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Formand, ansvarshavende redaktør
Henrik Larsen, Sct. Georgs Vej 7
4500 Nykøbing Sj. - Tlf. 59 91 97 59
nukander@nyka.dk
Kasserer
Bjarne Langkilde, H.P. Hansensvej 13
4500 Nykøbing Sj. - Tlf. 28 55 44 00
b.langkilde@get2net.dk
Bestyrelsesmedlem
Svend Kirkegaard-Sørensen, Højsandsparken 22
4581 Rørvig - Tlf. 21 42 15 15
skirkegaardsorensen@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem
Bjarne Østrup,Toldbodvej 66
4581 Rørvig - Tlf. 59 91 84 91
bjarne-ostrup@privat.dk
Bestyrelsesmedlem, bygningsudvalg
Flemming Brinck, Østergade 11
4581 Rørvig - Tlf. 45 81 27 07
flemmingbrinck@iib.ws
Bestyrelsesmedlem
Maikeen Gulmann, Galbuen 2, Nakke
4500 Nykøbing Sj. - Tlf. 32 95 74 70
kofi1@live.dk
Bestyrelsesmedlem
Hanne Hedegaard, Strædet 20
4581 Rørvig - Tlf. 59 91 80 27
hannebovip@privat.dk
Suppleant, PR-udvalg
Lola Berg,Toldbodvej 34
4581 Rørvig - Tlf. 59 91 98 71
lolaberg@mail.dk
Suppleant
Lissen Harreschou, Galbuen 11, Nakke
4500 Nykøbing Sj. - Tlf. 40 19 03 09
lissen@paradis.dk

cat
foto &
design

PR, design, foto og grafik:
CAT foto & design - Tlf. 45 85 87 41

Kære medlem
Efter en lang og hård vinter lurer foråret lige om hjørnet.
Inden længe springer træerne ud, og der kommer atter liv på
havnen og i LODSHUSET, hvor vi huserer. Vi har prøvet at
regne ud, hvor gammelt dette lille hus kan være, og er kommet frem til, at det må være bygget i år1907. Altså en ældre
sag, som vi gør vort bedste for at bevare. Vi er utrolig glade
for at møde vores medlemmer der, ligesom det oftest er der,
vi tegner nye medlemsskaber. Nu kan man dog også tegne et
medlemsskab på foreningens hjemmeside www.bevarrorvig.dk,
ligesom man kan bestille NYHEDSBREVET, som sendes
direkte til din e-mail.
I denne udgave af BEVAR RØRVIG har vi besøgt en af Rørvigs
gamle velbevarede gårde - nemlig Kastaniegården, som er
beliggende i Vestergade. Og som tidligere har vi også besøgt et
af de gamle fritidshuse, der har en særlig historie.
Begge ejendomme er bevaringsværdige.
Ved næste generalforsamling
deltager en særlig gæst og medlem
af Bevaringsforeningen.
Michael Meyerheim - forårsaktuel
med ny sæson på Charlie TV2’s "Mr.Talkshow" kommer og
fortæller om sine mange års tilknytning til Rørvig. Vi glæder os meget foto: Per Arnesen / TV 2
til dette besøg og til den historie,
der ligger i flere generationers landliggerliv i Rørvig.
Vi ønsker alle et dejligt forår og på gensyn.
Henrik Larsen
formand

www.bevarrorvig.dk
Bevar Rørvig - udgives af Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn.
Redaktion adresse: Sct. Georgs Vej 7, 4500 Nykøbing Sj.Tlf. 59 91 97 59
Medlemsskab kr. 60,- pr. år kan tegnes ved henvendelse til kasseren.
Bank: Danske Bank - Reg.nr. 3565 konto nr. 3285 018048
Giro: 570-8907
PR-udvalg, annoncesalg og grafisk arbejde:
Lola Berg & CATfoto og design
Tryk: Vejlø Print A/S Tlf. 59 55 01 32 - Oplag. 800 ex.
Forsidefoto: Bloch’s blå hus. Vignetfoto: Kastaniegården
www.bevarrorvig.dk
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resultatopgørelse for regnskabsåret 2009
indtægter
Kontingenter ----------------------------------------Gaver -------------------------------------------------Varesalg ----------------------------------------------Fortjeneste Postkortbog --------------------------Fortjeneste Sommerhusbog ----------------------Annoncer i bevar rørvig ----------------------Renteindtægter -------------------------------------Kassedifference -------------------------------------Øvrige indtægter -----------------------------------Andel overskud fra Postkortbog Rørvig I/S ----

2008
kr. 24.890,00
kr. 2.570,00
kr. 7.533,00
kr. 2.170,00
kr.
830,87
kr. 21.200,00
kr. 1.345,27
kr.
0,00
kr.
0,00
kr. 35.414,13

(25.640,00)
( 3.405,00)
( 3.626,00)
(
0,00)
(
0,00)
( 1.875,00)
( 4.928,32)
( 120,10)
(
80,50)
(
0,00)

Indtægter i alt ------------------------------------- kr. 95.953,27

(39.554,82)

udgifter
Porto -------------------------------------------------Bankgebyrer -----------------------------------------Bestyrelsesmøder og generalforsamling -------Kontorartikler m.v. ---------------------------------Kontingenter ----------------------------------------Repræsentation -------------------------------------Annoncering af aktiviteter m.m. -----------------Hvervebrochure ------------------------------------Tryk af blad ------------------------------------------EDB ---------------------------------------------------Årets plakette ---------------------------------------Øvrige udgifter -------------------------------------Inventar ----------------------------------------------Varekøb ----------------------------------------------Tilskud til bustur ------------------------------------

4

kr. 6.782,00
kr.
607,00
kr. 4.187,45
kr. 7.617,75
kr. 2.050,00
kr. 1.270,00
kr.
0,00
kr. 3.691,25
kr. 35.047,50
kr. 2.155,00
kr. 1.575,45
kr.
229,00
kr. 3.151,25
kr. 15.519,25
kr. 2.180,00

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

7.438,00)
538,00)
2.777,30)
4.119,19)
250,00)
320,00)
5.796,25)
0,00)
5.943,75)
8.710,00)
0,00)
0,00)
0,00)
5.850,00)
0,00)

Udgifter i alt --------------------------------------- kr 86.062,90

(41.742,49)

Overskud/underskud

(- 2.187,57)

kr. 9.890,37
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balance 31. december 2009
aktiver
Kassebeholdning -----------------------------------Girokonto ------------------------------------------Danske Bank ----------------------------------------Tilgodehavender -----------------------------------Varelager (bøger) -----------------------------------

kr. 5.301,86
kr.
662,90
kr. 127.027,42
kr. 36.614,13
kr. 16.472,00

kr. 186.078,31

I alt ----------------------------------------------------------------------------------- kr.186.078,31
passiver ------------------------------------------------------------------------ kr.

0,00

Fri kapital
Saldo 1. januar 2009 ------------------------------- kr. 144.999,83
Overskud 2009 ------------------------------------- kr. 9.890,37

kr. 154.890,20

I alt ----------------------------------------------------------------------------------- kr.154.890,20
Bygningsbevaringsfond
Saldo 1. januar 2009 ------------------------------Gaver -------------------------------------------------

kr. 28.458,11
kr. 2.730,00

kr. 31.188,11

I alt ----------------------------------------------------------------------------------- kr.186.078,31
Rørvig, den 14. februar 2010
Bjarne Langkilde
Kasserer
Foranstående regnskab har vi revideret. Bilagene er afstemt med kassebogen. Indestående
på de respektive konti er kontrolleret og afstemt.
Majken Nevermann
Revisor

Steen Dirch-Poulsen
Revisor
5
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til Frilandsmuseet
lørdag den 12. juni 2010 kl. 9.00
I år går turen til Frilandsmuseet i Lyngby.
Vi skal besøge gårde og husmandssteder og se,
hvordan bønderne levede før i tiden, og vi får indsigt i, hvorledes boligens udseende og de lokale
naturressourcer spillede tæt sammen, når gården
eller huset skulle opføres eller repareres.
Undervejs på turen vil bibliotekar og historiker
Kurt Sørensen fortælle om Rørvig og Nakkes
historie og særegne byggeskik.
Vi mødes ved Lindegården i Rørvig kl. 9.00.
Forventet hjemkomst kl. 18.00.
Ved ankomsten til museet er der arrangeret omvisning af en times varighed.
kl. 13.00 er der bestilt en lækker frokost i
Frilandsmuseets Restaurant.
På egen hånd...
Efter frokosten er der mulighed for at færdes på
egen hånd. Og der er nok at se på.
Langt størstedelen af museets mere end 50 landlige bygninger står som i 1800-tallet, fordelt over
et stort landskabeligt område. Her kan man
komme rundt i hele Danmark på en eftermiddag,
idet bygningerne er fra stort set alle egne af
Danmark. F.eks. husmandshuset, vandmøllen og
herregården.
6

Alle huse er fuldt indrettede med møbler, redskaber og tekstiler. Man kan møde folk i historiske
dragter, som levendegør fortiden - og så er der
naturligvis museets ænder, geder og får af gamle
danske racer, der fuldender billedet.
Eller man kan nyde duften af fortidens haver i
Frilandsmuseets 25 romantiske bondehaver.
Pris kr. 265,- inkl. bus, omvisning og frokost
(Drikkevarer for egen regning).
Max. 49 deltagere.
Det er også muligt selv at sørge for transporten.
Vi mødes ved Hovedindgangen, Kongevejen 100,
2800 Lyngby kl. 10.45.
Pris kr. 205,- inkl. omvisning og frokost.
Betaling ved tilmelding direkte til:
Danske Bank reg.nr. 3565 konto 3285018048.
Husk afsender og mrk. Frilandsmuseet.
Eller hos:
Lola Berg,Toldbodvej 34, 4581 Rørvig
Tlf. 59 91 98 71
Tilmelding senest 1. maj 2010
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D

eres lokale snedker- og tømrermester
i Rørvig siden 1929 i 4. generation

Kalender med aktiviter
Nåede du ikke at få fat i Bevaringsforeningens kalender,
som har ligget på disken hos de handlende i Rørvig,
kan du stadig nå det ved henvendelse til et
bestyrelsesmedlem eller se den på hjemmesiden.
www.bevarrorvig.dk
2010

2010

Tlf. 59 91 85 27 - Mobil 40 19 45 27
Fax 59 93 79 00 - Mobil 40 32 45 27

e-mail: info@aagepetersen.dk
www.aagepetersen.dk

Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling lørdag, den 21. august 2010 kl. 19.00
i Rørvig Sognegård, Søndervangsvej 45, 4581 Rørvig med dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen kommer Michael Meyerheim og fortæller
om sin families liv i flere generationer som landliggere i Rørvig.
Vi er sikre på, at det bliver en både hyggelig og morsom aften,
som Bevaringsforeningen desuden krydrer med lidt godt til ganen.
Sæt derfor allerede nu kryds i din kalender fra foreningen.
Vel mødt
p.b.v.
Henrik Larsen
formand
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Ældre Røvigboere husker stadig huset som "Bloch´s blå hus".
I dag er det et smukt klinkbygget sort træhus med stråtag, som ligger på
Trollesvej i Rørvig.
Fru Bloch lod huset pudse og male kongeblåt, og huset var stadig blåt, da
den næste ejer, inspektør Frithiof August, købte huset i 1947. Købet skete i
forbindelse med, at hans hustru, Kamma f. Engelbrecht, købte "Restaurant
Pejsestuen" på Nørrevangsvej og drev den som sommerrestaurant.
Restauranten, der er opført omkring 1883, kendes fra gamle postkort som
"Restaurant Sommerlyst".

Huset ligger på en meget lav sokkel direkte på helt tørt
sand.
Der findes ingen bygningsattest for ejendommen, da byggevedtægten for Rørvig kommune først trådte i kraft den 30.
juni 1952. Kommunen har derfor ingen sagsakter på huset
fra før dette tidspunkt. Ejendommen ligger inden for byområdet, men har status som feriehus.

Om huset
Matr. nr. 19y og 19z af Rørvig by og sogn på i alt 7910 m2
blev udstykket fra Lindegården og solgt til fru Carmen
Bloch i hhv. 1922 og 1923. Grunden ligger - som hele
området mellem de gamle istidsøer Nørrevang og Nakke på hævet havbund fra tiden efter istiden.
Formentlig kort efter købet lod fru Bloch opføre et klinkbygget træhus på 76,2 m2 og et udhus på ca. 11 m2. Huset
menes tegnet af arkitekt Axel Maahr (1888 - 1978).

8

Carmen Bloch lod huset forlænge i den nordlige ende med
to kamre på hhv. 6m2 og 5,8 m2, i alt 11,8 m2, så huset nu
har et samlet areal på 88 m2. Forlængelsen ses tydeligt på
ydervæggene, dels på træbeklædningen, dels på de to etfags,
liggende vinduer. Nu afdøde tømrermester Emil Dyrelund
Jakobsen,Trollesvej 2D, fortalte mig, at de to kamre blev
lavet som forbindelse til en tilbygning, der blev lavet så tidligt efter 2. verdenskrig, at der stadig var byggerestriktioner,
og det derfor ikke var tilladt at bygge nye sommerhuse.
Han fortalte mig også, at tilbygningen senere blev solgt og
vist står som selvstændigt sommerhus - eller del af et
sådant - et andet sted.
Dette forklarer også, hvorfor loftet i de to forbindelseskamre har skrånende lofter og liggende vinduer. Det gamle
hus har ret stor lofthøjde, mens tilbygningen har haft en
lavere lofthøjde. De skrå lofter ses nu kun inde i de to rum,
mens selve taget er forlænget, så det dækker hele huset.
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Bloch’s

blå hus

af Henrik Wanscher
Foto: CATfoto

Huset ligger som en oase midt i alt det grønne
- omkranset af smukke høje træer
9
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1. Colchicum eller “nøgne jomfruer” dukker op
i alt det grønne.
2. Huset havde vist oprindeligt ikke stråtag,
men fik det senere.
3. En solid trætønde opsamler regnvandet.
4. Det gamle haveskur er flot bevaret.

1

2

3
10
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Kamma Engelbrecht medbragte i sit ægteskab
med Frithiof August datteren Lotte, der er gift
med cirkusdirektør Søren Arli, og i ægteskabet
fik hun sønnen, filminstruktøren Bille August.
I forbindelse med købet blev den bageste del af
grunden, en parcel på 5211 m2, solgt fra til ejeren af Trollesminde, kaptajn Alf Trolle. Denne
store parcel udgør i dag Trollesmindes baghave!
Ejendommen Trollesvej 5 fik derved sit nuværende areal på 2699 m2.

Bloch’s
blå hus

Frithiof August lod senere det kongeblå puds
fjerne, og husets velbevarede, klinkbyggede trævægge dukkede frem og blev malet sorte således,
som de stadig er. I sandet lige under tagskægget
ved den nordlige ende af huset kan man stadig
finde små stumper puds med kongeblå farve!
Endvidere ses mange små huller i ydervæggene
efter de rørsøm, der i sin tid holdt det net, der
bar pudset, ligesom der oppe under tagskægget
sidder mange rørsøm med små rester af net.
De to tilbyggede kamre, der nu kun havde indgang fra haven, blev udlejet til omrejsende kunstnere, der optrådte på "Pejsestuen".
Fru August døde i 1956 og Frithiof August solgte
ejendommen, der de næste 14 år havde skiftende
ejere, indtil min familie overtog den i 1971.
Da vi købte ejendommen, hang der et lille skilt
ved havelågen med navnet "Pejsehytten", og der
var stadig en lem i plankeværket mellem de to
ejendomme, så det har været muligt at komme
hurtigt til og fra restauranten. Det havde de mellemliggende ejere ikke ændret på.
Stråtaget blev vedligeholdt af den gamle tækkemand, Oskar Jakobsen, (f. 1902) og senere af hans
søn, der dog efter nogle års forløb holdt op som
tækkemand p.g.a. en rygskade.
Tilbygningen set fra nord
11
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Bloch’s
blå hus

1
1. Huset set fra øst.

I 1994 var stråtaget efter mere end 40 år så slidt
af vejr og vind, at det ikke længere holdt tæt, når
der kom kraftig regn efter en længere tør periode.Vi måtte derfor lade taget forny, og det blev
gjort af Max Akselbo, der kort forinden havde
nedsat sig som tækkemand i Rørvig. Det nye, 35
cm tykke, meget flotte tag kostede ca. 100.000
kr., og vi fik et tilskud på 10% fra
Boligministeriets daværende pulje til bygningsforbedringer.
Som nævnt er huset sortmalet og nu med mørkegrønne døre og hjørneafdækninger og hvidmalede vinduer med palæruder.
En smuk låge med rosenportal
byder velkommen
12

Omkring 25% af ejendommen er tilplantet med
løvtræer og buske, og resten er græsplæne, dog
med staudebede langs de tre sider af huset.

bevar rłrvig 1-10.qxp

01-10-2010

00:29

Side 13

1.
Gamle fotos og tegninger
er bevaret.
2.
Staudebedet langs huset
indeholder de gode gammeldags stauder som
Floks (Paniculata) og
Mamelukærme (Lavatera).
3.
Indgangsparti i sydgavlen.
4.
Mamelukærme i fuld flor
passer fortrinligt til en
sommerhusgrunds lidt
vilde natur.

1

3

2

4
13

bevar rłrvig 1-10.qxp

01-10-2010

00:29

Side 14

En af de markante gamle bygninger i
Rørvigs bymidte er Det gamle Posthus
over for tingstedet på Østergade 11.
Nævnt i registranten for Rørvig reg. 6.
Tidligere har der på matriklen ligget to
større gårde som er udflyttet i midten af
1800 tallet til Nørrevang

Det gamle Posthus
Søster
Vi har fået Else Grønbech, i Rørvig kaldet
"Søster", til at fortælle om huset og livet i og
omkring det, idet hun er født og opvokset der i
20'erne. Huset har været i familiens eje siden
1913, hvor Søsters mors bedsteforældre Laurits
og Marie Sofie Petersen købte det af skibsfører
Lars Pedersen.
Huset er bygget i 1864 af styrmand Lars
Pedersen som en 3-længet gård med stald i den
sydlige længe og lade i den nordre længe. Den
sydlige længe blev i 1931 ombygget til beboelse
for Søsters bedsteforældre og senere for Søster
med mand og børn.

Posthus
Huset blev posthus i 1940, da Søsters mor
Hansigne Margrethe Nielsen fik bestallingen, og
blev drevet som posthus frem til 1990-92, og fra
1972 af Søster selv. Opgaverne var mange, idet
både sortering og udbringning samt telegrammer
var omfattet, og i feriesæsonen var der i perioder syv bude til udbringning af post. Ligeledes
kunne man i sæsonen hente søndagsavisen på
posthuset, hvilket ofte medførte lange køer.
Under krigen, hvor benzinen var knap, hentede
søsters far posten i Nykøbing med hestevogn,
forspændt to sorte heste, og om vinteren foregik
turen med kane.
I en periode var der endvidere apoteksudsalg i
posthuset.
14

Bus- og vognmandsforretning
Søsters far Niels Jacob Nielsen var én af datidens
iværksættere og købte sin første bus i 1922 Rørvig-Vig-Holbæk, med udgang fra Nakke.
Senere slog han sig sammen med Valdemar
Nielsen, og det blev hen ad vejen til mange busser, nu kendt under navnet "De grønne Busser".
Endvidere to lillebiler og en større til 16 personer til turistture fra missionshotellet til Dragsholm og Odden. Bilflåden blev udvidet med lastbil til sten- og gruskørsel fra Klint til områdets
murermestre.

Haven
- har under Søster hørt til én af byens prægtigste
og blomsterrige, men forfaldt, da hun i 1994 forlod posthuset. De nye ejere har imidlertid genskabt blomsterpragten og nænsomt bibeholdt
gamle træer og buske, herunder det 100 år
gamle gråpæretræ, som i gode år leverer gratis
pærer til alle forbipasserende. Udover den blomstrende del omfattede haven en hel plantage ned
til fjorden (nu udstykket til 12-13 grunde) de fleste bebygget med huse, der matcher den gamle
byggestil med høj rejsning og sprossevinduer,
samt i farver der harmonerer med den gamle bys
øvrige bygninger - primært gulkalkede. I plantagen dyrkedes alle slags grøntsager, som solgtes i
gården bag Posthuset.
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af Flemming Brinck
Foto: venligst udlånt af Søster

Dyrehold
Søster husker, at de
havde høns, kaniner,
grise, heste, ænder og
sågar en bæverdam på
et tidspunkt. Men
bæveropdræt blev
aldrig den store succes, så på spørgsmålet
om hvad de så gjorde
ved dem, svarede
Søster spontant: "Jeg
tror sgu, vi spiste
dem".

Det gamle Posthus, Østergade 11.
Luftfoto af Det gamle Posthus.

Barn i Rørvig
Søster startede i 1935
i “Den gamle Skole” i
Rørvig (omtalt i
BEVAR RØRVIG nr.12009) til hun var
11 år og fortsatte
derefter i Nykøbing
Skole. Fritiden som
barn var leg på vejen
med bolde eller på
islænderhesten Tulle til Højsandet, hvor de byggede huler og legede indianere. Om vinteren var
det skøjter og ski. Da hun blev lidt ældre, var det
"Den Runde", der trak, samt foreningsballer.

Søster bor i dag på Møllebakken og ses ofte
rundt i Rørvig.
15
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slagtermester

h.v. jørgensen
ØSTERGADE 5, 4581 RØRVIG

tlf. 59 91 80 68
bentslagter@mail.tele.dk

Tlf. 45 12 19 60
www.danskebank.dk

Malerfirmaet
HANSEN &
N I E L S E N ApS
- er et team af dygtige faglærte
medarbejdere parate med stor erfaring
- og hvor ethvert arbejde altid
er i de bedste hænder.

M Ø L L E B A K K E N 11
4581 RØRVIG
TLF. 59 91 91 82
www.malerhn.dk
16
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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

TØMRER- OG SNEDKERFIRMA
v/Klaus Willumsen, Nakke Vestvej 45, 4500 Nykøbing Sj.
T l f . 5 9 9 3 7 6 8 5 - Fa x 5 9 9 3 7 8 8 5
lone.a.p@pc.dk

Rørvig Cykeludlejning
Pejsegårdens Cykler
Nørrevangsvej 13, 4581 Rørvig

Tlf. 59 91 85 91

www.pejsegaardenscykler.dk

RØRVIG
Smedestrædet 9
4581 Rørvig

Tlf. 59 91 80 11
17
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Det er som liflig musik, når den rustne bør skubbes
hen over de knobbede marksten på gårdspladsen,
og samtidig ser man billeder fra en svunden tid
for sit indre blik.

Kastaniegården - stor og betydningsfuld med mange fag til gaden og flere skorstene ligger den i bymidten og ser en lille
smule utilnærmelig ud. Men vover man det
ene øje og linder på porten, åbenbarer der
sig en velkomst af idyl og frodighed, hvor
man stadig fornemmer et vingesus af fordums tider, som er bevaret for - og til
eftertiden. Her er ingen efterligninger eller
en springen over, hvor gærdet er lavest.
Alt bliver vedligeholdt efter gode gamle
principper.
Det er en smuk efterårsdag, da vi er indbudt til
en snak på Kastaniegården i Vestergade.
Gårdens ejer Ingelise Nielsen byder indenfor ved
den velbevarede 2-fløjede hoveddør med fyldninger i hver side og 3-delt overlys, krydssprosset i
de yderste felter. Straks i entreen fornemmer
man den særlige ånd, som den gamle gård udstråler fra de lave lofter, smukke fyldningsdøre og det
skakmalede gulv.
Ingelise Nielsen købte Kastaniegården i 1993.
Da hun så gården, var hun “solgt” på stedet.
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Her havde ingen bulldozer fået lov til at ødelægge noget. Alt var meget velbevaret i sin oprindelige form. De indvendige vægge var hvidmalede
eller beklædt med gamle tapeter. Den stue, der i
sin tid havde indeholdt det gamle køkken, var
blevet beklædt med høje træpaneler. Mange af de
gamle vinduer havde de oprindelige ruder, som
giver et helt særligt lys og liv. Fyldningsdørene
var de oprindelige med originale håndtag, ligesom
gulvene var de gamle brede planker. Det senere
køkken havde stadig sit oprindelige fadebur, gravet ud under niveau, således at man går et par
trin ned, hvilket skabte en naturlig afkøling af
madvarer.
Udvendig stod gården som i dag med stråtag,
halmdækket mønning og med halvrunde kvistvinduer.To skorstenspiber af oprindelig tre, gamle
vedligeholdte revledøre, staldvinduer og midt i
gården den gamle vandpost af støbejern. For slet
ikke at tale om det smukke kastanietræ ved
vognporten og lindetræet ved vandposten i gården. Det var den rene idyl!
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Kastaniegården er en af de tre gårde, der er tilbage
i Rørvig By efter udflytningen, der sluttede omkring 1860.
De andre gårde er Lindegården og Damkærgård.
Møllegården blev flyttet til byens udkant
og op til den nye mølle, der blev bygget i 1842.
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Familien rykkede sammen og flyttede ud i udhuset og værkstedet - og så lejede man ud til sommergæster, hvilket var helt almindeligt på den tid,
og familien tjente samtidig en ekstra skilling.
Måske har Kastaniegården netop i disse år fået
indlagt elektricitet, som kom til Rørvig i 1922.
Tømrermester Elner plantede oprindeligt to
kastanietræer foran gården ved vognporten - så
gården synsmæssigt kunne leve op til sit navn. De
stod dog for tæt og blev skæve efterhånden, som
de voksede til. Det ene måtte fældes til hans
store ærgrelse, mens det andet stadig står stolt
og knejser med sin store krone og lys.

I Registranten står der under Kastaniegårdens
ejere 1918-1958 Karen Storm Andersen. Dette
er dog lidt af en tilsnigelse, idet Karen Storm
Andersen først er født i 1919, og at det var
Karens forældre Alvilda og Niels Peter Elner, der
ejede gården i den nævnte periode, men alt det,
får vi meget mere indsigt i, da Ingelise Nielsen
også har inviteret Karen denne eftermiddag til en
hyggelig snak om gamle dage på Kastaniegården.
Karen blev født som mellemste barn i den midterste stue på Kastaniegården. Hendes mor
Alvilda var hjemmesygeplejerske, og faderen
Niels Peter var selvstændig tømrer med eget
værksted i den ene længe. Elners mor stammede
oprindelig fra Fyn og hans far fra Nakke, hvor
han var skomager.
Da Karens forældre købte Kastaniegården i
1918, var den ret forfalden og med stald i den
ene ende af østlængen. Her kom faderens håndværk til sin ret, idet der forestod et større renoveringsarbejde og en forandring fra stald til
værelser og kamre. Langt senere blev mange af
disse værelser anvendt til sommerpensionat nummererede naturligvis.
20
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Karen fortæller om skolegangen, som foregik på
"Den gamle Skole" i Rørvig. De var iflg. Karen
ca. 60 børn i alt på skolen, og hun husker endnu
lærerinden ved navn Karen Bræstrup. Efter skoletid var der tid til leg, hvor vandet dragede som
en magnet. Hvis ikke fjorden, så gadekæret tæt
ved gården, hvor børnene tit faldt i det mudrede
vand, uden at der skete den store skade, da
kæret ikke var særlig dybt. Badelivet foregik
naturligvis ved Kattegat, hvor man cyklede ud.
Da Karen bliver 15 år, får hun imidlertid en plads
i huset i Nykøbing og flytter således hjemmefra.
Senere bliver det til en plads i København, og
som 19-årig bliver hun gift med guldsmed og
urmager Andersen, og de bor de første ti år bag
forretningen, mens svigerforældrene bor oven
over forretningen i Algade, Nykøbing. Senere flytter Karen og hendes mand til anden adresse i
Nykøbing, hvor hun stadig bor. De får i alt tre
børn, hvoraf den midterste - en pige - bliver født
i den samme stue på Kastaniegården, som hun
selv blev det.
Karens forældre Alvilda og Elner dør begge som
65-årige med et års mellemrum, og gården bliver
herefter solgt i 1958.

Kastaniegården

Alle har dog som Ingelise, været meget opmærksomme på at bevare det oprindelige og ikke ødelægge det bestående. Ingen termoruder her, men
forsatsruder med trærammer overalt. Loftet i
havestuen er dog åbnet helt til kip, så det der var
stadsstuen på Karens tid, der hvor alle festligheder som bryllupper og barnedåb blev holdt, i dag
er et stort luftigt rum, hvor lyset fra den store
have vælter ind.
Vi siger tak til Karen Storm Andersen og Ingelise
Nielsen for en hyggelig eftermiddag i havestuen
på Kastaniegården.

I alle de mellemliggende år og indtil Ingelise
Nielsen overtager Kastaniegården, har den haft
flere skiftende ejere. Heraf et par som indførte
et rigt kultur- og kunstnerliv på gården, hvoraf
man stadig kan se en del reminiscenser af værker, som f.eks. et udvendigt relief af Karkov, og en
flise lagt på gårdspladsen. Desuden en arkitekt,
som meget nænsomt har indsat nogle fine sprossede vinduer hentet fra Metropolitanskolen i
København.
21
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Man kan næsten ikke se sig mæt i interiørets finurligheder. Lige på nær når blikket fortaber sig i det smukke
kig gennem stuerne - helt ud igennem de franske døre i
havestuen. Hvis ikke øjet undervejs igen fanges af en ny
ting, som må studeres, eller af de farvestrålende elementer, der er strøet med “løs hånd”.

22
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Kastaniegården
Kastaniegårdens ejer Ingelise
Nielsen og Karen Storm
Andersen, som er født og opvokset på gården.

Kastaniegårdens indretning i dag
er sikkert meget langt fra, hvad
den indeholdt på Karen Storm
Andersens tid, da meget er samlet og hjembragt fra Sydeuropa,
hvor den nuværende ejer har
haft ophold. Her har det fundet
sin plads, som om det altid har
hørt hjemme i disse stuer.

23
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åbningstider i lodshuset 2010
23. juni kl. 18.00 - 21.00
27. juni kl. 11.00 - 13.00
4. juli kl. 11.00 - 13.00
11. juli kl. 11.00 - 13.00
18. juli kl. 11.00 - 13.00
25. juli kl. 11.00 - 13.00
1. aug. kl. 11.00 - 13.00
8. aug. kl. 11.00 - 13.00
17. - 24. okt. hver dag
kl. 11.00 - 13.00
19. dec. kl. 15.00 - 16.30

Sidste åbningsdag i 2009
var den dag julemanden
kom til Rørvig
- den 20. dec. 2009.
Det var ren julehygge
med sne og frostgrader.
LODSHUSET åbner igen
til sankthans 2010.

samtidskunst
- midt ude i det åbne landskab
i Odsherred.
Velkommen til den 31. sæson
med moderne kunst på Brantebjerg
– hånd i hånd med den smukke natur.
På hjemmesiden
Nakke Nord 65
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. +45 5991 9153
og +45 2617 9615
24

www.galleribrantebjerg.dk
- kan man få et indtryk af sommerens
udstillinger og kulturelle indslag.
Åben 22. maj – 19. september 2010.
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LODSOLDERMANDSGÅRDEN
- stedet hv or man mødes!

Restauranten ligger lige ned til vandet og havnen i Rørvig.
Bo og spis i stråtækt idyl med udsigt over fjorden.
Nyd det lokale køkken med gode danske råvarer.
Overnat i en hyggelig atmosfære et stenkast fra vandet.
Kort cykel- eller køretur til Danmarks bedste badestrand
og 5 minutters gang til Rørvigs gamle bydel og de skønne
vandreture langs Isefjorden.
Bestil din weekend eller ferie allerede NU !

velkommen
velkommen til
til
lodsoldermandsgården
lodsoldermandsgården
ii rørvig
rørvig
restaurantens åbningstider:
april - maj
juni - juli
august -september
oktober - december

hverdage
weekend
hver dag
hver dag
weekend
tors. og søndag
fredag og lørdag

kl. 12.00 - 22.00
kl. 12.00 - 24.00
kl. 8.00 - 24.00
kl. 12.00 - 22.00
kl. 12.00 - 24.00
kl. 12.00 - 20.00
kl. 12.00 - 22.00
(24.00)

TOLDBODVEJ 73 - 4581 RØRVIG
bordbestilling - 59 507 508
eller - 41 187 085

www.lodsoldermandsgaarden.com
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Tækkefirmaet

Max Akselbo
Fjordvænget 15
4581 Rørvig
Tlf./fax 59 32 42 52
Mobil 21 29 77 07
m.akselbo@hotmail.com

TØMREREN I RØRVIG ApS
Per Andersen
Vestergade 22
4581 Rørvig

Tømrer
Maskinsnedkeri

Tlf. 59 91 81 10
Mobil: 24 23 65 62

Glarmester
Vi har bussen til alle formål

De Grønne Busser
Autorep.
Plæneklipperrep.

Toldbodvej 10
4581 Rørvig

Tlf. 59 91 87 11

4581 Rørvig
Tlf. 59 91 81 15
www.gronnebusser.dk
Nørrevangsvej 23
4581 Rørvig
Tlf. 59 91 94 74
Mobil 21 71 58 36

Aut. VVS- & Kloakmester
26

www.rorvigvvs.dk
post@rorvigvvs.dk
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en rørvig kunstner

Susanne Wermer Boge
Kunstmaleren Susanne Wermer Boge er oprindelig uddannet reklametegner. Hele livet har hun tegnet og malet og fået undervisning af
kunstnere i Danmark, Norge, Sverige og Japan.
Efter at have boet en årrække i Rørvig flyttede Susanne til Norge, hvor
hun boede i ni år. På Folkeuniversitetets Tegne- og Maleskole underviste
hun her elever, som søgte optagelse på Kunsthøjskolen i Oslo. Desuden
har hun været tilknyttet Kunstcentret Trafo på Tøyen i Oslo, ligesom
hun har haft atelier sammen med fire norske kunstnere.
Susanne er atter bosiddende i Rørvig, og inspirationen hentes nu tydeligvis i naturen i Odsherred og ikke mindst omkring Rørvig.

www.susannesart.blogspot.com/
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DanBolig Søren Mosbæk

Hos DanBolig Søren Mosbæk har vi forstand på boligmarkedet.
Kom ind og hør mere om køb og salg af alle boligtyper.

DanBolig Nykøbing Sj.
v/Søren Mosbæk, Statsaut. Ejendomsmægler & Valuar, MDE
Svanetorvet, 4500 Nykøbing Sj., Tlf. 5991 3838
nykøbing-sj@danbolig.dk - www.danbolig.dk

