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Indledning.
En tur gennem Alslev Sogn afslører en mængde gravehuller i landskabet. Nogle vandfyldte,
andre ikke!
Hvornår og hvordan opstod hullerne, og hvem var involveret, da de blev gravet?
Opgaven med at besvare spørgsmålene og forsøget på at finde svarene, var en oplagt opgave
for Alslev Sognearkiv.
Umiddelbar burde det være en let opgave, men det er det ikke, for de skriftlige kilder er
begrænsede og fortællingerne ligeså.
Eneste undtagelser er beretningerne om Damsmark Mergelleje og etableringen af Kristian
Gades grusgrav ved Bispegården på Forumvej. Her har venlige og fremsynede personer
sikret, at dokumenter, billeder og protokoller blev afleveret på Alslev Sognearkiv.
Dog, forsøget er nu gjort, og beretningen er delt op i fire hovedafsnit med emnerne
1) Sand, grus og sten
2) Ler og klæg
3) Mergel
4. Tørv
og til flere af emnerne, er der supplerende kort og billeder.
Det skal bemærkes, at der er megen usikkerhed omkring flere af punkterne, og det kan ikke
udelukkes, at der er faktuelle fejl i materialet.
Alslev Sognearkiv, efteråret 2014
Hans Ole Villadsen
arkivleder
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Grusgravning i Alslev Sogn. (se kortbilag 1)
G1 - Toftnæs Vestermark.

Der er fortællinger om, at små skibe fra Fanø kom til Toftnæs området og hentede grus/sten,
som ikke fandtes på Fanø. Sognekortet fra 1843 (lavet på grundlag af ejerlavenes
udskiftningskort fra 1794-1815) viser, at der var grusgrave mellem Alslev Å og vejen ud til
Toftnæs Krog.
På H.K. Kristensens kort over Varde Å er der markeret en grusgrav på åbrinken ved den
nuværende blindå. Bådene skal have lagt til her. ”Blindåen” opstod først ved udretning af
Varde å i 30erne.

G2 – DSB Ballastgraven,
matr.nr. 1b Langsom

I forbindelse med etablering af den jyske
længdebane i 1870-1875 blev der etableret
en grus- og sandgrav lige vest for jernbanen,
hvor Forumvej passerer banen.
Der blev anlagt et vigespor ind til pladsen,
og dette spor blev også anvendt til aflæsning
af mergel.
Grunden var en del af matr.nr. 1 Alslev
Mølle. Senere blev grunden udskilt cirka
1912 til en søn fra møllen Laurids Schack,
og ejendommen nu Alslev Møllevej 5
etableret.
Der er blevet gravet senere på grunden
blandt andet af Rotor, Varde, hvor Andreas
Gade var ansat. Kristian Gade har også
arbejdet i området, og formodentlig også
andre.
Hullet blev brugt som losseplads, og
senest fyldplads for Varde Kommune frem
til 1991.
Denne ejendom tilhører i 2014 Poul Erik
Vind.

G3 - Forumvej 70, matr.nr. 2n m.fl. Alslev

På matr.nr. 2 Alslev, som var ”degnebollet” havde kommunen ret til grusgravning på en
tdr. land. Dette blev præciseret i et skøde fra 1915, hvor statshusmandsstedet Forumvej 70
blev etableret.
Husmandsstedet blev i 1924 overtaget af Johannes Lausten. Der er blevet gravet af Johannes
Christiansen, som overtog graven i 1936, men hvem der før ham var entreprenør er ikke
kendt.
I 1937 skete der en dødsulykke i Johannes Christiansens grusgrav.
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Senere overtog Martin Kristensen gravningen og Evald Poulsen arbejdede for Martin
Kristensen i 1951.
I samme område begyndte Hans Kristensen fra Vrenderup også at grave grus sammen med
sin søn Terkel, og Kette Sørensen senere Toftnæs arbejdede der. Det er muligt, at Hans
Kristensens gravning var i G5
Terkel Kristensen sluttede af med at arbejde ved Kristian Gade.
Der var meget manuelt arbejde ved gravningen og harpning af grus/sten. En af disse
arbejdere hed ikke andet end Jens ”Grusharper” (Jensen)
Hullet efter gravningen blev brugt som losseplads af kommunen og er nu fyldt op. Der er nu
placeret en station på fjernevarmeledningen Esbjerg-Varde på grunden.

G4 - Alslev Møllevej 5, matr.nr. 1b Alslev Mølle Laurids Schack

Kähler og Henriksen gravede der omkring 1917, men det kan også være i Ballastgraven.
Senere gravede Rotor, hvor Andreas Gade var ansat, På luftfoto fra 1954 er der udgravninger
længst nede mod SV.
Kristian Gade graver derefter videre. Sidste graveentreprenør var Søhale Grus ved Johnny
Jessen, der gravede længst mod nord på grunden ud mod Alslev Ådal. Han stoppede
gravningen, da Poul-Erik Vind overtog ejendommen i 2006.

G5 - Forumvej 80, matr.nr. 3s Alslev

På arealet hvor minkhallerne til Forumvej 80 i dag ligger, er der også blevet gravet og
senere fyldt op. Entreprenør var Hans Kristensen fra Gry og bl.a. sønnen Terkel. I 1962
gravede en Alfred Pedersen samt sønnen De fik ikke gjort gravningen færdig, så Kristian
Gade sluttede gravningen af og udjævnede hullet. Både vognmand Søren Pedersen fra Tarp
og Alfred Pedersen fra Forum hentede meget landingsmateriale – kaldet U7 – for det havde
samme konsistens som stabilgrus og kunne umiddelbart anvendes til vejfyld.

G6 - Kristian Gade, Forumvej 65, mat. nr. 1b Alslev

Efter 2. Verdenskrig etablerede Kristian Gade sammen med Holm i Tarp, Jes M. Jensen,
Skjern og Mejner Mikkelsen, Tarm i stor stil grus- og sandgrav på farens – Janus Gade –
ejendom matr.nr. 2b Alslev beliggende Forumvej 59.
Vermund Andreasen, og John Franch var bl.a. ansat ved Kristian Gade.
Kristian Gade dør 1973, og der kommer et ophold i gravningen. Da Arne Poulsen overtager
gården i 1981, genoptages produktionen af Spedsbjerg. Gravningen slutter omkring 2010,
hvor det er Søhale Sand og Grus, der havde graverettighederne.
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G7 - Øst for banen, mat. nr. 2h, 2l Alslev

På arealer tilhørende Forumvej 70 lige øst for jernbanen efter viadukten gravede entreprenør
Spedsbjerg omkring 1965 grus og sand på begge sider af vejen.

G8 – Forum Østermark, matr.nr. 10b m.fl. Alslev
Da Åge Johnsen i 1974 overtog ejendommen Hjerting Landevej 113 blev der gravet på hans
udmark længst ude øst for jernbanen Et areal tilhørende Arne Pedersen på Forumvej 113 samt
jord til Ejnar Bennetsen Forumvej 90 i forlængelse af Johnsens jord blev også gennemgravet.
Det var tørgrave, hvilket vil sige, at der højest blev gravet ned til grundvanden cirka 12 meter
nede. Flere vognmænd hentede usorteret materiale i udgravningerne – primært vognmand
Skov Jensen.
I dag er 8 tdr. land af Johnsens areal overtaget af Jens Nielsen, der ejede naboejendommen
Forumvej 97, og Henning Burgaard overtog de sidste 4 tdr. land samt arealet fra Forumvej
113. I dag er et af hullerne uddybet 3-5 meter ned under grundvandshøjde, og der er Alslev
Fiskesø etableret.
G9 - Dangrit Forumvej 83 matr.nr. 1i Langsom
Der blev først gravet i et mindre område ved den gamle markvej fra Forumvej og op til
Møllen. Entreprenøren var en slægtning til lærer Hedegaard Rasmussen Graveperioden var
omkring 1960. Så blev vejen flyttet mod vest over langs jernbanen, og Dangrit ved Hans
Damgaard begyndte at grave sand til en specielproduktion i 1979.
En svigersøn overtog virksomheden Dangrit. Gravetilladelsen er stadig gældende, og er i
2014 det eneste aktive graveområde i sognet.
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G10 Forumvej 58 matr.nr. 6a, Forumvej 65 matr.nr. 1b, Forumvej 70 matr.nr. 7c
Forumvej 80, matr.nr. 8q
Omkring 1982 begyndte Spedsbjerg at grave i området øst for Forumvej begyndende ved
Forumvej 58 og fortsatte mod sydøst og sluttede ved Forumvej 74.
Ved Egon Krath Jacobsens ejendom var der forhindringer. Der var to gravhøje, og de skulle
udgraves før grusudvindingen kunne starte. Der blev fundet en grav samt enkelte effekter.
Gravningen sluttede i begyndelsen af 90erne og gravene blev udjævnet, så arealet kunne
komme i landbrugsdrift igen. Sandet blev brugt til coating af olierør til Nordsøen,

G11 - Hjerting Landevej 130 matr.nr. 3a Ågård

Lige før 2. verdenskrig etablerede Christen Thøgersen en grusgrav mellem Ågård og Alslev
Å. Hullet var på et tidspunkt omkring 8 meter dyb, og et transportbånd trukket af en
petroleumsmotor bragte sand og sten/grus op på marken.
Harpningen stod Aksel Hansen for og fru Stinne hjalp til.
Hvis motoren ikke virkede, blev montør Petersen fra Toftnæs tilkaldt, og han kunne få
maskineriet til at køre igen.
Grus og sand blev bl.a. hentet af vognmand Kristian Sørensen, Alslev.

G 12 Alslev Marsk

Hans Andersen fra Kirkegade 57 havde i 50erne arbejdet med at vedligeholde flere af
sognets grusveje, og på hans mark i Alslev Marsk gravede han selv grus til at lægge på
vejene.

En dødsulykke i grusgrav.

I 1937 omkom Ansgar L. Christensen på 24 år i en grusgrav ved Alslev. En syv meter høj
skrænt var styrtet sammen og den unge mand blev begravet under sand og jord. Grusgraven
var året før blevet overtaget af Johannes Christiansen, som var en bror til købmand Anton
Kristiansen, Alslev. Den afdøde var netop flyttet til Alslev og havde kun arbejdet i grusgraven
i 8 dage.
Der er ikke informationer om andre dødsulykker i grusgravene, men Christen Thøgersen har
fortalt, at medens han ejede ejendommen Forumvej 80 (fra 1921 til 1929) blev en person ved
kaldenavn Hans Stundsig også begravet under nedstyrtet sand. Det lykkedes dog for

Alslev Sognearkiv efteråret 2014

7

Thøgersen og en nabo Christian Knudsmark at få ham gravet fri af jordmasserne.

Der har været flere andre små gravesteder primært af grus og sten bl. a. på
Andreas Clausens ejendom Forumvej 45 og på Spejderpladsen.

Produktion af cementsten.

På ejendommen Hjerting Landevej 135, hvor Hans Esbjerg Petersen i dag har sin store
minkfarm, etablerede murermester Arnold Jørgensen i 30erne en produktion af cementsten.
Placeringen skyldtes, at der på stedet var sand, der kunne bruges netop til denne produktion,
og Ingerslev Nielsen fra Toftnæs var ansat til at lave stenene.
Afsætningen skete vist mest lokalt, og de huse, som Ingerslev selv byggede i Toftnæs, var
opført af sådanne cementsten.
Produktionen ophørte senest omkring 1955.

Fremtidig gravning.

I 2014 graves der kun sand ved Dangrit på Forumvej G10, men Region Syd har
undersøgelser i gang for at klarlægge omfanget af grusforekomster i området fra Vibæk og i
en bræmme 2 kilometer mod syd.
Ejendommen Hjerting Landevej 114 er opkøbt af vognmand og grusentreprenør Peder
Møller fra Billum med henblik på at påbegynde grusgravning formodentlig i 2015.
Desuden er området ved Forumvej 74 også markeret som mulig graveområde.
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Lergrave og teglværker.
Produktion af brændte mursten i Alslev Sogn. (se kortbilag 2)
I det skovløse Vestjylland blev gårde og huse tidligt bygget af brændte sten. Derfor var der
ikke mange bindingsværkejendomme, som krævede store mængder tømmer.
Vestjyderne kunne skaffe sig træ enten ved at hente det med vogn fra Østjylland, samle det
på stranden som vraggods eller få det sejlet ind fra Norge.
Mursten blev fremstillet af ler fra jorden eller af klæg fra engene, og brændt i små lokale
teglovne med en kapacitet på 5 – 6.000 sten pr brænding. Erhvervstællingen fra 1838 nævner,
at der i Alslev Sogn var fem teglbrænderier, som kunne brænde 30.000 sten. Desværre er den
fysiske placering af ovnene ikke nærmere præciseret.
Fremstillingen af stenene var en del af bondens beskæftigelse. Selve teglbrændingen skete
vist ofte med hjælp af en omvandrende teglbrænder.
Brændslet til de små bondeteglovne må have været lyngtørv, som det var muligt at lave i
store mængder.
T1. Visselbjerg.
I indeklitterne 200 meter syd for Visselbjerg har der frem til omkring 1975 været rester af et
bondeteglværk.
T2. Damsmark
Da tolder Müller i 1773 annoncerer Damsmark til salg, bliver der i annoncen i
Købstadstiende anført, at det var muligt at lave en årlig produktion på 100.000 brændte sten
på gården.
T3 Kirkegade
Iflg. målebordet på Myrthuegård var der engang et teglværk ved Kirkegade på skrænten ned
mod engene 300meter NNØ for Kirkegade 57, og med den placering kan råmaterialet kun
være klæg fra engene.
T4 Sømosevej 18.
Ejendommen kaldes Teglgård. Dette kan formodentlig henføres til placering af et
bondeteglværk på stedet.
L1 Damsmark
Der er gravet mergel ved Damsmark, men gravene har også været benyttet til at fremskaffe
det ler, som blev brugt ved teglbrændingen omkring år 1770 og mange år frem.
L2. Fælles lergrav ved Grøndal.
På sognekortet fra 1843 er fordybningen i skrænten øst for Ålegrøften mellem Tulsmark
Gård og Grønvang betegnet som ”fælles lergrav”.
Fortællingen beretter, at da Bastiansen kom fra Amager til Tulsmark gård i 1872 blev der
brændt sten til en ny gård. Da Hoffmanns på Damsmark havde samme planer, men ingen sten,
købte han Bastiansens sten til den nye Damsmark gård. Bastiansens byggeplaner blev derfor
udskudt, men til gengæld tjente de gode penge ved salget af mursten til Hoffmann.
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L3 Lergravstægten ved Forumvej 74
Lige vest for Forumvej 74 er der et par vandfyldte huller ude på marken, hvor gården, der
senere fik navnet Bispegården, var placeret frem til omkring 1925. Da området før
udskiftningen i 1794 blev betegnet som lergravstægten, må der være gravet ler på området.
L4 Ler ved Stenhøj på Hjerting Landevej.
Det sidste sted der er gravet ler her i området er på Stenhøj.
I 1950erne blev grusvejene repareret med sten og ler (en form for stabilgrus). Carsten
Carstensen fra Toftnæs har været med til at hente ler på Stenhøj, og Axel Graveren kan
berette om, hvor ubehageligt det var at cykle om foråret i regnvejr, fordi leret satte sig fast i
hjul og kæde.
L5 Lergrave ved Tulsmarkvej.
Leo Sørensen fra Peders Minde var af den opfattelse, at graven 100 meter øst for gården
Tulsmarkvej 29 kan have været en lergrav. Samme opfattelse har Per Buresø om gravene ved
hans tidligere gård Tulsmarkvej 34, hvor der også blev fundet rester af tegl.

Klæg
Søren Hjort har påvist klæggrave i Vibæk engene, og han erindrer at have fået fortalt, at
klægen blev brugt til gulve i stalde og lader.
Klægsten kunne altså brændes ligesom teglsten, men tidligere arkivleder Carsten
Carstensen, Toftnæs er af den opfattelse, at klægsten ofte blev brugt i tørret form som
indemurer.

Kalk.
Når der skulle laves mørtel, og husene skulle kalkes, skulle der bruges kalk.
Erhvervstællingen fra 1838 nævner, at der i sognet fandtes et kalkbrænderi, der årligt
producerede 50 tdr. kalk.
Formodentlig skete fremstillingen på basis af muslingeskaller, som Fanø skuder har sejlet
op til Toftnæs og brugt som betaling i en byttehandel med tørv og grus/sten.

Jydepotter.
Den eneste dokumentation for produktion af jydepotter i Alslev området findes i
erhvervstællingen fra 1838.
Her nævnes, at der i Alslev Sogn fandtes 2 pottemagerier, der årligt producerede 4.000 stk.
potter af alle slags til en værdi af 80 Rbd.
Poul Moesgaard mener, at der har været spor efter pottebrænding i indeklitterne ved
Ålegrøften 200 m NV for Hasselvej, og i haven på Lindevej 6 er der fundet rester af en
jydepotte, som er indleveret til Sognearkivet af Niels Peter Bøhm.
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Mergelgravning.
M1 Damsmark Mergelleje
De største mergelgravninger fandt sted fra 1914 til 1916 på jorderne tilhørende Damsmark
og Sognegården.
Det var et selskab fra Hannover, der stillede gravemaskiner op og som kørte merglen ud til
gårdene med tipvogne. Der var kapacitet til at lægge syv kilometer spor ud, og udover Alslev
og Hostrup Sogne, blev der også kørt mergel ud til Tobøl området ved Hjerting og
Gjesing/Fourfeldt området ved Esbjerg.
Arbejdskraften kom fra områder i det nuværende Polen, og flere heraf bosatte sig i området
blandt andet Kamedula familien, der købte gården Sømosevej 16 i 1928.
M2 Torrup.
Gravning efter mergel fortsatte i 30erne iflg. vognmand Sørensen fra Hostrup og i 50erne var
det K.L. Kristensen fra Varde som var mergelentreprenør i området.
M3 Grøndalgård
Hul øst for gården over mod jernbanen må være mergelgrav
M4 Jægerstedet
Aage Jensen fortalte om mergelgravning, og hullerne er der stadig 300 meter NNØ for
Jægerstedet.

M5 Amtsplantagen. Matr.nr. 5
Vandhullerne i den sydlige del af Amtsplantagen er allerede indtegnet på kort fra 1910, og har
sammen med hullet på samme matrikel vest for jernbanen formodentlig været mergelgrave.
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Tørv.
Før jernbanen kom i 1874 var det ikke muligt at få kul frem til Alslev. Eneste mulighed for
brændsel til opvarmning af kakkelovn, til at fyre i komfur og gruekedel samt få tændt op i
bageovn var selv at grave mosetørv eller skære hedetørv.
Aftægtskontrakterne nævnte nøjagtig, hvor mange tørv og af hvilken type aftægtstageren
skulle have leveret hver efterår og hvordan de skulle leveres og placeres.
Sognearkivet har et antal af aftægtskontrakter, og alle steder nævnes, at aftægtsgiveren
skulle levere omkring 10.000 stk. tørv til aftægtstageren. Hvis dette tal anvendes på alle 105
ejendomme, som var i sognet omkring 1875, krævede dette en årlig produktion på omkring en
million stykker.tørv.
Tørv eller klyne eller mosetørv blev gravet overalt i sognet, hvor der var vådområder. Disse
vådområder var over mange år blevet fyldt op med organisk materiale, og så var der mulighed
for tørvegravning.
Længst mod øst i Toftnæs området – helt over øst for hovedvej 11 – var der et område
kaldet Bredmose, som var en fælles graveområde for flere af Toftnæs gårdene. Iflg. H.P.H.
Novrup skulle dette område give de bedste tørv i sognet.
På sognekortet fra 1843 er vådområdet øst for Fredensberg også nævnt som en fælles
tørvegrav.
Visselbjerg under Anden Verdenskrig.
Leo Novrup har fotograferet fra tørveproduktionen omkring Visselbjerg

Lyngtørv.
Det var også muligt at skære lyngtørv med en speciel kraftig spade. Lyngtørv gav mere aske
end mosetørv og var derfor ikke så gode, men nødvendige for at få nok brændsel.
Lyngris blev også fyldt ind i de store bageovne og antændt. ”den sorte mand” skulle
brændes ud, og når ovnens inderside var blevet hvid af varme, var oven klar til brug.
Det må også have været lyngbrændsel som blev brugt ved brænding af teglsten.
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Myremalm.
Omkring Iglsø er der forekomster af myremalm, men iflg. Karl Iversen var kvaliteten for
dårlig, så forsøg med bruge malmen blev opgivet.

Fyld- og lossepladser
De store huller efter grusgravning var ideelle som lossepladser. Nemt og bekvemt kunne
affald af al slag fyldes i hullerne, og dette skete 3 steder.
Helt frem til 1991 blev hullet ved grusgraven lige nord for Forumvej ved jernbanen benyttet
af Varde kommune som fyldplads G2. Tidligere er såvel hullet på sydsiden af Forumvej ved
jernbanen G3, som hullet nord og nordøst for Bispegården G4 brugt til losseplads.
Sidstnævnte sted bl.a. af Guldager Kommune fra 1960 til 1974 med renovation. Der var
tusindvis af rotter i området.
Der er også en fortælling om, at vognmand Kristian Sørensen i sin tid som
renovationsvognmand i Alslev brugte et mindre hul ved Visselbjerg til at komme af med
affaldet.
Disse tre steder menes at være registreret ved Region Syd som forurenede områder.

Kilder.
Damsmark Mergelleje, Alslev Sognearkiv A51
Torrup Mergelleje, Alslev Sognearkiv A1106
Alslev Mergelselskab A134
Kristian Gade, Alslev Sognearkiv A88
Dødsulykke 1937 Alslev Sognearkiv A1178
Forumvej 70 Alslev Sognearkiv A50
Dangrit U384
Sognekort fra 1843
Udskiftningskort over Alslev og Toftnæs ejerlav fra 1794.
Hjerting Bys historie 1962.
Erhvervstælling 1838
Novrup, H.P.P. Alslev Sogn 1922*
Lydbånd B118 B119
Interviews.
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Definitioner.
Mergel.

Ler med stort kalkindhold

Ler.

Finkornet jordtype fra nedbrudte bjergarter med kornstørrelse under 0,002 m.m. Kan optage
og afgive vand. Mere frugtbar end sandjord. Typer f. eks. rødler, blåler, moler og klæg.

Klæg.

Finkornet fed dyndet lerart, der er aflejret i stillestående fersk eller saltvand og blandet med
sand.

Klyne
Mosetørv enten direkte udskåret eller dannet ved æltning og tørring

Lyngtørv eller hedetørv

Afskrællet overflade af lynghede.

Grus og sten.

Sten har en kornstørrelse over 20 mm og grus mindre.
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