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RØRVIG: Det er ikke sjovt at 
være krabbe i havnebassinet 
i Rørvig. Til gengæld er det rig-
tig sjovt at være barn og få en 
krabbe på, mens forældre og 
måske bedsteforældre ser på. 
Amalie på 7 år er lige gået i 
gang med krabbefiskeriet:

»Før fangede min mor to 
krabber. Jeg har ikke fanget 
noget endnu,« fortæller Ama-
lie og gør sig klar til at overta-
ge fiskestangen med rødspæt-
teskindet. Hendes øjne stråler, 
idet hendes mor Bettina over-
ækker fiskestangen.

Familien på tre, Amalie og 
forældrene Bettina og Jacob, 
er kommet til Odsherred, gan-
ske enkelt fordi det er et godt 
sted at holde ferie, når man 
har børn.

På camping
»Vi er på camping ved Nord-

strand. Lige ved vandet. Børne-
ne kan bare løbe rundt på cam-
pingpladsen og der er et stort 
legeområde med hoppepude og 
mooncars. Vores datter elsker 
det, » fortæller Bettina. 

Familien, som til daglig bor 
i Frederikssund, var her også 
for tre år siden, og nu kunne 
de godt tænke sig at komme til-
bage. Det trækker at komme på 
havnen i Rørvig, for både at få 
lidt at spise og fange krabber.

»Og for at få en af  de gode 
lokalt bryggede øl,« supplerer 
Jacob, som også er godt tilfreds 
med, at der er flere supergode 
golfbaner i området. 

Familien tager gerne til Ny-
købing for at handle og gå en 
tur i gågaden, og det er også 
meningen at besøge Sommer-
land Sjælland og måske Ods-
herred Zoo.

Krabbekonkurrence 
og havnesafari

’Blå Flag Station’ står der 
med store bogstaver på det lille 
skur, som opbevarer akvarier 
og en masse grej til at fange 
krabber. Indenfor er de få kva-
dratmeter gulvplads fyldt op 
med gæster, der vil vide, hvor-
dan man kommer i gang med 
krabbefiskeriet. 

»Hvordan er reglerne for at 
fange krabber,« spørger en bed-
stemor, mens en lille purk læ-
ner sig lidt genert op ad hende.

»Du kan låne en krabbesnor 
eller et net, men du kan også 
få begge dele,« lyder det ven-

ligt fra Jacob Flintholm. Han 
er natur- og friluftsvejleder og 
arbejder hele sommeren på Blå 
Flag Station i Rørvig. Det er et 
tilbud som Odsherred Kommu-
ne står bag i samarbejde med 
turistbureauet.

»Det er helt sikkert krabber-
ne der trækker mest. En dag 
som i dag, hvor vejret er godt, 
kan der godt komme fem hun-
drede gæster, der bruger vores 
tilbud,« siger Jacob. 

Ud over konkurrencen hvor 
det gælder om at fange så man-
ge krabber som muligt - og sik-
kert også den største - arrange-
res der havnesafari, hvor man 
sejler en tur rundt i havnen 
og med net fanger forskellige 

dyr og planter. Når fangsten 
er kommet indenbords bliver 
den sejlet over til et lille gen-
nemløbsbassin. Det er et nyan-
lagt bassin som er nedsænket 
i bådebroen og som gennem-
løbes af  frisk havvand. I bas-
sinet kan børnene se fisk og 
vanddyr svømme rundt, mens 
Jacob fortæller, hvad det er for 
nogle sjove væsener.

Rørvig har skam 
et bådebyggeri

Bjørn Svenlin er bådebyg-
ger og har de seneste 6 år væ-
ret drevet Rørvig Bådebyggeri, 
som holder til i et stort sort 
træhus på havnen. Han er en 
af  de få bådebyggere der findes 

i Danmark. »Der er ikke man-
ge træbåde tilbage, og det bety-
der færre renoveringsopgaver. 
Til gengæld har jeg rigeligt at 
lave, fordi mange bådbyggerier 
er lukket,« siger Bjørn Sven-
lin, som netop har afleveret 
en mindre motorbåd, der har 
fået nyt styrehus og dæk. Nu 
skal han i gang med den flot-
te gamle speedbåd i mahogni, 
som står i værkstedet. Båden 
er fra 1957 og skal have skiftet 
træ i bunden.

Vejret holder 
flere på land

Havnefogedassistent Orla 
Olsen har set mange skibe 
komme ind og ud af  havnen 

i Rørvig, hvor han på niende år 
sørger for at finde plads til de 
mange lystsejlere, der gæster 
havnen om sommeren. »Vi er 
30 procent bagud med gæste-
sejlere i år i alle tre havne, men 
i Rørvig er det ikke så slemt. 
Her vil jeg tro, at vi er 10 til 12 
procent bagud,« fortæller hav-
nefogedassistent Orla Olsen. 
Ud over Rørvig Havn har Ods-
herred også havne i Nykøbing 
og på Odden.

»Det skyldes vejret. Sidste 
år lå bådene så tæt, at vi kunne 
gå på vandet,« fortsætter han. 

Når der er rigtigt gang i den, 
så kniber det med pælepladser, 
og skibene må i stedet lægge 
sig uden på hinanden. Det er 
ganske rimeligt at holde ferie 
på en båd i Rørvig. En gæste-
plads koster mellem 115 kr. og 
150 kr. pr. døgn alt efter, hvor 
lang båden er. Havneafgiften 
betales enten direkte til Orla 
Olsen eller ved hjælp af  en 

særlig billetautomat som hæn-
ger på havnekontoret.

Går vagt hver eftermiddag
»Jeg går vagt hver eftermid-

dag, hvor jeg kommer rundt til 
bådene for at tjekke om de har 
billet. Så snakker jeg også med 
folk, og jeg har altid en hunde-
kiks i lommen«. Hundekiksene 
fik engang en Hollands fami-
lie til at blive en uge længere, 
fordi deres hund ikke ville lette 
anker, og deres søn fik også lov 
til at køre med på Orlas traktor.

Orla Olsen følger med i ar-
bejdet med det nye havnean-
læg, der lige nu er i fuld gang. 
Om ca. 3 måneder ankommer 
den nye Hundested-Rørvig fær-
ge, som er ved at blive bygget i 
Bangladesh i Indien. Den nye 
færge kommer til at erstatte de 
to nuværende, men det betyder 
ikke færre, tværtimod flere af-
gange end i dag. hyb

Krabberne i Rørvig Havn bliver 
fanget igen og igen
HAVNELIV OG GLADE DAGE. Børnene sidder på hug på det yderste af træbroen og spejder forventningsfuldt 
ned i vandet. Mon krabberne bider på det stykke fi skeskind som sidder fast på klemmen!

Havnefogedassistent Orla Olsen hilser her på en gæstesejler, 
som har planlagt at blive i Rørvig en uges tid.

å

Bjørn Svenlin er bådebygger i Rørvig. Her står han foran en båd, der lige er blevet sat i stand. 


