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Om Annie Brydegaard Danielsen

Annie blev født i 1951 på Brydegaard i Nakke, som den ældste af Daniel og Else Danielsens 3 piger. 

Hun flyttede fra slægtsgården i 1969, og gården blev solgt i 1978. Men selvom hun flyttede først til Vig og
senere til Holbæk, følger hun den dag i dag med i, hvad der sker i Nakke - Rørvig sogn og omegn.

Annie har det som en svamp: Hun suger alt til sig. Med alle sanser. Hun er interesseret i mennesker. Deres
vilkår, deres liv og historier.

Det kombineret med hendes historiske interesse og uddannelse som lærer og museumsassistent, gør det
interessant og spændende at læse om hendes barndoms hjemegn.

Forord
Jeg tror ikke, at der er mange børn, der har haft en så dejlig barndom med op og nedture, der giver livsappetit,
som jeg! Jeg har gået rundt med en usynlig rygsæk, hvori jeg har samlet indtryk og oplevelser sammen. Roder
jeg i den, kommer minderne frem i en tilfældig rækkefølge, en for en, fra mit barndomshjem på Brydegaard og
alle de andre ejendomme med folk jeg kendte på Nakkelandet.



Nogle personer var selvstændige landmænd, kogekoner eller fiskere. Andre mænd og kvinder var ansat hos
bankdirektør With, Irma-Olsen, Topsøe, Tuxen, Rosenstand, Vogt, Kaj Jensen & Gunnar Nu Hansen eller på
Hovvig, feriekolonien Enebærgården, Andefarmen, pensionater, Missionskurstedet, statshospitalet SNS, Rørvig
Kommune, Alderdomshjemmet, håndværksmestrer, Rørvig Maskinstation, Sygeplejeforeningen eller Rørvig
Sogns Kontrolforening. Børn havde fritidsarbejde på gårdene, hos købmænd i Troldeskoven og Nakke, i
iskiosker, Svinninge og Billesborgs mælkeudsalg eller som avisbud.

Tiden var en anden end i dag. I 1950-60’erne var sammenholdet i behold i familierne, og Danmark havde en
stærk og meningsdannende kraft i foreningslivet, fagforeninger og andelsbevægelsen. Den ny sogneskole,
biblioteket og sognegården med tilbud om deltagelse i idræt, sykurser, sang, foredrag lå i Mellemleddet midt
mellem sognets to byer Nakke og Rørvig.

I Nakke var der endnu fattighus, skole, andelsfrysehus, andelsmejeri, andelsvaskemaskiner, smedje, købmand
og børstenbinder. Kunstnere, mælkemand, ostemand, fiskemand, slagter og bager kom og tilbød deres varer.
Når der var brug for en murer, tømrer, blikkenslager og tækkemand, så kom en fra Rørvig og udførte arbejdet.

Skulle der købes noget, vi ikke kunne få i Nakke, så gik turen til Nykøbing på cykel, i hestevogn eller med
rutebil. Det var i Nykøbing, apotek, boghandlere, sadelmager, Schou, Burgaard-Jensen, Frost Hansen og
Holger Dams forretninger lå, og læger og tandlæger boede. Det var også i Nykøbing slagteri, foderstofhandel,
destruktionsanstalt, ægpakkeri, biograf og realskolen lå. Udflugter foretog man til Rørvig Havn, Korshage,
Dybesø og Kattegat. De største begivenheder var det årlige dyreskue og asfaltbal i Nykøbing.

Mange har lagt øre til min snak og sagt. ”Hvorfor skriver du det ikke ned?” Det begyndte jeg så på i 2009. Men
hurtigt blev jeg klar over, at jeg måtte have fat i venner, bekendte og skolekammerater igen for at få mere
præcise oplysninger. Jeg fik kontakt til omkring 109 personer, plus personale på danske museer,
kunstudstillinger og lokalhistoriske arkiver. Vi har brevvekslet, mailet og besøgt hinanden. Vi har snakket
alvorligt og grint over alt det, som vi har oplevet sammen.

I min beretning med udgangspunkt i historier fra Nakke til verden omkring beskriver jeg historierne, der består af
enkeltberetninger fra 1700’tallet og op til i dag. I sagens natur indgår der også mange anekdoter og
overleveringer, som jeg har fra mine barneår.

Jeg har villet give en oversigt over, hvad der var af begivenheder omkring de enkelte steder i Nakke nedover
Mellemleddet til Søndervang og Rørvig, udover Nord til Rørvig Kirke, Nakke Lyng og Nykøbing med afstikkere
til Isefjord og Hesselø. Jeg har forsøgt at få alle de hændelser med, som det var mig muligt. Derfor er personer
nævnt flere steder samtidig med andre, der også har været på stedet.

Tak til alle jer, der har været mig behjælpelig med oplysninger, dokumenter, flere hundrede fotos, postkort,
skole- og klassebilleder, regninger, tegninger, akvareller, annoncer, m.m. Hvoraf langt de fleste er private og
beskyttet af ophavsret, som kun jeg har fået tilladelse til at bringe i denne bog.

Bag i bogen er alle bidragyderes navne nævnt efterfulgt af en oplysningskode i parentes, samt en fortegnelse
over øvrige kilder og omregninger af gamle målenheder og mønter, samt et kort over Rørvig Sogn.

Annie Brydegaard Danielsen

Oktober 2018



Seriens 10 bøger kan købes på kd.ebog.dk
Bog 1 af 10 - Erindringer om Nakke By, Galbuen, Hovvig og Slottet

Om gårdenes udflytning, bønder, husmænd, håndværkere, fjernsyn for børn og fattighus - og hvordan en
andelsvaskemaskine gjorde livet lettere

Bog 2 af 10 - Erindringer fra Nakke Midtby

Om Nakke Købmandshandel, Andelsfrysehus, sognerådsformanden, Rørvigslagteren, fiskemand, brødmand,
postbud, vagabonder - og om Nakke Andelsmejeris betydning for hygiejnen 

Bog 3 af 10 - Erindringer fra Nakke By Øst

Om gadekæret, høker, skomager, hjulmand, vejmand, landmænd og proprietæren - Rørvigs Konge

Bog 4 af 10 - Skoleerindringer fra Nakke, Rørvig og Nykøbing

Fra rytterskole og sogneskole til realskole - teater, sang og musik skaber sammenhold 

Bog 5 af 10 - Erindringer om arbejdslivet på landet

Om glæder, sorger, traditioner og nissens grød

Bog 6 af 10 - Erindringer fra Nakke Vestvej, Hovvigvej, Slettemosevej og Slettehøjvej

Om ægmand, landmænd og by-landmænd - og elektriciteten kommer til Rørvig Kommune

Bog 7 af 10 - Erindringer fra Rishøjvej, Isøre Central og Schou Tex Nykøbing

Om fiskere, bådebyggere, landmænd, feriekoloniens kvinder og børn – og om Rørvig Sogns Sygeplejeforening
med klinik i Lindegården

Bog 8 af 10 - Erindringer fra Nakke Østvej, Graudebjergvej og Nakkehage

Om bønder og husmænd, Isefjorden og Rønnen, Skredbjerg, borggårde, pensionater, tørv og krig, pipstenen,
sommerhuse, Rørvig Husholdningsforening - og patienter fra SNS

Bog 9 af 10 - Erindringer omkring Nord, Oddermosen, Søndervang og Rørvig By

Om Hedemanden, gårde og husmandsbrug, sankeret, krigen og foreningslivet, mælkedreng på Billesborg - og
udflugter til livet på Hesselø

Bog 10 af 10 - Erindringer fra Nakke Lyng, Trolleskoven, Rørvig og Nakke Skov

Livet omkring Sognegården, biblioteket, idrætsforeningerne, maskinstationer, kirken, Alderdomshjemmet -og om
klapjagter, juletræsfester, fastelavn og Asfaltbal i Nykøbing



Nakke Forsamlingshus
I 1893 var anskuelsesundervisning og gymnastik blevet en fremskudt del af sommerundervisningen på Nakke
og Rørvig skoler. Det smittede af på eleverne, der som voksne blev en del af en kreds af højskoleinteresserede,
som på et møde på Nakke Skole stiftede ”Andelsselskabet Rørvig Sogns Øvelses- og Forsamlingshus til
afholdelse af møder, legemsøvelser, foredrag, husflid, fester og lignende”. På mødet blev naturligvis drøftet
forsamlingshusets placering. Rørvigboerne ville ikke tage helt til Nakke for at komme i et forsamlingshus, når
man kunne leje kroens lokaler; men da nakkebønderne havde flest aktier, kunne der heller ikke være tale om, at
de skulle tage til Rørvig. Efter heftige diskussioner mellem de rivaliserende byer, kom Skytteforeningen, der
havde skydebane og affyringsrampe ved Skredbjerg, med løsningen midt mellem de to byer.

Nakke Forsamlingshus i Mellemleddet blev indviet i 1912 ved en højtidelighed, hvor Skytteforeningens fane blev
båret ind. Historiker H. V. Clausen beskrev det i sine topografiske skildringer ’Fra Holbæk 1917/18’: ”Midt
mellem sognets to evigt stridende byer Nakke og Rørvig ligger Nakke Forsamlingshus, et rædselsfuldt
forsamlingshus med påmalet skindende Dannebrog på gavlen.”

Det var en beskeden bygning indrettet med forstue, sal og mødelokale, samt et par mindre rum i tagetagen.
Bag huset lå en gruset plads til vogne en lille rejsestald med plads til heste. Nogen bestyrerbolig var der ikke.
Der er dog ingen tvivl om, at forsamlingshuset var til gavn og glæde. Der stemte man til sogneråd- landsting- og
folketingsvalg. Om vinteren var der naturligvis gymnastik for karle og piger. Som optakt til baller i
Ungdomsforeningen underviste frk. Karen Bræstrup i danseøvelser og folkedans. Alle ståpladser og 130
sidepladser var optaget, da amatører opførte Hostrups syngespil Den Tredje og sluttede af med at byde
publikum op til gratis sekstur.



** En omrejsende fotograf M. Mortensen kom helt fra Odder og fotograferede de unge kvinder iført deres
reformdrager i et til lejligheden opstillet atelier. Yderst tv står Line Danielsen fra Brydegaard sammen med 5
gymnastikveninder. (ABD)



** Martin Hansen skrev med pen og blæk i sin lille dagbog: ”Søndag Aften den 18. april 1916. Var vi gående til
Forsamlingshuset til Gymnastikopvisning (kl. 8). Først var der Opvisning af 14 Piger under ledelse af Lærerinde
Karen Bræstrup, Rørvig, og derefter af 17 Karle under ledelse af Gymnastiklærer Illum, der bor hos gdr. Peter
Jensen, Nakke. Derefter var der Dans for Skytte og Ungdomsforeningens medlemmer. Jeg gik Hjem kl. godt 1.
Far og Mor var gået Hjem meget før. Hvor længe Dansen varede, ved jeg ikke.” (Odsherred Lokalarkiv)



** Tove Petersen fortæller: ”Min far gik til gymnastik om vinteren i Nakke Forsamlingshus. Billedet udenfor
forsamlingshuset er formentlig fra en opvisning omkring 1920, fordi Gymnastikforeningens fane står opad
døren. De har alle modtaget et fint mærke, de bærer i en sløjfe på brystet. Det er ikke mange jeg kan
identificere, og slet ikke fra børneholdene. Bagerst række fv. nr. 2 Peter Larsen på Nakke Østvej, der senere
blev gift med Agnes, nr. 4 fv. min far Henry Larsen på Slettehøjvej, senere gift med Poula. 2. bagerste
herrerække nr. 3 fv. Laurits Nielsen fra Tranebjerggård, som rejste fra sognet, yderst th Marie Henriksen, senere
gift med Carl Larsen på Agerhøj. 3. bagerste damerække nr. 2 fv. Petra Nielsen fra Graudebjerggård, senere gift
med Christian Pedersen, nr. 5 fv. Margrethe Jørgensen i Østergade Rørvig, ugift syerske.” (Helle)

Det var Juhl-Andersens fortjeneste, at sognet fik en præstegård, og den ordinerede frimenighedspræst cand.
phil. Helge Hostrup blev ansat ved Rørvig og Nykøbing sogne. Helge Hostrup kom fra en stilling som forstander
på Ry Højskole, hvor hans kone, Astrid, havde undervist i sundhedslære, gymnastik og sang. Helge var søn af
Christiane Georgina Hauch og forfatter Christian Hostrup og havde selv skrevet skuespil og biografier, hvilket
kom sognet til gode i form af en foredragsrække om skuespiller Johanne Louise Heiberg og dramatiker
Christian Hostrups liv og gerning.

Om vinteren indøvede Helge og Astrid Hostrup komedier i forsamlingshuset. Men Helge Hostrup syntes, der var
så få komedier, der egnede sig til dilettanter, så han skrev selv en række morsomme stykker, der havde deres
urpremiere i Rørvig Sogn. Hans første amatørskuespil hed ’En verden for Sig’. Det foregik på Hesselø, hvor
pastor Hostrup prædikede og holdt eksamen for de 10 børn på øen. Lærer Hardtby gik meget op i sin rolle som
hr. Hostrup. Året efter fulgte ’Winter & Co’, som foregik i Rørvig. Publikum oplevede hele byen og færgelejets
rytme af ankomst og afsked, og drømmen om et andet liv på en halvø beskyttet af livgivende bølgeslag.

Redaktør Helge Skovmand ved Holbæk Amtstidende overværede premieren på et krimidrama, der foregår ved
sommertid i en kystby og landligger by, kort sagt Rørvig i badesæsonen: ”Det var en meget fornøjelig aften,
digterpræsten i Rørvig, Helge Hostrup og hans dilettanter, man fristes til at sige, havde beredt dem, der var
kommet til Nakke Forsamlingshus for at se Hostrups nye skuespil ’Professor & Skærslipper’. I almindelighed
venter man sig jo ikke alt for meget af en dilettantkomedie. Men her blev man overrasket for ikke at sige
forbløffet.”



** En museal fællesbillet med tog på 3. klasse fra Holbæk til Nykøbing og videre med rutebil til Rørvig og
adgang til Højsandsfesten er affotograferet af Steen Ole Clausen.

I forbindelse med balletmester Gustav Uhlendorff og kunstmaler Emil Jürs indsamlingsfest til fordel for
istandsættelse af Rørvig Naturfredningsforenings nyerhvervede mølle blev Professor & Skærslipper med alle de
lokale kræfter taget op igen til ære for sommergæsterne på Højsandspladsen. Om aftenen var der stort bal på
scenepodiet, mange forlystelser og servering fra traktørstedet på pladsen.

Efter den succesfulde fest blev Naturfredningsforeningens bestyrelse mere ambitiøs og tog imod et tilbud fra
Ivar Schmidt om at arrangere en Højsandsfest i 1930. Folk langvejsfra kunne købe fælles adgangs- og
transportbillet. Ivar Schmidt var en frodig person i sit repertoirevalg på Det Ny Teater og var den første danske
teaterleder, som gjorde noget ud af, hvad han kaldte den ydre iscenesættelse. Hagbarth & Signe havde været
opført i Dyrehaven, og den kunne overføres til omgivelserne på Højsandspladsen. Instruktøren Adam Poulsen
og skuespillere fra Det Kgl. Teater, Aalborg Teater og Det Ny Teater øvede med de lokale som statister.
Odsherreds skolebørn blev indbudt til forpremieren, og de var begejstret. Tre aftner i juli opførtes Hagbarth &
Signe med Carl Nielsens musik. Men sommerfesten blev i modsætning til den første en fiasko.

Naturfredningsforeningen, der havde stiftet gæld ved købet af Højsandsmarken, kom til at hænge på et stort
underskud. På et offentligt møde på Rørvig kro rettede S.V. Hansen og ingeniør Skærbek kraftige bebrejdelser
mod sognets beboere, der ikke havde støttet festen tilstrækkeligt, og mod sognerådet, som kun havde dækket
en lille del af underskuddet. Gdr. Carl Olsen i Søndervang blev valgt som ny formand, og ny kasserer blev gdr.
Henrik Petersen på Skelgården. Næste år fik bestyrelsen polititilladelse til at sælge lodsedler og bortlodde 2
malerier skænket af Emil Jürs. Samtidig fik foreningen støtte af Astrid og Helge Hostrup, der satte ’Der var
Engang’ op med skuespiller Gunnar Lauring og amatører. I 1935 kunne foreningen meddele, at
Højsandspladsen var betalt, og pladsen blev overgivet til Rørvig Kommune.



Rørvig Foredragsforening holdt mange godt besøgte oplæsningsaftner med kendte forfattere i Nakke
Forsamlingshus. I vinteren 1934 var rigtig mange udensogns mødt frem, da præstefrue Astrid Hostrup, lærer H.
A. Andreassen og lærerinderne Sørensen og Christensen var i ivrig diskussion af kvinders ret til selverhverv, og
de uddelte en pjece ’Hvad Dansk Kvindesamfund er, kan og vil’.

Årets fremøde slog rekord, da Rørvig Ungdomsforening afholdt fælleslæsning i Studeprangeren og la Puche
med livligt bifald af 200 tilhørere og en sving om til afrunding af succesen.

At man i det lokale kulturliv i sin tid ikke var alt for vant til koncerter, viste sig en aften den verdensberømte
solocellist Herman Sandby med sin frue som akkompagnatør skulle optræde i forsamlingshuset. På
programmet var Herman Sandbys egne kompositioner Havstemning og Ved Strandbredden; men de musiske
toner, fru Alfhild frembragte, var mildes talt forfærdelige indtil, man fandt en muserede i flyglet.

I en tid med hverken radio eller TV blev der etableret læseklubber. En klub bestod af 2-3 familier, som på skift
indkøbte en bog, som blev læst i hver enkelt familie, hvorefter man mødtes og diskuterede dens indhold og
budskab. Under et møde blev initiativet til etablering af en sognebogssamling taget. Hvert medlem købte en
bog, som kunne lånes af alle medlemmer. Hvert år blev bogsamlingen udvidet med nye medlemsbidrag. En
frivillig mand styrede indkøbet og udlånet af bøgerne, så folk kunne aflevere og låne bøger en aften om ugen i
forsamlingshuset.



** Sølvbrudeparret Astrid og Helge Hostrup. (AH)

Astrid Hostrup oprettede en sangforening, som både omfattede gamle og unge: ”Jeg mindes mange glade
aftner, hvor jeg kørte med i købmand Vilhelm Nielsens bil, og hans syngende familie blev stoppet ind i to lag
med mig og min violin i toppen. Når vi nåede forsamlingshuset, var der koldt og uhyggeligt; men snart buldrede
ilden lystigt i den gamle kakkelovn, og vi stampede og sang os til varme og drak naturligvis også kaffe. Humøret
var højt, og der var sangerglæde.”

Fodboldspillet dyrkede folk i gymnastikforeningen eller i fodboldklubben Søstjernen, der led det formastelige
nederlag at bringe sig i gæld til en af Rørvigs købmænd og måtte erklæres konkurs. I 1936 skete der imidlertid
noget i forholdet mellem fodboldspillerne og gymnastikforeningen. Bestyrer Erik Henningsen
Postfunktionærernes Feriehjem og flere andre meldte sig ud af foreningen, og samme år den 17. november
stiftede man Rørvig Idrætsforening (RIF).

Allerede året efter spillede RIF sin første fodboldkamp mod Nakke, men var ellers tilmeldt
Odsherredsturneringen. Alle kampe blev spillet på Højsandspladsen. Omklædningen var henvist til spillernes
respektive hjem eller garagen ved Feriehjemmet. I det hele taget var mange af foreningens aktiviteter knyttet til
dette sted og ikke mindst til bestyrer Henningsen, som også klarede det administrative. Badmintonafdelingen
startede i postfunktionærernes bygning, hvor spisesalen blev rammen om badmintonspillet, indtil aktiviteterne
kunne flyttes til forsamlingshuset.

Når RIF spillede udekampe, blev fodboldleder Henningsen ofte stillet overfor et problem, der heller ikke er
ukendt i dag. Han havde sine vanskeligheder med at stille hold. Sådan forstået, at han måtte rundt og hente
spillerne på diverse overnatningssteder for derefter at hente deres støvler og tøj på de respektive bopæle, få
timer før kampen skulle fløjtes i gang. Henningsen ville sine spillere det bedste, og medbragte en taske med
sodavand, der kunne købes for 8 øre flasken. Når Rørvigspillerne skulle til Jægerspris, skete det med Christian
Jensens fiskerbåd, der lagde an i Kulhuse, hvorfra turen gik med mælkebilen til Jægerspris. Resultatet af en af
kampene er endt i RIF’s 50 års jubilæumshæfte. Ikke på grund af kampens udfald; men det blev en ualmindelig
god dag for Kulhuskroen.

Til fordel for opretholdelsen af RIF afholdt man et årligt andespil på kroen, noget af et tilløbstykke. Det startede
med, at Erik Henningsen og købmand Rasmus Jensen med hest og vogn drog ud til gårdene for at hente
præmierne, gode fede landænder. Alt gik godt, lige indtil de to herrer nåede Oddermosen, Vognen væltede,
men heltene slap helskindede og bragte præmierne velbeholdent frem til kroen. RIF havde i sine første år, lige
som Venstres Ungdomsforening, mange passive medlemmer. Det var ballernes skyld. De var så populære, men
var kun for medlemmer, så var det jo om at have medlemsskabet i orden.

Skytterne meldte sig ind under RIF. Skydning på 15-m-bane foregik i begyndelsen på kroen. Når RIF
arrangerede invitationsturneringer, lånte man sig ind på en bane i Nr. Asmindrup. I 1939 vedtog RIF’s bestyrelse
at uddele en præmie til den skytte, der havde opnået det højest gennemsnitlige pointtal, og som havde afgivet
300 skud. Og en præmie til den skytte, der netop denne vinter havde afgivet de flest skud, hvilket medførte, at
det vedtoges, at der højst måtte afgives 50 skud på en aften.

Astrid Hostrup blev en meget benyttet taler og valgretsagitator og stiftede i alt 10 Danske Kvinders Beredskab.
Den 17. december 1939 stod fru Hostrup i spidsen for Finlandshjælpen ved en stor fest i Vig Forsamlingshus.
To unge mænd fra Odden blev så grebet af fru Hostrups initiativ, at de tilbød at samle ind ved at gå med en
drittel på en trillebør fra Odden til Nykøbing, hvor pengene blev talt op.  
I Rørvig blev fru murmester Andersen formand for Danske Kvinders Beredskab. Alle interesserede var
velkomne, og både nyt garn og optrævlet garn blev modtaget med glæde. Fantasien blomstrede. De strikkede
sokker og vanter til de finske soldater under den sovjetisk-finske krig 30/11 1939-13/3 1940. Derefter nød
sognet godt af kvindernes nørklerier, da de strikkede babytøj, som hjemmesygeplejersken kunne låne ud til
nybagte mødre.



** Sangforeningens venner på udflugt i 1938. Fv. Daniel, Niels Nielsen, Frida og Bent Jensen, kontrolassistent
H. P. Nielsen, Christoffer Danielsen, købmandsparret Bertha og Christian Larsen med deres datter Inger-
Margrethe i snak med Ingeborg Danielsen th. i ca. 1938. (ABD)

** Uddrag af omtale fra Nakke Forsamlingshus´ generalforsamling i 1940. (HAV)



På kong Christian X’s 70 års fødselsdag udsendte forlaget Flensteds en udgave af Dansk Folkesangbog i
lommeformat til samtlige hustande i Danmark. Det var de i stand til på grund af bidrag fra institutioner og
privatpersoner. Senere medførte stigende efterspørgsel af Kongesangbogen, at den blev genoptryk i 10 oplag
med forskellige billeder fra kongehuset. Folk havde den med overalt og erstattede meget ofte
Højskolesangbogen i forsamlingshuset.

På Nakke Forsamlingshus´ generalforsamling i krigsvinteren 1940 enedes bestyrelsen om at optage et lån til
indkøb af brændsel. Fru Hostrup havde flair for at iscenesætte det sociale samvær gennem sang, teater og fest.
Ved festlige lejligheder optrådte sangerne akkompagneret af Lise Jensen på violin. Om sommeren havde koret
og foreningens venner en fælles udflugt, hvor vognmand Niels Nielsen Rørvig Posthus arrangerede kørslen
med bus.

Sangforeningens venner var lidt af et folkefærd for sig. Under krigen, hvor benzinen var knap, hentede
vognmand Nielsen posten i Nykøbing med hestevogn forspændt to sorte heste, og om vinteren foregik turen
med kane. En nytårsaftens eftermiddag modtog den populærere Niels Nielsen meddelelse om, at der var
kommet en mystisk kasse til ham afsendt fra Hyenbeck i Hamburg. Formentlig et vildt dyr, hvorfor man gerne
ville af med den slidte kasse. Kassen blev straks afhentet på banen i Nykøbing. Ved hjemkomsten viste
indholdet sig at være et fortidsuhyre, af katte-kaninskind og et kranie af et eksotisk dyr med horn. Dyret på hjul
blev midtpunktet nytårsaften for vennerne, der skulle være sammen.

Det var ikke købmand Børge Jensen Rørvig, men en helt anden Børge Jensen, tyskerne på Nykøbing
politistation i efteråret 1944 inviterede med på Rørvig kro, hvor de kom i selskab med Gestapo. Da Olaf Elner
Andersen kom ind på kroen for at hente sin riffel til RIF’s 15-m-bane, vrøvlede Børge Jensen noget om, at den
sikkert lå på rådhuset, hvor politiet gemte så mange våben. Ingen anede noget om, at Olaf var en af
frihedskæmperne i Rørviggruppen. Kort efter forsøgte Børge Jensen sammen med nogle bekendte at hjælpe en
tysk officer til Sverige. Men det gik galt, da officeren iført Børges tøj blev taget i Aarhus, som medførte, at de
andre også blev taget. Børge Jensen kom først til Frøslev og senere til Dachau og hjem via Sverige til
retsforfølgelse i Danmark 1945. Selvom det i den grad var upasseligt og upassende at hjælpe en tysker til flugt,
var det ikke strafbart efter gældende lov.



Sognegården

** Bedre Byggeskiks Tegnehjælp skitseforslag til en Sognegård i Nakke/Rørvig sag 1344/41. (ABD)

Nakke Forsamlingshus var så nedslidt i 1941, at man påbegyndte aktietegning til et større og mere
tidssvarende forsamlingshus. Der blev nedsat et byggeudvalg bestående af sognerådsformand Christoffer
Danielsen, pastor Køster, gdr. Peter Hansen Borggård, gdr. Christian Madsen Bykærgård og gdr. Laurits
Nielsen Nørrevang. Byggeudvalget fik hjælp af landsforeningen Bedre Byggeskiks arkitekt Harald Nielsen, som
var kendt med egnen og den lokale byggeskik. Det første skitseforslag til en sognegård blev forkastet, da man
mente, det ville blive for dyrt. Men da næste skitse viste sig at være for småt, godkendte man det første.

Håndværkere fra Nykøbing fik opgaven; men på grund af krigens mangel på byggematerialer, måtte byggeriet
imidlertid ligge stille i perioder. Salen forlængedes og forhøjedes, så den kunne anvendes til badmintonbane og
opførelse af teater. Hvilket gav plads til en udendørs terrasse med hæk. I kælderen indrettedes
omklædningsrum med brusebad. Garderoben blev uændret op til en ny lejlighed med køkken, stue,
soveværelse og kontor til en bestyrer. Anretterværelset udvidedes og forsynedes med komfur, sådan at det i
forbindelse mødestuen kunne benyttes til syltekurser. Gymnastikforeningen fik større redskabsrum.



Den 10. oktober 1943 fremstod Sognegården med gule mure, brunt træværk og rødt tegltag, som et af
Danmarks smukkeste forsamlingshuse, hvis arkitekturs helhed blev fremhævet i ’Årsskriftet for Landsforeningen
Bedre Byggeskik’. Når en beboer i sognet ville leje forsamlingshuset til en privat fest, så skulle der betales for
leje af lokalet, rengøring og hjælp i huset.

** Sognegården og Laurits Petersens husmandssted på Søndervangsvej, som nevøen Thorkild drev i 1948. (IP)

Kunstneren Vilhelm Rendal-Jensens blev bestilt til at udsmykke væggene i den store sal med freskomalerier, på
en let genkendelig måde. Han udførte dem ved at male direkte på den friske puds. En teknik der indebar, at et
penselstrøg på den tørre puds ikke lod sig ændre eller fjerne, med mindre hele pudslaget blev fjernet.

I anledningen af afsløringen af Vilhelm Rendal-Jensen freskomalerier i forsamlingssalen, afholdtes et storslået
efterårsmøde i Sognegården den 30. oktober 1949. Gdr. Ejner Nielsen bød velkommen, Rørvig og Nykøbings
ungdomskor sang under ledelse af lærer Andreassen. Grosserer S. V. Hansen havde til lejligheden skrevet to
sange Livet & Kunsten og Rørviglandet, og han holdt afsløringstalen af vægmalerierne. Den anden tale blev
holdt af den unge kunstners inspirator og ven professor Elof Risebyes ved Kunstakademiet, og den lokale
musiker og malermester Christian Petersen kunne suplerer med, at ikke alle personerne på Kirkebilledet er
anonyme. Idet den mandsskikkelse med stokken på ryggen er giveren grosserer S. V. Hansen selv. Efter det
fælles kaffebord musicerede og spillede Bela Mohrs 4-mands orkester op til dans til kl. 24.



** Rørvig Kommunes to hovederhverv skildret i ’Landmanden’ og ’Fiskerne’. Efterfulgt at ’Ungdommen’ i
modsætning til ’Alderdommen’. Til sidst ’Til Rørvig Kirke’, der er gengivet i flere kunst- og historiebøger. (Tina og
Thomas)

Sognegårdens bestyrerpar Thomas Gade Jensen og Tina Semberg har fotograferet vægbillederne i forbindelse
med deres tiltrædelse i 2015: ”I 1983-86 bidrog Rørvigborgere til afdækning af de i 1955 tildækkede 2 malerier
Ungdom og Alderdom. Restaureringsarbejdet blev udført af malermester Christian Petersen Rørvig.
Freskomalerierne bliver ikke fjernet, da de er fredet. Vi ser hen til at drive Sognegården i Mellemleddet.”

Foreninger og idrætsliv i nye omgivelser
Folk mødte talstærkt op til foredrag og underholdning. Da Radioens Drengekor stod på programmet, ankom de
via Hundested, hvor en fiskerbåd ventede på dem, da færgen ikke kunne sejle. De blev advaret; men koret ville
ikke svigte. Alle blev våde. Der var dog ikke noget at mærke på opvisningen, drengene lavede et helt
regnvejrsshow ud af de sidste sange.



Gymnastikforeningen fik medlemmer fra Nykøbing. Blandt dem i 1941 var Elly fra Gram, som tjente hos
købmand Lausen i Nykøbing. I gymnastiksalen slog Kjeld Jensen fra Slettekærgård i Nørrevang flikflak, og det
endte med bryllup med Elly. Henry Jacobsen fra Sonnebjerggård driblede sig ind i hjertet på Inga, der
arbejdedes hos fru Henningsen på Postfunktionærernes feriehjem.

Efter fru Hostrup var flyttet fra sognet, overtog lærer Andreassen ledelsen af sangkoret. Koret havde fast øve
aften hver uge om vinteren, og den gode tradition med at koret underholdt ved passende lejligheder forsatte.

Rørvig Gymnastikforening fik 3 nye dygtige instruktører i frk. Inger Petersen, Ella og Jørgen Juelsgaard
Madsen. Foreningen indbød til delingsførermøde for 100 mennesker i Sognegården, hvor kaptajn Jespersen fra
Radiogymnastikken fortalte, at trods sportens udbredelse var sygdomstilfælde i høj grad forværret.

I Holbæk Amts Venstreblad den 27. oktober 1947: ”Efter et efterårsmøde om danske og svenske
højskoleforhold med efterfølgende underholdning af operasanger Erik Vest i Rørvig Sognegård skete et grimt
kørselsuheld. Da gdr. Carl Larsens hustru og gdr. Nikolaj Larsens hustru skulle køre hjem i jumbe, nåede de til
svinget i Nakke, hvor de kolliderede med en stor sten. Hvorved vognens stænger knækkede, og jumben
væltede, så begge damer blev slynget ud på vejen. De slog sig så slemt og blødte en del, så de blev kørt i
ambulance til Nykøbing Sygehus. Herfra kunne fru Nikolaj Larsen tage hjem efter at være blevet forbundet. Men
fru Carl Larsen måtte indlægges, idet hun havde fået hjernerystelse.” Om hesten kom til skade eller selv løb
hjem vides ikke; men først efter en uge kunne Marie Larsen hentes hjem til Agerhøj.

** Lærer H. A. Andreassen med violinen. Mejerist Børge Hansen står som 2. sidste mand bagerst th. I 1. række
th fru Andreassen og Mette fra Bystedet, Ella Juelsgaard er delvis skjult af Anni Larsen. Den høje mand og
kvinden i sort er muligvis Gudrun og Henning Krogh formodentlig i 1950. (Bodil)



** Gymnaster opstillet med Rørvig Gymnastikforenings fane i Sognegården sidst i 1940’erne.

Bagerst række tv. Henry Larsen Oddermosen, Thyge Nielsen Slettehøjvej, Jørgen Pedersen Rørvig, nr. 4 ?,
Gunnar, Svend Jensen, nr. 7 ? 2. bagerste række tv Eli og Ulla Pedersen Graudebjerg, Rigmor der blev gift med
Svend Jensen, Tove Jensen Rørvig, holdleder Inger Petersen Vestergade. 2. forreste række tv. holdleder
Jørgen Juelsgaard, nr. 2-5 ?, Erik Jørgensen Hovvigvej, Flemming Jacobsen. Forrest tv. Tove Larsen
Slettehøjvej, der blev gift med Arly Petersen, Margit Hansen Nakke Mejeri, nr. 3 ?, Vita Birk, Inger Riddermand
Møllebakken, Christine Jensen Mellemleddet. (Helle)

** Påsken 1947 var det halve af alle voksne i Rørvig Kommune mødt op for at se gymnastikopvisningen, hvor
stort set alle sognets børn deltog fordelt på 5 hold. På karleholdet deltog Daniel Danielsen, som her ses i et
flyvende kraftspring. (ABD)



Året 1948 blev en milepæl i RIF’s historie. Erik Jørgensen, der havde spillet sig fra Fanefjord Idrætsforenings A-
hold til De danske Idrætsforeningers 1.-hold, vendte hjem til Nakke. RIF begyndte at spise kirsebær med de
store og sendte Erik Jørgensen på fodboldkursus på Gerlev Idrætshøjskole og sikrede sig foreningens første
uddannede træner. Jørgensen forpligtede sig til på sin side til at tage sig af juniortræningen, når han fuldførte
kurset. I forbindelse med RIF fejrede 15 års stiftelse, var der foruden fodbold, gymnastik og skydning kommet
håndbold og badminton til. Erik Jørgensen gjorde et stort arbejde med at træne drenge i fodbold. Til opmuntring
til drengene overakte han en pokal til Aage Jørgensen Nakke, Jørn Jensen og Jørgen Plambeck Rørvig for flid
og god opførelse.

På grund af krigen i Europa blev der først i 1949 opført et hus i tilknytning til skydebanen på Skredbjerg og et
klubhus til fodboldspillerne på Højsandspladsen.

Rørvig Gymnastikforenings dilettanter indstuderede Gøgeungen. Premieren var med stuvende fuldt hus, og
aftenen efter var godt besøgt. Rollerne var godt besat, her må fisker Tage Møller fra Rørvig ikke glemmes.
Skønt stykket var i den mere alvorlige genre, formåede de optrædende også at få smilet frem. I replikkerne
havde et nyt ord, Skrubben, sneget sig ind, da der skulle kaldes på Møller, og bifaldet var stort. Lørdagen efter
spillede dilettanterne stykket for Odden Badmintonklub, hvor Skrubben også tog kegler i havnebyen. Tage
Møller var selv skyld i sit øgenavn, for han havde netop opfundet et effektivt vaskemiddel Skrub mod snavsede
hænder.

Kroejer Cai Dorvé var tidligere konkurrencedanser og oprettede danseskole på Rørvig kro i 1949. Den
omfattede moderne selskabsdanse, og tilmeldingen var stor. Tilmeldingen var overvældende i de følgende år fik
han hjælp af en danseinstruktør. Her skal nævnes mor og datter Vibeke og Bessie Gideon og senere frk. Munk
fra Andersen & Jensens Danseskole; men frk. Munk kunne kun undervise henover foråret.

Pigerne stod i lange fnisende rækker i deres skolekjoler overfor drengene med nypudsede sko. Ude langs med
væggen sad mødrene og røg cigaretter. Når et ægtepar skulle lære trinene, var der brug for assistance, for så
måtte parret ofte skilles ad og have hver sin instruktør, indtil trinene var indøvet. Når Rigmor og Cai Dorvé selv
dansede med, var der ingen slinger i valsen på holdet i kroens sal. Til afdansningsballet med ca. 80 børn, unge
og ægtepar om foråret, havde kroparret pyntet festligt op. Danserne iført deres fineste tøj stillede op to og to i
kroen og gik over vejen til Den Runde. Johannes Nielsens orkester spillede til opvisningen, og eleverne
dansede det bedste, de havde lært. Senere på aften blev der bragt drikkelse og smørrebrød over fra kroen, og
alle hyggede sig sammen til langt over midnat.



** Kropar og danseinstruktører Cai og Rigmor Dorvé med deres 5 årige tvillinger Yvonne og Franck i lejligheden
på Rørvig Kro i 1951. (privat foto i Bevar Rørvig 2010 nr. 2)

** Afdansningsholdet 1951 på Den Runde, hvor malermestermester Jermer havde malet den flotte og
særprægede udsmykning i loftet. Instruktør Bessie Caroline Gideon ses i bagerste række nr7 fv. Der er flere
kendte børn: Cykelhandler Olsens børn Kirsten og Ole, Annalise Hansen fra Centralen, Randi og Kaja
Weinreich Petersen, Franck og Yvonne Dorvé. (privat foto i Bevar Rørvig 2010 nr. 2)




