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De følgende 57 sider omhandler huse på Hovedgaden.
Byens øvrige gader og veje er på 77 sider i anden del.



Adresse: Hovedgaden 1b

Matrikel 30a

Bygget/ombygget 1860/1942

Anvendelse: beboelse og værksted

2

Oprindelig byjord, kaldet Fiisbæk. (senere Fisbæk Kro) Her vandede gård- og husmændene deres
dyr. Ved udstykningen 21 marts 1791 efter delingen, står der under tilføjelser bl. a.
”Vandstedet Fiisbæk udlægges til hele byens vanding”

Huset var blevet bygget på lejet jord. Det vides ikke, hvem der har boet i det de første år, men i
1906 købte karetmager Søren Thosti Sørensen huset af bymændene i Ø. Alling og arealet -en del af
gaden- blev optaget i matriklen som nr. 30.
Søren var født i Tøjstrup 1869 og kom med sine forældre til Øster Alling i 1872. Faderen, Jens
Frandsen Sørensen var oprindelig født i Øster Alling, han var karetmager, og man kan gætte på, at
han og familien har boet i huset. Hans kone var Nielsine Franciska Hammershøj, født i Randers.
Sørens 5 yngre søskende blev alle født i Øster Alling.
Ved folketællingen 1911 bor begge familier på adresse:n. Som beskæftigelse for Nielsine og Jens
Frandsen står: landbrug og alderdomsunderstøttelse, de er da hhv. 65 og 67 år. For Søren (her 42
år) står: karetmager.
Jens Frandsens søster og svoger havde gården, matr. nr. 13 hvor Brugsen senere blev bygget.
Søren var også karetmager. Han var gift med Marie og der var en søn, Andreas, som siden blev ka-
retmager i Hørning
At en karetmager lavede meget andet end vogne og vognhjul, fremgår af en gammmel regnskabsbog,
fra stedet.

Da Søren Thaarsti døde i 1941 solgte Marie huset til Folmer Hornbæk, som drev karetmager værk-
stedet videre. Hans erhverv er også nævnt som værende savskærer.
Folmer var født på Øster Alling Mark og af ud af en stor søskendeflok. Han var sportsmand (fodbold
og gymnastik)og bror til den kendte idrætsmand Søren Hornbæk.
Folmer var første gang gift med slagter Høghs datter Inger Kirstine. To sønner Anders og Jens. Hans
andet ægteskab var med Dagny. I 1971 fik hun adkomst på huset fra skifteretten, altså må Folmer
være afgået ved døden omkr. dette tidspunkt. Vejviseren for Sønderhald 1985/86: D.M.K.Hornbæk
(Dagny Hornbæk)

Det runde omrids ved
matr. 30 angiver det
opr. vaningssted

Den stiplede linie
som går skråt til højre
var en vej, der gen-
nem "Ulvedal" gik op
til ”Moesgård”.



Adresse: Hovedgaden 2 "Haabet"

Matrikel 1aL

Bygget/ombygget 1941

Anvendelse: beboelse
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Grunden udstykket fra præstegården; fra den del af marken, som oprindelig kaldtes "Nordre Stengrots Vang".
Den ses første gang handlet i 1919 og køber var da Peder Jensen Bjerregaard, som tillige og samtidig erhver-
vede matr. nr. 6c, "Skovsminde" samt nogle enge og markstykker. Samme matrikler afhændes i 1939 til Søren
Peder Sørensen, og det er antageligt ham, som har solgt grunden her til Ejnar Østergaard
Huset blev bygget af Harry Andersen med Østergaard som bygherre.
Ejnar var gift med Rigmor, datter af Søren Pedersen og Ane Marie på Øster Alling Mark (søster til Anna
Schnoor)
Ejnar var murerarbejdsmand i Randers. Det, der især huskes fra hans tid som husets ejer, var den sirlige have
med det frodige rosenbed langs muren ud mod vejen.
Ejnar Østergaard ejede og boede i "Haabet" indtil sin død den 26. juli 1995. Arvingerne solgte derefter ejendom-
men i efteråret samme år.

Siden 1995 har huset skiftet ejer fire gange, senest i april 2006.

Adresse: Hovedgaden 1a

Matrikel 13q

Bygget/ombygget 1970

Anvendelse: beboelse

Matr. nr. 13 hørte oprindelig til gården, hvor brugsen blev bygget i 1912.
13q er den nordligste ende af marken, som strakte sig langs Oustrupvej her fra Ringvejen op til Ou-
strup skel, og som ved senere sammenlægning med nabo matriklen nr. 12, fra gård nr. 12, Provste-
gyden 1, ændrede betegnelse til matr.nr.12c.
De to stykker blev i 1927 købt af fhv. uddeler i Øster Alling, Christian Marius Rasmussen, som for-
pagtede arealet ud til sin bror, Søren Peter Rasmussen.
Søren og hans kone, Ane Kirstine havde i 1934 overtaget gården "Faaredal" på Allingkærvej, som de
drev sammen med en datter og svigersøn, Nicoline og Niels Aage Nielsen.(Niels Aage var født i Hol-
bæk, og opvokset i Lundby)
Siden blev den omtalte matr. 12c købt ind til gården, og da næste generation kom til og fortsatte
ejendommens drift (de første år sammen med forældrene) byggede Niels Aage og Nicoline huset på
matr. nr. 13q, som var blevet udstykket fra marken.
Huset ligger med vid udsigt over marker og enge til skovene ved Liltved.
Niels Aage Nielsen var sognefoged, et hverv der gennem 3 generationer tilhørte samme familie, idet
både Nicolines far og bedstefar havde haft bestillingen. Bedstefaderen var Jens Rasmussen, som i
1907 købte ejendommen Hovedgaden 36.
Da Nicoline døde, som den sidste af de to, blev huset solgt, og har været i handel igen i 2006.

Marken matr. nr. 12c er siden lagt til ”Kæragergård”, matr. nr. 10a.



Adresse: Hovedgaden 4

Matrikel 5d

Bygget/ombygget 1907/1998

Anvendelse: beboelse
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Huset er bygget på en parcel fra gården Ådalsvej 3 hvis jord blev delt i slutningen af 1800 tallet.
1905 læses et skøde til Anton Thorsted Sørensen, hvis bror Søren var karetmager på Hovedgaden 1
indtil omkr. 1941.
Det er muligvis Anton, der har bygget huset, som i 1911 dog er lejet ud til Maren og Anders Marius
Madsen; de var på dette tidspunkt ved at opføre gården Højvang på Ringvej
Der blev i 1913 udstedt skøde til Jørgen Christensen. Han var født 1888 i Fårup i Mygind sogn, og
kom til sognet 1907 fra Mygind, gift med Kirstine Marie Sørensen, som var født på Øster Alling
Mark, hvor hun og Jørgen havde boet sammen med hendes forældre Christian Sørensen og Nikoline
Petrine Nielsen (folketællingen 1911) inden de flyttede ned til byen. Familien rejste snart efter til
Lime (folketællingen 1916) og derpå tilbage til Marken - Oustrup (folketællingen 1921)- hvor Jørgen
Christensen i 1943 fik skøde på en stor del af parcellerne under matr. 28.
I 1914 udstedes der skøde på huset til N. A. Houlberg, købmand/gårdmand. Han var født i Hørning
og havde tidligere haft købmandsforretning i dobbelthuset Hovedgaden 25, som han var ejer af fra
omkr. 1887 indtil det i 1897 blev købt af Forbrugsforeningen. I mellemtiden har han ejet Hovedga-
den 21. Her i Hovedgaden 4 boede han indtil sin død i 1927. Han var gift med Inger Marie Nielsen
fra Drastrup.
Næste ejer var Jens J. Bjerregaard. Han var gift med Agnes Marie fra Videbæk i 1926; selv var han
født i Øster Alling på gården Bjerregaard, Hovedgaden 16. Efter sigende skulle Agnes have haft bro-
deri forretning her i huset på matr. 5d. Jens var mejerist.
Efter at have solgt huset omkr. 1940 flyttede de til Mørke.
Det var Line (Karoline) og Niels Pedersen som blev de nye ejere. De kom fra en gård på Vester Alling
Mark, Damgården, hvor de vistnok havde bygget nyt stuehus. Deres datter Margrethe var gift med
Jørgen Rasmussen på gården "Riishøj".
I 1965 solgtes huset til Arne og Anna Schnoor, som hidtil havde boet på Øster Alling Mark, hvor
Annas forældre havde haft en ejendom og hvor Anna var født.
Annas søster Rigmor boede i huset Hovedgaden 3, "Håbet", som hun og hendes mand Ejnar havde
bygget i 1941.
Ifølge Vejviseren 1985/86 boede Anna Schnoor stadig i huset på dette tidspunkt. Hun tilbragte sine
allersidste år på Møllehjemmet i Auning.



Adresse: Hovedgaden 5

Matrikel 1ak

Bygget/ombygget 1934

Anvendelse: beboelse
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Grunden udstykket fra præstegården; fra den del af marken, som oprindelig kaldtes "Nordre Sten-
grots Vang". Handlet første gang i 1923 (skødet læst), hvor følgende bemærkes: "adkomstmangel fra
1922 for tidl. ejer præstekaldet".
Køber var J. M. Jensen. Sandsynligvis skomageren, som i 1928 sælger Hovedgaden 22 til Jens Si-
monsen.
Matriklen er på dette tidspunkt ubebygget og solgtes igen som sådan i 1927 til Jens Peter Thomsen.
Hans far havde haft gården ”Riishøj”, og Jens Peter overtog den i 1890 efter faderens død. En sø-
stersøn overtog gården omkr. 1912, men døde i ung alder; og da hans søn, Jørgen Rasmussen, kun
var 17 år og for ung til selv at klare bedriften, påtog Jens Peter sig dette hverv indtil den unge mand
i 1926 selv overtog ”Riishøj”. Det vides ikke, om Jens Peter er blevet boende på gården eller om han
evt. har bygget hus her på matriklen på dette tidspunkt. Men ved hans død i 1934 arvede Jørgen R.
matr.1ak, som han straks solge til Peter og Ragnhild Andersen fra Ringgården, og det er efter si-
gende dem der byggede huset "Østerled".

Efter Peder Andersens død solgte enken huset til Rasmus Pedersen, hvis arvinger i 1945 solgte det
til Johannes Fogh Andersen fra Toftegården. En af arvingerne var Jenny Madsen. Hun og hendes
mand Martin blev de nye ejere af Toftegården.

Næste ejer blev dyrlæge Carstensen, som i 1957 solgte "Østerled" og byggede nyt hus på Ringvej 5.

1ak, "Østerled" blev købt af daværende Øster og Vester Alling kommune, med henblik på anven-
delse til lærerbolig og fra 1. august 1959 blev det indrettet som tjenestebolig og beboet af lærerpar-
ret Lisbeth og Viggo Kristiansen, som senere købte og overtog huset på nr. 1ak samt nabogrunden
1ai af daværende Gl. Estrup kommune. Overtagelse gældende fra 11 juni 1968.
Siden da samme ejer. (2023)



Adresse:: Hovedgaden 6

Matrikel 14b

Bygget/ombygget 1855/2019

Anvendelse: beboelse
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På det ældste kort gård nr. 2, men dengang med beliggenheden (Hovedgaden 20) nuv. matr. nr. 14 c.

Den første, som ses at have købt matr. nr. 14 b er Niels Olesen, han blev gift i 1861 og skødet er
læst 1863. Han var f. i Oustrup. Det er muligvis hans søn, Peder Nielsen, som i 1894 købete gården
og igen afhændede den til Niels Severin Nielsen i 1899. Denne købte i 1907 ”Kæragergård” og solgte
14b til Søren Chr. Jensen, som var Søren Wittrups bedstefar. S. Chr. Jensen døde i 1920, men det
vides ikke, om hans datter og svigersøn inden da havde overtaget ejendommen.

Citeret fra bogen om Randers amt 1948: 

Gaardejer Søren Wittrup Sørensen overtog sin Ejendom i Ø. Alling pr. Auning 12/11 1931 efter Ga-
ardejer Søren Jepsen Marius Jensen.(gift med Søren Wittrups moster)
Gaarden laa oprindelig Vest for sin nuværende Plads, men nedbrændte omkring 1855(1880'erne)
ved Lynbrand og blev da genopbygget paa den nuværende Plads samme Aar. I 1902 blev der opført
en Kostald, og senere er der opført en Garage.
Arealet er paa 11½ Tdr. Land Mark og 11 Tdr. Land Eng. Marken er tilført Mergel 1931-36. Besæt-
ningen er paa 4 Heste, 9 Køer og 8 Ungkreaturer af R. d. M. samt 10 Svin. Gaarden drives som al-
mindeligt Landbrug og er i god Drift.
Søren Wittrup Sørensen er født 2/10 1903 i Ø. Alling som Søn af Jensine og Jacob Wittrup Søren-
sen. Faderen er Skrædder. Hustruen, Laura Johanne Sørensen, er født 24/1 1909 i Frenderup
Sogn paa Sjælland og er Datter af Marie og Laurits Sørensen.
Wittrup Sørensen er Kasserer for Sygeplejeforeningen og Formand for Venstres Vælgerforening.
Matr. Nr. 14b m. fl.(link øverst) Ejendomsskyld: 24.000 citat slut



Adresse:: Hovedgaden 10

Matrikel 6e

Bygget/ombygget 1905/1979

Anvendelse: beboelse tidl. smedeværksted

7

Bygget på jord fra "Bjerregård" - Hovedgaden 16 -
Fra Gustav Møllers erindringer dette citat:
"Far (Poul Jensen Møller) købte en parcel på 1800 kvadratalen af Peter Jensen, Øster Alling. Prisen
var 600 kr., og udgifterne ved handlen beløb sig til 19 kroner og 20 øre. Der blev så bygget en bolig,
et lille værksted og et beslag-skur. I årenes løb er smedjen blevet udvidet mange gange."

Ligeså kom smedjen handel mange gange:
1. 1902 solgt til smed Niels Kristensen.
2. 1907 Niels Christian Nielsen.
3. 1924 Søren Severin Pedersen.
4. 1929 Louis Kristensen, søn af den tidligere smed, Niels Kristensen.
5. 1947 G. Kirk Thøgersen, senere borgmester i Sønderhald.
6. 1967 ?? Leif Kjærsgaard.

Niels Kristensen, som købte smedjen i 1902 var samme år blevet gift i Essenbæk kirke. Bruden var
Margrethe Houlberg, datter af smed Houlberg i Assentoft. De havde tre børn, alle født i Øster Alling.
I 1907 rejste familien til Assentoft. Sønnen Louis var da 1 år gammel. Han vendte senere tilbage til
Øster Alling hvor han som nævnt overtog smedjen i 1929.

Niels Chr. Nielsen kom til Øster Alling fra Marie Magdalene umiddelbart efter sin konfirmation i
1897, og 10 år senere i 1907 blev han gift i Øster Alling kirke med Ane Lovise Sørensen fra Vester
Alling, overtog samme år smedjen og var i de følgende 16 år byens smedemester.

Gunnar Kirk Thøgersen udvidede med en bygning, som dengang blev kaldt "Det grønne". Den be-
stod af værksted med lejlighed ovenpå.
Familien boede selv i lejligheden et par perioder, ellers var den lejet ud.

I midten af 1970'erne, blev smedeværkstedet flyttet til industriområdet vest for byen.

Gustav Møllers erindringer kan ses under personer
Omtale af Gunnar Kirk Thøgersen kan ses under personer



Adresse: Hovedgaden 12

Matrikel 6f

Bygget/ombygget omkr. 1900

Anvendelse: beboelse
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Bygget på jord fra ”Bjerregård”
Første skøde læst til Kristen Andersen d. 10. juli 1900. Det er lidt tvivl om, hvem han er, og om det
evt. er ham, som har bygget huset.
Efterfølgende skøder
læst - til
1903 Jens Anker Jensen
1912 Mads Nielsen
1912 Lassen Christensen
1946 enkefrue Kirsten Christensen adkomst (skifteudskrift)
1946 Hans Christensen

Hvem blandt de ovenstående, der selv har boet i huset er lidt uklart.
Ved folketællingen 1906 boede snedker Jens Anker Jensen med sin kone, Marie Mathilde Sørensen
Beider, et barn og to snedkersvende. Marie og Jens er begge født i Virring sogn.
Ved folketællingen 1911 og 1916 boede bødker Jens Kristensen, hans kone Kristine samt - i 1911 -
deres datter Valborg. Da skulle der efter sigende have været værksted i den ene ende af huset, som
dog sidenhen består af to lejligheder. De boede givetvis til leje, da der ikke ses, at være udstedt
skøde til Jens. Han og Kristine kom til Øster Alling fra Skødstrup i 1910. Jens var født i Sahl i Vi-
borg amt i 1857. Kristine var født i Hornslet 1865. Valborg var født i Krogsbæk sogn i 1900.
Mads Nielsen havde kun skøde på huset i ganske kort tid inden han solgte det til lærer i Fløjstrup
Lassen Christensen, som var gift med en søster til Jens Anker Jensen (Bjerregaard). Lassen Chri-
stensen var født i Bindslev sogn 1865, Kirsten var født 1878 i Øster Alling, hvor de også blev viet i
1899.
Kirsten fik adkomst på huset i 1946 og solgte straks til Hans Christensen, som man ved herefter
har lejet huset ud.
I mellemtiden har lærerenken evt. selv boet i huset (folketællingen 1921.
Siden boede vognmand Hans Busch og hans kone Martha med deres børn i den vestlige ende, mens
Signe Skipper havde den østlige del af huset.
1971 købtes huset af Anton og Tora Espensen, som kom fra Thorsager. 
Huset handlet i 2014



Adresse: Hovedgaden 13

Matrikel 1bø

Bygget/ombygget 1960

Anvendelse: beboelse
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Bygget på den del af præstemarken som kaldtes "Nordre Stengrots Wang"

Følgende fortalt af husets nuv. ejer Leif Jensen, i 2004:

Historien om Hovedgaden 13 i Øster Alling startede et helt andet sted i byen, nemlig i nr. 33, dér
hvor der nu ligger et to-etagers firkantet hus, beboet af Lis Viftrup.
I efterkrigsårene var der rundt om i sognekommunerne ansat en hjemmesygeplejerske, og hos os
hed hun Frk.Mikkelsen, og hun boede i en, efter sigende elendig gammel stråtækt rønne, som lå
overfor Brugsen. Da de administrative opgaver i kommunen også dengang var voldsomt stigende, så
de fortsat vanskeligt kunne bestrides af den lokale sognekonge over hans køkkenbord, måtte man
ansætte en kæmner, og da denne skulle have et kontor, gerne med en bolig i nærheden, fattede
sognerådet en smart plan: Hvis nu man inddrog et hjørne af førstelærer Sønderkærs store have på
Skolebakken og her byggede et lille hus til hjemmesygeplejersken, så kunne Frk.Mikkelsen bo her,
og så kunne man på den centralt beliggende grund rage den gamle hytte ned og opføre en moderne
kæmnerbolig med kontor. Så fik man ingen udgifter til erhvervelsen af grund, og man slog to fluer
med et smæk.
Planen kom til udførelse i 1960, sygeplejerskens bolig blev et gulstenshus på 80 m2, det blev tegnet
af Sønderkær, og da hun jo ikke skulle bruge sin tid på havebrug, var grunden kun på ca. 300m2.
Da huset var placeret på en skrænt, blev det med halv kælder, hvor der var garage – Frk.Mikkelsen
var i mange år motoriseret! Grunden blev gravet ud med hånden, bl.a. af Erik Pedersen, og huset
blev muret af Kurt Hedegårds far, snedkerarbejdet blev lavet af Harry Andersen.
I løbet af tresserne har Frk.Mikkelsen formentlig hørt om rentefradragsretten og de dermed for-
bundne fordele ved at eje eget hus, så hun flyttede omkring 1970, måske i f.m. kommunalrefor-
men!!! Derefter var huset lejet ud til Erling og Karin Andersen, hvor de boede, mens de opførte
deres egen bolig på Elmelundsvej nr.13.

Min forbindelse til stedet startede, da jeg i 1973 blev ansat på militærnægterskolen på Sjellebro.
Jeg var ved at være færdiguddannet på børneforsorgsseminariet i Ålborg, og ved indvielsen på Sjel-
lebro slog den daværende borgmester fra Rosenholm ud med hånden. Hvis vi ansatte f.eks. mang-
lede noget at bo i, så kunne vi bare henvende os. Det gjorde jeg, og de kunne så tilbyde mig en –
kælderlejlighed i etagebebyggelsen Alpedalen i Hornslet – det var jo ikke lige det, en gammel køben-
havnerdreng havde forventninger om, når han skulle flytte på landet.
Imidlertid var en tidligere bekendt fra København, Orla Lund, også blevet ansat på Sjellebro, og han
havde med sin familie lejet sig ind i Hermans hus på hjørnet af Stadionvænget og Birkebakken, og
han gjorde mig opmærksom på, at der stod et mindre, tomt hus på Hovedgaden 13. Det var rimeligt
velholdt og passede mig i størrelsen, da jeg på det tidspunkt var enlig. Sønderhald kommune stod
som ejer, og det havde tidligere været udbudt til salg, men man havde ikke været tilfreds med de
indkomne tilbud. Grunden var nu, i f.m. skolens nedlæggelse i 1971, blevet om-matrikuleret til
989m2. Den var fuld af dejlige gamle æbletræer, men ellers temmelig uplejet.
Jeg henvendte mig på kommunekontoret, og efter en kort forhandling enedes vi om prisen,
125.000, med 25.000 som udbetaling, til omgående overtagelse.

fortsættes næste side
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En dejlig morgen i juni kørte jeg i min gamle 4CV til Øster Alling for at flytte ind på Hovedgaden 13.
Undervejs holdt jeg ved Brugsen, tog en kurv for at købe en klud og lidt rengøringsmiddel, nå, en
spand og en gulvskrubbe skulle man vel også have, så jeg byttede kurven med en indkøbsvogn, der
under uddeler Kvornings skarpe iagttagelse efterhånden blev godt og vel fuld. Han var helt tydelig
ved at revne af nysgerrighed over, hvem jeg var, så det fortalte jeg naturligvis.
Inden jeg var taget til Ålborg, boede jeg i København og havde stadig nogle møbler og noget husge-
råd stående her. På en pickup kørte jeg det til Øster Alling, og da jeg læssede af, kom Eskild Søren-
sen, der var en ældre landmand, som nu var altmuligmand hos smeden, over for at give mig et nap.
Jeg kunne ellers let selv bære tingene ind, bl.a. en mindre tom kummefryser, hvilket jeg fortalte
ham, men han insisterede med en lidt sur bemærkning om, at de køvenhavnere troede altid, at de
kunne alting selv! Bagefter tog det nok en time at få vasket hans sorte smedefingre af kummefryse-
ren! Eskild, der var meget religiøs, blev i øvrigt senere en meget aktiv formand for den lokale pensio-
nistforening.
I smedehuset i nr. 12 boede Birthe og Leif Kjærsgård med deres to piger, og selve værkstedet og alle
materialerne bredte sig langt ud på fortovet. Da høsten nærmede sig, stillede alle bønderne med
deres mejetærskere for at få dem klargjort, rækken af maskiner strakte sig helt ud omkring hjørnet
ved Ringvej, og der blev nærmest arbejdet i døgndrift på værkstedet.
I nr. 10 ved siden af smedeværkstedet boede Johanne og Søren Vittrup på deres ældre landbrugs-
ejendom, hvorfra jorden var bortforpagtet. Med dem fik jeg med tiden et godt og nært forhold, hvor
vi fik talt sammen om mange ting. Søren havde aldrig været i København, så da Borgerforeningen
nogle år efter skulle på københavnertur, tog jeg med på turen for at give ham mit indtryk af byen.
Som mine naboer på den nedlagte skole boede Inger og Thorkild Jakobsen med deres børn Rune og
Anne Dorthe. Thorkild var silketrykker og arbejdede med messeudstillinger, de var tilflyttere lige-
som mig og havde en noget anden kultur og levevis end de fleste i byen. De flyttede i 1991 og bor
nu midt i Århus, og på skolen blev de afløst af Anni og Søren samt Mogens + børn.
På den anden side af mit hus, i nr. 15, lå der i de første år en ældre ejendom, et dobbelthus halvt
ude på fortovet. I lejligheden nærmest mig boede der forskellige lejere i kortere tid, mens boligen
længst væk var beboet af en ældre dame, som senere flyttede på Møllehjemmet, hvorefter huset blev
revet ned. Da dette var væk, blev grunden overtaget af Birthe Kjærsgårds far, som havde ejet en af
de største gårde på egnen. Et par år før var han gået på pension, havde solgt ejendommen og købt
hus i Dronningborg, men da han ikke trivedes inde i storstaden Randers, ville han bygge et hus i
Øster Alling og bosætte sig her. Da huset var i rejsehøjde, kørte han sammen med sin hustru, Bodil
Kvornings mor, galt med bilen i Følle, hvor begge blev dræbt. Efter skiftet blev det ufærdige hus
overtaget af Kanne, Birthes søster, som fik det færdiggjort og siden har været min søde og meget
stilfærdige nabo.
Bagenden af grunden støder op til sportspladsen og slutter nogle meter før det gamle klubhus, som
er indrettet i skolens tidligere toiletbygning og cykelskur. Da nogle frivillige i sommeren -73 arbej-
dede på at få etableret baderum i huset, kunne jeg i haven ikke undgå at høre en diskussion om,
hvorvidt der samtidig burde installeres varmt vand. Denne luksus fandt flertallet dog fuldstændig
unødvendig, og man fik først lavet denne foranstaltning mange år senere.
Det var også dengang kommunens folk, som passede idrætsanlægget, men da de efter de første år
intet havde foretaget sig på pladsen mellem min have og klubhuset, ryddede jeg selv vildnisset og
har siden passet dette sammen med haven.
Da jeg overtog boligen i 1973, var den meget sparsomt isoleret, men jeg fik lagt et lag rockwool på
loftet, og Jørgen Vestergård fremstillede nogle nye termovinduer – som nok lunede, men slet ikke
havde et udseende, man ville benytte i dag. De sidder der dog stadigvæk!
1979 løb jeg sammen med Birgit, der boede i Assentoft. Vi fik Simon i 1980 og flyttede i 1982 sam-
men i huset i Øster Alling, men pladsen var lidt trang, så i 1984/85 foretog vi en tilbygning, så
huset nu har et samlet vægtet etageareal på 133 m2, og det havde i 2002 en ejendomsværdi på
710,000.



Adresse: Hovedgaden 14

Matrikel 6g

Bygget/ombygget 1923

Anvendelse: beboelse

11

Bygget på jord fra ”Bjerregård”.

Peter Fogh Andersen (eller Andersen Fogh) fik skøde på matriklen i 1921 og byggede huset. Han var
murer og landmand og boede på Hovedgaden 30, "Toftegaarden", som sønnen Johannes overtog
efter ham i 1935. Hvem af de to, Peter eller Johannes, der har boet i det nye hus fra 1923 til 1935
er uklart. Johannes blev gift i 1923 med Agnes Severine Andersen. Hans mor var Helene Marie An-
dersen, hvis aner kan findes i Øster Alling flere generationer tilbage. Peter Andersen Fogh var født
på Odder-egnen i 1862 og kom til Øster Alling 1891.

I 1952 købtes huset af Sigfred Sørensen, møbelpolstrer og gift med Edith Hornbæk. Sigfred havde
sit værksted i kælderen i huset Hovedgaden 21, som han og Edith fik skøde på i 1968.
Ny ejer af huset matr. 6g blev Kirstine Rasmussen, enke efter Rasmus Rasmussen, ”Allingården”.
Hun flyttede fra gårdens aftægtsbolig til Hovedgaden 14 i 1868 og boede her indtil 1978, hvor huset
blev købt af nuværende (2023) ejere, Jette og Jens Anker Kvorning.

Den gamle sygeplejerske bolig i Øster Alling var et bindingsværkshus, som lå på
Hovedgaden mellem det nuværende nr. 33 og 35. Huset med den ”ternede” gavl.



Adresse: Hovedgaden 15

Matrikel 1cp

Bygget/ombygget 1976

Anvendelse: beboelse

12

Oprindelig jord til præstegården. På grunden lå der i 1973 et gammelt dobbelthus med facade halvt
ude på vejen. I den vestlige ende boede en gammel dame Agnethe, som flyttede til "Møllehjemmet" i
Auning. Den østlige ende blev da benyttet af kommunen som husvildebolig.
Huset nedrevet 1974 og nyt hus bygget på grunden af Jens Johnsen og Marie fra Oustrupgården.

Husets forhistorie er som beskrevet under Hovedgaden 17, som blev bygget 1950 af Gunnar Kirk
Thøgersen, og derfra er kopieret som følger:

Dette hus var i 1790 det yderste i byen mod øst.
1787 er fæstehusmanden Søren Christensen, 30 år gl. og gift med Mette Jonasdatter på 26. De har
to små børn, og fik yderligere 3. 14 år senere bor hos dem som indsidder en enkekone på 80 år,
Ane Jensdatter. Der står, at hun er familien uvedkommende og fattiglem.
I 1834 bor der som aftægtskone hos de daværende fæstere en 72 årig husfæster-enke, Mette
Frandsdatter; det er nærliggende at antage, at navnet skulle være Jonasdatter, den forrige hus-
mands kone, alderen stemmer og det ville være naturligt om hun boede der på aftægt. En anden
forklaring kunne være, at manden er blevet gift anden gang, med en på samme alder og af samme
navn, som den første. -Man har da lov at gætte.

Fæsteren i 1834 og frem til folketællingen i 1860 var Christen Madsen, født 1796 i Randers Land-
sogn og gift med Ane Knudsdatter, født i sognet 1802. Hendes forældre kendes ikke. De var blevet
gift i 1830 og fik 5 børn.
Som indsiddere boede en kort tid omkring 1840 hyrde og tjenestekarl Søren Rasmussen og hans
kone Nille Marie Andersdatter med 3 af deres børn (de havde 4). De blev siden fæstere af huset Ho-
vedgaden 33.

Huset siges at være overgået til selveje i 1870erne. Den sidste fæstehusmand Christen Madsen
døde 1871 og hans kone 1876. Det fremgår ikke, at de skulle have købt stedet og vi skal helt op til
1896 før det med nogenlunde sikkerhed kan siges at være købt af en, der samtidig kan findes som
borger i byen. Det var Mogens Sørensen, født i Lime 1829, ved folketællingen 1850 tjenestekarl på
gården Ådalsvej 3.
1867 fik han lejekontrakt på noget gadejord med bygning (matr. nr. 29); han var da sandsynligvis
blevet gift. Konen hed Ane Christine Henriksen og var født i Fjellerup, hun kom hertil fra Nørager
sogn i 1866. De fik ingen levendefødte børn og mistede desuden en lille plejedatter.
De havde en plejedatter (Folket. 1880 og 1890), Ida Mathilde Nielsen født i Ø. Alling 1868 af ugift
Ane Marie Henriksen (måske Ane Christines søster) Ved folketællingen 1890 havde de desuden en
plejesøn på 10 år, Jens Kristian Pedersen, hvis mor døde i 1880
Mogens var murer. Han købte som sagt huset her i 1896 og året efter de to yderste matrikler i in-
dermarken, 12b og 15b, samt en lille parcel bag grunden, matr. 1ag,

Ved folketællingen 1911 boede plejesønnen Jens Kristian, dennes kone Bolette og deres 3 børn i
husets anden lejlighed.
Mogens døde som enkemand 1917. Ane var død 1913.

fortsættes næste side
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I 1916 Købte fhv. grd. Mads Nielsen huset, han kom fra ”Kæragergård”, som han havde haft siden
1897. Hans kone var Nielsine Nielsen, de blev gift i Marie Magdalene. Hun var da 61 og manden 69.
Efter deres død i 30erne overgåik huset med eng og indermark til deres datter Kirsten Signe Niel-
sen, som i 1933 solgte til maler Chr. Olsen, der tidligere havde boet på Vester Alling Mark. Matrik-
len sælges som 22a og må da være delt i hhv. a og b. Hvor a siden er ændret til 1cp, som er
Hovedgaden 15. 
Maler Olsen boede selv i den vestlige ende af huset, mens der i den østlige ende i 1940'erne bode et
ægtepar Frida og Carlo Sørensen med deres børn (Preben og Bente). Desuden nævnes som beboere
på et ukendt tidspunkt Laura og Jørgen Peter Jørgensen.

Nuværende hus bygget 1976 af Jens Johnsen Nielsen

Det oprindelige hus på matriklen



Adresse: Hovedgaden 16, ”Bjerregård”

Matrikel 6a

Bygget/ombygget i 1800’erne/1996

Anvendelse: beboelse

14

På det ældste kort gård nr. 1.
I folketællingen 1787 var fæstbonden Jens Poulsen, hans kone Kirsten Søensdatter. De var på dette
tidspunkt begge midt i 50erne, og havde 3 hjemmeboende sønner, Rasmus 21, Peder 18 og Niels 16
år. Der var desuden en tjenestepige, Karen Rasmusdatter samt konens søster Maren, som var 58 år
og "vanvittig".
Det blev Niels, som førte gården videre efter faderen, mens Rasmus blev fæstebonde på "Vester-
gård".
Niels var gift 2 gange, begge gange med en Maren. Den første var Maren Nielsdatter fra Ebbestrup-
gaarde, med hende fik han 4 børn. Andet ægteskab var med Maren Christensdatter fra Lemmer,
også de fik 4 børn, den yngste, en datter, født 1822. Da hun var 4 år døde Niels, og samme år gif-
tede Maren sig med den 15 år yngre Christen Jørgensen fra Hvilsager. Deres ægteskab varede i 2
år, da Maren afgik ved døden i 1828, 48 år gl. De fik tilsyeladende ingen børn sammen, men Chri-
sten fik en stor børneflok med kone nr. to, den 8 år yngre Ane Nielsdatter fra Øster Alling.
Efter 20 års ægeskab døde Christen 51 år gl. Deres ældste barn var da omkring 16 år mens den
yngste var under 2 år.
Ane giftede sig ikke igen.
Ved folketællingen 1850 sad hun som enke på ”Bjerregård”. Som bestyrer havde hun svigersønnen
Rasmus Jensen fra Fjellerup, der var gift med den ældste datter Mette Marie.
Rasmus døde i 1854, kun 36 år gammel.
Mette Marie blev gift 2.gang med møller Jens Christian Pedersen fra Tøjstrup. De var gift i 20 år og
fik 12 børn hvoraf de 7 ikke nåede at blive voksne.

Jens Christian blev den sidste fæstebonde på ”Bjerregård”, han købte den i 1855 af "Gl.Estrup". Før
dette tidpunkt var en del af jorden, som lå helt ude mod øst, solgt fra og her blev "Østergård" bygget.

Sidst i 1800? blev "Skovminde" bygget på den del af jorden, som lå vest for byen; ligesom Missions-
huset i 1896 blev bygget på en del af den jord.
Ved folketællingen 1890 står Mette Marie som husmor og gårdejer. 3 sønner er hjemme, Niels Peder
er avlsbestyrer, Peder og Christen er træskokarle. Sidstnævnte fortsatte sit hverv som træskomand
med bopæl Provstegyden 1, mens Peder i flere år var forpagter i præstegården indtil han i 1920
købte "Skovminde".
Jorden der oppe blev første gang handlet i 1890, med Niels Peder som køberen, men om gården
blev bygget på dette tidspunkt er usikkert. Niels P. blev gift dette år og 4 år senere gik både Peder
og Christen til brudeskamlen; året efter, 1895, købte Peder fødegården, mens Christen fik skøde på
Provstegyden 1.
Den første af Peders børn, som ses født i præstegården, er fra 1904. Hvem der på dette tidspunkt
har overtaget "Bjerregård", er usikkert.

Ved folketællingen 1911 boede der to familier i huset. Den ene bestod af smedesvend Peter Nielsen,
hans kone Anna Dorthea Kristiansen samt deres datter - født d. 28 jan. - hun fik navnet Kristine
Marie Nielsen.
Den anden familie bestod kun af en enkelt person: enken Inger Pedersen, som var syerske.

fortsættes næste side
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Ifølge tinglysningerne har Inger Pedersen fået skøde på matriklen i 1909.
Hun var født i Halling sogn (Skader iflg. folketællingen) 14. feb. 1854 og blev gift samme sted i 1874
med smed Søren Chr. Pedersen. De var begge fra Villendrup.
I folketællingen 1911 står, at hun ankommer fra Lime. Hvor hun og hendes mand har opholdt sig i
den mellemliggende tid, og hvor og hvornår han er død, har det trods megen søgning, ikke været
muligt at opspore.
Inger var medlem i Brugsen indtil 1913, hvilket stemmer overens med, at Frantz P. Hornbæk købte
"Bjerregård" i 1913. Han døde dog allerde året efter. Han var gift med Kristine Rasmussen fra Thor-
sager sogn; selv var han født i Skjørring sogn. De havde siden 1891 haft en ejendom ved Knivhøj og
havde en meget stor børneflok. Den ældste søn Søren fik skøde på ”Bjerregård” i 1917. Han var 6 år
tidligere blevet gift i Skjørring med Marie K. Rasmussen.
Søren var bl.a. træskomand. Men det han huskes for, er især hans store interesse og indsats for
idrætten både på landsplan og lokalt.
Han havde været ejer af "Bjerregård" i henved 60 år, da en søn fik skøde på ejendommen i 1967.

I dag er huset, som før var gårdens stuehus, nyopført på samme plads og i samme stil som det
gamle.



Adresse: Hovedgaden 17

Matrikel 22b

Bygget/ombygget 1950/1999

Anvendelse: beboelse

16

(Stort set samme tekst som under Hovedgaden 15)
Dette hus var i 1790 det yderste i byen mod øst.
Det nuværende hus er bygget 1950 af Gunnar Kirk Thøgersen, men længere mod vest i forhold til
det gamle hus, hvor det nuv. Hovedgaden 15 blev bygget 1976. Evt. er der tillagt noget præste-
gårdsjord til denne grund, idet den har matr. nr 1cp.

1787 var fæstehusmanden Søren Christensen, 30 år gl. og gift med Mette Jonasdatter på 26. De
havde to små børn, og fik yderligere 3. 14 år senere boede hos dem som indsidder en enkekone på
80 år, Ane Jensdatter. Der står, at hun er familien uvedkommende og fattiglem.
I 1834 boede der som aftægtskone hos de daværende fæstere en 72 årig husfæster-enke, Mette
Frandsdatter; det er nærliggende at antage, at navnet skulle være Jonasdatter, den forrige hus-
mands kone, alderen stemmer og det ville være naturligt om hun boede der på aftægt. En anden
forklaring kunne være, at manden er blevet gift anden gang, med en på samme alder og af samme
navn, som den første. -Man har da lov at gætte.

Fæsteren i 1834 og frem til folketællingen i 1860 var Christen Madsen, født 1796 i Randers Land-
sogn og gift med Ane Knudsdatter, født i sognet 1802. Hendes forældre kendes ikke. De var blevet
gift i 1830 og fik 5 børn.
Som indsiddere boede en kort tid omkring 1840 hyrde og tjenestekarl Søren Rasmussen og hans
kone Nille Marie Andersdatter med 3 af deres børn (de havde 4). De blev siden fæstere af huset Ho-
vedgaden 33.

Huset siges at være overgået til selveje i 1870erne. Den sidste fæstehusmand Christen Madsen
døde 1871 og hans kone 1876. Det fremgår ikke, at de skulle have købt stedet og vi skal helt op til
1896 før det med nogenlunde sikkerhed kan siges at være købt af en, der samtidig kan findes som
borger i byen. Det var Mogens Sørensen, født i Lime 1829, ved folketællingen 1850 tjenestekarl på
gården Ådalsvej 3.
1867 fik han lejekontrakt på noget gadejord med bygning (matr. nr. 29); han var da sandsynligvis
blevet gift. Konen hed Ane Christine Henriksen og var født i Fjellerup, hun kom hertil fra Nørager
sogn i 1866. De fik ingen levendefødte børn og mistede desuden en lille plejedatter.
De havde en plejedatter (Folket. 1880 og 1890), Ida Mathilde Nielsen født i Ø. Alling 1868 af ugift
Ane Marie Henriksen (måske Ane Christines søster) Ved folketællingen 1890 havde de desuden en
plejesøn på 10 år, Jens Kristian Pedersen, hvis mor døde i 1880
Mogens var murer. Han købte som sagt huset her i 1896 og året efter de to yderste matrikler i in-
dermarken, 12b og 15b, samt en lille parcel bag grunden, matr. 1ag,

Ved folketællingen 1911 boede plejesønnen Jens Kristian, dennes kone Bolette og deres 3 børn i
husets anden lejlighed.
Mogens døde som enkemand 1917. Ane var død 1913.
I 1916 Købte fhv. grd. Mads Nielsen huset, han kom fra ”Kæragergård”, som han havde haft i tiden
1897 - 1907. I den mellemliggende tid havde han en gård i Vissing sogn indtil 1910, hvor de kom
tilbage til egen og købte gården matr. 13 a på V. Alling Mark. Den blev solgt i 1916 hvorefter han
købte nr. 22. Hans kone er Nielsine Nielsen, og de blev gift i Marie Magdalene. Hun var nu 61 og
manden 69.

fortsættes næste side
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Efter deres død i 30erne overgik huset med eng og indermark til deres datter Kirsten Signe Nielsen,
som i 1933 solgte til maler Chr. Olsen, der tidligere havde boet på Vester Alling Mark. Matriklen
blev solgt som 22a og må da være delt i hhv. a og b. Hvor a siden er ændret til 1cp, som er Hoved-
gaden 15.
Et par, som også nævnes at have boet i huset er Agnethe og Marius Sørensen. Agnethe var søster til
Anna Schnoor.
22a solgtes i 1951 til VA Kommune og Bjerregaard.
Som tidligere nævnt, blev der bygget nye huse på grunden(e) i 1951 og 1976.
Som lejere på ukendte tidspunkter nævnes Hanns Busch med kone og 5 børn (i stuen), samt smed
Gustav Kurtzmann (1.sal).

Hovedgaden set fra øst. 
Til venstre Genforeningspladsen. 

Til højre, næst efter hækken, den grund hvor Sparekassen blev bygget



Adresse: Hovedgaden 18

Matrikel 14d

Bygget/ombygget 1950

Anvendelse: beboelse, tidl. sparekasse

18

Her lå en gård (nr. 2) som Søren Frandsen havde haft i fæste indtil han i 1859 købte den af Gl.
Estrup.
En del af jorden blev senere solgt fra til en gård, som blev bygget øst for byen og kaldet "Pouls-
minde".
Gård nr. 2 brændte i 1880'erne og blev genopført på matr. nr. 14b, som er Hovedgaden 6-8.
Der blev bygget et hus på brandtomten, Hovedgaden 20, matr. nr. 14c, også kaldet "Fru Buhl's
hus"
Tilbage af brandtomten var matriklen her med nr. 14d. På den byggede Villy Hornbæk et hus af to
omgange, først stueetagen, oprindelig som slagterforretning og cykel- og slikbutik samt frisørsalon.
Efterfølgende byggedes lejligheden - 1. sal.

Villy Hornbæk solgte bygningen til Øster- og Vester Alling Sparekasse i 1960.
Sparekassen udlejede herefter lejligheden samt det ene butikslokale til Cora og Flemming Janenka,
som fortsatte med slagterforretning.
Siden blev der farvehandel og malerforretning v/Bodil og Steen Sørensen. Lejligheden på 1. sal har
gennem årene haft skiftende lejere. Efter Sparekassens lukning i 2003 blev hele huset solgt og af
den nye ejer renoveret og indrettet med 2 lejligheder.

Sparekassens historie 1895-2003 kan ses under ”Erhverv og institutioner”



Adresse: Hovedgaden 19 og 21

Matrikel 1844 nr. 21, nu 19b og 6e

Hus nedrevet 1905

Anvendelse: del af idrætsplads 
og genforeningsplads

19

Dette hus, som nu er en del af idrætspladsens anlæg, ses ikke på det ældste kort. Men matr.nr.
21a. er der - og på kortet fra 1902 er huset aftegnet, ligesom huset på den tihørende matrikel 21b
på modsatte side af vejen er med på begge kort.

Om de første, som ses at have fæstet huset, vides der ikke andet, end deres navne og alder i 1787:
Jens Knudsen, en 63 årig husmand og hans kone Mette Jensdatter på 67. Begge nyder almisse.
1801 var fæsteren hjulmand og husmand med jord. Den jord kan være 21b.
Hjulmanden var Jens Nielsen 43 år i 1801, gift med den 26 årige Mette Jensdatter og med to små
børn hhv. 3 og 1 år gamle. Yderligere om denne familie haves ikke.
I 1823 fremgår det af fæsteprotokollen, at Jens Jensen Ørum fik fæstebrev på huset efter sin svi-
gerfar.
Jens Ørum kom fra Borbjerg i Ringkøbing amt, han var født 1782 og gift første gang med Maren
Jørgensdatter, anden gang med Mette Kirstine Hansdatter fra Fausing, født der omkr. 1804.
Der var tilsyneladende ingen børn i første ægteskab. I det andet var der 4.
Ved vielsen i 1830 kaldes han husfæster, men allerede i 34 var han inderste og tjenestekarl og hus-
fæsteren var da Groes Rasmussen, 39 år og daglejer, gift med Mette Marie Jensdatter 43 år, og der
var 2 børn.
Indtil 1860 var det disse to familier, som boede i huset (eller husene). Jens Jensen Ørum døde i
1859, hans kone i 1864
I 1865 købte Groes Rasmussen matr. 21a tilligemed matr. 1af -en naboparcel mod syd- af Gl.
Estrup. Han beholdt det imidlertid ikke, men solgte straks videre til hjulmand og tømrer Diderik
Sørensen.
- Nogen mener, at Groes Rasmussens kone Mette har boet i huset på 21b, det kan være efter man-
dens død i 1867, hvor hun måske har siddet til leje hos den nye ejer af huset, bonden på ”Bjerre-
gård”. Se iøvrigt om hende under "Historier".-
Diderik Sørensen var født i Vester Alling 1829 og opvokset hos bedsteforældrene i gård nr. 8, Ho-
vedgaden 40.
Han var 1859 blevet gift med Maren Sørensdatter fra Lime og havde en lille datter. Maren døde i 67
og Diderik giftede sig igen, denne gang med den 10 år yngre Kirsten Marie Christensdatter fra Tod-
bjerg. De nåede at være gift i 5 år, så var Diderik igen enkemand, nu med 3 børn.
Herefter blev han kun et par år i huset og flyttede ned i 26x, nu Hovedgaden 33.
Den næste ejer var præstens søn Laurits Tørsleff. Det fremgår ikke om han var gift, og allerede i
1881 solgtes huset igen.
Køberen var Anders Peder Jensen, gift med Maren Rasmussen, begge født i sognet hhv. 1845 og
1850, begge døde i 1931, men ikke her i sognet.
De næste ejere var deres børn, der nævnes en Christen M, Jensen (han blev fordermester på ”Moes-
gård” -var meget pligtopfyldende- samt Ane K Lund (datter, gift Lund) m. fl.

Ved folketællingen 1911 boede foruden Maren og Anders tillige Trine Mikaline Simonsen, som var
ugift sypige og nu på alderdomsunderstøttelse. Hun var født i Vester Alling i 1850 som datter af
Simon Poulsen og Mariane Christensdatter.

fortsættes næste side
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I 1938 erhvervede Øster Alling anlægs- og idrætsplads matr. nr. 21a, 19b og 1af, foruden 1as og
1ah og året efter overtages det hele af kommunen.
Huset blev fjernet og ingen kan mere udpege dets oprindelige, præcise beliggenhed.
Nu er det "Genforeningsplads" med mindesten, flagstang, græsplæne og et rosenbed langs vejen.

Matriklen 21b blev købt af smeden i 1900 - Uddrag af Gustav Møllers erindringer :"- Far købte en
parcel på 1800 kvadratalen af Peter Jensen (Bjerregaard), Øster Alling. Prisen var 600 kr., og udgif-
terne ved handlen beløb sig til 19 kroner og 20 øre. Der blev så bygget en bolig, et lille værksted og
et beslag-skur. I årenes løb er smedjen blevet udvidet mange gange.

"Den gamle parcel har nu matr. nr. 6e.

Adresse: Hovedgaden 20

Matrikel 14c

Bygget/ombygget 1890

Anvendelse: beboelse

Dette er gård nr. 2 på det ældste kort.
Den første fæstebonde, som kendes, var Groers Andersen, f. omkr. 1750 og gift med den 3 år yngre
Kirsten Nielsdatter. Ved folketællingen 1787 var der tre børn. En af dem, sønnen Mads, rejste til
Heilskov, blev gift og fik en søn, Groes Madsen, som i 1816 kom til Øster Alling som fæstbonde på
gården matr. nr. 13 (nu Brugsen), han blev samme år gift med pigen Dorthe Johanne Rasmusdat-
ter. De boede der i omkring 20 år, hvorefter de igen rejste til Hejlskov.
Den sidste fæstebonde her på gård nr. 2 blev Søren Frandsen, som i 1859 købte den af Gl.Estrup.
Søren var født i Moeskær i Hørning sogn og kom i 1829 til Øster Alling fra Randers. Han fik plads
hos enken på gården, Else Marie Jørgensdatter hvis mand var død samme år. Hans navn var Peder
Rasmussen Hellie og han havde tidligere været gift med Sørens Søster Inger, som døde i 1826 efter
4 års ægteskab.
Else Marie og Peder var gift i 3 år.
Else og Søren fik 46 år sammen og de blev hhv. 75 og 85 år gamle.
Ved folketællingerne 1834-50 havde de en plejedatter, Ane Sørensdatter. Hun blev f.1828 som dat-
ter af Søren Chr. Espensen og Maren Frandsdatter i gård nr. 4. Maren er efter al sandsynlighed sø-
ster til Søren og de havde endnu en bror, Anders Frandsen i byen, han havde huset Hovedgaden 35
i fæste fra 1823 til sin død i 1838.
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Samtidig med købet af gården til selveje, solgte Søren Frandsen marken ude øst for byen. Køber var
Poul Christensen fra Lime, som da var først i 30'erne og gift med Kirsten Marie Ovesen f. 1833 i
Ormslev.
De byggede gården "Poulsminde", matr. nr.14a. (link øverst på siden)

Den gamle gård brændte i 1880'erne og blev genopbygget umiddelbart øst for byen (nu Hovedgaden
6, matr. nr. 14b)
På brandtomten blev bygget et hus, som i 1898 blev købt af Henrik Christensen. Han havde tidli-
gere haft ”Vestergård”.
I 1901 døde Henrik Chr. og adkomst på huset fik Frands Rasmussen m. fl. Hvem han er vides ikke
på nuv., men måske en søn fra Henriks kone, Christiane Rasmusdatter's første ægteskab. Heller
ikke de næste købere af huset har kunnet identificeres Der var to købere samme år (1901), nemlig
Laust Peder Sørensen og Peder Chr. Pedersen.
I 1908 skiftede huset ejer, denne gang købtes det af bager N. L. Kaspersen. Han var Gift med Ragn-
hild Johanne og de havde syv børn, hvoraf kun den yngste var født i Øster Alling. De øvrige var født
i hhv Lynge, Værum, Koed og Grundfør hvorfra familien kom i 1908.
På et postkort fra 1910 ses bagerkringelen på huset.
Fire år senere blev huset igen handlet. Køberen var Anders Tækker Levinsen. Han var født i Hør-
ning og gift 1883 med Karen Marie Christensen fra Fausing. De havde to børn, Knud og Mette.
Knud købte Oustrupgården og i 1923, efter Karen Maries død, flyttede Anders Tækker op til sønnen
i Oustrup, og huset blev solgt til Chr. Pedersen, som formodentlig kom fra Hørning, hvor hans dat-
ter Sofie var født. Han døde i 1939 og Sofie, - gift med mejeribestyrer Hans Buhl - overtog huset,
som hun flyttede ind i efter mandens død i 1944. Hun boede der til midt i 1980'erne; hvor hun flyt-
tede til Assentoft. Huset blev solgt til Lars og Hanne Sørensen. De renoverede det med nyt køkken
og badeværelse. Udvendigt blev huset befriet for en kraftig bevoksning af efu.
Næste ejere var Pia og Leif Sørensen, som også lavede en del forbedringer og igen Mogens Elbæk,
som i 2004 solgte huset.

Anders Tækker Levinsen og Karen Marie Christensen i haven
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På kortet 1790 er det gård nr. 3
Den sidste fæstebonde var Jens Sørensen Back. Hans enke, Ane Christensdatter, købte i 1857 går-
den af Gl. Estrup. Hun blev siden gift med Peder Jensen fra Haarup; dette stednavn blev familiens
efternavn.
Jens S. Back var født omkr.1791 i gård nr. 12 (Provstegyden 1) og var første gang gift med Ane Jen-
sen, datter af den forrige fæstebonde Jens Rasmussen Elle. Kone nr. to, førnævnte Ane Chrd. var
født i gård nr.14 (Hovedgaden 21).

I 1870erne blev gården flyttet ud øst for byen som Alligkærgård, matr. nr. 3a.
Huset, som blev bygget på grunden, købte skomager Jens Marius Jensen i 1897. Måske var det
ham, som byggede huset. Marinus var ugift og havde i 1911 en husbestyrerinde, Marie Jørgensen.
I flere år havde Øster- og Vester Alling Sparekasse lokale i huset.(oprettet 1895)
1928 solgte skomager J. M. Jensen huset til Jens Simonsen, som var sadelmager m.m. Det siges,
at han også var frisør og træskomand. Nogle husker, at der var et langt udhus på grunden, sikkert
en rest af den gamle gård.

Forrest Hovedgaden 20, næste nr. 22. Det lille
bindingsværkshus er nr. 24 den ældste skole
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Her lå oprindelig den gamle skole. En ny skole var blevet bygget 1858 på grunden hvor sandsynlig-
vis skoleholderens udhus havde ligget. (iflg. det gl. kort fra 1799)

Allerede i 1845 blev huset på matr. nr. 2c solgt som "Den gamle skole med haugeplads" altså må
undervisningen have foregået andetsteds indtil den nye skole blev bygget. Man kan så gætte på, om
det evt. har været i skoleholderens bolig, som formodentlig lå længere tilbage fra gaden bag omtalte
udhus.

Køberen i 1845 var Søren Ernst Klessen og sælger var Sogneforstanderskabet.
2 år senere solgte Klessen huset til Kjeld Jensen, som var murersvend og f. i Virring. Hvis det er
den samme Kjeld Jensen, boede han ved folketællingen 1850 i "Stossidommen". Hans kone Mariane
kom hertil i 1847 og de var da gift.
I 1855 rejste familien til Lime, men kom senere tilbage, for derefter at rejse til Fausing.

Den næste ejer blev Mads Pedersen Lund, væver og f. i Lime som søn af skolelærer Lund. Han var
gift med Ane Pedersdatter fra Vester Alling og de fik 5 børn hvoraf den ældste var født i Vester Al-
ling.
Huset blev derefter købt af Jens Sørensen, som da var omkring 61 år og tidligere havde boet i Øster
Alling Kær. Han var gift med Nicoline Pedersdatter fra Hørning og de havde 5 børn.
Jens var født i gård nr. 4, matr. nr. 4. Han døde omkr. 1913 og enken solgte derefter huset til Kri-
sten L. Salling. (Laura Salling boede også i det nye hus indtil omkr. 1937/38)

I 1934 købtes huset af Marius Chr. Andersen, som byggede det nye hus, "Højbo" i 1935.
En tid indtil 1944 boede den senere mejeribestyrer Andreas Andersen og hans kone Dorthe i huset.
I 1961 tilskødes det nye hus til K.B.Espensen og dernæst 1962 til H. Grossmann.
Som tidligere beboere i Højbo nævnes Oda & Harry Andersen, Ellen & Ekkard Bossow, Ragnhild &
Kresten Nielsen, Eva & Herluf Thetche samt Kjær Laursen.

Frem til 1934 havde huset ikke noget matr. nr. Det havde man glemt. Det var hidtil blevet handlet
som " den gamle skolebygning med have", ”gadejord" eller "et 6 fags hus med grund".
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Som alle huse i byen blev dette også købt til selveje omkring 1860. Hidtil havde beboerne været
husfæstere under Gl. Estrup.
2-3 generationer før var der folketælling. Det var i 1787. I dette hus boede dengang kun een familie.
Hvor meget plads de har haft, kan man gætte på. Måske har der også skullet være rum for lidt dy-
rehold. Selvom det stykke jord der hørte til som matr. nr. 23b, kun var en lille lod, kan husmanden
have haft græsning til en ko andetsteds.

I det nævnte år var husfæster-familien den 30 årige Rasmus Espensen, hans kone Karen Anders-
datter og deres lille datter på 2 år. Hvorvidt det er det samme par, som bor i huset i 1801, må stå
hen i det uvisse, (der er lidt uoverensstemmelser m.h.t. konens alder) så vi springer frem til 1834.
Peder Espensen var født i gården matr. nr. 4, Hovedgaden 30, som hans bror overtog efter faderen.
Selv fik han fæstebrev på huset her efter Christen Rasmussen Hald, søn af den forrige fæstehus-
mand. Hald var da omkr. 45 år, han var hjulmand og gift med Bodil Christensdatter og far til 6
børn. Han og familien flyttede ned i huset matr. nr. 26, Hovedgaden 33.
Peder Espensen var i væverlære på dette tidspunkt, han var gift med Ane Marie Hansdatter og de
havde ingen børn. I huset boede endnu en familie: snedker Anders Jensen, hans kone Ane Kirstine
Nielsdatter, deres lille søn samt en snedkerlærling, Peder Rasmussen.

6 år senere, 1840, var Ane Marie enke og hun havde afstået huset til Søren Nielsen Elle, hun levede
af spind og havde hos sig en 5 årig plejedatter, Sine Mortensdatter. Søren Nielsen Elle var daglejer
og gift med Mette Kirstine Christensdatter fra Skjørring sogn, de var begge født allerførst i det nye
århundrede. Deres eneste barn, en pige blev født i marts 1823.
Med til husstanden hørte også den 16 årige Bodil Marie Christensdatter, som var under fattigfor-
sørgelse
Søren og Mette blev boende i huset da Christen Thomsen overtog fæstemålet omkr. 1845. Han var
født i Virring omkr. 1802 og konen, Ane Kirstine Andersdatter var f. i Randers Landsogn 1804. Hun
fik i 1833 en søn udenfor ægteskab, Jens Peder Pedersen, f. i Randers Landsogn. I sit ægteskab
med Chr. Thomsen fik hun sønnen Thomas f. i Grønnemosehuset på Assentoft Mark, Essenbæk
sogn. Deres yngste, en pige, blev født i Hørning i 1841. Herfra ankom familien til Øster Alling i
1843.
Christen Thomsen blev enkemand i 1859 og havde derefter som husbestyrerinde Inger Marie An-
dersdatter fra Skjørring. Selv døde han i 1870 -på Øster Alling Mark.

Den første selvejer blev Christens ældste søn Thomas Christensen som købte huset af Gl. Estrup i
1865 for 500 rigsdaler, men allerede to år senere solgte han det igen, den vestre ende til væver og
skrædder Peder Jørgensen, gift med Sine Nielsen og far til to små børn. De blev her kun i to år, og
rejste herfra til Liltved.
Den østre ende blev købt af Kirsten Marie Rasmusdatter; hvem hun præcist var, vides ikke, men i
1890 boede der på aftægt hos N. A. Houlberg en kone af samme navn, født på ”Moesgård” 1822 og
ugift. Kirsten solgte straks efter sin del af huset til Peder Jørgensen, som herefter ejede hele huset
der dog nu var to selvstændige matrikler.

Næste ejer var Købmand Poul Rasmussen og Hustru, Kirsten Iversen. De kom hertil i 1870. To af
deres fire døtre blev gift og bosat i Øster Alling. Ane Marie med smeden Jens Møller og Ane med 

fortsættes næste side



25
Lars Mathias Larson, som overtog huset efter hendes forældre. De blev gift i 1876. 
Poul Rasmussen døde 1889 og benævnes da træskomand. Kirsten Iversen boede sine sidste år på
aftægt ved sin datter og svigersøn, smeden. Hun døde i 1896.
Lars og Ane beholdt ikke huset længe; allerede 1878 blev det købt af Niels Anker Houlberg, som
drev købmandsforretning her indtil 1897, hvor han solgte huset til Øster Alling Forbrugsforening. I
1887 købte han tillige matr. nr. 5, Hovedg. 21.
Houlberg var f. i Hørning 1846, som søn af snedker Houlberg. Hans kone, var den 3 år ældre Inger
Marie Nielsen fra Drastrup.
I folketællingen 1890 var han gårdmand, der var fire børn hvoraf den ældste på 15 var født i Essen-
bæk sogn, mens de tre var født i Øster Alling.
Folketællingen 1911: Marie og Christen Rasmussen købmand/uddeler, sønnerne Oluf og Viggo
samt Andreas Købsted, lærling og senere kommis i Brugsen.

I 1912 var lokalerne blevet for trange for Brugsforeningen og der blev bygget nyt.
Den gamle brugs blev afhændet til Christian Marius Rasmussen for 1800 kr., han var søn af sogne-
fogeden, som i 1907 købte gården Hovedgaden 36.
En påtegning i skødet dikterer forbud mod købmandshandel af Chr. M. Rasmussen i den gamle
Brugs.
Men Christian Rasmussen havde vel også handel nok de næste mange år, idet han var uddeler i
den nye brugs frem til 1922.
Hans forældre og svigerforældre boede i huset i flere år. Hans svigermor Stinne Sørensen fik navnet
"Brugsbedste"
Også bødkeren har boet der, han havde værksted i en tilbygning i den vestlige ende.
Som en lejere på ukendte tidspunkter nævnes også Maren Haumann, Marie og Søren Thaarsti, Elly
og Gustav Kurtzmann med 4 børn, ligesom det erindres, at "der har boet adskillige gamle menne-
sker i det hus".

1947 solgtes huset til Søren Salling Sønder. 10 år senere (23a) til Kaj Espensen. 1961 samme til
Niels W. Pedersen og 1968 til Kristian og Ruth Møller. Efter deres død i 2022 er huset solgt.

23c blev solgt til M.M.Nielsen i 1986. Senere handlet i 2006
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Hvornår Øster Alling fik sin første skole, vides ikke, men ved folketællingen 1787 boede her en
Mette Jensdatter, 49 år, enke og skoleholder. Hun havde to døtre Ane og Maren på hhv. 12 og 8 år.
Man kan formode, at hendes afdøde mand også har være skoleholder.
På det gamle bykort fra 1799 findes både skolen og de bygninger, som må antages at være degnebo-
lig med udbygninger og hvor siden den næste skole blev bygget i 1857, (det nuværende hus)
Historien om det danske skolevæsen skal ikke fortælles her, blot et par linjer fra et gammelt leksi-
kon (Nordisk konversationsleksikon 1887):"1739 ophævede Christian VI. omtr. 30 Latinskoler i de
mindre Byer, grundlagde danske Borgerskoler, indførte danske Skolebøger og befalede Oprettelsen
af Skoler paa Landet, hvilket dog i Reglen blev omgaaet. 1814 ordnede Frederik VI. Almueskolevæ-
senet, som det væsentlig endnu er".
Samme leksikon oplyser, at der ved udgangen af 1867 var 2781 skoler på landet.

I forbindelse med udskiftning af Øster Alling by's jorder i 1791, blev det bestemt, at degnens ko
ikke længere måtte græsse sammen med bymændenes kreaturer. Han fik derfor tildelt græsning på
"Taghøj" og "Lildals Bloker", som er beliggende i vejgaflen mellem Ringvej og Allingkærvej, nu ma-
triklerne 2 b, d, e, og f. Degnen må på det tidspunkt have været Mads Pedersen Kirkegaard. Han
var foruden skoleholder også degn,(kirkesanger).
Efterfølgende har skoleholderen sandsynligvis været Rasmus Schmidt, som døde i 1820. Han var
gift med Maren Sørensdatter, som døde 1853
I 1834 hedder skoleholderen/kirkesangeren Hans Christian Brønnum. Han var født i Aarslev, hvor
faderen var skoleholder og kromand, en kombination der ikke altid var hensigtsmæssig og som der-
for gav anledning til nogen uoverensstemmelse mellem ham og sognets præst.
Følgende fra en samling af sagn og andre fortællinger fra egnen, venligst udlånt af Jørgen Michael-
sen:
1820 -1842 Degnen Hans Christian Brønnum I Øster Alling.
”Han blev født omkring 1798 som søn af skoleholderen i Aarslev. Man har sagt om ham, at han var
en ondskabsfuld karl, og der er måske noget om snakken.
Da han som ung kom til Øster Alling boede han en tid hos en gammel degne-enke (Maren Sørens-
datter), som var meget bange for spøgelser. For at forskrække hende, gik Brønnum og skrumlede
oppe på hendes loft og udenfor hendes vinduer, mens hun lå i sin seng opfyldt af den største angst.
Sognets præst, Pastor Tørslev blev Brønnums foretrukne mål for mobningen.
Tørslev havde ry for at være lidt enfoldig, og var derfor et let offer. Når Tørslev var på prædikestolen
eller uddelte sakramente, kunne Brønnum ved at nidstirre ham, bringe ham helt ud af fatning, ja
man sagde, at degnen på det nærmeste hypnotiserede præsten.
Skulle præsten i messeklæderne var det degnens job at bistå ham dermed. Brønnum kunne da
finde på at stikke Tørslev med nålene så han hoppede og skreg ved smerten. Tilligemed hviskede
han præsten i øret: "Nu lægger jeg det hellige skaberak på dit forbandede asen"! Ja han gik endog
så vidt, at han kom menneskeskarn i papir og puttede i præstens lomme.
Til sidst blev det den gode Tørslev for meget og han indgav klage over degnen, som også var proku-
rator (advokat) for byen, var god til at skrive for sig og havde mange af beboerne på sin side.
Brønnum klagede igen over præsten, om misgreb ved uddeling af nadveren, samt halve prædikener.
Påstod at det var det rene pølevand præsten gav dem ved altergangen.
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Ved løgn og frækhed og nægten var det nær ved at han fik præsten afsat, men han gik selv i fælden
ved Provstens list. Denne havde bemærket at Brønnum mødte noget "beskænket" frem i provsteret-
ten. Der blev sat et par mand udenfor døren og provsten siger til Brønnum: "Ja, Brønnum nu er
sagen afgjort, præsten bliver afsat, og De bliver i Deres embede, men da vi nu er ene to, kan De
gjærne fortælle mig, hvordan De har fået den mærkværdige magt over præsten!" I den tilstand
Brønnum var, fortalte han alt hvad han havde gjort, og blev derpå afsat uden pension."

Det var i 1842. Før fraflytning af degneboligen ansøgte Brønnum sognerådet om at måtte sælge det
halve af den gødning som var på ejendommen, hvilket blev afslået, med den begrundelse, at "der
ikke antages at være mere Giødning end Skolelodden høieligen trenger til naar der nogenlunde ind-
bringende skal dyrkes" Det siges, at Brønnum siden gik rundt som tigger, men man ved dog, at han
blev huslærer hos en kammerråd i Ring. Han og konen blev skilt. Hun rejste til en bror på Mols og
derefter står de begge som "enke" i kirkebøgerne.

Som efterfølger i embedet kom Niels Wisti Christensen i 1843. Han var født 1817 i Faaberg sogn,
Ribe amt, var ungkarl og betalte for sin kost ude i byen.
I 1852 blev han gift med præstens datter Ida Margrethe. Hun var 16 år yngre og fødte 8 børn, hvor
af dog et par døde som små. Selv døde hun 37 år gl., da det yngste barn var 2 år.
I 1858 var der bygget en ny skole og den gamle skolebygning (matr. nr. 2c) var solgt allerede 1845
som: "den gamle skolebygning med haugeplads", senere som: "6 fag hus med grund". Hvor under-
visningen foregik i den mellemliggende tid, er uvis.
1858 købte lærer Christensen matr. nr. 15 ved en auktion. Det ser ikke ud som om han giftede sig
igen efter Ida Margrethes død i 1870, men fra 1871 til 1874 havde han en tjenestepige, Ane Peder-
sen, 34 år - ved afrejsen.
Lærer Christensen havde embedet indtil 1883. Han døde 1905 i København.
Efterfølgeren blev S. K. Kristensen 1884-1916.
Ved Folketællingen 1911: degnen Søren Kristian Kristensen, hans søster Mariane Kristensen (Jom-
fru Kristensen) husbestyrerinde for degnen
Det fortælles om lærer Kristensen, at han afstraffede børnene ved at slå med nogle tykke penne-
skafter, som han selv snittede. Når det skete, gjaldt det for den straffede om at skrige så højt som
muligt, for så lindede Jomfru Kristensen på døren ind til skolestuen, og så stoppede degnen med
det samme.

Næste lærer var Knud Knudsen fra 1917 til 1928. Han blev således den første lærer i den nye skole,
som blev bygget 1919, og han blev der afløst af Thorvald Nielsen 1928.
1954 kom lærer Sønderkær, der virkede indtil skolens lukning i 19....
Fra 1917 til -19 boede lærer Knudsen med familie i den gamle skole og før ham vikarerne Lajer
1916 og Laursen 1917

Af øvrige beboere i perioden 1919 - 1940/50 eller 1963, nævnes (som lejere) Lilly og Ove Poulsen
med 3 børn, samt Axel Dyrholm (gavlværelse, 1. sal), Ellen og Kaj Espensen (indgang fra gården)
Frederiksen (ligeledes indgang fra gården)

I 1963 sælges matr. nr. 2a, den gamle skole til Kr. Bjerregaard, sælger var Ø. og V. Alling kom-
mune.
Gerda Bjerregaard havde trikotageforretning (Gerdas Magasin) i den vestlige ende af huset ud mod
gaden med indgang i gavlen. Kristian havde radioforretning (til venstre).

Skolens nyere historie og afvikling under ”Erhverv og Institutioner”
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Dette hus, som ligger lidt tilbage fra vejen, har som byggeår 1792, men allerede i 1787 bor her en
familie, ligesom huset er indtegnet på kortet fra 1790, altså må der være bygget nyt hus på grunden
i 92.
Husets beboere i 1787 var træskomand Søren Knudsen, 58 år, hans kone Maren Sørensdatter, 57
år og deres to voksne sønner, Knud Sørensen, 27 år og national soldat og Peder Sørensen, 22 år.
Desuden boede som indsidder-familie Christen Nielsen, 76 år, hans kone Ane Cathrine Pedersdat-
ter på 57, samt mandens datter-datter den fireårige Christine Jensdatter.
Om disse to familier er der ikke yderligere oplysninger.
I 1801 benævnes husets fæster som "husmand med jord", men da der ikke fandtes andre matr. nr.
16, må det gælde den smule jord, som kan have omgivet huset, eller han kan have fæstet en parcel
andetsteds. Det må stå hen i det uvisse. Manden var den 41 årige Jens Jensen, hans kone Maren
Rasmusdatter på 46 samt deres to børn, Mette Kirstine Jensdatter, 11 år, og Rasmus Jensen på 7.
Heller ikke den familie er der yderligere oplysninger om.

Den næste husfæster, vi kender til, er væver Jens Rasmussen Linnerth, som ved folketællingen
1834 var 68 år, gift med den 18 år yngre Marie Cathrine Christensdatter. I huset boede også deres
to døtre Christiane Jensdatter, som var 20 år og Kirsten Marie Jensdatter på 13. Der var ingen ind-
sidder-familie.
Marie og Jens' børn blev alle født i Øster Alling, den ældste i 1808, altså har de boet her siden dette
tidspunkt. Om deres vielse og ankomst er intet fundet.
Ud over de to hjemmeboende døtre havde de fået to sønner hvoraf den ene dog døde kun ½ år gam-
mel. Den anden, Rasmus Jensen blev konfirmeret i Ø.Alling 1822; andet om ham haves ikke.
Jens R. Linnerth døde i sept. 1835 og Marie trolovede sig kort tid efter med Christen Jeremiassen
fra Haslund. Trolovelsen blev anmeldt til præsten og indført i kirkebogen i nov. 1835, men der blev
ingen vielse, uvist af hvilken grund. Igen i 1838 anmeldte de trolovelse til præsten, igen blev det
skrevet i kirkebogen hvor vielsen er indført til at være d. 14 dec., men heller ikke denne gang blev
der noget bryllup, hvilket præstens anmærkning bevidner: "2den gang har samme Fæstemand imod
mangfoldige Forestillinger tiltvunget sig Tillysning uden at holde Bryllup, hvorfor den atter anses
som uefterrettelig."
I 1840 og 45 boede hun som enke hos husets nye fæstere, Simon Pedersen og Ane Kirstine Chri-
stensdatter, som havde overtaget huset efter hende. På dette tidspunkt havde de en søn på 6 år, og
desuden havde de hos sig en pige på 11 år, Karen Marie Christensdatter, som var under Fausing
fattigvæsen.

Marie blev gift igen; det skete i 1848 og gommen var den ca. 20 år yngre enkemand Graves Nielsen,
som med sin første kone havde boet som indsidder i gården matr. nr. 13. Han havde en søn, som
ved brylluppet var 11 år. Herefter blev de indsiddere i matr. nr. 18, (Hovedgaden 31) (mht. Maries
fødeår er oplysningerne meget forskellige)

Simon Pedersen var væver og født i Fausing, Karen Maries fødested er ikke kendt. Hun døde i 1842,
40 år gl. og efterlod sig to børn på hhv. 8 og 2 år, (to var døde som små.) Simons næste kone hed
også Ane Kirstine med efternavnet Andersdatter; hun var født i Spentrup sogn og sammen fik de 8
børn hvoraf 4 døde som små.
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Senere flyttede denne familie og blev husmænd på Ø.A. Mark, eller - udflyttere.
I 1861 overgik huset til selveje, købt af Andrine Marie Klæstrup. Hun var datter af Petrine Ane Sop-
hie Klæstrup og barnebarn af den tidligere præst i Øster Alling, Provst Klæstrup. Hun havde sam-
men med sin mor boet til leje i "Stossidommen" siden de i 1845, var ankommet her til fra Randers.
Moderen døde i 1866 og Andrine Marie blev boende i huset til sin død i 1888.

Den næste ejer blev slagter Kristen Nielsen f. i Nimtofte 1854, hans kone Ida Nicoline Josefine
Vadum var født i Kyholm 1851.
I 1907 solgtes huset til Anker Jensen, som er ukendt på nuværende. Han solgte 3 år senere til
snedker Marius Andersen og Laura. Øster Alling telefoncentral havde til huse her i flere år.

Næste ejere, Åse og Frede Jakobsen startede deres virksomhed FJ salat på adressen. Der blev byg-
get garage og lagerrum og nabohuset, Hovedgaden 31, blev købt og indrettet til kontor.



Adresse: Hovedgaden 30 ”Toftegården”

Matrikel 1844: 4, nu 4d

Bygget/ombygget 1870 stuehuset

Anvendelse: beboelse
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På kortet 1790 gård nr.4.
Den sidste fæstebonde på "Toftegaarden" var Søren Espensen. Han var søn af Espen Pedersen og
Ane Andersdatter og var født på gården i 1789.
Han fik gården i fæste 1817, efter at faderen var død, og moderen "til ham har afstået", som der står
i fæsteprotokollen.
I 1814 var han blevet gift med Maren Frandsdatter fra Hørning sogn. De fik en stor børneflok, og en
søn Anders Sørensen, kaldet Ajs Espensen købte i 1854 gården af Gl. Estrup.
Han var sognefoged og dannebrogsmand
Hans kone var Ane Marie Pedersdatter fra Tårup.
Faderen, som blev enkemand 1847, samt en søster boede hos familien som indsiddere.
De fik 10 børn, og det blev den yngste, Helene Marie, som fortsatte på "Toftegården". Hun blev gift
med Peter Andersen Fogh fra Odder egnen.
Deres søn Johannes var femte generation, som man ved, har været på gården. Han er omtalt i det
følgende afsnit.
I slutningen af 1800 tallet blev jorden øst for byen solgt fra og "Højagergård" bygget der.

Citeret fra bogen om Randers amt 1948:
"TOFTEGAARDEN" i Ø. Alling pr. Auning ejes af Gaardejer Martin Madsen, der overtog den i 1944
efter Johannes Fogh, hvis Slægt havde ejet Gaarden siden 1850. Den var oprindelig Fæstegaard til
"Gl. Estrup" og blev købt til fri Ejendom i 1850 af daværende Ejer, Anders Sørensen.
Stuehus, Ko- og Hestestald er opført i 1851 og Lade 1860. Hestestalden og Kostalden er siden ble-
vet underbygget og restaureret. Bygningerne er tækket dels med Straa, og dels med fast Tag.
Arealet er paa 46 Tdr. Land, bestaaende af 31 1/2 Tdr. Land Mark og 14 Tdr. Land Eng. Engen er
drænet, hvor det har været nødvendigt, og Marken har faaet Mergel. Jorden dyrkes i 8 Marksdrift.
Der er en Besætning paa 5 Heste af jydsk Race og 1 Hest af oldenborgsk Race, 14 Køer og 14 Ung-
kreaturer af R. d. M., samt 12 Svin.
Martin Madsen er født 1910 i Taarup pr. Auning og er Søn af Trine og Husmand Peder Madsen.
Hans Hustru, Jenny Madsen, er født 1915 i Fausing som Datter af Nielsine og Rasmus Pedersen,
der er Gaardejer.
Martin Madsen har tidligere ejet et Statshusmandsbrug paa Præstegaardsmarken, som de solgte
ved Overtagelsen af "Toftegaarden"
Matr. Nr. 4d Ejendomsskyld: 36.000 citat slut

Avisomtale ved Martin Madsens død 1984:
Martin Madsen, Hovedgaden 30, Øster Alling, er efter længere tids svær sygdom død på Møllehjem-
met i Auning, 73 år.
Martin Madsen stammede fra Floes Engbakker, og efter giftermålet med Jenny Madsen bosatte par-
ret sig i 1936 i Ø. Alling, hvor de begyndte med landbrug på Oustrupvej. I begyndelsen af 1940’erne
solgte de ejendommen og købte i stedet en gård i Ø.Alling by. Her solgte de senere jorden fra og lod
stuehus samt en udlænge modernisere, mens resten af længerne blev raget ned. I mange år var æg-
teparret centralbestyrere for Jydsk Telefon, og Martin Madsen var gennem en lang årrække postbud
i distriktet. Han var en højt respekteret mand på egnen, hvilket førte til en lang række tillidsposter.
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Adresse: Hovedgaden 31

Matrikel 1844: 18, nu 18a

Bygget/ombygget: nuværende 1951

Anvendelse: beboelse
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Således var Martin Madsen gennem mange år kasserer i Ø. og V. Alling Sparekasse, kasserer i me-
nighedsrådet, samt kirkeværge. Desuden har han udført et stort arbejde i såvel idrætsforening som
borgerforening, hvor han var et meget interesseret medlem. Også hus og have havde hans interesse,
og trods et slemt uheld for nogle år siden passede han sin store have eksemplarisk. Martin Madsen
efterlader foruden hustruen, Jenny, to døtre og to sønner

Dette (det oprindelie) hus lå langs med og helt ud til vejen.
Folketællingen 1787 giver ikke noget klart billede af, hvem husets beboere var på dette tidspunkt.
Først i 1801 fremgår det, og da blev der talt hele tre familier på dette matr. nr.
Husfæsteren var Rasmus Pedersen, 55 år gammel og gift med Kirsten Pedersdatter på 45. Der var
to hjemmeværende børn på hhv. 7 og 5 år.
Rasmus var sadelmager og født i Vester Alling, hans kone kom fra Bøjen.
I huset boede også Maren Jensdatter, 68 år(eller ældre), fattiglem og enke efter Jens Ladsen, hen-
des ugifte døtre væversken Zidsel Jensdatter på 30 og skrædderpigen Ane Jensdatter 27 år.(Zidsel
blev siden gift)I 1787 boede denne familie i "Stossidommen".
Den tredie familie omfattede kun een person: enke og væverkone Ane Elisabeth Sørensdatter

33 år senere i 1834 var husfæsteren Peder Nielsen Hald, født i Fausing, 33 år og gift med den 37
årige Charlotte Louvise Knudsdatter fra Hørning. Peder var daglejer og tjente forskellige steder, bl.a.
ved Peder Hald i Fløjstrup (1840) og i Oustrup (1860, som enkemand) De fik 5 børn hvoraf to døde
som små.
Foruden fæsteren var der altid en eller to indsidder-familier i huset. 1834 er det enken Maren Jens-
datter, som indtil 1831 var gift med farver og hyrde Christen Andersen, hun rejste i 1838 til
Værum.
Den anden, også enke, var Kirsten Jacobsdatter om hvem intet er fundet.
Dette gælder også indersten i 1840 Maren Pedersdatter, 62 år; hendes mand tjente i Fløjstrup.
1845 boede der en ny familie til leje: Niels Lassen, ca. 43 år, daglejer, hans kone Maren Laursdatter
39 år, født i Mygind. Der var to børn: Mette Sophie Andersdatter på 11 år og barn af Marens første
ægteskab, med Anders Andersen Banner, Sine Nielsen 3 år og barn af dette ægteskab.
1850 var indsidderen skrædder Graves Nielsen, 45 år født i Haslund og hans kone Marie Katrine
Christensdatter 72 år og født i Fausing. 
Marie er omtalt under matr. nr. 16.

Peder Nielsen Hald døde som enkemand i 1868, han var da 67 år og røgter i Oustrup.
fortsættes næste side
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Huset matr. nr. 18 var i 1866 købt af Else Lund, enke efter Jens Nielsen med hvem hun havde ind-
gået ægteskab i 1861. Else var lærerdatter fra Lime, og havde været i Øster Alling i et par år som
tjenestepige. Jens var snedker, født i Vester Alling og havde en tid boet som indsidder i gården
matr. nr. 13. i Øster Alling. De havde fået 2 børn inden Jens døde i maj 1864, og Else fødte det tre-
die et par måneder efter hans død, en lille pige, som ikke nåede at blive 2 måneder gammel.
I 1865 giftede Else sig med enkemand Peder Nielsen Øster Alling Kjær og huset blev solgt til Laurs
Pedersen.

Laurs var født i Vejlby sogn og gift med Mariane Pedersen Elgaard fra Frisenvold, Værum sogn. Han
var stenhugger eller -kløver. De boede i huset i 10 år og rejste derfra til Knagstrup, for igen nogle år
senere at vende tilbage og bosætte sig i Øster Alling Kjær.
Næste ejer af huset blev Christen Simonsen, som fire år senere i 1879 solgte det til Søren Pedersen
Havmand. Søren var født i Vester Alling og blev i 1854 gift med Ane Sørensdatter, plejedatter fra
Hovedgaden 20 og datter af Søren Chr. Espensen Hovedgaden 30. Han er i folketællingen 1860 be-
nævnt som Høker, men i hvilket hus de boede på dette tidspunkt, vides ikke.
De havde 4 børn
Søren døde i 1883, Ane i 1894 hvorefter huset af deres arvinger blev solgt til Christen Jensen, som
tidligere indtil 1872 havde været ejer af nr. 17b.og dengang benævntes gårdmand. I folketællingen
1890 er han husmand. Hvor han og konen Inger Kirstine Pedersen har boet i den mellemliggende
tid er pt. uopklaret. I 1890 har de et plejebarn, Ane Kirstine Rasmussen, 6 år gammel.

Efter Christens død fik Inger skøde på huset i 1911 og solgte i 1917 til Peder Christen Andersen,
som hidtil havde ejet matr. nr. 8, Hovedgaden 40. Han var gift med Inger Marie Jensen Høgh f.
1854. Hendes forældre blev forpagtere i den dengang nye præstegård.

I 1932 solgtes huset af arvinger til Folmer P.C. Hornbæk, bror til Søren Hornbæk og ud af en stor
børneflok på Øster Alling Mark. Han var savskærer og ivrig fodboldspiller, gift med Inger Kirstine
Høgh, niece til den forrige ejer.
De boede her indtil 1935 hvor huset igen solgtes. Køber var Harald Møller Sørensen.
1945 solgte han videre til Marius og Harry Andersen og 1951 blev huset købt af Randers amts sel-
vejende byggevirksomhed, nedbrudt og "Bageriet" bygget på grunden (på Marshall lån). Det blev ud-
lejet og fungerede som bageri indtil omkr. 1977. Sammen med bageriet var der en slags cafe hvor
folk kunne samles for at snakke, se TV, spille skak osv.

Herefter blev bageriet solgt og omdannet til kontor for FJ Salater, ejet af Åse og Frede Jakobsen,
som i maj 2000 afhændede huset til nuværende ejer (2005)
Huset omtales stadig som "bageriet" eller "kontoret"



Adresse: Hovedgaden 32

Matrikel 1844:13, nu 13e

Bygget/ombygget 1912/1983

Anvendelse: beboelse
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På kortet 1790 er det gård nr. 13
Dette sted benævnes i folketællingerne oftest som som et boel.
Som det også fremgår af folketællingerne boede der til stadighed tre familier i huset.
Gården var indtil 1868 fæstegård under Gl. Estrup. Den havde sine marker, som udgjorde 2 3/4
tdr. hartkorn, liggende dels nord for gården ned mod engen langs vejen til Liltved, dels øst for byen
som anden matr. langs vejen til Oustrup; desuden tre engstykker ned mod åen.
Den sidste fæstebonde blev Søren Rasmussen Thosti. Han fik stedet i fæste omkr. 1837 efter Groes
Madsen, som frivilligt havde afstået det. Søren var født i Vejlby og gift tre gange. Umiddelbart inden
sit første giftermål i 1835 var han tjenestekarl på Gl. Estrup
Han blev gift anden gang med Else Marie Jensdatter fra Vester Alling.
Deres datter Marie, f. 1842, blev i 1867 gift med Søren Christen Jensen, f. 1837 som søn af Jens
Sørensen Bach og Ane Christensdatter i gården matr. nr. 3.
Han blev selvejerbonde, idet han i 1868 købte stedet (nr. 13) af Gl. Estrup.
Han og Marie fik 6 børn, hvoraf kun de tre nåede voksenalderen. Den sidste døde i 1887, 6 år gam-
mel. To år senere døde Marie.
Så vidt vides, giftede Søren sig ikke igen. I folketællingen 1890 er hans datter Jensine husbestyrer-
inde for ham. De to yngste børn er hjemmeboende: Ane Sofie på 13 og Søren på 10.
Jensine blev gift med skrædder Jacob Wittrup Sørensen; de boede i matr. nr. 29.
Ane Sofie blev gift med murer Søren Jepsen Marius Jensen fra Fløjstrup.
I 1887 sælger Søren Chr. J. en eng til Niels A. Houlberg. 25 år senere findes gården ikke mere.
Andelsbevægelsen var på dette tidspunkt nået til Øster Alling. Forsamlingshuset blev bygget i 1888;
nu var turen kommet til mejeriet. Det blev bygget i 1890 på matr. nr. 13c, den nederste del af Sø-
rens mark nord for gården. I 1897 startedes Øster Alling Forbrugsforening, som fik til huse i matr.
nr. 23. (Hovedgaden 23-25).
Som den tredie uddeler i løbet af de første fire år antog man i 1901 Kristian M. Rasmussen, 19 år
gl. og søn af sognefoged Jens Rasmussen. I 1907 købte han matr. nr. 13 e, mens nabogrunden 13d
erhvervedes af Rasmus Chr. Vestergaard.
Søren Chr. J., der nu var omkr. 70 år, købte i stedet matr.nr.14 b.
I Brugsen var pladsen imidlertid blevet for trang; det var tid at tænke på nye lokaler. Uddeleren
solgte til formålet sin matr. nr. 13e for 1000,- kr.
Brugsen stod færdigbygget i 1912.
På en del af matr. nr. 13d var der blevet bygget hus i 1907, resten blev siden udstykket i hhv. 13,h,
i, l, o, og p.
13h købtes af mejeriet; på de øvrige fire er der bygget parcelhuse.
Marken øst for byen, matr. nr. 13g, solgtes 1927 til Kristian Rasmussen, som havde været brugs-
uddeler indtil 1922. Hvem sælgeren var, vides ikke.

Brugsen lukkede i 1983.
Ejendommen blev solgt til Gunnar Kirk Thøgersen, som i 1992 solgte den til nuv. ejer.(2023)

Mere om Brugsen under Erhverv og Institutioner



Adresse: Hovedgaden 33

Matrikel 26x, oprindelig byjord

Bygget/ombygget: nuværende 1963

Anvendelse: beboelse
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Dette hus blev bygget til kommunekontor med lejlighed for kæmneren. Det var dog ikke længe, det
fungerede som sådan. Ved kommunesammenlægningen i 1973 flyttede kontoret til Auning.
Tidligere var her et hus, bygget på byjord, som i mange år kaldtes "sygeplejerskens". Her boede
nemlig kommunens hjemmesygeplejerske, sidst frk. Mikkelsen. Efter husets nedrivning blev der
bygget nyt hus til sygeplejersken på Hovedgaden 13. Sygeplejeordningen må være indført omkr.
1917, hvor huset købtes af Ø. og V. Alling Sygeplejeforening.

Tilbage til den første folketælling, 1787. Husfæsteren var dengang Morten Christensen, 50 år, og
hans kone Maren Iversdatter, 44. Ud over deres alder, vides ikke andet om dem, end af han var
hjulmager.
I 1801 får vi at vide, at der ikke var jord til huset, fæsteren er husmand uden jord og hyrde. Han
hedder Peder Pedersen, f. omkr. 1762 og gift med Mette Andersdatter, f. ca 1858. De havde på dette
tidspunkt 3 børn i alderen 5-10 år.
Den næste familie i huset møder vi nogle år tidligere i matr. nr. 23, Hovedgaden 23/25, hvor de var
indsiddere. De var nu, i 1834 fæstere af huset her, de var begge 45 år og havde 5 hjemmeværende
børn. Christen Rasmussen og Bodil Christensdatter. Han var hjulmand. De flyttede i 1840 til Vester
Alling. Herefter var det Peder Smed, 57, der fik fæstebrev på huset; han var hyrde for bymændene,
gift med Ane Marie Nielsdatter,56, og far til Ane Pedersdatter på 16 og den 6 år ældre Jesper Peder-
sen, begge født i Vester Alling og begge døde i 1841. I huset boede også hyrdedrengen Ole Jensen
I 1845 og 1850 boede de som indsiddere hos smeden.

Søren Rasmussen, som blev den næste fæstehusmand havde også været hyrde; han var nu tjene-
stekarl og i 1850 er det noteret, at han fik aftægt af en gård. Konen Nille Marie Andersdatter var
født i Randers Landsogn. I 1850 havde de hos sig en søn på 12 år (den yngste) og fem år senere
boede en datter og svigersøn hos dem: Ane Margrethe Nielsdatter og møllersvend Rasmus Christen-
sen, som ved giftermålet arbejdede på Nielstrup Mølle og om bruden står, at hun var Sørens Sted-
datter. Nille og Søren havde tidligere boet matr. nr. 22, Hovedgaden 17.

Da huset første gang blev afhændes af Gl Estrup skete det af fire gange, i fire parter til disse fire
gårdmænd: Jens Chr. Pedersen i Bjerregaard, 1855, Anders Sørensen, Toftagergård, 1855, Thomas
Nielsen, Ådalsvej 3, 1857, og Ane Christensdatter (Enke efter Jens S. Back senere gift med Peder
Jensen Haarup) Hovedgaden 22, 1858
Først i 1875 solgte bymændene huset og køberen var Niels Sørensen Mare og Diderik Sørensen. I
1882 (skødet læst) solgtes huset (auktionsskøde) til Søren Schmidt og Søren Dideriksen. I 1883 fik
Søren Schmidt skøde på Dideriksens andel og 1884 solgtes huset til Jens Peder Rasmussen. I dette
år havde Ane Marie Dideriksen bopæl i huset, hun var datter af Dideriks 2. ægteskab.
Diderik Sørensen havde tidligere boet i huset matr. 21, som nu er genforeningsanlæg. Han var ble-
vet enkemand for anden gang i 1873, døde selv i 1881. (Hvem Søren Diederiksen er vides ikke. Det
kan være en søn af Diderik, men en sådan er ikke fundet. Sørens far havde samme navn men døde
i 1874, så ham kan det ikke være. Heller ikke Schmidt er der helt styr på).
Jens Peder Rasmussen var blevet gift med Maren Sørensen fra Øster Alling Kjær i 1883. Selv kom
han fra Fløjstrup. Begge var født i jan. 1857. De fik 5 børn.
I 1908 solgte de huset og købte ”Løjkjær”.
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Matrikel 31

Bygget/ombygget 1888/1927/1960/1978

Anvendelse: Forsamlingshus
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Køberen af huset her var Niels Thomasen, som i 1917 solgte til Sygeplejeforeningen. Niels Thoma-
sen eller Thommesen var født i Hvilsager 1833, han blev gift i Hvilsager i 1871 med Kristiane Mik-
kelsen fra Vester Alling. Hun var konfirmeret i Hvilsager. De kom til Ø. Alling sogn i 1881 fra Lime
eller Vester Alling, hvor de er i folketællingen 1880. Niels var skrædder og parret havde tidligere
boet på Øster Alling Mark. De havde tilsyneladende ingen børn. Kristiane døde i 1915 og Niels i
1920. Måske blev han selv boende i huset fra 1917 indtil sin død.

Det nuværende hus var kommunekontor, med lejlighed, i perioden 1963-73. 
Som kæmner var ansat Aksel Johansen.

Denne matrikel og den tilstødende matr. 29 kaldtes indil de blev bebygget for "Plantelandet". Det
var ejet af bymændene. Nr. 29 blev bebygget allerede i 1867.
Omkring samme tid, blomstrede andelsbevægelsen og folkeoplysningen og dermed dannelsen af bl.
a. foredragsforeninger og skytteforeninger, som siden blev til gymnastik- og idrætsforeninger.
Til disse foreninger var der brug for en ramme; et sted hvor man kunne holde møder, høre foredrag
og lave gymnastik.
Hidtil havde skolerne lagt lokaler til den folkelige aktivitet, men nogle ret stramme regler satte visse
grænser for mødernes indhold, afvikling og varighed. Derfor gik man sammen sognevis for at fi-
nansiere og opføre sit eget forsamlingshus.
I årene 1870-1900 blev der opført omkring 1600 af disse huse i Danmark.
Øster Alling fik sit samlingshus i 1888.

På første side i forhandlingsprotokollen står følgende at læse:
"Det har ved mange Lejligheder vist sig, at vi her i Kommunen mangler et Hus hvor vi kan gaa sam-
men for at tale om en og anden Sag. Ved en Samling af Østeralling Mænd i gaar blev det derfor ved-
taget, at vi allerede i Foraaret vil bygge et Forsamlingshus som saa kunne benyttes til alt fornødent,
nemlig Foreningsmøder, Afholdsmøder, om Skøttesagen, de saakaldte Legestuer, og det mere. Ren-
ten af Byggesummen kan ikke beløbe mere end hvad vi plejer at give aarlig alene til ....gestimer.
Bygningssummen menes at skulle laanes paa Actier og tilbagebetales omkring ved 10 Aar. Ved
Mødet blev tegnet 800 Kr. men der behøves ialt 1600 Kr."
I Formålsparagrafferne stod under punkt 1 bl.a.:
"Formaalet er i Forsamlingshuset at afgive Plads til afholdelse af offentlige og private Møder, gymna-
stiske Øvelser, Afholdsmøder, Legestuer, dog kun for Østeralling Sogn og navnlig naar der kommer
Folk fra Herregaade. Andre Forsamlinger kan ogsaa afholdes deri, men der maa da haves Tilladelse
dertil af Bestyrelsen, der paaser Orden og bestemmer om der skal betales Leje"
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Ud over de almindelige udskiftninger i bestyrelsen fortæller protokollen noget om forbedringer og
istandsættelser, om rengøring, om husets brug og betaling herfor.
Hvad angår brugen af spiritus, var dette emne til debat med jævne mellemrum. Som i dec. 1888,
hvor der skrives:
"I Stedet for de saakaldte Legestuer afholdes der Baller eller sluttede Selskaber, som ledes af to
Mænd fra Bestyrelsen og hvortil enhver der har tegnet sig, betaler et Kontingent som kan dække
Musik, Belysning og Rengøring.
Det sker helst, at der slet ikke bruges Spiritus ved disse Selskaber og der maa paa ingen Maade for-
bruges mere end højst 2 Potter Brændevin og Forsamlingen skal ophøre præcis Kl. 3. Meningen er
selvfølgelig - at der ikke maa bruges nogetsomhelst spirituøse Drikke udover de 2 Potter Brænde-
vin"

Som før nævnt var man på vagt overfor "folk fra Herregårdene". En anden gruppe, som heller ikke
var velsete i huset var folk der "kunne udsættes at ville modarbejde den evangeliske lutherske
lære". Disse folk får kun huset til møde med tilladelse fra hele den samlede bestyrelse. Det var i
1899 og i 1908 hedder det: "Ungdomsforeningen naar den omfatter andre Medlemmer end Pastor-
atets Ungdom kan ikke faa Samlingshuset til Bal eller Legestue, dog kan Børn, som tjener i andre
Sogne tages med, naar deres Forældre bor her i Kommunen."

Allerede 4 år efter byggeriet måtte huset have en større renovering. Der blev indsat to jernbjælker
midt over salen, for at væggene ikke skulle skride mere ud til siden, end de allerede var. Året efter
måtte gulvet istandsættes, og 5 år senere blev der lagt et helt nyt gulv. I 1916 fik huset elektrisk
lys. Der fyres i kakkelovn og dertil blev i 1917 indkøbt 4000 stk. tørv.
39 år gammel trænger forsamlingshuset virkelig til renovering og efter flere forhandlinger ender det
med, at der bygges et helt nyt hus, som står færdigt i september 1927.
En vandrehistorie fortæller, at man holdt en sidste fest i det gamle hus og sluttede festen af med at
rive det ned.
Arbejdet blev udliciteret, hvorved murerarbejdet gik til murer Pedersen fra Auning for 1626 kr.
Tømmerarbejdet gik til L. N. Hansen, Fløjstrup for 652 kr. Snedkerarbejdet blev overladt til snedker
I. Glerup for 540 kr.
Ligesom i det gamle forsamlingshus fik det nye sin indgang fra gaden, men nu blot i østenden mod
hidtil i den vestlige ende.
Priser for udlejningen blev herefter fastsat som følger: Ungdomsforeningen og Afholdsforeningen: 4
kr. for den lille sal med ret til en times brug af den store sal. Idrætsforeningen betaler fra november
til juni ialt 100 kr. Leje af huset til baller: 25 kr. Udlejning af inventar: Borde: 50 øre pr. stk. Bænke
25 øre. Vandkedel 50 øre og Kaffemaskine 1 kr.

Ifølge politireglerne skulle der være en vært for forsamlingshuset. I 1940 var det Sørine Svenning-
sen, som havde denne bestilling til en løn af 100 kr. om året.
I 1943 var lønnen 300 kr.

I Anden Verdenskrigs allersidste måneder måtte man overlade forsamlingshuset til den tyske vær-
nemagt til brug ved indkvartering af flygtninge. Dette gik hårdt ud over huset og en større istand-
sættelse blev påkrævet. Hertil kunne der søges om erstatning, hvilket man gjorde i 1946. Overslag
over de nødvendige reparationer lød på 1122 kr. foruden et beløb på 331 kr. for arbejde, som alle-
rede var udført. Man nåede december 1947 før erstatningsbeløbet kunne indgå i kassen. Det blev
på kun 444,16 kr, hvoraf Idrætsforeningens andel udgjorde 25 kr.
Protokollen fortæller videre om mange små og store beslutninger om dette og hint. Således blev toi-
letterne på loftet udskiftet og frostsikret.
I forbindelse med regulering af gaden blev det nødvendigt at lægge fliser fra fortovskanten ind til
huset.
Der blev opsat ventilator og lagt nyt gulv i den store sal.
1955 tillades der brug af spiritus ved private fester, men kun efter tilladelse fra den siddende besty-
relse og kun til aktionærer.
Efter en mislykket installation af et gasfyret varmeanlæg, hvor kakkelovne og komfur igen må tages
i brug, endte det sidst i 1950erne med at huset fik et oliekalorifere
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1960 var huset blevet for trangt, og der planlægges en udvidelse mod nord. Hertil købtes en 5 m
bred strimmel jord langs huset af naboerne Anna og Kristian Wittrup.
Nybygningen kom i 1963 og rummer køkken og bar samt i kælderen viktualierum med nedgang fra
køkkenet, og toiletter med nedgang fra entreen.
12 år senere i 1972 krævedes der endnu mere plads og på den resterende del af den tilkøbte jord
byggedes den "lille sal". Der er fuld kælder under lokalet med adgang via en lem i gulvet.
1976 kom der varmt vand i hanerne i køkken og toiletrum.

Endnu en udvidelse blev påkrævet og i 1978 bygges der vindfang på østgavlen, og indgangen blev
flyttet hertil.
1985 blev alle kælderrummene forbundet og dermed kunne nedgangen fra køkkenet sløjfes.
1987 blev det besluttet, at huset skulle have nye vinduer. Der blev installeret oliefyr, og af større
indkøb skal nævnes nyt el-komfur, kaffebrygger og opvaskemaskine. Derudover er der løbende for-
nyelse af inventaret.

1995 havde huset nået en alder, hvor en grundig skønhedsbehandling var påkrævet og en "5-års-
plan" blev sat i værk. Første punkt omfattede den store sal, andet punkt forgang og vindfang og tre-
die og største punkt en total renovering af køkkenregionerne.
I marts 1997 indviedes et splinternyt fuldt moderniseret og meget funktionelt køkken, en forgang i
glade farver med nyt loft og med en rødstensmur omkring kældernedgangen samt en nymalet sal,
adskilt fra den lille sal med en moderne foldedør og med et gulv der var som nyt igen,
Som fjerde og femte punkt blev borde og stole fornyet og der blev monteret lyddæmpende måtter i
loftet.

- Nytårsaften 1999 blev der holdt en stor borgerfest i et forsamlingshus, der nok var i sit fineste
skrud, men som til stadighed vil kræve store og små forbedringer for at holde sig "på toppen".
Det, som var et af hovedformålene med samlingshusene, gymnastikken, optager stadig huset en
stor del af ugens dage i vinterhalvåret, så bygningen på matr. nr. 31, Forsamlingshuset, er endnu,
efter mere end 100 års forløb, en meget vigtig del af landsbyen og livet her. 

Fortegnelse over Indtægter og Udgifter ved Forsamlingsbygningen fra 1ste Juni 1888 til 31te Maj 1889

Indtægter

Ved Laan, som Gjældsdokumentet 
udviser.........................................
Ved Ligning, 55 Ør. pr. Actie........
Ved Salg af Kalk..........................
Ved Salg af Bjelke........................
Ved Salg af nogle Cementtønder
og Breder mm..............................
Af Communekassen....................
Ialt Indtægt.................................
Udgift.........................................
Altsaa Underbalance...................

Revideret og befunden rigtig
af undertegnede Revisor
Østeralling d 15/12 89.
L. Hansen

Kr. Ør.

1800, 00
101, 20
9, 80
5, 88

6, 15
6, 00

1929, 03
1929, 09

06

Kr.Ør.
140, 00
82, 50
133, 00
871, 62
385, 90
11, 00
13, 25
12, 80
92, 13
3, 00
2, 00
27, 00

18, 95
7, 00
4, 05
5, 40
18, 30
0, 55
2, 50
8, 00
4, 00
0, 75
3, 00

81, 88
0,51

1929,09

Udgifter
Til Mogens for Mur, Puds og Fugearbejde...............
Til Carl Jensen for Døre og Tribune.......................
Til Anton for Tømmerarbejde, Bænke og Glas........
Til Med.. for Tømmer, Vinduer, Pap og Søm...........
Til Poulsen Dalsgaard for Mursten.........................
Til Ole Simonsen for opkastning af Grus................
Til Smed Jens Møller for Jerntøj............................
Til Chr. Mathiasen og P....for Kampesten...............
Til Podenphandt for 33½ Td. Kalk a 2 Kr.75 Ø.......
Drikkepenge, Porto og lidt Grus i Fløjstrup............
Til Niels Graves for drejet Knapper.........................
Til L. P. Jensen for Laase og Dørhængsler..............
Til Houlberg for Renslaage, Saltsyre Speger og
Søm m.m..............................................................
Til Sognefogeden for et Komfyr og Saltsyre.............
Til M. Bjerring Randers for 3 Dusin Kroge.............
For Brandtaxation af Huset...................................
For Lamper og Kakkelovnsrør................................
Til Mogens, atter for Saltsyre.................................
For Rengjøring af Huset........................................
Til Lærer Christensen for en Kakkelovn.................
Til Jacob Laursen for 1000 St. Tørv.......................
Til Gravenhorst for denne Bog...............................
For stempling af Gjældsbrevet...............................
Til L. Pedersen for Sokkel, Undergrund
og Fortaugspikning...............................................
For Planering af Kalkkule m.m............................
Ialt Udgift



Adresse: Hovedgaden 35

Matrikel 1844: 17, nu 17b

Bygget/ombygget 1775/1997

Anvendelse: beboelse
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Til dette hus hørte en mark i Oustrup (Skovsmindevej 13) samt en lille englod, (syd for Allingkærvej
11). I folketællingen 1834 er tilføjet efter husfæsterens navn at han "lever af sin avl". Grunden om-
kring huset har fra omkr. 1872 matr. nr. b, c, og d. hvor den nordlige halvdel af huset var belig-
gende på 17b, mens den anden del var 17d. Den tredie del, 17c, blev siden solgt fra. (Nu
Hovedgaden 37)

I 1787 var fæstehusmanden Knud Lassen, 74 år og gift med Maren Larsdatter på 59. De havde
(mindst) 2 sønner, Rasmus og Niels, hvis efterkommere i et par generationer var ejere af ”Moesgård”.
I 1791 da præstegårdsjorden udskiftes står der i papirerne herfor: "Sønden Loden udlægges Vejen
til Niels Knudsens Jord paa Oustrup Mark" - Den nuværende vej til ejendommen Skovsmindevej
13, "Stenager"
Altså har Niels Knudsen evt. været fæster af huset en tid efter sin far. Men i 1804 boede han med
familien på ”Moesgård” (ved den yngste søns fødsel).
I 1801 boede Knud og Maren stadig i huset, men nu som nydende ophold af herskabet (Herskabet
må nok være greven). Fæstehusmanden var på samme tidspunkt Christen Sørensen, 46 år og gift
med den 50-årige Mette Nielsdatter. Som karl hos dem var mandens bror Rasmus Sørensen, 56 år
gl. Christen og Mette havde tidligere været fæstere af gården Toftegyden 1. Der er ikke fundet børn
af dem, men i 1823 da Christen afstod huset til Anders Frandsen fra Krogsager, bemærkes det i
protokollen, at han med sin datter får aftægt; desuden nævnes det, at huset er med ager og eng.

Anders Frandsen var født i Krogsager, Hørning sogn i 1785. Flere af hans søskende bosatte sig i
Øster Alling. Han blev i 1822 gift med Ane Marie Rasmusdatter fra Vestergaard. Huset, som han
havde bestyret forinden, fik han i fæste ved giftermålet. I 1824 fik de en søn og to år senere i marts
døde Ane Marie.
Anders giftede sig igen i juni med Maren Nielsdatter og året efter fik de en datter, Ane Marie, som
dog kun nåede at blive 11 år. Sønnen Frands blev konfirmeret i 1838 og lærte landbrug. (Landhus-
holdningslærling)
Anders kom ikke med til sønnens konfirmation, da han døde året forinden.
To måneder efter Frands' konfirmation blev Maren viet til Christen Andersen fra Skjørring; de fik
ingen børn.

I 1845 bestod husstanden af Christen, som var blevet enkemand året før, hans mor Ane Kirstine,
som var husholderske for ham, samt en 20 årig tjenestepige Bodil Pedersdatter. Men allerede året
efter var der en ny kone i huset, hun var fra Hørning og hed Ane Sophie Rasmusdatter. I løbet af de
næste 10 år fik de 5 børn, men som det så ofte gik, nåede disse ikke alle at blive voksne.

Som nævnt har der hørt jord til huset. I 1845 og 1850 benævnes Christen som boelsmand og i ting-
lysningerne hedder det: 18-09-1855 skøde på 17 ØA og 3 Ou. og andel af 26q og 24 VA, et boels-
sted fra Gl.Estrup
Samme år købte han 6b og 26c, som er en parcel m.bygning, fra Jens Christian Pedersen, det for-
modes at være den nuv. "Østergård". Men kun to år efter afgik han ved døden og Ane Sophies nye
mand Laurs Rasmussen fik adkomst på ejendommen ved vielsesattest. Mere om dem under ”Øster-
gård”
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Huset med engen samt marken i Oustrup solgte Ane Sophie samme år til Christen Jensen. Han
kom til Øster Alling fra Fausing med sin kone Helle Marie Sørensdatter samt en bror, Anders. I
1863 døde Helle og året efter giftede Christen sig med Inger Kirstine Pedersdatter fra Lemmer, som
vist nok var pige i huset. De fik et barn, som døde to uger gammelt og da Christens første kone ikke
fik børn har han tilsyneladende ingen efterkommere. Han betegnes som gårdmand. I 1894 fik han
skøde på matr.nr. 18. Hvor de i mellemtiden boede, (fra 1872) er pt. uopklaret.

I 1872 sælges 17 b til Rasmus Rasmussen; nøjagtig hvem han er, vides ikke og skal der ikke gættes
på her.
1882 købtes huset af Groes Pedersen, som havde det i et år og 1883 hed køberen Christian Chri-
stoffersen. Han var f. i Ørsted 1838, gift med den 3 år ældre Ane Marie Pedersen fra Pindstrup, og
med sig havde de to sønner på omkring 8 og 4 år. Den ældste født i Gl.Estrup. Den yngste død som
8 årig. Han blev også kaldet Niels Forkarl, - han havde tidligere været forkarl på Gl. Estrup.
Ane Marie døde som 79 årig i 1914, hvorefter Christian solgte huset og flyttede, sandsynligvis til
Auning Mark, hvor han afgik ved døden 7 år senere.

Næste ejer blev Jens Christian Rasmussen, som her antages at være en søn fra ”Bjerregård”, gift
med Maren Nielsen fra Oustrup. Der er ikke fundet nogen børn efter dem, men blandt arvingerne
1924 er en Rasmus Jensen, som kunne være en søn. Imidlertid solgtes huset straks videre til Chri-
sten P. Christensen. Hvem han er vides ikke, men han kunne være søn fra nabogården Provstegy-
den 1.
Omkring 1953 solgtes huset igen og denne gang til tækkemand og statshusmand Søren Rasmus-
sen, f. i Koed og Kirstine Marie Thuesen f. i Auning. De havde haft ejendommen Oustrupvej 6 siden
1920. I 1955 fik de også skøde på 17d, således at de nu blev ejer af hele huset.
Ved tinglysningen nævnes som brugsrettigheder det fælles skillerum med 17c.
Den øverste ende - sydlige (17d)- lejes ud og flere er de personer, som i dag huskes at have boet der.
Bl. a. nævnes "Referenten" Niels Sørensen, som var referent til "Randers Dagblad". Hans lille bog
om lokalhistorie "Mosgroede minder" samt en fortælling, "Hitte Maren", er på Sønderhald Egnsar-
kiv.
En anden lejer var "Sergenten", Niels Peter Jensen Høegh, som havde været sergent ved dragonerne
i Randers. Skulle efter sigende havde haft en hest opstaldet i et skur eller lignende på grunden 17c
og der haft en form for ridebane hvor han også skulle have givet rideundervisning. Hvor vidt det
står til troende, om det måske kun var et enkeltstående tilfælde, får vi nok aldrig at vide, men mu-
ligheden foreligger, idet der var plads til sådanne udfoldelser indtil grunden blev bebygget i 1936.

I 1984 købte de nuværende ejere huset som dødsbo, og i dag, år 2023, står det utrolig velholdt ude
som inde, med nye vinduer og døre samt nyt stråtag.
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Matrikel 1d

Bygget/ombygget 1885
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Bygget på pladsen, som var foran den gamle, nedbrændte præstegård, måske en del af det såkaldte
"Planteland", med stuehuset og forhaven langs gaden, avlsbygningerne mod nord og bag dem igen
blev præstegårdstomten og dens førhen store, flotte have nu en del af gårdens jordtilliggende.

I 1858, ca. 2 år efter branden blev hele grunden købt på auktion af Søren Pedersen. Han kom fra
Vester Alling udflyttere, som søn af gårdfæster Peder Nielsen og Maren Andersdatter. Han fik senere
tilnavnet Havmand. I Folketællingen 1860 står han som husejer og høker.
Hvorvidt det er ham, der har sat hus på grundene hhv. Hovedgaden 36 og 38 vides ikke, ligesom
det heller ikke er sikkert, hvor han og familien var bosat fra giftermålet i 1854 indtil huset her blev
bygget.
Han døde 1883, så huset på Hovedgaden 36 kan evt. allerede være bygget på dette tidspunkt og
ikke, som opgivet andetsteds, i 1885. Noget kunne tyde på, at hans enke Ane Sørensdatter blev bo-
ende der til sin død i 1994, idet der i den mellemliggende tid ikke er læst skøde på huset. Ane Sø-
rensdatter var født i Øster Alling som datter af Søren Chr. Espensen og Maren Frandsdatter, men
tilsyneladende opvokset hos sin morbrorder Søren Frandsen og dennes kone Else Marie Jørgens-
datter, som ellers var barnløse.
Den del af grunden, som får matr. nr. 1c, 1k og 1L og hvor huset Engdraget 1 senere blev bygget,
var i 1880 blevet solgt til Anton Birk, mens den anden del, som blev matr.1g og senere tillige
matr.1i, blev solgt fra i 1886/87, altså efter Sørens død. Køber var Carl Jensen (antagelig Carl Jen-
sen Møller, søn af smeden Jens Pedersen Møller. Han solgte allerede året efter til sin kusines mand
Christen Smidt Pedersen. Kusinen var Maren Nielsen Bech datter af Bodil Pedersdatter og Niels
Olesen og altså søsterdatter til smeden. Grunden til, at de nævnes her under denne matr. er, at
Maren i 1894/95 fik skøde læst på Hovedgaden 36 samt på matr. nr. 14f, en mark på Skovsminde-
vej. Hun døde dog året efter og skødet overgik til hendes bror Peder Nielsen Bech.
Yderligere om denne familie under matr. 1g og 1i, Hovedgaden 38.
Peder Nielsen Bech var født i Øster Alling 1866 og var i 1895 blevet viet i kirken her til en pige fra
Mors, Anna Cecilie Thomsen. De ses ikke at have fået børn i sognet og iflg. brugsens dividendeliste
er de rejst fra byen omkr. 1899.

Næste ejer af ejendommen blev Jens Rasmussen. Han var født i Lyngby på Djursland af forældrene
smed Rasmus Jensen og Marie Kirstine Nielsdatter Friis, var i 1875 blevet gift i Koed med pigen
Christine Pedersen hvis far også var smed: Peder Christensen og hustru Ane P Sørensdatter i Koed
Jens var skrædder. Han blev sidenhen sognefoged i Øster Alling.
Det er uvist hvor familien boede fra 1875 indtil de omkr. 1900-1906 købte huset her. De fik 9 børn
hvoraf en døde som spæd og en som 17-årig. En søn Kristian Marius var uddeler i Øster Alling
1901-1922, Johannes blev uddeler i Stenderup, Anders Kristian blev bogholder i Brabrand, Kristen
blev uddeler i Fjellerup, Søren Peder blev ligesom faderen sognefoged i Øster Alling og havde fra
1934 gården "Fårdal".
Ifølge tinglæsningerne har sønnen Søren Peder Rasmussen overtaget skødet på ejendommen omkr.
1916. Da han i 1934 købte "Fårdal", blev den næste ejer broderen Kristen Marius Rasmussen; han
var uddeler og bosat i Brugsen og fik derfor en bestyrer på ejendommen. Denne var Ingvor Hedega-
ard Rasmussen, hvis far Martin Severin Rasmussen havde snedkervirksomhed i nabohuset Hoved-
gaden 38. Ingvor var bestyrer fra 1938 til 1949

fortsættes næste side



Adresse: Hovedgaden 37

Matrikel  17c

Bygget/ombygget 1936/ nedrevet 20

Anvendelse: nedrevet, tidl købmandsbutik
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Jens Rasmussen og Christine flyttede på et tidspunkt efter 1916 op i den gamle brugs på Hovedga-
den 23/25. Dette hus havde uddeler Kr. M. Rasmussen købt, da Brugsen i 1912 blev flyttet til den
nye bygning på Hovedgaden 32. Christine døde i 1921. Jens i 1931.

Midt i 1940erne blev Ejendommen solgt til Runa og Jørgen Amorsen Jørgensen. Runa var datter fra
"Allingkærgård" mens Jørgen kom fra egnen omkring Lime-Skørring. Da Jørgen i 2002 døde som
den sidste af de to, blev ejendomme solgt. Seneste salg 2017

Indtil 1935 udgjorde matr. nr. 17c og 17d samme matrikel, solgt første gang som sådan i 1877 til
Jørgen Pedersen (usikkert hvem han var - flere med navnet).
Hovedparcellen, matr. nr. 17, var i 1872 blevet solgt som 17b.
Næste ejer var Jens Rasmussen i 1880, her er tvivl om hvem af flere med navnet Jens Rasmussen
det har været. Det kan muligvis være Blikkenslageren, som dog allerede i 1908 fik skøde på ”Stossi-
dommen” ved siden af. 
I 1914 solgtes 17c til Niels Sørensen, som ved sin begravelse i 1923 tituleres "Referent". Han var
søn af Jens og Nicoline Sørensen og dermed svoger Jens P. Rasmussen, som på dette tidspunkt
boede Toftagervej 1. Næste ejer af 17c blev herefter "sergenten" Niels Peter Jensen Høgh, som købte
matriklen i 1923 og boede her indtil sin død i 1933. Han var ugift og en tid havde han som husbe-
styrerinde Johanne, som siden blev gift med Søren Wittrup.
Sergenten havde hest og hestestalden var i en længe vest for beboelsen med hestefold på den nuv.
17c, den her omtalte, Hovedgaden 37, som i 1935 for sidste gang blev handlet sammen med beboel-
sen 17d, afhændet af sergentens arvinger til Carl Hedegaard Rasmussen.
Hedegaard byggede på grunden. Et hus i to etager med forretning i bunden og lejlighed ovenpå. Her
åbnede han cykelforretning med salg af cigarer, tobak mm. Det "halve hus, 17d, solgte han i 1936 -
købesum 1000, kr.

1964 overtog en søn og svigerdatter butikken og byggede den om til en egentlig købmandsforretning.
Igen i 1976 og 1980 blev der bygget om.
I 1991 blev forretningen lejet ud indtil den i 1994 led samme skæbne som Brugsen 10 år før - bu-
tiksdøden. Huset blev solgt og andre har derefter haft planer og forgæves forsøgt at anvende forret-
ningen til dens oprindelige formål. Men løbet er kørt.
Herefter stod huset der med sine skilte, og minder - sammen med Brugsen som genbo - om en tid,
hvor landsbyen havde nok i sig selv, indtil nedrivningen i 



Adresse: Hovedgaden 38-40

Matrikel 1g og 1i

Bygget/ombygget 1880
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Bygget på en del af den plads, som var foran den gamle, nedbrændte præstegård, måske en del af
det såkaldte "Planteland". Oprindelig med beboelse mod øst og med værksted i den vestlige ende.

I 1858, ca 2 år efter branden blev hele grunden købt på auktion af Søren Pedersen. Han kom fra
Vester Alling udflyttere, som søn af gårdfæster Peder Nielsen og Maren Andersdatter. Han fik senere
tilnavnet Havmand. I Folketællingen 1860 står han som husejer og høker. Bopælen ukendt
Hvorvidt det er ham, der har sat hus på grundene hhv. Hovedgaden 36 og 38 vides ikke, ligesom
det som nævnt er usikkert, hvor han og familien var bosat fra giftermålet i 1854 indtil huset her
blev bygget.
Han døde 1883, så huset på Hovedgaden 36 kan evt. allerede være bygget på dette tidspunkt og
ikke, som opgivet andetsteds, i 1885. Noget kunne tyde på, at hans enke Ane Sørensdatter blev bo-
ende der til sin død i 1994, idet der i den mellemliggende tid ikke er læst skøde på Hovedgaden 36.
Ane Sørensdatter var født i Øster Alling som datter af Søren Chr. Espensen og Maren Frandsdatter,
men tilsyneladende opvokset hos sin morbrorder Søren Frandsen og dennes kone Else Marie Jør-
gensdatter, som ellers var barnløse.

Den del af grunden, som får matr. nr. 1c, 1k og 1L og hvor huset Engdraget 1 senere blev bygget,
var i 1880 blevet solgt til Anton Birk, mens den anden del, nemlig grunden her, matr.1g og senere
tillige matr.1i, blev solgt fra i 1886/87, altså efter Søren's død. Køber var Carl Jensen (antagelig
Carl Jensen Møller, søn af smeden Jens Pedersen Møller. Han solgte allerede året efter til sin kusi-
nes mand snedker Christen Smidt Pedersen. Kusinen var Maren Nielsen Bech datter af Bodil Pe-
dersdatter og Niels Olesen og dermed søsterdatter til smeden.
Christen Smidt Pedersen var fra Hejlskov, han og Maren var blevet gift i 1888, de fik to børn, Kri-
stiane og Bolette. Da pigerne var hhv. 6 og 3½ år døde deres far, kun 31 år gammel og mindre end
et halvt år efter døde også deres mor, 32 år gl. Hvor pigerne derefter fik ophold vides ikke, men de
er begge døde i 30 års alderen og begge blev begravet i Øster Alling

Maren fik i 1894/95 skøde læst på Hovedgaden 36 samt på matr. nr. 14f, en mark på Skovsminde-
vej. Hun døde dog året efter og skødet overgik til hendes bror Peder Nielsen Bech.

Samme år (1894/95) blev huset her på nr. 38 solgt til snedker Martin Severin Rasmussen, søn af
husmand Rasmus Rasmussen og Inger Marie Sørensdatter, Lemmer. Han var 1895 blevet viet til
pigen Abelone Pedersen, (kaldet Lone) en datter af grd. P. Chr. Pedersen og Mariane Nielsen, V. Al-
ling Mark.
Martin og Lone fik 8 børn, den ældste f. i 1896 og den yngste i 1913.
Omkring 1945 fik sønnen Ingvor skøde på huset og nogle få år senere blev den vestlige ende, hvor
der hidtil havde været værksted, lavet om til beboelse.
I 1920erne havde hans bror Karl haft cykelforretning/værksted der; det flyttede han senere over på
modsatte side af gaden til nr. 39, som han fik skøde på i 1930.
Ingvor og hans familie havde fra 1938 til 1949 boet på naboejendommen, som han bestyrede for
ejeren, uddeler Kr. Rasmussen.
Martin Severin Rasmussen og senere Lone var ringer og graver ved Øster Alling kirke fra 1923 til
1943. De blev afløst af Nanna og Niels Hansen, og de blev de første i lejligheden Hovedgaden 38,
som netop var ombygget fra værksted.                                                           fortsættes næste side



Adresse: Hovedgaden 39-41

Matrikel 20a 20b

Bygget/ombygget nedrevet omkr. 1993

Anvendelse: Parkeringsplads
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Lone og Martin nåede at fejre diamantbryllup. (Se under personer) De døde begge 85 år gl. i hhv.
1957 og 58.
Foruden huset her, havde Martin i 1928 købt grunden matr. nr. 1ap, Hovedgaden 45, den blev i
1943 solgt til sønnen Ingvor, som i 1967 byggede hus på grunden.
Også 3. generation har boet her i nr. 38. I årene 1960-63 boede Herdis og Kurt Hedegaard (søn af
Ingvor) i den vestlige ende.
Desuden nævnes Dorthe og Andreas Andersen, som beboere, men tidspunktet kendes ikke. Ander-
sen var bestyrer på mejeriet fra 1944 til 1965.
I den lokale vejviser 1985/86 ses, at østenden er beboet af L. Sørensen og T. Nielsen, mens det i ve-
stenden er K. Andersen og B. J. Jensen, der har adresse: i det 100 år gamle hus på Hovedgaden.

Første gang dette hus ses handlet som hhv. 20a og 20b - parcel af 20, er 1880 (20a) og 1903 (20b).
Ved folketællingen 1787 er huset fæstet af hyrden Niels Christensen, 42 år gl. og gift med Ytte
Jensdatter, 43 år. En af dem har været gift tidligere, da der ved 2 af de fire børn (tre drenge og en
pige) står "af 1. ægteskab" og ved de to andre "af 2. ægteskab".
Der er desuden en 17 årig tjenestepige.
Næste folketælling er i 1801. Da var der en ny familie i huset og fæsteren kaldes "husmand med
jord". Hans navn var Rasmus Nielsen, han var 58 år og gift med den 30 årige Ane Margrethe. De
havde tre børn, hvoraf datteren Zidsel Jensdatter senere blev bedstemor til sognefoged Peder Laur-
sen, som var fæster eller ejer af gården Ådalsvej 3, da den gik op i luer sammen med præstegården.
Næste fæstehusmand var også en Rasmus, men med efternavnet Jensen Harboe. Han var 58 år og
gift med Kirsten Frandsdatter 52 år og født i Hørning. Der var to halvstore børn samt en 6 årig
dreng, hvis mor betalte for hans pleje.
Rasmus døde 1837 og ved næste folketælling i 1840 forsørges Kirsten af sønnen Jens Christian
Rasmussen, som var væver og endnu ugift. Plejesønnen, Søren Mogensen boede der stadig, men var
kommet under Randers fattigvæsen.
Tre år senere blev Jens Christian gift. Konen var den jævnaldrene Mette Kirstine Sørensdatter fra
Randers.(1845 var de begge 29 år) De havde en plejedatter på 14 år, Johanne Marie Andersdatter
og i huset boede tillige Mettes forældre, kludehandler Søren Andersen og Ane Marie Rasmusdatter.
Desuden boede som inderste endnu Jens' mor Kirsten Frandsdatter og hans bror den 26 årige
ugifte Anders Rasmussen. Altså hele familien samlet under samme tag.
På dette tidspunkt må det formodes at huset er delt i to lejligheder.
De to ældre damer, Ane Marie og Kirsten, døde med to års mellemrum 1845 og 47 og Anders i
1852. Til gengæld kom der små børn i huset; ialt 8 børn blev født, men ikke alle blev voksne. I 1860
boede Jens Christians bror stadig i huset, og forsørges af Randers fattigvæsen. bemærk *)
I 1880 blev 20 a solgt til Rasmus Jensen, som antages at være en søn af Jens Christian og Mette.
Han var væver som sin far og blev 1884 gift med Ane Kirstine Andersen fra Ring. De fik tilsynela-
dende ingen børn, og da Rasmus døde som den sidste i 1915 var det hans søskende som arvede
den del af huset.
Det blev derefter solgt til Maren Rasmussen, hvis arvinger i 1920 solgte det til Ane Kirstine Hansen.
Præcist hvem disse to damer var, vides ikke på nuværende tidspunkt. Men sidstnævnte døde 1952
og derefter købtes huset af Niels Hansen, som i mage år var ringer og graver ved Øster- og Vester
Alling kirker.                                                                                                    fortsættes næste side
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Matr. nr. 20b handledes første gang selvstændigt i 1903, købt af møllersvend Jens Dyrholm Jensen
Møller, som var gift med Jensine Petrine Nielsen. Hvor de havde boet før er pt. usikert, men alle
børnene er født i Øster Alling sogn.
Sønnen Axel overtog skødet ved faderens død i 1929 og solgte derpå til Carl Hedegaard Rasmussen,
som i 1936 igen solgte til Marius Jensen.
Lejligheden var i flere år lejet ud. Og der nævnes bl. a. en skrædder, omkr. 1947. Måske var det
ham, som de unge mænd efter sigende, betale en krone for at få renset og presset deres benklæder. 

I 1991 købte Sønderhald kommune hele huset med nedrivning for øje. Det blev i et par år lejet ud
inden det måtte vige pladsen for endnu en parkeringsplads.

(* Anders Rasmussens ”sagsbehandling” i fattigvæsenet findes i fattigprotokollen for Øster og Vester
Alling.
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Matrikel 8k
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Det sidste matr. nr. af gård nr. 8, som fra at være fæstegård indtil 1858 blev delt og jorden udstyk-
ket og tillagt i alt 4 gårde i årene 1858-1883-1903.
Af de tilbageværende 3 parceller D, I og K var 8i den oprindelige parcel med gårdens bygninger
mens 8k blev bebygget i 1914 og 8d ikke længere eksisterer.
I 1908 købte Ole Simonsen matr nr. 8, han solgte i 1914 8d og 8k til vognmand Mads Peter Simon-
sen, som byggede huset Hovedgaden 42. Han menes ikke at være i familie med Ole Simonsen.

Mads Simonsen var født i Ringsø hvor han også bosatte sig sammen med Laura Kristine Kristian-
sen, som han var blevet viet til i 1897. Hun var født i Assentoft. De fik 5 børn, hvoraf de 4 var født i
Ringsø. Den sidste kom til verden i maj 1908, og da var familien flyttet til Øster Alling, hvor Mads
havde købt gården "Skovsminde".
6 år senere, i 1914 fik han skøde på matr. 8k, og byggede hus og stor garage på grunden.
Mads Simonsen, som hidtil havde haft titel af Boelsmand, startede en vognmandsforretning, først
som en passagerrute til Randers med hestekøretøj, siden fik han en lastbil med jernhjul og senere
igen en lastbil med gummihjul, hvorpå der var plads til tre fremadstående kreaturer.
Efter Lauras død i 1915 giftede Mads sig igen i 1922 med Olga Kirstine Birch.

Huset og vognmandsforretningen blev senere overtaget og videreført af Sønnen Holger Simonsen og
hans hustru Karen. De blev gift i 1933.
Omtale af deres guldbryllup under ”Personer”

I 1992 samt en gang senere har huset skiftet ejere. Seneste handel 1999.
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Matrikel 35

Bygget/ombygget 1100`hundred tallet
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Kirken har navnet Skt. Karens Kirke.  Det ses på den ældste af de to sammenføjede præstetavler i
tårnrummet: Præsterækken ved Karens Kirke.  Øster Alling kirkes værnehelgen fra katolsk tid er
således Sancta Catarina = Skt. Karen, hvis helgendag er 25/11.

Øster Alling kirke er bygget på en bakke med vid udsigt over Allingådalen mod Gl. Estrup, måske
op af en gravhøj der toppede lidt sydøst for kirken. Forhøjningen kaldes Kosakhøjen, efter en kosak
i 1700-tallet blev begravet dér. Byens folk ville i lang tid efter ikke begraves ved højen, da kosakken
jo måtte være en hedning, der havde besmittet kirkens jord. For at bryde denne fordom valgte
provst Klæstrup (1782-98) højen til familiegravsted. Gravstederne og højen er siden sløjfet, og Min-
deplænen ligger nu hvor højen var.
Kirken blev bygget i 1100-tallet, i første omgang med kor og skib; ikke længe efter blev tårnet føjet
til. Det antages, at der på stedet tidligere har ligget en trækirke.

Våbenhuset er rejst omkring kvindernes indgang – norddøren. Normalt var det mændenes dør mod
syd, som blev bevaret, men her har man valgt den indgang, der vender mod byen. Ved bygningen af
våbenhuset måtte kvindedøren gøres bredere, så overliggeren blev for smal. Den blev muret ind i
siden af mandsindgangen ved lukningen af denne. Den lukkede mandsdør ses tydeligt på kirkens
sydside.
Vinduerne i kirken har fulgt tidens mode. I koret blev to små vinduer mod øst og nord muret til og
erstattet af et større vindue i sydsiden, men ved en restaurering i 1952 blev de to korvinduer igen
åbnet. Og i skibet var der oprindeligt to små rundbuede vinduer, såkaldte glugger. De blev efter re-
formationen erstattet af store vinduer, hvor dagslyset virkeligt kan trænge ind. De fire granitoverlig-
gere fra de gamle romanske vinduer findes stadig på kirkens grund.

I 13-1400-tallet fik kirken kamtakker på korets gavl og begge skibets gavle, i vest tre kamtakker i
hver side op mod tårnet. Det gamle bjælkeloft over koret blev savet ned, og i stedet kom den otte-
delte hvælving op. Da senere korets østmur truede med at skride ud, blev den forankret til gavlen
mellem kor og skib med jernankre. Ved samme lejlighed mistede koret igen sine kamtakker.

På et tidspunkt – man mener det var i 1500-tallet - styrtede den syd-sydvestlige del af tårnet sam-
men, efter sigende pga. et lynnedslag. Kamtakkerne sydligt på gavlen gik med og mangler stadig.
Oprindeligt fra tårnets opførelse er dog nordvinduet, hvor klokken hænger. På grund af dette vindue
med den dobbeltbuede overligger regnes Øster Alling Kirke til sløjfekirkerne. Adskillige kirker på
Randersegnen har sådanne overliggere, hvori der er udhugget en sløjfeagtig dekoration. Vinduet er
ikke helt oprindeligt: søjlen midt i vinduet er savet bort, så klokken blev synlig og der kunne ringes
nedefra. Nu er der automatisk ringning.
I våbenhuset står en runesten, som indtil 1856 var blevet benyttet som tærskelsten i indgangsdø-
ren, hvor den blev opdaget i 1627. Stenen skal i sin tid være hentet fra en høj i Oustrup. Inskriptio-
nen lyder: Thore rejste denne sten efter Fastulv Myge.

Fra det første stoleværk, som blev indsat efter reformationen, er kun to tilbage. Den ene, degnesto-
len, har adelsvåben på gavlen og er indsat i kirken omkring år 1550 af Knud Gyldenstjerne, Gl.
Estrup. Den står op af væggen ved orglet. Den anden del af det oprindelige stoleværk er bænken til
højre for indgangsdøren.
Det nye stoleværk er fra 1617; årstallet ses på en af gavlene. Den daværende kirkeejer Eske Broch,
lensmand på Dronningborg, har i sin dagbog for 1619 noteret: D. 23. marts drog jeg til Østeralling
om de stollestade. Stolegavlene bærer alle et monogram med bogstaverne IHS. Det kan tydes som:
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Jesus Hominum Salvator = Jesus menneskets frelser. Desuden bærer et par af bænkene forbogsta-
verne (sandsynligvis) på de personer, som har haft hævd på at sidde i dem.

Størstedelen af kalkmalerierne er fra reformationens indførelsestid 1530-40. På malerierne til ven-
stre for korbuen ses et billede af den korsfæstede; det er omgivet af ranker og fint indrammet. På
nordvæggen er fire felter med ranker og blomsterornamenter, hvor bl.a. et par blade bliver til men-
neskehoveder, der symboliserer forår og efterår.
På samme væg, nærmere døren, ses øverst: lidelseshistorien, Jesu bøn i Gethsemane (dårligt beva-
ret), og hans fremstilling for Pilatus med baggrund af en middelalderbys kirker og tårne. Forneden
vises nedtagelsen fra korset, gravlægningen og Maria med sin døde søn samt en kirke med løgkup-
pel. Der er ældre kalkmalerier i korets hvælving samt i våbenhuset. Disse menes at stamme fra om-
kring år 1500, så våbenhuset må have eksisteret allerede ved reformationen.

Kalkmalerierne blev overkalket efter reformationen men fremdraget igen i 1880’erne. De blev re-
staureret i 1952 og atter renset i 1980 af Olaf Hellvik, Vester Alling.

Døbefonten er af svær granit og stod oprindeligt nederst i skibet nær indgangene. På fontskålen er
udhugget tre løver med tungen langt ude af halsen, svære haleduske og skarpe kløer. Tre menne-
ske-ansigter er anbragt mellem dem. Den ene af løverne er ved at sluge en mand.  Døbefontens fod
er i en anden stil end skålen. Der blev da også (i 1965) fundet en gammel fontfod, stammende fra et
læs haveaffald fra den gamle præstegård, som blev nedrevet i 1948. Foden er stærkt beskadiget og
måske derfor sat ud af kirken. På dén er udhugget bl.a. en hest, en fugl samt en løve, hvis hoved
har lighed med løvehovederne på fontskålen.
Prædikestolen bærer datoen for dens indsættelse på øverste skriftbånd, hvor der står (oversat) Et er
fornødent – Maria har valgt den gode del – 1590, 3. jan. På nederste skriftbånd står efter sognepræ-
stens forslag i 1952: Kom hviledagen i hu, at du holder den hellig. På lydhimlens udvendige frise
lyder den reliefskårne indskrift: Af diendes og spædes mund har du grundlagt en magt til værn
imod dine fjender, for at standse de hadefulde og hævngerrige. Salme 8, Herrens år 1610. Stolen
har stået et stykke fra korvæggen (opgang langs sydvæggen), men er flyttet tilbage til hjørnet.

De to lysekroner over midtergangen er anskaffet efter indsamling blandt sognets beboere omkr.
1952. Mellem lysekronerne hænger et skib, en korvet, der bærer navnet Klara. Skibet er skænket af
slægtninge til maskinmester Laurs Laursen Salling til minde om hans indsats for de allierede under
2. Verdenskrig og i Koreakrigen. Han var født på Ringsø i 1879, døde i San Francisco i 1964 og blev
begravet på kirkegården i Øster Alling.
Altertavlen er af fyrretræ og ser ud til at være fra samme tid og værksted som prædikestolen.  Den
er stærkt ændret gennem tiderne. Ved kirkens restaurering i 1952 genfandt man et korsfæstelses-
maleri fra 1854, som dækkede et ældre og ringere ditto. I sidefelterne genfandt man nadverens ind-
stiftelsesord fra 1793 – om brødet i den nordre, om kalken i den søndre fløj. Indskriften på
fodfelterne blev uændrede, mens topfelterne efter forslag fra pastor Martin Krog fik disse skriftord:
Død, hvor er din sejr?  – Det er fuldbragt!  – Død, hvor er din brod?
Menighedsrådet overvejede i 2015 om altertavlen kunne placeres et andet sted i kirken, hvorved
vinduet mod øst kunne fritlægges. Nationalmuseet blev spurgt, og de gjorde opmærksom på, at
Øster Alling Kirke har usædvanligt mange fornemme inventarstykker fra den tidligste lutheranske
tid og konkluderer: .. når det gælder et så helstøbt kirkerum som i Øster Alling, vil det være ual-
mindeligt synd overhovedet at forsøge sig med en flytning af altertavlen. Det rum, der står i dag, har
ikke sin lige nogen steder. Det har en helt egen karakter og en helt egen sjæl. Menighedsrådet har
sat planerne i bero.
Altersølvet, kalk og disk, er fra 1600-tallet, og de to store messingstager er fra omkring år 1600.
Den ældste, og en del af de nyere alterduge, er syet af Kirstine Møller, Oustrup. Skånedugen er syet
af Magda Skov, Øster Alling.
Alterskranken var før 1952 af træ. Den nye af smedejern og glas er fremstillet af daværende smede-
mester Kirk Thøgersen.
I tårnrummet står orglet, der er et Bruno Christensen Orgel fra 1989. Orglet har 8 stemmer.

Kirkegården ligger omgivet af et smukt og meget gammelt stengærde. I 2015 blev det nødvendigt at
sætte en del af gærdet om. Det blev gjort med stor omhu, og der er nu et smukt kirkegårdsdige hele
vejen rundt, der står stabilt og godt.

I kirkegårdens nordvestlige hjørne ligger graverhuset. I 2013 blev det om- og tilbygget, så der nu er
kontor for graveren, badefaciliteter og redskabsrum mod nord. I den afdeling der vender mod syd
ud mod kirkegården er der et møderum til menighedsrådet samt handicapvenligt toilet i gavlen.
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Anvendelse: Parkering
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Den gamle landsbysmedie.
Hvornår den første smed boede her ved vi ikke, men ved folketællingen 1787 hedder han Jens Rasmussen,
han er 68 år og gift med Mette Christensdatter på 66 og der er en søn, Rasmus Jensen 30 år og "arvtager" til
smedejobbet. I husstanden er også en lille pige, smedens datter-datter, Mette Marie Hansdatter. Det eneste vi
ved om hende er, at faderen hed Hans - iflg. hendes efternavn.
Sønnen Rasmus blev gift med Inger Jensdatter og i 1801 har de to små børn Mette og Ane. Det gamle smede-
par bor i huset og nyder almisse af sognet.
Rasmus Jensen døde i 1819, og Inger blev boende som inderste hos den nye smedefamilie, som var Peder Jen-
sen Møller, født 1794 i Læsten og fhv. herregårdssmed på Løvenholm. Hans kone, Bodil Catrine Andersdatter
var født i Auning 1795. De fik 6 børn hvoraf de to døde som små.
I flere generationer fremover gik bestillingen som smed herefter i arv fra far til søn, hvilket en artikel fra Lokal-
historisk årsskrift 2003 levende beretter om. Artiklen findes i afsnittet med erindringer. Link nederst på denne
side.

Som indsidder var i 1840 en 47 årig ugift kone, Ane Nielsdatter som levede af dagleje og spind. I 1845 var det
hyrden Peder Jensen, 64 år og født i Vester Alling og hans kone Ane Marie Nielsdatter, 62 år og ligeledes fra
Vester Alling. Desuden boede der hos familien en smedesvend Frederik Julius Chr. Christensen, 37 år og født i
Underup, Skanderborg amt.
1850 Var smeden ugift. Jens Pedersen Møller og to søstre boede sammen med moderen Bodil Catrine, en ugift
skrædderlærlingske Johanne Margrethe Sørensdatter og en tjenestepige fra Lime, Kirsten Marie Knudsdatter,
10 år gammel. Om moderen står der: Bysmedenke husmoder, lever af sin jordlod. Den jordlod må være 19 b,
som er beliggende ude i den østre ende af byen, i 1865 solgt og i dag en del af "genforeningspladsen". Smedens
to søstre var hhv. skrædderpige og vævepige. Som indsiddere boede stadig hyrden og hans kone.

Jens Pedersen Møller blev gift 1853 med Mette Kirstine Pedersdatter fra Auning og efter hendes død i 1872 gif-
tede han sig med Ane Marie Poulsen fra Andi Mark. En stor børneflok voksede i disse år op i smedens hus. Det
blev Poul Jensen Møller, født 1874, som efter et ophold på Landbohøjskolens ride- og beslagskole overtog
smedjen efter sin far i 1898.

Efter at smedjen var blevet flyttet ud på matr. nr. 6e, Hovedgaden 10, blev det gamle hus for første gang solgt
som andet end smedens hus. I 1903 købte Anders Jensen Høgh stedet, han var slagter og som sådan virkede
han der i en del år.

1935 blev huset solgt til Folmer Hornbæk, som også var slagter og som havde det indtil det i 1942 blev købt af
Kristen Sørensen. Denne solgte året efter videre til Ejner Amorsen Jørgensen, en bror til Jørgen Amorsen, Ho-
vedgaden 36.
Om Folmer Hornbæk fortæller Aa. H.: "Han var gift med Inger Høgh, (det var hendes barndomshjem) de havde
tre drenge, Anders Jens og Niels, jeg kom ofte derhen for at lege med dem og andre af byens børn. I december
måned var det særlig spændende, da slagtede Folmer grise. Landmændene kom kørende med dem og vi børn
stod i damp og iagttog hele processen - gris efter gis!
Folmer lavede dritler til mejeriet, det foregik i værkstedet, som lå helt oppe ved kirkegårdsmuren. I dette værk-
sted lavede vi drager".

Amorsen boede der i en halv snes år indtil 1954 da Peder Sigfred Pedersen blev ejer af huset. Han havde sine
forældre, Søren og Anne, boende hos sig indtil deres død sidst i 50erne. De havde hidtil boet på Knivhøjvej 8.
Næste køber og sidste beboer blev Knud Sørensen Kjeldsen, som købte huset i 1958 og 5 år senere solgte det
til kommunen som herefter lod huset nedrive og erstatte med en parkeringsplads.

En eng som i 1858, da smeden købte stedet af Gl.Estrup, fulgte med i handelen, blev solgt fra i 1943.



Adresse: Hovedgaden 44

Matrikel 9o

Bygget/ombygget 1959

Anvendelse: beboelse

49

Oprindelig jord til gården matr.nr 9, Toftagevej 1.
Sansynligvis bygget af Jens Kristian Svenningsen, som indtil slutningen af 1980erne-beg. af 90erne
havde installatørforretning på stedet.
Solgt til næstfølgende ejere sidst i 90erne.

Adresse: Hovedgaden 45

Matrikel 1ap

Bygget/ombygget 1968/1999

Anvendelse: beboelse

Bygget på jord fra præstegården.

Købt derfra i 1923 af J. Dyrholm Jensen Møller, som boede på matr. 20 (parkeringsplads øst)
Indtil der blev bygget hus på grunden har jorden været benyttet som "kolonihave"
1928 læses der skøde til snedker Martin Severin Rasmussen, som boede på Hovedgaden 38.
Han solgte i 1943 grunden til sin søn og svigerdatter Ingvor og Karen Hedegaard Rasmussen, som i
1967 byggede huset, og boede der indtil deres død i 1983 og 1989.
Ingvor var murer og var født i Øster Alling. Karen var født i Karlby. De havde fra 1938 til 1949 boet
på ejendommen Hovedgaden 36, som de bestyrede for ejeren, uddeler Kr. Rasmussen.
Omtrent samtidig med overtagelsen af grunden her, fik de skøde på huset Hovedgaden 38, der hid-
til havde været bolig og snedkerværksted og som nu blev bygget om til to lejligheder.

Huset solgt til uværende ejere omkr. 1994/95.



Adresse: Hovedgaden 46 (nr 48 tillagt grunden)

Matrikel 10f og 10g

Bygget/ombygget 1942/1979

Anvendelse: beboelse

50

Oprindelig jord til gård nr. 10, som i 1868 blev solgt af Gl. Estrup til fæstebonden Henrik Christen-
sen.
Da de første af grundene her på Hovedgaden blev udstykket fra gården, var ejeren P. A. Murmann.
Han havde den fra 1918 indtil sin død i 1944.

Matr. 10f blev solgt i 1942 og køber var Else og Peter Villy Thomsen, som opførte et lille træhus på
grunden, det blev i 1946 solgt videre til Anna og Peter Hedegaard Rasmussen, som boede i huset
Hovedgaden 51 hvor Peter i 1942 havde bygget værksted på nabogrunden (Hovedgaden 49).
Peter H. R. udbyggede og renoverede i 1946 huset på 10f og som de første lejere i det kom Søren Pe-
dersen fra Oustrup med sin familie. Han blev mælkemand i byen.
Senere lejere var snedkersvend Ejvind Brændstrup, hans kone Ruth og deres datter Tove.

Nuv. ejere siden 1975.
2004 købtes nabogrunden matr. 10g ind til. Den var, ligeledes i 1942, blevet solgt til Carl Hedegaard
Rasmussen (bror til Peter) og har aldrig været bebygget.

Adresse: Hovedgaden 47

Matrikel 1aq

Bygget/ombygget 1957

Anvendelse: beboelse

Bygget på præstegårdsjord.

Grunden solgt første gang i 1923, køber var skrædder Jakob Vittrup Sørensen, som boede Vangen 2.
Sandsynligvis anvendt som "kolonihave".

Der blev bygget på grunden omkr. 1957 og bygherren var Sofus Jensen, som var gift med Marie. De
havde 5 børn og familien flyttede siden til Fløjstrup.
Huset blev overtaget af Johannes fra Sorvad og har siden skiftet beboere og ejere med jævne mel-
lemrum.



Adresse: Hovedgaden 49

Matrikel 1 ba

Bygget/ombygget 1942/1977

Anvendelse: beboelse

51

Jord fra præstegården.

Dette hus blev oprindelig bygget som tømrerværksted. Bygherren var Peter Hedegaard Rasmussen,
søn af snedker Martin H. R. i Hovedgaden 38. Her havde han hidtil haft sit værksted.
Peter var i 1929 blevet gift i Tranebjerg kirke på Samsø. Bruden var Marie Anna, født i Pillemark i
1899. Peter var født i Øster Alling 1896.
Peter var tømrer og bygningssnedker og havde bygget huset på nabogrunden, Hovedgaden 51, hvor
familien boede indtil 1959.

I 1967 blev huset købt af tømrer J. Vestergaard Sørensen, og det blev i 1976 ombygget til beboelse
med værksted.

Peter og Anna flyttede i 1959 over på modsatte side af gaden, hvor Peter havde bygget huset Hoved-
gaden 50.
Peter og Anna fik to børn, Aase i 1929 og Gunnar i 1931 - han døde som 3 årig.

Adresse: Hovedgaden 50

Matrikel 10h

Bygget/ombygget 1959

Anvendelse: beboelse

Oprindelig jord til gård nr. 10, som i 1868 blev solgt af Gl. Estrup til fæstebonden Henrik Christen-
sen.

Da de første af grundene her på Hovedgaden blev udstykket fra gården, var dens ejer P. A. Mur-
mann. Han havde den fra 1918 indtil sin død i 1944.
To år senere hedder ejeren Anders Rohde og det er sikkert ham, som udstykker grunden her og
sælger den til Anna og Peter Hedegaard Rasmussen, som bygger hus i 1959 og flytter fra Hovedga-
den 51, hvor de havde boet siden de blev gift i 1929.
Peter var snedker og havde i 1942 bygget værksted på grunden Hovedgaden 49. Før den tid havde
han haft værksted i halvdelen af forældrenes hus på Hovedgaden 38. Hans forældre var Lone og
Martin Severin Hedegaard Rasmussen
Efter Peter og Anna's død blev huset solgt.
Ifølge vejviseren for Sønderhald 1985/86 hedder husets beboer på dette tidspunkt M.A. Rasmus-
sen. Et par år senere bskiftede det ejere igen.



Adresse Hovedgaden 50A ”Vestergård”

Matrikel 10b

Bygget/ombygget 1880/1976

Anvendelse: Beboelse, tidl. landbrug

52

På det ældste kort, 1790, gård nr. 11.
Det var meningen, at den skulle have været flyttet ud af byen omkr. 1800, men gårdmanden var
ikke rigtig glad for det; det hedder i et dokument fra den tid:"...men da bemeldte Poul Pedersen er
en gammel Mand og har en ældre meget svagelig Kone, ønskede han at maatte undgaae at flytte..."
Poul Pedersen var f. 1725, hans kone, Kirsten Sørensdatter f. 1704.
I 1801 hed gårdens fæster Rasmus Jensen Vestergaard, han var gift med Maren Christensdatter og
en af deres døtre Christiane Rasmusdatter blev gift med Henrik Christensen, som blev den sidste
fæstebonde på gården. Han købte den af Gl. Estrup i 1868. Christiane var enke efter Christen Sø-
rensen Schmidt, som var død i 1849
Henrik var f. i Fløjstrup i 1823.
Omkr.1873 købte Rasmus Chr. Vestergaard, søn af Christianes første ægteskab, matr. nr, 10b m.fl.
Det er endnu uvist, om det var hele gården eller blot en eng, da jorden til Kæragergård først udstyk-
kes senere som nr 10a, og da både Henrik Christensen og Rasmus Chr. Vestergård ifølge folketæl-
lingen 1890 begge var gårdmænd.
I 1908 solgtes gården til Niels P. Jensen, søn fra "Bjerregård", 48 år og gift med Frederikke Alexan-
dersen.
Inden da, i 1897, var jorden øst for byen blevet skilt fra til Kæragergård.

Citeret fra bogen om Randers amt 1948:
"VESTERGAARD", Ø. Alling pr. Auning, ejes af Gaardejer Anders Rohde, der er født 1908 i Nørre
Virum som Søn af Marie og Berthel Rohde. Han overtog Ejendommen 15/3 1946 efter Gaardejer
Peder Murman, der havde haft den fra 1918. Arealet er paa 30 Tdr. Land, bestaaende af 17 1/2
Tdr. Land Mark, 12 Tdr. Land Eng samt 1/2 Td. Land Gaardsplads og Have.
Jorden dyrkes i 8 Marksdrift, og Boniteten er alm. god Muldjord.
Den normale Besætning er paa 2 jydske Heste, 10 Køer og 10 Ungkreaturer af R. d. M. samt 10
Svin.
"Vestergaard" er en ældre Gaard, der ligger i den vestlige Del af Byen. Den er firelænget med et Par
Udhuse og er godt besat med Maskiner og Redskaber. Gaarden har eget Vandværk.
Anders Rohde er ugift. Før "Vestergaard" havde han i 7 Aar ejet en Gaard paa Udby Mark ved Ør-
sted. Matr. Nr. l0 b m. fl. Ejendomsskyld: 23.800
citat slut.

Niels Arne Jørgensen købte Vestergaard i 1957 af Niels Thun Madsen, som havde været der i 7 år,
og igen før ham hed ejeren Maarup, dog kun i en periode på omkring 2 år.
Murmann, som nævnes i bogen, overtog gården i 1918. Han døde i 1944, og iflg. tinglysningen, sæl-
ger enken til Kr. Kristensen, der straks efter må have solgt videre til nævnte Anders Rohde.

Niels Arne Jørgensen renoverede gården kraftigt. De tre gamle længer blev revet ned, og ersattet
med nye. Den ældste af de gamle længer lå mod syd, længst op mod vejen; den var med bindings-
værk og stråtag, og porten ind til gårdspladsen var så lav, at kun meget små kornlæs kunne
komme igennem der. Gården er stadig firelænget, men den sydlige længe er trukket noget mod vest,
så der er frit udsyn fra gårdspladsen til vejen, og omvendt.

Niels Arnes erindringer findes under ”Personer”



Adresse: Hovedgaden 51

Matrikel 1ar

Bygget/ombygget 1928/1983

Anvendelse: beboelse

53

Huset blev bygget af Peter Hedegaard Rasmussen. Han købte i 1928 grunden af sin far snedker
Martin S. Rasmussen, Hovedgaden 38, som havde haft den siden 1923
Jorden var udstykket fra præstegården, og disse ialt 4 grunde (Hovedgaden 45, 47, 49 og 51) havde
siden udstykningen været anvendt som haver.
Peter var tømrer og bygningssnedker og havde i begyndelsen værksted i halvdelen forældrenes hus.
I 1942 byggede han stort værksted på nabogrunden matr. 1ab.
I 1959 flyttede familien i nyt parcelhus, som Peter havde bygget på modsatte side af gaden, Hoved-
gaden 50.

Peter og Marie Anna var i 1929 blevet gift i Tranebjerg kirke på Samsø. Bruden var født i Pillemark i
1899. Peter var født i Øster Alling 1896. De fik to børn, Aase i 1929 og Gunnar i 1931 - han døde
som 3 årig.

Huset blev i 1959 solgt til Mathilde og Anders Jørgensen; senere til deres datter, samt endnu en
ejer inden de nuv. ejere overtog huset.



Adresse: Hovedgaden 52

Matrikel 10p

Bygget/ombygget 1961

Anvendelse: beboelse

54

Om dette hus siger Niels Arne Jørgensen i sine erindringer: 
"I 1961 solgte jeg en byggegrund til mine forældre og de byggede huset på Hovedgaden 52, som jeg
så selv overtog ved deres bortgang i 1990."

Følgende er fra et avisudklip omkr. 1982:
" Et af Øster Allings ældste ægtepar, to højt respekterede borgere, Petra og Marius Jørgensen, Ho-
vedgaden 50, fejrer i morgen diamantbryllup.
Da de giftede sig for 60 år siden, startede de ved landbruget, som de havde haft deres opvækst ved,
og de drev i en lang årrække en landejendom på Vester Alling Mark. Her skabte de en god og møn-
sterværdig bedrift og et godt hjem for børneflokken.
Petra og Marius Jørgensen hjalp hinanden med alt arbejde ude og inde, og efterhånden som bør-
nene voksede til, gav de også et nap med, så det var et rigtigt familiebrug, som blev en pryd for
egnen.
For en snes år siden afstod de gården til sønnen Egon Jørgensen og flyttede til Øster Alling, hvor de
byggede det hus, som de stadig bor i, og hvor der øves stor gæstfrihed.
Petra Jørgensen er nu 84 år og hendes mand 87, og de er begge ualmindelig raske, rørige og ånds-
friske og følger interesseret med i alt, hvad der foregår omkring dem.
Marius Jørgensen har desværre et svært handicap, idet han næsten er blind, men han færdes alli-
gevel meget ude og savner aldrig kontakt med andre mennesker.
En af sønnerne har i mange år været farmer i Amerika, og han besøger jævnlig sine forældre og sen-
der også hyppigt indtalte bånd hjem.
Petra Jørgensen får megen tid til at gå med at fremstille fine håndarbejder."

Siden 1990 har huset været udlejet.



Adresse: Hovedgaden 53

Matrikel 9r

Bygget/ombygget 1968/1974

Anvendelse: beboelse

55

Oprindelig jord til gården matr. nr. 9, som omkring 1860 blev købt af Peter Andersen, der indtil da
havde haft den i fæste under Gl. Estrup.

Bygget af Jørgen og Alice Vestergaard.
i 1976 solgt til Lise og Steen Bjerre.
Omkr. 1990 solgt til nuv. ejere.v

Oprindelig jord til gård nr. 10, som i 1868 blev solgt af Gl. Estrup til fæstebonden Henrik Christensen.

Da de første af grundene her på Hovedgaden blev udstykket fra gården, var dens ejer P. A. Mur-
mann. Han havde den fra 1918 indtil sin død i 1944.
To år senere hedder ejeren Anders Rohde og det er sikkert ham, som udstykker grunden her og
sælger den til Johanne og Niels Pedersen, som har bygget huset.
Solgt til nuv. ejer i 2002.

Oprindelig jord til gård nr. 10, som i 1868 blev solgt af Gl. Estrup til fæstebonden Henrik Christensen.

Bygget af Ane og Ejner Jacobsen

Adresse: Hovedgaden 54

Matrikel 10i

Bygget/ombygget 1945

Anvendelse: beboelse

Adresse: Hovedgaden 56

Matrikel 10k

Bygget/ombygget 1963

Anvendelse: beboelse



Adresse: Hovedgaden 58

Matrikel 10L

Bygget/ombygget 1948

Anvendelse: beboelse

56

Oprindelig jord til gård nr. 10, som i 1868 blev solgt af Gl. Estrup til fæstebonden Henrik Christensen.

Da de første af grundene her på Hovedgaden blev udstykket fra gården, var dens ejer P. A. Mur-
mann. Han havde den fra 1918 indtil sin død i 1944.
To år senere hedder ejeren Anders Rohde og det er sikkert ham, som udstykker grunden her og
sælger den.

Huset bygget af Frida og Charlo Sørensen, som boede der indtil omkr. 1970.
Næste ejere 1972-83 Bertelsen. Handlet igen omkr. 1996

Oprindelig jord til gården matr. nr. 9, som omkring 1860 blev købt af Peter Andersen, der indtil da
havde haft den i fæste under Gl. Estrup.

Bygget af Kirsten og Karl Markmann Jensen.
Solgt omkr. 1995/97.

Oprindelig jord til gård nr. 10, som i 1868 blev solgt af Gl. Estrup til fæstebonden Henrik Christensen.

Huset bygget af Margrethe og Børge Jørgensen.
Solgt til nuv. ejere omkr. 1997

Adresse: Hovedgaden 59

Matrikel 9z

Bygget/ombygget 1980

Anvendelse: beboelse

Adresse: Hovedgaden 60

Matrikel 10m

Bygget/ombygget 1958

Anvendelse: beboelse



Adresse: Hovedgaden 61

Matrikel 9y

Bygget/ombygget 1986

Anvendelse: beboelse

57

Oprindelig jord til gården matr. nr. 9, som omkring 1860 blev købt af Peter Andersen, der indtil da
havde haft den i fæste under Gl. Estrup.

På en lille matrikel - nr. 9c, på hjørnet Hovedgaden/Firhøjevej lå indtil 1901 byens fattighus. Der er
to teorier omkring dets forsvinden. Den ene siger, at huset væltede i en vinterstorm ved juletid i
1901, mens den anden siger, at huset - et lille hvidt hus - brændte omkring 1909. Der siges, at
branden vist nok var påsat af beboeren, for selv om det skete i tordenvejr, havde han i forvejen ud-
talt sig om, at det ville ske den dag, og han havde også fået alt indboet ud. I 1906 havde Niels Jen-
sen Christensen købt huset.

Jorden heromkring blev i 1978 købt af Vagn Jensen, Bækkehede og solgt videre til industrigrunde,
bl. a. denne matr. hvor der blev bygget beboelse og værksted af nuv. ejere Birgith Jensen og Poul
Erik Schnoor. "Øster Alling Autoværksted" Hovedgaden 63

1863
Den 19 Januar var Sogneforstan-
derskabet samlet hos Formanden.
1. Der vedtoges valg paa en For-
mand, som atter blev A. Sørensen.
2. Til Sogneforstander valgtes Niels
Pedersen og Anders Højholt, til
Fattigforstander Jens
Chr. Pedersen og Jens Jensen
3. Det vedtoges at købe Grunden
til Fattighuset af Gaardmand Peter
Andersen i Øster Alling
for 12 Rdl. hvilke tolv Rigsdaler
bliver ham udbetalt i M?? og hvor-
for hans Underskrift tjener til
Kvittering. Det bestemtes, at
Grunden skal bestaa af ½ skp. (gamm.?) Maal
underskr. med ført pen Peder Andersen
4. Det vedtoges, at Murer Keld Jensen udfører Murarbejdet til det ny Fattighus, paa egen Kost
og eget Folkehold, for 80 Rdl. (som er 8 Rdl. for faget), hvilken Sum udbetales ham efterhaanden
som Arbejdet skrider frem, dog at der tilbageholdes 20 Rdl. indtil det endelige Syn.
At jeg har indgaaet ovenstaaende Akkord tilstaar Keld Jensen
5. Vedtoges at bruge 300 Sten til Skillerummene i det nævnte Fattighus, at lignes paa Hartkornet,
42 Sten pr. Tdr.
6. at Tømmer- og Snedkerarbejdet er akkorderet med Peter Andersen Tømrer i Vester Alling,
til 55 Rdl., hvorfor han leverer Vinduerne komplet af egne Materialer.
7. vedtoges at Brønden opsættes af brændte Sten, saa vidt de er at faa ved et af Teglværkerne
i nærheden, og de bestilles ved Anders Højholt



Næst efter Hovedgaden 64 fører en markvej ned til engen.
Huset, som har ligget her, ses første gang handlet i 1870,
men er sansynligvis ældre. Køber var Niels Gravesen. Han
var født 1837 i Virring sogn og gift med Karen Marie Mik-
kelsen fra Vester Alling. Niels ernærde sig som husmand
og trædrejer. Han og Karen Marie fik tre børn, hvoraf den
ældste døde som to årig. Karen Marie døde kun 34 år
gammel i 1879. Da var deres børn, to drenge, hhv. 9 og 2
år gamle. De fik efter deres fars død i 1909 adkomst og
skøde på huset, som de allerede i 1910-11 solgte videre til
Jørgen Christensen. Han beholdt ikke huset længe; året

efter solgte han til Niels Peder Jensen (Vestergaard).
Men tilbage til Jørgen Christensen; han var født 1864 i Fausing, gift med Mette Marie Kirstine Han-
sen, som ligeledes var født i Fausing (1867). De havde to døtre Marie og Berta og kom til Øster Al-
ling fra Auning i 1910. Familien flyttede fra Enghuset til Knivhøjvej og igen i 1913 ned på
Hovedgaden 4 i Øster Alling by.
Ovennævnte Niels Peder Jensen (Vestergaard) var født 1860 i ”Bjerregård”, som søn af Jens Chri-
stian Pedersen og Mette Marie Christensdatter. Han var ud af en meget stor søskendeflok, 11 helsø-
skende og 4 halvsøskende havde han. Han var gift med Frederikke Alexandersen fra Årslev og
sammen havde de 5 børn.
Familien har sansynligvis ikke boet i huset nede i engen, da Niels Peder allerede i 1908 havde købt
gården "Vestergård", matr.nr. 10b, Hovedgaden 50a. Fra 1912 sælges matr.nr. 27m tilsyneladende
hver gang sammen med denne gård, og huset er sansynligvis revet ned først eller i midten af 1900.

Adresse: Hovedgaden 64

Matrikel 10o

Bygget/ombygget 1963

Anvendelse: beboelse

58

Oprindelig jord til gård nr. 10, som i 1868 blev solgt af Gl. Estrup til fæstebonden Henrik Christensen.

Huset bygget af Ellen og Ekkart Bossow.
Nuv. ejere af samme familie

Adresse: Hovedgaden 62

Matrikel 10n

Bygget/ombygget 1915

Anvendelse: 

Oprindelig jord til gård nr. 10, som i 1868 blev solgt af Gl. Estrup til fæstebonden Henrik Christensen.
Bygget af Esther og Anker Jakobsen
Ny ejer i 1979.


