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Kære medlem

Så er det blevet tid til at udgive endnu en udgave af vores
medlemsblad Bevar Rørvig.
Sidste udgave af bladet blev meget positivt modtaget. Ud over
det nye design, var indholdet også meget alsidigt. Det er en
linie, som vi ønsker at fortsætte. Bl.a. vil vi fremover også
gerne vise nogle af Rørvigs mange gamle smukke sommerboli-
ger.

I bestyrelsen har vi også valgt at øge synligheden ved at mar-
kedsføre flere salgsartikler, som kan købes, når vi holder åbent
på havnen i “det lille grønne hus”. Som hovedregel vil vi være
der om søndagen i sommerferieperioden og hver dag i efter-
årsferien.

I sidste udgave af bladet efterlyste vi forslag til ejendomme,
som kunne fortjene at modtage foreningens plakette. Blandt
de indkomne forslag besluttede bestyrelsen at tildele plaketten
til Den gamle Skole i Løvstræde. Se omtalen i artiklen her i
bladet.

Vi arbejder fortsat med vores hjemmeside
www.bevarrorvig.dk.Vi må erkende, at det tager længere tid at
opbygge hjemmesiden end forventet, men den vil løbende
blive udbygget. Hvis der blandt vore medlemmer skulle være
nogen, som ligger inde med gamle fotos, som ønskes vist på
hjemmesiden, så kontakt et medlem af bestyrelsen.

Vi ønsker alle en god sommer

Henrik Larsen
formand

www.bevarrorvig.dk
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bbaallaannccee  3311..  ddeecceemmbbeerr  22000088  

aakkttiivveerr

Kassebeholdning kr. 1.240,86     
Girokonto kr. 4.877,59
Danske Bank kr. 167.289,49
Tilgodehavender kr. 500,00     kr. 173.907,94

I alt kr.173.907,94  

ppaassssiivveerr

Medlemsbetalinger tur til Nyvang kr. 450,00

Fri kapital

Saldo 1. januar 2008  kr. 147.187,50
Underskud 2008   kr. 2.187,67     kr. 144.999,83

I alt                                kr.145.449,83

Bygningsbevaringsfond

Saldo 1. januar 2008    kr. 27.598,11
Gaver    kr. 860,00     kr. 28.458,11

I alt                             kr.173.907,94

Rørvig, den 19.april 2009

Bjarne Langkilde  

Kasserer

Foranstående regnskab har vi revideret. Bilagene er afstemt med kassebogen. Indestående på de respektive
konti er kontrolleret og afstemt.

Majken Nevermann                    Steen Dirch-Poulsen

Revisor                          Revisor

rreessuullttaattooppggøørreellssee  ffoorr  rreeggnnsskkaabbssåårreett  22000088

iinnddttææggtteerr (2007)

Kontingenter kr. 25.640,00 ( 13.450,00 )
Gaver kr. 3.405,00 (  2.970,00 )
Salg  (note) kr. 3.626,00 (  5.457,00 )
Annoncer i "Bevar Rørvig" kr. 1.875,00 ( 4.125,00 )
Bidrag fra Super Best’ salg af Rørvig-Vin kr. 0,00 ( 4.839,00 )
Renteindtægter kr. 4.928,32 ( 4.342,78 )
Øvrige indtægter kr. 80,50 (    0,00 )

Indtægter i alt kr.39.554,82 ( 35.183,78 )

uuddggiifftteerr

Porto kr. 7.438,00 (  1.425,00 )
Bankgebyrer kr. 538,00 ( 398,00 )
Bestyrelsesmøder og generalforsamling kr. 2.777,30 ( 2.717,05 )
Kontorartikler m.v. kr. 4.119,19 (     509,90 )
Kontingenter kr. 250,00 (     250,00 )
Repræsentation kr. 320,00 (     125,00 )
Annoncering af aktiviteter m.m. kr. 5.796,25 (     586,50 )
Tryk af blad kr. 5.943,75 ( 11.332,50 )
EDB kr. 8.710,00 (       0,00 )
Køb af VD-kort kr. 5.850,00       (       0,00 )

Udgifter i alt kr. 41.742,49 ( 17.343,95 )

Overskud/underskud   -   kr. 2.187,67  ( 17.839,83 )

54
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Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling lørdag, den 22. august 2009 kl. 14:00

i Rørvig Sognegård, Søndervangsvej 45, 4581 Rørvig med dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen kommer Snapsemageren i Holbæk Jens Snedker Holm og
holder et snapseforedrag med smagsprøver, hvortil foreningen byder på en sildemad.

Vel mødt
p.b.v.

Henrik Larsen
formand

Ingredienser:

175 g friske hasselnødder
1 stang vanille
Sukker
Vodka

Hak hasselnødderne (frigiver smagen til brændevinen) 
og bland med vodka og vanillestang.
Lad det stå i 2 uger, hvorunder det rystes let med mellemrum.
Filtrer indtil væsken er klar.
Tilsæt sukker - hvis det ønskes - og lad det stå yderligere 3 uger.
Kan nu serveres og anvendes over is eller som en hyggelig 
efterårs-aperitif, når det rusker lidt koldt udenfor.

HasselnøddedramNyvangsturen i ord og billeder
Udflugten den 16. maj 2009 med en guide, hvis hjerte bankede for

Landsbyen, bragte os bl.a. til Husmandsstedet anno 1927, hvor der

blev budt på gammeldavs kaffe med Rich's fra madam Blå.

6 foto:Torben Berg m.fl.

Vi fik mange spænden-
de historier med på
vejen, og da bussen
gjorde holdt ved Trøn-
ninge Brugsforening,
blev der handlet livligt
ind. Efter en smuk tur
rundt i Landsbyen nød
vi en dejlig frokost i
traktørstedet Madam
Blå, inden turen atter
gik hjemad til Rørvig.
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Bevaringsforeningen uddelte 

palmesøndag den 5. april plaketten

for 2009  til Ulla og malermester

Jørgen Hansen, Løvstræde 5, fordi de

med flid og godt håndværk har vedli-

geholdt Den gamle Skole i Rørvig,

så den i dag fremstår med sit originale

indtryk, samtidig med at det er en

nutidig bolig, der lever op til alle krav

om funktionalitet.

Håndværket er en væsentlig betydning og er
også af "den gamle skole", hvor der ikke er
gået på kompromis med materialer og kvali-
tet. Således har man bl.a. genskabt den
gamle hoveddør, så den i dag fremstår præ-
cist som den oprindelige, en dobbeltdør
med fire fyldninger i hver dør og med over-
lys med småsprossede ruder.

Foto:
Den gamle Skole set fra gården, som i over 100 år
har givet plads til Rørvigs skolebørn.

Ulla og Jørgen Hansen fortæller:

Vi købte Den gamle Skole i 1996 af Ingrid
Jybo, der havde haft den siden 1967(1968),
og vi har i de følgende år renoveret huset.
Til vores store glæde stod den udvendige
facade stadig i kalk uden plastbinder, hvilket
har gjort, at vi har kunnet bibeholde den
kalkede overflade, efter Nationalmuseets
forskrifter.

Vi har beholdt den blå farve på vinduer og
døre, dog er farven i dag lidt mere dæmpet
end tidligere. (Da Bevaringsforeningen over-
rakte plaketten, var hoveddøren dog stadig
hvid). Da vi rensede vinduerne af, konstate-
rede vi rester af flere forskellige farver, både
lyse blå og røde.

98

foto: Lola Berg

Den gamle Skole
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I 1999 fik vi lagt nyt stråtag, og vi begyndte der-
efter at renovere huset indvendigt.

Vi fik bl.a. lavet badeværelse og udvidet entreen i
stueetagen, og da vi gravede ud til gulvvarme,
kom vi ned til et fundament bestående af store
kampesten, som kunne tyde på en tidligere byg-
ning.Vi havde en ekspert ude for at se på det
gamle fundament, men da der ikke fandtes gamle
mønter eller lignende, blev det gravet op og kørt
væk.

Grundet miljøkrise m.m. tog vi efter en pause
initiativ til at renovere/isolere 1. salen, da der
stort set ikke var isolering under stråtaget.
Rummene i stueetagen har vi mere eller mindre
ladet være intakte. Specielt den gamle skolestue
står stadig med urørte gulve og vinduer. De store
vinduer mod nord er isat i 1917, ifølge en lov,
der sagde, at der skulle mere lys i skolestuer.

Desuden kan vi fortælle, at da vi fjernede tapetet
i skolestuen, kunne vi se på væggen, hvor tavlen
havde været.

Baghaven, som var skolegård i over 100 år for
Rørvigs skolebørn, var belagt med sten, som nu
findes i gyden ved siden af skolen.

Skolelodden 6, tidligere også kaldet "den østre
længe" har hørt med til skolen. Denne bygning
indeholdt retirader for henholdsvis lærer og ele-
ver samt brændeskur. Mange tror, at de nuværen-
de udhuse har tilhørt skolen, men de er først
opført i 1968.

11

1.
Vinduernes ultrama-
rinblå farve tæt på.
Under vinduet ned-
gang til en lille kæl-
der.
2.
Årets plakettemodta-
gere.
3.
Den gamle Skole set
fra havesiden.
4.
I haven er der etable-
ret en lille afskærmet
terrasse, der giver et
kig til det gamle hus.
5.
Hoveddøren i gården.
6.
Smukt ser det ud
med de mange blå
vinduesfag.

Formanden for Bevaringsforeningen
Henrik Larsen overrækker her plaketten 
til de glade modtagere - 
Ulla ag Jørgen Hansen.

Den gamle Skole1
2 4 5 6

3

Vinder af bogen

“Danmarkshistorier”

Iblandt de indkomne forslag til årets pla-
kettehus blev medlem Annie Neiiendam
udtrukket som vinder.
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bliver mere synlig i gadebilledet

Nu kan du også være med til at gøre
Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn mere synlig
i gadebilledet.

Fra “det lille grønne hus” på havnen kan man hen
over sommeren købe en praktisk bøllehat, cap
eller lærredspose, ligesom de viste artikler vil
blive lagt ud på hjemmesiden, hvor de kan bestil-
les.

Priser:

Bøllehat one size kr. 35,-

Cap one size kr. 35,-

Lærredspose kr. 35,-

3 stk. kr. 100,-
Det hele i sort med print i sandfarve og i en rig-
tig god kvalitet..

Hvis de nævnte varer bestilles via hjemmesiden
www.bevarrorvig.dk, tillægges forsendel-
sesomkostninger.

Støt op om BEVAR RØRVIG !

13

bbeevvaarr  rrøørrvviigg

Rørvig Hjertestarter Forening
Red menneskeliv - bliv medlem

Østergade 8, 4581 Rørvig
www.roerv ig .h jer tes tar ter. fo ren ingss ider.dk

ååbbnniinnggssttiiddeerr  

ppåå  hhaavvnneenn

“ddeett  lliillllee  ggrrøønnnnee  hhuuss”

Vi har åbent kl. 11:00 - 13:00 på følgende dage:
I sommerferien:
Søndag den 28. juni - 5.juli - 12.juli - 19.juli - 26.juli -
2.august - 9.august
I efterårsferien:
Søndag den 11.oktober samt hele uge 42.

Ret til ændringer forbeholdes.

Desuden vil der blive monteret en opslagstavle på huset,
hvor der løbende vil blive opsat informationer og nyhe-
der fra Bevaringsforeningen.

Bevar det gamle Rørvig smukt med en skjuler 
til det nye renovationssystem.
Individuelle løsninger skal der til….

- til de smukke omgivelser i det gamle Rørvig
12

De nye skraldebøtter er ikke med til at forskønne vores
smukke miljø. At de desuden vælter ved det mindste 
vindpust, når de er tomme, letter heller ikke situationen
for den enkelte husejer.

Nu har Nydan Byg, Rørvigvej 221, 4500 Nykøbing Sj.
udviklet en renovations-skjuler i forskellige modeller, som
udføres i træ med beklædning og farve alt efter ønske og
kan tilpasses den enkelte parcel.

kkrryybb

ii

sskkjjuull

.
Moderne mennesker 

genbruger poser af stof,
mener livsstilseksperten

Henrik Byager Tlf. 45 12 19 60
www.danskebank.dk
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Den gamle kommunekasserer Larsen havde en
knallert (Diesella) af røvskubbertypen, og den
købte vi drenge og lå og kørte rundt på i de stil-
le gader om vinteren, indtil sognefogden kontak-
tede vores forældre. Vi blev indkaldt til en "kam-
meratlig samtale", og så var det slut med den
aktivitet. Motoren blev taget af knallerten og sat
over på en sæbekassebil, og så kørte vi rundt
med den i stedet - og det var der ingen, der tog
notits af.

Af andre oplevelser var der skiløb på Højsandet i
vinterdagene og badning på Rørvig Havn om
sommeren, og så den sommerdag i 1959, da fær-
gen "Skansehage" lagde an for første gang i
Rørvig Havn. Den gamle "Korshage", der havde
sejlet en menneskealder, sejlede stadig nogle år
op til midten af tresserne - mange ældre kan sik-
kert huske den karakteristiske lyd af motoren og
maskintelegrafen, der ringede lige inden, den slog
bak i færgelejet. Og så den "sorte" mand som
kom op fra maskinrummet iført kedeldragt.

Vi brugte mange timer på Rørvig Havn i som-
merperioden, hvor vi badede fra molen. Og blev
vi sultne, skulle vi lige over til pølsevognen og ha’
en kradser - eller hen til fru Hansen i færgekio-
sken og købe en is.
Alt i alt en barndom med et taknemmeligt tilba-
geblik, hvor vi nød vinteren med ski og kælk og
sommeren med leg udendørs til de sene aftenti-
mer i en pragtfuld natur med højt til loftet.
Indtil 1960  havde min far sit hønseri på
Møllebakken 26, og forretningen gik fint.Vi havde
medhjælpere ligesom på gårdene, og de var en 

del af familien.Tit var jeg med på køretur i den
gamle Chevrolet fra 1929, som min far havde
købt af Alfred Jensen på Toldbodvej. De daggamle
kyllinger skulle afsættes til landmænd i hele
Odsherred, og var det en god dag for far, fik jeg
gerne en tokrone til sparebøssen.

Efter i en årrække at have drevet hønseri med
bl.a. leverancer af æg til Statshospitalet i
Nykøbing Sj., drift af avlscenter og rugeri og ikke
mindst salg af mange grydeklare frilands søndags-
kyllinger til landliggerne, etablerede han i stedet
en campingplads, som blev kendt som "Højvang
Camping".

Campingpladsen var etableret i et sommerhus-
område, og det var ikke muligt at få en perma-
nent tilladelse til driften, men ved hjælp af amts-
rådsmedlem og sognerådsformand 
Henry Jakobsens mellemkomst lykkedes det at få
en personlig tilladelse.

15

Min far, Kaj Olesen, kaldet "Hønsekaj" , er opvok-
set i Rørvig i begyndelsen af forrige århundrede.
Hans far,Tarben Olesen, havde en lille sadelma-
gervirksomhed i Østergade 8 (lige skråt over for
det gamle posthus) - hvor han solgte spiralsenge
og patentgardiner til fabrikspriser og udførte
forefaldende arbejde for byens borgere.

Børnene Kaj og Jens Olesen blev boende i
Rørvig. Jens havde i mange år gartneriet "Dahlia"
på Dybesøvej og ejede i tilslutning til gartneriet
det hus, der ligger på Dybesøvej nr. 15. Først i
halvtredserne flyttede Jens til Slagelse, hvor han
døde i 1955 efter en ulykke.

Af det rigtige gamle Rørvig husker jeg bedst halv-
tredserne, da vi gik i skole i "den stråtækte", der
hvor Maler-Jørgen bor i dag, og hvor smeden har
værksted. Skoletiden i Rørvig gamle skole var
med tavle og griffel, og vi lærte at skrive i lyden
fra griflen det første års tid, indtil "Viking nr. 2"
blev indført som standard. I 1955 blev vi samlet i
én skole i sogneskellet ved forsamlingshuset. Her
mødte vi så elever fra Nakke gamle Skole, der
blev nedlagt samtidig.
I Rørvig var der dengang mange steder, hvor vi
kunne samles og lege efter skoletid.Vi havde et
gadekær i Vestergade, hvor vi mødtes sommeraf-
tener, og om vinteren løb vi på skøjter her, indtil
vi var sikre på, at isen på Dybesø kunne bære.
Træfpunktet efter skoletid var næsten altid hos
Krogh, Svinninge Mejeriudsalg (Der hvor Smith &
Smith har forretning i dag).

Også Højsandet og Trolleskoven var yndede ste-
der for leg og aktivitet. Her kunne vi køre "dør
træk" (dirty track) på vores cykler (senere knal-
lerter) og lege med modelfly på fodboldbanen.

14

Billedet er fra ca. 1913: På fløjene Anna og Tarben Olesen
og deres 5 børn; fra venstre Kaj, Ernst, Marie, Jens og
Mouritz. I sidehuset, som faktisk først for nylig er revet
ned, var der en stald med grise og geder. Lidt til højre i bil-
ledet ligger i dag bybrønden og "Tingstedet".Tingstedet er
anlagt senere, idet der på arealet  lå et sprøjtehus, bygget i
1884.

Billedet er taget i midten af 50’erne.
I baggrunden ses huset på Møllebakken 26. I dag er det

lange hus ombygget til sommerhus og ligger i Mårvænget.
Fjerkræet i forgrunden er frilandsopdrættede slagtekyllinger

til sommerhusgæsterne.

På billedet ses 3. klasse i 1956. Billedet er taget i skolegår-
den i den nuværende Friskole. De 14 er fra Rørvig, 3 fra
Nørrevang, 2 fra Nakke og en enkelt fra sogneskellet
(Skelgården).Yderst står 1. lærer H.A. Andreasen, som kom
fra Nakke Skole og senere blev organist i Rørvig Kirke.

Rørvig i halvtredserne

Af: Jørn Olesen, Rørvig
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Gennem årene indtil lukningen fik mine forældre
mange gode venner og bekendte blandt de cam-
pister, der blev til "fastliggere" og derfor vendte
tilbage år efter år, indtil en del slog sig ned i
området som husejere.

I 1978 indgik vi et samarbejde
med ejeren af naboarealet,
arkitekt Jørgen Maahr, og i
fællesskab udstykkede vi area-
lerne til sommerhusbebyggel-
se. Jørgen Maahr bad i forbin-
delse med aftalen om, at den
nyetablerede vej måtte hedde
Maahrvænget - opkaldt efter
familien Maahr. Kommunens
planudvalg gav afslag med den
begrundelse, at man som
udgangspunkt ikke opkaldte
veje efter nulevende personer.

Den daværende bankbestyrer Svend Aage
Andersen sad i udvalget og foreslog, at man i ste-
det godkendte "Mårvænget", for det var jo almin-
deligt accepteret, at veje blev opkaldt efter dyr,
se fx Trolleskoven. Da han senere blev spurgt,
hvorfor ikke navnet Maahr? , sagde han:
"Det var så langt, vi kunne komme". Sagen endte
således med, at Jørgen Maahr fik sit ønske delvist
opfyldt.

Rørvig i halvtredserne

17

På billedet, som jeg har taget fra luf-
ten, ses campingpladsen en julidag i
1961. I forgrunden ses 
Grøndalsvænget.
I baggrunden de ubebyggede arealer
ved Antonsvej og Dybesøvej med
Trolles store Skovarealer 
(nu Isørevej).

Dette billede er taget ved åbningen 
i Pinsen 1960.

Rørvig Cykeludlejning

Pejsegårdens CyklerPejsegårdens Cykler
Nørrevangsvej 13, 4581 Rørvig

Tlf. 59 91 85 91

RØRVIG
Smedestrædet 9

4581 Rørvig
Tlf. 59 91 80 11

www.pejsegaardenscykler.dk

TØMRER- OG SNEDKERFIRMA
V/Klaus Willumsen, Nakke Vestvej 45, 4500 Nykøbing Sj.
Tlf . 59 93 76 85 -  Fax 59 93 78 85

lone.a.p@pc.dk

ssllaaggtteerrmmeesstteerr

hh..vv..  jjøørrggeennsseenn

østergade 5, 4581 rørvig

ttllff..  5599  9911  8800  6688

bentslagter@mail.tele.dk
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Lynghuset ligger lige bag Rørvigs

gulkalkede kirke på en 2700 m2

stor grund i første række op til

plantagen, som løber ned til van-

det. Idyllisk og malerisk tager

huset sig ud med græsbevokset

tag, sortbejdset rundtømmer og

rødmalede døre, og man tror ved

første øjekast, at det er en norsk

bygget sæterhytte.Dette er dog

ikke tilfældet.

I 20'erne kom tømrer Hans Petersen
til Rørvig fra Orø. Han byggede hus og
værksted på Møllebakken 3, og i
30'erne byggede han sammen med
sine tre drenge Aage, Ejner og Børge i
alt tre bjælkehuse i Rørvig, bl.a.
Lynghuset i 1932.
Tømmeret hentede Hans Andersen
"Møllegården" i Stokkebjergskoven og
Jyderupskoven ved Vig.
Huset blev bygget til en københavnsk
grosserer, der forærede det bort som
bryllupsgave.

Med sine160m2 - i to plan - og al den
hygge og rustikke charme indendørs,
som man kan tænke sig, fordelt på 60
m2 stue med brændeovn, egen hånd-
vask på værelserne, det gamle badevæ-
relse med kæmpe badekar på løvefød-
der, de originale mørke nuancer i tøm-
meret overalt samt serveringslemmen
fra køkkenet, fornemmer man tydeligt
de forgangne tider med herskab og
tjenestepige. Herskabets soveværelse
lå ud til den store balkon, og nedenun-
der finder man loggiaen (overdækket
terrasse), hvor man spiste ude.

1. Køkkendøren er to halvdøre med 
fine detaljer.

2 og 3. Indgangspartiet med hoveddør - 
naturligvis også med en rød dør 
med fine udskæringer.

4. Huset set fra syd og havesiden.En 
Rørvigtømrers
stolthed

1

3

af Lola Berg
foto: CATfoto

2
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En Rørvigtømrers stolthed

ssaammttiiddsskkuunnsstt
- midt ude i det åbne landskab 
i Odsherred.
Velkommen til den 30. sæson 
med moderne kunst på Brantebjerg 
– hånd i hånd med den smukke natur.

På hjemmesiden 

www.galleribrantebjerg.dk
- kan man få et indtryk af sommerens
udstillinger og kulturelle indslag.
Åben 30. maj – 20. september 2009.

Nakke Nord 65, 4500 Nykøbing Sj.

Telefon +45 5991 9153 og +45 2617 9615

MMØØLLLLEEBBAAKKKKEENN 1111
44558811  RRØØRRVVIIGG
TTLLFF..  5599  9911  9911  8822

www.malerhn.dk 

Malerfirmaet
HHAANNSSEENN  &&  NNIIEELLSSEENN ApS
- er et team af dygtige faglærte 
medarbejdere parate med stor erfaring 
- og hvor ethvert arbejde altid 
er i de bedste hænder.

20

stolpe til balkonen skal udskiftes. En
enkelt stolpe er faktisk et helt træ, der
skal skoves og skæres til.
Huset har haft flere ejere bl.a. ejen-
domsmægler Jørgen Raft, som i 1984
solgte det i "kvarte lodder". Fire famili-
er ejede det i fællesskab og skiftedes
til at benytte det. I dag har huset to
ejere, som deler sol og vind lige.

Lynghuset fordrer meget vedligeholdelse for til
stadighed at bevare det originale indtryk, men også
ønsket om en mere tidssvarende bolig. Således er
der kommet et smukt ovenlys ind fra taget i stuen,
hvor der med pli for husets konstruktion og med
stor behændighed for alle de skæve vinkler er pla-
ceret et vindue i kippen. Set udefra løfter vinduet
sig let over græsbevoksningen på taget.
I 1993 gennemførte Bjarne Petersen, sønnesøn af
Hans Petersen, en ombygning på huset fra sin tøm-
rervirksomhed på Dybesøvej 39. I dag er der til-
knyttet en fast arkitekt, som tilser huset og hjæl-
per med renoveringen, så alt bliver bevaret for
eftertiden. For det er sin sag, når en bærende1

2 3
1. Huset fra en anden vinkel, hvor man

tydeligt ser ovenlysvinduets placering
samt en påbegyndt renovering af en af 
de bærende stolper.

3. Tagvinduets placering i den højloftede 
stue.

2. Spiseafdelingen, som nu både får lys fra 
de smukke vinduer og fra taget.

Bevar Rłrvig 1-09.qxp  17-05-2009  22:32  Side 20



23

Per Baagøe
eenn  rrøørrvviigg  kkuunnssttnneerr

Kunstneren Per Baagøe har næsten patent på Rørvigmotiver, desværre har Rørvig ikke “patent” på kunst-

neren. Mange husker sikkert hans smukke motiver fra strand og skov omkring Rørvig og ofte udstillet i

Pakhuset. Nu indtager han sin plads i Kunstnersammenslutningen Corner.

Per Baagøe er uddannet på Accademia di Belle Arti i Perugia i
Italien i 1966 og herefter på Kunstakademiet i København fra
1968.
Hans motiver er fundet både i ind- og udland, men altid har
han rettet blikket mod Rørvig, som er det sted, hvor han har
haft sin opvækst og gået i den gamle stråtægte skole. Det var
dengang, der var grusveje og ikke ret mange sommerhuse. Han
udtrykker det selv således: “min dybe afhængighed af Rørvigs
natur, som i mange år har været en forudsætning for mine bil-
leder...”. De karakteristiske Rørvig-billeder er tonede og malet
i brede strøg. Og de blå farver går igen og igen.
I sine figurbilleder går han tæt på motiverne. Som særligt
område har han arbejdet med menneskeskildringen, både i
portræt- og modelstudier og i billedliggørelsen af menneskelige
relationer. Der er i øvrigt ingen indviklet teori bag Per Baagøes
virksomhed.Alene står hans næsten umættelige behov for at
skabe billeder. Han har været meget aktiv som udstiller og er
nu en del af Corner, hvor den "poetiske naturlighed" holdes i
hævd.

Vi har bussen til alle formål

De Grønne BusserDe Grønne Busser
4581 Rørvig 
Tlf. 59 91 81 15

www.gronnebusser.dk

Tækkefirmaet

MMaaxx  AAkksseellbboo
Fjordvænget 15

4581 Rørvig
Tlf./fax 59 32 42 52
Mobil 21 29 77 07

m.akselbo@hotmail.com

Nørrevangsvej 23
4581 Rørvig

Tlf. 59 91 94 74
Mobil: 21 71 58 36

www.rorvigvvs.dk
post@rorvigvvs.dk

Aut. VVS- & Kloakmester

TØMREREN I RØRVIG ApS
Jan Petersen
Per Andersen
Vestergade 22
4581 Rørvig

Tlf. 59 91 81 10

Autorep. Toldbodvej 10
Plæneklipperrep. 4581 Rørvig

Tlf. 59 91 87 11

Tømrer
Maskinsnedkeri

Glarmester
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Giv-BBud
- hvis du overvejer at købe... 
HVORFOR SÅ VENTE?
Giv-Bud er en nem mulighed, hvor du som køber 
kan vise interesse for en bolig.
Hvis du fortryder, er du ikke bundet af dit bud.
Når sælger er åben for at modtage bud på sin bolig, 
annonceres den med mærket 
GIV-BUD inde på selve boligpræsentationen
til højre for sagsnummeret.

DanBolig Nykøbing Sj.
v/Søren Mosbæk, Statsaut. Ejendomsmægler & Valuar, MDE

Svanetorvet, 4500 Nykøbing Sj., Tlf.:5991 3838
nykøbing-sj@danbolig.dk - www.danbolig.dk
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