Gadekærspladsen.
Landsbyen med gadekæret var før i tiden samlingspunkt for gårde og huse
i Halseby. Her lå ”Sprøjtehuset” og ”Fryseboksen” blev siden placeret her.

”Den gode historie.”
Tur nr. 39. Til fods ca. 4 km.
Mødested: Ved Tårnborghallen

Halseby i gamle dage.

Gadekærspladsen 1955 med vejviserstenen ved lysmasten.

En landsby som har forandret sig.
www.kb.dk/danmarksetfraluften
Luftfoto: Det kongelige bibliotek. Sylvest Jensen
Vejviserstenen står stadig på sin plads ved gadekæret

Halseby.

Gårdene.

Når vi i dag betragter Halseby, er det mest markante Tårnborg Skole,
Tårnborghallen, Præsteboligen - og til dels det tidligere alderdomshjem.

Som det fremgår af matrikelkortet på forsiden bestod Halseby oprindeligt
af 4 store gårde (Hel-gårde), hvoraf de 3 er udflyttede. Der er også sket
nogen opdeling og sammenlægning af arealerne, men en nøjagtig
redegørelse for dette må vente til en anden gang.
2 gårde er ved udflytning fra landsbyen placeret nord for jernbanelinien,
der som bekendt blev anlagt i 1856.

Men sådan har det ikke altid været. Præsteboligen kom som det første,
omkring 1955 og hurtigt derefter gik byggeriet af Tårnborg Skole i gang,
med indvielse den 1. april 1957. Solgården kom 1961 og hallen blev
indviet den 27-8-1983.

Matr. Nr. 3. Olshøjgaard. 1936-38

Matr. nr. 2.(Helge Olsen) 1956

I gamle dage var Møllen og landsbyen det markante i Halseby.
Møllen der lå på Matr. nr. 6 i den syd/vestlige del af ejerlavet.
Der var ud over mølleri også bageri, og der kørtes ud med brød til
forbrugerne.

Matr. nr. 4. Læsagergård. 1953. Blev udflyttet efter brand i 1900,
Møllen var hærget af brande d. 12-9-1899 og d. 12-7-1933. Vi ser
fundamentet for den ”Hollandske Mølle” øverst i billedet fra 1955.
Branden den 12-7-1933
Som et kuriosum kan nævnes, at
Halseby gamle håndsprøjte også
blev slæbt til brandstedet, men den
antikverede museumsgenstand kom
ikke i funktion. (Korsør Avis)
Sprøjtehuset lå ved gadekæret.

Tjærebyvej 30. 1936-38
Henrik Jensens værksted

Tjærebyvej 32. 1936-38
Henrik Jensens bolig

