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45 historiske 
personer fra Alslev Sogn 

 
 
   I slutningen af 2013 fik Alslev Sognearkiv en henvendelse fra 
JydskeVestkysten, om vi havde lyst og kapacitet til at skrive en artikelrække om 
historiske personer fra Alslev Sogn. 
 
   De foregående år havde Ølgod Lokalarkiv haft opgaven og havde skrevet om 
op mod 200 personer fra deres egn, og tiden var nu inde, til at ”stafetten” skulle 
gives videre til et andet arkiv. 
 
   Hvilke personer, der skulle skrives om, var op til os selv at udvælge. Blot 
måtte artiklen højst være på 250 ord, og der skulle være et brugbart portræt af 
den beskrevne person. 
 
   Vi tog opgaven på os for at skabe opmærksomhed om vort arkiv og sogn. Der 
var ingen ambitioner om at nå et antal som Ølgod Lokalarkiv, men mindre 
kunne vel også gøre det. 
 
   Fra februar 2014 og frem til begyndelsen af juni sendte arkivet 2 stk. artikler 
af sted pr. uge og i alt blev det til 45 artikler. Så var det vist godt nok. 
 
  På opfordring har vi nu samlet alle artiklerne fra JV i et lille hæfte, som bliver 
tilgængelig på vor hjemmeside. Det er vort håb, at ”nogen” kan have fornøjelse 
af oplysningerne, og at ”nogen” kan blive lidt klogere på Alslev Sogns Historie, 
og dermed også på danmarkshistorien.  
 
Alslev, november 2014 
 
Hans Ole Villadsen  
Arkivleder 
Alslev Sognearkiv.  
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Oversigt over de beskrevne personer. 
 
1 Forsiden 
2 Alfabetisk oversigt over personerne 
3 Andersen, Thue. Smedemester i Alslev 1910 
4 Bennetsen, Ole. Gårdmand og formand i foderstoffen 1920 
5 Bondesen, Oskild. Ueksamineret lærerinde 1915 
6 Carstensen, Betty. Borgmester 1990 
7 Christensen, Ejnar. Cykelhandler og Shell benzin 1930 
8. Christensen, Andreas. Skolelærer 1860 
9 Danielsen, Viggo. Gårdmand, jæger og hundeopdrætter 1955 
10 Dyrvig, Jens. Autoriseret kloakmester 1970 
11 Fangel, Hans. Mejeribestyrer 1940 
12 Gade, Kristian. Grusentreprenør 1950 
13 Gregersen, Karl. Sognerådsformand og ”bykonge” 1910. 
14 Hansen, H.P. Mejeribestyrer 1920 
15 Hansen, Marinus. Tømrermester 1940 
16 Hoffmann, Johan H. Entreprenør og proprietær på Damsmark 1880 
17 Ingerslev, Nielsen. Socialdemokrat og cementstøber 1935. 
18 Iversen, Christian. Gårdkarl i Alslev Mølle 1935. 
19 Jensen, Agnes. Arkivleder og gårdmandskone. 1975 
20 Jensen, Harry. Musiker og fiskemester. 1960. 
21 Jørgensen, A.P. Skræddermester og telefoncentral bestyrer 1920 
22 Jørgensen, Niels P. Præst og medstifter af Varde Sparekasse 1855 
23 Kamedula, Michael. Mergelarbejder og gårdmand. 1930 
24 Kjems, Karen. Jordemoder 1900 
25 Knudsen, Mads Alfred. Bygmester og gårdejer 1920 
26 Kousgaard, Valdemar. Formand i Skads m.fl. Herreders Brandkasse 1950 
27 Kristensen, Marinus. Sognerådsformand og byrådsmedlem 1970  
28. Kristiansen, Karl. Afholdsmand  og vindmølleejer 1925 
29 Lauridsen, Christen J. Indre Mission og første brugsuddeler 1900 
30. Lund, Christen, Sognefoged og dannebrogsmand. 1880  
31 Løgstrup. Proprietær på Visselbjerg 1870 
32 Møller, Gudrun. Første kvindelige lærer 1950 
33 Nielsen, Christian. Gårdejer og sognerådsformand 1945 
34 Nissen, Christen. Gårdejer og sognerådsformand 1895 
35 Novrup, Astrid. Missionær 1940 
36 Novrup, H.P. Skolelærer og lokalhistoriker 1900 
37 Pedersen, P.N. Præst, teolog og medstifter af Højskolehjemmet i Varde 1885 
38 Rasksen, Hans. Frivillig canadisk soldat 1915 
39 Rasmussen, Hans Hedegård. Førstelærer 1940 
40 Schack, Andreas. Møller 1890 
41 Schmidt, Simon. Brugsuddeler 1925 
42 Skovgaard-Petersen, Carl. Præst og teolog 1895 
43 Styhr. H.V. Præst, biskop og undervisningsminister 1875 
44 Søgaard. Forpagter forsamlingshus og murermester 1945 
45 Sørensen, Kristian. Vognmand, kørerlærer og sognefoged. 1955 
46 Thuesen, Hans. Lærer på Grøndal Skole 1935 
47 Thøgersen, Anna. Første kvindelige sognerådsmedlem. 1945 
 

De anførte årstal viser, hvornår personerne var aktive i Alslev området.  
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Smedemester Thue Andersen 
 

   Thue Andersen har lagt navn til Thueslund Ældrecenter i Alslev. Han 
etablerede en smedje i Alslev midtby omring år 1900, og hans forretning blev 
videreført af såvel søn som sønnesøn. 
   Ryet om hans evner til at lave godt smedjearbejde og styre selv meget 
vanskelige heste, der skulle have påsat nye hestesko, nåede vidt omkring. 
   Samtidig med ham byggede en skrædder og en skomager også nye 
forretninger i Alslev. De udgjorde et festligt team, der sammen dyrkede glæden 
ved lystfiskeri og ålefangst. Ingen af dem var afholdsmænd. 
   Da Thue afhændede smedeforretningen, videreførte han importen af 
selvbindere. De kom fra England i store kasser, blev samlet i Alslev og 
videresolgt. 
   Herefter blev han sognefoged, flyttede over på den anden side af gaden, og 
boede de sidste år i den tidligere snedkerejendom.  
   Alslevs 8 andelsboliger blev i 1992 opført på den grund, hvor smedjen lå, og 
tog navn efter stedet og hedder ”Smedebo” 
 
. 
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Ole C. Bennetsen 1871-1957 
 

   Ole Bennetsen købte i 1897 gård i Alslev. Stuehuset fra gården er i dag 
beliggende på Violvej. 
   Han blev født i Thorstrup sogn på slægtsgården Vartofte. I 1898 blev han gift 
med Jørgine Pallesen, men hun døde allerede i 1903 fra ægtemand og 2 børn.          
Derefter giftede han sig med Kristine Pedersen fra Alslev i 1905 og i dette 
ægteskab fik han 6 børn. 
   Som mange landbosønner supplerede han sin praktiske landmandsuddannelse 
med et højskoleophold. 
   Ole Bennetsen havde flere tillidsposter i sognet. Han blev vurderingsmand i 
1916, formand i vareindkøbsforeningen i 1921, medlem af menighedsrådet i 
1926, og engageret i den lokale foderstofforretning. 
   I 1938 var han manden bag etablering af fire husmandssteder på Alslev 
Østermark, og heraf blev to overtaget af sønner.    
   En anden søn overtog gården i 1940, og i 1970 blev jorden udstykket til de 
parcelhusgrunde, der i dag er beliggende på Anemonevej med sidegader.  
 
 

 



Alslev Sognearkiv – efteråret 2014 5 

Oskild Chrestine Bondesen 
 
   I efteråret 2013 blev en del af Alslev Skole renoveret. En årvågen håndværker 
fandt nogle ældre papirer i skunken, herunder et brev fra 1918 til frk. Bondesen. 
   Denne frk. Bondesens fulde navn var Oskild Chrestine Bondesen, og hun blev 
født i 1877 på en gård beliggende Toftnæsvej 18.  
   På grund af gode skolekundskaber blev hun lærerinde på Alslev Skole i 1898, 
hvor hendes svoger H.P.P. Novrup var førstelærer.  
   Hun underviste ”den lille klasse”, hvad der i dag svarer til første og anden 
klasse. Desuden havde hun gymnastik og håndgerning med alle pigerne. Hun 
forblev ugift.  
   En del af landsbylærerens løn var dengang fri bolig ved skolen. Derfor boede 
frk. Bondesen i en lille lejlighed på I. sal i ”den nye skolebygning” fra 1913, 
som var opført af murermester Vagtborg fra Varde. 
   Efter lærerindegerningen byggede hun i 1933 et lille hus Kirkegade 18, hvor 
hun boede indtil sin død i 1946. 
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Betty Carstensen 1930-2009 
 

   Betty Carstensen blev i 1990 Vardes første kvindelige borgmester.  
   Fra en opvækst på en gård ved Sorø, var hun i 1953 kommet til Toftnæs i 
Alslev Sogn, hvor hun sammen med sin mand Carsten havde købt en ældre 
stråtækt ejendom.  
   Efter en brand i 1957 blev gården genopført med moderne bygninger og et 
større stuehus. Der skulle være plads til hele familien, der fra 1952 til 1961 blev 
udvidet med seks børn. 
   Betty var meget glad og stolt over, at alle familiens børn fik gode uddannelser 
og jobs. . 
   I 1978 blev Betty Carstensen indvalgt i Varde Byråd for partiet Venstre, og 
hun sad i byrådet gennem 20 år.  
   Ved et kampvalg i 1990 om borgmesterstolen vandt Betty Carstensen, og hun 
stod derefter bag en bred konstitueringsaftale med socialdemokraterne og de 
konservative. 
   I Betty Carstensen fik Varde en driftssikker og samarbejdende borgmester.  
Gennem hendes otte år som borgmester, ledede hun 107 byrådsmøder, og kun en 
enkelt gang måtte hun melde fra.  
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Ejnar Christensen 
 
   Ejnar Christensen solgte SHELL benzin i Alslev fra 1926 til 1973. Desuden solgte og 
reparerede han cykler og meget andet. Han hed ikke andet end ”Ejnar Cykelhandler” 
   Han kom til Alslev i 1924, og arbejdede i brugsen ved uddeler Simon Schmidt som 
lagermand og chauffør. 
   Hårdt arbejde og flid gav midler til allerede i 1926 at købe et lille værksted af smedemester 
Thue Andersen, hvor der før havde været snedkerværksted (Bredgade 22).  
   Her indrettede han cykelværksted, men allerede i 1930 blev værkstedet revet ned og erstattet 
af et fint murermesterhus med butik, bolig og værksted i gården. 
   Der var blevet sat en benzinstander op, og forretningen gik strygende.Der var reelt 
døgnåbnet hele året, og ingen ferielukning. Det rygtedes og gav mange kunder. 
   Da hovedvej 11 mellem Varde og Esbjerg blev renoveret og udvidet omkring 1930, blev 
den nord fra kommende trafik til Esbjerg dirigeret gennem Alslev, og det år tjente Ejnar 
ekstra mange penge. 
   I 1961 blev nabohuset købt op for at få plads til nye standere, men i 1973 sluttede en 46-årig 
epoke med Shell benzin i Alslev.  
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Lærer Andreas Christiansen 
  
  Ved sin død i 1881 havde Andreas Christiansen været skolelærer og kirkesanger i Alslev 
gennem 14 år. Han kom fra Flensborg området, født 1830, men tog eksamen i København. 
   Han var faglig dygtig, progressiv og beherskede flere sprog. Han fik udgivet en skolebog i 
læsning for de mindre klasser Han ændrede på de pædagogiske principper i skolen, så 
udenadslære bl.a. i religion blev reduceret og erstattet af samtale. 
   I starten var det ikke populært hos de konservative bønder, for de syntes ikke, at deres børn 
”lærte” så meget som under den forrige lærer. 
   Det var heller ikke populært, at salmesangen i kirken ifølge kirkesanger Christiansen skulle 
følge nodebøgerne, og ikke have de lokale ”sving” i melodien. 
   Det varede dog ikke længe inden lærer Christiansen vandt bred tillid hos den lokale 
befolkning. Han blev højt respekteret, kom i sognerådet og var formand gennem en årrække. 
Portrættet er uddrag af et skolebillede fra omkring 1875.  
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Viggo Danielsen 
 

   Omkring 1750 blev Viggo Danielsens tiptipoldefar fæster på et bolsted 
(mindre gård) i Alslev Sogn under herregården Visselbjerg, og siden da, har 
familien boet på og drevet ejendommen. 
   I 1833 købte oldefar Hans Danielsen familie gården til selveje. Omkring dette 
tidspunkt må gården være blevet flyttet fra en placering ved Ålegrøften på det 
nuværende Anemonevej til en beliggenhed på Torrupvej 17.  
   Viggo Danielsen var på en gang både en beskeden mand med tilknytning til 
Indre Mission og en markant personlighed, der engagerede sig i såvel 
skolekommission som menighedsråd. 
   Under besættelsen havde han præstegården i forpagtning, inden han overtog 
fødegården i 1954 efter en bror. 
   Han var en ivrig og dygtig jæger, og ud over landbrugsdriften, opdrættede han 
jagthunde. De blev solgt til gode priser. Han fik aldrig hverken kørekort eller bil. 
I 1985 afhændede han familieejendommen til sin søn Hans Dirck Danielsen, der 
stadig ejer den lille landbrugsejendom.  
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Jens Dyrvig 1917 - 1996 
 

   Jens Dyrvig Pedersen blev den første autoriserede kloakmester i Alslev.  
   Han var kommet til byen fra Filskov området, og i Alslev mødte han sin første 
hustru Poula og sammen fik de tre sønner. 
   De startede med at bo til leje flere steder, blandt andet i Duehuset på 
Vibækvej, som nu nedrevet. 
   I 1951 byggede de en fin lille arbejderbolig Bredgade 57, og der boede Jens til 
sin død. . 
   Han arbejdede først ved landbruget, men blev så murerarbejdsmand ved 
Søgård.  
   Ud over at slæbe mursten og grave med en skovl, fik han også lært af lægge 
gulve med det rette fald. 
   Dette kom ham til gode, da Alslev skulle kloakeres. Han tog eksamen som 
autoriseret kloakmester og blev selvstændig mester.  
   Fra 1968 til 1980 blev der bygget 190 nye parcelhuse i Alslev, og ved mange 
af disse byggerier var Jens Dyrvig kloakmester.  
   Hans første kone døde i 1980, og han blev gift igen med Gerda fra Varde.  
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Hans Fangel 1907 1968 
 
   Fra 1938 til 1965 stod Hans Jensen Fangel i spidsen for Alslevs største og 
vigtigste virksomhed, andelsmejeriet,  
   Med stor ihærdighed, måske grænsende til det nidkære, sørgede han for, at 
produktionen havde en meget høj kvalitet. 
   Hans Fangel blev født i Nordslesvig, men kom som førstemejerist til Alslev og 
blev i 1938 gift med Esther Johnsen.. 
   På grund af sit kendskab til det tyske sprog, kunne han under besættelsen være 
sognerådet behjælpelig, når der skulle forhandles med besættelsesmagten, blandt 
andet om indkvartering. 
   Mejeriet lavede primært smør, men afsatte også fløde til Grotte Is i Esbjerg og 
mælk til Cocio Pallesen. 
   For enden af mejeriet var den store mejeribestyrerbolig. Der skulle være plads 
til såvel familie, ansatte på mejeriet som tjenestefolk.  
   For at have et fristed købte familie en grund sydvest for Alslev og byggede 
lysthus og plantede skov. 
   Selv om det ikke var Fangels ønske, blev mejeriet i 1965 sammenlagt med 
Esbjerg Andelsmejeri.  
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Kristian Gade 1917 - 1973 
 

   Laurids Kristian Gade blev født på Bispegården, der stadig er beliggende ved 
Forumvej på Alslev Østermark. Gården havde fået sit navn, fordi den fra 1878 
til 1907 var ejet af biskop Styhr fra Maribo/Odense. 
   Faren Janus Gade drev traditionelt landbrug, men supplerede indtægterne fra 
gården med udlejning af graverettigheder til grus og sand.  
   Efter Besættelsen overtog sønnen Kristian Gade grusgravningen og etablerede 
sig stort med tipvogne, maskiner og sorteranlæg.  
   Han købte gården i 1958, og faren flyttede i et nybygget parcelhus ved 
ejendommen.  
   Kristian Gade var fysisk ”bom stærk” og desuden en ivrig og meget dygtig 
gymnast. Han var blevet uddannet delingsfører på Ollerup Gymnastik Højskole, 
og hans evner som inspirerende gymnastikleder kom til fuld udfoldelse både 
lokalt i sognet og på amtsplan i RAGU (Ribe Amts Gymnastik- og 
Ungdomsforening) 
   Han var med på flere gymnastikrejser til udlandet, men døde tidlig som ugift.  
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Karl Peder Gregersen 
 
   Hvis nogen i Alslev Sogn har været berettiget til betegnelsen ”landsbykonge” 
så må det være Karl Peder Gregersen. 
   Han var folkevalgt sognerådsformand i 34 år fra 1909 til 1943.  
   I perioder var han formand for andelsmejeriet, formand for Indkøbsforeningen 
(Alslev Brugsforening), og i 1921 formand for den nyoprettede 
transformerforening.    
   Ved moderens død i 1902 havde han overtaget fødegården, og blev gift i 1903. 
   Allerede i 1905 købte han den større nabogård Kirkegade 27. Ud over gårdens 
areal på 160 tønder land fulgte der ved købet også 2/3 af Alslev 
kirketiende.med. 
   Da han selv tidligere havde arvet 1/3 af kirketiendet, kunne Karl Gregersen nu 
kalde sig ”kirkeejer” og det helt frem til 1931, hvor han afhændede kirketiendet. 
   I 1938 blev han enkemand, og en datter og svigersøn overtog gården i 1946.   
For sit store virke i sognet blev han af kong Christian d. X tildelt 
dannebrogsmændenes hæderstegn (Dbm). Han levede fra 1871 til 1958. 
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Hans Peter Hansen 
 

   Inden Hans Peter Hansen i 1901 blev mejeribestyrer i Alslev, havde der 
gennem 16 år været en 4-5 forskellige bestyrere med kortere eller længere 
ansættelse. 
   Herefter blev der ikke brug for udskiftning, for mejeribestyrer Hansen var en 
meget dygtig og respekteret mejerist. 
   Han blev på mejeriet i 38 år, og i hans virkeperiode blev mejeriet udvidet flere 
gange. 
   Kvaliteten af smørret fra Alslev var meget høj. Der var næppe en 
smørudstilling uden at mejeribestyrer Hansen kom hjem med præmie. 
   Samtidig var han en dygtig lærermester, og derfor var det eftertragtet at få 
plads som mejerielev i Alslev.  
   Mælkeleverandørerne var nok mere interesseret i afregningsprisen end i 
bestyrerens præmier, men da kvalitet og pris følges ad, fik de en høj pris for den 
mælk, de leverede til andelsmejeriet.   
   Smørret blev gennem eksportør Pollock & Co A/S fra Esbjerg solgt til 
England, og der var ofte engelske gæster på mejeriet for at bese produktionen.  
   Han levede fra 1871 til 1946 
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Marinus Hansen 
 
   Tømrermester Marinus Hansen blev i Alslev kaldt ”lille Marinus” Der kan 
være flere årsager til, at han havde dette tilnavn. Måske skyldes det, at den 
anden samtidige tømrermester i byen, N.E. Hansen, var mere omfangsrig af 
statut og havde en større virksomhed. 
   Efter læretid som tømrer i Sig kom Marinus til Alslev i 1926, og fik ansættelse 
ved bygmester Alfred Knudsen. Den første tid spiste han i et pensionat, som 
slagter Kjærulfs moder drev i Bredgade 15. 
   Senere i 1926 blev han borgerlig viet med Minna (Rasmine) hos sognefogeden 
i Øse. 
   Inden de selv byggede hus og senere tømrerværksted i Bredgade 42, boede de 
til leje på første sal i Kirkegade 12. Lejen blev betalt ved, at Marinus skulle lave 
en trappe derop og selv indrette lejligheden. 
   Snart blev han selvstændig tømrermester, men der gik mange år inden han fik 
telefon og bil. Kommunikation og transport var baseret på lån af centralens 
telefon og cykel.  
   Efter 35 år blev tømrervirksomheden overtaget af sønnen Johannes Kryger.   
   Marinus Hansen levede fra 1904 til 1983. 
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Johan Heinrich Hoffmann 
 
   En af Danmarks største entreprenører J.F. Hoffmann ejede proprietærgården Damsmark ved 
Alslev fra 1872 til 1913. 
   J.H. Hoffmann blev født 1839 i Schlesien (Dengang tysk, nu sydvestlig Polen) men rejste i 
1857 op til sin bror Ernst, der tidligere var emigreret til Danmark for at arbejde ved 
jernbanebyggeri. 
   De første 6 år opholdt han sig ved Helsingør, men tog så til Struer området, hvor han fik sit 
første selvstændige entreprenørarbejde.  
   Han blev i 1866 gift med Elise Henriette, som han havde mødt hos broren, og i 1869 
flyttede familien til Esbjerg.  
   Da den første entreprenør Carle´ opgav havnebyggeriet, færdiggjorde Hoffmann arbejdet, 
og lagde derved grunden til en af Danmarks største entreprenørvirksomheder Hoffmann & 
Sønner A/S  
   Ægteparret havde 2 børn ved ankomsten til Alslev og fik yderligere 8.  
   I 1903 flyttede ægteparret til København, men havde forinden ved jordtilkøb etableret 
Hoffmanns Plantage på 189 hektar, som stadig i dag er i familiens eje.  
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Ingerslev Nielsen 1891-1981 
 

   Ingerslev var først og fremmest socialdemokrat. Han var medstifter af den 
lokale vælgerforening og af den lokale fagforening for arbejdsmænd. Fra 1943 
til 1952 var han partiets repræsentant i sognerådet. 
   Han havde et cementstøberi, var forhandler af frø, var forsikringssælger for 
Husmændenes Brandkasse og meget mere.  
   Alle i sognet kendte Ingerslev. Han var en meget ”spøjs person”, der altid 
havde en rap og skarp bemærkning til alt og alle, men samtidig respekteret for 
sine standpunkter. 
   Gennem cirka 40 år var han måleraflæser for Alslev Transformerforening og 
transportmidlet var hans trofaste cykel, Honoraret herfor blev udbetalt i juni og 
december, for så havde han til terminen.  
   Han blev borgerlig viet med Ane Birgitte hos sognefogeden i 1929, og året 
forinden havde han selv bygget et hus til familien i Toftnæs. Senere opførte han 
andre af de små huse i Toftnæs bl.a. til en datter og en søn.   
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Christian Iversen 1902-1984 
 
   Christian Iversen kom til Schack familien på Alslev Mølle i 1925. 
   Han blev født i Ølgod Sogn 1902. Moren var ikke gift, og det fremgår ikke af 
kirkebogen, hvem faren var. 
   I folketællingen fra 1925 betegnes Christian Iversen som tjenestetyende, og 
han blev på møllegården, indtil han flyttede op på Alslev Hostrup 
Sognekommunes alderdomshjem i slutningen af 60erne. 
   Som ugift karl på en gård var han en del af underklassen, men på trods heraf 
blev han en del af folkelivet og sognets identitet. 
   Han var vellidt og stabil. I 1955 fik han ved en fest i forsamlingshuset overrakt 
landboforeningernes sølvmedalje for 30 års tro tjeneste i samme plads.  
   Måske var han ikke den mest arbejdsomme person, men honoreringen var 
tilpasset herefter. 
   De sidste år tilbragte han i gode rammer på alderdomshjemmet, hvor 
bestyrerinden sammen med 2 unge piger kunne klare at lave mad, gøre rent, 
vaske tøj og passe 15 beboere.  
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Agnes Jensen 1912 2005 
  

   Agnes Jensen startede Alslev Sognearkiv for 40 år siden. Det frivillige og 
ulønnede arbejde på arkivet med indsamling af gamle dokumenter og billeder 
blev hendes helt store pensionisthobby gennem 20 år. 
   Hun var i 1935 blevet gift ned Ingvard Jensen fra Agervig ved Næsbjerg, og i 
1945 blev hun gårdmandskone i Toftnæs Ægteparret købte en ejendom på 
Sømosevej 18 af Michael Kamedula og havde gården i 25 år.  
   De var først startet med et statshusmandsbrug i Tinghøj, derefter et hus i 
Varde, hvorefter de flyttede til Alslev Sogn. Ægteparret boede til sidst i et 
nybygget parcelhus på Venusvej.  
   Agnes Jensen var et opsøgende menneske, meget lokalhistorisk interesseret og 
mestrede kunsten at transskribere (oversætte) gotisk håndskrift. .  
   Hun fik optaget mere end 100 interview med personer fra Alslev på lydbånd, 
og disse optagelser er en guldgrubbe af informationer om 1900tallets Alslev. 
   Agnes Jensen skabte et godt og solidt fundament for Alslev Sognearkiv.  
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Harry Jensen 1916-1992 
   Gennem over 40 år var ”Harry Musikker” leveringsdygtig af musik til fester, 
baller og morgensang.   
   Harry Brørup Jensen kom til verden på det nuværende Horne Kro, men kort 
tid efter flyttede forældrene til Sækbæk Kro. Han fik musikken ind med 
modermælken, for begge forældre var meget musikalske. Som barn fik han 
valget mellem at hjælpe til i stalden eller øve klaverspil. Han valgte klaveret, og 
allerede som 12-årig knægt kunne han levere musikken, når moderen holdt 
danseskole flere steder på egnen. Transportmidlet var cyklen. 
   Under besættelsen blev han gift og flyttede i lejlighed i Alslev. Senere købte 
parret hus i Toftnæs.  
   Ægteparret levede af Harrys spil og hustruens frisørvirksomhed. Senere 
supplerede han spilleindtægterne med arbejde som fiskemester ved Paul Agnars 
fiskeri i Alslev Mølle. 
   Sammen med Saxofon Jon og Villy Jensen dannede Harry en trio, der spillede 
ved hundredvis af arrangementer i Vestjylland. 
   Klaveret blev med tiden skiftet ud med elorglet, og han var aktiv musikant til 
sin død.  
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A.P. Jørgensen 1870-1961 
 

   Skræddermester Anker Peder Jørgensen kom til Alslev fra Vejle området i 
1899. Han var født nær Haderslev. Som så mange andre dansksindede forlod 
familien Sønderjylland eller Nordslesvig, som var blevet tysk efter det danske 
nederlag i 1864.   
   Han købte hus i Bredgade 25, hvor han havde sin skræddervirksomhed og 
supplerede indtægterne med lidt landbrugsdrift. 
   I 1916 flyttede familien til Forumvej 3, hvor han og hustruen blev de første 
bestyrere af telefoncentralen i Alslev. Ved hustruen Hansine Frederikkes død i 
1945 overtog sønnen Charlie og svigerdatteren driften af telefoncentralen, der 
først blev nedlagt i 1967 
   Samtidig med skræddermester Jørgensen etablerede skomager Andreas Møller 
og smedemester Thue Andersen også virksomheder i Alslev, og de var alle 
kendte som dygtige håndværkere, men også som festlige personer. 
A.P. Jørgensen var yderst nobel af udseende og meget velklædt. Han døde på De 
Gamles Hjem i Alslev, der var blevet bygget to år før i 1959.  
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Pastor Niels Peter Jørgensen 
 

   Da Spare- og Lånekassen for Varde By og Omegn blev oprettet i 1850 var 
pastor N. P. Jørgensen fra Alslev en af de første bestyrelsesmedlemmer.   
Som ung ugift teolog var N.P. Jørgensen kommet til Alslev i 1838, hvor han var 
præst i 17 år.  
   Han blev i 1842 den første formand for sogneforstanderskabet i Alslev-
Hostrup (forgængeren til sognerådet) 
   Pastor Jørgensen blev beskrevet som velbegavet, flittig og sagtmodig.   
   Han holdt også af en god fest, og ved hjemkomstfesten i 1851 for sognets 
indkaldte soldater under I. slesvigske krig, var det ham og proprietær Thomsen 
fra Visselbjerg, der holdt længst ud på dansegulvet.  
   I 1855 blev han forflyttet til et pastorat i Hygum syd for Kongeåen, men da 
han efter nederlaget i 1864 nægtede at aflægge troskabsed til de nye magthavere, 
blev han afskediget. 
   Efter tiden i Nordslesvig kom han til Skanderup Kirke, hvor han var meget 
præget af den nye fremstormende grundtvigianske livsholdning.  
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Michael Kamedula 1889-1958 
 

   Michael Kamedula købte i 1928 en gård beliggende Sømosevej 16 og havde 
den indtil 1945. 
   Han var i 1912 kommet til Danmark fra Powiersci i Polen for at arbejde i 
Danmark. 
   I 1916 var han ved de store mergellejer i Torrup ved Alslev. 
   Hans hustru Maryanne kaldet Marie kom fra samme polske landsby, og 
sammen fik de 5 sønner. Den ældste var blevet født i Polen, inden parret kom til 
Danmark. Den tredje søn Zygmont, kaldet Simon, blev født i 1916 i Torrup.  
Alle sønner var habile fodboldspillere, hvilket fodboldklubben i Alslev nød godt 
af.  
   Familien var katolikker og knyttet til Sankt Nicolaj Kirken i Esbjerg. Parret fik 
dansk statsborgerskab i 1933. 
   Da gården blev afhændet, købte de et hus i Toftnæs, og der døde Kamedula.      
Hustruen døde fire år senere på De gamles Hjem i Alslev.  
   Kamedula er ikke et almindeligt polsk navn, men navnet på en karmeliter 
kloster. 
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Karen Kjems 1859-1935 
 

   Karen Kjems kom til Alslev som Ribe Amts distriktsjordemoder i 1892.    
Gennem over 30 år var hun en værdsat gæst i sognets mange hjem, når 
familiernes store børneflokke blev udvidet med nok en Alslev Borger.  
   Hun var gift to gange. Det første ægteskab med Mads Knudsen blev opløst ved 
skilsmisse i 1891. Fortællingen siger, at Mads af svigerfaderen, møller Ravn på 
Vamdrup Mølle, fik en enkeltbillet til Amerika.  
   Derefter giftede hun sig med Jørgen Kjems. I det første ægteskab fødte Karen 
tre børn, og i det andet ægteskab blev der født yderligere fire.    
   Det var således en kvinde med bred livserfaring, som virkede og boede i 
Jordemoderhuset, nu Bredgade 38. 
   Da hun stoppede som jordemoder i 1926, købte hun det gamle stråtækte hus af 
Ribe Amt, og boede der indtil sin død. Huset er i dag formodentlig den ældste 
beboelse i Alslev.  
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Mads Alfred Knudsen 1886-1950. 
 

   Mads Alfred Knudsen blev i Alslev kun kaldt Alfred Knudsen.. Han var aktiv i 
sognet fra 1910. 
   Han var født i Vamdrup, men moderen flyttede efter en skilsmisse til Alslev 
1892, og blev gift igen. 
   Alfred Knudsen blev selv gift i 1912 med Methea Sørensen, og netop det år 
opførte han en vindmølle i Alslev og havde den i nogle år.  
   I ægteskabet kom der mange børn. Ved dåben til de to første kaldtes han 
møller, til de 4 næste murer, derefter bygmester og til sidst gårdejer af 
Visselbjerg.  
   Mange af Alslevs gamle byhuse i Bredgade og Kirkegade blev opført af 
Alfred Knudsen, men i 1931 opgav han byggevirksomheden og købte den gamle 
hovedgård Visselbjerg.  
   Den drev han frem til 1949, og under Besættelsen var der en stor 
tørveproduktion ved gården.  
   Han døde kort tid efter, at han som ”rentier” var flyttede ind det gamle 
jordemoderhus i Bredgade.   
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Valdemar Kousgaard 

 

   Gårdejer Valdemar Kousgård fra Spangbanke i Toftnæs blev født på Sjælland. 
Hans far var lærer i Klovby.  
   Valdemar opholdt sig meget ved sin barnløse moster på Spangbanke, og da 
han skulle begynde i skolen, accepterede faren modstræbende, at skolegangen 
skete i Alslev. 
   Det var ikke meningen, at Valdemar skulle være landmand, men det blev han. 
I 1925 overtog han gården, og samme år blev han gift.   
  Som 70årig satte han grisesøerne og fedesvinene ud, og lod maskinstationen 
passe de 80 tdr. land frem til 1988, hvor han afhændede ejendommen til et 
barnebarn.   
   Han opnåede at fejre diamantbryllup, være formand for skolekommissionen, 
bestyrelsesmedlem i Landboforeningen, og var med ved starten af Varde egnens 
Ungdomsskole.  
   Gennem mere end 60 år var Kousgaard tilknyttet Skads m.fl. Herreders 
Brandkasse, og de sidste mange år som formand. Da brandkassen blev afhændet, 
var Kousgaard primus motor bag oprettelsen af en fond, som stadig hvert år 
uddeler mange legater.  
  Valdemar blev født i 1902 og døde i 1993 
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Marinus Kristensen 
 

   I daglig tale blev sognerådsformanden i Alslev fra 1966 til 1970 ikke kaldt 
andet end ”Store Marinus”  
   Det var med god grund. Han var stor af statur, fremsynet og en handlingens 
mand.  
   Han var kommet til Alslev i 1947 fra Tange ved Sig, og havde købt gård på 
Forumvej 55.  
   Ejendommen blev med dygtighed og stor energi udbygget. Han blev en af de 
største mælkeleverandører til andelsmejeriet. 
   Fra 1958 var han medlem af sognerådet indtil det blev nedlagt i 1970. Derefter 
medlem af det første byråd i den ny Varde Kommune, men stillede ikke op til 
genvalg. Der var efter hans smag for megen snak og for lidt handling.  
   I hans formandsperiode blev store udbygningsplaner for parcelhusbyggeri i 
Alslev lagt og realiseret. Denne investering kostede penge, og Alslev blev 
bebrejdet deres gældsætning, Skatteindtægterne fra de 165 nye parcelhuse i 
Alslev - bygget 1966 til 1974 - fik dog snart kritikken til at forstumme.  
   Marinus levede fra 1918 til 2009 
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Karl Kristiansen 1858-1941
 

   Karl Kristiansen kom til Alslev i 1917, og blev en markant personlighed i 
sognet. 
   Afholdsbevægelsen havde godt fodfæste i Vestjylland, og Karl Kristiansen 
blev den lokale formand. 
   Han sørgede for, at der blev holdt opbyggelige foredrag af engagerede 
afholdsfolk, og at der blev holdt afholdsbal i forsamlingshuset.  
   Der var forbud mod udskænkning af spiritus og kortspil i forsamlingshuset.    
Først omkring 1970 blev disse restriktioner helt fjernet fra Alslev 
Forsamlingshus vedtægter. 
   Før tiden i Alslev havde Karl Kristiansen bl.a. virket som vinterlærer i Varde 
Landsogn, og herude overtog han driften af en vindmølle, der var beliggende i 
Bredgade 22. 
   Hans første hustru døde allerede som 34årig, men han giftede sig igen og fik i 
alt 6 børn. En af sønnerne Anton Kristiansen overtog møllerivirksomheden i 
1927, og omdannede forretningen til en blandet landhandel. Senere blev det til 
en købmandsbutik, og et barnebarn Kristian Kristiansen videreførte butikken fra 
1955 til 1985. 
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Christen Jørgensen Lauridsen 
  
   Christen blev født i 1851 på en udflyttergård, nu Hjerting Landevej 124, som 
var blevet oprettet i forbindelse med udskiftningen af Alslev Bys jorder i 1794. 
   Begge hans forældre, Laust Hansen og Karen Hansdatter, havde efter sygdom 
mistet deres første ægtefæller. Det var livsvilkår dengang. 
   Han overtog allerede som 20årig fødegården i 1871. I 1874 blev han gift med 
Elisabeth Jørgensen fra Henne og samme fik de tre børn. 
   Han fik en vækkelse hos metodisterne, der var meget aktive på egnen, men 
tilsluttede sig senere Indre Mission.  
   H.P.P. Novrup beskriver ham som en rolig og stilfærdig mand, der havde et 
overordentlig tilforladeligt væsen. Dette gjorde, at han nød den dybeste agtelse 
og tillid blandt sine medmennesker, og dette ikke kun i åndelige spørgsmål. 
   Hans retlinede personlighed anerkendtes af alle. 
   Da Alslev Vareindkøbsforening blev etableret i 1898 blev han den første 
”uddeler”. På dette tidspunkt havde en datter og svigersøn overtaget gården. 
   Han afgik ved døden i 1905 på Det kongelige Frederiks Hospital i København. 
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Christian Lund 1829-1915
  

   Nekrologen efter Christian Lund i Ribe Amtstidende den 26. januar 1916 
beretter, at han var en af denne egns ”mere kendte mænd.” 
   Han var besindig, retlinet, stabil og løb aldrig fra sin overbevisning. Derfor 
besad han sine medborgers tillid i høj grad. 
   Ved sit giftermål i 1860 med proprietærdatteren jomfru Anna Kirstine 
Windfeldt fra Ølufgård beretter kirkebogen, at han var født den 8. maj 1829 i 
Vibæk, døbt 31. maj i Alslev Kirke, vaccineret den 31. august samt konfirmeret 
i 1844.  
   Forloverne ved brylluppet var proprietær Willadsen fra Visselbjerg og 
proprietær Windfeldt fra Ølufgård.  
   Han overtog sin fars arvefæstegård i Vibæk 1860, men først i 1903 købte han 
herlighedsretten til ejendommen (Vibækvej 28) 
   Han blev tildelt dannebrogsmændenes hæderstegn for sit virke som 
sognefoged, endda inden han havde røgtet hvervet i 25 år. 
   Da han døde i 1915 boede han på en mindre gård i Toftnæs, som han havde 
købt i 1904 som aftægtsbolig 
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Anton Henrik Løgstrup 

 

   Proprietær Anton Henrik Løgstrup på Visselbjerg aftjente sin værnepligt ved 
Livgarden under krigen 1864, og han var med, da hæren den 5. februar rømmede 
Dannevirke. Senere berettede han stolt, at han havde afgivet 40 skarpe og 
sigtede skud med sit bagladegevær mod tyskerne under slaget om Dybbøl 
skanserne den 18. april  
   I 1868 købte han Visselbjerg ved Alslev. Tidens svøbe, tuberkulose, kostede 
ham og tre af familiens 10 børn livet.  
   Efter hans tidlige død som 53årig i 1884 drev enken Marie den store gård 
videre med sønnen Jens som bestyrer.  Ejendommen blev afhændet i 1898. 
   Løgstrup-familiens formue var blevet etableret under Englandskrigen 1807-
1814 hvor farfaren havde tjent over 17.000 rigsdaler som kaperkaptajn.  
   På Alslev kirkegård er familiegravstedet bevaret, og ved fraflytningen fra 
Alslev Sogn etablerede familien en fond, der helt frem til 
kommunesammenlægningen i 1970 understøttede unge landmænd i sognet, når 
de skulle på landbrugsskole.   
   Løgstrup levede fra 1831 til 1884. 
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Lærerinde Gudrun Møller. 
 

   Da lærerinde frk. Gudrun Nielsen begyndte på Alslev Skole den 6. januar 
1944, kunne hun smykke sig med at være den yngste lærerinde i Danmark.  
   Hun var det forrige år dimitteret fra Ribe Statsseminarium, og hun blev 10 år i 
Alslev. 
   Ved et ”karlegilde” i Alslev Forsamlingshus mødte hun sin kommende mand 
Ejner Møller Christensen  
   Ægtefællen startede i 1947 en trikotagebutik i Bredgade 21, hvor der tidligere 
havde været slagterbutik. 
   I 1954 købte parret gården Rudholm ved Roust, og de flyttede fra Alslev  
   Derfor blev det eleverne på skolerne i Roust og Grimstrup, der kom til at nyde 
godt af Gudrun Møllers gode humør og faglige dygtighed.  
   Hun blev ”verdensberømt” over hele Vestjylland for sine taler på rim og sine 
evner til at formidle en smittende livsglæde.  
   Hun bevarede sin tilknytning til Alslev området, og der er stolthed i stemmen, 
når hendes gamle Alslev-elever i dag fortæller, ”jeg havde Gudrun Møller som 

lærerinde”.  
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Gårdejer Christian Nielsen  

 

    I 1923 købte Christian Nielsen fra Ølgod den nybyggede Grøndal gård.    
Ejendommen lå i den sydlige del af Alslev Bys ejerlav. (Torrupvej 43) 
   Arealet havde fra udskiftningen i 1794 og frem til 1878 været 
præstegårdshede.   
   Området var kommet under plov, og der blev i 1918 bygget en gård på jorden. 
   Christian Nielsen blev 1923 gift med Bodil Pedersen i Bejsnap Kirke, og 
sammen fik de fem børn. 
   Gården kom i god drift, og fru Bodil var til stor hjælp.  
   Christian Nielsen blev medlem af sognerådet i 1937 og sad der i 13 år. De 
sidste syv år som formand. Derfor havde han ansvaret og bøvlet med 
indkvartering af tyske soldater og udlevering af rationeringsmærker til 
danskerne de sidste 2 år af Besættelsen. 
   Han var afholdt, jovial og ville gerne gøre alle tilpas.  
   Efter 35 år på ejendommen blev Christian parcellist i Kirkegade, og gården 
blev afhændet til ældste søn., Han levede fra 1896 til 1966  
   Bodil overlevede sin mand, og var ved sin død i 1997 blevet 102 år gammel.  
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Christen Nissen 1839 - 1927 
 

   Christen Nissen blev gift i Varde med jomfru Gidsel Caroline i 1861. Ved 
deres to børns dåb, endnu i Varde, var han anført som gørtler og klejnsmed. Da 
datteren Ane Cathrine blev døbt i 1870 var den ene fadder boghandler Lohse. 
   I 1878 køber han en større gård på Alslev Østermark nu Forumvej 55.  
Ejendommen matr.nr. 5a var på over 3 tønder hartkorn. Oprindelig havde gården 
ligget ved Ålegrøften vest for Kirken og havde været fæstegård under 
Visselbjerg Hovedgård. I 1774 og en tid frem blev gården en del af slægten 
Spangsbergs fæstegods i Alslev. 
   Christen Nissen drev ejendommen på udmærket vis i 22 år og afhændede den 
derefter til sønnen Carl Jacob. 
   Ved salget blev der lavet en omfattende og omhyggelig udspecificeret 
aftægtskontrakt, der sikrede den ældre Nissen familie livslang underhold.  
   Han var sognerådsformand i Alslev fra 1886 til 1898. Ved sin død var han 
flyttet tilbage til Varde.  
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Astrid Novrup 1893-1987 
 

   Astrid Novrup var det fjerde barn i lærer H.P.H. Novrups store børneflok, og 
hun blev født året efter, at Novrup var kommet til Alslev.  
   Hendes mor døde, da hun kun var et år gammel, men farmoren flyttede til 
Alslev og passede hus og børnebørn, indtil H.P.H. Novrup giftede sig igen i 
1899. 
   Som alle Novrups ni overlevende børn fik Astrid en god uddannelse og et 
spændende livsforløb. 
   Hun tog præliminæreksamen fra Rønde, og blev uddannet lærer fra Århus 
Kvindeseminarium, (også kaldet ”Kvindehjælpen”) 
   Hun havde besluttet sig til, at hun ville være missionær. Derfor tog hun på 
Dansk Missionsselskabs skole, og blev i 1924 udsendt som missionær til Kina i 
området Manchuriet  
   Der oplevede hun på nærmeste hold japanernes erobring af området og Anden 
Verdenskrigs rædsler.  
   Hun kom først tilbage til Danmark efter krigen, og arbejdede derefter som 
lærerinde flere steder. 
   Da hun døde, boede hun i Bredballe hos en bror.  
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H.P.H. Novrup 1861-1944 

 

   Hans Peter Hansen tog navnet Novrup efter sit fødested ved Esbjerg, og han 
oplevede på nærmeste hold og ved selvsyn Esbjerg havns etablering. 
   Meget ung valgte han sin livsgerning. Han ville være skolelærer, og efter 
”prøvning ved provsten” fik han som 15årig arbejde som vinterlærer i 
Vrenderup. 
   Efter lærerseminariet blev han 1888 førstelærer i Lyngså nord for Limfjorden, 
men savnede Vestjylland. 
   Han søgte og fik stillingen som lærer og kirkesanger i Alslev, og virkede der i 
34 år fra 1892 til 1926. 
   Novrup satte spor overalt, hvor han opholdt sig. I Lyngså var han initiativtager 
til andelsmejeriet, og i Alslev til brugsforeningen,. Han var med i Danmarks 
lærerforenings hovedbestyrelse, hvor særligt lærernes pensionsforhold optog 
ham.  
   Da Historisk Samfund for Ribe Amt blev etableret i 1903 var han ligeledes 
aktiv, bestyrelsesmedlem, og skrev mange lokalhistoriske artikler til foreningens 
årbog, 
   Sine sidste år tilbragte han i et nybygget hus beliggende Kirkegade 16 i 
Alslev.  
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Pastor P. N. Pedersen 
 

   Til rækken af betydelige personligheder i Alslev hørte også P.N. Pedersen, der 
var præst fra 1877 til 1886 På landsplan var han kendt som en af de dygtigste 
fortolkere af Det nye Testamente.   
   Han var landmandssøn, og drev selv præstegården på dygtigste vis.  
   I 1878 blev han gift med frk. Anna Fog, og medens parret boede i Alslev 
præstegård fik de 5 af deres 6 sønner, som alle tog efternavnet Fog Pedersen.  
   Ægteparret ønskede at samle ungdommen omkring kirken. Derfor blev der 
holdt mange arrangementer i den store præstegårdshave, som i øvrigt rummede 
en kroketbane.  
   Forfatningsstriden mellem højre og venstre i 1880erne prægede også Alslev, 
men P.N. Pedersen undgik at komme i konflikt med venstrebønderne i sognet. 
   Da Højskolehjemmet i Varde blev bygget, var pastor Pedersen en af 
initiativtagerne, og han blev da også den første formand.  
   Han er kendt for et citat om, at han var nabopræst til ærkebiskoppen af 

Canterbury  
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Hans Rasksen, 1890-1917 
 

   Hans Rasksen blev født i 1890 på Vibæk Nygård som yngste barn af en 
søskendefolk på 3 piger og 2 drenge. . 
   To søstre blev sygeplejersker, en anden gift med en skolelærer, og 
storebroderen fik fødegården. 
   Mulighedernes land USA fristede. Hans Rasksen drog lige som over 300.000 
danskere af sted over det store hav for at søge lykken. 
   Da ”den store krig” brød ud i 1914 var han på ungdomsskole i Solvang, 
Californien.    
   Hans Rasksen følte, at han havde pligt til at yde sit bidrag. Han tog til Canada 
og blev soldat i den canadiske hær. 
   Hans enhed blev overført til England og videre til Belgien. I 1917 kom de i 
kamp i Flandern, Han blev dræbt den 24. oktober af en artillerigranat.  
Danmark forblev neutral, men over 5.323 fra Sønderjylland, 722 sømænd og 
fiskere samt flere hundrede frivillige blev dræbt under I. verdenskrig.  
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Hans H. Rasmussen 
 

   Hans Hedegaard Rasmussen var førstelærer ved Alslev skolen fra 1926 til 
1960.  Han blev den sidste lærer, som samtidig var degn (kirkesanger)  
I alle årene var den Vestjydske Skoleordning gældende med eleverne opdelt i 3 
klasser.  
   Første klasse eller ”lille klasse” dækkede de første to år, anden klasse eller 
”mellem klasse” de næste to år, og ”store klasse” de sidste tre år af de i alt syv 
års skolegang.   
   Der var cirka 90 elever på Alslev Skole, og det kunne to lærere og en 
vinterlærerinde overkomme, fordi den store klasse kun gik i skole en dag om 
ugen i sommerhalvåret. 
   Under den sidste del af besættelsen, havde førstelæren den kommanderende 
officer i Alslev boede i dagligstuen. De tyske tropper var veldisciplinerede, og 
deres tilstedeværelse i Alslev forløb roligt på grund af gensidig forståelse for 
situationen.  
   Hedegaard Rasmussen var en god lærer. Børnene lærte at læse, skrive og 
regne; men set med nutidens øjne var hans pædagogiske metoder vel hårde.  
Lærer Rasmussen levede fra 1893 til 1961.  
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Møller Andreas Schack 
 

   Den første Schack kom til Alslev Vandmølle i 1788, og Andreas Schack 
(1854-1939)blev den femte i rækken.  
   Da han overtog vandmøllen i 1880 var der 2 store møllehjul til kornmøllen og 
et mindre hjul til stampemøllen. Den store mølledam på 50 tønder land leverede 
året rundt rigeligt med vand til hjulene.  
   Til møllevirksomheden var der landbrugsbygninger, 2 bygninger til møllerne 
og et meget stort stuehus, der kunne rumme familien, stort folkehold og 
tilrejsende gæster. 
   Andreas Schack blev en ledende personlighed i sognet, og var involveret i alt 
nyt, der blev sat i gang. Desuden var han ivrig og dygtig jæger.  
   Han moderniserede i 1885 møllen ved at udskifte møllehjulene med turbiner, 
men tiden var ved at løbe fra vandmøllerne.  
   Derfor byggede han omkring 1902 fiskedamme, og jorden til møllen blev 
fordelt til 3 sønner,  
   Peder beholdt møllegården og Laurids og Aksel etablerede nye ejendomme. 
   Ved Peder Schacks død i 1964 arvede hans husholderske ejendommen.  
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Uddeler Simon Schmidt. 
 

   Simon Schmidt blev i 1920 ansat som uddeler i Alslev 
Vareindkøbingsforening. Foreningen var startet i 1898, og tog i 1924 
navneforandring til Alslev Brugs- og Indkøbsforening.   
   Han var en energisk og initiativrig person, og gennem de 13 år, hvor han 
havde ansvaret for forretningen, skete der meget. 
   I 1925 blev forbudet mod at drive butik indenfor en radius på 1½ mil (ca. 11 
kilometer) fra Varde Købstads torv ophævet, og de nye muligheder forstod 
uddeler Schmidt at udnytte. 
   Uddeleren tjente gode penge, og brugsens medlemmer fik mulighed for at 
købe mange nye og spændende varer.   
   I begyndelsen af 30erne opstod der uenighed med bestyrelsen.  
   Uddeleren, der personligt hæftede for kundernes gæld, måtte selv overtage et 
par mindre landbrug, og et flertal i bestyrelsen mente, at der skulle en ny uddeler 
til.  
   Schmidt flyttede til Esbjerg, men opretholdt forbindelsen til mange mennesker 
i Alslev.  
   Han sluttede sin erhvervskarriere som storproducent af kunsthonning.  
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Carl Skovgaard-Petersen 
 
   Få vestjyske præsteembeder har haft så betydelig en præsterække som Alslev-
Hostrup Sogn. 
  Den lovende teolog Skovgaard-Petersen (1866-1955)  blev i 1893 kaldet som 
præst til embedet i det vestjyske, og han var præst i Alslev-Hostrup sogne 
gennem otte år. 
   Han kunne flytte ind i en stor ny præstegård fra 1887, og året efter ankomsten 
til Alslev blev han gift. 
   Ægteparret kom til et sogn uden den store kirkelige vækkelse, men over tiden i 
Alslev ændrede dette billede sig. 
   Skovgaard-Petersen var en blændende begavelse. Da han samtidig var en 
brillant taler og formidler, kunne han samle mange mennesker omkrig sig. Når 
han talte ved de store møder i Nørholm Skov ved Sig, var der flere tusinde 
tilhørere. 
  Under opholdet i Alslev blev der sluttet et livslangt venskab og samarbejde 
med boghandler O. Lohse i Varde. Skovgaard-Petersens mange skrifter og bøger 
blev udgivet på Lohses Forlag.  
  Med vemod forlod ægteparret Alslev. Skovgaard-Petersen blev domprovst ved 
Roskilde Domkirke, og døde højt dekoreret i 1955.  
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Hans Valdemar Sthyr 
 

   Præsten i Alslev Hostrup Sogn fra 1873-1877 H.V. Sthyr (1838-1905) blev 
senere, professor, landstingsmand for partiet Højre, biskop for både Lolland-
Falster og Fyns Stift, og kultusminister i den sidste regering inden systemskiftet 
i 1901.  
   Selv om det kun var en kort årrække Sthyr var præst i Alslev Sogn, så 
bevarede han kontakten til området frem til sin død, da han ejede en gård i 
sognet. 
   I dag bliver gården kaldt ”Bispegården” og er beliggende på Forumvej 65.  
   Tidligere lå gården som en firelænget ejendom på den anden side af vejen, 200 
meter længere nede mod Ålegrøften 
   Sthyr opkøbte flere ejendomme i sognet, og gennemførte derefter et 
mageskifte med præstegården. Han fik præstegårdens store uopdyrkede 
hedearealer mod syd i nærheden af sin gård, og afgav til gengæld de marker 
omkring præstegården, som han ejede. 
   Gården blev drevet af en bestyrer, karl og 2 tjenestepiger, og Styhr familien 
opholdt sig på gården mange somre. .  
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Søgaard Anton Marinus Kristensen 
 

   Da Søgaard og fru Amalie i 1936 overtog bestyrerpladsen i det nybyggede 
Alslev Forsamlingshus, kom de til Danmarks mest moderne sognegård.  
   Det store forsamlingshus var efter licitation blevet bygget af lokale 
håndværkere for kr. 40.000 alt inklusive. 
   Parret kom fra en tilsvarende plads i Kærup Forsamlingshus, og gennem 18 år 
passede de forbilledligt arbejdet i Alslev med utallige fester, møder og baller. 
   I to perioder under Besættelsen - i slutningen af 1943 og omkring årsskiftet 
1944/45 - havde tyske tropper lagt beslag på forsamlingshuset, og under den 
sidste periode flyttede Søgaards ud af lejligheden på første sal. 
   Sideløbende med arbejdet i forsamlingshuset begyndte Søgaard at mure, og 
efter at de i 1954 forlod forsamlingshuset og flyttede ind i et nybygget hus på 
hjørnet af Bredgade og Hasselvej blev murervirksomhed familiens levebrød. 
   Den flotte murermestervilla hed naturligvis i folkemunde ”Amalienborg” og 
en navneændring gjorde, at fornavnet Søgaard, blev til familiens efternavn.   
   Søgaard levede fra 1902 til 1988 
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Vognmand Kristian Sørensen 
 

   Da vognmand Kristian Sørensen (1910-2012) i 1961 af amtmanden over Ribe 
blev beskikket til sognefoged i Alslev Sogn, var det efter en forordning fra1791, 
og han blev den sidste af slagsen i Alslev. 
   Sognefogden skulle først og fremmest sørge for ”justitsens håndhævelse” og 
”våge over god orden og sædelighed” Hvis det kom til hans kundskab, at der var 
ulovlig brændevinsbrænden eller ulovlig krohold skulle han anmelde dette for 
øvrigheden.   
   Kristian Sørensen var født og opvokset i Alslev. Han boede og virkede der 
gennem hele sit lange liv på over 102 år. . 
   Allerede i 1934 blev han selvstændig vognmand, da han overtog brugsens 
lastbil. Senere i 1957 blev han kørerlærer. 
   Vognmandsvirksomheden ophørte da han blev 65, men han fortsatte 5 år 
længere som kørerlærer.  
   Han var engageret i mangt og meget i sognet. Bl.a. var han i mange år 
tilknyttet Alslev Vandværk, der blev etableret i 1935. 
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Hans Thuesen, Grøndal Skole 
 

   Lærer Thuesen kom til Grøndal Skole i 1934, og han var der i 31 år, indtil 
skolen lukkede i 1965. 
   Hans Thuesen (1901-1965) blev født i Billum. Læreruddannelsen foregik på 
Gedved Seminarium. Han blev gift i Aal Kirke 1926 med Meta Hansen og 
sammen fik de seks børn.  
   Alle børn fik fornavne, som begyndte med ”E” Den ældste hed Esther og den 
yngste Eva 
   Første lærergerning var i Strellev, og derefter flyttede parret til Grøndal Skole. 
   Der var kun en klasse på Grøndal. Elevtallet toppede i 30erne med 22, og 
sluttede i 1965 med under 15.    
   Thuesen var grundtvigianer og meget optaget af skolens position og 
betydning.  
   Der var noget familiært over den lille skoleenhed. Lærerfamilien boede på 
skolen. Meta tog sig af pigernes undervisning i håndgerning og skolens 
rengøring.  
   Højdepunktet for eleverne var den årlige skoleudflugt. Hvert tredje år gik 
turen til København, hvor fregatten Jylland flere gange blev brugt som natlogi.  
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Anna Thøgersen født Hansen  
 

   Selv om kvinderne i 1908 fik valgret til sognerådene, skulle der gå 34 år før 
den første kvinde, kom i Alslev-Hostrup Sogneråd. Det blev Anna Thøgersen.  
   Hun var blevet født i Øse Præstegård i 1896 , hvor faren var forpagter. I 1903 
købte familien en god gård beliggende ved Alslev Å. Deraf navnet Aagaard.  
   I 1920 blev gift hun med Christen Thøgersen, og sammen fik de 4 sønner og 2 
døtre.  
   Ægteparret overtog Aagaard i 1929 og afhændede den i 1959 til en datter og 
svigersøn. 
   Anna Thøgersen blev medlem af menighedsrådet og under besættelsen også af 
sognerådet med ansvar for evakuering.  
   Dengang var det ikke nemt at være kvindeligt sognerådsmedlem. Særligt de 
andre landbokvinder fandt det upassende ”at Anna havde forladt køkkenet”  
   Ved næste sognerådsvalg blev hun ikke genvalgt.  
   Billedet fra ca. 1915 viser frk. Anna Hansen som smuk gifteklar kvinde. Hun 
døde i 1971.  
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