Fortsættelse af sidste Nyhedsbrev
Bjerge Os
Fra løsgående kreaturer til sommerhuse
Bjerge Os er på kort fra 1800-tallet nævnt både som Aas og Os, og på et
kort fremgår det, at den sydlige spids hører ind under Lerchenborg
Gods.
I dag hedder området nord for Kanalen Bjerge Sydstrand og syd for Kanalen Ornum Strand. Nogle kalder hele området for Bjerge Strand eller
Ornum Strand, og andre kalder det for Osen. Bjerge Plantage er også
blevet brugt - kært barn har mange navne.
Ved udskiftningen i 1860-80 blev arealet delt op i lange smalle lodder,
der gik fra åen og ud til stranden. Hver gård i Bjerge havde en lod på
Osen, foruden Aagaard og Søgård, der havde nogle større arealer.
I 1914 blev gårdejerne enige om at indhegne de sydlige lodder, det var
dem der blev til Fællesfolden, hvor kreaturerne gik hele sommeren.
(Omtalt i forrige Nyhedsbrev).
Hele Osen var et åbent område, hvor der kun voksede lyng og græs.
Små sandstier førte gennem lyngen, og på steder voksede der rævlingebær. Der var fred og ro, kun fuglenes kvideren og strandens susen brød
stilheden. Langs stranden var der - ligesom i dag - mulighed for at finde rav, der var skyllet op i nattens løb.

Nogle af de første strandhuse i det åbne landskab, hvor der kun voksede
græs og lyng.

Udklip af kort fra 1957. De lange smalle
lodder blev dannet ved udskiftningen i
1860-80. Det er også dem der danner
rammerne for udstykningen af grundene.

Fredskov og plantage
De store arealer midt på Osen, der tilhørte Aagaard og Søgård, blev i 1918 plantet til med Fredskov, som hovedsagelig bestod af fyrretræer.
Fredskovforordningen blev etableret i 1805 og havde til formål at øge skovarealet i Danmark. Ejere af fredskove forpligtede sig til at plante nye træer, hvis nogle blev fældet eller faldt i en storm.
I 1937 oprettede Hedeselskabet Det flyvende Korps, som var et samfundsnyttigt beskæftigelsesprojekt med støtte fra
staten, hvor unge arbejdsløse skulle deltage i læhegnplantning og i plantagearbejde. Arbejdet blev organiseret gennem læplantningslaug, som bestod af lodsejere fra større områder. Svallerup-Bjerge Læplantningslaug blev netop et
af disse laug. Mange lodsejere på Bjerge Os fik i den forbindelse plantet deres lodder på Osen til med østrigsk fyr,
bjergfyr, rødgran og birk. Plantningen fandt sted midt i 1940-erne. Sammen med Fredskoven og de nyplantede træer,
der voksede op, ændrede Osen sig fra at være et åbent område med græs og lyng til en plantage bestående af fyr,
gran og løvtræer.

Over åen
Tidligere var Danmark delt op i amter, som igen var delt op i herreder, og et herred bestod af flere sogne. Bjerge Os
ligger i Svallerup sogn i Arts Herred, der hørte til Holbæk Amt. Halleby Å danner skel mellem Arts Herred og Løve
Herred. Hvis folk fra Løve Herred skulle køre til Bjerge Os, måtte de over åen ved Augerup, videre ad Filipsdalvej
til Bjerge Os.

Den simple bro over åen var åben for alle og blev brugt af dem, der skulle til
stranden. Inden 1939 var det kun muligt at køre til Bjerge Os via Augerup,
Filipsdalvej og Osvejen.

På Brovejen blev der i 1939 bygget en
smal bro over Halleby Å, så det blev
muligt at køre over til Bjerge Os ved
Ornum. Inden broen blev bygget, var
der mulighed for at gå over åen på en
træbro, der lå ca. 100 meter sydligere.
Den havde nogle trin op på hver side,
så selve broen var hævet et stykke over
åen, og et spinkelt gelænder dannede
rækværk til den ene side. Hvornår den
blev bygget, og hvornår den forsvandt,
er uvist – muligvis har den været privat.
(se kortet midt i bladet) Før broen blev
lavet, lå der en robåd, men den var vistnok kun til ejerens brug.
Der hvor Kanalen støder til Halleby Å,
ligger Den hvide bro, som gør det muligt at gå over åen til Ålykke på Ornum.
Inden broen blev bygget, blev stigbordet, der regulerer vandstanden i åen,
brugt som bro.

Sukkerkanalen
I 1940 blev Kanalen gravet, den skulle føre det iltfattige spildevand fra Sukkerfabrikken ud i Storebælt, så det ikke
skulle løbe ud gennem engene og Flasken ved Reersø, hvor der var, og stadig er et rigt plante– og fugleliv. Kanalen
blev gravet tværs over Osen, fra kysten og ind til Halleby Å, dér hvor den begynder at løbe sydpå, parallel med kysten. Kommunen overtog Kanalen ved sukkerfabrikkens ophør i 1999. Ved Kanalen er der parkeringsplads og mulighed for at gå til stranden, og på den anden side af Osvejen er der sti langs Kanalen til Den hvide bro. (Se kortet
midt i bladet).
Osvejen
Kanalen kom til at gå på tværs
af Osvejen, derfor blev det nødvendigt at bygge en bro for at
føre vejen over Kanalen. Osvejen var en smal privat grusvej på steder meget ujævn - men i
1967-68 blev det besluttet at
gøre vejen mere farbar. Den
blev udvidet og asfalteret, og
derefter overgik den til offentlig
vej. Grundejere langs vejen
måtte afstå noget af deres grund
til udvidelse af vejen. Broen på
Osvejen blev fornyet i 2010.

Broen der fører Osvejen over Sukkerkanalen.

Sommerhus-udstykning
Tilfældighedernes spil
De første udstykninger kom i den nordlige ende af Osen på Hyrdehusvej og i den sydlige ende ved Fællesfolden.
Disse to steder var adskilt af Fredskoven midt på Osen.
Picnictur på privat grund
En husejer på Lyngager har af sine bedsteforældre fået fortalt, hvordan en af de smalle englodder på Osen blev solgt.
”En gang i 1930-erne, var bagermester Laurits Christensen og skræddermester Henrik Jensen, begge Høng og bagermester Jens Petersen fra Ruds Vedby taget på skovtur til Ornum Strand. De ville sammen med familien nyde en
fridag på den åbne og lyngklædte eng, der lå tæt på stranden. De er formentlig kørt til Halleby Å ved Ornum, gået
det sidste stykke over den simple træbro og ud på engen med madkurven og tæpperne under armen.
De fandt et godt sted på den anden side af sandstien, der gik gennem området parallel med stranden. Tæt på, hvor
der var plantet Fredskov og hvor de kunne se vandet, bredte de tæpperne ud. Efter at have spist kurvens indhold,
som muligvis var smørrebrød, drukket en øl og en enkelt snaps ekstra, lagde de sig tilbage på tæpperne. Børnene løb
til stranden, for at lege med bølgerne og sandet. De voksne lå og småsnakkede, mændene med sommerhatten trukket
godt ned i panden. Ubemærket kom en bondemand gående. ”I ligger på min eng”, sagde han. ”Nå”, sagde bagermester Christensen, så op og løftede lidt på sommerhatten ”Hvad koster sådan en eng?”.
De tre mænd købte i fællesskab engen, og i 1937 blev grundene udstykket på Gyvelvænget Vest og Lyngager. Det er
uvist, om grundene på Gyvelvænget Øst og Michael Nielsensvej også blev udstykket i 1937. Det var først senere, at
vejene fik navne. Samme huesejer fortæller hvordan udstykningen fandt sted.
Den sidste grund 50 kr. billigere
”Udstykningen på de fire veje blev lavet, så den første grund var 1198 m2, og den overfor på 798 m2. og så var resten af grundene ned mod stranden 33 meter lange. Den sidste på den modsatte side af den store grund var også
1198 m2. det gjorde, at grundene var forskudt, og ingen grunde lå lige over for hinanden. De to sidste grunde ned
mod stranden var 50 kr. billigere end de øvrige, fordi dér blæste det mere”.

Nybygget strandhus på Osen

”Det var stort set kun folk fra Høng og Gørlev, der købte grundene og byggede små strandhuse på dem. Mange af husene blev
bygget af asbestplader, men nogle var også bygget af halve
rundstokke, og de fleste havde tjærepap på taget”.
Husene havde navne
”Husene havde forskellige navne, der var et der hed ”DOT”,
opkaldt efter børnebørnene Dan, Ole og Tom. Et andet hed
”Onkel Toms Hytte”, og der var et der hed ”Eden”. Af andre
navne kan nævnes ”Luna”, ”Rønholthus” og ”Strandskallen”.
Et hus, hvor der var mange vipstjerter kom selvfølgelig til at
hedde ”Vipstjerten”. Navne kunne være en hjælp til postbuddet,
for den gang var der ikke vejnavne eller husnumre.
Mange huse er gået i arv fra generation til generation, for nogles vedkommende er det nu fjerde generation, der ejer dem”.

Et kvantum margarine og 500 kr. hvert halvår
”Det sidste hus på Lyngager blev bygget af bagermester Steffen Rønholt Hansen, Høng på en grund der havde tilhørt en margarinefabrikant i Slagelse. I et langt brev til margarinefabrikanten skrev bagermesterens hustru om sit
store ønske om at købe denne grund. Han lod sig overtale til at sælge grunden, og de blev enige om prisen, der skulle afdrages med 500 kr. hver halvår. Med til handlen hørte også, at hvert år indtil beløbet var betalt, skulle bagermesteren aftage et vist kvantum margarine.
Da grundene blev udstykket måtte der
ikke bygges nærmere end 100 meter
fra stranden, men med en servitut, der
blev lavet ved udstykningen, blev det
ændret til 75 meter, ellers var grundene ikke noget værd. Da nuværende
ejer af omtalte hus købte det i 1984
var der 115 meter til stranden”.
I 1950 og 60-erne kom der for alvor
gang i udstykningen, og det ene sommerhus efter det andet skød op på
Osen.
Små strandhuse på de udstykkede grunde, hvor der endnu ikke var plantet træer.
Det er svært at se, men der holder en bus ved huset midt i billedet.

Storbranden på Bjerge Os
Natur– og ferieområde lagt i akse på få timer
Søndag den 1. august 1948 var en sommerdag, der havde trukket mange lokale strandgæster til Bjerge Os, og på
campingpladserne og i de små strandhuse var der også mange feriegæster. Søndagen var ved at gå på hæld, og endnu
en gang havde det dejlige naturområde været et fristed for mange, der var søgt til stranden for at slappe af. Det skulle
vise sig, at inden dagen var omme, var store dele af området forvandlet til det ukendelige.
Små flammer i det tørre græs
Frede Henriksen og slagtermester Christensen fra Ruds Vedby var to familier, der havde tilbragt dagen på Bjerge Os.
Ved 15.30-tiden så de to familier - uafhængig af hinanden - små flammer i græsset ca. 20 meter nord for restaurant
Osen. Slagtermester Christensen råbte op og hurtigt kom flere mennesker til. De prøvede at slukke ilden med tæpper,
men den bredte sig hurtigt i det meget tørre græs. Fru Henriksen løb til restaurant Osen, og fik tilkaldt brandvæsenet.
Da Falck i Ruds Vedby nåede frem, kunne de se, at der var brug for flere slukningskøretøjer. Brandfoged Johannes
Hansen sendte derfor straks bud efter yderlig assistance af brandvæsenet fra Kalundborg.
Stor-alarm
Hen over sommeren var der kun kommet 181 mm. regn mod normalt 234 mm., så branden bredte sig hurtigt i lyngen
og det tørre græs. En sydlig vind blæste branden mod nord, og det stod klart, at ilden ikke var til at stoppe. Da der var
fare for, at 500 tdr. land plantage ville gå op i røg, blev der slået stor-alarm. I alt otte Falck-stationer, CBU Kolonnen
fra Roskilde (det der i dag hedder CF-Korpset) og 30 soldater fra Slagelse Kaserne blev tilkaldt.
Feriegæster kom løbende for at hjælpe med at fjerne nogle biler og cykler, der stod parkeret langs vejen. Og med alle
de save og økser, der kunne fremskaffes, blev træer langs vejen fældet, for sammen med vejen at skabe et bredt
brandbælte.
Røgen fra branden kunne ses i hele Vestsjælland, og da den var på sit højeste holdt der brandslukningskøretøjer hele
vejen rundt om plantagen, og der blev pumpet store mængder vand fra Storebælt og Halleby Å på branden. Det blev
anslået, at der var lagt ca. 3 - 4 km. slanger ud, og mellem 12 til 15 strålerør var med til at slukke kæmpebålet.
Sommerhuse i fare
Tre sommerhuse tilhørende proprietær Thorkildsen, Søgård, Vilhelm Hansen, Gørlev Kontantforretning og automobilforhandler William Pedersen, Gørlev var en overgang truet af branden. Skumsprøjten fra Kalundborg Brandvæsen
oversprøjtede husene og dermed undgik de at blive flammernes bytte.
Ved 19.30-tiden var ilden under kontrol og det store beredskab og de mange svedige og røgsværtede feriegæster kunne trække sig tilbage.
Stor hjælpsomhed - en junge med kærnemælk
Soldaterne fra Slagelse Kaserne sørgede selv for mad og drikkelse, men de øvrige brandmænd havde ikke mulighed
for at få noget. Svallerup Kommune sendte derfor bud til Kalundborg efter 150 stk. smørrebrød. Lokale beboere og
sommerhusejere inviterede også brandfolk ind på noget at spise og drikke. En gårdejer leverede en junge kærnemælk, så de mange hjælpsomme feriegæster kunne få slukket den værste tørst.
Også dagen efter blev der ydet forplejning til dem, der gik brandvagt - Fru Thorkildsen, Søgård serverede frokost og
kaffe.
Brandårsag
Dagen efter afhørte politiet flere personer for at opklare brandårsagen. Nogle mente, at det var et væltet petroleumsapparat, der havde antændt ilden. Politiet hældte mere til den teori, at det var et henkastet cigaretskod, der var årsag
til branden, for vidner havde set unge mennesker ligge i græsset og ryge cigaretter.
Store tab
Flammernes bytte blev ca. 40 tdr. plantage, arealer som blandt andet tilhørte proprietær Thorkildsen, Søgård, købmand O.C. Modin, Gørlev og godsejer Jørgen Hellemann Olsen, Aagaard.
Proprietær Thorkildsen, Søgård udtalte til Kalundborg Folkeblad, at han havde lidt store tab, da plantagen ikke kunne
forsikres. 20-25 tdr. land var helt afbrændt, og de sværtede stammer skulle ryddes, og der skulle plantes nye træer.
Købmand O.C. Modin, der havde mistet 3 ud af 21 tdr. land, mente, at der i alt var sket skader for over 200.000 kr.
Beplantningen af Fredskoven var begyndt i 1918, og et livsværk var på få timer ødelagt. Hele lyngtæppet var væk,
kun sandet var tilbage med risiko for sandflugt.
Tyve på spil
Mens alle kæmpede med ilden, udnyttede tyveknægte lejligheden til at udføre deres ulovlige erhverv. Sadelmagermester Aksel Algrens tegnebog med 485 kr. forsvandt fra et par bukser, der lå i et sommerhus. Forvalter Kragekær,
Aagaard fik stjålet sin tegnebog med 75 kr. fra en jakke, han havde lagt ved et hus, og et armbåndsur blev stjålet fra
tømrer Hansen.
Fredskovspligten blev aflyst
Da folk ikke respekterede forbuddet om brug af åben ild og tobaksrygning, blev området lukket. Der var dog mulighed for at færdes på vejen og langs med stranden.
Fredskovpligten blev aflyst. Det skete på betingelse af, at der blev plantet tilsvarende areal et andet sted i Danmark,
og at offentligheden fik adgang til området. På den måde fik Svallerup Kommune det areal, der blev Gørlev, Høng
og Dianalund Kommuners Strandgrunde.
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Campingpladser og pensionater
Bjerge Os er også et ferieparadis for ikke-sommerhusejere
På Hyrdehusvej oprettede Herta Hansen konditoriet Lyngbo, der senere blev afholdsrestauration og sommerpensionat. Historien om Lyngbo er omtalt i Nyhedsbrevet 2015 nr. 1.
På Gyvelvænget Vest havde Alma Larsen i en periode et lille pensionat og restaurant, der hed Osen. Nogle af de
folk, der gravede Kanalen, boede på pensionatet, der havde ry for at være et muntert sted.
Julius Andersen, der var ejer af et
pensionat på Strandgården i Drøsselbjerg, oprettede i 1960 Pension Ornum Strand på Juliusvej.
Julius Andersen var busejer, og hver
søndag kørte han til København og
hentede en busfuld forventningsfulde feriegæster. Næste lørdag kørte
bussen tilbage til København med de
feriegæster, der havde tilbragt en uge
- eller mere - ved den Vestsjællandske badestrand. Fra 1962 til 63 var
der efterskole i bygningerne, men
fortsatte med at være pensionat i
sommermånederne indtil midt i 1970
-erne, hvor det lukkede. Mere om
Pension Ornum Strand en anden
gang.
Den hvide bygning midt i billedet er Julius Andresens Pension Ornum Strand.
Øverst snor Halleby Å sig ud gennem engene mod sit udløb i Storebælt.
Foto: kb.dk/danmarksetfraluften

Campingpladser
I 1958 etablerede FDM en campingplads på Osvejen 30. Den gang var det mest telte, der blev slået op på pladsen,
men senere kom campingvognene. Beboer på Filipsdalvej husker, hvordan biler med campingvogne holdt i kø op ad
Filipsdalvej den første dag, hvor campingpladserne åbnede til en ny sæson.
Solholm Camping, Osvejen 19 blev etableret i 1961 af gårdejer Jens Mejnert Jensen og hans hustru Gurli Jensen. Campingpladsen fik samme navn, som gården
Solholm, på Bjerge Landevej 5. Ved siden
af campingpladsen havde de Solholm
Camping Sommermarked, en butik med
dagligvarer - den er ophørt for mange år
siden. Pladsen har 100 standpladser, udlejning af hytter og campingvogne og drives
af næste generation, Hans Mejnert Jensen.
Høng Kommunes Strandgrund
Begge omtalte campingpladser ligger i
den nordlige ende af Osen. Syd for KanaSolholm Camping kan i år fejre 58 års fødselsdag og fortsat i familiens eje.
len på Høng Kommunes Strandgrund var
det gratis at campere. Den blev brugt af
mange høngborgere. Alle måtte slå deres
telt op, eller sætte campingvognen, hvor de havde lyst, og selv om ét toilet var den eneste facilitet på pladsen, var der
mange, som boede på pladsen hele sommeren. Herdis Pedersen, Høng havde en lille forretning, hvor der blev solgt
brød, kolonialvarer, og øl og vin.
FDMs Camping mente, at det var konkurrenceforvridning, når campisterne kunne bo gratis på Høng Kommunes
Strandgrund, derfor blev det forbudt at overnatte på pladsen. Senere blev der opført en grillbar på grunden, men den
er nu lukket - huset står der stadig. Også Gørlev og Dianalund Kommuner havde grunde, hvor alle måtte opholde sig.

Forretningerne på Osen
Mange forretninger med skiftende ejere
Gennem årene har der været flere forretninger, grillbarer, iskiosker og slagterforretninger på Osen - alle beliggende
på Osvejen. I det følgende vil der ikke være en historie om hver enkel forretning, hvem der etablerede den, og hvem
der ejede dem gennem årene, men oplysninger om nogle af forretningerne. Oplysninger som Arkivet har fået af tidligere ejere og lokale folk. Vi begynder igen i den nordlige del af Osvejen.
I godt 10 år drev Bjørn Weirup og hans hustru, Käthe købmandsforretning på Osvejen 15. Forretningen købte Weirup af Jelstrup i 1974, men Jelstrup var ikke den første ejer af forretningen, det var Preben Olsen. Forretningen var
bygget af gasbetonsten og i ét plan engang sidst i 1950-erne. I huset var en særskilt slagterforretning. Preben Olsen
fik senere bygget en 1. sal på, til beboelse.
Bjørn Weirup, der var uddannet slagter, indrettede en slagterafdeling i købmandsforretningen, og ved siden af forretningen en grillbar. En alsidig forretning med god omsætning. Sidst i 1980-erne blev forretningen solgt.
De nye ejere af forretningen lukkede den efter få år. Grillbaren fortsatte med skiftende ejere og navne indtil 2018 sidst med navnet, Ice Corner.
Strand Pubben
Overfor købmandsforretningen lå en
grillbar og iskiosk, den overtog
Bjørn Weirup i 1986 og byggede
huset om til Strand Pubben. Det var
Bjørn Weirups søn Steven, der passede Pubben. I 1999 blev den solgt,
og efter et par år overtog nuværende
ejere den.
Slagterforretning
På grunden ved siden af Pubben havde købmand Jæger, Høng en forretning, den solgte han til Jørgen Pedersen. Næste ejer af forretningen var
slagtermester Tot fra Dianalund, der
solgte slagterivarer.
I en periode var der to slagterforretninger på Osen, både slagter Tots og
Grillbar og iskiosk blev bygget om til Strand Pubben
Bjørn Weirups. Slagter Tots forretning brændte, og grunden lå tom i
nogle år, indtil Bjørn Weirup købte den og lavede parkeringsplads til Pubben.
I den sydlige ende
Foruden den omtalte forretning på Høng Kommunes Strandgrund, lå der lige overfor på Osvejen en grillbar. Lidt
længere op ad vejen på Osvejen 130 var der købmandsforretning, i dag ligger der et sommerhus. Forretningen har
haft mange forskellige ejere, blandt andre Aase og Henning Steinmetz, der købte den i 1969. Det første år drev de
den selv, men de to næste år blev den forpagtet ud, hvorefter forpagteren købte forretningen.
Fra 1990 til 1993 ejede Anny og Kurt Nielsen
forretningen, de solgte den til Lise og Kaj
Poulsen. Af andre ejere kan nævnes Gunhild
og John Aagren og en købmand i Ugerløse,
men hvornår de har været ejere af forretningen
er uvist. Måske er der læsere, der kan bidrage
med yderlige oplysninger.
På Osvejen 107 var der også en lille købmandsforretning, som Alma Larsen drev, hun
havde tidligere haft restaurant Osen på Gyvelvænget Vest.

Forretningen på Osvejen 130, i dag er der sommerhus på grunden.

Når sommeren gik på hæld, lukkede forretningerne ned for vinteren, og åbnede først op igen til næste feriesæson.
De mange forretninger vidner om en tid, hvor sommergæsterne, gjorde deres indkøb hos den nærmeste købmand,
men tiderne skifter, og de små forretninger lukkede.
Stor forandring
På blot 60-70 år er Bjerge Os blevet forvandlet fra et åben græs- og lyngklædt område, hvor køerne græssede mellem
Halleby Å og Storebælt, til et stort sommerhusområde, der ligger godt gemt mellem buske og høje træer, og hvor
mange mennesker, især i sommerhalvåret, nyder stranden og den særlige natur.
Bjerge Os var der, hvor hyrden og hans hunde dagligt holdt et vågent øje med de fritgående køer, og malkepigen
kom tidligt om morgenen for at malke gårdejerens køer. Det var der, hvor Fællesfolden blev etableret på den sydlige
del, og et stort område blev plantet til med Fredskov midt på Osen. Gårdejerne begyndte at sælge deres lodder til
sommerhusgrunde, og mange sommergæster søgte derud for at holde fri og nyde naturen, enten i eget lille strandhus,
på et pensionat eller på campingpladserne. Midt i 1940-erne blev plantet fyr- og grantræer, der voksede op i takt med
sommerhusene i 1950-,60- og 70-erne, og ændrede området til det, det er i dag.
Læseren med et indgående kendskab til Bjerge Os tænker måske, hvorfor er der ikke noget om kolonien Eckbohus?
Svaret er, at Eckbohus ikke er glemt, men den historie håber Arkivet at kunne bringe en anden gang.
Denne historie om Bjerge Os er skrevet på baggrund af Arkivets oplysninger og lokale folks erindringer. Men der er
mange historier om området, som endnu ikke er blevet fortalt. Hvis du kan fortælle noget om Bjerge Os, der har lokalhistorisk interesse, vil Arkivet gerne høre om det. Billeder fra området har også stor interesse.
Stor tak til alle, der har givet oplysninger til denne historie, uden dem var den ikke blevet til.
Kilder:
www.hedeselskabet.dk., www.kb.dk/danmarksetfraluften, Historiske kort på nettet, Kalundborg Folkeblad den 2. og 3. august
1948 og Arkivets billeder og dokumenter.

En rettelse til sidste nummer af
Nyhedsbrevet, hvor der i historien om Bjerge Os stod, at Hyrdehuset på Filipsdalvej blev
solgt i 1976. Det er ikke rigtigt,
huset blev solgt i 1966 til nuværende ejer.

Ifølge Ordbog over det danske
Sprog er Ornum et stykke jord,
der er undtaget rebningen, hvilket
betyder, at arealet ikke er målt op.
Ornum kan også være et afmærket
stykke jord, der ligger uden for
den jord, der bliver dyrket.

