ØRSLEV FRA 1850-1950 I BILLEDER OG TEKST

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

VEJEN GENNEM ØRSLEV FRA ØST
DEL 4: Fra Søndervej ned ad Ørslevvej til Mejeriet og Svingkærvej

Fra Dorthe s billedsamling
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købmand Bagge Hansens forretning. Ovenfor ligger
(maler Christensen) hus (2), hans kone hed Karen. Huset
blev siden overtaget af Christian Thornberg. Ved siden af ligger nu den rødstrensvilla (ses ikke på billedet), hvor slagter Viggo
Sindahl havde forretning. I huset (3) på hjørnet Ørslevvej-Søndervej boede tøffelmageren. På modsat side ligger sadelmager
Petersen

gartner Peder

vognmandsforretning (rutebil, fragt, grisetransport, mm) som sønnen Erik fortsatte. Bageriet

hvor lærer Blum boede, og senere Kirstine Rasmussen, og som murerm.
V. Petersen senere overtog. Længere nede ad gaden havde Thornberg sin skomagerforretning (6), hvorfra der også solgtes
tobak og slik. I huset (7) forrest i billedet tv boede Edith Olsen
med sin mand Viggo (garveriarbejder), der var 3
sønner. I nabohuset længere nede (ses ikke på billedet) boede malerm. Andersen, og ved siden af, i bungalowen, havde hans
datter Erna, gm August Poulsen, slagter/viktualie forretning... Erna Poulsen var en frodig dame. Hun kunne godt være lidt
stramtandet; egentlig var hun en festlig person som elskede en god vittighed... Efter August s død fandt hun igen sammen med
skrædderens Valdemar -Th forrest i billedet ses Ligkistemagasinet (8) som var del af Peter Rasmussens
tømmerværksted, som lå/ligger bagved. I gavlhuset (9) boede Fru Skok, som arbejdede hos blomstergartner Kaj Hansen, og
hendes mand. I modsat ende af huset boede fru Nielsen, som arbejdede på Telefoncentralen. Ovenfor, sammenbygget med
købmands-huset, ligger endnu et hus (ses ikke på billedet).
I det følgende kommer et antal billeder og kommentarer omkring nogle af de huse og familier, som kort er beskrevet ovenfor.

Fra Lise Rålunds billedsamling

Fra Mari s billedsamling
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Fra Lise Rålunds billedsamling

Slagter Sindahls forretning omkr 1945

.. ..og samme fra beg. halvtresserne

På Ørslevvej, mellem tøffelmagerens
hus og
Christen 2) havde
slagter Viggo Sindahl sin forretning.
Huset blev bygget 1935.
Tidligere havde Sindahl forretning på
matr. 8b på Dyssevej, jeg formoder
hvor slagter Johansen siden fik
forretning (se Del 1)
-....læg mærke til hest og vogn,
tidligere var det meget almindeligt at
slagteren kørte faste
til sine
kunder i omegnen. Efterhånden kom
strengere hygienekrav, og folk blev
mer mobile, og forretningerne var
alene stationære...
Viggo Sindahl var søn af Frederik
Adolf og Dorthea Sindahl fra
der var ialt 11 børn.
En søn overtog huset efter Viggo
Sindahl.

Billederne fra Mari s
billedsamling

Huset ovenfor slagter Sindahl, hvor tøffelmageren kom til at bo, ligger på hjørnet
Ørslevvej-Søndervej. Billedet tv
Karen Marie,
ejede huset (hendes mand, Carl Henriksen, døde tidligt). Hendes datter, Maren
Henriksen, blev gift med tøffelmager Georg Nielsen ..
støvler og lavede tøfler.. , de fik 5 piger.
...når vejret var til det sad Georg udenfor huset på sydsiden med sit arbejde;
pengene var små i familien....
Fra Jan Munthe Bruhn s billedsamling

Overfor tøffelmageren, nedenfor bageren, havde
(Jens Peder Petersen) sin forretning. Gartner Peder var oprindeligt gartner og
etablerede omkr 1920 en busrute Ørslev-Vordingborg, og senere også en fragtrute...han kørte med tøj til renseriet, med apoteksvarer, fragtede aviser
og blade til Ørslev, og alle slags pakker; varerne blev lagt hjemme på hans spisebord, folk gik selv ind og hentede deres ting og afregnede
fragtbetalingen, døren var aldrig låst...Der var garager bag huset, i gården, indkørsel ved bageriet. Gartner Peder s
nge, hvoraf Karen og
Erik.
Erik blev gift med Ebba og fik 2 piger; han arbejdede på et tidspunkt i Harald (Harald ude på marken) Hansen s vognmandsforretning, som han
siden overtog. Han kørte bl a slagtegrise til Masnedsund s Andelsslagteri ...det var et tungt og snavset arbejde under dårlige arbejdsforhold: Erik og
), èn mand på hver
side, de holdt grisen i ørene, satte en ca 50 cm lang træstok under bagerste del af bugen, foran bagbenene, og løftede grisen op på bilens lad.
Samtidig skulle de passe på at grisene på bilen ikke sprang ned, og at den gris, de havde fat i, ikke løb fra dem! Et lille barn kunne godt få lært nogle
nye ord under den proces!....Erik og Manner Karl kørte også sukkerroer om vinteren til Mern Saftstation for omegnens bønder...det var hårdt og tungt,
tra høje sider, så der
kunne lastes flere roer....Efterhånden overtog Erik også gartner Peder s fragtrute. Forretningen ophørte i begyndelsen af 1960`erne.
Nedenfor Gartner Peder
Det var Lilly som passede forretningen...de havde også udlejning af vaskemaskine og vridemaskine, som byens beboere kunne leje på en daglig
basis når de skulle ha storvask... Hans havde en daglig mælkerute, hvor han solgte mejeriprodukter fra Ørslev Andelsmejeri....man kom med sin
kande og fik mælk fra en hane som sad på vognen.... Senere blev Hans graver ved Ørslev Kirke; han arbejdede også en overgang på Mern
Der var 2 drenge og 1 pige i familien. Tatol-forretningen ophørte omkring 1965.

Fra Lise Rålunds billedarkiv

Nedenfor Tatol lå Ørslev Sadelmagerforretning (billedet tv), hvor N.P.Jensen havde forretning,
hans kone hed Anna. De købte huset 1908 samme år som de blev gift. N.P.Jensen var udlært
sadelmager (i Lundby) og allerede tidligere havde han lejet det værksted, der var på
ejendommen.
der stort behov for seletøj og andet til heste og i Ørslev var der flere små værksteder, der
arbejdede med læder. Sadelmagerværkstedet blev lukket 1953, da N.P.Jensen fyldte 70 år.

Billedet tv er fra slutningen af
tredieverne. Det er
postbestyrer N.P.Jensen, der
står foran sin forretning

Fra Jan Munthe Bruhn s billedsamling

Foruden sadelmagerforretning etablerede og bestyrede Anna og N.P.Jensen fra 1920 også
brevsamlingssted/posthus i huset på Ørslevvej og her var også en lille forretning med
bladudsalg, drikkevarer, tobak og slik. Det var mest Anna, der passede brevsamlingsstedet.
Billedet ovenfor er fra 1913. - Midt i billedet N.P.Jensen
(med skæg), på hans højre side en svend (Vilhelm
Sørensen). Længst tv på billedet endnu en svend
(Valdemar Henriksen), de 2 piger i døråbningen er
døtrene Emmy og den lidt yngre Magda.

Fra Jan Munthe Bruhn s billedsamling

8

N.P.Jensen og Anna levede til høj alder og nåede at fejre krondiamantbryllup. I 1967 overlod
N.P.Jensen og Anna forretningen til deres datter Emmy , som i flere år havde hjulpet til i
2 døtre. Emmy fortsatte med at bestyre brevsamlingsstedet til 1979, og efter hende den yngste
datter, Anne Lise Raalund, indtil april 1991, da brevsamlingssted/posthus blev flyttet til Ørslev
brugs. Fra 1991 er huset anvendt som privat bolig.
Fra Jørn
Ellevang s

billedsamling
lærer Blum fra
Ørslev skole, og hans familie, boede i mange år,
og som han formentlig også byggede. Huset blev senere
overtaget af en enke, som kom fra Ørslev Kohave. Hun hed
Kirstine Rasmussen og var søster til gartner Peder,....hun var et
elskeligt menneske, udlejede dele af huset, hun strikkede og
tjente også lidt penge ved salg af frugt og grønt fra sin store
urtehave...I 1963 blev Blumsminde købt af murerm. Vagner
Petersen, hans kone hed Ellen, de havde 2 børn. Kirstine blev
boende i en lejlighed i huset til sin død.

Billedet tv af Blumsminde er fra 1923. Tv Ole Larsen, gm lærer Blums datter
Caroline Emilie i midten og th hendes søster Christine, der var ugift

Fra Jan Munthe Bruhn s billedsamling

Billedet tv viser købmand E. Bakke Hansen s hus og forretning, hans kone hed Edith, de
havde en datter, Eva. Huset lå længere nede ad gaden på venstre side, efter tøffelmageren,
slagteren, og maleren. Bagge Hansen, der var læreruddannet, overtog købmandsforretningen
i Ørslev 1930, efter Søvndal Petersen, der grundlagde forretningen 1920. Forretningen er
flere gange blevet ombygget. I mellemkrigsårene og under krigen voksede forretningen
betydeligt. Bemærk benzinstanderen. - I den tidligere købmandsforretning er der nu en Grillforretning

Mari s billedsamling
Fra Nicky BennedsensFra
billedarkiv

1

Nedenfor og sammenbygget med købmandens hus ligger et lille hus (kan skimtes på billedet).
Her boede Peter Carlsen (se billedet nedenfor) og hans familie; Walther Gjøl, der i mange år
var pedel på Ørslev skole, var gift med deres datter, Emmy. Senere boede Peter Ravn i huset
med sin familie.

Fra Vrdb. Lokalarkiv s billedsamling
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Billedet tv fra ca1930 er fra
Peter Rasmussens
tømmerværksted. Hans kone
hed Dagmar; de fik en datter,
Lizzi. På billedet ses tv
tømrer Jakob Rasmussen og
th arbjdsm. Peter Carlsen.
Tømmerværkstedet blev
senere (omkring 1962)
overtaget af svigersønnen
Gunnar Stær (gm Lizzi, de fik
2 børn). I alle år var
(han var bror til maler
Christen) del af
tømmervirksomheden....han
boede alene i et lille værelse
ved værkstedet, spiste hos
familien. Snedker Emil var
god til at hjælpe børn i byen
med små snedkerier:
reparationer af dukkehuse,
stole, ski, osv....han havde
sin flerdaglige gang hos
købmanden, hvor han
hentede sin forsyning af øl...

Skråt overfor tømmerværkstedet ses lidt af huset (6), hvor skomager Thornberg boede. Hans søn, Henning, fortsatte
forretningen efter ham. ..det var en flittig familie, som udførte et dygtigt stykke arbejde; de reparerede sko var altid
nypudsede, når man hentede dem, og der duftede altid af skosværte i forretningen; de havde et par store, sorte hunde, så
man opførte sig ordentligt, når man var der.. Nedenfor Edith og Viggo Olsen (7), boede Maler Andersen (10)..han var en
ældre, agtværdig herre med briller, vest og urkæde, meget grundig i sit arbejde. Han brugte lang tid på at blande maling og
få de ønskede farvenuancer frem. Al maling var oliebaseret, man skulle blande sig til de ønskede farver ud fra nogle få
grundfarver, det lugtede stærkt af olie og fernis, hvor han havde været....Han fik 3 døtre, hvoraf Erna.
Ud til Ørslevvejen etablerede tømrer Peter
Fra Jørn Ellevang s
tømrer
(se ovenfor) en
billedsamling
bygning (8), der først var ligkistemagasin (billede
tv).
I det nedlagte ligkistemagasin blev 30/9 1963
etableret en filial af Sparekassen for Vordingborg
og Omegn der ved fusioner i 1968 blev til
Sparekassen Sjælland. Senere fusioner skabte
først SKS og senere, i 1973, Sparekassen sds.
Billedet th er fra maj 1976, da sds s Ørslev filial
flyttede til nye lokaler ved siden af smedjen (se
DEL 3). På billedet ses Per Mardrup og Birthe
Jensen foran
- Bygningen blev
senere ombygget til privatbolig.
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Fra Jan Munthe Bruhn s billedsamling
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Fra Jan Munthe Bruhn s billedsamling
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Fra Per Mardrup s billedarkiv
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Nedenfor tømmerværkstedet lå en cykelforretning (11) (billederne tv,), som Sibinski
i mange år havde, og hvor han også boede med sin kone ...det var en elskelig
familie, som levede i små kår; det var spændende at komme der, de talte med en
stærk accent....De havde en plejesøn, Finn, som gik i Ørslev skole.
Cykelforretningen stoppede i beg. af 1950 erne.
På billedet tv ses 11 og 12 fra Ørslevvejen. Bemærk skiltet for klasselotteri ved døren til 12

I huset (12) nedenfor Sibinski, på hjørnet ved mejeriet (billederne tv), boede
æghandler Graves Christian Christensen med sin datter Anna,
Christensen samlede æg ind fra gårdene; han havde en fladvogn på 2 hjul, som han
trak fra sted til sted; æggene var stablet 8i en pyramide på vognen, hvordan han
undgik at de alle knækkede ved jeg ikke, vejene var hullede og der var brosten på
mange gårdspladser byens frække drenge kunne også godt være et problem med
alle de æg!...Hans datter Anna solgte lodder til klasselotteriet.
På billedet tv ses 11 og 12 fra bagsiden. Overfor 12 den bungalow villa, hvor Erna og Aug. Poulsen
havde viktualie/kødudsalg

