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ERINDR]NGER
FRA ØR5LEV
- min barndoms lerieby lørste erindtinger, jeg har fra Ørslev, qår tilbaqe
tiI omkring 1925-29, hvor jeg i dagevis opholdt mig hos
min bedstefar og moster nede i Ørslevgyden. Gennem de
føIgende lo år kom jeg næsten regelmæssiqt på besøg i
byen en gang om ugen, og i 1940 tjente jeg i sognet en
kort tid og havde tillige ungdomsveninder der.
De

Derfor har jeq i 15-20 år kunnet følge livet i byen og
dens omegn. Hvad der nævnes lør den tid, har mln mor oq
hendes lamilie fortalt mig, men barndomserindringerne
er selvfølgelig mest om de mennesker, der færdedes omkring min bedstelar, og hvad jeg så og hørte der.
ØrsIev var en køn og velholdt landsby, hvor alle kendte
alle, og hvor der var et meget godt. sammenhold.

ØRSLEV, som

hørte

i

nu hører

til tjby

gamle dage sammen
Føns-Ørslev sogn.

med

storkommune på Vest fyn,
Føns, oq det hed derfor

Ørslev grænser altså mod vest til Lillebælt ved Tybrind,
til Føns og Balslev, mod øst til Gelsted og mod
syd til Husby og Tanderup. En tredjedel af Ørslev er
skov, fyrre- oq nåletræsplantager med gyvel og lyng iblandt, og gennem sognet går en højderyq, Ørs1ev Bjerge
oq Tellerup Bjerge; med sine pas oq dale er det meget
storslået - det højeste punkt er såmænd kun 57 m højt;
men alliqevel - for os fynboer er det noget enestående.
mod nord

Amtsvejen tra Ejby går gennem byen ned tiI lYiddelfart-"
Assens landevejen, som på en lanq strækninq har skov på
begge sider. På en bakke syd for byen liqger kirken,
hvorfra der er en vidunderl ig Lrdsi qt ned over Tellerup
mod skovr:rre.
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I dette smørhul lå selve landsbyen med sine I gårde og
ligeså mange huse (nogle af dem havde lidt jord til),
kirke, skole og forsamlingshus. Gårdene var tidligere
fæstegårde under hledellsborg, men var nu selveje. I
husene boede håndværkere og arbejdsmænd, nogle arbejdede

i skoven, andre i

byen

eller helt

nede på Tybrind.

pige, står Ørslev som
alle tiders ferieparadis. Her var alting, syntes jeg,
bf.a. vandværk ( lra 1906), elektricitet, folk havde
telefon, og midt i byen 1å et lille sprøjtehus med stedets brandsprøjte - som blev brugt til "plakatsøjle. "
- Altsammen ting, jeg slet ikke kendte h.jemmefra.
For mig, som dengang var en lille

Bedstefar, som var min morfar, hed Rasmus Andersen,
Han var midt i halvljerdserne, da jeg lærte ham at
kende, og han og min moster boede i et kønt, rødt hus
cirka midt i Ørslevqyden (nu Skovbovej). Han var
partikulier, sådan hed det, når gården var so1gt, og
han ]evede af sine renter.
Bedstefar havde haft Ø"=1_gr_ V""!"I9"I9, som 1å oppe bag
smedien og Højqård, mEn-gåroen Uiæioæ i 1918, og nu
havde han solgt jorden og brandtomten samt et maskinhus,
som var det eneste, der blev reddet, i en byttehandel og
fået huset her med en stald oq lidt jord til. På hovedparcellen blev ejendommen Vestervanq bygget, og resten
af jorden købte Gran I yqå rd.
Bedstefar var enkemand oq havde været det i mange år.
Hans yngste datter, min moster Sørlne, var husbestyrerinde for ham; det havde alle hans voksne døtre skiftedes
til. Han havde haft 6 piger og I søn; men de 2 piger var
dØde som små, og den æ1dste, Karen, var død som voksen,
efterladende mand og 2 små børn,
BedsLefars andre børn hed Peter, Anne (min mor), Marie
oq Sørine.
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var som fortaft brændt i 1918, nærmere betegnet
l(r. august. Arsagen var et lokomobil, som blev brugt
til trækkraft, når de tærskede. De var gået ind lor at
spise, da gården pludselig var omspændt al flammer.
Både lader oq stuehus brændte, kun nogle få møbler, et
par gamle klster med sengetø.j, flk de ud acl havedøren.
Indhold fra skuffer og skabe blev kastet gennem vinduerne ud i haven. [1in mor, som var hjemme på det tidspunkt, fortalte, at hun lige havde fået æggepenge. Hun
skyndte sig at tage tasken med pengene og løbe ned i
Gården

den

haven, hvor hun qemte dem under en busk, Her hentede
hun dem senere i god behold.

I dette

hjem hos bedstefar og moster oplevede jeg
fØlger:

ØRSLEV som

Ved siden af bedstefars hus (ud efter Kohaven) boede
mureren, som hed Johansen. Hans dreng legede jeg dagligt med. 0vre på den anden side af vejen boede væveren,
hans kone havde en lille butik, hvor vi bl.a. kunne købe
brystsukker i lyserøde kræmmerhuse for 5 øre. Tilliqe
passede de kirke og kirkegård. Væverkonen Signe havde
altid meget travlt. Hvis hun manglede varer, gik hun
Lil Ejby med sin lille trækvogn og hentede dem ovre
hos købmand H. Hansen.
Bagved væveren boede smeden og bødkeren, og i byen
boede også en dre.ier. I bøgebjerghuse boede træskomanden,
som havde mange børn. Hvad disse fo.Ik hed, ved jeg ikke,
men de blev kaldt ved deres erhverv, og alle vldste,
hvordan de så ud, og hvor de boede.
Længere ud ad gyden boede høkeren, en rigtig butik
med a1le slags varer. Ane og Hans Peter hed købmandsfolkene; men i daglig tale hed det: Ud til "Aa'ne
Hykers". Roebanen fra Assens Sukkerlabrik havde holdeplads derude, så der skete ekstra meget i roekampagnen,
Når gårdmændene og deres hjælpere var færdige med at

Iæsse roer, trængte de til en ekstra opstrammer lnde
hos "Aa'ne." Det fortaltes, at min bedstefar i sine
velmaqtsdage blev kaldt "stationsforstanderen",
han dagllgt mødte oP derude!

[ordl

1-

vi tiI et kønt b ind ingsværkshus , som
kaldtes væverhusetl men jeg tror, at manden gik ud oq
slagtede også. De havde mange børn, husker jeq.
Så kom jæqerhuset, her drejede vejen til højre eft.er
Kohaven (nu Granlyvej). Der 1å 2 qårde, lørst Granlyqård, nybygget og med en strålende udslgt helt ud tiI
l4lddelfart og Lillebæ1t, - Det var forresten på deres
jord, at man fot nogle år siden fandt resterne af en
boplads fra den ældre romerske jernalder. Nede i Iavningen 1å på den anden side af vejen Kohaveqården, som
Længere ude kom

besLod

af ældre bygninger.

ffter Balslev 1å et æIdre husmandssted, senere kom der
en tækkemand til at bo her. Længst ude, langt nede på

m.rken og n'æsten gemt, 1å ØrsIev Skovqård' Børn herfra
gik i Ørslev Skole i min mors tid. Senere kom de vist
til at høre til Balslev, som lå tættere ved.

Fra jægerhuset qik vejen over landevejen efter Tybrind,
først kom smedien, oq overfor, ad en skovvej, langt
inde i skoven, lå "den stille sø", om foråret omgivet
af masser al liljekonvaller. Det var førhen et yndet
valfartssted, og idyllen findes der endnu,

vi ti] Tybrind (nede på Tybrind hed det
"Herregården") med alle dens arbejderhuse. Tybrind
hører til biedellsborg, og der stod en særIig glans om
hovedbygningen i de år. Der boede nemlig nogle måneder
af året en kammerherreinde Castenskjold, og flere unge
piger har fået deres huslige lærdom både der og på
Så kommer

avlsgården.
Nu

er

hovedbyqninqen væk,

revet

ned.

I Tybrind boede mange skovarbejdere samt en skovfoged.
BØrn lra aI Ie disse boliger gik i skole i Ørslev.
I

nærheden

Iå et

kønt landsted,

stedets Iæge, som hed
skovriderboliq.

"Liljendal. " Her boede
Dr. Neuklrch. Senere blev her
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0rer[or bedste[ars hus ]å Hans Peter Jeppesens gård,
Hø.jqård. Konen hed Karen, deres døtre var voksnJ oq
tjente i København hos nog.Ie af de "kongelige." Der
var meget at høre om, nogle sønner vat tjenere oq
blev senere hotelejere,
Så kom Ørslevqård, den største gård, flot og herskabe1ig. l4anden hed Niels l4adsen oq var tilliqe hestehandler, hans kone hed Laura, og de havde Z bårn.

Derefter

kom Damqård, der boede også en Hans peter
(Hansen), konen hed Inger, og der var J børn. Gården
var af bindingsværk og stråtækt. Den er senere brændt,
og på noget af jorden er opført Nyqård.

Gik vi mod Ejby, kom vi først til Enqqård, en forholdsvis ny gård, hvor Jens og Lauriner-minbedstelars venner, boede. Bedstelar og familien havde boet i kæ]deren hos dem et stykke tid, el-ter at gården var brændt,
Tilbage til Østerqård på hjørnet, den gamle kønne
bindingsværksgård, som havde været slægtsgård qennem
generationer, og som var bedstefars fødehjem.
Det hed for øvrigt op ti1 "Oles", det var bedstelars
tvillingebror, som havde overtaget gården.
Overfor - efter skoven - iå først forskolen, bygget i

l9l(>. Lærerinden havde oqså sin lejlighed der. Videre

vi til gården SoIvanq, et fint stuehus med karnap.
Jeg husker, at der boede både en bedstemor og en ældre
tante i huset foruden familien llarie og Karl Rasmussen.
Dernæst kom vi til fo rsamf i nqshuset , som blev brugt
meget. lvlarie Hermandig- HEimån- b6-ede der og passede det.
Jeg mener, han arbejdede i grusgraven oqså. Længere
nede i dalen 1å selvfølgeliq Dalqård, den var l-iyttet
derned fra byen omkring 1910 og var en forhenværende
anneksgård. Her boede Karoline og Jens Peter med deres
J børn. 5å kom Skovly, politiassistentboliq, Birkelv
oq nogle l^lere h-use. Her kom senere tit at-oo .n-jp1qg_
moder, og også en ve.jmand fik slt hjem her.
kom

Jo, Ørslev havde

næsten det hele. På Ørslev To fte
boede sogne logeden, som hed Christensen - men så skrr I I e

vi over landevejen først.

Gik vi mod Ejby oppe fra 01es hjørne, kom vi forbi
drejerens hus og dernæst Lil Bøgebjerghuse, hvor der
bl.a. boede en maler og en tråskomand. - 5å op ad bak-

ken mod Ellesø (den var højere, end den er nu), der 1å
4 gårde og noqle huse. I villaen "tllehø.i" boede en
kværnhugqer, så boede der en skrædder (hvis døtre selvfølgelig kaldtes skrædderpigerne). Der 1å et familiehus,

og byen havde qadekær. Gårdene hed ElIesøgård, Hø.igård,
Bakkegård oq Søqård. Disse gårde var større end Ørslevs
gårde, nogle havde gift fodermester, så der var også
fodermeste rhu se. Konerne fra disse huse hjalp gerne til
på gårdene i travle perioder og var med i roemarken,
foruden at de hjalp med malkningen hver dag - de hav de
noget åt se til.

vejen lå en højt.liggende ejendom, L undhø.j ,
jeg mener, den blev kaldt rrKlkkenborqr'. - 09 så var vi
ved mejeriet Søbjerq, på dette tidspunkt en stor oq
travl v i rk somhed.
Længere ude ad

I Ørslev igen: Ved siden af bedstefars hus, op mod
hjørnet, lå et hus, som kaldtes "polakhuset'r, navnet
stammer lra denqanq, polakkerne kom herop og hjalp i
roerne, Nu boede Andreasen og hans kone der. Hun syede
for folk, vi kunne se f-åt hu., .sad ved symaskinen bag
vinduet hele daqen. Ved siden af iqen lå Lindeqård,
nybygqet efter brand. Beboerne kaldtes Siqne oq Hans
Peter Lindegård, han "sad" i tjby Sparekasse nogle daqe
om ugen. De havde J døLte og 1 søn.
0ppe på Kirkebakken lå den store skole, hvor min mor
oq hendes søskende havde gået i skole hos den kendte
Iærer Bentson-Hansen, Nu hed læreren Pedersen, han var
enkemand, men havde en husbestyrerinde, som hed Kathrine,
oq en voksen datter, Inger lularie. Neden for den lange
Kirkebakke 1å Te11erup, det hed selvfølgelig nede i
Tellerup. Der 1å 4 gårde og nogle få huse.

I yderkanten al sognet hørtes spændende stednavne,
jeq aldrig glemmer. Hvert sted havde sin egen
historie.
som

14ølle: Hvem husker ikke det gamle "sigende",
nTr Oer blev budt til bords: "Hvor skal jeg sidde,
Lamose

jeg er

Lamose 14øllekone?"
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-1H),lken 14ø11e, hvor der omkring

l9l0 blev holdt store

ungdomsstævner.

l,lølle, Gammeldam og K.jærlingbjerq, som a1le
tortæIler om fordums daqe med meqen leben oq travlhed.
På Kjærlingbjerg var der birkedommerbolig og arresthus.
I boligen boede kunstnere engang, ja, maleren Bertram
Jacobsens enke bor endnu i huset, - Jeg husker navne som
Folmer Bonnen og Schade, jeg har set dem qå qennem
Orslev i deres farvestråIende gevandter.
Arresthuset blev revet ned og bygget om tiI skotøjsfabrik
i tjby. På Ulvsrod boede Iuldmæqtiqen
Hybæks

Ruerne, Vestbæk og Lauenbæk, og hvad det hedder
sammen, fortæller om stedets beliqqenhed.

alt-

AlIe de nævnte steder hørte til sognet, børnene gik
tiI skole i Ørslev og tiI præst i Føns, og folk i
gårde og huse kom til kirke i Ørslev og til fester i forsamlingshuset, som blev bygget i ]894. Ilin mor lortalte,
at der om sommeren holdtes slågilde og høstgilde her,

så kom juletræsfesterne og om vinteren dilettantkomedierne, Der var vist lidt flere sæsongilder, men jeg husker
det ikke rigtigt. - Men alle var med fra huse oq gårde.
I denne by var der ingen standsforskel. Festerne strakte
sig over llere daqe, lor at der kunne være plads til
a1le!

i byen tog også til Ejby til den årlige markedsf-est. I min mors ungdom omkring 1911 rejste en del unge
fra byen til Amerlka, bl.a. Oles sØnner, de 2 blev derovre og klarede sig qodt, de har været hjemme flere
gange sammen med deres familier. 14in morbror, Peter,
De unge

ville

oqså gerne have været af stedl men da han var
eneste sØn, måtte han blive hjemme - sådan var det
denganq

!
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På gårdene holdtes der mælkegilde (kun for mændene)
og æggegilde (kun [or konerne). Så snart der havde
været penqeudbeta I i ng, blev der budt til gilde, og
det gik så på omgang hos de forskellige andelshavere.

Til mændenes gllde fik de flæskeæggekaqe med en dram
til bI.a.; ellers har der nok også været hjemmebrygget
ø1 på bordet. 09 så blev der ellers spillet kort bagefter, 1 'hombre eller scherwenzel.
Førhen holdtes der oqså

tiendegilder i

byen.

af disse qilder er vist nok blevet holdt helt
op i vor tid,
Noqle

tit på med megen undren, når snakken gik om
krigens tid, 19I4-18, Der blev drøftet tobaksdyrkninq,
syning og tørring, og om salqet al- det til sidst. Jeg
hørte navnet "opmand. "
Jeg hørte

hør og om at ruske hør snakkedes der også. Så var
der kaflebrænding af korn og clkorie. Kogning af roer
ti1 sirup, koqning af døde grise til sæbe, om selv at
lave smør, rationeringsmærker blev nævnt. Det var altsammen tlng, der lød meget spændende, når det blev drøftet, ja, ligefrem sjovt; men sikken et godt naboskab og
sammenhold, der havde været denqanq!
0m

lJnder Anden Verdenskriq gentog meget af det samme sig,
og de gamle opskrilter blev taqet frem igen.

øRSLEV DAMGÅRD BRÆNDT

D.2o/4-tg4g

POSTBIIEN
i hvert fald ikke min far og mor, når jeg
var på lerie i Ørs]ev; det oplevede jeg a1t for meget
til. Hvis far oq mor ikke havde tid til at hente mig
(om vlnteren i ponyvoqn, og om sommeren på min fars
cykelstang), tog min moster mig i hånden, og så gik vi
op tiI "o1es hjørne" ved den tid, da postbilen Ejbyl^/edellsborg kørte hjem. Så kunne vi være heldige at
få Iov at køre med til statlonen. Vi fik plads omme bag
på iadet under sejldugen, så kunne vi sidde der og klkke
bagud, mens sejldugen blafrede. - Det var mine første
bilture, oq vi qik så det sidste stykke hjem.
Jeg savnede

VÆVIRKONEN
Væverkonen - eller Siqne Vævers - blev egentlig for
mig en slags bedstemor nogle år senere. Da hun blev
ene, solgte hun huset og rejste over til sin eneste
datter, Stine, i Fredericia. lYor og jeg besø9te hende
mange gange derovre. Rejsen var en stor oplevelse, først
med toget fra Ejby til Strib, så ud at sejle med jernbanelærgen ti1 Fredericia, dernæst glk vi hen i 0ldenborggade, hvor hun boede i en lejlighed oven over datterens.
Jeq glemmer aldrig den rnærkelige 1ugt, når vi kom ind
ad gadedøren, - de havde bygas! Hun kom til os i dagevis
gennem mange år, så længe hun havde helbred til det. Så
syede oq lappede hun og hæklede sengetæpper. Vi sov i
samme værelse, og hun havde en [in, hvid nattrøje på med
bleserlæg og feston og en natkyse, der svarede tiI. Det
havde jeg aldrig set lør. Hun var en rar, gammel kone,
som altid huskede min fødselsdag, og tll jul glemte hun
os heller ikke, - Jeg tror, at hun savnede Ørslev en hel
de1, skønt hun havde det bedre arbejdsmæssigt nu. Når
hun boede hos os, havde hun da også lejlighed til at
taqe en Lur derop. Hun blev begravet ved slden af væveren på Ørs1ev kirkegård, hendes gamle arbejdssted.

-IoLAVS
Jeg kan ikke nævne Ørslev i bedstefars tld uden også
at nævne Lavs, som alle jo kendte - han hørte til byen.
Han havde været karl på qården i mange år, og da den
brændte, flyttede han selvfølgelig med ned i huset. Hans
rigtige navn var Lars Kristian Larsen, og han var "på
sognet.rr Bedstefar havde fundet ham på en gård nede i
Føns, hvor han ikke trivedes. Han var lødt at en enlig
mor i et nabosogn og havde af familie kun en søster, som
boede i Væde ved Padesø, og der gik Lavs hen på besøg

et par gange om året. Han havde madpakke med til den
lange tur; men allerede i Ellesø blev Lavs sultery og så
spiste han madpakken i et fårehus der.

Lavs var en stakkel, han havde en forkrøblet arm, og
forstanden var liIle, men han havde I mange år været
en god, flink og trofast karl, passet dyr og passet
børn og leqet med dem qennem 2 qenerationer.

han mest oppe hos "Oles", og hver 1ørdag
aften travede han til Ejby for at blive barberet og
nogle gange klippet hos fru Poulsen, Så gik han ærinder
lor byens folk tilligemed, når han a11igevel skul1e
rrtil stationenrr, som der blev saqt.
Nu arbejdede

Langt op I årene var han avisbud om søndagen for hele
byen. Jeg kender ikke hans alder (han havde kun en enkelt
tand i undermunden), men hans fødselsdag var den 9. juli,
og den glædede han sig til som et barn. Han gik selv
rundt og bød dem til chokolade, der skulle med. Han
døde i loråret 1919 efter et kort ophold på Assens Sygehus, Begravelsen foregik fra Ørslev Kirke, oq han blev
begravet på kirkegården i den by, hvor han havde alle
sine venner, HeIe løIget, der bestod af byens folk og
børnene lra de gårde, hvor han havde haft sit virke,
blev indbudt tiI m i ndesammenkomst i lo rsam l j.ngshuset ,
hvor sognet var vært. Her blev saqt pæne ord som tak
for hans store tjenstvilliqhed oq trofasthed gennem

alle

årene

En enke1,
hans grav

.

sort marmorplade med hans navnetræk
i mange år.

prydede
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BEDSTTFAR

Bedstefar, som altså hed Rasmus Andersen og var min
morlar, var lødt den 14. aprii 1B4B i Ørslev Østergård,
som var en gammel slægtsgård. Forældrene hed Anders
Rasmussen oq Ane Marie Nielsdatter.
Her voksede bedstelar og hans tvillingebror 01e op
sammen med 4 søstre, 2 ældre og 2 yngre.
01e overtog gården oq giftede sig med l4aren fra Enggård,
Jens Jørgensens søster, oq de fik (> drenqe oq l piqe.

Bedstefar havde været soldat, dragon, og ligget i Odense.
Senere kom han på Særslev Højskole hos Klaus Berntsen,
den senere konsejlspræsident. Da bedstefar var sidst i
trediverne, overtog han Ørslev Vestergård i fæste og
blev gift med Maren Clausen lra Rolund. Hun døde i \9O1 ,
49 år gammel, elter at de havde f-ået 6 piger og l dreng.

tidligere omtalt i 1918, og den blev
ikke bygget op igen. l4en den gamle have stod I mange
år og fortalte eftertiden om den gamle gård, der havde
Gården brændte som

liqqet der.

Bedstefar, som jeg husker ham, var en meget rank mand
(rank som et lys), han var almindelig af bygning, hvidhåret og meget kortklippet, havde et 1111e overskæq og
hageskæq, gråbrune øjne, måske lidt melankolske, men som
hurtiqt lyste op i 91imt, når der kom uventede, men velkomne qæster ind ad døren. - Dertil var han en ral oq
qod mand, al en meqet rolig natur, og som følge heraf

aldrig travlt - han havde f.eks. tid tiI at
spille kort Iiqe midt på dagen!
havde han

Til dagJ.ig gik han sådan klædt: sort Iastingskrave,
sorte vadmelsbukser og vest, og fra vestelommen hang

hans sølvurkæde hen over maven. På l-ødderne havde han
rj.gtig spidsnæsede, sorte træsko - et par tiI daqlig
og et par ti1 "stads", inde gik han med sivsko. Han
brugte kun briller, når han læste. Skulle han ud, havde
han en blød filthat på, om sommeren husker jeg ham med
stråhat og hvid 1ærredsjakke. ElIers gik han med stok,
når han skulle ud at spadsere, han kunne ikke cykle,
havde aldrlg ejet en cykel.

-12Så rø9 han pibe, der var en egen duft i stuen af det,
Der stod et tobaksbord med 2 skulfer ved den ene væ9.
I den ene skufle 1å røgtobakken, i den anden rensede
han al den gamle pibesovs ud (harkede og spyttede lidt
deri også). Det var et dagligt ritual. Oven over tobaksbordet hang et pibebrædt med forskelliqe Iine merskumspiber, foran den de 2 træpiber, som han brugte ti} daglig.

hvad vi i dag ville kalde en god, gammeldags
bedstelar, og han nåede at bo her i Ørslevgyden i ca,
lo år. Da moster giftede siq i 1928 og l-lyttede til
Jylland, blev huset solqt, og bedstefar flyttede over
til os i Kinggård. Her boede han til sin død halvandet
år efter. Bedstefar fik sin egen stue med sine egne
ting, b1.a. tobaksbordet med plberne, skrivebordet, en
god stol, chaiselongen, senq, servante og skab, l4en vi
opholdt os sammen, og vi havde det dejligt.
Han

var,

det tidspunkt fik vi vores lørste radio, og den var
højtta1er. Den blev købt hos Lorens Duus Hansen,
Brendeløkke, radiotelegrafisten, der blev kendt under
På

med

Anden Verdenskrig.

Fra ØrsIev kom bedstelars gamle venner, naboer og famillen jævnligt på besøg. Bedstefar blev meget glad, når
de uventet dukkede op, og så fik de sig et slag kort.

tidlig lormiddag, den 12. juni ).929, da bedstefar havde spist sin daglige portion ø11ebrød, tandt mln
mor ham død i gyngestolen, Han var sovet stille ind uden
forudgående sygdom. Han blev 81 år qammel. Jeg husker
tydeligt, at jeg blev kaldt hjem lra sko]e før middag.
l'1en

en

BEDSTEFARS BIGRAVEL 5E

foreqik tirsdaq den 18. juni 1929 på rigtig gammeldags
måde. Kisten var pyntet og stod herhjemme i vognporten,
som var beklædt med qran overalt.
Bedstefars børn, lamilie, naboer, venner og vore naboer
kom for aL fø19e. Her husker jeg især bedstefars svigerinde fra Emtekær, lilaren, fordi hun havde træben, og mors
kusine, Karen Tolting fra Ronæs, fordi de ikke var vant
til at komme her.
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Alle blev budt ind og fik kal-te, fØr bedstefar skulle
s.vnges ud. På den måde kom næsten alle kransene herhjem
tørst, så vi rigtig kunne se dem, og se, hvor de var fra.

Jeg kan huske, hvordan min mor og mostre var klædt I
sort, både hat, kjole, strømper oq sko, noqle havde
sorte frakker, andre havde et sørgebind om armen.
l.lændene var selvlølgelig i sort, stiv hat og diplomatfrakke eller lignende; men de havde alle hvidt kravetøj oq sort slips.

ttter højtidellgheden ved kisten satte begravelsestoget
sig i bevægelse mod Ørslev Kirke. Der var månge biler,
jeg husker, at jeg talte dem, da vi var drejet ved

Bøgebjerghuse og kunne se op ad fllesøbanken, en ?o-Jo

stykker. Selve højtidellgheden i kirken husker jeg ikke,
jeg kender salmerne: Kirkeklokke, ej ti1 hovedstæder;
LyksaIig, lyksallg; Tænk, når engang; En liden stund;
llerrens venner ingen sinde. - Sikkert valqt med omtanke
oq passende t11 bedstelar.
men

Ved graven husker jeg derimod, at jeg var meget ked af
det, jeq stod sammen med min kusine l4ary, og hun græd
også meget. Vi var I og 13 år, det var førsie gang, vi
var til begravelse, og så var det vores bedstefar, det
drejede sig om. Bedstefar blev begravet ved siden af
sin kone og 2 små børn, Nu var han kommet hjem igen.

Hele lami]ien kom så bagefter herhjem og fik suppe og
peberrodskød. Den var kogt dagen før af Slgne kogekone
fra Lunge samt hendes hjæIperske, som hed Wilhelmlne.
l'lin far havde hentet dem i ponyvognen dagen før, så de
havde logeret her om natten.

Vi havde bl.a, lånt en stor suppegryde oq en stor kaffekande samt en masse service. Desuden havde vi lånt borde
og bænke, så der havde været travlhed med at rydde ud
af stuerne dagen før og med at stille bordene op. I
køkken og bryggers var der travlt med at lave mad og
med

at vaske }ånetøjet af.

AlIe

naboerne kom til hjælp, både dagen før oq på selve
begravelsesdagen. De unge fra naboer og Ørslev vartede
op, sådan var skikken dengang. Mange qange havde folk
en skalfer til at styre det he]e.

-
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ØRSLEV
Nu havde vi også bedstefars grav at se til' og derfor
kom vi i manqe år ugentlig til byen og til kirkegården
med blomster. 5å kikkede vi ofte ind til "0les", og det
betød ind på Ørslev Østergård, som var bedstefars fødegård. Den ligger den dag i dag på byens kønneste plads,
med sine hundredåriqe bygnlnger med det smukke bindingsværk. Jorden er dog nu solgt fra. Ole var død, men hans
søn, Jørgen Hansen, bestyrede gården for sin stedmor,
fvlarie 0les. Hun havde 7 dølre, Maren, Johanne oq flvine
lsom var Oen elvt.e i flokken, en lille piqe var død som
spæd), i første æqteskab havde 0le jo sønnerne Anders
Jørgen, Niels PeLer, Kristianr Jørqen Hansen' Kar1,
Thorvald og datteren llarie. 0les l4arie, sådan klaredes

det, når der var navnelighed i familien.

Ørslev Ligger der stadig med sine pas, bjerge og daIe,
omend der er gravet lidt af hist og her, og veiene er
rettet ud. Der er ikke skoler og gymnastiksal mere, doq
ligger beboelserne dertil endnu. Den sidste lærer ved
skolen har bygget siq et hus neden for bakkenl ja, der
er flere huse i byen nu end førhenl men der er ikke så
mange indbyggerel kun i 2 al gårdene bor de samme slægter som dengang i tyverne, i Tellerup og EllesØ er det
ligeså, men begge Kohavegårde ejes stadig al- den samme
fami 1i e.

En træskomand findes i området og vist også en enkelt
håndværker og en vognmand. Søbjerg Mejeri 1lgger der
endnu, men bruges til andet formå1. Men lorsamllngs-

huset ligger, hvor det har ligget i 90 år. Det er blevet udvidet oq moderniseret og er stadig det hyggelige
samlingssted for byen og dens omeqn.
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ØRSLEV

KIRKE

Kirken er opført i romansk stil, uden sokkel, og t årnet
har otte kamme. Kirken er indviet tiI Jomfru lvlaria ca.

år

]2oo.
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vi ind i kirken, ser vi en hyqgelig landsbykirke,
ikke særlig flot udstyret; men med en ejendommelig døbe_
fond, der er noget helt for sig selv. Det er et norsk
klæbestenskar fra vikingetiden, der med sin diameter på
59 cm er det. største kar af denne art, som kendes.
Kommer

Kirkeklokken er lra 1426 og bærer 1 segl samt følgende
lndskril-t- (på latin), som oversat Iydei: ',Hil dig, l4aria,
tuld al^ nådel Herren er med dig, velsignet er du blandt
kvinder og velsignet dit livs frugt, Jesus Kristus.
Amen !

"

Der har for øvriqt inde i kirken været en begravelse fra
1774, som nu er dækket ti1. En oberstløjtnant og frue
fra ulvsrod er beqravet der,
Ved oprettelsen af grevskabet b/edeltsborg den ll. december 1672 lulgte kirken med. Kirkegårdslågen med
grevens initialer fra denganq er der endnu (A.R.Idum).
I 1909 b.Lev kirken selveje.
Den kønne, hvide klrke med sit kamtakkede tårn står
stadig som et vartegn for Ørslev, og den bruqes og fun_
gerer som altid, og præsten bor stadlg i Føns. I den

nyere tld er der bygget et kapel samt toiletter, så alt
er tidssvarende, og selve kirkegården er i øvrigt meget
velholdt. - l4en desværre er mange af gravmindern" ou""
disse brave mennesker, som prægede byen og levede deres
daqliqliv der, nu væk.
Karen Svendsen

