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KÆRE medlem
KÆRE MEDLEM · AF BO BRÆSTRUP

CORONAVIRUSSEN VENDTE OP 
OG NED PÅ RØRVIG I FORÅRET. 
MEDENS NYHAVN VAR TOM, 
VAR DER MYLDER I RØRVIG. KØ-
BENHAVNERNE FLYGTEDE FRA 
NEDLUKKEDE KONTORER OG 
ARBEJDSPLADSER TIL HJEMME-
ARBEJDE I SOMMERHUSET. TRA-
FIKKEN I GRANVÆNGET LIGNEDE 
DEN PÅ ØSTERBROGADE. VEL AT 
MÆRKE PÅ EN ALMINDELIG TIRS-
DAG I MARTS MÅNED.

Nu er virussen på tilbagetog, i hvert 
fald for denne gang, og sommeren 
står for døren. Rørvig bliver igen et 
trækplaster med sol, gæster, ny glæde 
og aktiviteter. Dejligt at vi derfor med 
dette blad udsender vor årlige aktivi-
tetsoversigt. Vi byder blandt andet på 
byvandringer og flere muligheder for 
at besøge møllen, idet den landsdæk-
kende mølledag i juni blev aflyst.

Møllen er i fokus igen: Møllelauget 
har nu etableret sig og er allerede ak-
tive. Se deres nyhedsbreve på hjemme-
siden. Med et aktivt møllelaug er der 
nu bedre mulighed for, at flere fonde 
vil give bidrag til restaureringen af 
møllen.  Møllen har samtidigt et po-
tentiale for at blive udgangspunkt for 
en lokal vital aktivitet. Meld jer meget 
gerne til møllelauget, hvis I har inte-
resse for møllen og vil gøre en praktisk 
indsats.

Oprindeligt var det Slots- og Kul-
turstyrelsen indstilling, at en restau-
rering skulle sigte på at få den til at 
køre, hvilket krævede, at fundamentet 
blev rettet op. Men vi kunne dengang 
ikke få etableret et vitalt møllelaug. På 
forespørgsel for et par år siden fremgik 
det, at styrelsen nu prioriterede selve 
bygningsværkets bevarelse, og derfor 
søgte vi og fik i efteråret 2019 tilladelse 
til og tilsagn på 1,4 mill. kr. til fase 1 af 
2 faser til et projekt, hvor møllen ikke 
skulle bringes til at køre, og hvor fun-
damentet ikke skulle rettes op.

Det nye mølleudvalg nedsat af besty-
relsen har ønsket at lægge kræfterne i 
et noget større projekt for møllens re-
staurering, som omfatter en opretning 
af hele fundamentet og et mølleværk 
som kan fungere, således at møllens 
vinger kan dreje. Det har været disku-
teret indgående i bestyrelsen. Med det 
store engagement fra mølleudvalget og 
fra møllelaugets ledelse, er bestyrelsen 
enige om, at det er værd at søge mod 
gennemførelse af et sådant mere om-
fattende projekt. Læs mere om møl-
leudvalgets beskrivelse andetsteds i 
bladet.

Det vil naturligvis kræve flere midler, 
og det vil fordre et nyt projektoplæg 
fra foreningen og en ny tilladelse fra 
Slots- og Kulturstyrelsen. Vi håber, 
at styrelsen kan overføre den eksiste-
rende bevilling eller mere til det nye 
projekt, som udgangspunkt for at søge 
fondene om midler. En stor og langva-
rig opgave at løfte.

Med henblik på at kunne afklare 
rammerne og praksis for bestyrelsens 
arbejde, som ikke er nævnt i vedtæg-
terne, herunder definitionen af udval-
genes kompetencer i forhold til besty-
relsen (ikke mindst mølleudvalgets), 
nedsatte bestyrelsen i efteråret 2019 et 
udvalg til arbejde med en forretnings-
orden for bestyrelsens arbejde.

Dette arbejde har været præget af store 
vanskeligheder med at nå til enighed 

og har krævet megen tid og mange 
kræfter, men er nu gennemført.  Be-
styrelsen har lagt den vedtagne for-
retningsorden på hjemmesiden under 
punktet ”vedtægter”.

Der er således nu også frigjort mere 
energi til at arbejde videre med natur-
værdierne og nogle af de gode ideer, 
der kom frem på debatmødet i oktober 
2019. Møllen og forretningsorden/pa-
ragraffer har i nogen grad begrænset 
bestyrelsens ressourcer til dette ar-
bejde. Er nogen af jer interesserede i 
udviklingen omkring natur og miljø i 
sommerhusområderne, arbejder vi på 
et dialog møde om dette sidst i som-
merferieperioden eller i efterårsferien. 
Se særlig annonce i bladet.

Med sommeren for døren glæder vi 
os til at møde jer ved Lodshuset til en 
snak om foreningen. Af hensyn til co-
ronavirus har vi valgt ikke at arrangere 
foredrag i år på generalforsamlingen, 
men med de netop fastlagte forsam-
lingsregler fra regeringens side med en 
ramme på 100, som vil gælde i begyn-
delsen af august, ligger det klart, at vi 
vil kunne gennemføre forsamlingen, 
så vi ser frem til at se jer på Sognegår-
den  fredag den 7. august.

Vi ønsker jer alle en god sommer!
Bo Bræstrup, 
Formand
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
DER AFHOLDES GENERALFORSAMLING FREDAG, DEN 7. AUGUST 2020 KL. 19:30 
I RØRVIG SOGNEGÅRD, SØNDERVANGSVEJ 45

Dagsorden ifølge vedtægterne:

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 fastsættelse af medlemskontin-

gent for det kommende regnskabsår.
5.  Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
7.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8.  Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsam-
lingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingens afholdelse.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Henrik Larsen  er ikke villig til genvalg
Hanne Winther  er villig til genvalg
Svend Kirkegaard-Sørensen er villig til genvalg
Søren Ussing  er villig til genvalg

Suppleant:
Lasse Braae  er villig til genvalg

SÆT KRYDS I KALENDEREN
7. AUGUST 2020 KL. 19.30

Have eller naturgrund? 
HVORDAN SKAL NATUREN OG 

MILJØET UDVIKLE SIG I SOMMERHUSOMRÅDERNE ?

MELD DIG TIL ET DIALOG MØDE
hvis du aktivt vil være med til at forsøge at præge udviklingen på dette vitale område for  

oplevelsen af Rørvig. Begrænset deltagerantal.

Vi håber at kunne afholde mødet sidst i sommer ferieperioden eller i efterårsferien.

Mail til bestyrelsesmedlem Svend Kirkegaard-Sørensen
www.skirkegaardsorensen@hotmail.com

Der vil i år ikke være noget foredrag i forbin-
delse med generalforsamlingen, som i øvrigt 
afholdes efter COVID-19 anvisningerne. 

Kom venligst i god tid.

Foreningen vil være vært med kaffe og kage.

Vel mødt
Bestyrelsen
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RESTAURERING AF RØRVIGS HISTORISKE VANDFORSYNING · AF ANDERS HOLST

VANDPOSTEN
VED TINGSTEDET OG BRØNDEN I STRÆDET

I BY- OG HAVNEUDVALGET ER VI 
SÆRLIGT OPTAGET AF AT BEVARE 
RØRVIGS HISTORISKE ARKITEK-
TUR OG INVENTAR FOR EFTERTI-
DEN. VI ARBEJDER I DISSE ÅR MED 
AT RESTAURERE DELE AF RØRVIGS 
HISTORISKE VANDFORSYNING, OG 
FØRSTE ETAPE I DETTE ARBEJDE 
HAR VÆRET ISTANDSÆTTELSEN 
AF VANDPOSTEN VED BYTINGET.

I bladets forrige juniudgave fra 2019 
redegjorde daværende byudvalgs-
medlem Simon Christiansen for 
vandpostens historie og funktion 
samt for den restaurering og fornyelse 
af selve vandposten, som var blevet 
udført - mestendels af foreningens 
by-omviser Kjeld Jensen, der har ydet 
en beundringsværdig indsats. 

Vandposten blev i juni-nummeret af-
billedet med det tidligere betondæk – 
som på tidspunktet for artiklen endnu 
ikke var udskiftet. Som det fremgik 
af artiklen, tilstræbte udvalget at ud-
skifte betondækslet med et historisk 
retvisende egetræsdæk for at færdig-
gøre restaureringen så tæt på den hi-
storiske vandpost som muligt.

Dette er nu lykkedes – og egetræs-
dækket er bygget, idet Otto Graham 
og Einar Olsen fra det nu nedlagte 
Rørvig Foreningsråd, hvor de to var 
formand og næstformand, har med-
virket til at foreningsrådets frigjorte 
formue primært kunne doneres til 
udførelsen af vandpostens egetræs-
dæk. Simon Christiansen har done-
ret arbejdstegningen til udførelsen 
og fundet egnet egetræ, mens både-
bygger Bjørn Svenlin efter udvalgets 

indhentning af tilbud fik overdraget 
udførelsen. Vognmand Anders

Byudvalget takker hermed de mange, 
der på forskellig vis har bidraget til 
restaureringen af vandposten. Det 
fine resultat kan ses på hjørnet af 
Østergade og Brøndstræde, og det er 
en særlig fornøjelse at se foreningens 

historiske bestræbelse på at bevare 
Rørvig by og byens historiske inven-
tar for eftertiden genbesøgt. Tingste-
det - ofte benævnt ”Bystævnet” – er 
i sig selv resultatet af en genrejsning, 
udført af foreningen i 1936, dengang 
”Foreningen til Værn om Rørvig 
Sogns Naturskønhed”.

I donationen fra Rørvig Foreningsråd 
er der også afsat midler til understøt-
telse af næste etape i restaureringen 
af Rørvigs historiske vandforsyning, 
en påtrængt restaurering af brønden i 
Strædet. Heldigvis har omsorgsfulde 
naboer sørget for at hjemtage og op-
bevare brøndens vigtige smedejerns-
mekanik, mens udvalget søger yder-
ligere midler til en restaurering, hvor 
donationer og anden bistand selvføl-
gelig er meget velkommen.

Anders Holst
By- og Havneudvalgets formand.

Foto: Simon Christiansen
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RESTAURERING OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR MØLLEN · AF TOM KELLER BRUUN

FAGLIG STYRKE OG  
SOCIALT  SAMVÆR
– DET ER, HVAD VI DRØMMER OM I RØRVIG MØLLELAUG  

Rørvig Mølleudvalg arbejder på en gennemgribende restau-
rering og vedligeholdelsesplan for møllen. Mølleudvalget har 
Einar Olsen som formand, Otto Graham, næstformand og øv-
rige er Anders Holst, Hans Normann, alle fire medlemmer af 
bestyrelsen i Rørvig By og Land, der også ejer møllen. Tom 
Keller Bruun og Susse Brandt arbejder også i udvalget. Simon 
Christiansen er sekretær for Mølleudvalget, der i samlet flok har 
arbejdet intenst gennem det sidste år på at finde ind til kernen 
og sætte restaureringen af Rørvig Mølle i gang.

Under Mølleudvalget arbejder Møllelauget.

Møllelaugets opgaver er i begyndelsen af restaureringsproces-
sen at formidle viden om Møllen som pejlemærke før og som 
vartegn nu. Rørvig Mølle samler og viser vejen ud i landskabet 
for vores by. For børn, for unge og for voksne og ældre. Oppe 
ved møllen har vi fjordudsigten ud til Kattegat, til Hundested 
og Lynæs, Kulhuse og ind i fjordene. Vi ser sydpå ud til Sogne-
gården over marker og mod nord over byens tage til havnen. Der 
kommer færgen, og lige her står Rørvig Mølle.

Tom Bruun, formand for Møllelauget og Susse Brandt, ånds-
frænde har tilmeldt Rørvig Mølle til Mølledagen, der er en 
landsdækkende aktivitet for at udbrede kendskabet til møllerne 
og funktionen tidligere som væsentlige produktionsvirksomhe-
der. 

Mølledagen, som i år bliver en MØLLEFEST er søndag 21. juni 
2020. (Desværre officielt aflyst nu ifølge disse coronatiders regler om 
samling og fest). Tiltag i forhold til kendskab og nyt om Rørvig 
Møllelaug er i støbeskeen.

Vi ønsker et STORT MØLLELAUG med mange interesse-
rede, dygtige, sjove og hyggelige medlemmer. Kontakt forman-
den Tom Keller Brunn, mail tkbvig2foto@gmail.com og hør 
nærmere.

Tom Keller Bruun 

TÆNK, OM VI I FÆLLESSKAB KAN FÅ MØLLEN 
OP AT STÅ IGEN.

DEN STÅR OP, MEN DEN DANSER IKKE. 

DEN HAR IKKE BALKJOLEN PÅ  
– MEN DET KAN DEN FÅ. 

TÆNK, OM VI KAN SAMLES VED MØLLEN  
I FEST OG I ARBEJDSOMHED.

RØRVIG MØLLELAUG VISER MØLLEN  
FREM  I DAGENE 3.-4.-5. JULI 2020 
UNDER GEOPARK FESTIVALEN

Opdag den fredede

RØRVIG MØLLE 

RØRVIG MØLLE er et af Rørvigs VAR-
TEGN. Udsigten fra øverste mølleloft er 
vid – over Skansehage til Kattegat, ind i 
fjordene og udsigt til Nakkeland.
Kom og nyd udsigten, se møllen med hat 
og krop udefra, kravl op på lofterne og op-
dag mølleværket, hvor maskineriet i træ er 
så intakt, at drømmen om en funktionel 
mølle i fremtiden er realistisk, og kom og 
hør historierne om møllen.

Tilmelding foregår via 
Geopark Festivalens hjemmeside og 
billetexpressen.dk
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RØRVIG MØLLE · AF EINAR OLSEN

RESTAURERINGEN AF 
RØRVIG MØLLE 

Som oplyst på foreningens hjemme-
side juli 2019 er det meget påtræn-
gende restaureringsarbejde begyndt. 
Mølleudvalget er blevet nybesat (se 
hjemmesiden under Udvalg), og der 
er i udvalget formeret 2 grupper - en 
mindre fagbetonet restaurerings-
gruppe og et meget større Møllelaug, 
hvor Lauget kommer til at deltage 
i udbedringen af møllens inventar 
og maskineri og stå for mølledage, 
møllens mulige drift og andre lokale 
aktiviteter. Møllen er foreningens væ-
sentligste aktiv, ikonisk for Rørvig og 
omfattet af stor veneration i Rørvig, 
hvilket mølleudvalget tager udgangs-
punkt i!

De konkrete arbejder er indledt med, 
at der nu er indlagt strøm og vand ved 
møllen - det har der aldrig været før.

I 1924 blev møllen taget ud af drift. 
Dette skyldtes blandt andet, at møl-
lebygningen var sunket i den ene side, 
således at det store træbyggede maski-
neri på grund af skævheden ikke mere 
kunne fungere. Ved undersøgelsen i 
2007 konstateredes det ganske rigtigt, 
at den sydvestlige side af møllekorpus 
var sunket cirka 20 centimeter, samt 
at restaurering nødvendigvis måtte 
begynde med udbedringen af funda-
mentet.

Mølleudvalget har indledt sit arbejde 
med at lade en jordbundsundersøgelse 

Mølleudvalget redegør for aktiviteterne ved Rørvig Mølle:

udføre. Resultatet heraf bekræfter i 
detaljer det i 2007 konstaterede. Ved 
et af undersøgelsesstederne var der 
alene luft under møllens fundament-
underkant, og der er i det hele intet 
egnet funderingsmateriale mellem 
møllefundamentet og den bæredyg-
tige grund længere herunder. (Der er 
tale om en byggefejl ved møllens op-
førelse i 1842.)

Mølleudvalget har iværksat projekte-
ring og prisindhentning af en opret-
ning og et nyt fundament og håber, 
at dette arbejde kan udføres i indevæ-
rende sommer. Under dette forventes 
det, at møllens vinger og aksel (der 
skal fornys) og møllehatten nedtages 
midlertidigt. Herefter fortsætter re-
staureringen med udbedring af møl-
lens korpuskonstruktioner og klæd-
ning. Til sidst udbedres formentlig 
møllemaskineriet under vejledning af 
kyndige rådgivere - det er den mind-
ste del af restaureringen, idet anlæg-
get stort set er intakt fra 1924.

Restaureringsarbejdet er godkendt af 
Slots- og Kulturstyrelsen, der samti-
dig har bevilget 700.000 kr. for 2020-
21 til den første del af restaureringen. 
Foreningen har endvidere modtaget 
et tilbud på en bevilling fra anden 
fond. Foreningen har gennem årene 
selv foretaget en betydelig opsparing 
til restaureringsudgifterne med mere, 
disse midler vil naturligvis benyttes. 

I 2004 og i 2007 vurderede Kultursty-
relsen henholdsvis foreningens rådgi-
ver den samlede restaureringsudgift 
til størrelsesordenen 5-6 millioner 
kroner. Mølleudvalget venter ikke, at 
de samlede udgifter bliver væsentligt 
mindre nu. Der forestår således for 
foreningen at indsamle ret betydelige 
økonomiske midler for at kunne fore-
tage og afslutte møllens restaurering. 
Denne aktivitet forestås og koordine-
res af bestyrelsens forretningsudvalg.

Mølleudvalget har endnu ikke en 
arbejdsplan for restaureringsaktivite-
terne, men nærer håb om at kunne af-
slutte disse i 2024, 100 år efter møllen 
blev taget ud af drift.

Interesserede medlemmer opfordres 
til at tilknytte sig og virke i Møllelau-
get. (Tag kontakt til Laugsformand 
Tom Keller Bruun, tkbvig2foto@
gmail.com)

Einar Olsen. 
Mølleudvalgets formand.

Parti af skråningen
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KIRKEVÆNGET · AF GITTA BECHSHØFT

– OG BAGVED KIRKEN 
LIGGER KIRKEVÆNGET
HISTORIEN OM EN VEJ I RØRVIG – del I  

Kirkevænget begyndte tidligere ved skiltet, hvor der står privat. I 1952 blev vejen afkortet med 190 m, og stykket blev til 
en del af "Kirkestien", en ny vej der gik bagom kirken. (Postkort)

I SIDSTE NUMMER AF RØRVIG BY OG LAND KUNNE MAN LÆSE OM RØRVIG KIRKE OG KIRKENS  
OMGIVELSER, SAMT AT DER FRA 1960’ERNE BLEV MULIGHED FOR, AT FAMILIER, DER HAVDE BOSAT SIG  
PÅ ”SULTELYNGEN” – DE ØDE SANDFLUGTSAREALER BAG KIRKEN – KUNNE OPRETTE ET GRAVSTED PÅ  
KIRKEGÅRDEN. DE VAR IKKE FATTIGE, HELLER IKKE SULTNE OG BEDREV KUN I RINGE OMFANG NOGEN 
FORM FOR LANDBRUG. DE LOKALE KALDTE DEM FOR ”LANDLIGGERE”. 
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KIRKEVÆNGET

– OG BAGVED KIRKEN 
LIGGER KIRKEVÆNGET
HISTORIEN OM EN VEJ I RØRVIG – del I  

KLITVEJ
Grusvejen, hvis historie spejler land-
liggerlivets udvikling i Odsherred, var 
for 100 år blot et øde, sandet spor ned 
mod havet – og i dag er den et bindeled 
mellem tilflyttere og indfødte, mellem 
BY OG LAND.

Bag Rørvig Kirke lå bøndernes græs-
ningsarealer og kartoffelmarker, og 
ned mod skoven var der lyngarealer, 
som man havde opgivet at få noget 
ud af, indtil de første jordspekulanter 
dukkede op og tilbød at købe de golde 
sandjorder.  

Herude fik velhavende byboere nu 
mulighed for at realisere drømmen 
om at erhverve et stykke jord og flytte 
i eget hus ”oppe på landet”, hvor man 
ikke skulle slås med hverken grådige 
pensionatsværtinder, støjende naboer 
eller overbookede hotelværelser på 
kroen. 

Klitvej begyndte lige nedenfor kirke-
bakken. Med udgangspunkt fra hjør-
net ved Telegrafvej gik den parallelt 
med stendiget, skellet mellem Rørvig 
og Nakkes jordlodder, en beliggenhed 
der gjorde den lettere tilgængelig, når 
man skulle til og fra stationen i Nykø-
bing eller med færgen fra Rørvig.

Grosserer Møller Hansens udstykningsplan for arealerne 9f (mellem KV og MV). På venstre side af KV (arealerne 9c) er to af 
vejens første tre huse markeret: nr. 19 og nr. 45, ”Lynghuset”. (foto: Nykøbing-Rørvig Kommunes arkiv).

 "Sultelyng" Matrikelkort. (1891-1928) En smal vej deler lod nr. 9 i to dele: 
9 c og 9 f.  Yderst til venstre er grænsen til byen Nakkes jorder.
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SPEKULANTER OG UDSTYK-
NINGER
De første grundstykker blev solgt 
mellem 1918 og 1920. I forhold til 
størrelsen var de dyre, typisk omkring 
3.500 kr. De lå helt nede ved skovve-
jen Langelinje, i ly af amtsplantagen. 
Der var hverken hegn, hække, træer 
eller nogen som helst anden form for 
adskillelse. Ejerne kom fra det bor-
gerlige samfunds øvre lag: Sagførere, 
bankdirektører, fuldmægtige, dom-
mere, fabrikanter og selvstændigt er-
hvervsdrivende. Folk der havde råd 
til at sende deres familier (inkl. ty-
ende) på landet i ugevis, mens de selv 
måtte foretage lange, tidskrævende og 
ubekvemme rejser tilbage til byen og 
forretningerne, der krævede deres op-
mærksomhed. 

En Københavnsk vingrosserer, Chr. 
Funder satte sig på en lang stribe area-
ler, (9c) på venstre side af Klitvej, og 
i 1919 lod han arkitekten Einar An-
dersen opføre tre sommervillaer som 
”lokkemad” (nr. 19, 45 og 47). Einar 
Andersen havde bl.a. tegnet sindssy-
gehospitalet i Nykøbing, og ligesom 
arkitekt, maler og bygmester Peder 
Ulstrup Hansen, havde han lokale 
rødder. Begge var elever fra Andreas 
Bentsens håndværkerskole i Valle-
kilde, som igen havde forbindelse til 
Landsforeningen Bedre Byggeskik, der 
blev stiftet i 1915 for at højne bygge-
riets kvalitet i Danmark gennem en 
forædling og udvikling af den danske 
håndværkertradition.

GROSSERERTIDEN
En smørgrosserer ved navn Horne-
mann, som under 1. verdenskrig var 
blevet velhavende på salg af mejeri-
produkter, var en af de første, der ”bed 
på krogen”. Han købte Lynghuset (nr. 
45), det største af de tre huse: en solid 
murstensbygning i to etager udstyret 
med imposante hjørnetårne under et 
kæmpemæssigt stråtag. (Huset ned-
brændte pinsedag 1965).  

PRIVAT VANDVÆRK
I 1918 etablerede de to investorer, Chr. 
Funder og grosserer Møller Hansen et 
privat vandværk med tilhørende vind-
motor på en morænebakke (matr. nr. 

”Lynghuset”. Det største af de tre huse, tegnet af arkitekt Einar Andersen. 
Bagerst (i baghaven ved nr. 49) skimtes en lille bjælkehytte, der blev udvidet 
til sommerhus i 1935. Det bruges nu som jagthytte.

Hornemann i storstuen med sin hustru. Huset var i 1930’erne gennem 
adskillige år lejet ud til fam. Richter fra Hambros Allé i Hellerup, 
som stillede rummet til rådighed for vejens ungdom, der arrangerede 
dilettantforestillinger her.
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9ao). Beholderen i forgrunden rum-
mede det oppumpede vand og sørgede 
for trykket ud til ”kunderne", der fik 
tilført en enkelt vandledning til deres 
grundstykke. Hver aftager blev pålagt 
en afgift for deres del af driften. Vand-
værket fik i 1933 en elektrisk pumpe, 
der skulle sørge for en jævn forsyning i 
tilfælde af tørkeperioder. Driften blev 
nedlagt i 1979, da man sluttede sig til 
Rørvig Vandværk. 

ELEKTRISK LYS OG  
TRÆK-OG-SLIP
Det er uvist, om der var elforsyning på 
Kirkevænget før 1928, hvor Svellebo 
(nr. 42) efter en aftale om at aftage fra 
NVE fik lagt elektricitet ind, men selv 
de første huse var udstyret med hånd-
vask på værelserne samt indendørs 
træk-og-slip. Her skulle ikke mangle 
komfort, heller ikke selvom vandet 
i hanerne tit var lettere rustfarvet og 
smagte af jern. Oftest var der også et 
pigeværelse ligeledes med egen hånd-
vask. Kom der gæster på længere op-
hold, indlogerede de sig på et pensio-
nat nede i byen, på kroen, eller måske 
oppe på Rørvig Bad ved Dybesø. Her 

var der chance for at møde de konge-
lige på udflugt! 

BLOKHUSE, BJÆLKEHUSE OG 
HALVTØMMER
De første træhuse opførtes allerede i 
1920. I bunden af Klitvej, næsten nede 
ved skoven, tegnede arkitekt Georg 
Steenberg et toetages blokhus, Ellebo 
til Ove Hertz, munderingsforvalter i 
Post- og Telegrafvæsenet. Huset blev 

Grosserer Hornemann højt til vejrs på vindmøl-
len, der sørgede for, at der var vand i brønden. 
Efter et par dage uden vind blev der problemer 
med vandtilførslen til husene.

Passiar ved vandposten! Vinhandler Funder i jakkesæt 
og stråhat sammen med Grosserer Hornemann, hvis 
hustru og datter ses i forgrunden. Den anden dame er 
måske Funders kone?

bygget af sortbejdsede sveller, og der 
var græs på taget. Man fornemmer 
endnu duften af tjære i det gamle træ-
værk! Samme år opførte Steenberg 
endnu et bjælkehus, Svellebo, denne 
gang med rødbejdsede sveller, til sig 
selv og sin familie. Inspirationen til 
husene kom fra Norge og Sverige, hvor 
mange velhavende familier dengang 
tog på vinterferie og indlogerede sig 
i bjælkehytter og på skisportshoteller. 

”Svellebo”. Fra 1. etage var der frit udsyn helt op til Rørvig Bad, og når gæsterne 
vandrede hjem til fods i mørket, signalerede de med en lygte fra hotellets solterrasse, 
at de var nået frem uden at fare vild!
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DEN LANGE REJSE
Man tog ”op på landet” fra ca. 1. juli til 
midt i august, og fra stationen i Nykø-
bing (eller færgen) lod man sig trans-
portere ud til matriklen pr. hestevogn. 
De færreste kom hele vejen i egen bil, 
for i så fald kunne man regne med 
ubelejlige punkteringer. Ejendelene, 
pakket i store sivkufferter, blev bragt 
ud med fragtmanden. 

Landliggerlivet i 1920’erne forløb no-
genlunde efter samme mønster som 
hjemme i byen: en hverdag med tje-
nestefolk, måltider på faste klokkeslæt 
efterfulgt af middagshvil og hvis vejret 
tillod – et strandbad. I weekenden ud-
flugter og gæster. Man benyttede sig 
af de lokales service i form af trans-
port, faste leverancer af fødevarer og 
brænde, kogekoner og hushjælp til 
rengøring og større gæstebud… 

DRØMMEN OM DET  
ENKLE LIV
- Vis mig dit sommerhus, og jeg skal 
sige dig, hvem du er… 

Op gennem 1920’erne og 30’erne 
kommer nye huse til – mest i form af 
”norske” træhuse, med græstørv på ta-
get, eller senere, da krisen kradser, tjæ-

Klitvej havde for længst skiftet navn, da familien Jungløv højt til vogns var på vej 
ned ad Kirkevænget. Bemærk elmasterne langs vejen. (foto ca. 1943?)

Et vue ned over de nyere huse på Kirkevænget. Forrest ”Bakkehuset” fra 1926 med stien ”Tværvænget” i forgrunden. 
Herfra er der ca. 500 meters gang ned til lågen og plantagen. 

repap. Drømmen om det simple liv på 
landet, dog med visse modifikationer, 
har holdt sit indtog. Med assistance fra 
lokale håndværkere og leverandører af 
byggemateriale er man blevet selvbyg-
gere, og stilen ændres i retning af en 
enkel og mere ”landlig atmosfære”. 
Alle profiterer derved, og forbindel-
sen mellem landliggerene og de lokale 
udvikler sig yderligere i et gensidigt 
netværk af tjenestegivere og aftagere. 

Husene er nu blevet mindre og enk-
lere, dog udstyres en del endnu med 
stråtag, som for eksempel plantageejer 
Juuls hus, hvis navn betyder noget 
i retning af huset på bakken. Nogle 
huse fik navn efter naturen: Tuen, et 
kendetegn ved huset: Svellebo, ejerens 
slægt: Gottorp, familiens navn: Deofok 
(Kofoed) eller måske et akronym: Ces. 
Navnet blev indgraveret på en sten ved 
indkørslen. Det identificerede husets 
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ejer udadtil og hjalp posten såvel som 
gæster med at finde frem. Husnumre 
eksisterede ikke før det i 1963 blev et 
krav.  

Efterhånden opstår et landsbymiljø, 
hvis livsstil - i forhold til den tidligere, 
ritualiserede landliggertradition - æn-
drer sig i retning af et mere uformelt, 
afslappet ferieliv med masser af uden-
dørs aktiviteter: cykeludflugter og 
strandbad i al slags vejr, brændehug-
ning og dyrkning af egen køkkenhave. 
(Nogle holder endda høns!) En enkel 

Niels Juuls hus, ”Ruma Bukit” under opførelse i 1935 af 
tømrermester Hans Petersen, hvis efterkommere nu vi-
derefører familiens tømrervirksomhed på Dybesøvej 39. 

Rejsegilde. Tømrermester Bjarne Petersen og hans folk, (og
måske et par af sønnerne: Aage, Ejner og Børge?) skåler med
bygherren …

tennisbane, hvor det sociale samvær 
dyrkes under afslappede former, bliver 
der også plads til. Man er blevet du’s… 

Noter:

 Vinhandler Chr. Funder erhvervede i 1918 seks matrikler 
omfattende 5 ejendomme på Fjordvænget (nr. 6, 8, 9, 11 
og 13). Se efterfølgende artikel i dette blad herom. 

Private foto tilhørende flg. beboere på KV:

 Susanne Wulff & Harriet Jacobsen, Peter og Annette  
Selmar, Niels og Marianne Juul, Karen Jungløv, Gitta 
Bechshøft.

HISTORIEN OM EN VEJ I RØRVIG
og mere om dens beboere, fortsættes i 
næste nummer af RVBL …

Rørvig el-installation 

- Alt i elarbejde 

Ring 53 81 33 33                www.rørvig-el.dk

 

Bestil

 

online

Toldbodvej 78, 4581 Rørvig   

http://www.lindegaardbyg.com
https://www.roervig-el.dk
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I GITTA BECHSHØFT’S ARTIKEL HER 
I BLADET ER VINHANDLER CHR. 
FUNDERS ROLLE FOR KIRKEVÆN-
GET BESKREVET, HVOR HAN I 1919 
KØBTE AREALER PÅ DEN VESTLIGE 
SIDE AF KIRKEVÆNGET, BYGGEDE 
OG SOLGTE 3 HUSE OG UDSTYK-
KEDE RESTEN AF AREALERNE. 
MÅSKE VAR DET I DENNE FORBIN-
DELSE, AT KLITVEJ BLEV OMDØBT 
TIL KIRKEVÆNGET.

Hvad der måske er mindre kendt er, 
at vinhandler Funder ved siden af 
udstykningen i Kirkevænget stort set 
samtidigt gennemførte et lignende 
projekt et andet sted i Rørvig, på 
Rørvigs skolejord lige øst for byen.

VINHANDLER FUNDER
Men hvem var vinhandler Funder? 
Lad os se på hvad vi kan finde om 
ham. Han var født i 1852 og var gift 
med Ellen Funder (født 1864). Vin-
handelen blev grundlagt i 1890. Den 
var beliggende i Baggesensgade 20 
med lager på Langelinievej i Frihav-
nen. Han var et af Nørrebro Handels-
forenings 700 medlemmer. Han var 
også medlem af foreningen ”Skjult 
Nød”, stiftet af borgere på Nørrebro i 
1895 som hjælpeforening for bydelens 
folk i nød.

Familien boede i 1906 på Fælledvej 16 
med en tjenestepige og deres sønner, 
den 22 årige søn Christian Dilling 
Funder og den 21 årige Karl Dilling 
Funder.1 I 1911 var børnene flyttet, og 

parret boede alene med en tjeneste-
pige. 

I 1918 var familien flyttet til en stor 
villa på Amicisvej 8 mellem Frederiks-
berg Allé og Gl. Kongevej. Samtidig 
havde han også en nært liggende vin-
forretning på Amicisvej 25, på hjørnet 
ved Gl. Kongevej. 

I 1925, hvor Chr. Funder nu var blevet 
73 år, flyttede familien til Frederiks-
borggade 48 ved søerne. Vinhandels-
virksomheden blev overdraget til H.V. 
Petersen og fik senere adresse i Blå-
gårdsgade 4. Funder selv døde i 1928. 
I 1952 blev virksomheden opkøbt af 
Taster Vine, i dag Danmarks største 
private uafhængige vingrossist.

Tilbage til Funder og Fjordvænget. 
For at forstå baggrunden giver vi først 
en kort historie om Rørvigs skolejord. 
Vi tager et næsten 300-årigt spring til-
bage i tiden:

RØRVIGS FØRSTE SKOLE
Efter Frederik IV’s initiativ til op-
rettelse af skoler i landets 12 rytter-
distrikter, blev Nakke Skole oprettet 
i 1735, men den kunne ikke rumme 
alle sognets godt 100 børn. I forbin-
delse med indførelse af et folkeskole-
væsen på landet, fik kommerceråd 
Schwane på Anneberggård, som ejer 
af Rørvig kirke, pålæg om i Rørvig at 
bygge en degneskole med tilhørende 
degnebolig.

Schwane ejede ikke selv jord i Rørvig. 
Kongen var største lodsejer i byen, 
men da han allerede havde bygget 
skole i Nakke, blev det pålagt Frede-

rik Chr. Adeler, som havde erhvervet 
og genopbygget Dragsholm med dens 
store arealer i hhv. 1694 og 1697 efter 
svenskekrigenes ødelæggelser, at stille 
en grund til rådighed. Denne lå ved 
Rørvig by, imod Toldboden.

Den kombinerede degnebolig og skole 
stod færdig i 1741 som et mindre 
9-fagshus på langs af det stræde, som 
i dag går gennem det nordlige Løv-
stræde til Skolelodden. Provsten var 
tilfreds med degnen Peder Ørums un-
dervisning i Rørvig og noterede i 1755, 
at "De få børn, som var tilstede, havde 
temmelig god kundskab".  

Degnen drev et lille landbrug på den 
tilhørende skolelod. I staldbygningen 
bygget i 1743 i tilknytning til skolen 
stod en ko, en stud og et svin, samt en 
flok får.

RØRVIGS ANDEN SKOLE
Med den nye folkeskoleordning fra 
1814 blev der indført undervisnings-
pligt for alle, og Rørvig Skole ansøgte 
i 1822 om midler til en ombygning for 
at efterleve kravene. Tilsyneladende er 
en helt ny skolebygning klar i 1826, 
og der en vis sandsynlighed for, at den 
nuværende bygning går helt tilbage til 
denne tid. Alternativt er bygningen 
opført senere omkring 1855.

Denne større bygning lå vinkelret på 
strædet. Hans Mortensen var sko-
lelærer for Rørvig Skole fra 1812 til 
omkring 1850. Selve skolebygningen 
lå på matr. nr. 2a. Resten, matr. nr. 
3, udgjorde det store landareal ned til 
fjorden og strakte sig helt hen til og 
med de arealer, som i dag er Toldbod-
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Matrikelkort 1808-1854 i 1:4000  
med angivelse af Rørvigs første skole

Matrikelkort 1854-1879 målt 1853  
med angivelse af Rørvigs anden skole.

vej 28. Arealet blev anvendt til dyrk-
ning og kreaturhold for skoleholde-
ren. Begge arealer tilhørte nu Rørvig 
Sogneråd.

UDSTYKNING FRA SKOLE-
JORDEN
I 1881 frastykkede og solgte sognerå-
det det østligste areal af skolejorden, 
først den mindre parcel matr. nr. 3b 
ved Toldbodvej, senere også nr. 3c og 
nr. 5d, i alt stort set svarende til Told-
bodvej 28 A, B og C i dag.2 Køberen 
var skolens lærer Lübecker, og det 
fine hus på Toldbodvej 28 blev opført 
i 1895, idet Lübeckers familie inklu-
sive Willumsen familien var ejere i 
mange år fremover.

Da man i 1955 byggede en fælles skole 
for Rørvig og Nakkes børn på Søn-
dervangsvej ved Sognegården, blev 
skolerne i Rørvig by nedlagt.

LAURITS OLSENS UDSTYKNING
Tilbage til skolejorden. Den reste-
rende østlige to-tredjedel af skolejor-
den solgtes i 1905 til tømrermester 
Jens Laurits Olsen. Denne jord blev 
udstykket i 11 matrikler fordelt på 7 
ejendomme.

Jens Lauritz Olsen var født 1877 i 
Hjørring, gift med Kristine Alma 
Olsen, og var kommet til Rørvig fra 
København. I 1905/06 byggede han 
sommervillaen, i dag med adressen 

Den tilbageværende del af skolejorden 
blev til matr. nr. 3a. Omkring 1902 
blev dette areal opdelt i to arealer. 
Godt 2/3 mod øst blev udlagt til ud-
stykning til det senere Fjordvænget, 
og godt 1/3 mod vest mod skolen blev 
bevaret som skolens jord.

RØRVIGS TREDJE OG FJERDE 
SKOLEBYGNING
På denne matrikel blev den nye skole 
opført og færdigbygget i 1904 på den 
nuværende adresse Skolelodden 3 og 
lå ud til de dyrkede arealer ned til fjor-
den. Skolen anvendte begge bygnin-
ger, således at de mindre klasser gik 
i den gamle stråtækte bygning, og de 
større klasser gik i den nye bygning.

Matrikelkort Rørvig By 1928-1943, 1:4000.
Trykt i maj 1928.

Nutidigt matrikelkort med angivelse af de  
gamle skolebygninger og relevante vejnumre
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Fjordvænget 7, den senere Pension 
Birkehave, idet han efter folketællin-
ger havde bopæl her i 1906 og 1911. 
Villaen fungerede i 1906 og 1907 som 
Friis’s Pensionat og fra 1908 som Alma 
Olsens Pensionat.3  

Kort tid efter opførelsen af villaen 
frasolgte han også en anden matrikel, 
den senere Fjordvænget 4, hvorpå der 
i 1908, formentlig af ham, blev byg-
get en villa til helårsbeboelse for fhv. 
kroejer Christian Jensen. 

I 1913 solgte Laurits Olsen den store 
villa og flyttede til stueetagen i Hav-
negade 8 i Nykøbing i en større klas-
sisk udseende ejendom, som han ejede 
(og muligvis også havde bygget?).

Køberen af den store villa var Firma 
Holger Petersen, et stort handels-
firma i København bygget op om-
kring manufakturhandel med domicil 
i Købmagergade 44, som selskabet 
ejede. Til trods for at ejeren, grosserer, 

landstingsmedlem og legatstifter Hol-
ger Petersen døde kort tid efter i 1917, 
bevarede firmaet villaen som ”Villa 
H.P.” i mange år. Dens efterfølgende 
liv er en anden lang historie, med den 
samme familie som ejere siden 1949.

VINHANDLER FUNDERS OP-
KØB I 1919
I 1918, hvor første verdenskrig var 
afsluttet, hjemsøgtes verden af en ny 
plage, idet den spanske syge var brudt 
ud og havde hærget over hele verden, 
ikke mindst i USA’s militærlejre og ved 
fronterne. Den blev først konstateret i 
Danmark i juli 1918 og fik et relativt 
mildere forløb. Men den tog trods alt 
over 15.000 danske liv, og var således 
en betydeligt alvorligere epidemi end 
den nuværende godt 100 år senere.

I denne trykkede tid solgte Laurits 
Olsen med skøde indgået 26. sep-
tember og tinglyst 6. december 1918 
de fleste af matriklerne på Fjordvæn-
get til vinhandler Chr. Funder. Dvs. 

matr. nr. 3f, 3e og 3d, senere Fjord-
vænget 6 og 8 på landsiden (inkl. et 
jordlod overfor ud til vandet, senere 
Fjordvænget 15), samt matr. nr. 3m, 3l 
og 3k, senere Fjordvænget 9, 11 og 13 
på kystsiden.4 I forbindelse med salget 
blev det bestemt, at stien fra vænget til 
fjordstien skulle være tilgængelig for 
de øvrige solgte matrikler samt for de 
øvrige ejendomme i vænget.

Chr. Funder købte således disse ejen-
domme, kort tid efter at han har købt 
arealerne i Kirkevænget. Det kunne 
være Laurits Olsen, men var sandsyn-
ligvis Chr. Funder, som gav navnet 
Fjordvænget med en vis parallel til 
navnet Kirkevænget som afløsning for 
Klitvej.

Men Laurits Olsen havde tilsyne-
ladende også involveret sin familie 
i ejerskabet af grundene: Matr. nr. 
3i, den sidste grund i Fjordvænget 
mod vandet ud til skolejorden, senere 
Fjordvænget 17, blev med tinglysning 

Fjordvænget 8, opført 1926. 
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af 11. november 1918 solgt til pastor 
Axel Beck. Sælgeren var Ole Th. C. 
Olsen, Laurits’ 9 år ældre broder, og 
dette salg skete altså lige før salget til 
Funder.5 

FUNDERS VIDERESALG DE 
FØLGENDE ÅR
Funders første videresalg må være 
matr. nr. 3f, i dag Fjordvænget 6, hvor 
huset blev bygget i 1924 til fisker Hans 
Peter Jørgensen og overtaget af sønnen 
gartner Jørgensen, hvis familie boede 
her frem til 1997.

I december 1924 solgte Chr. Funder 
matr. nr. 3e og 3d, senere Fjordvænget 
8 sammen med matr. nr. 3p, en grund 
overfor ned mod fjorden, det senere nu 
bebyggede Fjordvænget 15. Køberen 
var Julie Knuthsen i særeje. 

Julie Knutsen var født 1875 og i 1901 
gift med Adolph F.L. Knuthsen, som 
ejede en trælastgrossisthandel, op-
rindeligt på Holte Stationsvej. Parret 
havde bopæl på Falkonér Allé 124, en 
ejendom som var ejet af fru Julie Knut-
sen.

Her på Fjordvænget 8 opførtes i 1926 
et stort smukt stråtækt muret hus lidt i 
stil som ”Røde Hus” på Kirkevænget. 
I 1935 solgte fru Knuthsen huset med 
grunden overfor til fhv. mekaniker 
C.A.M. de Selsted Lind, som i 1941 

Noter:
1 Oplysninger om bopæl er fra folketæl-

linger 1911, 1916, 1921, 1925 og vejvi-
sere 1911 og 1918

2 Kilde for tinglyste salg er Statens Arki-
ver, Realregister for Holbæk Amt, Ret-
ten i Nykøbing Sj., Rørvig 1845-1942.

3 Derfor kan det ikke som SAVE regi-
stranten oplyser, være opført først i 1909, 
idet der findes postkort og annoncer for 
pensionatet i 1907 og 1908.

4 Matr. nr. 3p, Fjordvænget 15, er ikke 
registreret i dette køb af Funder, men 3p 
er af Funder solgt til fru Knuthsen, så 
grunden er muligvis købt af Funder i en 
anden handel.

5 Laurits Olsen’s far hed Ole Chr. Olsen 
og hans 9 år ældre broder hed Thomas 
Chr. Olsen

6 Efter oplysninger fra SAVE-registran-
ten udarbejdet i 2010

solgte til familien Carlsen, hvis familie 
har ejet huset siden.

I 1926 solgte Chr. Funder de reste-
rende grunde til fru Julie Knuthsen. 
Vi ved, at husene på Fjordvænget blev 
bygget af den samme tømrermester i 
perioden 1933-1935,6 og det er således 
sandsynligt, at det var fru Knuthsen 
(eller hendes ægtefælle), som med bag-
grunden i trælastvirksomheden har 
opført dem alle.

HUSENE FRA 1930’RNE
Huset på Fjordvænget 9 var et mindre 
træhus som blev opført i 1935 med et 
lavt tagpaptag. Fru Knuthsen videre-
solgte det i oktober 1940 til bibliotekar 
Lauritz Nielsen, hvis familie ejer huset 
i dag. Tegltaget blev etableret i begyn-
delsen af krigen.

Huset på Fjordvænget 11 er et muret 
længehus i 2 etager med tegltag opført 
i 1933. Fru Knuthsen solgte det i 1935 
videre til familien Backhaus, hvis fa-
milie i dag ejer huset.

Huset på Fjordvænget 13 var et muret 
hus med tegltag og en gavlvendt længe, 
opført i 1936. Fru Knuthsen solgte det 
i 1943, og efter flere salg blev det over-
taget i 1952 af kgl. translatør Kaj Skib-
byholm, som ejede det frem til 1994. 
Huset er senere i flere omgange om-
bygget kraftigt.

Huset på Fjordvænget 17 blev opført 
som muret hus med afvalmet tegltag i 
1936, men altså under ejerskab af pa-
stor Axel Beck.

Mange år senere i 1960’rne blev den 
sidste skolejord frasolgt og udstykket 
til enfamiliehuse, beliggende på den 
vej som hedder Skolelodden.

Som det er fremgået, har Fjordvænget 
tiltrukket den tids grosserere, hvad 
enten det var indenfor manufaktur-
handel, vinhandel eller trælasthandel. 
I dag er der er ingen grosserere tilbage 
i vænget.

https://www.rorvigvvs.dk
https://www.weishauptenergi.dk


18 I RØRVIG BY OG LAND · JUNI 2020

BÅDE, BORDE OG BRÆDDER
RØRVIG BÅDEBYGGERI 
ER ET ALSIDIGT 
VÆRKSTED
TRÆDÆKKET TIL VANDPOSTEN VED BYTIN-
GET BLEV UDFØRT AF BÅDEBYGGER BJØRN 
SVENLIN. VI HAR BESØGT HAM PÅ HAVNEN I 
RØRVIG FOR AT HØRE OM HÅNDVÆRK OG 
FORRETNING I RØRVIG BÅDEBYGGERI

Tekst: Anders Holst ·Foto Flemming H
 
Selvom arbejdet med bådene fylder 
langt det meste i værkstedet på Rørvig 
Havn, laver Bjørn Svenlin også meget 
andet. Fx dækket til vandposten ved 
Tingstedet, og brobyggerier på kom-
munens havne. I sommerhusene i og 
omkring Rørvig nydes solen i udemøb-
ler fremstillet på bådebyggerens værk-
sted, der skæres brød på skærebrædder 
og nydes måltider ved spiseborde, som 
Rørvig Bådebyggeri har snedkereret. 
Det er en alsidig forretning.

En eftertragtet uddannelse
I 2004 tog Bjørn Svenlin, hans kone 
Lise og deres på det tidspunkt to 
drenge, til USA. Den danske både-
byggeruddannelse og de efterfølgende 
erfaringer han havde i rygsækken fra 
Københavnsområdet, viste sig at være 
særligt værdifulde.
– Vi slog os ned i Rohde Island, en lille 
bitte stat der ligger lige mellem Con-
necticut og Massachusetts. De mang-
lede udlært arbejdskraft på et træ-
skibsværft dér. Jeg var senere på besøg 
i Newport for at besøge et bådebyggeri 

for træskibe med 60 ansatte, og det 
første bossen spurgte om, da han hørte 
jeg var bådebygger, var om jeg kunne 
tegne. Han kunne simpelthen ikke 
finde folk, der kunne lave skibstegnin-
gerne og bygge bådene. Hvis du vil ud-
danne dig som bådebygger derovre, er 
det så simpelt som et højskoleophold på 
et halvt års tid, måske et år, hvis du er 
heldig. Til sammenligning er den dan-
ske uddannelse en fireårig alsidig både 
praktisk og teoretisk håndværkerud-
dannelse, hvor vi blandt andet lærte at 
tegne godt.
 

Rørvig Bådebyggeri håndterer både 
i stål, glasfiber og træ. De to i værk-
stedet lige nu er af træ - ‘Snoy’ til 
venstre og ‘Muggi’ til højre. 
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Selvstændig i Rørvig ved et tilfælde
Efter to år i udlandet, ville familien 
hjem igen. Det passede med at en af 
Bjørns bekendte fra læretiden søgte en 
mand til bådebyggeriet i Nykøbing, 
så familien rykkede teltpælene op og 
tog til Rørvig for at bo. Efter et år på 
værftet i Nykøbing, besluttede ejeren 
at lukke, og det samme gjorde sig gæl-
dende de fleste steder i nærheden. Både 
i Holbæk, på Odden og i Hundested 
var de ved at afvikle bådebyggerierne. 
Samtidig havde sejlklubben i Rørvig 
ikke længere brug for bygningen der i 
dag huser Rørvig Bådebyggeri, da det 
nuværende klubhus på havnen var un-
der opbygning.
 
Det gav Bjørn Svenlin blod på tanden, 
og han tog skridtet og blev selvstændig 
bådebygger på Rørvig Havn i sejlklub-
bens gamle lokaler.
 
Bådebyggere er forskellige
Der går en lige linje fra Bjørn Svenlins 
læretid til den forretning han driver i 
Rørvig Bådebyggeri.

– På bådebyggeruddannelsen bliver 
du god til det, din læreplads er god 
til. Bådebyggere er så forskellige, og 
der er stor forskel på, hvad man laver 
som bådebygger. Det jeg laver, det er 
også det de lavede i Frihavnen hvor jeg 
er udlært. Ud over bådene lavede vi fx 
et hav af træskulpturer da Elmesygen 

Bådebyggere laver også meget andet end skibe. Skærebrædderne her snedkeres af resttræ. 
Det viste eksemplar er lavet i padouk og filippinsk mahogny 

Flere materialer kræver talrige og forskellige redskaber. Derfor har en bådebygger meget 
værktøj, og Bjørn Svenlin er ingen undtagelse.  

herskede i København. I min egen for-
retning har jeg også fået sådanne op-
gaver. En af de sjoveste opgaver jeg har 
haft her, – den store kaskelothval i træ 
der nu står på Nykøbing Havn.
 
I sin fars fodspor
Bådebyggerens ældste søn Asker har 
en træbåd stående i bådebyggeriet. 
Han hjælper til i værkstedet og ser 
også sig selv som bådebygger om no-
gle år. I det daglige, arbejder han på 
sin egen træbåd ’Snoy’ når der er tid 
og plads til det. En Østersøkrydser 6A 
bygget af mahogni i Stockholm 1943.
Sammen med otte andre kommende 
elever påbegynder han i august uddan-
nelsen til bådebygger i Hillerød. Han 
er i disse måneder ved at lave aftale om 
et ophold i Stockholm undervejs i ud-
dannelsen.
Jeg snakker med et bådebyggeri 
i Stockholm, der kun laver store 
træbåde, for at lære det håndværk. Og 
så vil jeg gerne arbejde her igen for at 
lave en hel masse forskelligt, det synes 
jeg også er sjovt. Så vi snakker om at 
jeg skal i lære her.
- Og så vil arven være sikret, griner 
hans far.
Måske der også vil være bådebyggeri 
på Rørvig Havn i næste generation, 
med en Svenlin for bordenden.
 
Rørvig Bådebyggeri
v/Bjørn Svenlin
Toldbodvej 88, 4581 Rørvig
 
Mobil: 30 11 52 82
Facebook: Rørvig Bådebyggeri
e-mail: bsvenlin@hotmail.com 
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