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Der var mangel på mange varer under 2. verdenskrig, derfor blev der indført 
rationeringsmærker på mange ”nødvendige” ting, bl.a. tobak, som var efterspurgt af alle rygere. 
Vi var 3 unge mænd, der fik den ide, at der kunne tjenes penge på at dyrke tobak. Vi vidste, at 
der blev dyrket tobak på Fyn, så hvorfor ikke også her i Alslev? 
 
 
Vi var oprindelig 3 personer i planlægningen, men Svend Åge Nielsen trak sig ud af 
foretagendet, fordi han havde for meget arbejde, og det krævede en stor arbejdsindsats at være 
tobaksavler: meget større end vi havde regnet med. Vi vidste selvfølgelig ikke noget om 
dyrkning af tobak, og da slet ikke noget om forarbejdningen af bladene.  
 
Jordstykket blev lejet af Karl Sørensen på Kirkegade, han boede der, hvor Ellen og Andreas 
Gade senere havde deres hjem i mange år, og det var lige overfor, hvor Johannes mor og far 
boede. Det var jo ret så praktisk, da vi skulle bruge maskiner og trækkraft til projektet. Marken 
er nu bebygget med parcelhuse. Prisen på jordlejen husker vi ikke, men Karl Sørensen har nok 
fået en god betaling, fordi en af naboerne, Elias Jepsen sagde til ham, at tobaksplanter sugede al 
næring ud af jorden. Hvor han havde den viden fra er uvis.  
 
Planterne købte vi igennem en annonce i 
Vestkysten. Det var et firma på Fyn, der 
solgte dem. I annoncen var også en 
brugsanvisning med, den vor dog ikke særlig 
detaljeret. Selve dyrkningen var vi ikke så 
betænkelige ved, for med kendskab til 
landbrug mente vi, at vores viden på det 
punkt var tilstrækkelig. Det var værre, når 
det gjaldt behandlingen af tobaksbladene, og 
især hvor længe de skule tørres, og hvordan 
de skulle findeles. Vi måtte prøve os frem. 
 
 
 
Tobaksplanterne blev sendt med jernbanen til Varde Station, og vi lejede vognmand Kristian 
Sørensen til at hente trækasserne, hvori planterne lå bundtet og omsvøbt af fugtige gamle 
aviser. Udplantningen på marken foregik om søndagen, for det var jo fritidsarbejde, men vi 
nåede ikke at få alle planter i jorden, så vi måtte i gang igen om mandagen efter fyraften. 
 
Johannes arbejdede i grusgraven ude ved Kristian Gade. Peder Ølgård var kommis i Alslev 
Brugs. Før plantningen kunne finde sted, skulle vi have lavet riller til planterne. Johannes lånte 



hest og radrenser af sin far, så den del af arbejdet gik hurtigt, det var selve plantningen der tog 
tiden. Den foregik i første halvdel af maj. Det så virkeligt skidt ud til at begynde med, for den 
første uge efter udplantningen regnede det ikke, og det var oven i købet temmelig varmt. 
Tobaksplanterne så rigtig dårlige ud, bladene var helt slappe, og vi blev klar over, at marken 
skulle vandes. Det var jo før vandmaskinernes tid, så det ville blive et stort stykke arbejde. 
Planterne stod i rækker med samme afstand som roer, og der var fire planter pr. løbende meter. 
Vi mente, at det letteste måtte være at fylde vand i en ajletønde, og få den kørt ned på marken. 
Da det var gjort, tappede vi vand over i spande, som vi gik rundt med og gav hver enkel plante 
en sjat. Det hjalp og vi var heldige med, at det regnede sommeren igennem med passende 
mellemrum, så kunstvanding kun var nødvendig en enkel gang. 
 
Da planterne var kommet godt i gang, gødede vi med kalksalpeter. Svend Åge arbejde på 
brugsens lager, hvor der blev handlet med foderstoffer og gødning, så på den måde fik vi fat på 
det, for under krigen var der problemer med at få fat på gødning. Denne behandling satte rigtig 
skub i planterne, og det gavnede også, at det blev en varm sommer. I begyndelsen skulle 
marken renses for ukrudt, og Johannes lånte igen hest og radrenser af sin far, og ellers blev der 
hakket mellem planterne, ligesom når der blev hakket roer anden gang. Da planterne var 
kommet godt i gang, groede de utroligt hurtigt, og nu var rengøringen unødvendigt. Fra 
slutningen af august begyndte de nederste blade at blive brunlige, og det var tegn på at de skulle 
høstes. Vi blev klar over, at det blev 
et større stykke arbejde, end vi lige 
havde regnet med, så Peder sagde sin 
stilling som kommis i brugsen op og 
Johannes sagde op i grusgraven til 1. 
september.  
 
Der var et problem, vi skulle have 
løst inden høsten rigtig kom i gang, 
og det var snitningen af de tørrede 
blade. Vi kontaktede Ejnar ”Former” 
Sørensen og forelagde ham 
problemet. Ejnar havde ry for at 
kunne være meget opfindsom, og han gik op i sagen med stor iver og fik konstrueret en 
maskine, der kunne minde om en hakkelsemaskine, men bare i mindre format. Som før nævnt 
begyndte vi at plukke bladene fra sidst i august og til slutningen af oktober. De blev brækket af 
nedenfra alt efter, hvornår de antog den rigtige farve. Nå der var høstet en passende mængde 
blade, skulle de trækkes på snore og hænges til tørre. Vi fandt ud af, at en nedstrygerklinge som 
synål var et godt redskab til dette arbejde. Vi syede bladene sammen på snorene bl.a. oppe på 
loftet i Julius Posts ejendom. 
 
En dreng kom tit hen til os, og han snakkede hele tiden. Det kunne godt være irriterende for vi 
havde selv mange ting at drøfte. En dag sagde Peder til ham, at taget var utæt, om han ikke 
kunne hente noget taglak, og at det helst skulle være ternet på langs. Drengen gik hen i brugsen, 
hvor kommis Peder Madsen ekspederede ham, men uddeler Sørensen overtog handlen og 
pakkede en mursten ind og gav drengen den. Han kom hen til os med pakken og var glad for at 
kunne gøre os en tjeneste. Vi husker ikke om drengen derefter stadig besøgte os, men det gjorde 
han sikkert.  
 
 
 



Efter at bladene var kommet på snor, skulle de tørres. Vi lånte Karl Sørensens hønsehus til at 
hænge det hele op i, og lod dem tørre et stykke tid.  Det krævede mere plads end vi regnede 
med. Derfor så vi os om efter andre egnede 
steder. Vi fik lov til at hænge blade op på loftet 
hos Lønborg. Sønnen Niels røg pibe, så han fik 
tobak i leje for loftet. Efter tørringen begyndte 
arbejdet med snitningen i vores nyanskaffede 
hakkelsemaskine. Opfindelsen viste sig at være 
effektiv. Især da vi fandt på at sætte en 
elektromotor på, kunne den forarbejde 
tobaksbladene hurtigt og ensartet. Motoren 
lånte vi i brugsen, den blev brugt til at trække 
kaffemøllen, som jo stod stille under krigen, da 
der ingen kaffebønner var at male. 
 
Planteskolen på Fyn skulle meddele myndighederne, hvem de solgte tobaksplanter til, da der 
var afgifter på tobak. Sognefoged Valdemar Hansen kom for at kontrollere om vi afleverede 
den mængde tobak, som man vurderede, at planterne kunne give, men han tog heldigvis den 
opgave let. Tobaksbladene blev afleveret i bundter. Der var 3. klasser og l. klasse var de store 
blade, som jo også kostede mest, men vi syntes, at prisen var for lav, så derfor afleverede vi kun 
lige den mængde, vi var forpligtet til, resten bearbejdede vi selv og solgte til private kunder.  
 
Tobaksbladene skulle afleveres i Bramming. Peder kørte ned med dem og her traf han præsten 
fra Darum, han havde et par store bundter, han ville sælge, men da han hørte prisen, tog han 
dem med hjem igen. Han syntes, prisen var alt for lav. Vi gik i gang med at bearbejde vores 
egne tobaksblade. De blev snittet, og herefter skulle der tilsættes 7-8 forskellige ting, og vi 
huker, at det bl.a. var glycerin, bihonning og vaniljeessens. Det skulle selvfølgelig doseres i 
passende mængder. Herefter blev blandingen lagt på nogle bageplader og kom i ovnen på 
komfuret og her blev den dampet. Når det var klaret, skulle det tørres i solen. Vi bredte det hele 
ud i nogle spirekasser og satte det op på taget af hønsehuset. Peder røg pibe, og han skulle du 
prøveryge tobakken for at konstatere, om det var passende tørt, og om den var krydret 
tilfredsstillende. Nu kunne pakningen begynde. Johannes vejede af, og Peder lukkede poserne. 
Det var hvide papirsposer uden tekst og med 100 g i hver pose. Vi havde 300 kg til salg, så det 
blev omkring 3000 poser. Prisen pr. pose var 5 kr. Afsætningen gik efter mund til mund 
metoden. En af tømrer Hansens svende, Oluf hed han, havde fået arbejde i flygtningelejen i 
Oksbøl, og han købte mange poser af os, og dem solgte han til bekendte i lejren til vist nok 10 
kr. pr. pose. Verner, der var chauffør ved Kristian Sørensen tog forsyninger med, når han selv 
havde ærinde på havnen i Esbjerg. Han 
røg selv som en skorsten, så han har 
sikkert haft gratis tobak i den periode. I 
slutningen af november var hele projektet 
ved at være afsluttet. Det sidste tobak fik 
pastor Lassen. Han var flyttet fra Alslev, 
men var til begravelse i Alslev, hvor 
Johannes traf ham. Han var ivrig 
piberyger, og han brugte vist alt hvad der 
kunne ryges, f.eks kirsebærblade, så han 
blev meget glad for at få en stor pose ægte 
tobak.   
 



Der var flere, der forsøgte sig med tobaksavl, bl.a. tjenestefolkene på Damsmark. De havde 
tobak i baghaven. Om det var til eget brug ved vi ikke, men vi købte tobaksblade af dem, og de 
indgik så i vores produktion. Nu skulle marken ryddes for tobaksplanterne. Der var kun selve 
stænglen tilbage, de var høje og kraftige. De blev rykket op og læsset på kassevogn, og kørt ned 
for enden af Peders mark. Der var mange læs stokke at fjerne. Til sidst blev marken pløjet, og 
vi afsluttede vores arbejde som tobaksavlere. 
 
Hvis vi her mange år senere skal vurdere, om det var en god forretning at dyrke tobak i stedet 
for at beholde vores faste arbejde, så må vi sige, at for det første var det mere spændende at 
dyrke tobak, og for det andet var det mere indbringende end vort tidligere arbejde.  
 
Fortalt og berettet af  

Peder Ølgård, Skansen, Varde 
tidl. foderstofuddeler i Bramminge 

 
 

Johannes Pedersen, Kirkegade, Alslev, Varde 
gårdejer 

 
til lærer Bjarne Danielsen, Alslev 
 
Fotografier fra privat eje. Digitale kopier på Alslev Sognearkiv.  

Marken, der blev benyttet til tobaksavl, er i dag Kirkegade 7-15, Alslev.  

 


