
Den blomstrende landsby hvis fremtid flyttede. 
Sdr.Ørslevs fremtid ligger i dag i Idestrup 

(Dette er skrevet i folketidende den 30-10-1982) 

Andelsmejeri, bageri med konditori, Jernbane og kort efter elektricitets-selskab. 
Købmand, Tatol, skomager, to smedemestre, snedker, barber, damefrisør, 
skrædder, sadelmager, to slagtere, malermester, murermester, bødker, 
vognmand, gartner, lucernemelefabrik, jernbanestation med posthus — ja selv 
en jordemoder 

Det var der — det hele 

Byen i fremdrift. Hele egnens centrum. 

Gartner, snedker, - og SEAS (år 1982) 

Det er de sørgelige rester af den blomstrende by, hvis fremtid i dag er flyttet 
til Nabobyen, Idestrup - er byen i fremdrift. Her ligger forretningerne, skolen, 
alderdomshjemmet, børneinstitutionerne - her er de nye udstykninger. 
Sdr. Ørslev og Idestrup er ved at blive bygget sammen de nye udstykninger 
placeres mellem de to byer 

Sdr. Ørslev er et typisk billede på en dansk landsby, der pludselig "dør" - der bor 
stadig lige så mange mennesker i byen som tidligere - men forretningerne er 
væk, sammenholdet er gået fløjten. 
Nu mødes borgerne kun når containeren er stillet op hver 4 uge. 

Sdr. Ørslev var en lille landsby med kun ganske få huse før 1900,  men pludselig 
begyndte der at ske ting og sager. 
Idestrup andelsmejeri blev bygget i 1886. (nedlagt 1969). Sdr. Ørslev bageri 
kom i 1907. (lukkede 1974) der kom jernbane gennem byen i 1911. SNNB -
Stubbekøbing – Nykøbing – Nysted banen - (lukkede 1966). Byens fremdrift 
blev understreget i 1912 da Falsters højspændingsværk (nu SEAS) blev bygget. 
Det skabte for alvor liv i gaderne. Forretninger og håndværkere havde nok at se 
til, men pludselig begyndte det hele at vende. I slutningen af 1950' erne/ 
begyndelsen af 1960'erne blev folk mobile - det blev moderne at køre til 
storbyen og handle. Det gav problemer i landsbyen, forretningerne havde svært 
ved at klare sig. Landsbyen begyndte langsomt at dø. Dødsprocessen blev 
yderligere forstærket, da jernbanen lukkede i 1966. Nu var 

Sdr. Ørslevs status som egnscentrum en saga blot. Fremtiden blev rykket til 
Idestrup. Beboerne i Sdr. Ørslev er heldige, selv om deres blomstrende landsby 
er død, er der ikke langt til nærmeste dagligvarebutik. Fremtiden rykker 
nærmere med Idestrups ekspansion mod øst — men i øjeblikket er fremtiden 
gået lidt i stå. Byggeriet er nemlig standset, men i Sdr. Ørslev håber man der 
snart sker noget igen. Så kan landsbyen der døde måske få nyt liv igen. 


