
ØRSLEV FRA 1850-1950 I BILLEDER OG TEKST 
 
VEJEN GENNEM ØRSLEV FRA ØST 
 
DEL 3: Fra Kirkepladsen ned ad Ørslevvej til Kilde-Hans og Bageren 
 

Fra Mari s billedsamling 

Fra Mari s billedsamling 

Udarbejdet, skrevet og præsenteret af 
Jørgen Svendsen og med god hjælp 
fra beboere i Ørslev 

Her er et dejligt postkort billede fra ca 1935 af 

kolonihaver ved siden af brugsen, omgivet af et 
hegn. Det er  brugsuddeler Peter Christensen tv 
i billedet, foran hegnet (bemærk ESSO benzin-
standeren bag ham). Peter Christensen var 
brugsuddeler fra  1. april 1913- 1940, hvorefter 
Chr. Richardt kom til (fra 1940-1955). Overfor 
brugsen lå/ligger Ørslev Smedje. 
Bilen forrest th tilhørte formentlig Carl Jensen, 
Lillevang, han efterfulgte A.Eilertsen som 
sognefoged. Gavlbygningen (5) var rytterskole 
og er nu revet ned. Den gamle forskole (6) på 
hjørnet er også borte. 
Bemærk den ny-asfalterede gade og fortovet. 

Fra Nicky Bennedsens billedsamling  

stykket med kolonihaver (1) (her er nu 
parkeringsplads og benzinstandere),  smedjen 
(2) og maskinhal len fra 1928 (3), brugs (4), 
rytterskole (5), forskole (6), forsamlingshus (7) 
samt de nyere skolebygninger hvor førstelærer 
(8) og andenlærer (9) boede.  
 
Meget har forandret sig siden 1940! 1 
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Ørslev Sogns 
Arbejderbrugsforening 

 1872-1907 

Ørslev Brugsforening 
1907-1957 

Ørslev Brugsforening 
1957-1972 

Billederne ovenfor er alle fra Hanne Nielsen s billedarkiv og stammer fra et lille hefte om Ørslev 
Brugsforening som blev fremstillet ved foreningens 100 års jubilæum.  Brugsen blev oprettet 1872. Den 
første brugs, billedet tv, blev indrettet i huset på Ørslevvej nedenfor Bagergården. Nuværende brugs 
ligger på den matrikel, hvor tidligere Kriggård lå. Brugsen fra 1972 (billedet th) er ombygget et antal 
gange, benzinstandere er flyttet, og der er etableret mere parkeringsplads. 

Fra Hanne Nielsen s 
billedarkiv 



Billederne fra Mari s 
billedsamling 

Fra Jørn 
Ellevang s 

billedsamling 

Ørslev Smedje og Maskinværksted omkr 1946 ( billedet 
taget fra  haven, smedjens bagside). Det er smedemester 
Christer Nielsen th med hat på. Drengen forrest i billedet 
hedder Knud 

Ørslev smedje, ca 1920, beliggende overfor brugsen.  Fra venstre 
smedesvend  Andersen, Johannes Petersen og th smedemester Jens 

der var 
datter af slagterm. Christiansen, Hvidebo. Johanne fik ingen børn, hun var 
til gengæld gudmor for mange i Ørslev. J P Jensen overtog forretningen fra 

(Maren Marie Nielsen).  

Der var tidligere 2 smedeforretninger i Ørslev, en på Ørslevvej og en på nuværende Svingkærvej. Smedjen 
på Ørslevvej  lå/ligger overfor brugsen . - 1. april 1939 blev smedjen købt af Smedemester Christen Nielsen, 
som kom fra Skelby, hans kone hed Inger. De fik 3 børn, som alle er født i Ørslev. Christen gennemførte 
flere ombygninger og udvidede forretningen til Ørslev Smedje og Maskinværksted . Der var op til 5 personer 
beskæftiget. I fyrrene, under krigen og de første år derefter, var en væsentlig beskæftigelse at sko heste. 
Det er hårdt og et præcisionsarbejde at smede hestesko, at tilpasse skoene til hestens hove, og at løfte en 
hest s bagben og samtidig sætte sko på den. Christen Nielsen, og en af hans svende, 

 

Fra Nicky Bennedsen s billedsamling 
Fra Vrdb. Lokalarkiv s billedsamling 

Ved siden af smedjen lå savskærer L P Larsens hus og forretning  
(han overtog forretningen fra sin far karetmager L Larsen, der døde 
1919).  Savskærer Larsen var et dygtigt menneske, som bl a tegnede 
Sparekassebygningen. Senere flyttede  snedkermester Hans 
Valdemar Hansen (hans kone hed Agnes) sin forretning hertil. Han var 
møbelfabrikant med forretning overfor  Højbo og op til 8 ansatte. Hans 
Valdemar var en dygtig snedker, men pengene  blev små og arbejdet 

- 
Længere ned ad Ørslevvej, ved siden af savskæreren, boede 

og senere hendes datter Kristine gm Marius Nielsen. 
Marius gik tilhånde på forskellige gårde og havde forstand på 

kogødsel var der 
Deres datter, Marie, 

blev gift med Aksel Andersen, Fuglgården, i Bakkebølle.  
 
Omkr. slutningen af 1963 etablerede Den Sjællandske Bondestands Sparekasse 
en kontorbygning i træ, hvor der tidligere havde været kolonihaver. Her var de til 
1968, hvor de flyttede til Stærs ejendom på Ørslevvej (se DEL 4). Træbygningen 
blev flyttet og Andelsbanken placerede en ny bygning her, som de brugte som 
filial (tidligere havde de haft lokaler i Ørslev Spare-og Lånekasse s ejendom på 
Svingkærvej, som Andelsbanken overtog september 1963). 1. jan 1990 blev 
Andelsbanken, SDS og Privatbanken fusioneret til Unibank, som fortsat havde 
filial her til juli 1992. Barakbygningen blev senere solgt og flyttet og her er nu Dagli 
Brugsens parkeringsplads og benzinstandere. 
 
På matriklen ved siden af smedjen (hvor sidst Hans Valdemar Hansen 
havde boet), blev 5. maj 1976, i nybyggede lokaler, åbnet en 
sparekassefilial (billede tv). Afdelingen blev lukket  1989 og huset  
anvendes nu til privat brug.  

Savskærer L.P. Larsens hus, ved siden af smedjen, 
billedet taget på deres guldbryllupsdag. Længere 
fremme ses huset hvor boede. 
Bemærk kolonihaverne i forgrunden af billedet 

Fra Mari s billedsamling 

Filial af Sparekassen SDS, ved åbningen 1976. 
SDS opstod i 1973 ved en sammenslutning af 3 
store regionale sparekasser. 

Fra Per Mardrup s billedsamling 



Fra Jørn Ellevang s 
billedsamling 

Fra Mari s billedsamling 

Fra Lise Pedersen s 

billedsamling 

På højre side, efter Brugsen, lå/ligger Bagergården. Her var en af Ørslev s 3 møller. Omkr År 1900 var 
Frederik Adolf  Sindahl bagermester i Ørslev (hans kone hed Dorthea). Sønnen, Søren Peter Kristian 

møllevingerne faldt ned som et 
. På det tidspunkt var Bagerm. Rasmussen ejer af møllen og Dagny Ellevang havde 

frisørsalon i vestgavlen.  Efterhånden ophørte brødproduktionen og man havde udsalg fra Masnedsund 
Bageri.... 
1940 - Ved siden af, længere nede ad gaden, lå Ørslev s første brugs, 

Elisabeth Jakobsen boede med sine 3 sønner (huset var ejet af Petrea og Niels Peter, som også boede 
der). - Overfor Bagergården, nedenfor  Marius og Kirstine Nielsen s hjem, boede  skomager Hans Larsen, 
derefter skrædderm. Petersen, og på hjørnet Hans og Kristine Petersen ved siden af kilden 

for så hørte de 
-  Ørslevvejen blev asfalteret omkr 1932/33.                                                       

Bagergården omkr. 1920, med veranda (bemærk, der er grusvej 
og el-master). Ved siden af ses og længere 

 

Affotograferet maleri (måske JLP Johansen) af Bagergården, 
med møllen. I baggrunden familien Adamsens hus på Toften 

    

Hvidebo, år 1923, hvor slagter Christiansen havde forretning.  
Senere, 1934, blev her bagerforretning, grundlagt af 
bagermester Jensen, Præstø.  Senere kom Christensen til, 
og fra 1939 lejede bager Carl Johannes Hansen forretningen 
som  han købte i 1943 

Ørslev Bageri, ca 1943. Ejer var Carl Johannes Hansen, gift med 
Josepha. De havde 4 piger. Josepha var ikke mundlam; da præsten 
(Højer-Christensen) beklagede sig over at han ikke så hende så ofte i 
kirken svarede hun 

En af hendes naboer havde fået en kæreste, hun sov 
og så kommer 

hun sent op ad formiddagen og man kan stadig se hvordan hun har 
  

Tv sko- og tøffelmager Hans Larsens hus på Ørslevvej. 
Ægteparret havde 11 børn og et adoptivbarn. I huset 
ovenfor boede Kistine og Marius Nielsen (se tidligere). 

Fra Vordingborg 
Lokalarkiv s 

billedsamling 

Fra Nicky Bennedsen s 

billedsamling 

Fra Bente Harvest s 
billedsamling 

1 

Nedenfor Hans Larsen s 
hus havde Skrædderm. 
Martin Petersen sin 
forretning (hans kone 
hed Emilie), børnene 
foran. Billede fra ca 
1915. Senere kom her 
herrefrisør (Julius 
Nielsen) (på billedet tv 
ses frisørskiltet). Huset 
ombygget flere gange 

Fra Vrdb. Lokalarkiv s 

billedsamling 


