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Kære medlem

Nu hvor foråret står for døren, er det tid til at kigge tilbage
på, hvad der er sket hen over vinteren.

Lokalplanen for Rørvig By er blevet vedtaget, og det var et
enigt byråd, som stemte planen igennem, da byggefeltet i
Lodsolder-mandsgårdens have var blevet slettet.Vi kan være
tilfredse med den vedtagne lokalplan, som kan hentes på kom-
munens hjemmeside.Vi er i foreningen glade for, at der til sidst
blev lyttet til de mange kommentarer, der blev indsendt i for-
bindelse med høringsfasen. Nu er det næste spørgsmål: Hvad
skal der ske med Lodsoldermandsgården? - Bliver restauran-
ten åbnet igen? - Kan der findes aktiviteter, som ejendommen
kan rumme, eller bliver den ført tilbage til privatbolig? Disse
spørgsmål står åbne.

Odsherred Kommune har igangsat arbejdet med en helheds-
plan for Rørvig Havn og har i denne forbindelse indgået et
samarbejde med Arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard. Planen
lægges i tæt dialog med de mange foreninger, erhvervsdrivende
og andre interessenter, der er knyttet til områdets udvikling.
Det er et spændende arbejde, og foreningen har naturligvis
sagt ja til at deltage og komme med ideer til havnens fremtid.
Når der kommer gang i processen, vil vi orientere om den på
hjemmesiden.

En del af de bevaringsværdige ejendomme i den gamle bydel
har skiftet ejere, og der er flere byggeprojekter i gang.Vi føl-
ger dem, og vi glæder os over, at husene bliver sat i stand, og
at der bliver taget vare på dem.

I løbet af sommeren vil vi igen i år være at finde i Lodshuset
på havnen, og medlemmer og andre interesserede er velkom-
ne til at kigge forbi.

På gensyn.

Henrik Larsen
Formand

www.bevarrorvig.dk

Bestyrelsesmedlem
Lotte Kappel-Boysen,Vestergade 21
4581 Rørvig - Tlf. 29 99 36 36
lotte.kappelboysen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Ove R. de Klauman, Gaudebjergvej 26, Nakke
4500 Nykøbing Sj. - Tlf. 59 91 84 78
oveklauman@gmail.com

Suppleant
Hans Normann,Vestergade 4
4581 Rørvig - Tlf. 23 32 31 69
hnormann@post5.tele.dk

Bygningskonsulent
Bjarne Østrup,Toldbodvej 66
4581 Rørvig - Tlf. 59 91 84 91
bjarne-ostrup@privat.dk

Kasserer
Bjarne Langkilde, H.P. Hansensvej 13
4500 Nykøbing Sj. - Tlf. 28 55 44 00 
b.langkilde@cdnet.dk



4

rr ee ss uu ll tt aa tt oo pp gg øø rr ee ll ss ee   ff oo rr   rr ee gg nn ss kk aa bb ss åå rr ee tt   22 00 11 11rr ee ss uu ll tt aa tt oo pp gg øø rr ee ll ss ee   ff oo rr   rr ee gg nn ss kk aa bb ss åå rr ee tt   22 00 11 11

iinnddttææggtteerr 22001100

Kontingenter ----------------------------------------- kr. 47.550,00            ( 36.580,00 )
Gaver -------------------------------------------------- kr. 1.245,00            ( 2.290,00 )
Varesalg ----------------------------------------------- kr. 11.592,00      ( 8.126,50 )
Fortjeneste Postkortbog --------------------------- kr. 0,00      ( 225,00 )
Fortjeneste Sommerhusbog ----------------------- kr. 0,00     (     932,00 ) 
Annoncer i bevar rørvig ----------------------- kr. 21.200,00      ( 14.100,00 ) 
Renteindtægter -------------------------------------- kr 1.427,02      ( 436,32 )
Bidrag for SuperBests salg af Rørvig-vin -------- kr. 0,00      ( 1.650,00 )

Indtægter i alt ------------------------------------- kr. 83.014,02      ( 64.339,82 )

uuddggiifftteerr

Porto -------------------------------------------------- kr. 10.179,45      ( 8.138,05 )
Bankgebyrer ------------------------------------------ kr. 735,00 (     776,00 )
Bestyrelsesmøder og generalforsamling --------  kr. 4.686,65      ( 8,681,05 )
Kontorartikler m.v. ---------------------------------- kr. 7.700,60      ( 2.868,80 )
Kontingenter ----------------------------------------- kr. 275,00      ( 250,00 )
Repræsentation -------------------------------------- kr. 1.658,20      ( 912,00 )
Annoncering af aktiviteter m.m. ------------------ kr. 1.849,50    ( 1.173,75 )
Reklamer ----------------------------------------------  kr. 0,00      ( 1.856,25 ) 
Hvervebrochure ------------------------------------- kr. 0,00       ( 1.856,25 )
Tryk af blad ------------------------------------------- kr. 26.733,75      ( 26.845,00 )
EDB ---------------------------------------------------- kr. 790,75       ( 4.130,89 )
Årets plakette ---------------------------------------- kr. 1.425,00      ( 0,00 )
Øvrige udgifter -------------------------------------- kr. 0,00 (     571,93 )
Inventar ----------------------------------------------- kr. 568,50      ( 768,00 )  
Varekøb ----------------------------------------------- kr. 15.313,10     ( 9.281,00 )
Tilskud til bustur ------------------------------------ kr. 0,00     ( 6.112,75 )
Kodaafgift --------------------------------------------- kr. 0,00    (  280,50 ) 

Udgifter i alt --------------------------------------- kr. 71.915,55     ( 74.502,22 )
Overskud/underskud kr.+ 11.098,47 (-10.162,40 )
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bbaallaannccee  3311..  ddeecceemmbbeerr  22001111bbaallaannccee  3311..  ddeecceemmbbeerr  22001111

aakkttiivveerr

Kassebeholdning ------------------------------------ kr. 1.703,82        
Girokonto ------------------------------------------- kr. 175,42
Danske Bank ----------------------------------------- kr. 49.618,70
Garantkapital Sparekassen Sjælland ------------ kr. 30.000,00
Sparekassen Sjælland ------------------------------ kr. 210.646,44
Tilgodehavender ------------------------------------ kr. 400,00             kr. 292,544,38
I alt ---------------------------------------------------------------------------------- kr. 292.544,38   

ppaassssiivveerr ---------------------------------------------------------------------------   kr. 0,00

Fri kapital

Saldo 1. januar 2011 ------------------------------- kr. 144.727,80
Overskud 2011 ------------------------------------- kr. + 11.098,47     kr. 155.826,27      
I alt ---------------------------------------------------------------------------------- kr. 155.826,27

Bygningsbevaringsfond

Saldo 1. januar 2011 ------------------------------- kr. 135.578,11
Gaver ------------------------------------------------- kr. 1.140,00          kr. 136. 718,11
I alt ---------------------------------------------------------------------------------- kr. 292.544,38

Rørvig, den 29. februar 2012

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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ssaammttiiddsskkuunnsstt
- midt ude i det åbne landskab 
i Odsherred.
Velkommen til den 33. 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 26. maj – 16. september 2012.

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

Odsherred cykeludlejning 
Nordstrandsvej 107 
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 59 93 72 16

Øvrige udlejningssteder:

Rørvigcentret A/S, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig, Tlf. 59 91 88 44
VisitOdsherred,Algade 43, 4500 Nykøbing Sj., Tlf. 59 91 08 88

Minigolfen på Rørvigvej, Rørvigvej 219, 4500 Nykøbing Sj., Tlf. 59 91 44 37
Serviceværkstedet ApS, Egebjergvej 241, 4500 Nykøbing Sj., Tlf. 59 30 24 54

Rørvig VVS, Nørrevangsvej 23, 4581 Rørvig, Tlf. 59 91 94 74
Nykøbing Sj. Havn, Korvetvej 15, 4500 Nykøbing Sj., Tlf. 59 91 00 77 

Rørvig Havn,Toldbodvej 86, 4581 Rørvig, Tlf. 59 91 93 36 
Burgerhjørnet, Smidsholmvej 2, Hønsinge Lyng, 4560 Vig, Tlf. 59 31 62 51

Kastanielys, Søndervangsvej 39,Yderby, 4583 Sjællands Odde, Tlf. 59 32 69 31
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- i Rørvig Sognegård, Søndervangsvej 45, 4581 Rørvig
med dagsorden ifølge vedtægterne.

Udover selve generalforsamlingen byder aftenen på et
indlæg af Thor Pedersen, tidligere formand for
Folketinget og bosiddende i Nakke.

Vi er sikre på, at det bliver en både hyggelig og inter-
essant aften, hvor Bevaringsforeningen desuden byder
på kaffe og kage.

Vel mødt
p.b.v.
Henrik Larsen
formand

Generalforsamling
Lørdag d. 18. august kl. 19.30 afholdes ordinær generalforsamling

Åbningstider i Lodshuset

Lodshuset holder åbent 11.30 - 14.00 
alle søndage fra 24. juni til og med 5. august.

Kig forbi og få en snak med foreningens bestyrelse 
og se udvalget af varer til salg.



En del af Rørvigs charme er de mange
gamle huse, heraf mange med stråtag.
Men charmen er også de mange stier og
kig mellem husene. Husene afspejler de
generationer, som har levet i dem, og det
præg, det sætter på bygningerne. Også
gamle huse, der ikke er autentisk origina-
le, giver kolorit og sætter præg på det sær-
lige Rørvig-miljø.

Et sådant hus er huset på Toldbodvej 70, af
mange kendt som Uhlendorffs hus eller
Uhlendorffs gård, for en lille gård er det.
Staldlængen står således næsten urørt gennem
100 år, og dog kan man alligevel se generationer-
nes behov afspejlet, da der nu i nyere tid er ble-
vet plads til et rum til oliefyr i den ene ende.
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Balletmesterens
sommerbolig

Af: Svend Kirkegaard-Sørensen
Foto: Privat eje og Lola Berg



Det særlige ved denne ejendom er, at
den kun har haft to ejere i mere end
100 år. Huset er formentligt fra den
første halvdel af 1800-tallet, da det
figurerer på et af Geodætisk Instituts
kort fra 1851. Heraf kan det ses, at
det er et af de ældste huse ved
Rørvig Havn.

Balletmester Gustav F.J. Uhlendorff
købte i år 1900 ejendommen af
Laurine Christensen (kaldet Laurine
strømpestrikkerske eller uldstrikker-
ske). Hun blev efter aftale boende i
huset i ca. 5 år. Herefter købte hun
en grund ved Højsandets fodboldba-
ne, hvor hun fik opført et hus, der
eksisterer endnu.Ældre Rørvigboere
kan måske huske, at der engang var
en iskiosk der.
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Udsigt til fjorden fra gavlen på 1. sal Huset set fra Toldbodvej



Gustav Uhlendorff var en del af den
kunstnerkoloni som i slutningen af
1800-tallet og i begyndelsen af
1900-tallet havde deres sommerud-
foldelse i Rørvig. Uhlendorff var kgl.
balletmester fra 1920 til 1928. Efter
sin tidlige pensionering i 1928 flytte-
de han og hustruen Ellen permanent
til Rørvig. Så hvad der startede som
en sommerbolig, blev nu til en hel-
årsbolig.

Uhlendorff var et kunstnerisk men-
neske, som satte sit præg på det
indre af huset med små malede
dekorationer. På hjørneskabet i
husets såkaldte bondestue har han
således afbilledet sin kærligheds-
historie med hustruen Ellen.

Uhlendorff var en af de prominente
Rørvig-borgere, som fik besøg af
Kong Christian d. X og dronning
Alexandrine samt de to prinser
Frederik og Knud, når det gamle
kongeskib Dannebrog på sommer-
togt lå til ankers ud for Rørvig.
I gæstebogen "Uhlereden", som han
selv kaldte huset, er de prominente
gæster indskrevet.

Mens Uhlendorff ejede huset, fik
han tilføjet en tilbygning med en
markant pejsestue/bibliotek til det
oprindelige, mere beskedne længe-
hus. Pejsestuen er uden vinduer
mod syd til haven og fjorden, noget
der ellers i dag ville være en selvføl-
ge. Det var formentligt også på
dette tidspunkt, at der tilføjedes et
trappehus og en karnap ud mod
haven.

Balletmesterenssommerbolig
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Husets østvendte gavl



Staldlængen afspejler dati-
dens liv med plads til to
små heste og en lille heste-
vogn. Desuden et lokum
med spand. I sydenden af
staldlængen ligger
Uhlendorffs værksted, som
han bl.a. brugte til bogind-
binding, hvilket han var gan-
ske habil til. Det hele står
som dengang. Lokummet
dog uden spand.

I nordenden af staldlængen
viser den nye tid sig. Her
er der som sagt indrettet
rum til oliefyr, og en skor-
sten er ført op gennem
stråtaget.Ved denne ende
ligger også den gamle
brønd, som er kastet til.
Huset har i dag naturligvis
vand fra Rørvig Vandværk.

11

Husets tilbyggede karnap mod haven Idyllisk indgang til køkkenet

Facaden mod nordStaldlængen med vognport
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Vandværket er introduktion til mine forældre, som
købte huset efter Uhlendorffs død i 1962. Indtil da
havde familien sommerhus på Enebærvej på
Jagtborg, som området hedder. Huset havde de
købt i 1941.

Det var en kreds af sommerhusbeboere fra dette
område, bl.a. min far civilingeniør L.C. Sørensen,
advokat Børge Thisted samt ingeniør Juhl, der var
med til at etablere det moderne Rørvig Vandværk i
1950'erne.Vandtårnets karakteristiske profil var
min fars ide. Det var et ganske ambitiøst projekt at
få vandværksvand så langt ud i sommerhusområ-
derne, når man husker på, at Trolleskoven først da
var under udstykning, og mange områder, hvor der
i dag er sommerhuse, hverken var udstykket eller
bebygget.

Familiens plan med at overtage Uhlendorffs hus var
en modernisering m.h.p. at flytte derop, når min far
gik på pension. Midt i dette arbejde, og mens min
far stadig var formand for Rørvig Vandværk, døde
han imidlertid pludseligt allerede i 1967, og i 1968
flyttede min mor Marie Sørensen permanent
herop.

Balletmesterens
sommerbolig

1.
Balletmesterens andre kunstne-
riske evner kommer her til
udtryk i trappeløbet til 1. sal

2.
- ligesom på hjørneskabet i
bondestuen, som er bemalet
med Uhlendorffs kærlighedshi-
storie til sin hustru

3.
Karnappen med udsigt til
haven og fjorden

1

2 3



Hun boede der til sin død i 2005, hvorefter jeg
overtog det som arv i 2006.

Efter overtagelsen i 1963 forestod der en nødven-
dig modernisering. Der var således ikke noget ba-
deværelse i huset, men dog et fritstående træk og
slip midt i et værelse. Køkkenet var meget spar-
tansk og kun med et lille brændekomfur, som fin-
des endnu og fortsat virker. Muligvis har der også
været flaskegas. I det ydre skete der ikke mange
forandringer. En faldefærdig altan på østgavlen blev
fjernet, en havedør flyttet, og som nævnt blev der
indlagt centralvarme med dertil knyttet fyr og
skorsten. Indtil da havde der været kakkelovne til
opvarmning.Af disse er der bevaret en gammel,
prægtig støbejernsovn i havestuen, hvilket gav et
betydeligt, levende varmesupplement i de kolde
vintre, mens Marie Sørensen boede i huset.

Indvendigt blev der installeret badevæ-
relse og et spisekøkken med elkomfur.
Da jeg overtog ejendommen i 2006, blev
det indvendige nænsomt renoveret med
lyse farver og afhøvlede gulve. En gen-
nemgribende renovering af den østlige
del af taget gav mulighed for at moderni-
sere soveværelset med loftet ført til kip
og udsigt til havnen.

Det gamle haveanlæg med stier og
hække er nu afløst af en stor græsplæne
med enkelte gamle frugttræer bl.a. et
stort valnøddetræ. En lille rest af skov-
bund fra den gamle have findes stadig
med både hvide og gule anemoner.
Udsigten til fjord og havn er genetable-
ret i god forståelse med naboerne.
Den store grund er med til at bevare
det særlige Rørvig-miljø. Dette passer
godt med den nye lokalplan, som netop
har til hensigt at forhindre en uheldig
fortætning af det gamle Rørvig.
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4.
Flot lysindfald fra det 
småsprossede vindue 
i pejsestuen mod vest

5.
Ildstedet 

- en smuk detalje i entréen

6.
Husets smukke varmekilde 

fungerer stadig på bedste vis 4

65



Historien om fiskehandler Ejnar Hansen 
fortalt af hans søn Harald Martin Hansen

Min far Ejnar Hansen blev født i 1911 og vokse-
de op i det lille Fiskerhus på Skansehage Hede i
en søskendeflok på elleve. Han var bror til Svend
Hede Hansen, der har skrevet En fiskerdreng fra
Rørvig og En fiskerdreng fortæller. Min far var
fisker og arbejdede også ved Sandflugtplantagen.

Efter sin konfirmation sejlede han på langfart
som matros, men efter nogle år, ca. 1935, gik han

i land og fulgte i sin fars fodspor som fisker.
Han startede med at køre ud til egnens beboere
på sin budcykel, hvorfra han solgte sine fisk. På
en af disse cykelture som fiskehandler mødte han
Gerda, som var ung tjenestepige i et større som-
merhus på Kirkevænget. Gerda var fra Norge. De
blev senere gift og fik en pige og tre drenge,
hvoraf jeg altså er den ene.

I 1940 byggede han på Rørvig Havn den første
fiskeforretning, som var et lille træskur på molen
(der hvor børnene i dag fanger krabber),

14

FFiisskkeeffoorrrreettnniinnggeenn  ppåå  RRøørrvviigg  HHaavvnn

Foto: Privat eje

Postkort fra 1954 med fiskehandlerens
udsalg på broen
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25 meter fra Lodshuset. Fiskene fangede
han tidligt om morgenen, hovedsageligt
fladfisk, men også sild og torsk. Fladfiskene
kom i et hyttefad, som lå to meter fra
butiksdøren, og når kunderne ville købe
dem, blev hyttefadet hejst op til vandover-
fladen. Det ønskede antal blev derefter
fanget med en kajs, hvorefter de blev flået
og leveret over disken.

Omsætningen steg i den lille forretning, og
på et tidspunkt var han nødt til at købe
fisk af andre lokale fiskere i Rørvig samt af
O.W. Jørgensen i Hundested. Om somme-
ren blev det endvidere nødvendigt at
ansætte nogle af de lokale fiskere til at
hjælpe i forretningen.

I ca.1955 byggede han den nye hvide fiske-
forretning, som vi kender i dag, dog i en
noget mindre udgave. Den hed Rørvig
Fiskeexport og var indrettet med køl og
frys, og det gav naturligvis mulighed for at
sælge mange forskellige fiskevarer.

Den nye hvide fiskeforretning ca. 1955

På fiskeudsalgets skilt står:
“Fiskesalg E. Hansen Tlf. 133”

Budcyklen står køreklar
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På et tidspunkt etablerede han sig med egen last-
bil, ansatte en chauffør til at hente fiskeaffald hos
Polarfisk i København og solgte det videre til
minkfarme i Odsherred. En forretning, der først
stoppede i 1962, da Højby Fodercentral startede.
I øvrigt var han også en overgang medejer af en
minkfarm i Nørrevang.

FFiisskkeeffoorrrreettnniinnggeenn  ppåå  RRøørrvviigg  HHaavvnn

Ejnar Hansens liv var og blev fjorden og havnen,
og man så ham altid gå eller cykle fra hjemmet 

på Uhlendorffs Allé 3 til havnen.
Han blev i øvrigt kaldt for Bøffen. Et øgenavn 

han fik, fordi han som dreng altid cyklede rundt 
i byen og råbte: “Her kommer Bøffen.”

(Han havde sikkert hørt om de to kendte 
cykelryttere, Bananen og Bøffen, en vegetar 

og en kødspiser, som konkurrerede om,
hvad der var bedst - kød eller grøntsager).

Her ses han en tur på fjorden ca. 1970.



I 1960 blev han udnævnt til havnefoged af
Færgeselskabet, som ejede havnen. En stil-
ling han havde frem til 1980, da kommu-
nen overtog havnen og færgeselskabet.
Senere solgte kommunen færgeselskabet
til de ansatte på færgen.

Min far blev i 1965 også udnævnt til told-
opsynsmand. Han skulle holde øje med
smuglere i området, det vil sige fra
Nakkelandet forbi Rørvig Havn og videre
rundt om Skansehage og Korshage til
Skærby strand.

I 1975 solgte han fiskeforretningen til Vagn
Petersen.
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En stolt fiskehandler foran sin 
Opel Blitz 1952

Der fiskes krabber blandt 
hyttefade og fiskekasser

En flot fangst vises 
frem i 1945



Går man en tur i det
gamle Rørvig, er det
slående, hvor ensartet
bebyggelsen er - netop
en af byens attraktio-
ner. Bygningerne er
for en stor del længe-
huse fra 1800-tallet,
oftest med facade i
gadelinien. Desuden
ser man den håndfuld
gårde, som blev liggen-
de inde i Rørvig By
efter udskiftningen.
I Rørvig var udskiftnin-
gen fuldført i midten
af 1800-tallet. De
gårde, som var flyttet
ud, blev revet ned, og
dette gav mulighed
for, at håndværkere,
fiskere, søfolk m.fl.
kunne finde sig en
grund at bygge på.
1800-tallets bygninger
præger altså det
gamle Rørvig i stor
grad. Først efter

anden verdenskrig kommer der tilsynela-
dende atter for alvor gang i byggeriet på
jord, som sælges fra de eksisterende ejen-
domme.

Der er dog en iøjnefaldende undtagelse fra dette
mønster. Kommer man ind i Rørvig ude fra
Nakke, forbi den gamle mølle (fra 1842), ser man
snart - der hvor Østergade,Vestergade og
Strædet mødes - en stor villa i røde mursten
med hvide gesimsbånd. Den ligger inde i en have
og ikke i flugt med gadelinien, som mange andre
huse i kvarteret. I et af de områder i Rørvig,
hvor der er flest bevaringsværdige bygninger fra 
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Den gamle
central

Af: Søren Ussing
Foto: Søren Ussing

Centralen
med den
smukke

gamle have
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den gamle landsby, fylder denne anderledes villa
godt i gadebilledet.

Man kan da også sige, at huset er repræsentant
for de nye tider i Rørvig. Går man nemlig hen til
husets indkørsel i Vestergade, vil man se en stor
sten, hvorpå der står "Den gamle central".

I 1908 købte den da 33-årige skræddermester
Elias Birger Kristian Rasmussen ejendommen i
Vestergade, der er beskrevet som "en enkelt
hvidkalket, stråtækt længe". Fra 1914 kunne
skræddermester Rasmussen tillige kalde sig cen-
tralbestyrer, idet såvel telegraf som telefon nu var
nået til Rørvig. KTAS (Kjøbenhavns Telefon Aktie

Selskab) oprettede nemlig en såkaldt bicentral,
som kom til at hedde Isøre central. Det kan næv-
nes, at Graudebjerggård havde Isøre nr. 1 - og
Christoffer Larsen (som drev købmandsforret-
ning, hvor der nu er SuperBest) Isøre nr. 10.Vi er
blevet fortalt, at også forbindelsen til Hesselø gik
her fra Vestergade. I en tid, hvor man hører så
meget om kobbertyverier, er det interessant at få

at vide, at der stadig skulle
ligge tykke kobberkabler i
grunden. Jeg tror, at vi lader
være med at lede efter dem,
det vil være synd at få afkræf-
tet en god historie!
Forbindelsen har lagt navn til
Telegrafvej og Kabelhus Strand,
hvor der skal have været et
lille hus, hvor kablet kom i land
fra Hesselø.

Skræddermester Rasmussen
må have været en driftig mand,
for i 1924 byggede han den
nuværende villa. Selve telefon-
centralen lå i karnappen ud
mod Vestergade.Telefonistin-
derne boede i værelser på før-
ste sal, og i stuen var der

skrædderi samt lejlighed for hr. Rasmussen, hans
fire år yngre hustru Kamilla Sofie samt deres søn
Birger. I 1947 flyttede centralen ind i naboejen-
dommen, Østergade 18. Folk, som kan huske så
langt tilbage, fortæller, at nu var det Kamilla, som
var centralbestyrer. Man kan gætte på, at skræd-
dermesteren er død.Ved salget af centralen blev
indført en klausul om, at sønnen Birger skulle
have en lille lejlighed i stueetagen af "Den gamle
central" til sine dages ende. Sidste kapitel i
historien om Isøre central blev skrevet i 1972,
hvor centralen blev automatiseret og rykkede
ind i den ikke videre interessante bygning i
Østergade 16.

Bryggerset med indgangsparti 
mod nord
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Nu lidt om huset, som altså blev bygget i 1924.
Huset er et karakteristisk eksempel på den byg-
gestil, som kaldes "Bedre Byggeskik". Formålet
for "Landsforeningen Bedre Byggeskik" (1915 -
65) var at sikre kvaliteten af nybyggeriet i landdi-
strikterne. Dette skulle opnås ved at videreføre
den nationale bygningskultur med gode hånd-
værksmæssige traditioner og i gedigne materialer,
der passede til det danske landskab og klima.
Foreningen ønskede at stimulere en folkelig
interesse for bygningskulturen og udbrede "den
gode smag" hos landbefolkningen. "Bedre
Byggeskik" stod for uddannelse af bygmestre,
foredrags- og udstillingsvirksomhed og publika-
tioner, og der blev ydet billig eller gratis tegne-
hjælp til mindrebemidlede, der ville bygge hus i
landområderne. Foreningen satte især sit præg på
byggeriet inden anden verdenskrig og i udpræget
grad i Nordvestsjælland. Karakteristiske bygvær-
ker i lokalområdet er Psykiatrihospitalet i
Annebergparken, Nykøbing Sjælland 1915 - 1921
(arkitekt Kristoffer Warming) og Grundtvigssko-
len i Nykøbing Sjælland 1917 (arkitekt Einar
Andersen).

Vi ved meget lidt om opførelsen af "Den gamle
central".Vi har ikke kunnet finde nogen oprindeli-
ge tegninger eller navn på en murer, bygmester
eller arkitekt.Alligevel er der ingen tvivl om, at
bygherren har bekendt sig til "Bedre Byggeskik".
Huset er med facader og gavle i blank mur af
blødstrøgne sten og med karakteristiske lyse
skrabefuger. Fugerne flugter altså med murvær-
ket. Facaden mod Østergade er enkel og symme-
trisk omkring en frontspids på to fag. Sydgavlen
mod Vestergade er der, hvor der er blevet leget
med murværket. Se blot karnappen, hvor omstil-
lingsbordet har været, og bryggerset, som gør
huset mindre stramt og symmetrisk, ja, endda
elegant med den bue, som taget slår her.

Idyllisk kig til huset 
fra Vestergade
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Hoveddøren er helt enkel og findes i vestfaca-
den. Det hele er bundet sammen af et klassisk
rødt tegltag og enkle hvide gesimsbånd. Huset
hviler solidt på sin sorte sokkel.

Huset har undergået en del forandringer i de
snart 90 år, det har stået her. Oprindelig har der
været et hav af små værelser, både oppe og nede
- noget man forstår, når man tænker på alle cen-
tralbestyrer og skræddermester Rasmussens
ovenfor beskrevne aktiviteter! I dag rummer
stueetagen kun et stort køkken og en dagligstue.
Desuden er der - formodentligt i 60’erne - lavet
en smuk åben pejs i stuen. På førstesalen er der i
dag fem værelser - vældigt praktisk, når der er
gæster fra nær og fjern. Op til 1972 var huset 
ejet af en arkitekt, som nok foretog den mest
diskutable forandring af huset! I den nordlige del
af vestfacaden er lavet en overdækket terrasse,
som virker ret ødelæggende på det rolige og har-
moniske udtryk, som man har tiltænkt denne
facade. Men terrassen er funktionel, og vi nyder
at sidde der, når sommervejret ikke er helt dryp-
sikkert.Til arkitektens undskyldning skal siges, at
han efter sigende ikke kunne tåle solen! Desuden
er der på et tidspunkt opført garage/udhus også i
røde sten, men knapt så elegant som huset.
Heldigvis er den ikke bygget sammen med huset.

Og så har jeg måske helt glemt det vigtigste!
Huset ligger i en stor dejlig have, hvor der er
plads til mange forskelligartede haveoplevelser.
Man må gerne fornemme, at man er i den klassi-
ske landbohave med stort staudebed, masser af
roser, urtehave og frugt og bær i så mange
afskygninger som muligt. Der er også et valnød-
detræ, som engang blev udnævnt til landets 8.
bedste i en konkurrence - slå den! Og mange
gode solpladser og terrasser er der også - alt
efter årstid, tid på dagen og vindretning.

Gartneren (og husejeren) elsker sin have og bru-
ger megen tid her. Haven udvikler sig stadig. Der
kommer jævnligt nye bede til - og nye ideer skal
afprøves. I dette forår kommer der et nyt, rundt
tulipanbed i forhaven. Har en fremmed plante
eller blomst sneget sig ind, får også den som
regel en chance - naturen må godt lege med!
Som det vist fremgår, har vi tænkt os at passe på
huset i rigtig mange år - og vi glæder os til at
fejre 100-årsdagen om 12 år!

Den gamle
central

Karnappen,
hvor omstillingsbordet 

blev betjent
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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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Byvandringer Guidet rundtur i det gamle Rørvig med 
Bjarne Østrup

Tirsdag d. 10. juli og 24. juli kl. 19.00
Varighed ca. 2 timer
Mødested:Tingstedet, Østergade/Brøndstræde

Turen går rundt i det gamle Rørvig, hvor Bjarne
Østrup vil fortælle om den gamle bydel, de gamle
huse, lokal byggeskik samt lidt om familierne, der i sin
tid boede i husene.....og så bliver der sikkert også tid
til et par gode røverhistorier.
På turen besøger vi bl.a. Rørvigs gamle mølle, hvor vi
kigger ind og ser det gamle mølleværk, som stadig er 
i god stand.

Arrangementet er gratis.

Alle er velkomne!
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SIMON CHRISTIANSEN
ARKITEKT MAA

TELEFON 33 322 433

VestNet A/S  Stenhusvej 7  4300 Holbæk  Tlf. 59 480 480 

Lokalt internet
til lave priser

www.vestnet.dk
Tlf. 59 480 480



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

Tømrer
Maskinsnedkeri

Glarmester
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Transformer Galleriet
Åbner til pinse

Anette Bay de Klauman
Graudebjergvej 26 

Nakkehage
Tlf. 59918478 

www.transformergalleriet.dk
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Ulla Vedel er født i København og uddannet på
Danmarks Designskole, hvor især gæstelærer
Takeshi Yasuda fra Japan var en af flere store inspi-
rationskilder. Bl.a. at tænke i nye retninger og
vende tanken 180 grader, som f.eks.: "Jeg skal have
en hank til min kop", men i stedet tænke: "Jeg skal
have en kop til min hank.”

I 1989 overtog Ulla Vedel og hendes mand Brydegård i
Nakke, som er en fantastisk, idyllisk gård i en landsby med
udsigt til eng og sø, en kæmpe himmel og ikke mindst 
et godt sted at fremstille og sælge keramik, som 
Ulla Vedel udtrykker det. Her har Ulla Vedel sin lille 
butik, hvor hun sælger sine brugsting.

“Jeg synes, det er spændende at arbejde med brugsting. For
hver gang jeg har arbejdet med en ting, fører den mig vi-
dere til andre ting. Det har selvfølgelig en stor betydning,
at jeg bor netop her. Mit arbejde har udviklet sig sammen 
med området og de mennesker, der kommer her og kø-
ber mine ting. Mine kunder har tit nogle gode bemærknin-

ger eller en god idé, de   
lufter. Det er godt 

med vide hori-
sonter.”              
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Med den grønne tallerken var
ønsket om at skabe et blødt
udtryk, som passer til koppen.
Koppen er klassisk i sin 
form, men hånddrejet 
fremstår den med et 
andet og mere le-
vende præg.
Kanden fremstilles 
også i den grønne 
nuance og passer 
til det hele, vand, vin 
og blomster




