, som om 
vinteren boede i St. Kongensgade i 
København, havde i mange år lejet 
sig ind i huse på nordkysten om 
sommeren for den friske havluft og 
sundhedens skyld, men Rørvig var 
det absolut foretrukne sted. Da ud-
stykningerne i Rørvig begyndte i be-
gyndelsen af 1900-tallet, besluttede 
min oldefar sig derfor for at købe 
en grund. Det fortælles, at han for 
bekvemmelighedens skyld tog et kort 
og satte et kryds på det sted, hvor der 
var lige langt at gå til byen, til havnen 
og til havet – og det var lige præcis 
på matriklen 23h ved Højsandet. 
Grunden, som var på godt 3 tønder 
land, hvilket svarende til 18.000 m2, 
var ejet af gårdejer Peter Christensen 
på Nørrevangsgården på Sandlodsvej. 

Grundene langs Højsandet var ku-
perede med sanddyner, som var op-
stået i forbindelse med sandflugterne 
i de foregående århundreder, lige som 
selve Højsandet var et resultat heraf. 
Grundene, som før sandflugternes tid 
havde været ganske frugtbare, var nu 
så sandede, at bønderne ikke kunne 
bruge dem til andet end at have nog-
le får gående mellem marehalmen og 
lyngen, og vejen igennem lodderne 
blev af samme grund kaldt ’Sandlods-
vej’. 

Men for mine oldeforældre blev 
sandlodden et paradis. De havde frit 
udsyn til Dybesø og havet, og de blev 
aldrig trætte af egnens skønne natur 
med Nørrevangen, Højsandet, plan-
tagen og havet så tæt ved. Huset, de 
fik bygget, var tegnet af arkitekten 
Ejnar Andersen, som også tegnede 

en del andre huse i Rørvig. Det var 
et muret gulkalket hus med stråtag 
og grønne skodder. Det havde stue, 
soveværelse og kammer samt køkken, 
das og brændselsrum i stueetagen, og 
tre soveværelser samt et dueslag på 1. 
sal. Arkitekten havde indrettet huset 
med slagbænk, bord og stole i stuen 
samt senge, servanteborde og ind-
byggede skabe i soveværelserne. Der 
var brønd med pumpe udenfor huset, 
petroleumslamper og kammerstager 
og flaskegas og høkasse i køkkenet 
til madlavning. Lokumsspanden 
blev jævnligt gravet ned rundt om på 
grunden.

Da huset stod færdigt i 1919, var min 
oldefar 50 år, og han og hans hustru 
Neeltje, kom her hver eneste som-
mer sammen med deres husbestyre-
rinde Martha fra København.  Deres 
4 børn, som da var voksne og havde 
stiftet familier, havde selv anskaffet sig 
sommerhuse rundt om i landet, men 
de kom alligevel som regel på som-
merbesøg med deres familier. Deres 
datter Ella gift Fich, født i 1891, kom 
helt sikkert hvert år med sin mand og 
datter, Birgitte, som er min mor, født 
i 1925. Min mor har skrevet sine er-
indringer om sin barndoms somre 
i Rørvig udgivet i publikationen 
’Rørvig – ferieland i 30’erne’. Her 
fortæller hun med et barns øjne om, 
hvordan sommerdagene i Rørvig for-
løb som lydefri perler på en snor. 

Rejsen fra København til Rørvig 
foregik i 1930’erne med toget over 
Hillerød og videre med lokalbanen 
til Hundested, og herfra med færgen 
til Rørvig, hvor min mors mormor 
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stod på havnen og tog imod: ”Mormor 
stod der med sit sigøjnerbrune, rynkede 
ansigt og den evige bøllehat og smilede 
og var indbegrebet af sommerferie, og 
man myldrede fra borde, og alt var for-
virring udenom, og folk blev hentet og 
gensynsglæde og kufferter og cykler med 
mærkesedler og midt i det hele en lille 
hestevogn forspændt med en pony med en 
taterlignende kone på bukken, der sving-
ede kufferter med kræfter som en karl og 
med en vrimmel af børn omkring sig. Og 
”der holder vogne derhenne”, siger mor-
mor, og vi er trætte af rejsen og bliver 
skubbet ind i den høje hyrevogn på de 
bløde sæder, og skrumpler herskabeligt 
over Toldbodvej og senere ad de sandede 
hjulspor mod rejsens mål.”  

Fremme ved huset blev grunden og 
huset taget i øjesyn; så fulgte frokos-
ten, og efter en middagslur var det en-
delig tid til at gå til stranden. I barne-
perspektiv var det ”en lang tur, sandet 
og træls for små ben. Men belønningen! 
Når man kravler over den sidste klit og 

ser havet – og må stå stille lidt, fordi det 
er så overvældende dejligt, frisk grønblåt 
med hvide toppe når vinden står på, - 
gråblåt, dovent og uendeligt i fralands-
vind. Vi skal finde en gryde. Så lejrer vi 
os i det varme sand. Marehalmen stikker 
lidt. Skal vi ikke snart i vandet? Næ, du 
ved nok, vi skal hvile efter turen. Det 
kan være farligt at gå i lige efter! Atter 
ventetid. Men i kommer vi da til sidst. 
Og der bliver også tid til at grave og 
finde muslinger. Alt for hurtigt går tiden 
ved stranden. De voksne tørrer tæer, 
tager strømper og sko på, og så bevæger 
karavanen sig atter langsomt hjemad.” 

Min mor fortæller om sommerda-
gene fra morgen til aften, om legene 
i naturen, om indkøbsture til byen, 
og blandt meget andet om den fan-
tastiske oplevelse, da tilrejsende  
skuespillere opførte ’Hagbard og 
Signe’ på sportspladsen ved Højsan-
det. Men ”ferien var slut en dag, og 
man skulle tilbage til skolen, hvilket ikke 
var nær så morsomt som at ankomme. 

Havnen og færgen var jo de samme, og 
mormor stod der på kajen, når man selv 
var ombord på skibet, men faktisk fik 
man lidt af en klump i halsen, når man 
stod deroppe og vinkede farvel til den 
spinkle skikkelse på land. Man anede 
måske en anden afsked.”

I 1938 døde min oldefar, så han nåede 
at få 20 dejlige feriesæsoner i Rørvig. 
Min oldemor fortsatte med at komme 
i Rørvig til sin død i 1952, hvert år 
med samme trofaste Martha, som 
havde indrettet sig i det blå værelse på 
1. sal. Min mormor Ella Fich, over-
tog huset efter min oldemor, og da 
blev det min og min søsters tur til at 
få vores barndoms somre i Rørvig. Da 
min mormor døde i 1977, gik huset i 
arv til min mor Birgitte, gift Frederik-
sen, og så fik hendes børnebørn deres 
barndoms somre i Rørvig.  

Nu er det 4. og 5. generation efter 
Johan Rehling, som har taget over, 
og som glæder sig over det sted, som 
han og Neeltje udvalgte sig i 1917. 
Huset og det meste af indretningen 
er det samme, som da det blev byg-
get, dog fik huset i 1982 en tilbygning, 
som blev tilpasset det gamle hus. Na-
turen har derimod ændret sig en del. 
De træer, som jeg hoppede over som 
lille i 1950’erne, er nu blevet kæmpe-
store; det er ikke længere muligt at 
se Dybesø og havet fra huset, og fra 
Højsandet kan man ikke længere se til 
Nykøbing. Men glæderne over som-
merdagene i Rørvig er de samme som 
før, hvad enten de opleves i børnehøjde 
eller af de ældste familiemedlemmer. 
Og til næste år kan huset fejre 100 år!
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 FÅ INDFLYDELSE  
PÅ FORENINGENS AKTIVITETER
HVIS EN FORENING SKAL 
VÆRE LEVEDYGTIG PÅ SIGT, 
SKAL DEN INDENFOR RAM-
MERNE AF FORENINGENS 
VEDTÆGTER KUNNE LEVE OP 
TIL SINE MEDLEMMERS FOR-
VENTNINGER OM RELEVANTE 
AKTIVITETER.

Sidste år rejstes flere nye og relevante 
emner for vores område, blandt an-
det på foreningens generalforsam-
ling i august og på foreningens nye 
Facebook side. Emner rejst af for-
eningens medlemmer, og som derfor 
er vigtige for foreningens virke og 
fremtid.

Som bestyrelsesmedlem i RVBL 
savner jeg egentlig at høre mere fra 
medlemmerne om hvilke emner, 
man ønsker, at foreningen skal ar-
bejde med, og hvilke holdninger 
foreningen ønskes at repræsentere 
i forhold til områdets interessenter. 

Naturligvis kan ikke alle ønsker 
imødekommes, men alle menings-
tilkendegivelser vil for mig være en 
rettesnor for mit virke i bestyrelses-
arbejdet.

Med foreningens nye Facebook side 
har medlemmerne fået en unik mu-
lighed for løbende at give sine menin-
ger til kende ud over den årlige gene-

ralforsamling. Enten ved selv at rejse 
spørgsmål til debat eller som kom-
mentar til andres indlæg på siden.

Herudover er der selvfølgelig også 
stadigvæk mulighed for at rette hen-
vendelse til foreningens bestyrelse, 
enten til bestyrelsen som helhed el-
ler til det enkelte bestyrelsesmedlem.

Rørvig og omegn er et fantastisk 
område at være en del af, om det er 
som landligger eller fastboer, og det 
skulle det helst blive ved med at være. 
Området har en række unikke kva-
liteter, som fortjener at blive bevaret 
og nænsomt udviklet, så Rørvig også 
i fremtiden kan være et særligt sted 
at holde ferie, have fritidshus eller at 
bosætte sig i.

Jeg vil derfor gerne opfordre for-
eningens medlemmer til at give de-
res meninger til kende, stille forslag 
til foreningens virke og ikke mindst 
deltage aktivt i debatten. Kun såle-
des kan vi, efter min mening, bevare 
en levende og udviklende forening til 
bevarelse af Rørvigs herligheder.

INDBYDELSE TIL GÅTUR 
”Kunst og kunstnere i Rørvig – fra ca. 1880 til ca. 1960” 

Som beskrevet andet steds her i bladet er foreningens Aktivitetsudvalg i gang 
med at udvikle formidlingen af Rørvig, og en af idéerne er at udvikle en kunst-
tur/kunstrute. På gåturen/byvandringen vil vi fortælle om Rørvigs mange 
kendte kunstnere, men vi ser også turen som et sted, hvor vi kan få inspiration 
og nye idéer til det videre arbejde.

Hvornår: Søndag 22. juli 2018 kl. 09.30 - 12.00
Mødested: Ved det offentlige toilet på Nørrevangsvej – skråt over for tankstationen
Turleder: Kjeld Jensen, hvortil spørgsmål kan rettes på tlf. 52 24 19 99

Turen er gratis og kun for medlemmer af Rørvig By og Land. 
Der er ingen tilmelding, så mød blot op.
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FRA STRANDHOTEL
TIL MISSIONSKURSTED 
VI HAR I DE TIDLIGERE ARTIKLER 
FORTALT OM HOTELLETS FØR-
STE PERIODE FRA 1906 TIL 1924, 
HVOR GRUNDLÆGGEREN AG-
NETE BAUDITZ DEN 5. JULI 1924 
MÅTTE SÆLGE STRANDHOTEL-
LET, D.V.S. MATRIKLEN MED SEL-
VE EJENDOMMEN, MATR. 7E, OG 
MATRIKLEN MED GRÆSPLÆNEN 
FORAN, MATR. 25C. HUN BE-
HOLDT DE ANDRE OMLIGGENDE 
AREALER, HERUNDER SOLFALDS-
HØJ. 

Den nye ejer C.P. Jensen optog et yder-
ligere lån å 25.000 kr. i ejendommen 
umiddelbart efter overtagelsen.1 C.P. 
Jensen var tilknyttet Indre Mission og 
omdøbte hotellet først til ”Afholdsho-
tellet Højsande”, senere til Missions-
kurstedet ”Rørvig Bad”.

UDBYGNINGER I 1930’rne
I slutningen af 1920’rne foretog han 
en ombygning med opmuring af bal-
konens ydre bæring til afløsning af den 
solide trækonstruktion, og trappen til 
terrassen blev fjernet. 

Omkring 1932 ombyggede og udvi-
dede C.P. Jensen yderligere. Sideflø-
jen, glasverandaen af træ, blev udskif-
tet til en muret tilbygning i én etage, 
således at den store terrasse forsvandt, 
og den murede bæring af balkonerne 
blev ført rundt til nordsiden af gavlen, 

således at den nordlige gavlbalkons 
trækonstruktion alene blev tilbage på 
første sal. Endvidere blev der bygget 
karnapper i den øverste tagetage. 

Formentlig omkring 1933 blev der 
yderligere tilføjet en større to-etages 
anneks-tilbygning bag og sydøst for 
hotellets hovedbygning samt en et-eta-

Missionskurstedet ”Rørvig Bad”. Bemærk at navnet ”Strandhotellet” stadig findes over indgangs-
døren og det store glasparti herover. Trappen til terrassen er fjernet. Postkort stemplet 1926.

Hotellet har skiftet navn til Missionskurstedet ”Rørvig Bad”, og facaden er blevet ombygget med op-
muring af balkonens ydre bæringer. Det store sadeltag er reduceret mod vest siden. Stemplet 1929.
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Udsigt over det endnu sparsomt bevoksede plantageareal mod kirken

På dette billede er den murede sydlige 
tilbygning muligvis retoucheret ind før 
selve opførelsen

Postkort omkring 1933. Glasverandaen er fjernet og erstattet af en 
muret tilbygning.

Tilbygningerne i 1930’rne 
fjernede noget af hotellets 
tidligere mondæne præg. 
Postkort stemplet 1934.
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ges længebygning som anneks bag ved 
hovedbygningen. Især den en-etages 
tilbygning havde nærmest karakter af 
barakker, således at stedets fordumme 
mondæne stil blev noget ændret.
I Turisthåndbogen for Rørvig for 1935 
fremgik det, hvorledes afholds-hotel-
let havde udvidet til 55 værelser efter 
de nye tilbygninger. Der blev indlagt 
rindende vand, og i tilbygningerne var 
der endvidere centralvarme, så man 
kunne have åbent hele året.

UDBYGNINGER I 1940’RNE
Omkring 1941 blev stedet yderligere 
udvidet, idet tilbygningen mod syd i 
én etage blev udvidet til to etager. 

Samtidigt blev de sidste yderlige dele 
af den nederste del af taget på sø-siden 
af bygningen fjernet, hvorved de sid-
ste rester af den karakteristiske gamle 
store tagflade forsvandt. Der blev kort 
tid efter opført yderligere en én-etages 
tilbygning ved den nordlige gavl. 

Senere i 1940’rne og tilsyneladende 
efter luftfoto inden 1945, blev der til-
ført endnu en ny anneks-tilbygning 
nordøst for hovedbygningen og i stil 

Annoncering i Turisthåndbogen for Rørvig 
fra 1935

Postkort fra begyndelsen af 1940’rne med den toetages tilbygning mod syd. Bevoksningen er 
stadigt sparsom.

med den eksisterende anneksbygning. 
Med denne sidste tilbygning blev der 
skabt en gårdsplads dannet af hoved-
bygningen, tilbygningen og de to an-
neksbygninger med mellemliggende 
bygninger.

”UNDER JORDEN” PÅ
MISSIONSKURSTEDET
Udbygningerne i begyndelsen af 
krigsperioden kan hænge sammen 

med, at Københavnerne søgte bort fra 
byen under krigen, således at Rørvig 
faktisk oplevede en vis form for op-
gang. Men samtidigt var der også 
fortællinger om folk, som søgte skjul 
heroppe. Der var modstandsfolk, som 
gemte sig i sommerhuse. Der var også 
eksempler på medlemmer af den dan-
ske Frimurerorden, som søgte skjul i 
huse i Rørvig på Telegrafvej,2  men 
også på Missionskurstedet, hvor en af 
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de højest placerede frimurere, bank-
direktør for Banken for Ringsted & 
Omegn Valdorf Valdorf-Hansen gik 
”under jorden”.3  

Den nazistiske ideologi var ikke alene 
rettet mod jøderne, men også mod 
frimurerne. Allerede i 1940 arbej-
dede Danmarks Nationalsocialistiske 
Parti for, at offentligt ansatte skulle 
oplyse, om de var af jødisk herkomst 
eller medlem af frimurerne, hvorefter 
de skulle afskediges. Når Hitler ikke 
efterkom dr. Werner Best anmodning 
i september 1943 om at arrestere de 
8000 danske frimurere, hænger det 
formentlig sammen med, at selveste 
kong Christian X var Stormesteren, 
de danske frimureres øverste chef.

Men Missionskurstedet skulle vise sig 
senere ikke at blive det mest velvalgte 
skjulested. Fra 1943 blev besættelses-
magtens tilstedeværelse i Odsherred 
mere tydelig. Tyske soldater indtog 
Trollesminde, Det gamle Mejeri på 
Nørrevangsvej og ”Komtessernes 
Hus” ude ved Dybesø, et par hun-
drede meter fra Missionskurstedet. 
Missionskurstedet selv blev hyppi-
gere anvendt for ophold bl.a. af ældre 
og tidligere tyske soldater.4  

Man kan forestille sig C.P. Jensens 
dilemma, han har ikke rigtigt kunnet 

modsætte sig anvendelsen, men det er 
givet gået ud over de danske besøg på 
hotellet.

RØRVIG SOM FLUGTVEJ
Det kan forekomme yderst dristigt, 
at ”Jelhytten”, Svend Seitzbergs hus 
på tangen ved Dybesø, meget tæt på 
”Komtessernes Hus”, blev anvendt 
som skjulested og udgangspunkt for 
transporter af jøder til Sverige. Efter 
sigende gav de danske modstandsfolk 
de tyske patruljerende soldater ciga-
retter, så man efter deres cigaretglød 
kunne følge dem på deres tur ud langs 
Flyndersø bort fra Dybesø. Herefter 
havde fiskerbådene meget kort tid til 
at anløbe stranden og få de flygtende 
ombord for derefter at sejle ud i mør-
ket. 

Det må vurderes som en ufattelig ri-
sikabel operation, meget tættere på 
tyske soldater end transporterne læn-
gere nede i Isefjorden ved Egebjerg, 
som dog var udfordret af at skulle 
passere tyskernes udkigsposter ved 
Hundested og have en endnu længere 
tur til Sverige.5 

BOMBNINGEN 
AF LYNGVÆNGET
En anden begivenhed som må have 
været meget tæt på beboerne på Mis-

sionkurstedet og forstyrret deres mid-
natssøvn, var den utilsigtede bomb-
ning af sommerhuse på Lyngvænget 
den 16. august 1944 sent om aftenen. 

Natten mellem den 16. og 17. august 
foretog RAF Bomber Command et 
meget stort bombetogt rettet mod 
anlæg i Kiel, Stettin samt mineudlæg-
ning ved Swinemünde.6  Togtet in-
volverede over 850 fly som lettede fra 
engelske baser, helt overvejende tunge 
bombefly. 50 pathfinder fly som mar-
kerede bombemålene samt 300 bom-
befly fløj en sydlig rute over Rømø og 
Åbenrå og herfra sydover mod Kiel. 
500 bombefly fløj en længere og nord-
ligere rute syd for Ringkøbing videre 
mellem Samsø og Ebeltoft og drejede 
herfra sydover mod Sydsjælland og vi-
dere mod Stettin. 

Bombningen af Stettin skete kl. 0.53-
1.24 om natten med et angreb af 20 
fly mod Berlin lidt tidligere fra kl. 
0.44 for at forvirre og aflede de tyske 
natjagere. Tilbageturen gik mod nord 
udover Østersøen og ind over Stege 
og videre over Vestsjælland omkring 
Lammefjorden og derfra mod Århus 
og Ringkøbing. 

Nedkastningen af bomberne over 
Lyngvænget skete kl. 23.20, altså over 
en time før påbegyndelsen af bomb-

Flere sommerhuse 
blev beskadigede, 
her et sommerhus på 
Lynghøjen 4, som blev 
nedrevet senere.
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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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ningen af Stettin. Det pågældende en-
gelske bombefly ved Rørvig må derfor 
have opgivet og vendt om, før det nå-
ede Stettin eller Berlin. I stedet for at 
dreje sydover mod Stettin ved Samsø 
er flyet formentlig fortsat videre di-
rekte mod øst over Rørvig. 

Vita Jensen var på stranden med stu-
dentervenner og oplevede flyet komme 
lavtflyvende og meget støjende fra 
Kattegat ind over Rørvig, hvorefter 
bombebraget kunne høres og brand ses 
fra klitterne. Andre som fru Brandt-
Nielsen oplevede under sin hjemtur fra 
Rørvig ad Dybesøvej at kunne høre 
det lavtflyvende fly, som steg kraftigt 
til vejrs ud over Kattegat efter bombe-
kastningen. Dette og andre udsagn er 
fortolket, som om flyet kom fra land 
mod Kattegat.7 

Flyet kastede sin bombelast af 1 mine-
bombe og 72 brandbomber8 over, hvad 
piloten formentlig fejlagtigt troede var 
Kattegat. Fejlen viser at mørklægnin-
gen af Missionskurstedet har været ef-
fektiv. 

Årsagen til nedkastningen kan være 
tekniske problemer, idet andre fly i 
missionen også måtte opgive p.g.a. fejl 
i intercom, radiofejl, brændstofmangel 
o.l. Den kan også skyldes forsøg på 
at undslippe en forfølgelse fra tyske 
natjagerfly, som det blev berettet, men 
disse fly var efter engelske rapporter 
ikke aktive på udturen af missionen,  
før de engelske fly var nået tæt på 
Stettin. På hjemturen fra Stettin deri-

Den vestlige to-etages anneksbygning er opført. Det bagvedliggende areal som tidligere var na-
turområde er nu omdannet til et havelignende anlæg og mange træer syd for hotellet er fældet så 
der er dannet en plads der, hvor parkeringspladsen er i dag.

mod blev der rapporteret om i hvert 
fald 7 kamphandlinger med tyske nat-
jagere, som forfulgte de engelske bom-
befly fra Tyskland op over Sjælland.9 

Minebomben detonerede og ødelagde 
et sommerhus fuldstændigt, beskadi-
gede 8 andre huse kraftigt og berørte 
i alt 23 huse. Brandbomberne forårsa-
gede brand i plantagen. Flere perso-
ner var berørt og en person blev såret. 
Ifølge artikel i Holbæk Amts Ven-
streblad den følgende dag var braget 
så højt, at det kunne høres i Holbæk, 
Frederikssund og Hillerød.10 Hvordan 
har det mon så ikke været for beboerne 
på Missionskurstedet? 

C.P. Jensen berettede til Berlingske 
Aftenavis, at han lå i sin seng, hørte 
luftalarmen og kort efter en dund-
rende eksplosion. Alle beboere fra 
sommerhusene kom over på hotellet og 
25 blev indkvarteret, bl.a. i hans egen 
lejlighed her.

Forvaltningsnævnene ved Krigsfor-
sikringen af Bygninger tog sagen om 
erstatninger for ødelæggelserne op i 
november 1944, og i december 1947 
blev erstatningerne udbetalt, eksem-
pelvis med kr. 3.577 til ejeren af det 
ødelagte sommerhus ”Askabo” på 
Lyngvænget.11  Den engelske stat har 
formodentlig refunderet Den Danske 
Krigsforsikring for skaderne.12  
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Luftfoto 1945. Bygningerne ved Missionskurstedet vist med nederste pil fremstår som mørke afteg-
ninger, hvor det fremgår at de nordøstlige anneksbygning er anlagt. Den øverste pil viser Solfaldshøj. 
Bemærk i øvrigt den rækkevise beplantning af Sandflugt-plantagen. Bemærk også at Dybesøvej ned 
til Dybesø ikke eksisterer endnu og at Flyndersøvej kun findes som en mindre grusvej.

MISSIONSKURSTEDET SOM 
FLYGTNINGECENTER

Omkring krigens afslutning blev Mis-
sionskurstedet og omliggende som-
merhuse snarere et internat for tyske 
soldater og flygtninge, hvoraf der var 
hele 563 i Rørvig. Der er beretninger 
om, at området blev afspærret med 
pigtråd.13  Allerede den 12. maj 1945 
blev rømningen af de tyske flygtninge 
fremskyndet, og den 15. maj var de 
sidste på vej ud af Odsherred, langt 
tidligere end andre steder i Danmark.14 

I 1946 overdrog C.P. Jensen stedet 
til en ny ejer, Chr. Baagøe, som drev 
”Missionskurstedet” videre under 
samme navn. C.P. Jensens navn lever 
videre i dag i Rørvig med C.P. Jensens 
Vej, en sidevej til Lokkemosevej.

1 Realregister for Dragsholm Birk, Nykøbing Sj. Retskreds. 2. sæt Rørvig II, 1924-, Blad 16. Hæftelser. Udsteder: C.P. Jensen. 
Kreditor: Th. Dinesen. Prioritet: 3. prioritet. Pant: 7e (hovedbygningen, et mindre grundstykke end det oprindelige 7e) og 25c 
(Mindre grundstykke ved søen udfor hotellet). Kroner: 25.000. Udstedt 5.7.1924. Tinglyst 11.7.1924. Pantebog 88. Pag. 488

2  Efter oplysninger fra Einar Olsen.
3 Efter oplysninger fra Henrik Valdorf-Hansen, barnebarn af Valdorf Valdorf-Hansen.
4 Se nærmere herom i Claus Marcussen: ”2. Verdenskrig i Nykøbing og omegn”, 2015, s. 318.
5 Se nærmere herom i Claus Marcussen, ibid., s. 220-221.
6 Beretningen er baseret på detaljeret beskrivelse af bombetogtet på www.luftkrig1939-45.dk efter research i danske, britiske, 

tyske og amerikanske arkiver.
7 Efter oplysninger fra Ib Skovsted Thomsen i en upubliceret artikel fra 2002 med indgående beskrivelse af bombningen og 

dens ødelæggelser af de enkelte sommerhuse og analyse af vidneudsagn.
8 Frihedsmuseets fotoarkiv http://samlinger.natmus.dk/FHM/asset/199487. 
9 Se ”luftkrig 009”, s. 9 i www.luftkrig1939-45.dk
10 Se reference i Odsherred Lokalarkiv http://odswiki.bibod.dk
11 Oplysningerne er venligst givet af de nuværende ejere af huset Henrik og Carsten Laybourn, børnebørn af den daværende 

ejer K.A. Andersen, som modtog erstatningen.
12 Huset ligger i dag på Lynghøjen 2, sidevej til Lyngvænget. Huset er vist på postkort, se Gitte Baess: ”Hilsen fra Rørvig”, 

2009, s.173, længst til højre (benævnt Soldalen på kortet, men retteligt Lyngvænget, ikke med ii 2015-udgaven). Se også 
omtale af bombningen på s. 99 i begge udgaver.

13 Efter oplysninger fra Einar Olsen fortalt af hans far Herluf Olsen
14 Claus Marcussen, ibid, s. 318.
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SMYKKESMEDEN PÅ VANDVÆRKSVEJ · AF FLEMMING H

PÅ BESØG HOS
SMYKKESMEDEN

PÅ VANDVÆRKSVEJ
DET LIGNER ET ALMINDELIGT PARCELHUS 

FRA VEJEN, MEN NÅR MAN BYDES IND 
OG GÅR MOD DEN LILLE

‘KNOPSKYDNING’ PÅ HUSET’ 
MED DET LYSE SMYKKEVÆRKSTED, 

OVERRASKES MAN.
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En fornøjelse at se alt det specialværktøj, der hører til et professionelt smykkeværksted, og som er nødvendigt for at udfolde de kreative 
idéer, der kontinuerligt popper op.

Rørvig gemmer på mange over-
raskelser, Susanne Falgaard er en 
af dem. På tre år har hun opbyg-
get et lille professionelt og kreativt 
smykkeværksted, som støt og ro-
ligt opdages af flere og flere.
Susanne har tidligere været glad 
for at virke som sygeplejerske, men 
et voldsomt biluheld gjorde, at hun 
måtte sadle om. Tingene flaskede 
sig sådan, at hun ved hjælp af flere 
gode sammentræf kunne udleve 
sin gamle drøm om at blive smyk-
kekunstner.  En grafiker lavede 
et logo med inspiration fra smyk-
kerne. Logoet mindede lidt om en 
humlebi, og det latinske navn for 
den buttede bi er Bombus. Så var 

navnet på plads. Bombus smykker 
deltog i Kunstdage i Odsherred 
2017, som resulterede i mange nye 
besøgende. Der åbnes efter be-
hov og aftale. På det fine Heerups 
Museum i Rødovre kan Bombus 
smykker også ses hele året.
Kig på Facebook under Bombus 
smykker eller gå på hjemmesiden 
www.bombussmykker.dk

Susanne Falgaard, smykkesmed
Bombus smykker
Vandværksvej 12 A
4581 Rørvig

Mobil 24 83 63 12



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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