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Kære medlem

Efteråret er over os, og selv om sommeren rent vejrmæssigt
ikke har været den bedste, har der været stor interesse for for-
eningen.

Vi valgte i år at være på havnen i Lodshuset både lørdage og
søndage i skoleferien. Det stillede selvfølgelig større krav til
bestyrelsens medlemmer, men det gav os til gengæld mange
gode kontakter til såvel eksisterende som nye medlemmer.

Vi har  været meget optaget af arbejdet omkring den nye lokal-
plan for Rørvig, som netop har været til afstemning i byrådet.
Den har været i høring, og der er indkommet mange svar, som
kommunen i store træk har lyttet til.Vi kan med stor glæde kon-
statere, at et flertal har valgt at respektere fredningen af haven
ved Lodsoldermandsgården. Det betyder, at flertallet er imod et
byggefelt til ferieboliger, som var med i forslaget til lokalplanen.

I øvrigt har kommunen imødekommet en del af de andre indsi-
gelser, som er fremsendt. Dette beviser, at det kan betale sig at
være aktiv i processen.Vi vil informere løbende på foreningens
hjemmeside om det videre forløb, ligesom nyhedsbreve vil blive
udsendt.

Vi er glade for vores aftale med kommunen omkring høringsret i
byggesager. I øjeblikket er der en række gamle huse, som er
under istandsættelse. Det er dejligt at se, at der gøres meget for
at bevare de gamle ejendomme. Foreningen deltager aktivt med
gode råd, og vores bygningsudvalg er blevet udvidet, så der nu
er fire medlemmer.

Endelig er vi glade for at byde velkommen til vores fire nye
bestyrelsesmedlemmer Lotte Kappel-Boysen, Flemming Hansen,
Søren Ussing og Hans Normann.

Med venlig hilsen
Henrik Larsen
Formand

www.bevarrorvig.dk
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GENERALFORSAMLING D. 30. JULI 2011 I SOGNEGÅRDEN 

Dagsorden:

1 Valg af dirigent
2 Aflæggelse af beretning og forelæggelse af det reviderede regnskab                      

for det forløbne år
3    Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af med-

lemskontingent
4 Behandling af indkomne forslag
5 Valg af bestyrelse, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant og bestyrelsessuppleanter
6 Eventuelt

Fremmødet til årets generalforsamling var på ca. 50 personer inkl. bestyrelsen. Formanden Henrik
Larsen bød velkommen og introducerede aftenens program. Efter den egentlige generalforsamling
ville der være en pause, hvor foreningen bød på en sandwich samt kaffe og te. Øl, vand og vin kunne
købes. Endvidere var der mulighed for at købe de ting, foreningen normalt sælger fra Lodshuset.
Efter pausen ville direktør og overfartsleder Bo Andersen fra færgeselskabet give en opdatering på
færgeprojektet.

Ad.1 Formanden foreslog Bo Bræstrup, formand for Rørvig Naturfredningsforening, til dirigent.
Dette blev godkendt af forsamlingen.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig i overensstemmelse
med vedtægterne.

Ad.2 Formanden aflagde beretning støttet af et antal power points.
Han indledte med at mindes bestyrelsesmedlem Flemming Brinck, som havde ydet en stor indsats
for foreningen gennem flere år, og som var afgået ved døden kort før generalforsamlingen.Æret
være Flemming Brincks minde.
Henrik Larsen fortsatte med en kort introduktion af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Herefter fortsatte han med hovedpunkter fra foreningens indsats i det forgangne år.

- Den lange og fortsatte proces med udarbejdelsen af en ny lokalplan for Rørvig blev 
ridset op

- Ny planchef og planmedarbejder er trådt til. Planlægningsprocessen fortsætter hen over 
sensommeren

- Nævnte eksempler på fordele og ulemper ved lokalplanforslaget. Grundstørrelse 1000 m2 
en fordel, men vi er imod krænkelse af fredningsbestemmelserne vedrørende Lodsolder-
mandsgården, muligheden for ferieboliger langs Oldermandsvej, forøgelse af byg geprocen
ten langs Toldbodvej og udlægning af jordbrugsparceller på Møllegårdens jorder                   

- Foreningen har med stor taknemmelighed modtaget en testamentarisk gave på 100.000 kr.
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fra Inge og Poul Clausen, formidlet af Hanne og Otto Graham. Midlerne indgår i bygnings-
bevaringsfonden. Rørvig Naturfredningsforening har modtaget en tilsvarende donation.
Bestyrelsen overvejer anvendelsen af pengene. Forslag fra medlemmerne er velkomne

- Foreningen har en høringsret, ikke påtaleret, i byggesager. Denne forvaltes af Bevarings-
foreningens byggesagsudvalg. I regi af Rørvig Foreningsråd er der indbudt til deltagelse af 
særligt kyndige ved behandling af specifikke sager. På spørgsmål kunne formanden bekræfte,
at vi får alle sager, hvis der er søgt!

- Omtalte vort medlemsblad. Stort aktiv for foreningen, men også krævende at producere og
dyrt at trykke og sende. Foreløbig forsøger vi at fortsætte linjen. Hjemmesiden har været 
forsømt en periode, men vil blive holdt opdateret

- Nævnte udvidet åbning i Lodshuset i år. Efterlyste medlemmer, der har lyst til at deltage i 
bemandingen

- Omtalte Rørvig Foreningsråd. 14 foreninger med tilsammen ca. 6000 medlemmer.Viste bil-
leder af uskøn offentlig skiltning m.v. Et område foreningsrådet passende kunne udtale sig 
om

- Arbejdet med Nakkebogen fortsætter, men der er behov for mere tid til planlægning.
Desuden mangler vi en overordnet tovholder. Efterlyste en sådan i medlemskredsen

- Byvandringerne er nu genoptaget ved Jørn Olesen, og der har været en glædelig stor 
tilslutning

- Foreningens plakette for god vedligeholdelse er i år tildelt Løvstræde 7, omtalt i vort 
medlemsblad nr.2-2010 under navnet Rørvighuset. På opfordring af formanden fik 
Susse Brandt mulighed for på fængslende vis at fortælle om den store indsats med den 
udvendige istandsættelse af huset

- Formanden sluttede med en tak til annoncører, samarbejdsparter og medlemmerne for 
deres støtte til foreningens virke i det forløbne år.

Dirigenten havde tilladt spørgsmål og kommentarer undervejs. Generalforsamlingen godkendte
beretningen uden yderligere kommentarer.
Kassereren, Bjarne Langkilde, gennemgik det reviderede regnskab for 2010, som har været trykt i
medlemsbladet nr.1-2011. Underskuddet på ca. 12.000 kr. kunne i et vist omfang tilskrives en noget
dyrere generalforsamling sidste år samt tilskud til turen til Frilandsmuseet. Der var spørgsmål til
afkastet af formuen.Afkastet fandtes meget lille. Kassereren oplyste, at vi var i dialog med et nyt
pengeinstitut for at få en bedre forrentning.

Ad.3 Kassereren fremsatte mundtligt budgetforslag baseret på et uændret kontingent på 100 kr.
Dette blev vedtaget.

Ad.4 Der var ingen indkomne forslag.
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Ad.5 Formanden indledte valghandlingen med at forklare, at der blandt andet pga. Flemming
Brincks bortgang skulle vælges flere til bestyrelsen end vanligt.
På valg var: Bjarne Langkilde, Ove Klauman og Maikeen Gulmann. Maikeen ønskede ikke genvalg.
Bjarne Langkilde og Ove Klauman blev genvalgt.
Bestyrelsen foreslog Flemming Hansen til nyt bestyrelsesmedlem. Han blev valgt.
Bjarne Schouby havde ønsket at udtræde af bestyrelsen, og Lotte Kappel-Boysen blev valgt i stedet.
Søren Ussing, som egentlig var indstillet som suppleant, blev indvalgt for 1 år i stedet for Flemming
Brinck.
Bestyrelsessuppleanterne Lola Berg og Christel Poulsen var på valg. Christel ønskede ikke genvalg.
Lola blev genvalgt.
Fra salen meldte Hans Normann sig som emne til bestyrelsessuppleant. Han blev valgt.
Der var genvalg af revisorerne Majken Nevermann og Steen Dirch-Poulsen.
Revisorsuppleant Søren Mosbæk blev genvalgt.
Formanden nævnte, at Bjarne Østrup indgik i byggesagsudvalget samt repræsenterede foreningen i
Rørvig Foreningsråd.

Ad.6 Formanden takkede Maikeen Gulmann og Christel Poulsen for deres store indsats for for-
eningen.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, og formanden takkede dirigenten for god og sikker ledel-
se af generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen gav Bo Andersen en orientering om den nye færge og færgelejeanlægget i
Rørvig. En nye færge får plads til 28 personbiler, bliver 50 meter lang med en dybgang på 2,25 meter.
Overfartstiden bliver den samme, men med et lille fartoverskud skulle regulariteten bedre kunne
holdes. Færgeselskabet satser ikke på lastbiltrafik og har i dag kun få lastbiloverførsler.
Færgen ventes i drift i løbet af 2012, men Skansehage (den lille) fortsætter med at være driftklar for
at sikre stabilitet i driften.

Færgelejet i Rørvig skal ændres og vil blive placeret i forlængelse af det asfalterede stykke nord for
det nuværende leje, som formentligt fyldes op.Afviklingen af fra- og tilkørsel til færgen og de gående
passagerers adgang til færgen drøftes intenst med bl.a. kommunen og Færdselsstyrelsen. Det er et
krav at holde de forskellige trafikarter separeret bedst muligt. Nuværende billetkontor og ventesal
m.v. skal nedrives og erstattes af noget andet. I en overgangsperiode bliver der formentligt etableret
en pavillon-bygning. Færgeselskabet er i dialog med kommunen, Rørvig Naturfredningsforening,
Bevaringsforeningen og havnens brugerråd. Det er opfattelsen, at færgeselskabet er meget opmærk-
som på at skabe et anlæg, der harmonerer med Rørvigs unikke havnemiljø.

Der var mange spørgsmål fra salen især til udformningen af landanlægget i Rørvig. Intet er endnu
afgjort. Formanden takkede for den fyldige orientering og mente, at noget af uroen og rygterne om
det nye nu var manet i jorden.
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Mindeord for Flemming Brinck

Bestyrelsesmedlem og næstformand i Bevaringsforeningen Flemming Brinck er stille sovet ind den 24. juli 2011
kort tid efter sin 70 års fødselsdag.

Siden 1962 har Flemming og hans hustru Birthe haft tilknytning til Rørvig via forældrenes sommerhus ved
Skærby strand, og i 2003 købte de "Det gamle Posthus", Østergade 11, som de igennem årene har renoveret
med nænsom hånd.

Flemming blev i 2006 valgt ind i bestyrelsen, og han var et stort aktiv for foreningen.
Altid nærværende og parat til at gøre en indsats, og med sin positive og humoristiske måde at være på kom han
alle i møde. Han vil blive savnet.

Ære være hans minde

Generalforsamling
i billeder

FFoorrmmaannddeenn  aaffllææggggeerr  bbeerreettnniinngg..

SSnnaakkkkeenn  ggåårr  lliivvlliiggtt  mmeeddlleemmmmeerrnnee  iimmeelllleemm..

BBoo  AAnnddeerrsseenn  ffrraa  ffæærrggeesseellsskkaabbeett  ffoorrttæælllleerr  oomm
ppllaanneerrnnee  ffoorr  ddeenn  nnyyee  ffæærrggee  oogg  hhaavvnneenn..
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"ved poplen"
- er navnet på dette charmerende gamle hus med bindingsværk, opkaldt efter en gammel
poppel med en omkreds på 5-6 meter og en højde på 20 meter.Træet væltede desværre
under en storm i 2002, efter det var blevet stynet af to omgange, og den sidste styning 
svækkede det.

FFoottoo::  LLoollaa  BBeerrgg

- her føler jeg mig hjemme!

IIddyylllliisskk  sseerr  ddeett  uudd  mmeedd  ddeenn  ddoobbbbeellttee    ffyylldd--
nniinnggssddøørr  oogg  ddee  ssmmååsspprroosssseeddee  vviinndduueerr..



Den nuværende ejer fortæller.
Husets alder kendes ikke præcist, men det er i
hvert fald over 200 år gammelt. Det har oprinde-
ligt været en tilbygning til Den gamle Skole og
har været anvendt som vaskehus, brændeskur og
retirade.

I 1963 blev huset udmatrikuleret, og samme år
købte mine forældre det af nu afdøde sagfører H.
Toftbøl. Min mors familie er altid kommet i
Rørvig, og fra min søster og jeg var helt små,
holdt vi ferie heroppe. Først i lejede værelser i
Willumsens hus,Toldbodvej 28, siden i lejet som-
merhus.

Mine forældre satte hele huset i stand, da de
overtog det. Min mor drømte altid om at være
blevet arkitekt, så jeg mindes svagt, hvordan hun
tegnede og samarbejdede med håndværkerne.Af
lokale folk var Christian Hansen (tidligere ejer af
Damkærgård) hendes sparringspartner. Han
kunne alt med hænderne og slog sig senere helt
på det, efter at have lagt landbruget op.
De øverste vinduer i gavlene stammer fra det
gamle Rigshospital. Min mor fandt dem og entre-
rede med en nedrivningsmand.

Man har et ansvar...
Mine forældre satte stor pris på at holde huset
og bevare det, som det oprindeligt var. Når man
er så heldig at få sådan et gammelt hus i sin vare-
tægt, har man et vist ansvar.

Huset bliver vedligeholdt udvendigt med jævne
mellemrum.Tidligere kalkede mine forældre det,
men nu bliver det behandlet med silikatmaling,
som er Alpernes svar på samme. Det er pulveri-
seret sten og åndbart som kalk, men det holder
langt bedre og længere. Det er malermester
Jørgen Hansen, der står for den side af sagen,
ligesom han tjærer og maler sokkel og vinduer.
Indvendigt fik jeg sidste år lavet en større reno-
vering,

9

IInnddggaannggssddøørreenn  oommkkrraannsseett  aaff  ssnneeggllee--
hhuussee  ppåå  ssnnoorr  oogg  ggaammllee  ffiisskkeekkuugglleerr..
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11..  HHeerr  sseess  ddeenn  ååbbnnee  hhaavvee  oogg  ddeett  ssttoorree  ppooppppeellttrrææ,,
ddaa  ffaammiilliieenn  ii  11996633  oovveerrttoogg  hhuusseett..
22..  RRoommaattiikk  oogg  nnoossttaallggii  mmeedd  ppiikksstteenn  oogg  ssttoorree  rroosseenn--
bbuusskkee  ppåå  ggåårrddssppllaaddsseenn..
33..  EEjjeerreennss  ffoorrkkæærrlliigghheedd  ffoorr  hhiinnkkeesstteenn  sseess  hheerr  ppåå
ttrraappppeesstteenneenn..  
44..  PPeellaaggoonniieerrnnee  ttrriivveess  ppåå  ddeett  hhjjeemmbbrraaggttee  FFiill  ddee  ffeerr
bblloommsstteerrbboorrdd..
55..  TTøørrrreeppllaaddss  mmeedd  kkuurrvvee  oogg  kklleemmmmeerr..
66..  IInnddggaannggssppaarrttii  ttiill  kkøøkkkkeenneett  mmeedd  ddeenn  ggaammllee  
rreevvlleeddøørr..11 44

55

22

33



"ved poplen" 

I den forbindelse fik jeg en ny glasdør i køkkenet.
Det giver meget mere lys og luft.
Når man istandsætter sådan et gammelt hus, synes
jeg, det er vigtigt at holde stilen, sprosserne og 
looket, og jeg er imod at overistandsætte og ligeså
at lade stå til.

Jens Karkov inspiration.
Jeg elsker ting, som gør, at man kan gå på opdagel-
se. Sneglehusene på snoren til højre for hoveddø-
ren har jeg lavet sammen med Jens Karkov fra
Kastanjegården for 45 år siden, og det var også
hans flasketræ på Kastanjegården, der inspirerede
mig til at få en betontrappesten fyldt op med hin-
kesten. Jeg har altid været vild med hinkesten og
deres farver. Kurvekuglerne og glaskuglerne - fra
fiskenet - er samlet gennem årene.

Min grund er ca. 500 km2, og selvom jeg bor midt i
et beboelsesområde, føler jeg, at jeg har mit eget
lille sted, helt ugenert og tilbagetrukket.
Min far fandt ved et tilfælde piksten et spadestik
under jordlaget. De har formentlig været en del af
den gamle skolegård. Siden gravede han dem fri, og
det glæder jeg mig dagligt over.
Han plantede også rosen, der nu er en kæmpe
busk. Det er forgængeren for New Dawn, dr. van
Fleet, som desværre kun blomstrer én gang i juli
måned med sarte lyserøde blomster.
Blomsterbordet har jeg engang slæbt med hjem fra
Paris - med fly. Hvert år kommer mine blomster
fra København herop i lys og luft. Men sidste år
blev jeg inspireret til at fylde det med pelargonier i
flere sorter og farver.

11

66
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Min nabos søn Jacob er heldigvis gartner, og
udover at lave de mest fantastiske buketter, uanset
årstid, passer han min have. Jeg kunne ikke have det
så skønt uden ham.Vi forstår hinanden, og han
lever sig ind i mit ønske om en blanding af orden
og kaos, roser og ukrudt.

Jeg elsker at tage til Rørvig og slappe af. Stilheden
og brændeovnen er noget, jeg sætter stor pris på
og med alderen ikke desto mindre. Naturen her er
skøn, og heldigvis skal hunden luftes. Ellers kunne
jeg nok nogen gange henfalde til ikke at bevæge
mig uden for huset. Om sommeren holder jeg af at
have masser af gæster. Det er på en eller anden
måde mere ukompliceret her end i København.
Måske er det i virkeligheden blot fordi, jeg har ferie
og rigtig slapper af.
Helt tilbage til vores barndom har vi holdt jul her-
oppe, og nytårsaften har jeg også tilbragt i huset
flere gange.

Rørvig er dejlig på alle årstider. Her føler jeg mig
hjemme.

11..  oogg  22..  GGaavvlleenn  mmoodd  ssyyddøøsstt  mmeedd  ddeett  kkaarraakktteerriissttiisskkee
vviinndduuee  ffrraa  RRiiggsshhoossppiittaalleett  øøvveerrsstt  "ved poplen" 

11

22
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Iblandt Rørvigs mange gamle bevarings-
værdige ejendomme er der flere, som
igennem årene har gennemgået en
renovering eller blot almindelig vedlige-
holdelse, hvor der er taget hensyn til
alder og bygningsstil. Nogle af disse
huse er blevet præmieret og har mod-
taget en plakette til opsætning på byg-
ningen.

Bevaringsforeningen har i år valgt at
uddele plaketten til Susse Brandt og
Simon Christiansen i Rørvighuset,
Løvstræde 7, for påskønnelse af god
vedligeholdelse af deres hus.

I Bevar Rørvig nr. 2 - 2010 kan man
læse mere om husets gennemgribende
renovering. Når man spadserer ned ad
det lille stræde, kan man glæde sig over,
at endnu et af Rørvigs smukke gamle
huse er blevet bevaret for eftertiden.

Huse, der tidligere har modtaget plaket-
ten, kan ses på hjemmesiden
www.bevarrorvig.dk

PRÆMIERET BYGNING 2011

FFoorrmmaanndd  HHeennrriikk  LLaarrsseenn  oovveerrrræækkkkeerr  hheerr  åårreettss  
ppllaakkeettttee  ttiill  SSuussssee  BBrraannddtt  oogg  SSiimmoonn  CChhrriissttiiaannsseenn..



Den 12. og 26. juli havde foreningen arran-
geret to byvandringer med guide i det
gamle Rørvig.

For en række år siden var det arkitekt Bent
Ankarfeldt, der var med til udgivelsen af
Registranten, Det gamle Rørvig, der gennemførte
disse byvandringer. Det var derfor vigtigt for
bestyrelsen at finde en person, der med sit lokal-
kendskab ville være i stand til at genoptage disse
ture.

Byvandringer

14

DDeerr  eerr  ttrræænnggsseell  ii  SSttrrææddeett..  
HHeerr  ffoorrttæælllleess  oomm  rreessttaauurreerriinngg  aaff  ggaammllee  vviinndduueerr..

DDeett  ggaammllee  hhuuss  ii  SSttrrææddeett  2200  bbeeuunnddrreess..
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Vi var så heldige at få Jørn Olesen, der er vokset
op i Rørvig, til at være guide. Med sit kendskab til
husene og menneskene, der har boet og stadig
bor her, forstod han på en humoristisk og nær-
værende måde at kæde historierne sammen.

På den anden rundvisning blev deltagerne invite-
ret ind på den hyggelige gårdsplads på Dam-
kærgård i Vestergade, hvor der blev budt på kaffe
og kage. Her fik man at se, hvordan gården er
ved at blive sat i stand.Alle vinduer er netop
udskiftet, og der er holdt fast i sprossede og
koblede vinduer.

Med den tilslutning og opbakning, der var til
byvandringsturene, vil vi til næste år igen forsøge
at overtale Jørn Olesen til at gennemføre et par
ture. JJøørrnn  OOlleesseenn  ffoorrttæælllleerr,,  

hheerr  ii  BBrrøønnddssttrrææddee  mmeedd  bblliikkkkeett  rreetttteett  mmoodd  VVeesstteerrggaaddeess  ggaammllee  hhuussee..

DDeerr  ggøørreess  hhoollddtt  vveedd  ddeenn  ggaammllee  tteelleeffoonncceennttrraall.. DDaammkkæærrggåårrdd  sseerrvveerreerr  kkaaffffee  oogg  kkaaggee  ppåå  ggåårrddssppllaaddsseenn..
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- fortalt af en Københavnerdreng.

Af Gert Leif Gyldvig, formand for Cottageparken              
Foto: Privat eje og Lola Berg  

Jeg var næsten lige blevet født i maj 1941,
da mine forældre tog mig og min broder
med op til Rørvig i juli måned.

Min far var slagtersvend i København/Frederiks-
berg hos slagtermester Hans Jørgensen på
Falkoner Alle.
Årsagen til, at mine forældre skulle til Rørvig, var,
at mange af slagtermester Hans Jørgensens kun-
der var taget op til sommerlandet i Tårbæk,
Skodsborg og Rørvig, og derfor var der ikke nok
arbejde til alle de ansatte i hans store slagterbu-
tik på Frederiksberg.

Hans Jørgensen kendte slagtermester Hemming
Jørgensen i Rørvig, og i stedet for, at min far blev
arbejdsløs i sommerperioden, blev de enige om,
at min far kunne tage op til Rørvig og hjælpe
Hemming Jørgensen i hans butik. Samtidig kunne
han tage sin familie med.

Der var sørget for, vi kunne bo hos nogle fastbo-
ende. Første gang hos skomager Christian Søe &
Gete, senere hos Rigmor & Tage Møller og
mange andre steder. Derved fik hele familien
mulighed for at holde sommerferie på landet, og
om aftenen kunne min far så nyde sin familie og
naturen/stranden.

Denne ordning stod på i mange somre, og min
far blev kendt af byens borgere som slagteren fra
København, særligt i de svære år under krigen.

Cottageparkens 
historie 

PPoossttkkoorrtt  aannnnoo  11995500  mmeedd  MMaarriiee
RRiittzzaauuss  uunnddeerrsskkrriifftt  ppåå  bbaaggssiiddeenn..



Her kunne min far hjælpe,
idet han havde fået pas-
serkort/tilladelse med
stempel og ørn på af poli-
tiet og den tyske besæt-
telsesmagt til at hente
kød og andre madvarer i
slagtermester Hans
Jørgensens lastvogn i
Kødbyen. Samtidig kunne
han så indkøbe og bringe
andre madvarer og ting,
som de selv havde svært
ved at skaffe, op til
Rørvig.

Byens borgere/spidser
Mine forældre blev så
glade for Rørvig, at de
sammen med deres ven-
ner næsten hvert år leje-
de et sommerhus i
Rørvig, og derved holdt
de forbindelsen ved lige til
byens borgere/spidser,
såsom købmændene
Christoffer Larsen og
Børge Jensen, bagerme-
ster Ebbe Larsen og sog-
nerådsformand Henry
Jacobsen. Endvidere var
der Valdemar Jacobsen,
tømrermester Åge
Petersen, fiskeeksportør
Hansen, vognmanden
Alfred og Marie samt
deres hest Lotte.
Og så var der selvfølgelig 
også busvognmanden
Eyvind Lønholdt Nielsen
og hustruen Margrethe
(Søster), som sørgede for

DDeenn  ssmmaallllee  ggrruussvveejj  mmeedd  ggrrææss  ii  mmiiddtteenn  ssnnoorr
ssiigg  ggeennnneemm  CCoottttaaggeeppaarrkkeenn..
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posten/pakker til sognets beboe-
re (postmester) og samtidig
havde et apotekerudsalg, samt
murermester Ritzau og hustru.
Vi børn legede sammen med
deres børn og blev derved en
naturlig del af ungdommen/bør-
nene i Rørvig.

I sommeren 1956 havde jeg købt
et ABC telt med fast bund og
oversejl plus et verandasejl, og
jeg og mine forældre samt kære-
ste havde fået lov til at slå teltet
op på bager Ebbe Larsens grund
på Rørvig Kirkevej. Her havde
han fået lavet en lille camping-
plads med vand og toiletbygning.
Denne campingplads blev aldrig
til noget, da Sognerådet syntes,
at det var nok med én i Rørvig
By (den på Møllebakken hos
Hønse Kai). Så derfor lånte min
far den af Ebbe Larsen for 1 kr.
om dagen, som blev betalt hver
morgen, samtidig med at der
blev hentet morgenbrød.

(Dette kunne sognerådet ikke
forhindre, da det var en privat
grund og kun for bekendte).

Det var denne sommer, at slag-
termester Hemming Jørgensen,
som kom hver morgen efter sit
morgen-strandbad til vores telt
for at drikke morgenkaffe og
hygge sig med os, tog nogle nøg-
ler op af sin lomme og sagde til
mine forældre, at her var nogle
nøgler til nogle sommerhuse,
som han ejede i Cottageparken,

Cottageparkens 
historie 
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HHuusseett  sseett  mmoodd  kkøøkkkkeennvviinndduueett  
--  eenn  sseenneerree  ttiillbbyyggnniinngg  sseess  ttyyddeelliiggtt..
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en sidevej til Telegrafvej. Nu kunne de begge tage
hen og se, hvilket hus de ville have. Min far havde
det ikke godt den dag, han havde trådt sit
fodrodsben ned og kunne næsten ikke gå, og det
regnede meget, så vi sad alle sammen under for-
teltet/verandaen. (Hemming Jørgensen havde ikke
syntes, at hans venner Gerda & Leif skulle bo i
telt under de forhold). Mine forældre sagde, at de
ikke havde råd til at købe et sommerhus.Til
dette svarede slagtermesteren, at min far altid
havde hjulpet Rørvigboerne, og at han bare
kunne betale ham, når han kom til penge, uden
renter. Der var dog én betingelse, at han altid
måtte komme og få sin morgenkaffe efter sit
morgen-strandbad.

Vi tog derefter hen i Cottageparken og så på
hvilket hus, vi nu ville have/købe. Min mor
bestemte, og det blev nr. 8, som vi kaldte
Cottagehuset.

Syv små røde sommerhuse
Oprindelig var Cottageparken et lyngområde,
hvor man fra en bakketop kunne se Kattegat, og
området havde dengang næsten ingen træer.

Dette skønne landskab havde murermester 
Ritzau & hustru fået øje på og købte det.
De havde set en begyndende mangel på som-
merhuse til udlejning til de mange nye sommer-
gæster, der kom til Rørvig. De plantede nåletræer
og i 20'erne opførte de syv små røde sommer-
huse, der alle var ens.Alle havde et toiletskur
med spand, der skulle tømmes, og der var vand-
pumpe fra en brønd i køkkenet. Der var ingen
elektricitet i husene, kun petroleumslamper. Der
var hverken pejs eller ildsted til opvarmning af
husene, og man måtte vaske sig udenfor eller i
køkkenet. Madlavningen foregik i mange år enten
i køkkenet eller udendørs ved et lille komfur
eller sprit/primusapparat, før man senere gik
over til flaskegas eller el.

Husene var kvadratiske og bestod af et stort
rum med en stor slagbænk i hele stuens bredde
og et indbygget skab med hylder til porcelænet.
Der var fire ens små rum i hvert hjørne af huset,
alle med skydedøre for at spare plads, og der var
udgang til grunden gennem en fløjdør, der kunne
åbnes helt, således at man rigtigt følte sig nær
naturen.

FFøørr  11993366  oogg  nnuu  22001111
SSllaaggbbæænnkk  oogg  ddeenn  ppllaaddssbbeessppaarreennddee  sskkyyddeeddøørr  sseess  hheerr  bbeevvaarreett..
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Et af de fire små rum var indrettet til et
lille køkken med udgang til grunden gen-
nem en halvdør(stalddør), i gulvet var
der en lem, hvor der var monteret en
zinkkasse, man kunne holde ting kolde i
(datidens køleskab), og der var også et
indbygget stort fadebur (køkkenskab).
De tre andre rum var indrettet som
soverum til to personer med køjesenge,
indbygget klædeskab og et servanteskab,

der var fremstillet af de for hånden værende
materialer, brædder og OMA margarine kasser.

Senere, da to andre familier indgik i ejerskabet af
Cottageparken, blev der yderligere opført otte
forskellige sommerhuse, således at der nu var
femten sommerhuse til udlejning.

Husene fik husnumre i den rækkefølge, de blev
opført. (Disse er senere blevet ændret, idet post-
væsnet ikke kunne finde ud af, at nr. 2 var i den
ene ende, og nr. 1 i den anden osv.). Ejerne
besluttede på et tidspunkt, at alle ejere skulle
medbringe deres husnummer på generalforsam-
lingen, for at man her kunne bytte dem med 

hinanden, således at postvæsnet kunne finde ud
af rækkefølgen på sommerhusene.

Pandekagehuset og familien Ritzau
Min familie og jeg kendte godt Cottageparken,
før vi blev ejere, idet et af husene, som nu ligger
på Rådyrvej 3, var Pandekagehuset, hvor man
kunne købe kaffe/te og æbleskiver/pandekager.
Der kom mange mennesker og nød deres kaffe
her. Vi børn kunne få to gratis æbleskiver eller
pandekager, hvis vi kom med en cykelkurv fyldt
med store grankogler, som vi havde indsamlet i
skoven ved stranden, og nogen gange fik vi en
sodavand i stedet for af værten.

Familien Ritzau startede med at udleje sommer-
husene, efterhånden som de blev opført, og det
var både til familier og firmaer f.eks. Gentofte
Amt Sygehus Personaleforening og
Personaleforeningen i Politikens Hus.
Denne udlejning foregik i mange år frem til mid-
ten af 1950. (Der fortælles, at lejen pr. sommer-
hus pr. sæson dengang var 600 kr.).

Fru Ritzau var da blevet enke, og hun kunne ikke
længere magte at passe udlejningen. Hun måtte
derfor meddele de faste familier, som havde lejet
husene hos hende år efter år, at det nu var slut,
og hun måtte sælge dem. Hun ville selv beholde
et, således at hun stadig kunne nyde sommeren
og naturen i Cottageparken. Hun boede på
Toldbodvej i et hus, som hendes mand selv havde
ladet bygget. Det sommerhus, hun havde valgt
som sit eget, var det nuværende nr.13, som var
et af de første syv oprindelige huse.

Sammenholdet var stort i Cottageparken, man
hjalp hinanden, når der skulle bygges ud og gra-
ves, når man fik vandværksvand/toilet og el ind-
lagt, og når der skulle fældes træer. Dette sam-
menhold er der stadig, og mange af sommerhu-
sene er gået i arv, så man kender hinanden godt.

11
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Man passer på hinanden
-  og ser efter husene, når ejerne ikke er der.

Cottageparken er en af de første udstykninger i
Rørvig, og i dag er der ikke mange af de oprinde-
lige huse tilbage.

Området har bevaret det åbne landskab. Der er
ingen hække eller hegn mellem grundene, og de
smalle snoede grusveje med to hjulspor og græs
i midten, sørger man for, ikke lider nogen over-
last og derved forsvinder.Træerne, som familien
Ritzau plantede, er nu blevet høje, men man for-
nemmer stadig det smukke og bakkede naturom-
råde, som var her engang.

Cottageparkens historie 

44..  PPaannddeekkaaggeehhuusseett,,  ooggssåå  kkaallddeett  MMiiddddaaggsskkøøkkkkeenneett,,  
hhvvoorr  ffrruu  RRiittzzaauu  sseerrvveerreeddee  mmiiddddaaggssmmaaddeenn..

11..  CCoottttaaggeehhuusseett  nnrr..  88,,  ssoomm  ddeett  sseerr  uudd  ii  ddaagg  
--  eett  aaff  ddee  ssiiddssttee,,  ddeerr  eerr  ttiillbbaaggee..
22..  CCoottttaaggeeppaarrkkeenn  bbeevvookksseett  mmeedd  llyynngg,,  ccaa..  11993366..
33..  DDeenn  ggaammllee  vvaannddppuummppee  --  nnuu  kkuunn  ttiill  ppyynntt..
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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. . .

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
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MMØØLLLLEEBBAAKKKKEENN 1111
44558811  RRØØRRVVIIGG
TTLLFF..  5599  9911  9911  8822

www.malerhn.dk 

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

Vikingeskib fra Roskilde på besøg.

Det summer af liv 
ved Lodshuset på havnen.
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Sommeren er gået med skiftende vejr, men det
har dog ikke afholdt de mange feriegæster fra at
besøge Rørvig Havn og Lodshuset. Det er som
om, antallet af besøgende stiger for hvert år. Har
man først forelsket sig i Rørvig og den skønne
natur, er sommerferie nemlig lig med Rørvig, og
generation efter generation følger efter.

I Lodshuset er der i efterårsferien nedsatte
priser på udvalgte varer.

Åbningstider i efterårsferien:

Lørdag og søndag 15. - 16. oktober
Lørdag og søndag 22. - 23. oktober 
Alle dage kl. 11.00 - 13.00

Jul på havnen 18. december kl. 15.00 - 16.30

SIMON CHRISTIANSEN
ARKITEKT MAA

TELEFON 33 322 433

ÅBNINGSTIDER:

Fra 1. sept. - 31. dec. 2011
åben torsdag - søndag
Bordbestilling anbefales

Lukket:
Januar, februar og marts

Åbner igen til Påske 2012



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

MMaaxx  AAkksseellbboo
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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Majken Zoëga er et menne-
ske, som leger med den æste-
tiske side af livet. Hun udfor-

drer det visuelle i en blanding
med vores alle sammens ibo-

ende vaner, tanker og ikke
mindst ligheder.

De fleste mennesker tænker
på sig selv som en isoleret og
unik personlighed, men er vi

det? Eller er vi måske et pro-
dukt af alle andre og hinan-

den? Vi kopierer de andre, vi
kæmper med at være unikke,

samtidig med at vi følger
trends, flertallet eller det

medieskabte.

Hvem er vi hver især? Majken
Zoëga arbejder med histori-

er, visuelle oplevelser, følelser
og ligheder eller skævheder i

os alle.

Malerierne byder beskueren
op til en fremmed, men allige-

vel kendt virkelighed. De
vækker os, de provokerer os,

de glæder os, de larmer, de
beroliger. De fortæller os,

hvem vi er.

www.majkenzoega.com

M a j k e n  Z o ë g a
eenn  rrøørrvviigg  kkuunnssttnneerr

27



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.


