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 6: Fra Kirkepladsen mod nord ad Rørkærvej og mod syd ad Rynkebjerg
Fra JMB`s billedsamling
Fra JMB s billedsamling
Fra Jan Monte Bruhn s (JMB) billedsamling
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Billedet ovenfor, fra 1976, viser miljøet omkring Kirkepladsen, med Rørkærvej (1) mod nord og Rynkebjerg (2) mod syd. På Rørkærvej
8 mod øst ses
Jenny og Peter Nielsen s hus (3) hvor der tidligere var telefoncentral, og tidligere igen, i Ole Rasmussens tid, var her forretning med sko, trikotage og
metervarer (se nederste billede til højre). Jeg mener huset (3) blev revet ned omkr 1980. I en tilliggende bygning (3b) havde Ole Rasmussen, og
senere hans søn Ejner, skomagerværksted og fabrik; denne bygning blev revet ned 1925, og rødstensvillaen (3a) blev bygget, hvor Ejner og hans
kone Johanne kom til at bo. På modsat hjørne (Ørslevvej 131) boede tidligere karetmager Schmidt (4), og her havde han også sit værksted, som
stadig var i funktion i begyndelsen af 1950 erne. Længere fremme ad Rørkærvej, på højre side (Rørkærvej 4), lå/ligger en bungalow i røde sten (5).
Her boede tidligere Holger Rasmussen og hans kone Marie. Førnævnte Jenny, Ejner og Holger var søskende og børn af førnævnte Ole Rasmussen.
Holger var vognmand; han havde en stor bil, som under krigen, da det var svært at få fat i brændstof, fik monteret en kaburator, som leverede
brændstof til bilen. Vognmandskørsel for byens beboere var meget almindelig før og under krigen og de første år derefter, hvor der var få, der havde
biler og hvor brændstof var rationeret.
Fra JMB s billedsamling
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Fra JMB s billedsamling

Dette maleri fra Jakob Jakobsens hånd viser den
garage, som Holger Rasmussen brugter til sin bil.
Her byggede han siden sit hus (5)

Fra JMB s billedsamling
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Fra JMB`s billedsamling
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Fra JMB`s billedsamling

Rørkærvejen s (1) videre forløb mod Ugledigevej ses på billedet ovenfor fra 1955.
På vejens østside ses først Holger Rasmussens hus (5), her lå tidligere hans garage
Fra Mari s billedsamling
(se billedet th). I det hvidkalkede hus (Rørkærvej
6) boede bagerm. Johannes
Hansen s forældre, og senere Stefania med familie. I gulstenshuset længere fremme
(Rørkærvej 8) boede Franz Plutow og hans familie. Derefter lå et gadekær (se
billedet th), som blev udfyldt 1948, og derefter Rørkærgård/Rørbækgård (Rørkærvej
12) (6).
På modsat side af vejen (mod vest) lå/ligger først en bungalow (Rørkærvej 3), hvor
Karen og Viggo Blåse boede (huset ses ikke på billederne), derefter kom et større
kompleks (7) med bolig, forretning og fabrik tilhørende fabrikant og skomager Ole
Sørensen (se også billedet th). Derefter kom tømrer Chr. Olsens ejendom (8).
Ole Sørensen skabte Ørslev ridestøvlefabrik. Han lærte skomagerfaget hos Ole
Rasmussen (se ovenfor) og startede sin egen forretning i Ørslev i 1916, udvidede og
byggede til i flere omgange. Det nuværende fabrikskompleks blev bygget omkr
1946/47. Virksomheden fremstillede som speciale ridestøvler, men også herresko,
børnefodtøj og skistøvler. Hans 2 sønner blev efterhånden indsat som fabriksledere.
Fra JMB`s billedsamling
Fabrikken ophørte sin produktion før 1960.

På billedet ovenfor fra omkr 1920 ses gadekæret
lige før Rørbæksgård

Fra JMB s billedsamling

Ovenfor ses noget af boligen (Rørkærvej 7)
tilhørende fabrikant Ole Sørensen (det er hans
kone Ane Lisbeth på billedet) og kontoret med Ole
Sørensen og sønner

Mari s billedsamling
Fra Nicky BennedsensFra
billedarkiv
Fra Kirsten Krøyer s billedsamling
Fra Lise Pedersen s billedsamling
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Fra Dorthe s billedsamling

Fra Mari Petersen s billedsamling

I ejendommen efter Ole Sørensen s fabrikker (på modsat side af
tofte-stien) boede tømrer Chr. Olsen (Rørkærvej 9). På billedet
ovenfor, malet af Johansen omkr. 1925, ses ejendommen (8) og
noget af gadekæret.
På matriklen lå tidligere Sofiendal, som i 1798 blev udflyttet til
Lillevang.
Tømmerforretningen blev fortsat af sønnen Carl Henry Olsen (hans
kone hed Helene, de havde sønnerne
Preben
Fra Michael
Laursen s og Jørgen).
billedsamling
Forretningen
ophørte
før 1960.
Fra Michael Laursen
s billedsamling

Billedet ovenfor: Gadekæret, Pilekæret, ca år 1910, som lå før
Rørkærgård når man kom fra kirken. Foruden Pilekæret var der
også et gadekær i byens
nær Svingkærgård.
Pilekæret blev opfyldt omkr 1948.
Det er muligt at maler Johansen har skelet til dette billede, da han
malede billedet tv.

Fra Liz Hemmingsen s billedsamling

Billedet tv: Rørbæksgård/Rørkærgård (Rørkærvej 12) omkr 1950,
da Frede Hemmingsen var ejer (hans kone hed Edith). Gården er
én af de 6 gårde i Ørslev, som aldrig blev udflyttet. Frede
Hemmingsen overtog gården efter sin far, Hemming Hemmingsen.
På billedet ses også tydeligt Rørkærvej i sit videre forløb op mod
Ugledigevej. Her lå/ligger på venstre side Rørkærvej 25, hvor
drænmester Helge Christensen med familie boede, Rørkærvej 27,
hvor murersvend Thornberg med familie boede, og Rørkærvej 31,
hvor tidligere snedkermester Hans Valdemar Hansen havde
værksted og boede. På højre side, Rørkærvej 36, boede Marie
Andersen med sin far H.C. Andersen fra Ellerødgård, og sin farbror
A.P. Andersen. Hele området vest for vejen er nu boligområde og
bebygget. På østsiden af vejen dominerer Mogens Eiberg s
Erhvervsgartnerier, der nu bli r videreført af sønnen Morten.

Fra Jørn Ellevang s
Fra Ørslevvej (billedet nedenfor tv.) mod syd
ad Rynkebjerg (2) passerer man på venstre side kirkepladsen (9),
billedsamling
forsamlingshus (10) og kommer så til området med skoler. Nu (år 2013) ligger skolerne alle på venstre side (mod øst) af
Rynkebjerg, men tidligere lå flere af skolerne på højre side (mod vest). - På billedet nedenfor th, ses dels forskolen som
blev etableret 1874 (11), Rytterskolen som blev etableret omkr 1723 (12), bygningen med førstelærerbolig og klasselokaler,
som blev bygget 1898 (13) og, på modsat side af vejen, ved siden af forsamlingshuset, bygningen med andenlærerbolig og
klasseværelser, som blev etableret 1908 (14). - Længere fremme ad Rynkebjerg, mod vest, lå Kaj Hansens
blomstergartneri og foran låFravillaen,
hans bror Gustav boede (15, billedet nedenfor tv). I rødstensvillaen (Rynkebjerg 6)
Lise Rålundhvor
s billedsamling
(markeret med16 på billedet) ved siden af Gustav Hansen s villa, boede frem til ca 1950 Eigil Sørensen (søn af
Forskole og
Rytterskole blev revet ned og fjernet i slutningen af 1960 erne. - Bygninger og lokaler til det, der nu hedder Gåsetårnskolen
i Ørslev (17), blev etableret 1952 med et antal senere tilbygninger og ombygninger.
Fra Hanne Nielsen s billedsamling

Fra JMB s billedsamling
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Fra JMB s billedsamling

Billedet ovenfor er fra 1976

Billedet er fra 1943

Fra JMB s billedsamling
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Dette billede fra omkr. 1905, med Ørslev
Rytterskole (12) i midten, viser hvordan
der så ud før brugsen blev etableret
omkr. 1907. Man ser også forskolen
(11), og førstelærer boligen (13).
Overfor Rytterskolen ligger den matrikel
(M), hvor tidligere Kriggården lå, og hvor
nu Dagli Brugsen ligger. Bemærk også
det lille hus i forgrunden, som ligger på
Ørslev Smedje s grund, huset er nu
revet ned. Husgavlen helt tv i billedet er
fra karetmager Schmidt s hus, der stadig
ligger på hjørnet Ørslevvej Rørkærvej.
Læs også mere om dette område af
byen i Del 3 i denne serie
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M

Rytterskolerne blev opført på foranledning af Frederik 4 i de 12 rytterdistrikter der leverede mandskab, heste og underhold til det kongelige
rytteri. Alle skoler var påsat en mindetavle med en inledende tekst, der lyder: "Denne skole tillige med 240 lignende har jeg i året 1721 grundlagt
i de distrikter, som er oprettet af mig til altid at underholde 12
. Der blev indført skolepligt for alle distriktets børn fra
femårsalderen. De blev undervist gratis i kristen børnelærdom og læsning, mens skrivning og regning krævede forældrebetaling! Rytterskolen
i Ørslev blev bygget omkr 1723. I 1855 blev opført en 3 fags tilbygning i bindingsværk til Rytterskolen og skolestuen blev delt i to. Skolen blev
revet ned omkr. slutningen af 1960 erne. - Tavlen med inskription er opsat i den
skole.

Fra JMB s billedsamling

Billedet tv: Ørslev Rytterskole 1868.
Det er lærer Blum yderst tv, bagerste
række. Billedet taget fra skolens sydside, altså fra den side som vendte
mod førstelærerboligen, og hvor
indgangen til klasselokalerne var.
Bemærk mindetavlen ved siden af
døren.

Fra Hanne Nielsen s billedsamling
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Billedet th: Rytterskolen set fra
nordsiden. Billede fra omkr. 1920.
Skolen var i brug til omkr 1950

Fra Hanne Nielsen s billedsamling
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Forskolen i Ørslev, ca år 1900. Billedet taget fra
kirketårnet. Forskolen blev bygget 1874

Forskolen (11) i Ørslev blev etableret
1874. Foruden klasselokaler var der også
bolig for forskolelæreren. Bygningen blev i
flere omgange renoveret og ombygget,
bl.a blev en del af bygningen mod nord
fjernet for at gi mere plads til svinget
Rynkebjerg-Ørslevvej.
Bygningen var
dårligt isoleret, havde brændeovn, og
toiletter var etableret i
Rytterskolen.
Klasseværelserne
blev
benyttet
til
undervisning til omkr 1952, og i en periode
havde Ørslev FDF lokaler i bygningen.
Den lille lejlighed i huset blev benyttet
indtil huset blev revet ned i slutningen af
1960 erne.

Fra Hanne Nielsen s billedsamling
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Billede af forskolen (11) fra ca 1945, i folkemunde kaldt

Fra Lise Pedersen s billedsamling

Fra JMB s billedsamling

Førstelærerens skole (13) med bolig
(Rynkebjerg 2) blev bygget 1898.
13
Fra
1849-1888
var C. Blum
førstelærer og skoleleder, derefter
H.P.Hansen fra
1888-1928, og
derefter J.A. Jakobsen fra 1928-1968.
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Billedet tv er fra år 1900 og billedet th
fra lidt sener, måske fra omkring 1907
da
man
begyndte
at
bygge
andenlærerens skole med bolig.

Billederne ovenfor er begge af førstelærerboligen, hvor der var klasseværelse med stor kakkelovn mod nord, og boligområde til førstelæreren i
t blev de brugt mer og
mer til bibliotek, og boligområdet blev inddraget til børnehave. I årene derefter blev bygningen inddraget til autist-skole. Nu
virksomhed ophørt i denne fine, gamle, og i grunden velholdte, skolebygning, der nu (år 2013) er sat til salg. Den seneste førstelærer, der boede i
huset, var J.A. Jakobsen. Efter ham boede skoleinspektør M. Westergård Hansen et stykke tid i huset. I skolens have står et gammelt træ, en
grædepil. Ifølge Walther Gjøl, som i mange år var pedel ved Ørslevs skoler, blev træet med det symbolske navn plantet i anledning af
Genforeningen 1920. -

Billederne fra Mari s
billedsamling

Fra Hanne Nielsen s billedsamling

Fra J.E. Petersen s billedsamling
Fra JMB`s billedsamling
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Billederne ovenfor (10) er af Ørslev forsamlingshus, der blev etableret på den matrikel, hvor tidligere Bakkegård havde ligget og blev indviet
oktober 1889. Bygningen bli r jævnligt vedligeholdt og der er også foretaget et antal ombygninger og tilbygninger, ligesom der investeres i
energibesparende tiltag. Tidligere var der en afgrænsnng med hegn mellem kirkeplads og pladsen foran forsamlingshuset; indgangen til
forsamlinshusets gård var flankeret af 2 murstenssøjler. Der var også en mindre urte/blomsterhave på gårdspladsen

Fra JMB s billedsamling

Billedet tv (14) viser andenlærer skolen med bolig, som blev bygget 1908.
Jeg synes det er et harmoniskt og smukt hus, som hele tiden er blevet
vedligeholdt. Bl.a den navnkundige F. Vestergård Kristensen, som har
bidraget meget væsentligt til beskrivelsen af Ørslev by s historie, var
andenlærer i Ørslev og boede i lang tid i huset. Fra 1950-1953 boede her
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Morsing startede FDF i Ørslev; mange af de tidlige FDF møder blev afholdt

Fra Nicki Bennedsen s billedsamling

Billedet tv (15) viser Karl Gustav Hansen s hus (Rynkebjerg 4). Gustav
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Bagved huset ses en skorsten, og man kan skimte nogle drivhuse mm.
Her havde broderen, Kaj Hansen, sin blomsterforretning og også han
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opskattet blomsterdyrker, der kunne få det meste til at gro. Han elskede sin
pibe, gik altid med kasket, havde altid et læderforklæde på, havde en
gammel, fungerende telefon med en stor tragt, som man talte ind i, og han
havde det bedst, når han ikke blev forstyrret for meget.
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Fra JMB`s billedsamling
Fra Jørgen s billedsamling

Rynkebjerg 25, ligger endnu et hus, som tidligere var Missionshus (billede
tv). Det blev bygget på matr. 13 e, som er en parcel af Rynkebjerg s jord.

missionsmøder, med foredrag af udsendte missionærer for Ydre og Indre
under
krigen og de første år herefter var mange af disse møder meget

Fra Jørgen s billedsamling
Fra Jørgen s billedsamling

I Missionshuset, i pastor Højer Christensen s
tid, blev også årligt afholdt julefest. Her var også i mange år
Fra Jørn
Ellevang s
1950) havde KFUK-spejderne
mødelokale her.
billedsamling
Ole og Ane Dorthea (billedet nederst tv) boede mange år i missionshusets
bolig og stod for husets drift. Ole lavede også husflid og de havde iøvrigt
også lidt formue, som de tærede på. De blev efterfulgt af Johanne og Lars
Rasmussen (nederst th), og senere af bl.a Gunner Larsen og Tove.... Indre
Mission solgte huset i 1977.
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Fra JMB`s billedsamling

I sin oprindelige form var huset ganske dårligt isoleret, og frem til
begyndelsen af halvtresserne var det stadig stampet lergulv i køkkenet.
Huset er i flere omgange blevet gennemgribende renoveret og ombygget.
Nicki og John Bennedsen driver nu en moderne dyreklinik på Rynkebjerg
25.

