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SOMMEREN i Rørvig
SOMMEREN I RØRVIG · AF ANDERS HOLST

ALLE SOMRE ER SÆRLIGE I RØR-
VIG. MEN SOMMEREN, DER NU ER 
GÅET PÅ HÆLD, BLEV DET PÅ EN 
NY MÅDE.

Hjemsendt med arbejde og skoledage 
benyttede mange anledningen til at 
rykke ud i sommerhusene og indledte 
sommersæsonen i Rørvig før tid. Re-
staurationerne måtte vente til efter 
påske med at åbne rigtigt, men ikke 
desto mindre varslede det en sommer-
sæson med endnu mere liv i Rørvig by 
og omegn. Med lange udsigter til en 
normalisering af rejsebranchen har vi 
fået endnu mere smag for det gode liv, 
der kan leves i Rørvig og omegn, og 
endnu flere vil gerne være en del af det 
liv, der leves i Rørvig om sommeren. 

Det understreger, at vi som forening 
har en vigtig opgave i bevaringen af de 
værdier, byen og landskabet i Rørvig 
Sogn har - og at de bevarende lokal-
planer er vigtige både i sommerhus-
områderne og i byen. Planerne kan 
beskytte den særlige vegetation og de 
kan sikre den historie der kun fortælles 
gennem bevaringen af arkitektur, veje, 
stier, steder og landskaber. De værdier 
der går på tværs af generationer, det 
der gør Rørvig til noget særligt.

Derfor har vi i foreningen blandt andet 
særligt fokus på kommunens forplig-
telse på overholdelsen af de bevarende 
lokalplaner for byen og for sommer-
husområderne, ligesom vi er optagede 
af, at flere lokalplaner udarbejdes og 
besluttes i de områder, hvor der endnu 
ikke reguleres i forhold til de historiske 
værdier, Rørvigområdet besidder. 

RØRVIG MØLLE RESTAURERES 
Når vi peger på behovet for at bevare 
de historiske natur- og kulturværdier 
i Rørvig, skylder vi selvfølgelig også 
os selv at kigge indad i foreningen. Vi 
skal være bevidste om det ansvar, vi 
har som besiddere af jord og bygnin-
ger. Restaureringen af Rørvig Mølle 
har længe været forberedt, og selv om 
byggehegnet, der nu forhindrer os i at 

besøge møllen, ikke nødvendigvis er et 
kønt syn i kulturhistorisk perspektiv, 
er det glædeligt at se. Det er tegn på 
at byggepladsen er under etablering, 
og at arbejdet med restaureringen er 
skudt i gang. 

Det er en spændende og fascinerende 
proces at følge projektet og få den 
kulturhistoriske perle tilbage i god 
stand. Så den lokale historie kan for-
tælles endnu mere detaljeret til frem-
tidige generationer.

GENERALFORSAMLING FOR 
RØRVIG BY OG LAND 2020
Årets ordinære generalforsamling den 
7. august blev igen i år afholdt på Sog-
negården med et godt og overbevisende 
fremmøde. På generalforsamlingen 
takkede formand Bo Bræstrup af, og 
næstformand og tidligere formand 
i foreningen Henrik Larsen havde 
varslet, at han ikke ønskede genvalg 
til bestyrelsen. Jeg vil her benytte lej-
ligheden til at takke Bo og Henrik for 
den ihærdige og kontinuerlige indsats, 
de begge har ydet. Bo har været utræt-
telig i foreningens arbejde, både som 
initiativtager og engageret skribent på 
bogudgivelser og ikke mindst i bladet, 
samt som tovholder på en lang række 
projekter og frembringelser gennem 
rigtig mange år. Bo er en vaskeægte 
ildsjæl. Foreningen og Rørvig  skylder 
ham oprigtig tak for at have gjort en 
stor forskel og for at have udrettet så 
meget i foreningens navn. 

Også Henrik Larsen har været et fast 
holdepunkt. Mens Bo har været aktiv 

med formidling og udadvendte ak-
tiviteter, har Henrik arbejdet i kulis-
sen, og været den trofaste og fortrolige 
kompagnon. Tilsammen har de stået i 
spidsen for foreningen siden fusionen 
i 2012, og de overleverer en forening, 
der nyder stærk opbakning og har tro-
faste støtter både blandt landliggere og 
faste beboere. Sammen har de skabt 
en forening, hvor by og land kan finde 
sammen om kulturhistorie og natur-
værdier. Det er noget særligt.

Generalforsamlingen gav samtidig 
nyvalg til fire bestyrelsesmedlemmer: 
Søren Riiskjær, Lene Hjorth, Kim Ve-
stergaard-Hansen og Erik Pedersen. 
Konstitueringen gjorde Anders Holst 
til formand, Lene Hjorth til næstfor-
mand, Søren Riiskjær til sekretær og 
Hans Normann til kasserer. 

DET NÆSTE STRÆK I 
BESTYRELSEN
Her ved indgangen til 2021 hviler der 
et stort ansvar på den ny bestyrelse for 
at fastholde den indsats, der i bredeste 
forstand er gjort i foreningen gennem 
de seneste mange år. Det gælder ikke 
mindst i lyset af den stadigt større in-
teresse, som Rørvig er blevet genstand 
for i Corona-tiden. Det kræver sam-
menhold og samarbejde både internt 
og eksternt.  

Som formand for foreningen er opga-
ven at skabe fri og god dialog, så vi i 
fællesskab kan komme i mål med de 
mange ambitioner.

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle af-
gående medlemmer af bestyrelsen for 
ihærdig indsats og velkommen til de 
nye. Jeg glæder mig til det forestående 
samarbejde i bestyrelsen og i forenin-
gen.

Samtidig rigtig godt nytår til alle for-
eningens medlemmer!  

Anders Holst
Formand
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TAK FOR INDSATSEN

EN FRIVILLIG FORENINGS 
VIG TIGSTE AKTIV ER NATUR-
LIGVIS MEDLEMMERNE. DER-
NÆST KOMMER ILDSJÆLENE! 
I SÆRLIG GRAD DE ILDSJÆLE, 
DER BLIVER VED OG VED, OG 
SKABER UDVIKLING I FOR-
ENINGEN. TO AF RØRVIG BY 
OG LANDS MEST MARKANTE 
ILDSJÆLE VALGTE AT STOPPE 
VED DETTE ÅRS GENERALFOR-
SAMLING. 

Foreningen Rørvig By og Land, som 
vi kender den, er skabt ved Bo Bræ-
strups og Henrik Larsens fremsynet-
hed i 2012, som en fusion af Rørvig 
Naturfredningsforening og Beva-
ringsforeningen for Rørvig Sogn. Før 
dette havde de i en lang årrække været 
formænd for de respektive foreninger, 
Bo i Rørvig Naturfredningsforening 
og Henrik i Bevaringsforeningen for 
Rørvig Sogn. Det var to gode, aktive 
foreninger, og mange var medlemmer 
af begge foreninger.

Naturfredningsforeningen arrange-
rede ture for medlemmerne, varetog 
vedligeholdelsen af møllen, som den 
ejede, og udgav flere publikationer. 
Den største ”Mellem Isefjord og Kat-
tegat” med Bo som redaktør. For-
eningen var aktiv i fredningssager og 
i beskyttelsen af landskabet og natu-
ren omkring Rørvig.

Bevaringsforeningen arrangerede by-
vandringer, udgav publikationer ek-
sempelvis ”Registrant for Rørvig” og 
udgav et lille blad flere gange årligt, 
som udviklede sig til et smukt maga-
sin. Endvidere præmierede forenin-
gen restaurering og istandsættelse af 
gamle huse og var i dialog med kom-
munen samt aktiv i udfærdigelsen af 

en lokalplan for Rørvig. Der var et 
stort interessefællesskab mellem de 
to foreninger, så det var naturligt at 
slå dem sammen, konkluderede Bo og 
Henrik.

Den sammenslåede forening Rørvig 
By og Land fortsatte og videreud-
viklede en række aktiviteter nu med 
Henrik som formand og Bo som 
næstformand, indtil de i 2019 byt-
tede plads. Det var naturligvis ikke 
Henrik og Bo, der alene kunne drive 
aktiviteterne. Det er sket ved en stor 
indsats af bestyrelsesmedlemmer og 
aktive medlemmer siden 2012.

De fælles fortjenester under Henriks 
og Bos lederskab omfatter bl.a. med-
lemsture, herunder byvandringer og 
ture beskrevet i foldere, Dark Sky 
arrangementer, opsætning af bænke i 
plantagen og på Korshage samt langs 
fjorden, udgivelse af stikort, møl-
ledage, engagement i forsøget på at 
overtage Lodsoldermandsgården til 
foreningsbrug, opnåelse af frednings-
myndighedernes tilladelse til restau-
rering af møllen og de indledende 
midler hertil, udarbejdelse af en fyl-
dig naturredegørelse samt 2 årlige 
udgivelser af et smukt og informa-
tivt blad, hvor Bo har bidraget med 
adskillige omfattende og spændende 
artikler, og Henrik har sørget for, at 
bladet blev skabt og distribueret.

Vi skylder alle en stor tak til Henrik 
og Bo for deres mangeårige arbejde 
for at bevare og udvikle det Rørvig, 
vi holder af.

Der skal også lyde en stor tak til de 
siddende medlemmer af bestyrelsen 
der på generalforsamlingen ikke op-
nåede genvalg til bestyrelsen og de 
af bestyrelsens medlemmer og sup-
pleanter, der efterfølgende er fratrådt.
Svend Kirkegaard Sørensen har gen-
nem årene fået ry af bestyrelsens 
ledelsesmæssige embedsapparat, 
og flere vil have oplevet Svend gen-

GODDAG OG FARVEL · AF ANDERS HOLST  

nemgå vedtægter – eksisterende eller 
i forslag – på generalforsamlinger. 
Altid med et tydeligt ledelsesmæssigt 
værdigrundlag som bundlinje, og al-
tid nøje overvejet og velargumenteret. 
Der skal lyde stor tak for en utræt-
telig indsats i foreningen, dels som 
formand for Aktivitetsudvalget, for 
engagementet i foreningens formalia, 
og som opsøgende og aktiv formidler 
af foreningens værdier. Svend delta-
ger fortsat som menigt medlem i Ak-
tivitetsudvalget. 

Også til Søren Ussing skal der lyde 
en tak for et flerårigt engagement, 
dels som medlem af bestyrelsen og 
dermed engageret i foreningens drift, 
men også for ansvaret som formand 
for byudvalget i en årrække.  

Også tak til Lasse Braae, der gennem 
mange år været en utrættelig debattør 
som fortaler for, at foreningens natur-
syn fortsat udvikledes. Han har som 
få været engageret i foreningens na-
turarbejde, og bestyrelsen og forenin-
gen vil savne hans faglige kompetence 
og ildhu i diskussionerne om Rørvig 
og omegns natur. 

Endelig skal der lyde en tak til Ma-
rianne Ek, der gennem flere år været 
engageret i arbejdet med at formidle 
på mølledagene og i øvrigt hele vejen 
igennem har fastholdt et stærkt enga-
gement i foreningens bestyrelsesar-
bejde, hvor hun bl.a. har været hoved-
kraften bag et par meget vellykkede 
Dark Sky arrangementer – ligesom 
Marianne var en af de centrale tov-
holdere, når det gælder opsætning af 
nye bænke i Rørvigområdet. 

Sidst, men ikke mindst, en tak til 
Flemming Hansen, der via sine 
kunstneriske evner gennem en år-
række har omsat bestyrelsens tanker 
og planer om foldere, plakater og op-
sætning af brochurer til konkrete pro-
dukter, der i den grad har været med 
til at brande vores forening. 
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Både Flemming og Marianne fort-
sætter som medlemmer af forenin-
gens Aktivitetsudvalg. 

GODDAG OG FARVEL · AF ANDERS HOLST

På hele foreningens vegne, en stor tak 
for den vedholdende, engagerede og 
kompetente indsats i foreningen, der 
har skabt et stærkt afsæt for forenin-
gens videre liv.

KIM VESTERGAARD-HANSEN

Mit første kendskab til Rørvig er 
for 62 år siden i et lejet sommerhus i 
1958. Jeg husker bedst stranden, men 
siden er jeg/vi kommet her med båd 
i havnen og eget fritidshus i Rørvig-
lund.

Efter et par jobmæssige udstatione-
ringer besluttede vi os for at bosætte 
os fast i Rørvig med helårshus, og det 
er nu 10 år siden. Jeg er 66 år gam-
mel, tidligere administrerende di-
rektør gennem 25 år i internationale 
ofte børsnoterede virksomheder, med 
megen rejseaktivitet og mange be-
styrelsesmøder, opkøb og etablering 
af selskaber etc. og besluttede derfor 
som 59 år at selvpensionere mig. Det 
har jeg aldrig fortrudt.

LENE HJORTH

Jeg arbejder generelt med at styrke 
bæredygtighed, som en integreret 
del af organisationers forretnings-
strategier, og har arbejdet med byud-
viklings-projekter, partnerskaber på 
tværs af sektorer og kommunikation. 
 
Jeg engagerer mig altid socialt, og 
særligt lokalt. I min fritid skriver jeg 
romaner, står på ski, spiller tennis og 
elsker udendørsliv. 

Min erfaring indebærer poster som 
bæredygtighedsdirektør finansielle 
sektor, chefstillinger i inden- og 
udenlandske NGO'er, og jeg under-
viser på universiteter.

Jeg har fungeret som bestyrelsesfor-
mand og har flere tillidsposter, blandt 
andet i Kronprinsparrets priskomite. 

ERIK PEDERSEN

Som ejer af den gamle møllerfamilies 
hus på Møllebakken, ligger Rørvig by 
og havn mig meget på sinde. At forny 
og samtidigt bevare, er en vigtig ba-
lance, som jeg håber og vil arbejde for, 
at mange vil bidrage til at opretholde, 
både med ideer og med handling. 

Jeg bruger Rørvig aktivt, både byen og 
naturen rundt om. Jeg har haft båd i 
havnen, er aktiv i Rørvig Jagtforening, 
og er medarrangør af Nykøbing/Rør-
vig Jazz Festival. Aktiviteterne giver 
mig en bred kontaktflade, og indblik 
i mange dejlige historier, steder og 
mennesker.

Det er min opfattelse, at mange holder 
af Rørvig, fordi der er noget anderle-
des og noget oprindeligt over byen. 
Husene er anderledes end i storby-
erne, naturen er anderledes med hav, 
hede, klitter og plantage, og tempoet 
er anderledes – ting må gerne tage tid 
i Rørvig, også til en snak når man nu 
alligevel mødes. Der er ikke de samme 
faciliteter som i storbyerne, ikke det 
samme udvalg – så også derfor må 
man lave noget andet end man ple-
jer i hverdagen. Og det måske netop 
derved, at man får koblet så godt af i 
Rørvig. Også når man er fastboende.

Der er meget at leve op til. 

På bestyrelsens vegne
Anders Holst
 

NY BESTYRELSE
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SØREN RIISKJÆR

En enestående natur med nærheden 
til fjord og hav, et fint bymiljø og 
hyggelige naboer har betydet, at min 
hustru, Lisbet, og jeg efter tre år er 
faldet ualmindeligt godt til i Rørvig. 
Det betyder også, at vi ofte får besøg 
af vores fire børn, tre svigerbørn og syv 
børnebørn. 

Mit arbejdsliv har været dedikeret 
til kulturpolitik i almindelighed og 
idrætspolitik i særdeleshed med ansæt-
telser i forskellige chefstillinger på en 
forskningsinstitution, Kulturministe-
riet, Team Danmark og DGI. 

Rørvig By og Land er en vigtig for-
ening, fordi både den omgivende natur 
og bymiljøet på en gang skal bevares, 
benyttes og udvikles. Den balancegang 
vil jeg gerne være med til at præge.

ANNE BORNØ

I 1937 startede min familie med at 
komme i Rørvig. Som 3. generation 
er det en del af mit DNA at tilbringe 
ferier og weekender i området, og hel-
digvis er min mand og vores søn også 
begejstrede for at komme her. 

I mange år har jeg været en del af for-
eningslivet, hvilket jeg også har fået 
ind med modermælken. I 12 år var jeg 
formand for Rørvig sommerbeboeres 
Grundejerforening, den senere Rørvig 
Landligger Forening. I ca. 10 år sad 
jeg i bestyrelsen for Fritidshusejerne 
sammenslutning for Nykøbing-Rørvig 
Kommune, blandt andet som kasserer.  

Efter kommunesammenlægningen 
var jeg med til at oprette Rørvig For-
eningsråd, for at Rørvig skulle være 
synlig og ikke blive en  overset blind-
tarm i den nye stor kommune og i 23 år 
har jeg været formand for vores vejlaug 
i Rørvig.

Rørvig Sejlklub har været en stor del af 
familiens liv i næsten 20 år, hvor vi har 
været aktiv på forskellige områder. Jeg 
har i 7 år været redaktør på forenin-
gens blad Agterspejlet.

På grund af dette arbejde med bladet, 
kan jeg godt tænke mig i Rørvig By og 
Land at gøre en indsats med forenin-
gens hjemmeside og dertil relaterede 
opgaver. Jeg mener, det er vigtigt med 
en god og moderne kommunikation 
med foreningens medlemmer.

Til daglig bor min mand og jeg på 
Frederiksberg, og vi er kiropraktorer 
i Allerød. Jeg ser frem til arbejdet i 
Rørvig By og Land, med de store og 
spændende projekter der ligger forud.

WILLY DAHL

Rørig har altid været en del af mit liv. 
Først gennem min farmor, som hvert 
år holdt ferie på Kurhotellet i værelse 
med udsigt over Dybesø.

I 1988 erhvervede vi vores første som-
merhus på Højsandsvænget. Vi byt-
tede havudsigt ud med frodig natur, 
mange nye insekter, dyr og fugle. Men 
det var roen og lyset, som vi satte pris 
på, noget vi ikke havde hjemme med 
en hovedvej som nabo. Samtidig var 
mobilen ikke opfundet, så der var fred 
og ro. Her kunne familien slappe af.

Jeg er nu pensionist efter et spændende 
liv i skoleverdenen, hvor jeg startede 
som lærer og sluttede med tyve år i 
kommunalforvaltning som teamle-
der/faglig leder af skolevæsenet sidst i 
Høje-Taastrup kommune. Her har jeg 
arbejdet med faglige foreninger, sko-
leudvikling, politiske sager, og ikke 
mindst været ansvarlig for økonomien 
på området.

Jeg er aktiv i Møllelauget og vil arbejde 
for at Rørvig forbliver den oase og frie 
natur, som den har været og til del også 
er i dag. Jeg glæder mig til arbejdet/
samarbejdet med de øvrige bestyrel-
sesmedlemmer. 
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NYT FRA UDVALGENE

BY- OG HAVNEUDVALGET
Efter generalforsamlingen er ud-
valget udvidet med flere medlem-
mer – men der er plads til flere, der 
vil gøre en indsats, ligesom vi gerne 
hører fra andre, der er parate til at 
deltage i konkrete aktiviteter, når de 
måtte dukke op. 

Udvalget har haft kontakt til Natur-
styrelsen ifm. et lokalt udsalgssted, 
og fået en positiv respons.

Vi har søgt indledende kontakt til 
kommunens Miljø- og Klimaud-
valg, som dog ønsker at udskyde 
dette til det nye år, grundet Corona 
forholdene.

Et stort fokusområde for udvalget 
er at sikre bedre overensstemmelse 
mellem gældende lokalplaner og 
de faktiske forhold. Vi ser gerne, at 
kommunen løfter sin tilsynspligt, 
f.eks. ved hække og beplantning, 
der dækker halve fortove, hegn og 

plankeværker, hvor de ikke må være 
etc. Vi ønsker det i en positiv optik 
af at forbedre og bevare Rørvigs ud-
tryk som et oprindeligt, velbevaret 
og velholdt byområde.

Hver enkelt af os kan jo bidrage i 
stort og småt for vores egen ejen-
dom, den samlede effekt vil blive 
mærkbar.

Erik Pedersen
udvalgsformand

LANDUDVALGET
Landudvalget har ansvar for for-
eningens arbejde i områderne uden 
om Rørvig. Vi har fokus på som-
merhusområderne og deres særlige 
kulturmiljø, og vi vil i den kom-
mende tid udbrede kendskabet til 
kommunalplanerne. Planenerne er 
et meget vigtigt værktøj i oprethol-
delsen af de naturværdier, sommer-
husområderne repræsenterer.

Vi er også optaget af at finde den 
gode balance mellem at sikre kul-
turlandskabets værdier og samtidig 
ikke hindre et tidssvarende liv i 
husene. Vi skal ikke forhindre god 
mobildækning eller hurtigt inter-
net men til gengæld arbejde for, at 
udviklingen er bæredygtig også for 
Rørvigs kultur- og naturlandskab.
I landudvalget vil vi desuden arbejde 

for at styrke fællesskaberne i Rørvig 
og i områderne omkring sommer-
husene, så gode naboskaber og sam-
menhold kan gå hånd i hånd med 
gode resultater. 

Lene Hjorth
Formand

FORRETNINGSUDVALGET
Forretningsudvalget fører forenin-
gens daglige drift. Vi holder over-
blik over den samlede økonomi og 
fordeler løbende relevante henven-
delser til udvalgene. Vi sørger også 
for, at dagsordener og referater bli-
ver ajourført og gjort tilgængelige.
Vi har, siden vi blev konstitueret, 

Udvalget har til opgave at koor-
dinere foreningens kommunika-
tion og formidling, og vi redigerer 
RVBL-bladet og hjemmesiden. 

FORMIDLINGSUDVALGET 
I denne tid arbejder vi en del med 
opsætningen og indholdet på hjem-
mesiden, og er lige nu opsat på at 
få koordineret indhold i bladet, på 

hjemmeside og Facebook, så det 
spiller sammen.

Otto Graham
Formand   

særligt fokuseret på at få en god og 
sikker forretningsorden for bestyrel-
sens møder på plads og undersøger i 
denne tid, hvordan vi kan få dialogen 
med foreningens medlemmer til også 
at foregå elektronisk. Det er helt ge-
nerelt vores ambition at tilpasse for-
eningens drift og udvikle kommuni-

kationen, så vi bedre kan få flere i 
tale.

Anders Holst
Formand
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NYT FRA UDVALGENE

NY FOLDER OM
OM "RØRVIG KUNSTNERE FRA 1880 TIL 1980"

GUIDEDE TURE – STATUS 

AKTIVITETSUDVALGET

Aktivitetsudvalget står blandt an-
det for planlægning og gennem-
førelse af guidede ture i Rørvig. 
Målgruppen er foreningens med-
lemmer, men ikke-medlemmer 
kan mod betaling også deltage.

Der har de seneste år været gen-
nemført ture med fokus på kunst-
nere i Rørvig i perioden 1880-
1980. 

Derudover ture, der fører deltagerne 
gennem den ældre del af Rørvig bys 
historie og de velbevarede bygnin-
ger, som findes her. Begge ture er 
forestået af Kjeld Jensen.

Deltagelse ved de nævnte ture har i 
2020 været begrænset. Måske grun-
det COVID-19, ændret markedsfø-
ring.....eller af helt andre grunde.

I alle tilfælde er det besluttet, at de 
nævnte ture ikke gennemføres i 2021. 

I stedet overvejes en lidt længere 
tur i sommerhalvåret 2021. Ar-
rangementet er ikke på plads, men 
det kunne f.eks. være med fokus på 
Korshage eller Skansehage – lige-
som der mod fuld betaling indgår 
frokost og drikkevarer.

Nærmere om eventuel realisering 
af turen følger i næste blad!

Som nævnt gennemføres der ikke 
guidede ture i 2021. Imidlertid 
vurderer Aktivitetsudvalget, at der 
er et stigende behov for informati-
onsmateriale om Rørvig-halvøen. 
Ikke mindst i lyset af stor handel 
med sommer- samt helårshuse, og 
dermed mange nye ejere, der kun 
har begrænset eller ingen viden 
om området. Behovet forstærkes 
af, at flere ejere med familie og 
venner nu i stigende omfang be-
nytter deres sommerhus både i og 
uden for sommerferien. 

Derfor er Aktivitetsudvalget i 
færd med af udarbejde en folder 
om Rørvigs kunstnere – ikke kun 
som ”erstatning” for de aflyste gui-

dede ture, men nok så meget som et 
tiltrængt supplement.
 
Folderen har til formål at tegne et 
bredere billede af, hvad Rørvig-
halvøen har at byde på – ud over 
den skønne natur, Rørvig Havn og 
de mange ældre huse og deres spæn-
dende kulturmiljøer. 

Kunstfolderen vil bestå af et kort 
over Rørvighalvøen med markering 
og facts om en række kunstnere 
knyttet til netop det markerede sted. 
Den anden side af folderen vil for-
tælle om Rørvigs kunstnere i en lidt 
bredere sammenhæng. Hvordan og 
hvorfor kom de hertil, hvor boede 
de? Endelig gøres opmærksom på, 

at Rørvig stadig kan byde på gode 
kunstoplevelser hos nulevende ak-
tører.  
 
Vi planlægger, at foreningens 
medlemmer får tilsendt den nye 
folder sammen med det første 
blad i 2021. Ved samme lejlighed 
vil de fem foldere ”På opdagelse 
i Rørvig…….!” blive udsendt. De 
omhandler spørgsmål og svar-
muligheder vedrørende Havnen, 
Rørvigs bygninger samt kultur-
miljø.
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NYT FRA UDVALGENE

INFO-STANDERE VED UDVALGTE SEVÆRDIGHEDER
– UNDER UDARBEJDELSE  

Aktivitetsudvalget ønsker - ud 
over folderne - også at skabe øget 
opmærksomhed om foreløbig syv 
seværdigheder i selve Rørvig by. 
Det vil konkret ske ved opsætning 
af INFO-standere med kort og in-
formerende tekst om historien bag 
seværdigheden.
 
Informationen udformes som 
Naturstyrelsens smukke skilte-
program – dvs. skilte placeret i 
galvaniserede metalkassetter op-
sat på ikke malede egetræstolper. 

Placering og opsætning vil ske med 
respekt for de enkelte seværdigheder 
og grundejerens ønsker. Der vil i alt 
blive opsat fire INFO-standere. Den 
første ved Bystævnepladsen, hvor 
skiltet omtaler både Bystævnet og 
den nyistandsatte brønd (skilt opsat 
på én stolpe).

De øvrige INFO-standere planlæg-
ges opsat ved Peters Hus, den gamle 
Smedje samt Den Hornede Mine 
(fælles større skilt opsat på to stolper), 
ved Lodsoldermandsgården (større 

skilt opsat på to stolper) – samt ved 
Skulpturen ”Ung Kærlighed” (skilt 
opsat på én stolpe).
 
Nordea-Fonden støtter projektet 
med 10.000 kr. Aktivitetsudvalget 
er i dialog med Odsherred Kom-
mune   om tilladelse til opsætnin-
gen, dels som grundejer og dels 
som vejmyndighed.
 
Adam Hey
Formand for Aktivitetsudvalget 

FORENINGEN – 
RØRVIG BY OG LAND
Foreningens historie går tilbage til 
1926 – og selve etableringen skete i 
forbindelse med erhvervelsen af Rørvig 
Mølle, der stadig er i foreningens vare-
tægt. Den nuværende foreningsstruk-
tur blev dannet i 2012 ved en fusion af 
Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn 
og Rørvig Naturfredningsforening.

Foreningens formål er at udbrede 
kendskabet til og sikre de værdier, som 
har gjort og fortsat kan gøre Rørvig til 
et attraktivt sted for fastboende og gæ-
ster, samt at arbejde for beskyttelse og 
pleje af værdifuld natur og bevarings-
værdige bygninger.

Foreningen har godt 600 medlem-
mer – der omfatter såvel fastboende og 
sommerhusejere.

FLYTNING/UDMELDING 
AF FORENINGEN
Sker der adresseændring – eller ønsker 
man at udtræde af foreningen – bedes 
dette meddelt til foreningen via adres-
sen: ottograham@outlook 

BIDRAG TIL BLADET
Bladet Rørvig By og Land udkommer 
to gange årligt. Dette og de seneste 
numre har blandt andet bragt artikler 
om Rørvigs historie. Den formidling 
ønsker vi at fastholde. Forslag til ar-
tikler/temaer til kommende udgivelser 
kan sendes til adressen: ottograham@
outlook.dk - eller ved at kontakte med-
lemmer af bestyrelsen. 

TAK

Tak til Rørvig Foreningsråd, 
ved Otto Graham, der til det 
videre arbejde med restaure-
ringen af den historiske vand-
forsyning i Rørvig, har done-
ret foreningen kr. 9.662,70.

Tak til Anne Bornø og Claus 
Brandt-Jacobsen for at donere 
et velvoksent og sundt egetræ, 
til restaureringen af Rørvig 
mølle.

Tak til Brand af 1848 Fond 
for økonomisk støtte på 
100.000,- til indkøb af lær-
ketræ til vingerne på Rørvig 
Mølle.

SE REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. AUGUST 2020,  
PÅ HJEMMESIDEN: RVBL.DK
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MØLLEUDVALGET REDEGØR FOR AKTIVITETERNE VED RØRVIG MØLLE:

 RESTAURERINGEN AF
RØRVIG MØLLE 

Mølleudvalget er blevet udvidet, så 
der nu er 3 arbejdsgrupper, der arbej-
der med hvert sit fokusområde. Det 
er det meget store Møllelaug, der 
ledes af Tom Keller Bruun, Restau-
reringsgruppen, der ledes af Simon 
Christiansen og Finansgruppen, der 
ledes af Søren Riiskjær, der også har 
sæde i foreningens forretningsud-
valg. Den nytilkomne Finansgruppe 
har som opgave på vegne af forenin-

gen at skaffe økonomiske midler til 
Mølleudvalgets restaurering af møl-
len, der ventes at forløbe frem til 
’Mølledagen’ i juni 2024, hvor møl-
len forventes at kunne genindvies.

RESTAURERINGEN 
Restaureringsarbejdet på møllen er 
begyndt og kan følges på forenin-
gens hjemmeside. Vi har fået til-
knyttet det stedkendte og velrenom-

merede arkitektfirma RØNNOW 
ARKITEKTER, der tager sig af 
rådgivning, projektering og bygge-
ledelse samt kontakten til bygnings-
fredningsmyndigheden. 

Desuden har foreningen tilknyttet 
møllebygger Jørn Nilsson, Løve, 
som med baggrund i et hel livs er-
faring med møllebyggeri vil bidrage 
med viden om møllen, de særlige 

RØRVIG MØLLE · AF EINAR OLSEN

Rørvigmaleren Johannes Britze, cirka 1950. Rørvig Mølle set fra Søndervang.
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udførelser og håndværk, der skal be-
nyttes. 

Konkrete arbejder er lige nu ud-
ført med vand- og elstik til møl-
len, jordbundsundersøgelse, bygge-
pladsindretning med et materieltelt 
og hegn, en fælles mandskabsvogn 
er købt (som udvalget selv har kørt 
hjem fra Stege), fundamentprojektet 
og udbuddet af dette, for-projek-
tet, arbejdsplanen og budgettet for 
hele restaureringen - og som noget 
helt særligt er der i Ravnholt Skov 
sammen med vores kyndige med-
lem skovfoged Kjeld Jensen udpe-
get, købt og fældet 4 meget høje 
100-årige lærketræer. De bliver nu 
skåret op i lange længder og lagret 
til tørring hos møllebyggeren. 

Lærketræet vil først i 2023 være tørt 
nok til, at der af træet kan fremstilles 
nye vinger til møllen. Mølleakslen, 
der blev udført i 1999, er bragt til 
udbedring og istandsættelse på Jørn 
Nilssons mølleværksted i Løve.

KORPUS, HAT OG 
KRØJEVÆRK
Restaureringsprojektet er, hvad an-
går korpus, hat, krøjeværk og vinger 
etc., godkendt af Slots- og Kultur-
styrelsen, og det er dertil, der er 
bevilget midler. Mølleudvalget er 

derfor nu i en proces, hvor Styrelsen 
er imødekommende, med at søge en 
supplerende tilladelse og bevilling til 
alene fornyelsen af fundamentet.

Mølleudvalget har fra arkitekten 
modtaget en detaljeret arbejdsplan 
for restaureringsaktiviteterne. Der 
er i denne afsat tid til mulige forsin-
kelser, så Mølleudvalget forventer, 
at genindvielse i 2024, 100 år efter 
møllen blev taget ud af drift, bliver 
en realitet.

Der skal bruges cirka 15.000 nye 
tagspån - skårne eller splittede - til 
møllekorpus. Møllehatten fik ege-
spån monteret i 1999, de er fuldt ud 
intakte, men der er en fejludførelse 
og utætheder, som skal udbedres. 
Sådanne spån tilvirkes ikke mere i 
Danmark, derfor forhandler Mølle-
udvalget lige nu med virksomheder 
i Letland og Polen og er i færd med 
at undersøge de kvalitetskrav, der er 
relevante.

ØKONOMIEN
P.t. råder mølleudvalget over 
700.000 kr. bevilget af bygnings-
fredningsmyndigheden, 700.000 kr. 
tilskud fra RealDania, 700.000 kr. 
opsparede midler i foreningen, hvor-
til kommer værdien af ”eget arbejde”, 
cirka 300.000 kr.*, der vil blive ud-

ført af møllelaugets medlemmer. Ar-
kitekternes nye overslag for restaure-
ringen andrager 6,3 millioner kr. Til 
færdiggørelse af restaureringen skal 
der således indsamles yderligere 3,9 
millioner kr.

VÆR MED!
Interesserede medlemmer opfordres 
til at tilknytte sig og virke med opga-
verne i Møllelauget. Tag kontakt til 
lauget på ’rorvigmollelaug@gmail.
com’. Der bliver mange sjove og vig-
tige opgaver*, som lauget kan tage fat 
i! Følg også med på hjemmesiden - vi 
lægger notitser op, når der er tiltag, 
der kan interessere medlemmer. 

* Det drejer sig om følgende arbejder: 
Nedtagning af de eksisterende og dyp-
ning af de nye spån i trætjære, fremstil-
ling af en ny krøjevogn og restaurering 
af tromlesigten og de 2 kværnkar på 
kværnloftet. Hertil lidt male- og gart-
nerarbejde og opsætning af flagstang 
etc. Ved arbejdet med sigte og kar vil det 
være fint med lidt viden om arbejde i 
træ, ellers kræves ingen særlig faglig vi-
den, men interesse.

Einar Olsen 
Mølleudvalgets formand.

Britze havde fra 1924 til sin død sommerbolig på Nakke Kirkevej, nær kirken. 
Han virkede som frimærkegravør, grafiker, heraldiker, ekslibris kunstner og 
maler. Han var udlært gravør 1914 og uddannet på Kunstakademiet 1914-20 
hos professor Rostrup Boyesen. Britze graverede (stak) alle danske frimær-
ker 1933-45 og stod også selv for de ikoniske danske kongemærkers grafiske 
udformning. I 1940 blev han udnævnt til Kgl. Våbenmaler. Britze, der debu-
terede 1923 på Charlottenborg, var en ekspressionistisk maler - naturalisme 
udtrykt med følelsesfulde farverige karske penselstrøg. Næsten alle Britze’s 
motiver er som det her viste fra Rørvig og Nakke, og han kan udmærket kaldes 
’Rørvigmaleren’.

MALEREN JOHANNES BRITZE 
1895-1960

Rørvigmaleren Johannes 
Britze, cirka 1950. Rørvig 
Mølle set fra Søndervang.
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RØRVIG MØLLELAUG
RØRVIG MØLLELAUG FANDT 
SIT NYE STÅSTED I MARTS 
2020. VI ER HER ET HALVT 
ÅR SENERE, ALLEREDE MERE 
END 180 MEDLEMMER.
VISIONEN

At være medlem af Rørvig Møl-
lelaug signalerer først og fremmest 
en interesse for og en opbakning til 
den forestående restaurering af for-
eningens ejendom Rørvig Mølle. 
Medlemsskaren i lauget viser også 
en glæde ved at have Møllen som 
samlingspunkt for vores by, og lau-
get har i det halve år profileret sig i 
det lokale og i det bredere Geopark 
Odsherred. 

DEN GODE HISTORIE
Børn fra børnehaven, Rørvig Rød-
derne og børn fra Rørvig Friskole har 

besøgt møllen og fået undervisning 
og fortællinger om møllens historie, 
den kulturbårne og den lokalhistori-
ske fortælling. Unge mennesker med 
deres familier, lokale som sommer-
husgæster, har besøgt møllen ved de 
’Kom til Mølle’-arrangementer, der 
har været afholdt. Og nysgerrighed 
og spørgsmål til både det mekaniske 
mølleværk og til produktion og for-
arbejdning har det ikke skortet på. 
Vi bliver alle klogere og får større 
indsigt gennem arrangementerne. 
Det er en fornøjelse at møde dem, 
der opsøger viden og oplevelser og 
de, der lige kommer forbi gående 
eller på cykel for at nyde udsigten. 
KOM OG OPLEV MØLLEN er 
arrangementer, vi skal have mange 
flere af.

PROCESSEN
Laugsmester Tom Keller Bruun har 
mange jern i ilden. Han spreder sin 
viden og indsigt, han sætter ny viden 
højt, han lærer selv gennem besø-
gene, han besøger selv andre møllers 
laug. Han sørger for dokumentation 
i form af fotos, videos og film. Han 
styrer dem, der gerne vil være med, 
og han lytter til nye ideer og tager 
dem til sig. Tom er omdrejnings-
punkt for Rørvig Møllelaug, og in-
gen skal sige, at de ikke ved, hvad der 
sker i Rørvig Møllelaug - nyheds-
breve udsendes i mails, og budskabet 
kommer frem i medier. 

Du og de andre på din vej eller i dit 
stræde kan også være med. Der er 
brug for mange hænder til de prakti-
ske ting, der står foran os. Og ingen 
indsats er for lille. Der er sågar plads 
til, at du selv definerer opgaven, du 
har lyst til at løse.

MÅLET
Året 1924 ophørte produktionen af 
mel og gryn i Rørvig Mølle. Andre 
produktionsmetoder tog over med
Dampmaskinen, og mel- og brød-

produktion industrialiseredes. Rør-
vig Møllelaug er en betegnelse for 
de mange forskellige mennesker, 
der alle har en interesse i at bevare 
bygværket og har Rørvig Mølle kær. 
Den interesse kommer os til gavn på 
mange måder. Det er væsentligt for 
møllerestaureringens videre forløb, 
at der er en opbakning i lokalsam-
fundet, og det er kærkomment, når 
een melder ud, at han er god til no-
get med træ, en anden er dygtig til 
at arbejde i metal, eller at flere gerne 
vil sætte sig ind i møllehistorien og 
formidle den. En anden af laugsop-
gaverne bliver at deltage i det gro-
vere arbejde, når møllen skal skilles 
ad og nummereres, inden lagring i 
restaureringsperioden. Det skaber et 
sammenhold fagligt som socialt, når 
vi arbejder i fællesskab frem mod 
målet. Og målet er en fungerende 
Rørvig Mølle. Efter arbejdsbeskri-
velserne kan vi fejre det på 100-års-
dagen i 2024.

AF TOM KELLER BRUUN

For mere information, se
www.rvbl.dk

Folderen 
RØRVIG MØLLELAUG 
Informationstavlen ved Rørvig 
Mølle eller på standeren ved 
Lodshuset på havnen

RØRVIG MØLLELAUG 
Offentlig gruppe på facebook.com

Direkte kontakt til laugsmester 
Tom Keller Bruun
rorvigmollelaug@gmail.com

Direkte kontakt til laugsassistent 
Susse Brandt
brandtsusse@icloud.com
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HISTORIEN OM
EN VEJ I RØRVIG – del II
I DE SENESTE NUMRE AF RØRVIG BY OG LAND HAR EN AF VEJENS BEBOERE, GITTA 
BECHSHØFT BLANDT ANDET FORTALT OM, HVORDAN UDSTYKNINGERNE TIL DET, DER I
DAG KALDES VÆNGERNE, OMKRING 1918 BEGYNDTE PÅ KANTEN AF PLANTAGEN, MED 
KLITVEJ, SENERE KIRKEVÆNGET. I DENNE UDGAVE FORTÆLLER HUN OM SOMMERLIV I 
ÅRENE DEREFTER, GENNEM EN RÆKKE BILLEDER FRA ARKIVERNE. 

Billederne er venligst stillet til rådighed af Peter og Annette Selmar, Peter og  
Pia Schaumburg-Müller, Niels og Marianne Juul samt Gitta Bechshøft.

Kort over Vængerne

VÆNGERNE
Vængerne er den samlede betegnelse 
for de orange og gule arealer på kor-
tet. Området afgrænses fra syd af kir-
ken og kirkestien og spidser til, stik 
nord, mod Dybesø, og mod nordvest 
grænser vængerne ud til brandbæltet 
ved Langelinie. Mod sydvest grænser 
Kirkevænget op til Nakke Lyng og 
mod øst langs Dybesøvej.

De orange arealer viser grundejerfor-
eningen Kirkevængets område.

HISTORIEN OM EN VEJ I RØRVIG – DEL II
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Frokost på byggepladsen, 1933.

ET KLASSISK BJÆLKE-
HUS
I 1933 er endnu et sommerhus under 
opførelse på Kirkevænget. Huset op-
kaldes efter Gottorp Slot i Slesvig hvor 
Charles William Bechshøft, forfat-
terens oldefar, blev født. Familien har 
selv tegnet huset i ”norsk stil” og tøm-
meret er importeret fra Norge. Grun-
den på ca. 4.000 m2, koster 2.000 kr. 
og selve huset omkring 8.000 kr. 
Bygmester er direktør og entreprenør, 
Sophus Brammer, fra Hundested Træ-
lasthandel.

Mens huset er under opførelse lejer 
familien sig ind i Dr. Phil Wilhelm la 
Cours sommerhus, ”Skriverstuen” på 
Skovhegnet. Siddende midt i byggero-
det nyder familien nu frokosten på den 
bare sandjord.

HISTORIEN OM EN VEJ I RØRVIG – DEL II

Farmand og børn  
stiller op til fotografering

STRANDLIV I ULDNE 
BADEDRAGTER
Året er 1934. Børnene fra ”Gottorp”, 
forfatterens mor og hendes søskende, 
er iført nye uldne badedragter af mær-
ket Jansen, med fikst indbygget bælte 
og måge midt på maven. De gamle 
bomuldsdragter klæber klamt til krop-
pen og er lang tid om at tørre. 

Efter badeturen soler man sig i ”gry-
den, spiser sigtebrød med puddersuk-
ker, friske grønærter (i bælg) og gufler 
lakridsbånd (”strømpebånd”) i meter-
vis. Når vejret er til det, sætter farmand 
den store kassedrage til vejrs, og bør-
nene hænger badetøj til tørre på den 
stramme line. 
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Håndstand for damerne

TRÆNGSEL I KLIT-
TERNE
Op gennem 30’erne forsvinder de tæk-
kelige uldne badedragter med ”skørt” 
efterhånden og de todelte bikinier 
holder deres indtog – og forandrer 
strandmoden. Sikkert til herrernes be-
gejstring.

Her demonstrerer en af Kirkevængets 
mandlige indbyggere sine akrobatiske 
færdigheder applauderet af venner og 
bekendte. Bemærk de høje klitter i 
flere rækker og landliggerfamilierne, 
der slikker sol på badekåberne i deres 
”gryder”. 

Slagteren og grønthandleren kigger  
forbi og opvasken klares ved vandposten

GODE KUNDER KAN 
KØBE PÅ KLODS
Nede i Rørvig by er der kun få bu-
tikker, og turen hjem på cykel med 
varerne i fletkurven på styret er lang 
og tung. Heldigvis kommer de lokale 
handlende forbi med mælk, brød, ost, 
fisk, og grønt, som de sælger fra deres 
biler. Regningen betales hver 14. dag, 
hvis man er en god kunde. Om sønda-
gen spiser man morgenmad sammen, 
efter familiens overhoved på sin cykel 
er vendt hjem fra bageren med de be-
stilte rundstykker, kryddere, thebirkes 
og et enkelt landbrød eller to. 

HISTORIEN OM EN VEJ I RØRVIG – DEL II
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Søndag eftermiddag under  
parasollen i haven.

SVIGERMOR PÅ
BESØG FRA KØBEN-
HAVN
Familiens faste hushjælp, fru Erna 
Plambech fra Rørvig, altid iført ny-
strøget forklæde, serverer the og kage 
for husets frue og hendes gæst. Fru 
Plambech går til hånde i adskillige 
af de større husholdninger på Kirke-
vænget, hvor hun kender alle og en-
hver, og regnes for en del af familien. 
De tidstypiske havemøbler – kaldet 
”hornbækmøbler” – fik husets frue til 
sin fødselsdag i 1936. De endte i køk-
kenets brændeovn tre årtier senere! 
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Liggestolen - landliggerens  
mest populære have

SØNDAGSKAFFE 
UNDER UTVUNGNE 
FORMER
Længere nede ad Kirkevænget, hos ka-
pelmester Selmars i ”Ces”, tager man 
anderledes afslappet på eftermiddags-
kaffen, der udskænkes fra Madam Blå 
placeret på en metalbakke. 

Nylig hjemvendt fra stranden, sidder 
vært og gæster endnu iført deres bade-
kåber mageligt tilbagelænet. Her, midt 
i 1930’erne, kan man endnu se vidt 
omkring ud over den flade lyng. Et hus 
og en flagstang skimtes længere bag-
ude. Det er nu godt med lidt afstand 
til naboen. 
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Hertz demonstrerer sine færdigheder

Ung i arbejde

HISTORIEN OM EN VEJ I RØRVIG – DEL II

EN SLANGETÆMMER I AKTION

Ung i arbejde

LIGE TIL DEN STORE 
GULDMEDALJE  
Vejens raske drenge og deres kamme-
rater, går til hånde hos venner og na-
boer. 

Livet på landet er ikke bare tant og fjas 
– der skal nemlig ret meget brænde til 
for at fodre både køkkenbrændeovn og 
pejs. Cyklerne skal også passes, for de 
er uundværlige, men de punkterer tit 
og kræver mange lapninger.

Den største af drengene er iført strik-
ket slipover og har en hæklet kalot, 
en såkaldt ”klat”, på hovedet. Høj-
este mode under krigen var kalotter i 
R.A.F. farverne: rød, hvid og blå.

Hertz demonstrerer sine færdigheder

Helt nede i bunden af Kirkevænget 
er der opløb omkring grundejerfor-
eningens mangeårige formand, Ove 
Hertz - i det civile liv munderingsfor-
valter i Post- og Telegrafvæsenet. Der 
er mange hugorme herude i lyngen. 
De fjæler sig under en veranda el-

ler i en brændestabel? Så må Hertz i 
aktion. De indfangede slanger aflives 
ikke, men indsamles for siden at blive 
afleveret til seruminstituttet i Køben-
havn. Her bliver de malket for deres 
gift, hvorefter de ekspederes videre til 
Zoologisk Have. 

Det går dog ikke altid helt efter pla-
nen, og en dag, da en kurvfuld orme 
stikker af og gemmer sig under sofaen 
hjemme i privaten på 3 sal, har for-
mandens kone fået nok!  
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Tre generationer omkring spisebordet.
HJERTERUM OG HUSRUM 
Hvor der er hjerterum er der (for det 
meste) også husrum! Med tiden bliver 
Gottorp at sammenligne med en min-
dre feriekoloni. Den faste hushjælp 
fra København er for længst erstattet 

med div. unge ”ferie-piger”. Famili-
ens kvinder ordner madlavningen, og 
børnene sættes til at skrælle kartofler, 
bælge ærter og rense gulerødder ved 
vandposten. Middagen indtages uden-

dørs, hvor farmand har rigget et sejl-
dugstelt op uden for køkkenvinduet, 
hvorfra maden serveres.
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Bobspillet – det går jo strygende!

SOMMERFORLYSTEL-
SER TIL ALLE 
Mange solrige eftermiddage tilbrin-
ges med leg og spil, der for det meste 
foregår udendørs: Boccia, kroket, fjer-
bold og ikke mindst den gamle favorit, 
bobspillet. Det kræver sin mand, mens 
kvinder, børn og husets unge pige er 
interesserede tilskuere. Bemærk ”bøl-
lehatten” – sommerens klassiske ho-
vedbeklædning, for bonden såvel som 
for landliggeren.
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TRÆSKO-INDIANERE PÅ KRIGSSTIEN
At lege indianer er altid populært, og 
tilfangetagne blegansigter bindes til 
den hvide flagstangs-totempæl. Mel-
lem birketræerne ud mod vejen er der 
en meget lang vippe lavet af en birke-

stamme. Fjerene til hovedprydelserne 
stjæler rødhuderne omme hos klitfo-
ged Nilausen, der holder fasaner og 
kalkuner. Midt på hans gårdsplads står 
et bur med en stor hornugle, der lever 

af døde kyllinger, og Nilausen bruger 
den som lokkemad, når han skal ud og 
skyde krager. Gys, gys! 

Lokale tennisspillere i sportsdress

ET SLAG TENNIS
Fra Kirkevængets private tennisbane 
høres ofte bing-bong lyden af bolde, 
der flyver over nettet akkompagneret 
af kryptiske kommentarer som: game 
out, match, fault, serv, osv. Banen sli-
des flittigt, og hvert forår skal den gø-
res klar til sæsonen: Tjærestrimler skal 
kridtes op, nettet repareres, og vejens 
børn luger ukrudt for en krone i timen.

Spillerne med deres tunge ketsjere 
er (yderst tv.) jurist dr.jur. Alf Ross 
fra Fyrrevænget i selskab med fire af 
vejens beboere: Fru E. Børgesen, to 
ukendte personer, og yderst th. direk-
tør A. Bechshøft. Banen blev nedlagt 
i 1965.

Indianerlejr med ægte tipier

HISTORIEN OM EN VEJ I RØRVIG – DEL II
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Da Kirkevænget endnu  
var for de ”udvalgte”

INTEGRATION OG 
FÆLLESSKAB 
Allerede i slutningen af 1950’erne er 
Kirkevænget blevet en del af Rørvig. 
Nogle beboere er ligefrem flyttet ”ned 
i byen” efter at have overdraget hus-
klenodiet til næste generation. Men 
hvor de end måtte ende op, vil de resten 
af livet have deres helt eget forhold til 
den gamle kirke oppe på bakken, hvor 
tårnet som en indgangsportal marke-
rer, hvor deres vej begynder. Nogle har 
endda været så fremsynede at skaffet 
sig et gravsted deroppe, hvor de for tid 
og evighed kan hvile i nærheden af de-
res elskede vej, og drømme om, at alt 
endnu går for sig som ”dengang bed-
stemor var ung” … 

Kirkevængets vartegn, egetræslågen 
fra 1942, er blevet lidt skæv i hæng-
slerne, men den vil altid være en uad-
skillelig del af vejens identitet, selvom 
den for længst har fået prædikat af of-
fentlig sti, og skiltet er gemt bort i en 
privat garage…

HISTORIEN OM EN VEJ I RØRVIG – DEL II

GRUNDEJERFOR-
ENINGEN
Kirkevængets nu over 80 år gamle 
”rygrad” blev etableret i 1938 da 
en fælles stillingtagen til, hvordan 
vejen med mange ny-bebyggede 
grundstykker skulle se ud var på-
krævet. Dengang grænsede Kirke-
vænget mod øst, på højre side, ud 
til en smal sti kaldet ”Peter Nielsens 
Vej”. I 1942 besluttes det at give 
”Peter Nielsens Vej” status af of-
fentlig sti. Den får egen udkørsel til 

den nyetablerede omlægning af Kirke-
stien og bliver omdøbt til ”Møllerens 
Vænge”. Samtidig anlægges ”Tvær-
vænget” som en forbindelse mellem 
Kirkevænget og Møllerens Vænge, og 
således opstod den udvidede enklave 
af de sommerhuse, der i dag former 
grundejerforeningen. 

LIVET I LANDSBYEN
Befolkningen fra Kirkevænget, Tvær-
vænget og Møllerens Vænges fik i 
årenes løb deres gang fra hus til hus, 

på kryds og tværs af vejene. Mange 
af de nye tilflyttere erhvervede sig 
et grundstykke på anbefaling af 
familie og venner, og beboerne fra 
de ”gamle” huse optrådte snart som 
ægtefæller og svigerforældre, snart 
som onkler, tanter og bedstefor-
ældre der mødtes på vej til og fra 
stranden, hjemme i husene til kaffe 
og et slag bridge, eller hos naboen, 
hvis der var brug for hjælp til et pro-
jekt. 
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PÅ BESØG
HOS
KUNSTNERNE
LOUISE BANG
& GUI LESSIN

RØRVIG ER BLEVET BEGUNSTIGET
AF ENDNU ET KUNSTNERPAR
ENDDA ET INTERNATIONALT AF
SLAGSEN, SOM HAR VALGT AT SLÅ
SIG PERMANENT NED.
DE HAR EFTER KORT TID INDRETTET 
DEJLIG BOLIG OG ATELIER PÅ
UHLENDORFFS ALLE,
MEN ER ALLEREDE PÅ UDKIG 
EFTER NOGET LIDT STØRRE
I DET INDRE GAMLE RØRVIG
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Af Flemming H 

Glædeligt at byde velkommen til det
nye kunstnerpar i Rørvig,  der kal-
der sig Bang & Lessin Art. De kom-
mer fra Saint-Paul de Vence i
Sydfrankrig. Og har tillige en ateli-
erlejlighed i Miami Beach. Louise
Bang rejste med familien fra Dan-
mark, da hun var helt lille.
Gui Lessin er oprindelig fra Brasi-
lien. Han har i mange år arbejdet
med sine store malerier i New York.
Tit endda på gadeplan i det fri. 
– De fortæller glædestrålende deres
rørende historie, som er lidt indvik-
let:
Men de mødtes første gang for
længe siden i New York. Efter at
have været venner nogle måneder
skiltes deres veje. De stiftede hver
især famlie og tiden gik. – Og efter
20 år mødtes de tilfældigt hvor de
nu  begge var blevet skilt. Gnisten

PÅ BESØG 
HOS
KUNSTNERNE
LOUISE BANG
& GUI LESSIN

RØRVIG ER BLEVET BEGUNSTIGET
AF ENDNU ET KUNSTNERPAR.
ENDDA ET INTERNATIONALT AF
SLAGSEN. SOM HAR VALGT AT SLÅ
SIG PERMANENT NED.
HAR EFTER KORT TID INDRETTET
DEJLIG BOLIG OG ATELIER PÅ
UHLENDORFFS ALLÉ. 
MEN ER ALLEREDE PÅ UDKIG
EFTER NOGET LIDT STØRRE OG
BEDRE BELIGGENDE I DET INDRE
GAMLE RØRVIG

blev tændt og Louise erindrede det
lille visikort hun havde fået ‘long
time ago’. På det havde Gui skrevet
sin enkle livsfilofosi:

Look at the sky frequently
acknowledge animals and plants
celebrate whenever possible
listen to old people’s stories 
remember dreams
resist all prejudice
think about the universe
question answers
deny denial
shun elitist silences
move while remaining unmoved
oppose all censorship
go everywhere fearlessly
prepare for imponderable strictures
protect earth and water
open up to unexpected freedom

De fandt sammen igen, maler male-

rier sammen, hvilket er meget atypisk.
Men det giver dynamik og livsglæde.
Oplev dem! Besøg dem!
Bang & Lessin
Uhlendorffs Allé 4, 4581 Rørvig
Mobil +336 7429 4287
Website: www.bang-lessin.com
Facebook: Bang & Lessin Art Studio
Nedenfor: Skulptur af Gui Lessin
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