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Kære medlem 

Nu er det blevet forår, og vi skal i gang med de mange aktivi-
teter i foreningen. I år har vi valgt at holde åbent i LODSHU-
SET på havnen både lørdag og søndag i skolernes sommerfe-
rie.

For en række år tilbage var en af de faste traditioner vores
byvandringsture, som Bendt Ankarfeldt stod for.Vi har længe
ønsket at finde en anden person, som kan stå for byvandrin-
gen, og Jørn Olesen, som er en gammel ”Rørvigdreng”, har
givet tilsagn om at gennemføre to byvandringer i juli måned.

I år har vi valgt at rykke generalforsamlingen til juli måned,
hvor flere af vores medlemmer stadig er i sommerhusene.Vi
har i den forbindelse nogle ting “i støbeskeen”, som endnu
ikke er helt på plads. Følg derfor med på vores hjemmeside, i
Nyhedsbrevet og på opslag i LODSHUSET, hvor vi løbende
kommer med nyheder.

Lokalplanen for Rørvig har været i høring, og der er kommet
rigtig mange indsigelser. Disse er nu indført i en hvidbog, som
byrådet skal gennemarbejde med henblik på at foretage nød-
vendige tilpasninger, inden lokalplanen kan vedtages.Vi vil
løbende orientere på vores hjemmeside, når der sker nyt i
sagen.

I februar måned døde journalist og forfatter Ady Rechnitzer,
92 år gammel.Ady Rechnitzer var kendt af de fleste i Rørvig,
hvor hun er kommet, siden hun var barn.Ady Rechnitzer
boede i en årrække på Skolelodden og var aktiv i foreningen i
mange år. Hun har bl.a. skrevet bogen ”Livet på Rørvig-egnens
slægtsgårde”, som foreningen har udgivet.Alle vil huske 
hende som et venligt og imødekommende menneske.
Ære være Ady Rechnitzer’s minde.

Henrik Larsen
Formand

www.bevarrorvig.dk

Bestyrelsesmedlem
Bjarne Schouby, Sophievej 12
4581 Rørvig - Tlf. 36 93 09 34
ann.m.knol l@gmai l .com

Bestyrelsesmedlem
Ove R. de Klauman, Gaudebjergvej 26, Nakke
4500 Nykøbing Sj. - Tlf. 59 91 84 78
anette@nakke.dk

Suppleant, PR-udvalg
Christel Poulsen
CAT foto & design - Tlf. 45 85 87 41
cat@post.tele.dk

Kasserer
Bjarne Langkilde, H.P. Hansensvej 13
4500 Nykøbing Sj. - Tlf. 28 55 44 00 
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r e s u l t a t o p g ø r e l s e  f o r  r e g n s k a b s å r e t  2 0 1 0r e s u l t a t o p g ø r e l s e  f o r  r e g n s k a b s å r e t  2 0 1 0

indtægter 2009

Kontingenter ----------------------------------------- kr. 34.480,00      ( 24.890,00 )
Gaver -------------------------------------------------- kr. 2.290,00      ( 2.570,00 )
Varesalg ----------------------------------------------- kr. 8.126,50      ( 7.533,00 )
Fortjeneste Postkortbog --------------------------- kr. 225,00      ( 2.170,00 )
Fortjeneste Sommerhusbog ----------------------- kr. 932,00      (     830,87 ) 
Annoncer i bevar rørvig ----------------------- kr. 14.100,00      ( 21.200,00 ) 
Renteindtægter -------------------------------------- kr. 436,32      ( 1.345,27 )
Bidrag for SuperBests salg af Rørvig-vin -------- kr. 1.650,00      (     0,00 )
Andel overskud fra Postkortbog Rørvig I/S ---- kr. 0,00      ( 35.414,13 )

Indtægter i alt ------------------------------------- kr. 62.239,82      ( 95.953,27  )

udgifter

Porto -------------------------------------------------- kr. 8.138,05      ( 6.782,00 )
Bankgebyrer ------------------------------------------ kr. 776,00      (     607,00 )
Bestyrelsesmøder og generalforsamling --------  kr. 8.681,05      ( 4.187,45 )
Kontorartikler m.v. ---------------------------------- kr. 2.868,80      ( 7.617,75 )
Kontingenter ----------------------------------------- kr. 250,00      ( 2.050,00 )
Repræsentation -------------------------------------- kr. 912,00      ( 1.270,00 )
Annoncering af aktiviteter m.m. ------------------ kr. 1.173,75     (     0,00 )
Reklamer ----------------------------------------------  kr. 1.856,25      (     0,00 ) 
Hvervebrochure ------------------------------------- kr. 1.856,25       ( 3.691,25 )
Tryk af blad ------------------------------------------- kr. 26.845,00      ( 35.047,50 )
EDB ---------------------------------------------------- kr. 4.130,89       ( 2.155,00 )
Årets plakette ---------------------------------------- kr. 0,00      ( 1.575,45 )
Øvrige udgifter -------------------------------------- kr. 571,93      (     229,00 )
Inventar ----------------------------------------------- kr. 768,00      ( 3.151,25 )  
Varekøb ----------------------------------------------- kr. 9.281,00     ( 15.519,25 )
Tilskud til bustur ------------------------------------ kr. 6.112,75     ( 2.180,00 )
Kodaafgift ---------------------------------------------   kr. 280,50    (       0,00 ) 

Udgifter i alt --------------------------------------- kr. 74.502,22     ( 86.062,90  )
Overskud/underskud kr.-12.262,40      (+ 9.890,37  )
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balance 31. december 2010balance 31. december 2010

aktiver

Kassebeholdning ------------------------------------ kr. 3.955,87        
Girokonto ------------------------------------------- kr. 1.514,52
Danske Bank ----------------------------------------- kr. 263.615,52
Tilgodehavender ------------------------------------ kr. 400,00   
Varelager (bøger) ----------------------------------- kr. 10.820,00            kr. 280.305,91

I alt ---------------------------------------------------------------------------------- kr. 280.305,91    

passiver

Fri kapital

Saldo 1. januar 2010 ------------------------------- kr. 154.890,20
Forudbetalte kontingenter -----------------------    kr. 2.100,00 
Underskud 2010 ------------------------------------ kr. - 12.262,40     kr. 144.727,80      

I alt ---------------------------------------------------------------------------------- kr. 144.727,80

Bygningsbevaringsfond

Saldo 1. januar 2010 ------------------------------- kr. 31.188,11
Gaver ------------------------------------------------- kr. 104.390,00          kr. 135.578,11

I alt ---------------------------------------------------------------------------------- kr. 280.305,91

Rørvig, den 28. februar 2011

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
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Hjertesuk fra kassereren
Vedrørende indbetaling af kontingent for 2011.

HUSK 
- at oplyse navn, adresse og det 3-cifrede med-
lemsnr., hvis vedlagte girokort ikke anvendes.

Ved ændring af medlemsnavn eller adresse 
bedes dette anført sammen med medlemsnr. og
evt. tlf.nr. og mail-adresse.
Indbetalinger uden disse oplysninger har vi des-
værre ingen mulighed for at registrere.

Tirsdag den 12. og 26. juli kl. 19.00 
ca. 1½ times varighed 
Mødested:Tingstedet, Østergade/Brøndstræde.

Vi vandrer gennem Brøndstræde/Vestergade/Strædet
og Østergade, hvor vi ser på udvalgte huse og gårde,
suppleret med små fortællinger om de familier, der
ejede bygningerne og deres relationer til nulevende
Rørvigboere.

Vi gennemgår milepæle i udviklingen som

- opblomstringen under lodseriet
- invasionen af landliggerne og tiltrækningen på 

kunstmalere pga. det særlige lys
- de første feriehoteller
- færgefartens betydning
- Rørvig i dag, og hvad fremtiden kan byde 

Alle er velkomne!

SIMON CHRISTIANSEN
ARKITEKT MAA

TELEFON 33 322 433

Byvandringer



Sankthans i Lodshuset
Torsdag d. 23. juni kl. 18.00 - 21.00
er første åbningsdag på Rørvig Havn.Vi åbner med et udsalg
på flere af de velkendte bøger, kort o.a. for at gøre plads til
nye varer.

Kom og nyd en forhåbentlig dejlig sommeraften 
og benyt dig af et godt tilbud.

Se alle øvrige åbningstider i opslag på LODSHUSET 
eller på hjemmesiden

www.bevarrorvig.dk

lodshuset
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Generalforsamling
Lørdag den 30. juli kl. 19.00 afholdes ordinær

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

Efter generalforsamlingen kommer et underholdende indslag, som vi endnu ikke 
har helt på plads. I løbet af de kommende måneder vil vi orientere om aftenens 

program på hjemmesiden, i Nyhedsbrevet og ved opslag på LODSHUSET.
Vi er sikre på, at det bliver en både hyggelig og interessant aften,
hvor Bevaringsforeningen desuden er vært ved et let traktement.

Vel mødt
p.b.v.
Henrik Larsen
formand



Af Christel Poulsen
Foto: CATfoto

Er man til cykelture, vil der sikkert kunne
nikkes genkendende til ruten omkring
Nakke-halvøen og ud over Hov Vig. Runder
man Nakke By, kan man ikke undgå at
lægge mærke til det charmerende lille hus
på Galbuen, som i 1700-tallet rummede en
travl smedje, og i dag næsten står som
oprindeligt. Bagved ligger hovedhuset, som
blev bygget langt senere end selve smed-
jen.

I haven går en islænder og et får - ligesom høns
går frit omkring. Det kridhvide vasketøj blafrer i
vinden, og haven blomstrer med de smukkeste
roser. Mere idyllisk kan det næsten ikke blive.
Vi er på landet...

Man kommer dog ikke sovende til denne idyl,
hvor vedligeholdelse er en daglig opgave - ude
som inde - men så har man også et stykke velbe-
varet historie, som går i arv til nye generationer.

Smedjens historie
Selve smedjen er en kvadratisk bygning på ca. 5m
x 5m med støbte ydervægge og tag i tegl, og den
er en lille perle, idet der kun findes ganske få til-

Smedjen
i Nakke

Smedjen
i Nakke

8

Smedjen i Nakke
summer af landlig idyl.

Interiør fra smedjen med det
gamle arbejdsbord.
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svarende smedjer tilbage i landet. Inde i bygnin-
gen er indretningen bevaret med dens oprindeli-
ge funktion - skorsten og esse. En bygningsar-
kæologisk undersøgelse har dog vist, at de støbte
ydervægge er sekundære, idet de oprindelige
vægge har stået lidt inden for de nuværende.
Desuden findes ambolten stadig, men er ikke i
ejerens besiddelse.

Formodentlig omkring år 1880 bygger smeden
det bagved liggende stuehus og stald, hvorfra han
driver landbrug ved siden af smedehåndværket.
Den tidligere beboelse for smeden var beliggen-
de længere nede ad Galbuen mod Hov Vig. Gammelt foto af smedjen

og hovedhuset i baggrunden.

Hovedhuset ligger tilbagetrukket
fra vejen, og i en stor del af
haven går hest, får og høns frit
omkring i fredelig harmoni.



Imidlertid overdrager smeden arbejdet til søn-
nen, som senere bygger en ny smedje længere
henne på Galbuen, og den gamle smedje lider en
krank skæbne og forfalder.
I 1970’erne og 80’erne begynder undersøgelser-
ne for at få smedjen fredet, hvilket desværre ikke
sker.

Bygningen er naturligvis bevaringsværdig. Bl.a. har
stedets seneste ejer fået bygget essen op påny
samt isat en port og vinduer, som totalt mangle-
de ved overtagelsen. Husets tag bliver løbende
renoveret med tegl, som er genbrug og oprinde-
ligt stammer fra Rørvig Kirke. De havde netop
den ælde, som faldt helt ind i bygningens tidsånd.
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Livet leves ude fra det tidlige forår
til langt hen på efteråret, hvor
også maden tilberedes i det 
interimistiske udekøkken, når 
vind og vejr tillader det.
Modsat køkkenet kan man 
krybe i læ og nyde aftensolen 
ud over det åbne landskab 
ned mod Hov Vig.

Masser af krukker med
blomster og krydderurter
skaber en hyggelig 
stemning rundt om 
udekøkkenet og den 
store terrasse.



I dag benyttes Den gamle Smedje i forbindelse med
det årlige Nakke-loppemarked i pinsedagene og til
andre private formål.

Desværre findens der hverken papirer eller opteg-
nelser på smedjen, men det kan anbefales at læse
Kurt Sørensens fortælling om  “Landsbysmedien i
Nakke”, som bl.a. kan købes i Lodshuset.

Hovedhuset
Det bagvedliggende stuehus er i dag en moderne
beboelse, moderniseret med meget nænsom hånd.
En ikke helt lille bolig, set ud fra datidens normer,
og hvor man selvfølgelig i dag har inddraget både
stald og loft.

Den omkringliggende landbohave er samtidig en
fryd med sine fine slyngroser op ad murene, vilde
roser og gamle æbletræer. Ligesom ejeren har ladet
udekøkken og pavillion opføre af gammelt træværk
og gamle vinduer, hvorfra man skuer ud over
Nakke-landskabet.

Smedjen
i Nakke
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Den gamle smedede
vognlygte er fuldt 

funktionsdygtig.

Ved hoveddøren står 
støvlerne parat 
og vidner om,

at der ofte traves 
en tur ned til Hov Vig.

Landbo-stemning med
vasketøj på snoren.



Interiøret
Smedjens ejer har en stor vene-
ration for gamle kister og ikke
mindst gammelt træværk. Fine
patinerede gulvbrædder, som
med snilde og fingerfærdighed
ændres til de smukkeste møbler
og især bordplader, ses flere ste-
der i indretningen. Ligesom det
fremgår, at her bor en kunstken-
der og -elsker.
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Smedjen
i Nakke

Den store stue har i sin tid
været en del af stalden,

som nu er inddraget 
til beboelse.

Her ses det store maleri
malet af Henrik Bloch.



Det store maleri, som viser vaskekoner-
ne i Bayonne i Nordfrankrig og domine-
rer endevæggen i stuen, er malet af
kunstmaler Henrik Bloch, som hvert år
udstiller separat i Helligåndshuset på
Strøget i København. Han har desuden
malet mange teaterdekorationer og
kostumeudkast til Det Kgl.Teater, hvil-
ket også fremgår af flere andre billeder i
stuen.

Overalt står og hænger udvalgte loppe-
fund eller arvestykker, som er med til at
give dette særlige interiør en varme og
hygge, uden at det bliver en udstilling,
men viser, at det er et hjem, hvor tinge-
ne bliver anvendt.

Kikkerten i hallen er ofte i anvendelse,
når en fugl skal tages nærmere i øjesyn.
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Hallen er et stort
rum med mange
fine detaljer og
med trappe, der
fører op til husets
1. sal.



Hvor gerne vi end vil, har vi
ikke plads til flere billeder fra
denne helt unikke bolig.
I stedet vil vi lægge en lille film
ind på hjemmesiden
- www.bevarrorvig.dk -
hvor alle artiklens billeder og
flere til kan ses.
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Smedjen
i Nakke

Stemningsbilleder 
fra henholdsvis stue og køkken.

De mange malerier vidner om,
at det er en kunstkender, der bor her.
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samtidskunst
- midt ude i det åbne landskab 
i Odsherred.
Velkommen til den 32. 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 11. juni – 25. september 2011.

Nakke Nord 65 
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. +45 5991 9153 
og +45 2617 9615

Odsherred cykeludlejning
Nordstrandsvej 107 
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 59 91 16 42

Øvrige udlejningssteder:

Minigolfen på Rørvigvej
Rørvigvej 219 
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 59 91 44 37

Statoil Rørvig
Toldbodvej 10
4581 Rørvig 
Tlf. 59 91 87 11

VisitOdsherred 
Algade 43 
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 59 91 08 88

Shell Højby
Stenstrupvej 1
4573 Højby
Tlf. 59 30 25 55

Kastanielys
Søndervangsvej 39,Yderby
4583 Sjællands Odde
Tlf. 59 32 69 31

www.odsherred-ccykeludlejning.dk
Odsherred cykeludlejning ved FDM Camping, Nordstrandsvej 107, 4500 Nykøbing Sj.Tlf. 59 91 16 42 - tidl. Pejsegårdens Cykler
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slagtermester

h.v. jørgensen
ØSTERGADE 5, 4581 RØRVIG

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

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

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

RØRVIG
Smedestrædet 9

4581 Rørvig

Tlf. 59 91 80 11

Bevar det gamle Rørvig smukt og giv plads til nyt,

hvor gammel Rørvig-arkitektur indbygges...

- til de smukke omgivelser i Rørvig

Rørvigvej 221, 4500 Nykøbing Sj.  tlf. 5991 1623 www.nydan.dk mail: nydan@nydan.dk. . .



MØLLEBAKKEN 11
4581 RØRVIG
TLF. 59 91 91 82

www.malerhn.dk 

Malerfirmaet
HANSEN &
NIELSEN ApS
- er et team af dygtige faglærte 
medarbejdere parate med stor erfaring 
- og hvor ethvert arbejde altid 
er i de bedste hænder.
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Af Søren Thorborg
Foto: CATfoto og private fotos

Kratstuen på BBentvedsvej
- et lille stykke landligger pionerhistorie

I 1919 købte Edmund Bentved et lille styk-
ke hede og udstykkede det til sommerhus-
grunde, der blev solgt gennem de næste
mange årtier. Han byggede Kratstuen til
sin egen familie.

Københavnerne på lyngen
Min morfar var en stræbsom, kommunal embeds-
mand i København. Da han i 1917 så prospekter-
ne fra Selskabet til udstykning af Kattegatgrunde
i Rørvig, så han en investeringsmulighed for sine
beskedne sparepenge. Han og hustruen, Marie,
købte i 1919 elleve tdr. lynghede fra Paradis-
gården. Hans svigerfar, skræddermester Lars
Peter Sølvkjær, satte penge i et tilsvarende styk-
ke, men var ikke direkte engageret i projektet.
Der var forestillinger om broforbindelse til
Hundested, så der var udsigt til en god

investering. Broforbindelsen blev dog ikke til
noget, og min morfar og mormor blev heller ikke
rige af grundkøbene. Men ved at sælge grundene
stykvis gennem det meste af deres liv, har de
givet familien et stabilt supplement til den kom-
munale gage.

På det tidspunkt var hele Skansehage én stor
lynghede, og der var så at sige ingen træer og
buske over knæhøjde. Man kunne fra huset følge
en båd med øjnene, fra den forlod Hundested
Havn, til den anløb Rørvig.Vejnettet var hjulspor
og enkelte grusveje. Der var ganske få sommer-
huse i området dengang.Vi har postkort liggende,
der er adresseret: "Hr. og Fru. Bentved,
Skansehage, Rørvig". De efterfølgende huse fik så
efterhånden adressen: Hr. XX, ved Bentveds hus,
Skansehage.

Marie og Edmund Bentved
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Da postvæsnet senere krævede mere ordnede
forhold, valgte beboerne at kalde vejen for
Bentvedsvej.

Kratstuens udvikling
De første mange år lå landliggerne i telt på grun-
dene. Først i midten af 30´erne kom de første
huse. Landmåler Poul Lanken målte udstykninger-
ne op. Han faldt for området og købte selv en
grund. Min mormor og morfar byggede deres
eget sommerhus, Kratstuen, på 17 m2 + 4 m2
veranda. Det var en kopi af de huse, der brugtes
til undervisning i Københavns Skolehaver, dog
med den ændring, at der var adskilt 3 m2 køkken
og 4 m2 soveværelse fra stuen. Køkkenet havde
ikke kogefaciliteter, så varm mad tilberedtes de
første mange år på et lille fritstående tørvekom- 
fur, man stillede ud på jorden.

Et af de få “ægte” sommerhuse, der er tilbage med fine gamle vinduer og halvdøre.
Ingen TV og computer, her spilles kort og andre spil, når man ikke fordyber sig i

bøger og andet læsestof. Man lægger byen bag sig og tager ophold tæt på naturen.

Nostalgi er blevet gemt til
udsmykning for eftertiden.
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I 1958, da jeg var 2 år, blev køkkenet udbygget til
dobbelt størrelse, et lille soveværelse blev tilføjet,
og verandaen blev en lukket gang. I 70´erne blev
der indlagt vandværksvand, og brønden blev
kastet til. Senere blev der indlagt strøm, og
petroleumslampernes tid var forbi.Vi har dog
stadig faskine som køkkenafløb og separations-
øko-toilet i stedet for træk og slip.
Min morfar døde i 1985, og da min mormor
døde i 1993, overtog min bror og jeg huset i fæl-
leseje.Vi opstillede en genbrugs-gæstehytte fra
Hr. Nielsen, der havde et nedrivningsfirma i
Nykøbing. I 2006 købte jeg min brors anpart i
huset. Han har nu købt et hus ved Dybesø.

Bentvedsvej er i dag kendetegnet ved at mange af
husene ejes af de familier, der købte grundene i
sin tid.Vi har med andre ord - i et vist omfang -
kendt hinanden det meste af livet og har efter-
hånden arvet/købt husene af forældre og bedste-

Stuen med sine smukke Tricia Guild farver 
i indretningen er ikke stor, men åbner op ud 
til den nu lukkede veranda, hvilket giver lys 

og et smukt kig til den store grund 
fra flere sider.

Kratstuen ppå BBentvedsvej



forældre. På www.bentvedsvej.dk har nogle af
familierne lagt historiske billeder fra vejens
historie.

Barn af landliggerne
Mine Rørvigminder går fra starten af 60´erne,
hvor vi var i Rørvig hele sommerferien og de fle-
ste weekender i sommerhalvåret.Vi blev hentet
fra skole lørdag middag, og så kørte vi af sted ad
landevejene i vores lille NSU Prinz. Før vi fik bil,
rejste vi med tog og færge, mens min far kørte på
sin Velo Solex.

Min bror og jeg havde hele Rørvig som tumle-
plads.Vi legede skjul, skattejagt og røvere & solda-
ter med vejens børn.Vi byggede broer og dæm-
ninger over vandløbet, der dengang løb over
stranden fra Langesømose.Vi besøgte kolonierne,
når nogle af vores kammerater var dér, men det
var lidt "farligt", da der nogen gange var nogle
rødder fra stenbroen.Vi kørte cykelræs ned ad

hulvejen ved Paradisgården eller ad Strædet i
Rørvig. Når vi kedede os, kunne én af os foreslå,
at vi skulle tage ind og "se en færge". Og så cykle-
de vi ind til havnen og så en færgeafgang eller to.
Der skulle ikke så meget til at underholde. Det
var særligt spændende, når der var trængsel, og
bilerne skulle pakkes med omhu, så de sidste to
biler hang med bagenden ud over vandet,
og lågerne ikke kunne lukkes.
Søfartsregulativet blev vist 
ikke fortolket 
så stramt.
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Den åbne veranda
ses tydeligt her.

Kig fra den hyggelige stue 
ud over grunden.
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Hansen, der bestyrede billetkontoret, kunne mel-
lem to afgange lige nå over og få sin varme mad.
Hans kone bestyrede færgekiosken, så ved fro-
kosttid blev duften af slik og vaffelis blandet med
frikadeller og hvidkål, som hun i baglokalet tilbe-
redte til sin mand. Fiskehandleren, Fiske-Ejner, var
vi lidt bange for pga. hans særprægede ansigtsfar-
ve, men vi kunne få fiskeskin af ham til krabbe-
fangst fra broen. En ferie-aktivitet, der nu kører
på tredje generation.

Sommerhusejernes faste holdepunkt i Rørvig var
Anker Block-Larsen. Han var pensioneret
sømand, der på sin SCO-knallert førte tilsyn med
sommerhusene. Han havde enorme nøglebundter
og kørte året igennem rundt og holdt øje med
indbrud, stormskader og frostsprængninger. Om
sommeren kørte han rundt hos landliggerne og
fortalte historier fra de varme lande - og fik kaffe
og cerutter. Hans gigtramte hustru modtog ofte
besøg af landliggernes fruer i hjemmet på

Toldbodvej, hvor der blev budt på hjemmebag.
Cykler og forskellige jernkonstruktioner fik man
lavet i Erik Olsens smedje, hvor svenden Tage vist
nåede at have 60 års jubilæum som ansat!
Christoffer Larsens landhandel havde indgang på
hjørnet over for slagter Jørgensen, der allerede
dengang var kendt for "den enebærrøgede".
Christoffer havde i laden også en god trælasthan-
del til det boomende sommerhusbyggeri, og
chaufføren, gamle Ole, kørte ud med folkevogns-
rugbrøds-lastbilen med varerne. Christoffers søn,
Børge, byggede senere om til supermarked. Han
udfordrede lukkeloven og holdt åbent lørdag
eftermiddag og søndag. Omsætningen var højere
end bøden.

Kroghs Mejeri kørte hver morgen med mælk.
Alle havde ved vejen en nedgravet boks med låg,
et mælkehus, hvor mælken kunne stå køligt i
nogle timer, til feriefolket vågnede. Man satte
tomme flasker ud med bestillingsseddel i.

Et kig ind i to af kamrene,
som begge oser af 
sommerhusstemning.

En fin samling sten 
fra Skansebugten.
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En gang om ugen cyklede en ung mand rundt
med konduktør-taske og afregnede. Nogle år
kom også en gartner og en fiskehandler rundt en
eftermiddag om ugen med deres varevogne og
solgte varer.

Rørvig-samfundet var i fuld gang med at omstille
sig til at opsamle den omsætning, som landligger-
ne kunne give. Og årets årlige landligger-kamp i
fodbold var allerede dengang en stor begivenhed.
Den blev ledet af navnkundige Gunnar Nu
Hansen, der ferierede i området hvert år.

Kratstuen ppå BBentvedsvej

Praktisk med et udendørs
bad efter en tur til stranden.

Køkkenet rummer alt
hvad der er behov for i et

sommerhus.

Søren Thorborgs mormor Marie Bentved 
tilbereder middagen i det fri ved det lille 

fritstående tørvekomfur.
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Rørvig har - modsat mange andre
sommerhusområder - et lokalsam-
fund, der giver et miljø året rundt.
Selvom det går hårdt til i højsæso-
nen, er miljøet ikke uddødt om vin-
teren. Det er en kæmpe kvalitet.
Rørvig har også et præg af natur-
grunde, hvor hav og hede mødes.
Nogle steder er der desværre, i
direkte modstrid med lokalplaner-
ne, sommerhuse med tendens til

hegn og parcelhushaver. Dette bør bekæmpes,
hvis Rørvig-miljøet skal bevares.Af hensyn til
dyrelivet og af hensyn til naturmiljøet.

Min kone, Inger, og jeg har de senere år givet
Kratstuen en nænsom istandsættelse.Vi har
malet og ombetrukket møblerne.Vi har kasseret
ting og skiftet dem ud med loppefund i samme
stil.Vi er glade for at gå ind i en tidslomme, når vi
er i sommerhuset, men har alligevel indført en
række moderne bekvemmeligheder.Vi vil jo hel-
ler ikke bo i et frilandsmuseum.Vi har desuden
en del af grunden liggende i krat af hensyn til dyr
og fugle.

Vores egne børn er vokset op med, at et som-
merhus er en kontrast til hverdagen, og det har
de lært at påskønne. Sommerhuslivet er simpelt 

og primitivt. Det er nærvær med hinanden og
naturen, der tæller.Vi har aldrig haft et fjernsyn i
sommerhuset og har indtil for nyligt taget bad i
en balje i gården.Vi har kortspil og en stor 
mængde gamle kriminalromaner, ugeblade og teg-
neserier, så vi kan modstå et par dages heldags-
regn. Skulle det gå helt galt, kan man jo begynde
at tale med hinanden.

Med venlig hilsen
Familien i Kratstuen på Bentvedsvej

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

Udgang til grunden fra
verandastuen.

Søren Thorborg

Hvorfor RRørvig?



LODSOLDERMANDSGÅRDEN
- stedet hv- stedet hvor man mødes!or man mødes!

restauranten har åbent alle ugens dage
fra april - september.

desuden holder vi åbent hver weekend
fra oktober - december.

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 !

TOLDBODVEJ 773 - 44581  RRØRVIG

bordbestilling - 559 5507 5508

www.lodsoldermandsgaarden.com

velkommen til 

lodsoldermandsgården 

i rørvig

velkommen til 

lodsoldermandsgården 

i rørvig



Nørrevangsvej 23
4581 Rørvig

Tlf. 59 91 94 74
Mobil  21 71 58 36

www.rorvigvvs.dk
post@rorvigvvs.dkAut. VVS- & Kloakmester

Vi har bussen til alle formål

De Grønne BusserDe Grønne Busser

4581 Rørvig 
Tlf. 59 91 81 15

www.gronnebusser.dk

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

Tlf. 59 91 81 10
Mobil 24 23 65 62

Autorep. Toldbodvej 10
Plæneklipperrep. 4581 Rørvig

Tlf. 59 91 87 11

Tømrer

Maskinsnedkeri

Glarmester
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Flemming H og hans hustru Jorit Tellervo - begge kunstnere - har
efter at have ferieret her gennem tyve år nu bosat sig i Rørvig,
nærmere bestemt på Bygaarden i Løvstræde, hvor butikken, som
tidligere både har rummet cykler og grøntsager, nu er atelier.
Først for nylig fik vi øje på Flemming H’s landskabsakvareller i
stærke nuancer. Flere af billederne er let genkendelige Rørvig-
motiver - som ses her. Det gamle Kolerahus på Skansen,
som i dag er feriekoloni, Rørvig Mølle 
i kraftfulde toner samt Dybesøstien,
der fører ud til Nordstrand.

Hvis man vil se Flemming H’s helt 
andre motiver og store alsidighed 
udi kunsten, kan man besøge  
atelieret eller starte inde 
på hjemmesiden
www.flemming-h.dk

Flemming HHFlemming HH

en rørvig kunstner



DanBolig Nykøbing Sj.

v/Søren Mosbæk, Statsaut. Ejendomsmægler & Valuar, MDE

Svanetorvet, 4500 Nykøbing Sj., Tlf. 5991 3838

nykøbing-sj@danbolig.dk - www.danbolig.dk

DanBolig Søren Mosbæk

Hos DanBolig Søren Mosbæk har vi forstand på boligmarkedet.

Kom ind og hør mere om køb og salg af alle boligtyper.


