Fester i Alslev.
En gennemgang af Alslev Sognearkivs materiale om fester i Alslev gennem de
sidste 70 år af 1900tallet.
Der er en gammel talemåde der siger, at ”et liv uden fester, er som en lang landevej uden
kroer”. I et større landbosamfund som Alslev med skole, kirke, foreninger og så naturligvis et
forsamlingshus var der befolkningsgrundlag og opland til at arrangere mange fester, og det
blev der. Det var en del af ”tidsånden”, landsbyfællesskabet og landsbykulturen.
Omtalen af festerne er primært hentet fra foreningernes protokoller og regnskabsmateriale,
men også et begrænset antal billeder yder deres bidrag. Der har været adgang til protokoller
fra Alslev Ungdomsforening, (1921-1959) Alslev Gymnastikforening (1932-1959), Alslev
Forsamlingshus, (1905-1977) Alslev Gymnastik- og Ungdomsforening (AGU) (1960-2009)
samt Alslev Boldklub (1951-2009).
Baggrunden for afvikling af fester var primært for at skaffe midler til foreningernes
aktiviteter, men det har også haft stor betydning for initiativtagerne, at der blev skabt
mulighed for at være sammen (det sociale aspekt - kaldes det vist)
Nu er det ikke sådan, at der ikke blev holdt fester før 1930. Arkivets materiale er dog ikke
dækkende for dette tidsrum, hvorfor fokus er rettet med den valgte periode fra 1930-1999.
De offentlige fester eller foreningsfester var kun en del af festivitasen. Artiklen omhandler
ikke familiefester med bryllupsfester, fødselsdagsfester, og senere konfirmationer og
barnedåb. Deltagermæssigt overgår disse familiearrangementer sikkert foreningsfesterne for i
”de gode gamle dage” var alle beboere i Alslev en del af mange ”bydelav”. Det var vel
nærmere mere reglen end undtagelsen, at der var op mod eller over 100 deltagere i bryllupsog fødselsdagsfesterne.
Det fortælles, at da proprietær Rhod på Damsmark holdt sølvbryllup, måtte festen afvikles
over flere dage i forsamlingshuset, fordi de 200 pladser ved borde og bænke ikke var nok, og
da gårdejer Bennetsen i Torrup holdt bryllup for en datter blev forsamlingshusets rammer
sprængt. Der blev skabt plads til 220 gæster.
Lukkede foreningsfester, så som ”Mejerifest”, Brugsfest” og ”Jagtfest” er alene nævnt i
overskriftsform.
Registreringen af de mange arrangementer er foretaget af Kurt Søgaard, der med stor
energi og personlig interesse har gennemlæst de mange sider foreningsprotokoller.
Alslev Sognearkiv, den 30. september 2016.
Hans Ole Villadsen
arkivleder

Bal i Forsamlingshuset.
Det første forsamlingshus i
Alslev blev bygget i 1885, hvor
Brugsen i dag er placeret på
hjørnet af Bredgade og Kirkegade.
En simpel bygning med sal og
køkken., men der var plads til
gymnastik, foredrag og mange
baller.
Forsamlingshusets ældste
regnskabsbøger giver et indblik i
festerne, og der blev drukket øl
og spiritus.
Det blev der ikke i den næste
forsamlingshus, som i 1905 blev
opført på samme sted. Nye
tider/nye skikke. Afholdsbevægelsen dominerede også i Alslev området, og vedtægterne for
den nye forening, der stod bag byggeriet af forsamlingshuset, havde bestemt, at der ikke måtte
serveres alkoholiske drikke på matriklen. (se note nr. 1)
Spiritus/øl eller ej, der blev afviklet mange baller i de efter tiden brugbare lokaler.
I 1936 blev det nuværende og dermed tredje forsamlingshus opført, og så kom der endnu
mere gang i ”forsamlingshus-ballerne”
Selv under Besættelsen fortsatte ballerne ufortrødent. Karle og piger fra sogn og nabosogne
strømmede til, for at nyde den levende musik og dansens glæder.(se note 2)

Musik og orkestre.
Ingen bal uden levende
musik, og der var et stort
antal lokale musikanter,
som udbød dansemusik. (se
note 3)
Også Alslev området
havde deres egen lokale
musikant og orkester. Der
var Harry Jensen. Og Harry
Jensens trio.
Første gang han omtales
som musikant ved et bal i
Alslev var 1943, og helt
frem til sin død i 1992 var
han aktiv ”spillemand” ved
baller og ved familiefester.
Klaveret blev erstattet af elorglet, og når det skulle spilles ved større arrangementer kom
Saxofon Jon og Villy Jensen med.

Høstfester.
Der har været høstfester i Alslev ”siden Arrilds dage”.
”Høsten i hus” var årets verdslige højdepunkt i bondesamfundet, og hvad enten høsten var
blevet god eller mindre god, så skulle afslutningen på årets cyklus på markerne fejres.
Der var ofte inviteret foredragsholdere. Tilbage i 30erne var både biskop Lindegård og
biskop Vestergård på talerstolen i forsamlingshuset, og ”store sønner af byen”
højskoleforstander Hans Lund fra Rødding og cand. mag. Johannes Novrup, Askov talte
under besættelsen.
Høstfesten var delt op i to forløb. Først noget lødigt, og så naturligvis dans ”for de unge”
Det skal både bemærkes og erindres af læseren, at der var vedtægtsbestemt total forbud mod
udskænkning af øl, vin og spiritus i forsamlingshuset fra 1905 (hvor forsamlingshus nummer
to blev bygget) og frem til 1957.
MEN efterhånden som antallet af aktive landbrugsbedrifter i sognet svandt ind, blev
tilslutningen til høstfesterne mindre, og den sidste høstfest blev holdt i 90erne.

Juletræsfester.
Helt tilbage i de første protokoller for forsamlingshuset omtales de årlige juletræsfester for
børn. Der var tradition for, at festen fandt sted tredje juledag den 27. december. Ofte var
festen delt op i en afdeling ”for børn” og senere på aftenen ”for de unge”.
Skolelærerne og præsterne var faste leverandører af oplæsning og underholdning ”for børn”
og tilslutningen var stor med op mod eller over 200 deltagere.
I 1918 blev juletræsfesten aflyst på grund af ”den spanske syge”. I 1943 blev festen først
afhold d. 6. januar året efter, fordi der var tyske soldater indkvarteret i forsamlingshuset, og
festen for julen 1944 blev helt opgivet af samme årsag.
De traditionelle juletræsfester blev afviklet helt frem til slutningen af århundredet, men
ophørte så. Bal ”for de unge” sluttede allerede i 1985.
De seneste år har Borgerforeningen stået for et børnearrangement i forsamlingshuset, når
byens juletræ bliver tændt fredagen før Første Søndag i Advent.
Forsøg på at genoplive traditionen med juletræsfester er ikke lykkedes,.

Fastelavnsfester.
I den vestjyske bondekultur har fastelavnsfesterne vist ikke været så udbredt, som i andre
dele af Danmark.
Protokollerne for forsamlingshuset viser for perioden 1938 til 1977, at der har været afviklet
mindst 18 fester, og ofte med præmier til de bedst udklædte festdeltagere.
Traditionen er siden forsøgt genoptaget af Forsamlingshusets bestyrelse, men har da alene
været rettet mod de yngste Alslev-borgere.

Ringridning.
Det er vist gået i ”glemmebogen” at ringridning i området
var en yndet disciplin og sport.
Fra 1936 til 1958 blev der afviklet 24
ringridningskonkurrencer i Alslev, og nogle år endda både
forår og efterår.
Det var en fest og begivenhed, der trak bønderkarle og
piger fra nabosognene Hostrup og Guldager til byen. Ofte
fandt ringridningen sted i forbindelse med en eller anden
form for sportsfest, men et var sikkert. Efter konkurrencen og
kroningen af ”ringridderkongen” skulle der være dans og fest
for ungdommen.
Blandt ringriderkongerne var Ankjær Pedersen i 1946.
Billedet er fra 1947 med Børge Nielsen, Visselbjergvej 21.

Gymnastikopvisninger.
Når vintersæsonen var overstået skulle resultatet af vinterens træning vises frem i
forsamlingshuset. Karle- og pigeholdet lavede opvisning, og ofte var hold fra området
inviteret
Der har formodentlig været opvisninger i
al den tid, hvor der har været
forsamlingshus i Alslev, og det vil sige fra
1886.
Eneste brud på den lange række af
opvisninger skete under besættelsen, hvor
der hverken var opvisning i 1944 eller 1945.
Gymnastikopvisningerne er fortsat et
meget stort arrangement. Nu afvikles
opvisningerne blot i Alslev Hallen (fra
1976). Når opvisningen løber af staben er
hallen fyldt til bristepunktet, og de
parkerede biler fylder hele
parkeringspladsen og alle tilstødende gader.
Hvor det før var ungdommen som var hovedaktører ved opvisningerne, er det i dag
børneholdene, der dominerer, og det er årsagen til, at der ikke længere er dans som en del af
arrangementet.

Dilettant og revyer.
Det var med stor forventning,
at sognets beboere så frem til
dilettantforestillingerne. Godt
nok var det ikke hvert år, at
disse blev afviklet, men desto
større var fornøjelsen ved at se

naboen forsøge sig som skuespiller og revystjerne.
De første af arkivets billeder fra dilettantforestillinger er fra 1920erne, og det normale var,
at forsamlingshuset kunne fyldes til to forestillinger, hver med 200 tilskuere.
Efter at foreningen ”Taterne” blev nedlagt i 1999, har der ikke været afviklet hverken
dilettant eller revy i Alslev.
En dækkende oplistning over arkivets informationer om teaterforestillinger og revyer vil
blive lavet i løbet af 2017.

Sportsfester
Første notering i arkivets materiale om en sportsfest” kan dateres til den 23. september
1934, hvor festen blev aflyst på grund af frygt for smitte med ”børnelammelse”
Det forekommer sandsynlig at der også tidligere var sportsfester med fodbold, håndbold og
kurvebold, og afsluttende dans til levende musik i forsamlingshuset.
Fra 1935 er datolisten komplet frem til i dag. Når der mangler optegnelser for 1942 og 1946
er årsagen formodentlig, at begivenheder blot ikke er blevet indført i protokollerne.
Frem til 1951 var det Alslev Gymnastikforening, som var arrangør, men dette år skete der
en opsplitning af foreningen.
Fodboldspillerne brød ud fra gymnastikforeningen og dannede Alslev Boldklub, og frem til
boldklubbens sammenlægning med AGU i 2009 var det fodboldfolket, der stod for den årlige
sportsfest i Alslev. Afviklingen af festen fandt med få undtagelser sted i august måned.
Hvor sportsfesten fandt sted, inden Alslev fik sin ”lovpligtige” boldbane i tilknytning til
skolen i 1945/47 er usikkert, men herefter er begivenhederne afviklet på denne plads.
Da Alslev Hallen blev bygget i 1976, som en kombineret gymnastiksal for skolen og en
sportshal for idrætsforeningerne, åbnede der sig nye muligheder. Der var over 800 m2
indendørs areal til rådig, og dertil gode toiletter. Faciliteterne blev udnyttet til fulde, og
kulminerede i 1981 til 1984 med over 600 spisende og festende personer i Hallen. Der blev
danset til toporkestre og festdeltagerne blev underholdt af de lokale revyfolk eller landskendte
entertainere. (se note 3 og note 4)

Aktiv weekend.
I 1980 tog lærer Claus Haahr Larsen initiativ til et nyt arrangement under AGU.
Arrangementet fik betegnelsen ”aktiv weekend” Ideen med arrangementet var, at skabe et
fællesskab på tværs af alder og sportsinteresser med sjove aktiviteter, hvor alle kunne
deltage..
Afviklingen fandt sted i begyndelsen af februar og blev hurtigt en stor succes.
Oprindelig var der blot servering af kaffe m.m. under aktiviteterne, men hurtigt blev
konceptet udvidet, så det blev en ”vintersportsfest”
Ligesom ved ABs sommerfest kom der tombola, annoncefinansieret program og
aftenarrangement med spisning og dans. Niveauet på det øvrige arrangement nåede også store
højder, og såvel sportsfesten som aktiv weekend gav ”pæne” overskud til foreningerne.
Den sidste Aktiv Weekend blev afviklet i 2012.

Damsmark Festerne.
I perioden fra 1955 til 1965 blev der
midt i juli måned holdt store
sommerfester på Damsmark.

Det var arrangementer, der tiltrak ungdommen fra et stort område rundt om Alslev.
Efter en beskeden start, blev ambitionerne større, og det blev navnene på solisterne og
danseorkestrene også. I 1961 var Grethe Sønck solist, og året efter var det ”Blue Boys” som
var trækplasteret, blot for at nævne nogle.
Det var ikke uden problemer for gårdejer Rhod, at lægge have til de store fester, og derfor
ophørte samarbejdet med Alslev Boldklub.

Alslev Møllefester.
Sommerfesterne blev i 1966, 1967 og 1968
afviklet i Alslev Mølle, og så var tiden løbet
fra denne festtype.
De to af årene blev der spillet dilettant,
medens Cleo underholdte i 1967. Dette var
ikke helt problemfrit for silende regn tvang
arrangørerne til at flytte hendes optræden til
forsamlingshuset.
Heldigvis klarede det op, og festen og
dansen kunne fortsætte langt ud på den lyse
morgen (Klokken 03.00)

Bal på Strandgården og Arnbjerg Ballerne.
Det var ikke muligt at servere øl/spiritus i
Alslev Forsamlingshus i 60erne. Det forbød
husets vedtægter, og tiden var ændret, så uden
øl - ingen overskud på fester.
Løsningen blev, at Boldklubben fra 1962 til
1967 årligt arrangerede en eller to baller på
Strandgården i Hjerting. Violas trio sørgede
for god stemning og dansemusikken.
Strandgården for serveringen.
Det var ingen ”guldgrubbe” men på dette
tidspunkt havde ”lidt også ret”
Efter kommunesammenlægningen i 1970
blev det muligt for idrætsforeningerne på skift
og efter ansøgning at bruge Varde Kommunes
Arnbjerg til bal.
Fra 1971 og til 1976 afviklende Alslev Boldklub – nogle gange i samarbejde med AGU - 12
baller i Arnbjerg.
Størst succes blev et arrangement i 1976 med SHUBIDUA, men hele overskuddet på kr.
7.000 blev sat til to måneder senere, da The Walkers og Pink Elephant ikke trak nok betalende
gæster.
Så var den epoke også forbi, men nu var Alslev Hallen under bygning. Da den blev indviet,
behøvede foreningerne ikke at gå ud over sognegrænsen længere, når der skulle arrangeres
fest, og en ny epoke tog sin begyndelse.
Talrige fester er siden blevet afviklet i den lokale hal, og intet tyder på, at det ikke vil
fortsætte.

Andre fester i Alslev
Udover de offentlige fester, har det været en række fester alene for foreningsmedlemmer.
Inden mejeriet i 1966 blev nedlagt, var der hvert år ”mejerifest” i forsamlingshuset.
Regnskabet skulle fremlægges, og så var der gratis kaffebord for andelshaverne. De ældste
gårdejere i byen kan stadig huske, at der var et tykt lag smør på franskbrødet og ditto ost. Det
var ikke hverdagskost på gårdene dengang på 50 år siden.
Brugsen havde også hvert år sin fest. Måske var traktementet mere beskedent end ved
Mejeriet, men det var også gratis.
Begge fester sluttede altid af med ”bal for de unge”
Bankospil (tidligere gåse- og andespil) kan måske ikke betegnes som en fest, men spillene
er blevet afviklet gennem over 75 år og bliver det stadigt. I 1943 kunne forsamlingshuset ikke
bruges (indkvartering af tyske soldater) men bankospil kunne ikke undværes. Spillet blev
afviklet i tømmermester N.E. Hansens værksted. Som et kuriosum kan nævnes, at gås og
ænder blev udleveret til de heldige vindere i ”levende stand” Slagtning og plukning måtte
vinderne selv klare.
Jagtfester i forsamlingshuset, Oldboys fester og Senior afslutninger samme sted bør ikke
glemmes, og Boldklubbens ungdomsafdeling sluttede gennem mange år sommeren af med en
stor indendørs fodboldturnering med efterfølgende aftenfest i Hallen.

Afslutning
Antallet af festtyper i Alslev 2016 er begrænset – særlig set i forhold til den beskrevne
periode fra 1930 til 2000.
I dag er der stort set kun byfesten i august måned tilbage samt bankospillene i december
måned.
For de personer, der husker omfanget og antallet af tidligere tiders fester, og var med enten
som deltager/gæst eller som arrangør, kan dette forhold vel føles vemodigt, men ”Nye tider –
nye skikke”
Foreningerne har ikke længere det samme store behov for ekstra indtjening fra festerne
(Forsamlingshuset er en undtagelse).
Familiemønsteret er vel også ændret/anderledes nu, hvor de ”alslevske” kernefamilier hver
morgen udpendler i to biler mod øst og syd til arbejdspladser uden for Alslev.
Leo Novrup beskrev i 1991 så glimrende Alslevs situation, dengang som nu, i sin bog
”Jyske billeder”

Alslev var en landsby der hvilede i sig selv.
Der fandtes de forretninger, og udøvedes de erhverv, som var nødvendige i
byens daglige liv.

Note 1: Udskænkning i forsamlingshuset.
Først i 1957 blev dette forbud sløjfet, men kun ved private fester. Senere i 1970 ændredes vedtægterne
endeligt, så det var muligt for værten i forsamlingshuset, at få en almindelig spiritusbevilling.

Note 2: Udpluk af fester i forsamlingshuset 1943,
19. februar. Gymnastikopvisning og bal
13. april. Afslutningsfest og bal med musik af ”Den glade trio”
02. maj. Majbal med musik af Harald Jensens trio.
20. maj. Stor koncert og bal med Børge Roger Henriksens orkester fra København
20. juni. Ringridning med bal.
01. august. Sportsfest med bal.
22. august. Bal med musik af Vagn Jensens trio
24. oktober. Bal med Arne Friisgårds orkester.
Note 3: Lokale danseorkestre (udvalg) i Alslev Forsamlingshus
Periode
1940-1980
1950-1960
1950-1970
1950-1970
1950-1960
1950
1960-1970
1960
1940-1960
1960-1970
1960-1970

Orkesternavn
Harry Jensen
Viggo Nærbo
Ejner Nielsen
Viola Jørgensen
Villy Søgaard
Mads Danielsen
Elite Kvartetten
The Rythme Band
Arne Friisgaard
Sonny Boys
Dansetten

Alslev
Esbjerg
Vrøgum
Varde
Varde
Alslev
Esbjerg
Krogager
Bramming
Esbjerg
Grindsted

Note 4 Kendte solister i Alslev
Dato
1943
1951
1960
1961
1962
1963
1967
1976
1984
1985
1985
1986
1988
1993 m.fl.
1994 m.fl.

Solistnavn
Børge Roger Henriksen
Kaj Julians orkester
Gy Holdorff
Grethe Sønck
Blue Boys
Ellen Winther
Cleo
Peter Belli
Fenders
Dorthe Kollo
Dario Campeotto
De nattergale
Thomas Eje og Max Leth
Bjørn & Okay
Kim og Hallo

Begivenhed
Bal i forsamlingshuset
Bal i forsamlingshuset
Damsmark fest
Damsmark fest
Damsmark fest
Damsmark fest
Møllefest
Sportsfest
Halbal
Sportsfest
Se & Hør Grand Prix
Aktiv weekend
Sportsfest
Sportsfest
Sportsfest

