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

ØRSLEV FRA 1850-1950 I BILLEDER OG TEKST
DEL 5: Fra Mejeriet og hen ad Svingkærvej

Fra JMB`s billedsamling
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1950.
Th i billedet ses Sibinski s cykelforretning (1) og Anna Christensen s hus (2). Midt i billedet ses Andelsmejeriet (3) og overfor (4) boede
Ejner Rasmussen (bum Ejner) med familie og nedenfor (5) boede Sigurd Christensen og Harpsø familien. På hjørnet Ørslevvejog
overfor, på hjørnet (8) boede 2 familier: brøndgraver Helge Christensen s familie og manner Carl s familie; senere boede her (8)
uddeler Mikkelsen fra Grumløse. Længere fremme ad Svingkærvej (9) boede
(Anders Jakobsen) med sin
søster Signe, derefter Ørslev Spare-og Lånekasse (10). Ved nuværende Bygårdsvej boede
familie (11) og overfor lå Munkebo (12), hvor Knud Hansen og hans søster Edith boede. På modsat side af Svingkærvej (13) boede
Hans Åge Johansen, malermester (søn af kunstmaler L P Johansen).
Ørslev Andelsmejeri blev oprettet 1887 på
initiativ af gårdejer Rasmus Hansen, Kriggård.
Der blev udbygget med et ishus år 1900 og
med mere beboelse år 1905.

Fra JMB`s billedsamling

Billedet ovenfor tror jeg er fra før år 1900 og viser altså
nogenlunde Ørslev Andelsmejeri som det så ud ved
etableringen 1887.
I de første mange år blev mælken bragt til mejeriet i
mælkejunger på fladvogne, og med hesteforspænd
fragtede mælk fra et antal gårde til mejeriet, var slidsomt
og tungt arbejde, og koldt om vinteren, men det gav også
en indtægt og rede penge. Mælken skulle være fremme før
otte om morgenen, der var daglig leverance, og ofte havde
kusken egne køer som først skulle malkes inden han kunne
starte sin rute. - Ofte havde kusken skummet mælk eller
valle med retur til gårdene med griseproduktion. Skummet
mælk er et godt fodermiddel pga sin fortrinlige indhold af de
rette aminosyrer og sin gode smag. Fodring med en
blanding af hjemmeproduceret korn og skummet mælk var
kødfylde, effektiv tilvækst og gode smagsegenskaber.

Skårstenen var fra begyndelsen firkantet,
men blev senere, i slutningen af fyrrene, revet
ned og en ny, rund og betydelig højere
skorsten blev etableret.
I begyndelsen af 1950 erne, da den sidste
mejeribestyrer, Herman Petersen, kom til, blev
der udvidet og ændret betydeligt i flere
omgange, bla blev bygget et stort ostelager og
der blev etableret smørlager og pakkemaskine
for lurpakket smør.
Samtidig med denne udvikling blev flere
mejerier i nærområdet nedlagt og Ørslev
Fra Mari s billedsamling
Andelsmejeri
modtog derfor også den mælk,
der før gik til andre lokale mejerier. Ørslev
andelsmejeri blev siden sammenlagt med
Øernes Konsummælkselskab i Ringsted, og
mejeriproduktionen ophørte i Ørslev i 1972.
Den første mejeribestyrer hed M.A.
Madsen, derefter, C.V. Bracht, V. Palner og
senest og sidst Herman Petersen fra 19521972
Fra Thomas Nielsens billedarkiv

Fra JMB`s billedsamling

Fra JMB`s billedsamling

Billedet ovenfor tror jeg er fra ca 1908, efter at der
er blevet udvidet med et ishus og med mere
beboelse.
Billedet nedenfor viser mejeriet nogenlunde som
det så ud i 1972, da det lukkede som
andelsmejeri.
De gode og velbyggede bygninger er stadig i brug
til forskellige industri/fremstillingsformål

Billederne fra Mari s
billedsamling

Fra JMB`s billedsamling
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Hvor Svingkærvej munder ind i Ørslevvej lå et vænge (7a) tilhørende gården
Christiansminde. Her havde Christiansminde s sidste ejer, Ane Kirstine
tidligere forpagter, Jens Peter Jensen. Det udlagde pastor Højer Christensen
på sin egen måde; ved hendes begravelse udtalte han:
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Fra 1941 blev Christiansminde forpagtet af Holger Caspersen, og efter Ane
Kirstine s død boede Holger og hans kone, Else, i huset.
Christiansminde (matrk 20), eksisterer ikke mere som gård, på dele af dens
marker ligger nu malteriet.
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I huset (9) før Sparekassen boede, som skrevet tidligere, børstenbinder
Anders Jakobsen (nuværende Svingkærvej nr 3). Han var blind, blev hjulpet af
sin søster Signe og klarede sig tilsyneladende udmærket, selv om
indtægterne må have været små. Et håndværk som at være børstenbinder
eksisterer næppe mere, Anders Jakobsen s lille virksomhed ophørte engang
i nittenhundrede og halvtresserne

Fra JMB`s billedsamling

Ørslev Låne- og Sparekasse (nuværende Svingkærvej nr 5) blev oprettet
var det i skolen og i lejede lokaler i forsamlingshuset. Fra 1914 havde
Sparekassen til huse i egen, ny bygning (billedet tv), tegnet af savskærer og
tømrer L.P.Larsen, der havde forretning på Ørslevvej ved siden af Smeden (se
del 3). Låne- og Sparekassen blev nedlagt 30. sept 1963.
det tog en evig tid at bli ekspederet i Sparekassen, alt foregik med
I Sparekassebygningen var også lejligheder, hvor bl.a. boede sognefoged
han skulle opkræve hundeskat, skatten afhang af hundens
Ved nedlæggelsen som selvstændig Sparekasse i 1963 blev Låne- og
Sparekassen sammensluttet med Andelsbanken som fra samme dato havde
en filial i bygningen frem til 1968, hvor den blev flyttet til en nyetableret
barakbygning ved siden af brugsen (se del 3 og billedet nedenfor).

12
13
11
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Ved siden af sparekassen, længere fremme (nuværende Svingkærvej nr 7) blev
omkr 1950 bygget et Andels-frysehus (ses ikke på billedet, som blev taget
tidligere). Sådanne frysehuse blev etableret mange steder i landet og altså også i
Ørslev...
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Tømrer og karetmager Jens
Jensen, og hans kone, Marie,
billedet er fra 1946. Jens Jensen
har selv bygget huset, der var
også et værksted i ene ende af
huset. Huset ligger på
nuværende Svingkærvej 12
Fra JMB`s billedsamling

Aksel Jensen, Svingkærvej 12.
Billede fra omkr 1946
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Billedet tv viser
barakbygningen ved
siden af brugsen, hvor
Andelsbankens Ørslev
filial blev flyttet til 1968.
Billedet er taget efter
endnu en fusion, denne
gang til Unibank. Juli
1992 blev også denne
filial lukket

....Forudsætningen for at det hele fungerede var at nogen var ansvarlig for
arbejdet med at hente og bringe ting til boksen. Alle pakker i boksen var forsynet
med et dobbeltnummer, det ene sad på pakken, et matchende nummer havde
husmoderen. Når man hentede en pakke afleverede man et nummer der
matchede nummeret på den pakke, man ønskede. Når pakken blev udleveret
beholdt den ansvarlige i frysehuset begge numre som bevis for at pakken var
blevet udleveret. Der kunne selvsagt let opstå problemer, dels med at finde en
pakke, dels fordi numre faldt af, eller pakker blev forbyttet....
I Ørslev var Ellen Hansen,
i mange år den praktisk ansvarlige for
frysehuset. Hun boede i huset (11) ved siden af med sin familie, og huset er stadig
i familiens besiddelse. På denne matrikel lå tidligere en af de gårde, der samlet
dannede Nørreskovgård.
Efter Munkebo (12), lå/ligger et rødstens hus, hvor mekaniker Karl Olsen boede.
Længere Fra
fremme
Jørn lå et aflangt hus (nuværende Svingkærvej nr 15) med gavlen
Ellevang
s
mod vejen.
Her boede
Smede Gunner (Gunner Petersen), der i mange år
arbejdedebilledsamling
for smed Nielsen (se del 3); han flyttede siden til Munkebo.
På højre side af Svingkærvej, ved siden af malermester H. Å. Johansen (hans
kone hed Kristine), boede Eva i et lille hus (Svingkærvej nr 10), der er
sammenbygget med nr 8. Tidligere boede her tømrer og snedker Paul Johansen
med sin familie, bror til Hans Åge; Paul og familie flyttede siden ned til huset, hvor
hans far boede. Derefter lå/ligger huset hvor tømrer Jens Jensen og hans kone,
Marie, boede (nuværende Svingkærvej nr 12); huset blev overtaget af deres søn
Aksel, der var glarmester (se billederne tv).
Længere fremme (på nuværende Svingkærvej nr 14) boede Oline og Marius med
datteren Ruth. Her havde der også tidligere været en lille købmandsforretning.
og
lavede mad sammen med Jensine Johansson.

Mari s billedsamling
Fra Nicky BennedsensFra
billedarkiv
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Fra Dorthe s billedsamling

Længere fremme (nuværende Svingkærvej nr 16), ved stien mod Toften (nuværende
Smedetoften), havde smedemester og værktøjsfabrikant Hans Peter Jensen (hans
kone hed Astrid), sin forretning (billedet tv).
Smedien på Svingkærvej blev bygget 1896 af smed Niels Peter Jensen Ellevang.
Han havde forretningen til omkr. 1916 da N.P. Ellevang fortsatte forretningen som
smedemester og fabrikant; hans søn Henry arbejdede en tid som mekaniker i
forretningen; en brordatter, Dagny, var damefrisør i Ørslev. H.P.Jensen kom til smed
Ellevang som svend 1935 og overtog forretningen i 1941.
I 1972 ophørte H.P.Jensen som smedemester og smedeforretningen ophørte.
Umiddelbart øst for smedien lå/ligger et lille bindingsværkshus (billedet nedenfor), der var
del af Lillevangsgårdens gamle stuehus før gården (matr. 35) blev udflyttet 1782 til
nuværende beliggenhed i Lillevang. Huset (billedet nedenfor) er altså del af det
oprindelige stuehus fra før udskiftningen og er formentlig Ørslevs ældste hus når bortses
fra kirke og våbenhus. Her boede tidligere Peter Hansen, som havde en børnerig familie
(18 børn), og siden Bjarne Johansson, kogekonen Jensine s søn. - Ved siden af boede
Jensine og Carl Johan Johansson og børnene Børge, Inge og Bjarne. Jensine var en
meget værdsat kogekone.

Fra Mari Petersen s billedsamling

Billedet tv fra 1957 er murer
Petersens hus (nuværende
Svingkærvej nr 18). Pigerne foran,
på vej til skole, er fra v Kirsten
Larsen fra Østergård, Marianne
Petersen fra Vestergård, Kirsten
Sørensen fra villa Stætten, Dory
Nielsen fra Centralen og Kirsten
Petersen fra Lindholm

Fra Michael Laursen s billedsamling

Fra Michael Laursen s
billedsamling

På billedet tv ses den del af det
lange hus, hvor Isak Jensen boede
med sin familie og lidt længere
fremme ses det lille pumpehus (se
også billede ovenfor) hvor en
gammel hånddrevet pumpe til
brandslukning stod på en vogn. ..jeg
har aldrig oplevet pumpe i funktion,
men jeg har altid syntes det var
spændende med det
brandslukningsudstyr...Vejen på
billedet er nuværende Svingkærvej.
Hvor vejen svinger lå et gadekær

Fra Jørn Ellevang s
billedsamling

Længere fremme ad Svingkærvej, efter stien til Toften, passerede man murermester
Vagner Petersens hus (billedet ovenfor tv). Vagner Petersen og hans kone Ellen
købte sidenhen Blumsminde på Ørslevvej (se del 4). Vagner Petersens murervirksomhed fortsatte ikke.
Bagved murer Petersen (op ad nuværende Smedetoften) havde sejlmager og
sin forretning. Han havde sønnen
Harry, som var handicappet og henvist til kørestol. Sadelmagervirksomheden
stoppede engang i nittenhundrede og halvtresserne,
På højre side af Svingkærvej, efter murer Petersen s hus, kom/kommer man forbi et
langt, smalt hus, hvor Harry Christensen og hans kone Marie boede i den ene
halvdel med deres børn. Harry var søn af Sigurd Christensen, der var dræn- og
kloakmester og sognerådsformand.
I modsat ende af huset boede Isak Jensen med kone og 5 børn. Isak var bla
stenhugger, og sad og huggede skærver på pladsen ved siden af det lille pumpehus,
som lå lige efter huset, hvor han boede. ...at hugge skærver var et råt, koldt og
slidsomt arbejde, jeg tror også det var dårligt betalt. Det er ikke alt, som var bedre i
gamle dage!...
Skråt overfor stien mod Toften, på venstre side (nuværende Svingkærvej nr 21),
boede Marie Petersen, enke efter Søren Petersen, Vestergård, og hendes datter
Sigrid, i en rødstensvilla (billedet tv). Søren Petersen døde 1906 og Marie ejede
gården til 1938, hvor sønnen Oluf overtog.

Fra Lise Rålund s billedsamling

I villaen ovenfor boede Sigrid Petersen med sin mor Marie. Billedet
nedenfor er Vestergård som gården så ud omkr 1915
Fra Lise Rålund s billedsamling
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Matrk. 22, Vestergård (billedet tv fra omkr. 1915) lå langs nuværende Svingkærvej,
på venstre side, efter rødstensvillaen (billedet ovenfor). Ifølge gamle kort fra 1770 var
der ca 35 gårde i Ørslev og Vestergård var en af dem. Gårdene i Ørslev er etableret
meget tidligere og ifølge Svend C. Dahl s bog om stednavne var der allerede 1682
39 gårde i Ørslev.
Vestergård lå hvor den altid havde ligget og blev altså aldrig udflyttet. Sidste ejer
var Oluf Petersen, der købte gården af sin moder, Marie, 1938. Gården eksisterer
ikke mere, de sidste rester af gården blev fjernet 2009, på hele området findes nu
parcelhuse.

8 (Søren overtog gården i 1893 efter sin far
.....Søren og Marie på Vestergård
Siegfried) var interesserede i frugt og grønt og havde, som så mange andre gårde,
stor have.
I bøger om frugtsorter kan man læse om den sk. Ørslev pære, og om Ørslev æblet,
som beskrives stamme fra fra træer i Søren og Marie Petersens have....
Billedet tv Ørtslev æblet som
en fortrinlig
køkkenfrugt og en meget smuk

8

Fra JMB s billedsamling

Det indsatte billede fra 1905
viser Marie og Søren Petersen
med 4 af børnene. Deres 5.
barn, Oluf, blev født 1906,
samme år som Søren
Petersen døde

Billedet th Ørslev pæren som
beskrives som en....
kompot frugt som er let sælgelig

