1

Alslev Vindmølle omkring 1915

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.
Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte
vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev det starten på 70 års købmandsvirke i
Alslev og Hjerting for Kristiansen-familien.

I 1927 kunne sønnen Anton Kristiansen (1896-1955) annoncere med åbningen af Alslev Ny
købmandsforretning med alt i kolonial, isenkram og foderstoffer. Desuden førte forretningen
kul, koks og briketter og modtog bestilling på frø og gødning, og Anton Kristiansens (AK)
speciale var ekstra fin kaffe.
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Selv om AK ikke var udlært købmand, men bl.a. havde fisket, var dette ingen hindring for at
få etableret en solid forretning i Alslev ved landevejen mellem Varde og Hjerting i
konkurrence med Brugsen og Foderstofforeningen, og familien trivedes og voksede med 6
børn, hvoraf 2 sønner senere skulle følge i farens fodspor.

Kristiansen-familien med Karla (1921),
Ane Jensine kaldet Sinne (1893-1980),
Anton (1896-1980), Peder (1923) Kristian
(1920) og i forreste række Johannes
(1932) Ane Kirstine (1935) kaldet Søster
og Arne (1927)

Vindmøllen blev fra 1927 og frem løbende moderniseret og forsynet med nyt vingesystem og
lagerfaciliteterne blev også udvidet. Møllekværnen formalede korn til grisefoder, og
rensemaskinen rensede landmændenes korn inden videreforsendelse til kornfirmaerne på
Esbjerg havn.

Der er kommet nyt vingesystem på
møllen

Omkring 1936 blev vindkraften skrottet, vingerne afmonteret og anden drivkraft installeret,
og bilernes fremkomst åbnede nye forretningsmuligheder, og en ESSO tank blev etableret i
konkurrence med naboen, hvor cykelhandleren forhandlede SHELL benzin.
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I julen 1944 – midt under besættelsen –
nedbrændte træbygningen, der rummede både
forretning og privatbeboelse. Overleveringen
beretter at de tyske soldater hjalp til ved
slukningsarbejdet ved at danne kæde med
vandspande fra mejeriet, der lå skråt overfor.
Branden var en katastrofe med de daværende
knappe og rationerede forsyninger. Heldigvis var
lagerbygningen og møllen blevet reddet, så indtil
en ny og moderne købmandsejendom blev bygget,
kunne forretningen - i et vist omfang - videreføres
fra et lokale på hjørnet af Landevejen og Kirkegade, hvor Thue Andersen (tidligere
smedemester og sognefoged) havde en ejendom, hvor der blev skaffet plads. Nybygningen
var allerede klar til brug omkring 1946, og i slutningen af fyrrene kom sønnen Kristian hjem,
efter endt læretid som købmand, og begyndte at arbejde i farens forretning.

Alslev Mejeri lå som nævnt lige overfor
købmandsforretningen, og de mange mælkekuske havde
ofte ordre med fra gårdene både i Alslev og Hostrup.
Ordresedlerne blev afleveret ved ankomst til mejeriet, og
så var varerne klar, når mælkevognene skulle hjem igen.
Var vejret koldt havde fru Sinne altid varm kaffe på
kanden.

Der blev købt varebil, og så kunne der bringes varer og
foderstoffer ud i Torrup og Hostrup, og ofte kom der æg
med retur fra gårdene.
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1943 søgte AK sognerådet om tilladelse til salg af stærke drikke, men på sognerådsmødet for
Alslev-Hostrup Kommune fandt ansøgningen ikke genklang, og d. 8.11.1943 blev
ansøgningen afvist.
I forbindelse med branden blev benzintanken nedlagt, men foderstofforretningen blev
videreført en del år endnu.
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I 955 døde købmand Anton Kristiansen,
og sønnen Kristian (1920-2002)overtog
sammen med hustruen Ellen (19221995) butikken og videreførte den til
omkring 1985, hvor alder og udvikling
havde gjort tiden moden til at afvikle
købmandsbutikken i Alslev efter 60 år i
familiens eje. Købmandsejendommen
blev afhændet i en byttehandel - vist til
gavn for såvel sælger som køber.

Kristians lillebror Johannes var også blevet udlært købmand i Bramminge omkring 19461950 og efter en tid ved købmand Nielsen, Søndergade i Varde, soldat i Karup, videre til
købmand Alfred Nielsen i Lunde, retur til Varde i 1956, blev der i 1957 overtaget en lille
kolonialforretning på Strandvejen 37 i Hjerting.

Herefter gik udviklingen stærkt. I et godt
samarbejde med Kai Vogensen fra
kolonialgrossistfirmaet Jørgen Colding i
Jernbanegade, Esbjerg blev der allerede
udvidet i 1959, men overfor på adressen
Strandvejen 48.

Her blev det til en Spar Supermarked, som
havde en yderst gunstig udvikling og
vækst frem til 1974, hvor et projekt på et
indkøbscenter ved Sdr. Tobølvej blev
overtaget, og en stor butik på 600 m2 blev opført sammen med en filial til Andelsbanken og et
bageriudsalg. Allerede 4 år senere kunne succesen følges op med en fordobling af
butiksarealet, og sammen drev ægteparret Kristian og Herdis Kristiansen det store Spar
Supermarked i Hjerting. Johannes Kristiansen opnåede at blive den anciennitet ældste Spar
købmand i Danmark, og tilmed formand for disse.
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Da Kristian lukkede butikken i Alslev, tog han til Hjerting og arbejdede for sin lillebror og
efter næsten 70 år med Kristiansen-købmænd i Sydvestjylland endte en æra, da Johannes
afhændede forretningen i 1995.
Alslev, den 10. august 2009.
Artiklen er baseret på J. Kristiansens optegnelser og samtale d.d.
Hans Ole Villadsen

Kristiansen familien omkring 1920. Anton Kristiansen ses bag Karl Kristiansen
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