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Næringsliv og Institutioner i Øster Alling

Citeret fra danmarkshistorien.dk

Med vedtagelsen af Lov om Haandværks- og Fabrikdrift samt Handel og Be-
værtning m.m den 29. december 1857 gjorde Rigsdagen op med købstædernes
privilegier og håndværkerlavenes monopol. 
Loven kendes med det mere mundrette navn Næringsfrihedsloven og trådte i
kraft fra 1. april 1858, samt for en del af loven fra 1. januar 1862. 
Næringsfrihedsloven gjorde alle erhverv åbne for enhver og opløste hånd-
værkslavene, og der blev dermed som hovedprincip indført fri næring. 
Formålet var at skabe øget konkurrence og en mere liberalistisk samfunds-
økonomi uden de tidligere købstads- og lavsprivilegier. 
Købstæderne beholdt dog en rest af deres tidligere fordele i kraft af de så-
kaldte læbælter, der forbød handel i en radius af 1½ mil (godt 10 km) fra køb-
staden og eksisterede frem til 1920. 
Med loven blev en løfteparagraf fra Grundloven 5. juni 1849 om næringsfrihed
i Danmark indfriet.   

Siden middelalderen havde konge- og statsmagten søgt at fremme samfundets
økonomiske forhold ved at regulere erhvervslivet. Det skete blandt andet ved
at give købstæderne eneret på handel med varer fra oplandet. Bønderne måtte
derfor ifølge lovgivningen kun sælge deres varer på byens torv i forbindelse
med torvedage. Ligeledes blev håndværksfagene reguleret, så de gennem byer-
nes forskellige håndværkerlav fik monopol på udøvelse af deres fag. 
Fra middelalderen og frem til 1700-tallet var erhvervslivet statisk, hvorefter
den økonomiske samfundsudvikling nødvendiggjorde løbende lempelser i næ-
ringslovgivningen, som man kaldte de love, der regulerede erhvervslivet. 

Ordet ”næring” skal her forstås som indtægt, erhverv eller virksomhed. 

På de følgende sider omtales de erhverv, der har kunnet findes, at have eksi-
steret i Øster Alling gennem tiden.
Indholdet er fra den gamle hjemmeside, og opdatering er på nogle områder
ikke tilføjet.

På den herværende hjemmeside findes mere om institutionerne, om erhver-
vene, om deres udøvere og deres adresser under Erhverv og Institutioner

Der kan søges på siderne med Ctrl F



Erhverv: Bager/brødudsalg

eksisteret år 1904 - / 1950 -

Adresse på Hovedgaden 20 og 31
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Ifølge Brugsen's indkøbsprotokol er der i en periode fra 1904 til 1908 forhandlet bagerbrød i butik-
ken.
Således er der fra 1. april til sidst i oktober 1904 leveret 301 brød (rugbrød), 10 sigtebrød samt
småkager og tvebakker fra bageren.
Januar og februar 1906 er leverancen på 238 brød og 14 sigtebrød samt tvebakker og småkager.
1907 fra august og året ud 700 brød, 1 sigtebrød samt div. kager og tvebakker.
1908 fra 1. januar til 22. juni udgør leverancen 1329 brød foruden tvebakker, kager og småkager.

Årsagen til de sporadiske leveringer må tydes derhen, at der i disse år ikke har været bager i byen i
een sammenhængende periode.

I januar 1906 døde bagermester Jørgen Hansen 33 år gammel i Øster Alling. Han var født i Ødis og
blev begravet der. Hvornår han er kommet hertil vides ikke. Det fremgår ikke af tinglysningerne om
han har købt hus i byen.

I juni 1908 læses et skøde på matr.nr. 14, Hovedgaden 20. Køberen var bagermester N. L. Kasper-
sen. Måske er det ham, som allerede i august 1907 leverede brød til brugsen. Ved folketællingen
1911 bede familien Kaspersen endnu i Øster Alling. I 1912 overgik Hovedgaden 20 til en ny ejer.
Om Kaspersen i den mellemliggende tid stadig har været bager i byen, vides ikke.
Der er tilsyneladende ikke leveret brød til brugsen efter juni 1908.

Det næste bageri i Øster Alling blev på Hovedgaden 31. På denne matrikel - nr. 18- havde der hidtil
ligget et gammelt bindingsværkshus, hvis seneste ejere var Marius og Harry Andersen, som havde
fået skøde på det i 1945
1951 blev huset købt af Randers amts selvejende byggevirksomhed, nedbrudt og "Bageriet" bygget
på grunden (på Marshall lån). Det blev udlejet 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.
Bagermesteren var Kjær Laursen.

(Marshallhjælpen var en amerikansk økonomisk bistand til Europa 1948-51 på i alt 13 mia. dollar
til 16 lande, opkaldt efter George C. Marshall. Hjælpen skulle være med til at genopbygge Europa
efter 2. Verdenskrig.)



Erhverv: Barber/Frisør

eksisteret år: efter 1937, omkr. 1940-60
omkr. 1947, omkr. 1944-1959 og 1970-80
fra 2008 - 2018

Adresse på Hovedgaden 37, 16, 46, 30, 18 og
Ringvej 5, Birkebakken 4
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Ved at se på billederne fra henholdsvis præstens afskedsfest i 1914 og lærerens i 1928, kan det
konstateres, at de fleste kvinder i byen ikke havde brug for at gå til damefrisør. Deres hår var langt,
delt midt på hovedet med en lige skilning, glattet og samlet i nakken i en knold. Enkelte af kvin-
derne har mere fyldingt hår med fald eller let krøl, men det kan være naturligt krøl og de kunne
måske klare sig med en klipning. Man kunne også flette håret og sætte det op f. eks. som "ørevar-
mere".
Mændene derimod har skullet klippes og måske barberes af en som var kyndig i frisørfaget. Derfor
er det sandsynligt, at der har været en frisør i byen på et tidligere tidspunkt, end det vi kender til.

Den første frisør vi finder nævnt er Karl Hedegaard, som også havde cykelforretning, samt salg af
slik og tobak m.m. i butikken Hovedgaden 37.
Karl var søn af snedkeren Martin Severin Rasmussen i huset overfor, og her havde han tidligere
haft sin cykelforretning og/eller værksted.
Karl var født i 1902. I 1926 blev han gift med Anna og året efter fik de datteren Asta.
Det er uvist hvor længe Karl blev ved med at klippe byens mandlige indbyggere.

I årene fra omkring 1940 til ca. 1960 havde byen endnu en frisør, Villy Hornbæk. Han boede Ho-
vedgaden 16, - "Bjerregård". Her havde hans far Søren Hornbæk en lille købmandshandel samt en
cykelforretning, som Villy senere overtog.
Villy byggede desuden huset Hovedgaden 18, hvor Sparekassen senere fik adresse. Måske er fade-
rens vareudvalg flyttet hertil, idet Villy omkr. 1950, da huset stod færdigt, en tid havde en slikbutik
på stedet.

Hovedgaden 30 blev i 1944 købt af Martin og Jenny Madsen. De solgte jorden fra og Martin blev
postbud. Jenny overtog i 1959 hvervet som bestyrer af telefoncentralen. Men inden da havde hun
været damefrisør i byen.
Mere om Jenny under TELEFONIST.

I huset Hovedgaden 46 boede omkring 1947 et ægtepar, Manden hed Villy Thomassen og havde
Øster Alling Taxa. Hans kone Else (?) var damefrisør, og de havde tidligere haft bopæl på Hovedga-
den 14.

Sparekassen flyttede ind i nr. 18 - den østlige ende - i 1960. I 1970 boede Karen og Johannes i hu-
sets vest-ende hvor Karen havde frisørsalon indtil omkr. 1980.

I de næste mere end 20 år var det ikke muligt at få håret klippet og krøllet i Øster Alling. Ligesom
alle indkøb efterhånden foregik i de større byer i nærheden, måtte man også finde sin frisør der.

Fra 2008 blev det igen muligt at "få krøllerne sat" lokalt, idet der i "dyrlægens hus" Ringvej 5 blev
indrettet frisørsalon - m/k. Den blev drevet deltids af Janni Hansen, som også havde/har en salon i
Århus.
I 2018 solgte Janni huset.
Derefter kunne og kan man komme til frisør på Birkebakken 4.



Erhverv: Bed & Breakfast

eksisteret siden 2008

Adresse på Skolebakken 2

Erhverv: Blikkenslager

eksisteret efter 1880 til før 1942

Adresse Lillegyden 4 m.fl adresser
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Indrettet i den gamle kommuneskole, som blev bygget i 1919. Her har tidligere været et reklame-
firma (skiltetrykkeri).

Firmaet er oprettet og drives af Anni Jensen og Søren Mogensen.

Der kendes kun navn på een blikkenslager i byen, og måske har der ikke været andre.

Hans navn var Jens Rasmussen.
Han var født 9-mar-1853 i Følle som søn af husmand Rasmus Jensen og Ane Kirstine Sørensdatter,
Følle, Bregnet sogn.
Familien kom til Øster Alling omkr. 1855. Faderen var væver. Jens Rasmussen blev i 1880 gift med
Maren Jensen. Hun var født i Øster Alling 28-mar-1856 som datter af væver Jens Christian Ras-
mussen og Mette Kirstine Sørensdatter. Hun var født i huset Hovedgaden 39.

Jens står som husmand ved sin vielse, det må derfor antages, at han har staret sin virksomhed
efter dette tidspunkt.
De fik en datter, der døde som 7 årig. Senere fik de en pleje- eller adoptivdatter. Jens døde 88 år
gammel i 1942. Maren i 1940 83 år gammel.

Fra omkr. 1908 til 1926 boede de i "Stossidommen", Lillegyden 4, senere flyttede de sandsynligvis
til Vangen 2, ligesom de evt. på et tidligere tidspunkt har boet Hovedgaden 35. (nabo til Lillegyden 4.)

Blikkenslagerfaget er ældgammelt. Selve navnet kommer fra pladeslåer og plattenslager. Faget hørte
til smedefaget men opstod allerede i middelalderen som selvstændigt fag.
Arbejdet bestod tidligere især af tilvirkning af tagrender/nedløbsrør, kander, lygter m.v. og materia-
let var hovedsagelig blik, men andre metaller var også i brug. Det vigtigste værktøj var pladesaks og
træhammer. Fra sidst i 1800 tallet er håndværket blevet hastigt mekaniseret.

Hvor Jens Rasmussen blev oplært vides ikke, men det kunne jo tænkes, at være i Auning.
Han benævnes blikkenslager så sent som i 1928, men det vides ikke, hvornår han har lagt hånd-
værket på hylden.



Erhverv: Broderi/Manufaktur/Modetøj

eksisteret år: omkr. 1926, 1940-50erne
omkring 2006-2009

Adresse på: Broderi Hovedgaden 4
”Gerdas Magasin” Hovedgaden 24
Mode- og dametøj Skovsmindevej 9
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Broderiforretning:
Huset på Hovedgaden 4 blev bygget ca. 1906. Bygherren var karetmagerens bror murermester
Anton Thaarsti Sørensen, som selv boede i huset indtil 1913. Efter endnu to ejere købte Jens Jen-
sen Bjerregaard huset i 1926. Han var mejerist, født i Øster Alling og var samme år blevet gift med
Agnes Marie Jensen fra Videbæk. De fik en datter Gudrun Marie.
Agnes Marie etablerede en broderiforretning i huset. Hvor omfattende og hvor længe forretningen
blev der, står hen i det uvisse.
I 1941 solgte de huset til Niels Pedersen og flyttede til Mørke, hvor Jens blev bestyrer af afholdsho-
tellet.

"Gerdas Magasin":
Efter at den nye kommuneskole var blevet bygget og taget i brug i 1919-20, gik der mange år før
kommunen solgte den gamle skole på Hovedgaden. Først i 1963 blev der læst skøde på den. Køber
var Kristian Bjerregaard. Han og hans kone Gerda havde dog i flere år boet i huset tillige med andre
lejere. Således boede i 1940ene i gavlværelset på 1. sal Aksel Dyrholm. I stuen til højre boede Lilly
og Ove Poulsen og til venstre Gerda og Kristian.
Kristian havde en radioforretning mens Gerda havde en manufaktur-forretning, i folkemunde kal-
det "Gerdas Magasin". Her kunne der købes undertøj, babytøj, skjorter og meget andet.
Der blev i årenes løb ændret på husets indretning og udseende, sådan var der på et tidspunkt ind-
gang i vestgavlen; senere fra gaden hvor der også var et par udstillingsvinduer. På et tidspunkt,
siges det, havde Kristian et fjernsyn udstillet således at folk kunne se TV ude fra gaden.
Kristian og Gerda har ry for at have været nogle meget sparsommelige folk. De havde helst ikke
penge liggende, så til tider kunne det knibe for Gerda at give tilbage, når kunderne ikke betalte med
"lige penge".
Forretningen eksisterede til op i 50erne.
Kristian døde 1976, Gerda vist nok i 1993.

Myconnexton Dametøj:
Denne butik blev indrettet og drevet af Pia Kristoffersen.



Erhverv: Bødker

eksisteret år: 1942 -, 1910 -, 
og et ukendt årstal

Adresse på Hovedgaden 1, 12 og 23
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Bødkerhåndværket er et af de håndværk, som i 1681 blev føjet til listen over de håndværk, som det
var tilladt at udføre udenfor købstæderne, - "som ikke kunne undværes på landet".

Mens det i de sydlige lande i stort omfang var vinfade bødkerne fremstillede, var det her i Danmark
især tønder og kar så som øltønder, saltkar, vandkar, vandspande o.l.
Omkring århundredeskiftet 1800-1900 blev tønder brugt til emballering af så godt som alle slags
varer: øl, spiritus, sukker, salt, soda, mel m.m. En stor produktion har været smørdritlerne, som,
da eksporten i denne emballering var på sit højeste, omfattede ca. 4 millioner dritler om året.
(Omkr. 1930).

Den første bødker, som ses nævnt i folketællingerne er Laurs Nielsen, han var gift med Maren. De
ankom hertil fra Fausing i 1868 og rejste til Virring sogn i 1871. Hvor de boede under opholdet i
Øster Alling, er ikke kendt.

I 1910 hed bødkeren i Øster Alling Jens Chr. Christensen. Han kom i 1910 fra Skødstrup med kone
og barn. Konen var Kristine Kristensen og deres datter Valborg, født i Krogsbæk sogn 1900. Fami-
lien boede i huset Hovedgaden 12, som på dette tidspunkt var indrettet med værksted i den ene
halvdel.
Hvor længe Christen fortsatte med håndværket er uopklaret. Han døde i 1936 i Øster Alling, 78 år
gammel. Kristine døde 87 år gammel på plejehjemmet i Tirstrup i 1953.

Det er nævnt, at bødkeren boede i Hovedgaden 23 (den første brugs). Måske er det Jens Chr. Chri-
stensen der er flyttet hertil senere i sit virke.

I 1942 fik Folmer Peter Kristian Hornbæk skøde på Hovedgaden 1, karetmagerværkstedet. Han var
født på Øster Alling Mark i 1901 og blev 1928 gift med Inger Kirstine Høgh. De havde to sønner.
Inger døde i 1954. Folmer blev derefter gift med Dagny.
Folmer var også bødker og har helt sikkert leveret smørdritler til mejeriet i Øster Alling.
Som stillingsbetegnelse for Folmer Hornbæk er set: savskærer, karetmager og bødker. Han døde
som indvalidepensionist i 1969.
I vejviseren 1985/86 står Dagny stadig som beboer af huset. Hun døde på Assentofthjemmet sidst i
1980erne.

Siden Folmers virksomhed har der ikke været udført karetmager- eller bødkerhåndværk i Øster Al-
ling.



Erhverv: Børnehave

eksisteret år siden 1990

Adresse på Elmelundsvej 9
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Udpluk af Orla Lunds beretning om Børnehaven 
Mere om den findes under Erhverv/Statslige og Kommunale institutionerinstitutioner

I 1990 blev der stillet forslag på idrætsforeningens generalforsamling om udvidelse af klubhuset
med 40 kvm. Dette begrundet i ønsket om at etablere en art fritidsklub i klubhuset. Der blev sendt
ansøgning til kommunen, men byrådet gav afslag.

I 1994 kom kommunen i bekneb med børnehavepladser. Der blev fra børnehaven Nyvang fremsat
forslag om at udvide denne til 80 pladser. Dette afstedkom, at en gruppe forældre i Øster Alling om-
rådet rettede henvendelse til borgerforeningen, om der ikke kunne laves en børnehave i Øster Alling
i stedet for at udvide Nyvang.

Som noget meget vigtigt så talte man i byrådet nu om at lave en selvstændig børnehave i Øster Al-
ling i stedet for projektet i klubhuset. Det var idrætsforeningen ikke imod, selv om det betød at
klubhusudvidelsen ikke blev til noget.

I november 1997 blev Bette bo så indviet. Det viste sig hurtigt at man måtte udvide yderligere, idet
en pavillon permanent blev opstillet, således at der kunne optages 40 børn.
Senere er børnehaven udvidet med småbørnsstue og senest er der iværksat et frugtbart samarbejde
mellem dagplejerne i byen og Bette bo.

Idrætsforeningen fik som bekendt ønsket om en udvidelse af klublokalet opfyldt, idet den gamle
tanke om at lave en fritidsklub i byen blev en realitet. I 2002 indviedes denne udbygning, hvor der
desuden blev plads til en IT-cafe, som Øster Alling forsamlingshus var initiativtager til.
Juniorklubben Fristedet havde sine aktiviteter i lokalerne, indtil de i maj 2006 flyttede klubben til
Auning, dels fordi der blev færre børn fra Øster Alling i klubben og det store behov for en klub nok
var i Auning, dels grundet samarbejdsvanskeligheder med idrætsforeningen. Det var nok alligevel
for svært at passe 2 aktiviteter ind i klublokalerne!! Så godt, at Bette-bo kom til at ligge hvor den nu
er - og fik den størrelse den har.



Erhverv: Catering

eksisteret år 1968 - 2000

Adresse på Hovedgaden 27
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Frede Jakobsen beretter følgende om firmaet FJ specialiteter:

Fj Specialiteter blev startet den 3. marts 1968 på adressen Hovedgaden 27 i Øster Alling! 
Det var som et lille grossist firma med indehaveren Frede Jakobsen som eneste ansat. 
Hovedartiklen var varer fra salatfabrikken i Graasten. Ud over det havde jeg sildeprodukter fra Taco
sild Lykkeberg, røget fisk, færdiglavet fiskefrikadeller og rygeost fra Mundelstrup Mejeri.

Varelageret var meget begrænset, da jeg startede med en Folkevogn (rugbrødsmodel). Bilen var helt
ny, vores lokale smed Leif Kjærsgård lavede indretningen med hylder og reoler flot flot.
Som noget helt nyt på daværende tidspunkt fik jeg indsat kølemaskine i bilen. Varelageret blev så
nedkølet om natten.

Salaterne blev bestilt over telefon fra en telefonbox og sendt med tog op gennem Jylland om natten.
Om morgenen kl 6:00 kunne jeg så hente forsendelsen på Godsbanegården i Aarhus.

Konkurrencen var ret hård, området jeg startede i, var Aarhus by med mange små butikker, hoved-
sageligt slagtere viktualiehandlere samt fiskehandlere, de skulle have besøg næsten hver dag, for de
havde som regel ikke kølere i deres butikker.

Vores lokale telefoncentral, der var bestyret af Jenny Madsen, tog mod ordre fra kunderne. Vi fik
først telefon senere på året.
En gang var der en fiskehandler fra den indre by, som ringede en aften og skulle have en spand sild
næste dag. Ved en fejl blev han stillet om til den lokale ornecentral som var Frede Jørgensen og
konen på gården Inger svarede friskt: sild har vi ikke, men du kan få en orne. Næste morgen på fi-
skerihavnen måtte jeg høre en hel del bemærkninger om varetilbudet med ornen!

Året efter i 1969 byggede vi så kølerum her på adressen og senere blev folkevognen udskiftet med
en noget større kølevogn. Aase overtog bogholderiet vi fik EDB med små håndterminaler som sæl-
gerne havde med sig i bilerne.
Efter nogle år udvidede virksomheden med flere og større biler.

Vi købte nabo ejendommen, det tidligere bageri, som blev indrettet som kontor og personalerum.
Hele nord- og midtjylland var efterhånden blevet vores område.

I 1996 blev salgsvognene til Cateringsvogne. Der skete det, at supermarkederne fik salaterne di-
rekte fra fabrikken i Graasten igennem deres indkøbskæder, så vi ændrede vores sortiment til cate-
ring så kunderne blev storkøkkener, restauranter delikatesser, skoler, grillbarer mm.

Vi ændrede firmaet til A/S i 1993 med henblik på generationsskifte.
I 1999 overtog vores søn Finn og svigerdatter Dorte så firmaet.
Vi var nu 15 ansatte og var i pladsproblemer, så året efter flyttede man så til Randers på Ribevej
13b efter 32 år i Øster Alling
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Hvor byens håndværkere hidtil havde drevet forretning fra bopælen var den hastigt voksende udvik-
ling indenfor byggeri og mekanisering medvirkende til, at der i løbet af 1970erne krævedes mere
plads til maskiner, lager og andet vedrørende fagets håndtering.

I 1977 var flere unge håndværkere i Øster Alling i bekneb for plads til deres virksomheder. 

I første omgang så det ud til at være en umulig opgave at finde jord til de ønskede byggerier, men
en behjertet landmand med talent for handel købte et areal vest for byen og udstykkede det i indu-
strigrunde, som derpå blev bebygget og taget i brug af en mekaniker, en tømrer og siden et vogn-
mandsfirma. Smeden havde tidligere erhvervet og bygget værksted på en nabogrund.

Udviklingen fortsætter og samfundet forandres.

Smedens værksted blev senere udlejet som Cola depot og efterfølgende afhændet til et betonstøberi.
En del af tømrermesterens byggeri blev udlejet til byens cateringsfirma og hele ejendommen siden
afhændet til et lokalt vognmandsfirma.

Tilbage af "de gamle" er endnu automekanikeren.

Erhverv: Indrustrikvarteret

eksisteret år 1977 - 

Adresse på Hovedgaden/Overskovvej/Allingvej
Har omfattet/omfatter flg. virksomheder:Auto-
mekaniker, Vognmand, Tømrer, Smed, Cola
depot, Betonstøberi



Erhverv: Cykelsmed

eksisteret år omkr. 1917 -, 1925-1937,
1937 -

Adresse på Hovedgaden 16, 38, 37
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I tiden omkring 1. verdenskrig var mekaniseringen så vidt, at smedene ikke længere kunne nøjes
med at udføre håndværket efter det gamle mønster med reperationer for landbruget, skoning af
heste o.s.v., nu skulle de også have forstand på maskiner.

Mange var blevet cykelsmede og havde forhandling af dette køretøj, som indtil årene efter 2. ver-
denskrig var det mest almindelige person-transportmiddel.
Der blev ikke fabrikeret cykler i Danmark, men der fandtes fabrikker hvor de importerede dele blev
samlet til hele cykler.

I Øster Alling hjemkøbte Søren Hornbæk i 1941 en damecykel hos Vilh. Nellemann til 133 kr. Hvad
fortjenesten blev sat til, vides ikke.

Søren Hornbæk boede Hovedgaden 16. Han var født i Thorsager sogn 1884, gift i Skørring 1911
med Marie Klementine Rasmussen. De fik tre børn, alle født i Øster Alling.
I 1917 fik Søren og Marie skøde på nr. 16, "Bjerregaard". Søren var meget aktiv indenfor idræt, hvil-
ket også fremgår andre steder på denne hjemmeside.
Søren havde flere titler (stillingsbetegnelser): træskomand, købmand, tobakshandler, cykelhandler,
cykelsmed.
Marie døde i 1966, 81 år gammel og Søren i 1973, 89 år gammel.

Sønnen Villy overtog cykelforretningen. Han fik skøde på huset i 1967. Han var frisør og havde
måske arbejdet sammen med sin far om cykelforretningen. Det ses på fakturaer fra 1940-42 at de
begge var aktive indenfor hver deres branche i denne periode.

Søren og Villy var ikke alene om cykelhandelen i byen.
I huset på Hovedgaden 28 havde snedkerens søn Karl indrettet cykelværksted. Han var født i Øster
Alling i 1902, og var blevet gift med Anna i 1924. I 1937 byggede de forretningen på grunden over-
for. Nu Hovedgaden 37.
Her havde Karl sin cykelforretning og, ligesom kollegaen S. Hornbæk, salg af tobaksvarer og små-
kolonial (slik)? Han var desuden skaffer, frisør, og udlejer af en vaskemaskine.

Efterhånden som biler mere og mere blev allemands eje, var det ikke længere så lukrativt at handle
med cykler ude på landet.
I 1964 blev forretningen på Hovedgaden 37 en regulær købmandshandel.
Reperation af cykler blev overladt til smeden eller mekanikeren eller en cykelreperatør i nærmeste
større by.



Erhverv: Dagligvarer

eksisteret år 1897 - 

Adresse på Hovedgaden 16, 37, 23/25 og 32
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Da den nystiftede Forbrugsforening i 1897 erhvervede ejendommen matr. nr. 23, Hovedgaden 23-
25, var sælgeren Købmand Houlberg, som havde været ejer siden 1878.

Tidligere havde Søren Pedersen, som var født i Vester Alling i 1825, titel af Høker i Øster Alling. Før-
ste gang han nævnes som sådan, er ved hans andet barns dåb i 1856. Han blev i 1854 gift med Ane
Sørensdatter, datter af Søren Chr. Espensen, Øster Alling.
Fra hvilken adresse Søren drev høkerbutik, er uklart. Intet tyder på, at det har været den ovenfor
nævnte matrikel, da den er handlet på forskellige andre tidspunkter i den mellemliggende periode
indtil Houlberg købte den i 1878.

Oprindelig var en høker en omvandrende handelsmand, men fra anden halvdel af 1800-tallet blev
omvandrende høkere gradvis afløst af butikshandlende, hvoraf nogle beholdt betegnelsen høker.

Søren døde i Øster Alling i 1883. Hans kone 11 år senere i 1894.

Købmand Niels Anker Houlberg var født i Hørning 1846 som søn af snedker Niels Pedersen Houl-
berg. Han var gift med Inger Marie Nielsen fra Drastrup i Essenbæk sogn. I folketællingen 1890 be-
nævnes Houlberg som gårmand, muligvis som ejer af matr. nr. 15, Hovedgaden 21.
Fra 1914 til sin død i 1927 ejer og bebor han Hovedgaden 4 (han døde i Lime)

I 1912 var lokalerne blevet for små for Brugsforeningen og der blev købt grund til en ny forretning
på matr. nr. 13e, Hovedgaden 32. Her opførtes en stor bygning med butik, lager og privatbeboelse i
tre plan: kælder, stueetage og loft. Kælderen kom først til i 1954.
Brugsen eksisterede med op- og nedgangstider indtil 1983, hvorefter bygningen blev solgt til privat
beboelse.
Mere udførligt om Brugsen på matr. nr. 13e og under Andels virksomheder

En del af matr.nr.17 blev omkr. 1935 frasolgt som nr. 17c. Køberen var Carl Hedegård Rasmussen.
Han byggede på grunden. Et hus i to etager med forretning i bunden og lejlighed ovenpå. Her åb-
nede han cykelforretning med salg af cigarer, tobak mm.
1964 overtog en søn og svigerdatter butikken og byggede den om til en egentlig købmandsforret-
ning.
I 1991 blev forretningen lejet ud indtil den i 1994 led samme skæbne som Brugsen 10 år før - bu-
tiksdøden. Huset blev solgt til privat beboelse. Siden er der gjort et enkelt forsøg på at genetablere
en købmandshandel; dette blev dog ret hurtigt opgivet igen.

i "Bjerregård", på matr.nr. 6, Hovedgaden 16, blev der i omkr. 1917/30 indrettet en lille butik. Inde-
haveren var Søren Hornbæk, gift med Marie K. Rasmussen.
Her blev der solgt tobaksvarer, øl og vand, kolonialvarer og slik. Desuden var der benzinsalg. I en
sidebygning var der indrettet cykelforretning med tilhørende værksted. Søren var tillige træsko-
mand.
Søren fik skøde på "Bjerregård" omkr. 1917 efter sin far Frantz Hornbæk, som døde blot eet år efter
at have købt gården i 1913.
I 1967 blev stedet overtaget af Søren og Maries søn Villy, som fortsatte med cykelforretningen. Han
var desuden frisør.



Erhverv: Drejer

eksisteret år 1870 - 1909

Adresse på matr. 27n, Engvejen
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Det er måske mere en tilfældighed end et egentligt behov, som er årsag til, at der blev bosat en dre-
jer i Øster Alling.

Faget/håndværkets udførelse var i morsætning til f.eks. smedens, murerens og tømrerens, ikke så
påtrængende nødvendigt for landsbyen og egnens beboere.
Udover finere arbejder var de mere "daglige" og almindelige fabrikationer fra drejerens hånd sådant
som møbelben, dørgreb, gelændere o.l.
Der var forskel på kunstdrejere og såkaldt trædrejere, og drejeren i Øster Alling må antages at have
været trædrejer, men derfor kan han godt have været kunstnerisk anlagt og have fabrikeret fine
ting. Derom ved vi intet.

Drejeren var Niels Gravesen. Han var født i Virring sogn i 1836 som søn af skrædder og indsidder
Graves Nielsen og Mette Pedersdatter. De bosatte sig i Øster Alling og her døde moderen i 1848 da
Niels var 1o år. Faderen giftede sig igen samme år. Derefter havde han endnu 2 koner, den sidste
var en enke fra Fattighuset i Øster Alling. Hun var meget yngre end Niels' far, faktisk jævnaldrende
med Niels. Med hende fik faderen 3 børn, som altså var halvsøskende til Niels, men 30 år yngre.

Niels blev i 1868 gift med Karen Marie Mikkelsen fra Vester Alling. De bosatte sig i huset nede ved
engen vest for Øster Alling, tæt på sognegrænsen til V. Alling.
De fik 3 børn hvoraf den sidste døde kun ½ år gammel.

Da man i 1888-89 byggede forsamlingshuset her i byen, var det Niels, som leverede dørgreb, eller,
som der står i regnskabet, knapper. Det kunne måske være til køkkenlågerne. For dette arbejde
modtog han 2,00 kr.
Til sammenligning fik murer Mogens Sørensen 140,00 kr. for mur- puds- og fugearbejdet på huset.
For slutrengøring blev der bealt 2,50 kr. mens stempelpenge udgjorde 3,00 kr.
Niels blev enkemand i 1879 og boede som sådan i enghuset indtil sin død i 1909.



Erhverv: Dyrlæge

eksisteret år - 1957, 1957 -

Adresse på Hovedgaden 5, Ringvej 5
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I 1775 blev de første 10 elever indstillet til eksamen på den nyoprettede veterinærskole i Køben-
havn. Skolen blev oprettet i 1773 for de "kongelige kur- og beslagsmede samt militære beridere". 

Omkring 25 år senere blev det også muligt for velegnede unge fra provinsen, at få en uddannelse på
Veterinærskolen. Dyrlægestanden var dermed grundlagt.
Det havde tidligere været overladt til smeden at udføre almindelige veterinære opgaver så som for-
skellige hestekure, åreladning og kupering. Der fandtes også omrejsende "dyrlæger" som tog sig af
strilisations-operationer på heste og svin.

Alting har en begyndelse, og for dyrlægevirksomheden var den her i landet nok mest tydelig under
kvægpesten i 1700 årene. Man kan ryste på hovedet over de midler der blev brugt mod sygdommen
som f. eks. at drive kvæget gennem røgen fra ny ild, men det var vel et forsøg værd.

Uden held forsøgte øvrigheden at isolere de pestramte områder. I England anvendte man første
gang indpodning mod kvægpest i 1744. 20 år senere begyndte man her i landet. Trods skepsis fra
bønderne, som mente, at det gjorde ondt værre, lykkedes det dog at udrydde kvægpesten.

Den første dyrlæge, som nedsatte sig i Øster Alling var Carstensen. Han boede i begyndelsen i huset
på Hovedgaden 3. I 1957 byggede han et nyt hus ude på Ringvej 5, en del af den matrikel kaldet
Taghøy, som degnen i sin tid fik overladt til græsning af sin ko.

Carstensens afløser som dyrlæge blev G. J. Svendsen.

I 1970 begyndte dyrlægerne at slutte sig sammen i dyrlægecentraler. Hertil skulle kunderne så hen-
vende sig efter dyrlægens egen træffetid. Således fremgår det af telefonbogen for Øster Alling
1983/84, at dyrlæge Svendsen træffes kl. 7-9, hvorefter der ringes til Dyrlægecentralen i Rønde.

Efter Svendsens ophør som dyrlæge har der ikke været drevet sådan praksis i Øster Alling.
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Elektrikerfaget har af naturlige grunde ikke eksisteret så længe som f.eks. smedehåndværket, idet
elektriciteten først blev kendt og anvendt i Danmark omkring århundredeskiftet 1800-1900.

De første, som arbejdede med faget, var folk som slet og ret havde høstet en vis erfaring indenfor
området. 
Da uddannelsen blev indført var det som mesterlære, det vil sige, at de "gamle" gav deres viden og
erfaring videre til de næste, - fra mester til lærling - sådan som det også var tilfældet med andre
håndværk.

Som elektriker kan man videreuddanne sig til el-installatør. Denne arbejder med planlægning, le-
delse og udførelse af installationsarbejde og han er ansvarlig for, at reglerne vedrørende arbejde
med el-installationer overholdes.

Omkring 1950 fik Øster Alling sin el-installatør. Jens Svenningsen flyttede til byen og boede i be-
gyndelsen på Skolebakken 1, indtil han og hustruen omkring 1959 byggede hus på Hovedgaden 44.
Her blev der siden indrettet forretning i kælderen.

På Hovedgaden 14 havde Jens Anker Kvorning installatør virksomhed i nogle år omkring
1970/80erne.
Han søn med firmaet Eltrik har til huse i Auning (2023)

Erhverv: Elektriker/Installatør

eksisteret år 1950-59, 1959-
omkr.1978-84, 1978

Adresse på Skolebakken 1
Hovedgaden 44, Hovedgaden 14
Hovedgaden 59 og 17



Erhverv: Entreprenør

eksisteret år fra omkr. 1984,  fra 2008

Adresse på Skovsmindevej 9
Birkebakken 4
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Ifølge leksikon om entreprenør: Af entreprendre 'foretage sig, påtage sig'), oprindelig betegnelse for
en eventyrer, købmand eller bygmester; som oftest for en person, der forestår bygge- og anlægsar-
bejder.
Det er ikke noget helt nyt fag. I 1892 blev Entreprenørforeningen stiftet som en arbejdsgiver- og er-
hvervsorganisation inden for bygge- og anlægsområdet.

Et lille udpluk af hvilke arbjdsopgaver entreprenørene udfører:
Kloakarbejde, belægningsarbejde, snerydning og glatførerbekæmpelse, mange former for gravear-
bejde, jord og betonarbejde, støbearbejde og dræningsarbejde.
Fra tidligere tider erindres også, at entreprenørvirksomhed omfattede tørveprodultion og mergel-
gravning.
Entreprenørene har sammen med maskinstationerne i Danmark denne hjemmeside:
www.dmoge.dk.

Når man nævner ordet entreprenør i Øster Alling, tænkes der uvilkårligt på Vester Alling Maskin-
station. Denne virksomhed hører dog ikke under området for denne hjemmeside.

Men entreprenører findes også her. På Skovsmindevej er det Sten Nielsen, som har sin virksomhed
på et af de oprindelige statshusmandsbrug fra 1920erne, mens Brian Maarups firma har adresse
på Birkebakken.

Dersom nogen har yderligere kommentarer eller rettelser vedr. emnet på denne side, er man vel-
kommen til at sende en mail til webmaster. Dette gælder også andre sider.



Erhverv: Fryseri

eksisteret år 1950erne-1974

Adresse på Hovedgaden 28
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Det første private fællesfryseri blev oprettet i Danmark i 1943; 15 år senere var der ca. 3000 danske
frysehuse. De fleste var på andelsbasis, hvor andelshaverne købte eller lejede en boks eller hylde.

Driften af fryserierne blev kørt på forskellige måder. Nogle havde faste åbningstider hvor varene
kunne indleveres eller hentes. Der var ansat en person, som mod betaling stod for betjening og ren-
gøring i fryseriet.
Andre steder havde brugerne selv en nøgle til indgangsdøren samt til egen boks.

"Øster Alling og omegs Andelsfrysehus" eksisterede i henved 25 år. Det havde betjening og faste åb-
ningstider: alle hverdage kl. 8.00-9.00 samt 15.30-16.00. Det blev passet af først Jenny Madsen og
senere Oda Andersen.

Da fryseriet var blevet nedlagt, opstod en del spekulationer omkring bygningens videre anvendelse.
Det var på tale, at indrette den som venteskur for skolebussens passagerer, men tanken blev opgi-
vet og bygningen fjernet. Ejer af grunden er kommunen.



Erhverv: Jordemoder/Sygeplejerske

eksisteret år: 
1900-1902 sypl. 1906-1917 sypl.
1926-1936 jorm. 1917-1960 sypl.
1960-1970 sypl.

Adresse på Lillegyden 4, Hovedgaden 33
Hovedgaden 13 og en ukendt adr.
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I 1907 fandtes der ca. 440 sygeplejeforeninger på landet i Danmark. Antallet af ansatte sygeplejer-
sker i foreningerne var lidt højere.
På samme tid var der megen debat om sygepljerskernes uddannelse.
Hospitalssygeplejersker fik en 3 årig uddannelse, mens menigheds- og landsygeplejersker
kunne/måtte nøjes med en 1 årig uddannelse som tilmed kunne være af varierende kvalitet.
Hendes opgaver i distriktet var mange. Udover at hjælpe ved sygdom og ulykkestilfælde skulle hun
vide besked om velgørende institutioner og forskellige anstalter, vejlede mødrene om børnenes ren-
lighed, tandpleje o.m.a. Og ikke mindst skulle hun være i besiddelse af "alle hjertets gode egenskaber".

Sygeplejersken var ugift.
En af de nedenfor nævnte sygeplejersker uddannede sig efter sit giftermål til jordemoder.
For interesserede i ovenstående og andet indenfor kvindehistorie er der meget at finde på kvinfo.dk.

I forsøget på at finde frem til navne på sygeplejersker, som har været ansat i Øster Alling, er der
hentet oplysninger i folketællinger, i brugsens medlemslister, i kirkebøgerne m.v.
Skematisk ser resultatet ud som følger:

1900-1902 Sygeplejersken ingen navne

1905-1910 Kirstine Nielsen f. 1881 i Vissenbjerg.........bor sammen med sin mor 
enke Mariane Nielsen i "Stossidom
men", Lillegyden 4.

Ejer af Lillegyden 4 i årene 1908-1926:
blikkenslager Jens Rasmussen

1912-1913 Rasmine Jørgensen ingen data
1913-1916 Kathrine Gissel ingen data
1916-1919 Johanne Stryger ingen data denne periode køber Sygeplejeforenin-

gen huset, Hovedg. 33.
1921
(folket.) Anna Rasmussen f. 1897 i Vetser Alling........plejedatter hos blikkenslager Jens Ras

mussen i "Stossidommen" Blev gift med
Poul Madsen, Højvang

1922-1925 Frk. Maren Sofie f.Madsen -  1899 i Udby........Siden gift med Magnus Kristensen
Købte "Stossidommen" 1925/26
Efter giftermålet blev hun jordemor
1925-1936  (m."diskret ophold")

1940'erne Frk. Stahl eller Sahl ingen data

19XX-197X Frk. Margrethe Mikkelsen  ingen data
I 1960 købte kommunen Hovedgaden 
33 og byggede kæmner-kontoret der.
Der bygges hus til sygeplejersken
på Hovedgaden 13.



Erhverv: Karetmager

eksisteret år 1872-1960'erne

Adresse på Hovedgaden 1
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Ingen tvivl om, at karetmagerhåndværket (hjulmagerhåndværket) er meget gammelt. Lige så længe
der har eksistret hjul, har folk været beskæftiget med at fremstille disse.
Men betegnelsen for håndværket kan have været en anden.

På siden karetmager.dk  kan interesserede læse nyt og gammelt vedr. faget.

Den første hjulmager vi finder i Øster Alling er Jens Frandsen Sørensen. Han var født 27-mar-1844
i gården matr. nr. 13 (nu Hovedgaden 32). Hans forældre var Søren Rasmussen Thosti og dennes 2.
kone Else Marie Jensdatter.
Jens var kun 2 år da hans mor døde. Faderen giftede sig derefter med Ane Johanne Rasmusdatter.
Jens havde 2 helsøskende Niels og Marie samt 2 halvsøskende fra faderens første ægteskab Ras-
mus og Birthe. Sidstnævnte døde i 1843 kun 6 år gammel.

Jens blev konfirmeret i 1859. Samme år rejste han til Vejlby sogn som tjenestekarl. Siden havde
han plads som tjenestekarl i Tøistrup, Nørager og Skovgårde. Indimellem var han hjemme i Øster
Alling.
Han kom i karetmagerlære hos Niels Nielsen Elgaard i Vivild.

I 1872 blev han i Vejlby kirke gift med Nielsine Franciska Hammershøj, født i Randers 7-aug-1845.
De flyttede til Øster Alling hvor de bosatte sig i huset, nu Hovedgaden 1, som var bygget på lejet
jord, såkaldt byjord eller gadejord. Her startede Jens sit karetmagerværksted.
Jens og Fransiska fik 6 børn hvoraf den ældste Søren Tosti Sørensen overtog virksomheden efter sin far.

Jens og Fransiska blev boende på adressen som aftægtsfolk.
Søren købte ejendommen af bymændene i 1906. Han var i 1896 blevet gift med Marie Rasmussen
fra Kastrup, Lime sogn. På dette tidspunkt var han karetmager i Pindstrup.
De kom til Øster Alling i 1904.
Deres søn Anton, blev også uddannet i faget og nedsatte sig siden som karetmager i Hørning.

Jens døde som 90 årig i 1935. Han havde været enkemand siden 1919.
Søren døde 6 år efter sin far, 71 år gammel. Marie var enke i 5 år og døde i 1946. Hun blev 75 år.

Efter Sørens død solgte enken hus og virksomhed til Folmer Hornbæk, som udover at være karet-
mager også (og måske især) var bødker og som sådan sikkert har leveret smørdritler til mejeriet i
Øster Alling.

Folmer var født på Øster Alling Mark i 1901 og blev 1928 gift med Inger Kirstine Høgh. De har to
sønner.
Inger døde i 1954 og Folmer blev derefter gift med Dagny.
Som stillingsbetegnelse for Folmer Hornbæk er set: savskærer, karetmager og bødker. Han døde
som indvalidepensionist i 1969.
I vejviseren 1985/86 står Dagny stadig som beboer af huset. Hun døde på Assentofthjemmet sidst i
1980erne.
Siden Folmers virksomhed har der ikke været udført karetmager- eller bødkerhåndværk i Øster Al-
ling.



På Sønderhald Egnsarkiv findes Karetmager Søren Thaarsti Sørensens regnskabsbog.
Her skal blot gengives lidt af de første sider.
Først lidt forklaringer vedrørende faget  

andre betegnelser:

glidebro = krumt træstykke i arbejdsvognens forvogn, som langvognsstykket glider på, når (for)vog-
nen
drejes; 
flad·bro = “vrideskammel” (3´4 cm tykt træstykke, der var placeret ovenpå vognens forreste “akselstok”,
og som holdt “stangarmene” på plads).
harvebul/bolle bul = træstykke paa en harve ell. rive, hvori tænderne er fæstede 
et sæt læider kan være lejder= betegnelse for forsk. stykker (bygnings)tømmer; 
høleknev kan være Høle-knag (dvs.: haandtag paa et leskaft.)
men hvad er monstro:
en/et bundrend
en bundsedel
en vognsedel
kramfæl

Eksempler på reparationer i årene 1902-3. Priserne er skrevet i ører
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hjul opringet 4       1100
hjul ..ringede 2      1650
hjul opringet 1 400
hjul opringet 550
hjul kilet 050
hjul kilet, 2 150
hjul udskåren, 4 200
hjul rep. 050
hjul rep. 075
hjul rep. 065
hjul rep. + fælg 075
hjul rep. 1 + 2 fælg 150
hjul rep.2 + 4 fælge 400
hjul udskåret, 2 100
fælge påsat, 2 200
eger 1 035
eger isat, 2 070
eger isat, 3 150

eger isat, 4 140
eger isat, 6 210
eger isat, 12 400
trillebør rep. 050
trillebør rep. 085
trillebør rep. 080
trillebør rep. 125
trillebørhjul rep. 015
trillebørhjul opringet +
bånd 155
trillebør rep. 125
trillebør rep. 050
trillebør rep. 085
trillebør rep. 080
trillebør rep. 125
trillebørhjul rep. 015
trillebørhjul opringet +
bånd 155

trillebør rep. 125
stole rep. 4 100
barnevogn rep. 500
rude at isætte 035
trug rep. 175
vaskemaskine rep. 085
tørvegreb rep. 030
pumpestang rep. 035
fantøj (smed) rep. 100
døre rep. 2 150
skjærm rep. 050
dørkarm rep. 075
sidefjæl rep. 100
skuffer rep. 3 150
grebe skaftede, 3 030
tænder sat i en rive 015



Erhverv: kontor

eksisteret år 1960-1970, 2007- , 2008- 

Adresse på Hovedgaden 33
Hovedgaden 21
Elmelundsvej 11

20

Kontor: fra fransk comptoir afl. af lat. computare "tælle sammen".

I 1960 købte Øster og Vester Alling kommune det gamle hus på Hovedgaden 33 af Sygeplejeforeingen.
Tiden var løbet fra det gamle system hvor kæmneren tog imod i sin private bolig.
I Øster og Vester Alling var dette hverv hidtil blevet varetaget af Kristian Nielsen i Vester Alling
Nu blev der bygget kæmnerkontor på matriklen, et to etagers gulstenshus med kontor i stuen og
lejlighed på 1. sal.

Den første kæmner blev Kæmner Adsbøl og dernæst var det Aksel Johansen som i 1963 flyttede ind
sammen med fru Grethe og deres fire børn.

Kæmner: den ældste kendte kommunale tjenestemandsstilling. Kæmneren var tidligere den øverste
administrative leder i kommunen med ansvar for kommunens kasse- og regnskabsvæsen. Efter-
hånden som de kommunale opgaver voksede, opstod der behov for at samle blandt andet de økono-
misk betonede opgaver hos én tjenestemand, kaldet kommunaldirektøren. Efter
kommunalreformen i 1970 overgik de fleste kommuner til at ansætte en kommunaldirektør som
øverste administrative leder. (citat fra Gyldendals leksikon)

Ved kommunalreformen 1970, hvor antallet af kommuner blev reduceret fra ca. 1300 til 277, blev
kæmnerkontoret i Øster Alling overflødigt, idet der nu blev oprettet kommunekontor i Auning.
Huset blev herefter solgt til privat beboelse.

Nyt firma
På Hovedgaden 21 findes konsulent- og udviklings virksomheden "Selec2r".
Se mere på firmaets hjemmeside: selec2r.dk

I 2007 flyttede Sønderhald Egnsarkiv til byen på adressen Elmelundsvej 11



Erhverv: Maler

eksisteret år 1933-, 1950-, 1982-1986
omkr. 2000

Adresse på Hovedgaden 15, Hovedgaden 18
Hovedgaden 22

21

Malerhåndværket var ikke blandt de håndværk, som tidligere ifølge næringsloven måtte drives
udenfor købstæderne.
Alligevel blev der her på stedet ligesom mange andre steder på landet udført proffesionelt maler-
håndværk længe før næringsloven blev indført. Som et synligt bevis herfor står kalkmalerierne i
vores kirke, som blev bygget i 1100 tallet. Kalkmalerierne blev siden kalket over, men en stor del af
dem er igen frilagt.

Malerfaget er meget gammelt, meget alsidigt og helt uundværligt; det har medvirket til - banalt sagt
- at sætte kulør på tilværelsen for os allesammen gennem århundreder. Nødvendigt har det været
og er det ikke mindst som et led i bevarelse af eksempelvis bygninger, som værn mod vejrligets ind-
flydelse på materialerne.
Om uddannelse m.m. se evt. malermestre.dk

Vi skal helt op til 1930'erne, før der ses at have boet en maler i Øster Alling.
I 1933 fik malermester Christian Olsen skøde på huset Hovedgaden 15. Her boede han i den vest-
lige lejlighed sammen med sin hustru Bodil Marie Kirstine Cecilie Kristiansen. De kom fra Vester
Alling, hvor deres to døtre var født. Christian selv var født i Rødby på Lolland i 1877, mens Bodil
Marie var fra Låsby, hvor hun blev født i 1872. Her boede familien indtil omkr. 1906/11.
Sønnen Charles William blev født i Flensted, Låsby sogn i maj 1906.
Familien må være flyttet fra Øster Alling i 1950'erne, da en ny familie lytter ind i husets vestlige lej-
lighed. Det er Kaj Emil Merlin Larsen og hustru Anna Nielsine Olsen. Han er malermester. De har
en søn.

I 1951 var huset blevet købt af kommunen med henblik på at bruge den østlige lejlighed som bolig
for husvilde.

I 1974 fjernes huset; grunden ommatrikuleres og bliver til Hovedgaden 15 og 17.

Vi skal frem til 1982 før der igen var en maler i byen. Denne gang var det på Hovedgaden 18 i Spa-
rekassens hus, hvor Bodil og Steen Sørensen åbnede malerforretning i den vestlige ende. De drev
virksomheden her indtil 1986.

Efterfølgende boede der i beg. af 2000 en maler i Højbo, Hovedgaden 22. Det var en ung kvinde ved
navn Berit. Hun var i byen nogle få år.



Erhverv: Mejeri

eksisteret år 1890-1965

Adresse på Ådalsvej 14
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Ø. Alling mejeri er oprettet i 1890, før den tid drev ølbryggeren i Ring mejeri for egen regning.
En gruppe landmænd enedes om at få bygget et mejeri, og der nedsattes et udvalg til at få købt byg-
gegrund, indhente tilbud på byggeri og maskiner samt optage et 20.000 kr. stort lån til dækning af
alle udgifter til at få mejeriet igang. Mødet afholdtes d. 27. juli og udvalget bestod af flg.:
J. Rasmussen, Ø. Alling
V. Brasch, Ø. Alling
H. P. Andersen, Ø. Alling
S. Laursen, V. Alling
L. P. Laursen, V. Alling
R. Frost, Heilskov.

Allerede d. 24. november samme år kunne mejeriet tages i brug, og med udvidelser og ændringer er
det de samme bygninger, der bruges i mejeriet indtil lukningen i 1965.

Mere om mejeriet under Erhverv/Andels virksomheder



Erhverv: Mekaniker

eksisteret år 1962-1967, 1967-1980
1978-

Adresse på Hovedgaden 10, Ådalsvej 14
Hovedgaden 61
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Automekaniker-håndværket hører af naturlige årsager ikke til blandt de ældste. Til gengæld er det
et håndværk og en branche, som har haft en meget hurtig vækst og udvikling.

I begyndelse af forrige århundrede (1900), da biler og motorcykler kom på markedet, blev der også
behov for at få maskinerne vedligeholdt og repareret.

Før en egentlig automekaniker-uddannelse blev almindelig, var det folk fra beslægtede fag, såsom
smede, elektromekanikere, cykelsmede, og maskinarbejdere, der kom til at beskæftige sig med re-
peration og vedligehold af de motoriserede køretøjer.
De første egentlige automobilværksteder var hovedsagelig ejet af forhandlere af de forskellige fabri-
kater.
I takt med den hurtige udvikling opstod også special-værkstederne.

Den første, som i Øster Alling ses benævnt mekaniker, er Carl Hedegaard. Han var cykelhandler og
-smed. Måske har han også repareret de få automobiler, som på det tidspunkt befandt sig i byen.

I 1972 kom det første egentlige autoværksted. Det var på Hovedgaden 10, hvor smeden Gunnar
Kirk Thøgersen i tilknytning til smedien havde bygget et værksted med tilhørende lejlighed på første
salen. Dette var i årene 1972-76 lejet ud til A. Wittrup, som senere (1976-1980) købte det nedlagte
mejeri på Ådalsvej og her fortsatte med autoværksted og benzinsalg.

I 1977/78 blev industrikvarteret grundlagt i byens vestlige udkant. En af de første, som startede
virksomhed op herude var Poul Erik Schnoor, som byggede autoværksted og privat beboelse på
grunden Hovedgaden 61. Dette firma eksisterer endnu på adressen i 2010.



Erhverv: Murer

eksisteret år 1850, 1867, 1896-1917
1940-1980 - omtrentlige år, 1963-200?

Adresse på Lillegyden 4, Vangen 1
Hovedgaden 15, Hovedgaden 38 og 45
Elmestien 2, Skovsmindevej 4
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Kiken i Øster Alling er fra 1100 tallet. På dette tidspunkt så man de første tegl-mursten i Danmark.
De kom med klostermunkene, som samtidig bragte kunsten at mure hertil.
At benævne håndværket som kunst, er ingen overdrivelse, når man ser de mange bygningsværker
som gennem flere hundrede år er rejst ved hjælp af de små, firkantede, brændte teglsten, sammen-
sat i forskellige mønstre (forbandt) og modige konstruktioner, så må man beundre de murere, som
kan kunsten at "lægge sten på sten".

Ved folketællingen 1850 boede i Lillegyden 4, "Stossidommen" murer Kjeld Jensen. Han var 37 år,
født i Virring sogn og gift med Mariane Nielsdatter på 28, hun var væverske, kom fra Andi i Skør-
ring sogn og var født i Lime sogn. De havde da en datter Marie Sophie, 1 år gammel. Kjeld var også
drejer. Han kom til Øster Alling fra Hørning i 1845. De blev gift i Skørring i 1847 og fik ialt 7 børn
hvoraf de 3 døde som små.
Omkring 1855 var de et par år i Vester Alling, men var i 1863  tilbage i Øster Alling hvor de tre børn
blev begravet.
1880 bode Kjeld og Marianne i Fausing sogn.

Byggeår for huset Lillegyden 4 står til at være 1850, teoretisk kan det derfor godt være Kjeld Jen-
sen, som har bygget det.

I 1867 blev matr. nr. 29, en del af plantelandet lejet ud til murer Mogens Sørensen, som byggede
hus på grunden, nu Vangen 1.
Mogens var født i Lime 1830, Han blev i 1866 gift med Ane Christine Henriksen fra Glæsborg eller
Fjellerup, hun var født 1837. De fik ikke nogen børneflok, men havde en plejedatter Ida Mathilde
Nielsen, som blev skrædderpige, samt en plejesøn Jens Kristian Pedersen
I 1896 købte Mogens og Ane Christine det hus, som engang var det yderste i byen mod øst, Hoved-
gaden 15, matr. nr. 22, et hus med to lejligheder. Her boede de endnu i 1911, deres plejesøn Jens
Kristian og hans kone Bolette boede på dette tidspunkt i husets anden lejlighed.

Da der i 1888 blev bygget forsamlingshus i Øster Alling, var det Mogens, som stod for murerarbej-
det. Han fik for dette arbejde udbetalt 140,-kr. De samlede udgifter til byggeriet var 1929,09 kr.
Mogens døde på Ørsted sygehus i 1917, han havde været enkemand i 3½ år, og hans sidste bopæl
var på Auning Mark.

I 1906 blev der bygget hus på matr. 5d, i dag det yderste hus mod øst på nordsiden af vejen og ud-
stykket fra gården Ådalsvej 3.
Murermester og ejer var karetmagerens bror Anton Taarsted Sørensen. Han var født i Øster Alling i
april 1873, blev i maj 1897 gift i Domkirken i Århus med pigen Sørine Bothilde Marie Kristiansen,
en datter af vognmand Jens Kristiansen i Frederiksgade.
Anton og Sørine fik 3 børn, som alle blev født i Århus, i St. Pouls sogn. Familien havde adresse i
Absalonsgade og senere Holbergsgade.

Anton byggede huset Hovedgaden 4 og boede der med familien indtil omkring 1911. De flyttede her-
efter til Nr. Gjesing. Her var Anton murermester i 1912 da sønnen Ejnar blev konfirmeret. Den
næste i rækken Axel André blev konfirmeret 1914 i Øster Alling, hvor han ophodt sig som tjeneste-
dreng. Den yngste søn Henry blev konfirmeret 1917 i Gjesing. Faderen var stadig murermester.

fortsættes næste side



Erhverv: Musiker

eksisteret år 1897-19XX,  1970'erne

Adresse på Hovedgaden 23-25 og 12
Hovedgaden 39

25
Anton døde i oktober 1945, Sørine i januar 1956. Hvor deres sidste bopæl var, vides ikke.

Der kendes ikke navne på evt. murere i Øster Alling i tiden efter 1911 til omkring 1940. Af større
byggerier i denne periode er Brugsen i 1912 og det nye forsamlingshus i 1928. Hvem der har haft
murer-entreprisen på disse byggerier, er ikke kendt.

I 1924 indhentedes der tilbud på omforandring af den vestre længe af den gamle præstegård.
Blandt tilbudsgiverne var snedker M. Rasmussen for murer og tømrerarbejdet. Hans søn Ingvor var
på dette tidspunkt 16 år og han bliver den næste kendte murer i Øster Alling
Ingvor var gift med Karen. De var i årene 1938 til 1949 bestyrere af ejendommen Hovedgaden 36,
hvis ejer var Uddeler Kr. Rasmussen. Omkring 1945 fik Ingvor skøde på nabohuset Hovedgaden 38,
som hans forældre hidtil havde haft og hvor hans bror Carl havde startet sin cykelforretning inden
han byggede huset overfor.

Omkring 1967 byggede Ingvor og Karen nyt hus på Hovedgaden 45. Her boede de i henved 20 år.
Det blev deres sidste fælles bopæl.

Ingvors søn Kurt blev uddannet som murer og aflagde svendeprøve samme dag, som hans bedste-
forældre fejrede deres diamantbryllup den 29. oktober 1955. Han blev gift med Herdis og deres før-
ste adresse blev på bedsteforældrenes tidligere bopæl, Hovedgaden 38, senere byggede de hus på
Elmestien og senere igen på Skovsmindevej.

Denne branche har ikke været rigt repræsenteret i Øster Alling, dog bortset fra kirkens organister,
som dog ikke findes optegnet fra tidligere tider, og som nok ikke gerne vil betegnes som musikere.

Den første musiker der ses nævnt er uddeler Kristen Andersen. Han var født i Ring 1869, gift med
Kirsten Poulsen fra Øster Alling Mark. Han blev uddeler i Brugsen, da den blev stiftet 1897. Der var
han i 2 år indtil 1899, og han har tilsyneladende haft musikken som ekstra job, har vel spillet til
dans ved givne lejligheder. I 1908 overtager han gården Poulsminde efter sin svoger, som havde
overtaget den efter deres fælles svigerforældre.
I de mellemliggende år fra 1899 har familien måske boet i huset på Hovedgaden 12.

Vi springer helt frem til 1970'erne hvor der med sikkerhed fandtes en musiker i byen. Han boede på
adressen Hovedgaden 39, på matriklen, som i dag er parkeringsplads. Hans navn var Ole og kendes
bedst som "Ole's musik".



Erhverv: Møbelpolstrer og -handler

eksisteret år før 1957-198?

Adresse på Hovedgaden 21

26

Det begynder med læder. Af det har man fremstillet brugsgenstande siden tidernes morgen. Så blev
vel genstandene forfinede, mere knstfærdige og avancerede og det var ikke alle, som havde hånd-
elag til at kunne udføre dem. Derfor, da tiden blev skrevet som 1400 - måske før, måske senere -
opstod sadelmagerhåndværket.

Navnet Sadelmager fortæller lidt om, hvad der var disse håndværkeres primære produktion. Det var
ridetøj: sadler og seletøj. Det var der altid brug for; alene kongens hær var storforbrugere af dette
udstyr.

Beslægtede fag var garvere, handskemagere og remmesnidere.

I begyndelsen af det 19. århundrede kom endnu en gren af faget til. Det var tapetserefaget, som
ikke kun har noget med tapet på væggen at gøre. Udviklingen havde medført, at sadler og vognhyn-
der skulle udstoppes og snart efter gjaldt dette også møbler, som desuden skulle betrækkes med
stof. Dertil kom dekorations- tæppe- og gardinarbejde.

I 1839 kom mesterprøven for "Tapetmagerne", hvor der skulle fremstilles en lænestol med fjedre og
krølhår og et udkast til et draperi med beregning af forbrugt mængde stof. Prøvearbejdet blev be-
dømt af "Akademiet for de skønne Kunster".
At "Tapetmagerne" også gav sig af med at opsætte stof eller papir på vægge, blev ikke tolereret ma-
lerne, som havde retten til at udføre dette arbejde.
Omkring 1940 blev der aflagt svendeprøve i følgende 5 beslægtede fag: Møbelpolstrer, Sadelmager,
Special-seletøjs sadelmager, Special-automobil sadelmager, Bygningstapetserer.

I 1952 blev huset på Hovedgaden 14 købt af et ungt par, Sigfred Sørensen og Edith Hornbæk. De
var blevet gift i 1943. Sigfred var møbelpolstrer fra Auning, født i Udby sogn. Edith var født i Øster
Alling som datter af Søren og Marie Hornbæk.

Det vides ikke præcist, hvornår Sigfred påebgyndte sin virksomhed i Øster Alling, men efter ca. 10
år købte han og Edith huset på den anden side af gaden, Hovedgaden 21, som kommunen en tid
havde ejet og anvendt som anneks til skolen. Her indrettede Sigfred polstrerværksted, han var dog
efter sigende allerede startet op her, mens de boede på den gamle adresse. Siden blev der bygget til
og åbnet møbelforretining med udstillingsvinduer ud mod gaden.

Udover arbejdet med møbel-virksomheden var Sigfred meget aktiv i byens foreningsliv.

Sigfred døde sidst i 1980'erne hvorefter Edith senere flyttede til Auning.



Erhverv: Pengeinstitut

eksisteret år 1895-2003

Adresse på Hovedgaden 22 og 18
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Ifølge protokollat fra Ø.- V. Alling Sparekasses Generalforsamlings Protokol fremgår det, at spare-
kassen blev stiftet den 14de januar 1895 ved et afholdt møde i Øster Alling Samlingshus ”af de
Mænd, der havde tegnet sig som Garanter for den paatænkte Sparekasse”.

Ved den stiftende generalforsamling vedtog man således at oprette en sparekasse under firmanavn:
”Øster- og Vester Alling Sogns Spare- og Laanekasse”, og samtidig blev der valgt en bestyrelse på 7
medlemmer, nemlig:” Gaardejer Ludvig Hansen af Ring, Gaardejer Niels Kristian Matiasen af Ou-
strup, Gaardejerne Jens Peter Tomsen, Peter Andersen og Lærer Søren Kristian Kristensen af Øster
Alling samt Gaardejerne Søren Lavrsen og Lars Peter Jensen af Vester Alling. Til at efterse Kassebe-
holdningen og Bogføringen mindst 1 Gang halvaarlig valgtes Sognefoged Jens Rasmussen og Ga-
ardejer Peter Fog af Øster Alling.”

”Den 25de Februar 1895 afholdtes en extraordinær Generalforsamling, i Anledning af at Sparekas-
seinspektøren ønskede nogle Ændringer og Tilføjelser til Vedtægten for ”Øster- og Vester Alling Sog-
nes Spare- og Laanekasse”, disse vedtoges og den saaledes ændrede Vedtægt underskrives af de
tilstedeværende Garanter.”

Fra bestyrelsesprotokollen fremgår det at: ”Den 21. Marts 1895 holdt Bestyrelsen for Øster og Ve-
ster Alling Sognes Spare og Laanekasse sit første møde. Ved Mødet blev formandsvalget afgjort,
Lærer S. Kr. Kristensen blev valgt til Formand og P. Andersen til Viceformand, til Kasserer blev
Peter Thomsen udvalgt.”

Sparekassen lukkede i 2003

Mere om sparekassen under Erverv/Andels og Forenings virksomheder



Erhverv: Radioforhandler/reperatør

eksisteret år 1940-50'erne

Adresse på Hovedgaden 26
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I 1923 fandtes der omkring titusinde radioapparater i Danmark. De første af slagsen havde ikke
vakt udelt begejstring. Nogle enkelte skeptikere mente, at radiolytning kunne være til skade for den
normale hjernevirksomhed. Andre mente at radioen blot var en modedille, som snart ville være
overstået.

Radioen kom for at blive og meget andet af samme slags kom til og kommer stadig til.
Ligesom nu skete det naturligvis, at teknikken svigtede.

Dengang, i begyndelsen, var det vel forholdsvis enkelt, at reparere et radioapparat og man kan
gætte på, at de første der beskæftigede sig med det, var selv-lærte. Det siger dog sig selv, at der
snart blev brug for en uddannelse indenfor området. Hvornår den blev indført, vides ikke på nuvæ-
rende. Hvis en blandt læserne ved det, hører vi gerne derom.

Den første, og vist nok eneste, som her i Øster Alling har været omtalt og beskæftiget som selvstæn-
dig radiomekaniker er Kristian Bjerregaard. Han ses betegnet som radiotekniker. Han og hustruen
Gerda boede i den gamle skole Hovedgaden 26. Her havde Gerda en forretning med manufaktur
m.v. mens Kristian havde sin radio - og senere TV - forretning/værksted.

På et tidspunkt, hvor et udstillingsvindue i Gerdas Magasin var blevet ledigt, satte Kristian et fjern-
syn op der, så folk kunne se TV fra gaden.

De første år i den gamle skole boede de, tillige med flere andre, til leje. I 1963 købte de huset af
kommunen.

Kristian (1899-1976) var søn fra ejendommen Provstegyden 1. Familien stammede fra gården Bjer-
regård, matr. nr. 6.



Erhverv: Reklame og skiltning

eksisteret år 1990'erne

Adresse på Hovedgaden 21
Skolebakken 2
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Et leksikon fra 1922 forklarer kort og godt om et Skilt følgende: 
"Billede eller en udhængt firgurlig fremstilling, som har til formål at henlede opmærksomheden på
den forretning eller virksomhed, hvorfra skiltet hidrører".

Derudover får man oplyst, at skilte har været kendt siden oldtiden i Kina og Egypten. Her i Dan-
mark sansynligvis siden de første håndværkere bosatte sig i købstæderne.

Søger man efter samme ord i et nyere leksikon, går man forgæves. Nu hedder det reklame, og den
formidles ikke blot ud via reklame-skilte. Den er overalt og mange fag er repræsenteret i branchen.

I Øster Alling er det os bekendt, at der på to adresser har været fremstillet materiale til brug ved re-
klame af den ene eller anden slags.
Det står lidt hen i det uvisse, af hvilken art fremstillingen har været.

På Skolebakken 2, den gamle kommuneskole, var det Inger og Thorkild Jakobsen, som lavede re-
klame-tryk.
Den anden var skilte-tryk ved Tage Klausen på Hovedgaden 21.

Erhverv: Skole

eksisteret år XXXX - 1970erne

Adresse på Hovedgaden 24, 26, 21, 
Skolebakken 2

Skolens forhistorie under matr. nr. 2 i ”Gårde og Huse” 
og under Erhverv/Statslige og Kommunale institutioner



Erhverv: Skomager

eksisteret år 1908 -, 1946

Adresse på Hovedgaden 22 og 40

30

I Danmark skal vi helt op omkring år 1130 før skomagerne ses omtalt.
Som regel havde skomageren et lille værksted ved sin bopæl, men kunne også ernære sig ved at
drage rundt på gårdene og udføre arbejdet på stedet.
Da fodtøj på landet til dagligt brug hovedsageligt var træsko, må man her regne træskomageren med
under faget, ligesom manden, der flettede sivsko jo også var skomager. Desuden kan der skelnes
mellem håndskomager og lappeskomager. Men alle ernærede de sig udfra menneskets behov om at
beskytte sine fødder.
Ved folketællingen 1787 boede der i Provstegyden 1 en enke Mette Sørensdatter. Hun levede af al-
misse og hendes hjemmeboende søn Søren Larsen er skomager. Andet vides ikke om dem.
Søren Nielsen Guldbrandsen var født i Tårup i 1835 og gift i 1868 med Ane Christensdatter, som var
født i Øster Alling i 1834. Søren var træskomager, og familien boede tilsyneladende på Vester- eller
Øster Alling Mark hvor Ane Christensdatter døde i 1871, kun et år efter deres ankomst til sognet. De
havde en datter, født 1864.
Omkring 1906 boede på Øster Alling Mark en skomager, Søren Andersen og dennes kone Anders-
mine. Der vides ikke andet om dem, kun at to børn døde som spæde.
Træskomand var også Ole Simonsen og senere hans søn Jens Chr. Simonsen. Ole var født i Auning
1854 og død i Øster Alling 1934. Han var i 1883 blevet gift med Margrethe Jensen, som var fra Øster
Alling, født der i 1854. De fik 7 børn i årene 1885 til 91. Den ældste Jens Christian blev som nævnt
også træskomand i Øster Alling. Han var gift med Anna Jørgensen fra Hørning.
Ole Simonsen fik skøde på matr. nr. 8i, Hovedgaden 40 omkr. 1908 og er at finde der i folketællin-
gerne 1911, 1916 og 1921.
Jens Chr. Simonsen købte omkr. 1928 huset på Hovedgaden 22, hvor også sparekassen havde til
huse, som dette uddrag af protokollen viser:
Huslejekontrakt ”Aar 1928 den 19. Nov. afholdt bestyrelsen Møde og forhandlede følgende: 1. Den i
mange aar benyttede stue i Ø. Alling til Kontor, lejedes til fremtidig Benyttelse af den ny Ejer Jens
Simonsen for 75 Kr. for Vinteren regnet fra 1. Nobr. til 1. Maj og 55 Kr for Sommeren. Lejen betales
halvaarlig forud. Ejeren stiller Stuen i det nordøstre af Huset til Raadighed hver Mandag og i Tilfælde
af Helligdag Søgne Dagen derefter. Ejeren giver Tilladelse til gennemgang i forreste Stue for alle i
Kontortiden, han lægger Brændsel til om Vinteren og sørger for at der er varme i Stuen naar Kontor-
tiden begynder og i selve Kontortiden. Ejeren tillægger Lys i den Tid af Aaret det er nødvendigt”.

Huset havde Jens Chr. Simonsen købt af Jens Marius Jensen, som også var skomager. Han havde
haft skøde på huset fra sidst i 1890erne og kom til Øster Alling fra Nødager, hvor han var født i
1868, som søn af stenpigger Mikkel Jensen og hustru Ane Johanne Nielsen. Så vidt vides var han
ikke gift.
Også i Ole Simonsens hus på Hovedgaden 40 kom der i siden en skomager. Det var Kristian Jensen,
barnebarn af Søren Chr. Jensen i gården matr. nr. 13 og dermed nevø til skrædder Vittrups kone.
Han fik skøde på huset i 1946. Han er omtalt som lappeskomager.

På Hovedgaden 16 har der også boet en træskomand; det var Søren Rasmussen Hornbek, som var
født i Thorsager i 1884, gift i 1911 med Marie Klementine fra Skjørring.
Søren Hornbæk var dog kendt for meget andet end sine træsko; han nævnes som sådan i en folke-
tælling, men det han huskes for, er hans store interesse og arbejde for idrætten, lokalt såvel som på
et større plan.
Der er sansynligvis flere, som har fremstillet sivsko, men vi har kun bevis for een person i form af et
fotografi der viser husmand og karetmager Jens Frandsen Sørensen i færd med at flette sivsko. Jens
havde karetmagerværksted på Hovedgaden 1. Han var født 1844 i den gamle gård, matr. nr. 13 og
var morbror til skrædder Vittrups kone Jensine Jensen. Han døde i 1935



Erhverv: Skrædder

eksisteret år - 1949

Adresse på Vangen 1

31

Det er blevet sagt, at skrædderfagets historie begynder med menneskehedens historie. Til en vis
grad er det jo sandt, da problemet med at skaffe sig klæder er lige så gammelt som menneskene.
I stenalderen klædte man sig i dyreskind; senere, i bornzealderen og jernalderen, kom ulden til.
Linned blev først alm. hos landbefolkningen i midten af det 16. århundrede, mens det noget tidli-
gere havde været brugt i hofkredse.
Ligesom de fleste håndværk udviklede skrædderhåndværket sig fra at være såkaldt hjemmearbejde
til et regulært fag, med en regulær uddannelse.
På landet rejste skrædderen rundt fra gård til gård med sine redskaber, som bestod af nål og tråd,
saks og målebånd, pressejern og damplap. Betalingen bestod til dels af den kost han fik på stedet.
Han havde ikke noget varelager, da kunden slev leverede stofferne, som kunne være hjemmevævet
eller fremstillet hos landsbyens væver/væverske.
Heller ikke i byerne havde skrædderne i begyndelsen eget værksted; man syede hjemme hos kunderne.
Måltagningen foregik med en snor hvorpå der blev slået en knude for hvert mål. Syningen foregik
med hånden.
Hvis det færdige resultat måske ikke helt svarede til forventningerne, sagde man at "katten var
løbet med målet". Men man måtte acceptere og beholde klædningsstykket, for stoffet havde man jo
selv leveret.
I 1850erne blev der opfundet et nyt måltagningssystem og tegning af snitmønstre.
I 1857 blev der indført fri næring som afløsning for de gamle laug, som var blevet søgt ophævet tid-
ligere, men som gang på gang var genopstået.
Fagenes Laug eller Gilder virkede som et værn mod fremmed konkurrence, og muliggjorde kontrol
med det udførte arbejde og fastsættelse af bestemte priser.

I Øster Alling har der naturligvis boet skræddere længe før dem som vi i optegnelser og folktælinger
kan finde frem til. Den første vi finder er en skrædderpige, som var født omkring 1774. Hendes
navn var Ane Jensdatter, og hendes forældre var husmand og daglejer Jens Ladsen og Maren Jens-
datter, som havde boet i "Stossidommen" Lillegyden, og senere, da moderen er blevet enke, i matr.
nr. 18, Hovedgaden 31.
Anes søster Sidsel var væverpige, hun blev gift med Søren Nielsen og boede på matr. nr. 9, Toftagervej 1.

Omkring midt i 1800 boede Graves Nielsen til leje i matr. nr 18, Hovedgaden 31. Han var skrædder,
født i 1804 i Haslund, død 1864 i Øster Alling. Han var gift fire gange og havde fire børn. Hans bar-
nebarn Niels Peter Marius Gravesen f. 1870 blev også skrædder. Han står i en folketælling som
skræddersvend, altså ansat hos en mester, som kan være en af de følgende.

I 1891 fik Rasmus Kristian Jørgensen skøde på "et stykke byjord med bygning", som er Vangen 1.
Han var skrædder, gift 1886 i Hvilsager med pigen Maren Mathiasen. De fik 2 børn, der begge døde
som ganske små.
I 1906 solgtes Vangen 1 til skrædder Jacob Vittrup Sørensen. Han var født i St. Brøndum 1869 og
kom til Øster Alling i 1900, var samme år blevet gift med Jensine Jensen fra gården matr. nr. 13. og
havde indtil da været skrædder i Hvilsager.
De fik 4 børn, hvoraf Anne overtog huset efter forældrene og boede der indtil sin død i 2002.

Endnu en skrædder har omkring samme tid virket i byen. Hans navn er Jens Rasmussen, født
1851 i Lyngby på Djursland, gift med Christine Pedersen fra Koed. De fik 9 børn alle født i Øster Al-
ling i tidsrummet 1877-96. Familien boede i matr. nr. 1e Hovedgaden 36, som menes at være byg-
get omkr. 1885. Hvor de har boet indtil da, er usikkert.
Jens Rasmussen benævnes i de forsk. folketællinger, kirkebøger mv. som skrædder, husmand,
gårdmand, sognefoged. fortsættes næste side



I 1936 købtes huset Hovedgaden 39 af skrædder Marius Jensen. Det fortælles, at de unge mænd
hos ham kunne få deres benklæder renset og presset for 1 krone, hvilket godt kunne være tiltrængt
efter en lystig aften.
Marius var født i Gjesing sogn omkr. 1886, han var gift med Ane Jørgine Jensen Bjerregaard, som
var født i Øster Alling 1878. Ane døde i 1956 i Øster Alling. Marius døde i Ommestrup i 1978.

Afskrift af skrædder Jacob Vittrups regnskabshæfte plaseres andet sted på hjemmesiden

Erhverv: Slagter

eksisteret år 1889-1907, 1903- , 1935-
fra 1960 - ?

Adresse på Hovedgaden 27
Hovedgaden 43
Hovedgaden 18

32

Set i forhold til, at der alle dage er blevet slagtet dyr, er slagterhåndværket meget nyt. Men som
håndværk regnes det som meget gammelt. Omkring år 1450 var der i København indrettet steder,
hvor kødet måtte sælges - ikke slagtes. Slagtningen skulle, af hygiejniske årsager, foretages udenfor
byen. Der er tvivl om hvorvidt dette altid blev overholdt, og da har det ikke været noget rart syn
med blod og slagteaffald flydende i rendestenen.
De første slagtere kaldtes kødmagere og de fandtes naturligvis i alle landets købstæder, og havde
vel de samme regler der, som dem der gjaldt i hovedstaden.

Alle af årgang 19.. op til 1960-70'erne, som er vokset op på landet, husker sikkert slagtedagene -
grisens hyl, det store kar, den slagtede gris på stigen og ikke mindst husmoderens store arbejde ef-
terfølgende med kødets forarbejdning, et arbejde som dog blev nemmere med tiden, efterhånden
som den moderne teknink også på dette område vandt frem. Her tænkes især på fryseboksens ind-
tog i husholdningerne.

Hjemmeslagteren, som "i gamle dage" kørte rundt for at betjene kunderne, havde nok ikke alle en
egentlig slagteruddannelse. Ofte havde de vel en anden levevej ved siden af, f.eks. et lille landbrug.
Dette er ikke dokumenteret, men udelukkende et gæt. Senere ændredes forholdene, herunder også
kravene til hygiejnen. I dag slagtes alle dyr i slagtehuse eller på slagterier.

I Øster Alling har der været slagtere i flere perioder siden 1889 og måske tidligere.
Den første vi kender til er Christen Nielsen, som boede Hovedgaden 27. Han var født i Nimtofte i
1854, gift i 1876 med Ida Nikoline Josefine Vadum, født i 1849 på Samsø. De fik skøde på huset i
1889, var flyttet hertil i 1888 fra Marie Magdalene sogn.
I folketællingerne 1901 og 1906 betegnes Christen som boelsmand, måske er han stoppet med slag-
terhvervet på dette tidspunkt, hvilket er sansynligt, da der på Hovedgaden 43 - den gamle smedie -
i 1903 bor en slagter, Anders Jensen Høgh.

Anders var født i Ring i Øster Alling sogn i 1869. I 1898 blev han viet til Andrea Andersen fra Søn-
der Vinge i Viborg amt. Her var hun født i 1872. Hun kom til Øster Alling som 26 årig. De fik 3
børn. En datter Inger Kirstine blev gift med Folmer Hornbæk, som i 1935 overtog huset samt slag-
terhvervet på Hovedgaden 43. Det blev dog kun til 5-6 år. Herefter, i 1942 købte han karetmager-
værkstedet med beboelse, Hovedgaden 1. Her drev han virksomhed som savskærer, karetmager og
bødker, sansynligvis især det sidste, idet han i folkemunde endnu nævnes som bødkeren. Folmer
var født på Øster Alling Mark som nummer 12 af en stor børneflok. Han var idrætsmand og ses som
fodboldspiller på utallige sportsbilleder. Han var gift 2 gange og døde i 1969.

I 1960 da Sparekassen købte huset Hovedgaden 18 blev den vestre ende med lejlighed og slagterfor-
retning lejet ud. Forretningen havde hidtil været drevet af Villy Hornbæk, som byggede huset i
1950.
Som indehaver af slagterforretningen efter 1960 nævnes disse: Ingvartsen og Janenka.



Erhverv: Smed

eksisteret år - 1900, 1900-1976
1976-199?

Adresse på Hovedgaden 43 og 10
Allingvej 8

33

Det står hen i det uvisse, hvor længe der har været en smed i Øster Alling, men sikkert lige så
længe, som der har boet mennesker på stedet, efter at jernet er blevet kendt og taget i anvendelse.
Det menes, at smedefaget og pottemagerfaget er de ældste håndværk her i landet.

Den ældst kendte adresse for byens smed er på matr. nr. 19, der hvor kirkens vestligste parke-
ringsplads nu er.

Smedjen var i de første mange år ejet af byens gårdmænd som forpagtede den ud på kontrakt.
Den første smed vi kender til, er Peter Møller født i Læsten i 1794.
Om ham og hans virke, hans efterkommere og meget mere kan læses under ”Personer”

Som det vil fremgå af nævnte artikel flyttede smedien i 1900 ud på matr. nr. 6L, Hovedgaden 10.
Herom kan læses i ”Huse og gårde” under Hovedgaden 10. matr. nr. 6L

Da der er ret meget stof omkring smede-erhvervet, er det i dette tilfælde valgt at henvise til andre
sider.

Erhverv: Snedker/Tømrer

eksisteret år 1880-1926, 1890-1948
omkr. 1906, 1914-1959, 1952-1986
1967-1980, 1970-1980, 1980-2005, pt

Adresse på :Engdraget 1
Hovedgaden 38, Hovedgaden 12
Hovedgaden 27, Lillegyden 4
Hovedgaden 49, Birkebakken 6
Firhøjevej 1c, Stadionvænget 7

Snedkerfaget var oprindelig fagligt set regnet for et led under tømrerfaget, især omfattende husets
grovere og faste inventar. Andre, mindre arbejder var nærmest husflid, “snitteværk” = Snittker = snedker.
I slutningen af middelalderen begyndte snedkerfaget at regne sig som selvstændigt fag overfor tøm-
rerfaget.
I begyndelsen foregik udviklingen især i byerne hvor behovet for komfort udover det en tømrer
kunne fremstille, var størst. Striden om hvor det nye fags grænselinier skulle drages, kom til at gå
snart efter arbejdsområdet, arbejdsmidlerne og værktøjet, snart var det forarbejdningsmåden, snart
om hvorvidt tingene var mobile eller søm- og naglefaste.
Vinduesrammer, døre og paneler måtte da være tømrerens arbejdsområde, mente man, men ved at
se på værktøjet og samlingsmetoderne var det jo snedkerens: alt hvad der var samlet som rammer
med slids og tap med fyldinger i not. Tømreren kunne beholde gulvene og portene og ellers helst
ikke tage en høvl i hånden og da slet ikke limpotten.

Indtil omkring 1850 måtte håndværkere kun udøve deres fag i købstæderne men efter at den nye
næringslov kom i 1857 (den trådte dog først i kraft fra nytår 1862) bortfaldt håndværkernes pligt til
at bosætte sig i købstæderne. For at mildne overgangen blev det forbudt visse håndværkere at ned-
sætte sig nærmere end 1 mil fra købstaden. fortsættes næste side



34
I 1880 købte Anton Theodor Birch Engdraget 1, om det var ham, der byggede huset vides ikke. Han
var f. i Skørring sogn 1847. I 1879 blev han gift i Vester Alling kirke med Dorthea Caroline Jensen
som var født 1856 i Vester Alling. De fik 9 børn.
Anton var med til at bygge forsamlingshuset i 1889. Hans post på regnskabet lyder på 133,- for
tømmerarbejde, bænke og glas.
Anton afgik ved døden i 1926, Dorthea i 1941.

I regnskabet over forsamlingshus-byggeriet er også en udgift på 82,50 til døre og tribune. Modtage-
ren er Carl Jensen. Det antages at være Carl Jensen Møller, søn af smeden. Han er sidst fundet i
kirkebøgerne, da det i 1873 fremgår af afgangslisten, at han er rejst til Randers. Han var da 15 år
og nykonfirmeret. Om han var tømrer eller snedker, vides ikke, derfor begrundes ovenstående med,
at matr. 1g, Hovedgaden 38 i 1888 købtes af Carl Jensen og at denne året efter solgte til snedker
Christen Smidt Pedersen, gift med Maren Nielsen Bech som, hvis teorien holder, er kusine til Carl
Jensen.
Christen var fra Hejlskov, født i 1863, Maren var født i Øster Alling 1862 og her blev de gift i 1888,
altså samme år, som de køber huset. De døde begge meget unge, h.h.v. 31 og 32 år gamle og efter-
lod sig to døtre under 10 år.
Efterfølger som ejer af huset og snedker- eller tømrerforretningen blev Martin Severin Rasmussen
fra Lemmer. Han var 1895 blevet viet til pigen Abelone Pedersen, (kaldet Lone), fra Vester Alling.
De fik et langt virke i Øster Alling. Havde i ca. 20 år også ringer og graver-stillingen ved kirken.
Martin og Lone nåede at fejre deres diamantbryllup. De fik 8 børn hvoraf Peter, som den ældste,
fortsatte forretningen.

Ved folketællingen 1906 bor Jens Anker Jensen på Hovedgaden 12. Hans stilling er snedker og han
har to svende.
I husstanden er desuden hans kone, Marie Mathilde Sørensen Beider samt et barn på 3 år, Magda-
lene Hansen. Jens og Marie er begge født i Virring sogn. Maries mor stammer fra Øster Alling.
Hvor familien er flyttet hen, vides ikke. De er ikke i folketællingen 1911.

På Hovedgaden 27 starter en tømrervirksomhed op i 1912. Indehaveren er tømrer og snedker Ma-
rius Kristian Andersen. Han kom hertil fra Kolind i 1910 med kone og barn. Konen var Laura An-
nine Marie Guldman Hansen fra Egå og barnet deres søn Harry født 22. februar 1909 i Kolind. De
fik endnu 5 børn, alle født i Øster Alling.
Marius' første arbejde i Øster Alling blev den nye brugs, som blev bygget i 1912.
Laura var i flere år bestyrer af telefoncentralen.

Lillegyden 4 også kaldet "Stossidommen", det gamle præsteenkesæde med tilhørende udhus, blev i
1952 solgt til Harry og Oda Andersen. Her grundlagde Harry sin tømrer og snedkervirksomhed. Den
eksisterede på denne adresse i henved 30 år. De sidste år 1984-86 var det sønnen Erling, der drev
virksomheden.

En anden tømrer og bygningssnedker boede indenfor samme tidsrum på Hovedgaden 49. Det var
Peter Hedegaard Rasmussen, ældste søn af Martin Severin Rasmussen.
Peters kone var Marie Anna Jørgensen fra Samsø. De blev gift i 1929, havde året før købt grunden
Hovedgaden 51 og her byggede Peter deres nye hjem, et pænt solidt rødstenshus højt beliggende på
hjørnet af Hovedgaden og Skovsmindevej. Værksted havde han hos sine forældre Hovedgaden 38.

Grunden ved siden af det nye hus var køkkenhave indtil 1942 hvor Peter byggede et stort, godt
værksted på det, som nu blev Hovedgaden 49.
I 1959 flyttede Peter og Marie over på modsatte side af gaden, hvor de havde bygget nyt parcelhus
på grunden Hovedgaden 50. Her boede de indtil deres død (Peter i 1973, Marie Anna i 1988).
Værkstedet blev afhændet i 1967 til tømrer Jørgen Vestergaard. Det blev i 1976 ombygget til bebo-
else med værksted.

På Birkebakken 6 og senere på Firhøjevej 1c etablerede Hans Warming sig som tømrer med start i
1970. Firmaet flyttede til de større lokaler i industrikvarteret i 1980. Ophørt 2005. Hans er barne-
barn af Martin og Lone Rasmussen.

Stadionvænget 7 er pt (2009) adresse for byens tømrervirksomhed.



Erhverv: Telefonist

eksisteret år 1914-1959, 1959-1973

Adresse på Hovedgaden 27
Hovedgaden 30

35

Telefonen blev opfundet af den britisk-amerikanske opfinder og døvelærer A.G. Bell i 1876.
Endnu ikke fyldt 150 år har den undergået store forandringer, fra at blive betjent med håndsving
over nummerskive og trykknapper til at være ledningsfri, videre til mobiltelefonen med indbygget fo-
toapparat, telefonbog, SMS og internetadgang.

Den første telefoncentral åbnedes i København i 1881, med 22 abonenter.
i 1978 var alle landets centraler blevet automatiserede.
Sidste nyt - eller er det? - er IP-telefoni, hvor der kommunikeres via computere. Og udviklingen er
ikke stoppet her.
I 2026, da Bell's telefon fyldte 150 år, var meget af det, vi kendte dengang allerede forældet.

De første telefoner kom til Øster Alling i 1914. Centralen blev etableret med det påkrævede antal
abonenter, som var 10. 
Som bestyrer af centralen blev antaget Laura Andersen, hvis mand Marius var tømrer og snedker.
De var i 1910 flyttet til Øster Alling og havde købt huset på Hovedgaden 27. Laura var fra Egå, Ma-
rius fra Kolind, hvorfra de kom med deres ældste søn Harry. Siden fik de endnu 5 børn.
Laura døde i 1959 og centralen blev flyttet over gaden til gården Hovedgaden 30, som Jenny og
Martin Madsen havde købt i 1944. Martin var postbud og Jenny blev som sagt centralbestyrer i
1959. Hun havde i nogle år forinden været damefrisør.
Omkring 1973 blev en automatisk central taget i brug og den gamle central dermed nedlagt.

Mere om centralen og Jenny Madsen under ”Personer”



Erhverv: Tobakshandler

eksisteret år 1917-, 1937-

Adresse på Hovedgaden 16
Hovedgaden 37

36

I Amerika var brugen af tobak almindelig allerede før europæerne opdagede landet. Det blev brugt
både som lægemiddel og nydelsesmiddel. Den første brug af tobaksplanten i Europa var som læge-
middel. Piberygning blev almindelig i 1600-tallet og ca. 100 år senere fandt både mænd og kvinder
behag i at anvende snustobak. Cigarer var først brugt i Spanien men omkr. 1800-tallet var de kendt
i det meste af Europa og ca. 100 år senere fulgte cigaretten efter.
I 1921 var der ca. 1500 tobaksvirksomheder i danmark; de allerfleste små enkeltmandsvirksomhe-
der. Den største tobaksvirksomhed var C.V.Obel med ialt 1350 ansatte på de to fabrikker i Ålborg
og på Amager.
I 2000 fandtes der 8 tobaksvirksomheder i Danmark, og heraf indgik de fleste i koncernen Skandi-
navisk Tobakskompagni.

Over hele verden og til alle tider har mennesket vel haft "en sød tand".
Mulighederne for at få stillet trangen til sødt er næsten ubegrænsede. Forretningerne har metervis
af hylder med slik, eller konfekture, som det også kaldes. I gamle dage man kunne stille trangen
efter det søde med kandis og bivoks - nok især det første -, eller børnene kunne suge nektar at
blomster som kaprifolie, torskemund, kodriver, syren m. fl.

De to nævnte nydelsesmidler, tobak og slik, kunne nok købes hos købmanden og i brugsen. Allige-
vel var der grundlag for små butikker med disse varer som stort set eneste udbud. Grunden hertil
var måske den, at sortimentet kunne være mere omfattende her end i brugsen og hos købmanden.

I Øster Alling har der eksisteret to butikker med vægten på salg af de nævnte nydelsesmidler. 
Den første var Søren Hornbæk, Hovedgaden 16. 
Han havde desuden cykelforretning og forhandlede en smule kolonial, øl og vand. 
Mere om ham på siderne: "cykelsmed" og "dagligvarer".

I huset Hovedgaden 37, som senere blev regulær købmandsbutik startede Karl Hedegaard i 1937
med cykelforretning og tobaksforretning. 
I lighed med ovennævnte Søren Hornbæk er der mere om ham på siderne: "cykelsmed" og "dagligvarer".



Erhverv: Tækkemand

eksisteret år omkr. 1911

Adresse på Provstegyden 1

37

I betragtning af, at alle tage i byen førhen har været tækket med strå, kan det undre, at der ikke i
folketællinger m.v. er nævnt flere personer med stillingsbetegnelsen tækkemand. 
Kun en er der set i Øster Alling. Hans navn var Andreas Jensen. Han er med i folketællingen 1911
som bosiddende Provstegyden 1.

Det kan måske tænkes, at man tidligere selv udførte tækningen af gårdens tage.
Materialet, som blev brugt til tækningen var langhalm (rug) eller tagrør, som høstes ved vandløb og
søer.
Der er kun et par stråtage tilbage i Øster Alling.

Uddannelsen til tækkemand er først i de seneste år blevet en egentlig uddannelse. Den varer 3 år og
5-10 mdr. Tidligere lærte man hos en erfaren tækkemand.

Andreas Jensen var født i Skørring sogn i 1854, opvokset og konfirmeret i Lemmer, Lime sogn. Han
kom hertil fra Fløjstrup i 1905, men havde boet her tidligere. I 1880 tjente han hos præstegårds-
forpagter Brasch.
Han var gift med Ane Jørgensen, f. 1850 i Virring sogn. I folketællingen 1921 er hans stilling "sten-
slåer" og da får de begge alderdomsunderstøttelse.

Ane var gift 1. gang med Groes Pedersen med hvem hun fik 2 sønner i Virring sogn samt en datter
og en søn i Øster Alling, sønnen døde 10 mdr. gammel. Groes døde i Hørning i 1882, 26 år gl.
Andreas og Ane blev gift i Hørning i 1882, han var ungkarl og fra Øster Alling.
Ane døde 1921 i Øster Alling.
Andreas døde på Randers Alderdomsasyl i 1931 og blev begravet i Øster Alling.



Erhverv: Væver

eksisteret år omkr.1855-1890, før 1861
1880-1915 og omkr. 1906

Adresse på Hovedgaden 24
Hovedgaden 27
Hovedgaden 39

38

Før 1681 var det ikke tilladt vævere at udføre deres håndværk udenfor købstæderne. Dette år blev
der imidlertid lempet på næringsloven, således at listen over de tilladte håndværk udført på landet,
blev udvidet til også at omfatte vævere, vel at mærke når de holdt sig til at producere stof af vadmel
(uld), blår og hamplærred. (se evt. ordliste)
I 1857 blev der ligestilling mellem håndværkere i by og på land. Herefter kunne man udøve sit
håndværk hvor man ville.

Omkring 1855 flyttede væveren Mads Pedersen Lund til Øster Alling. Han kom med kone og barn
fra Vester Alling. Han var født 1826 i Lime som søn af skolelæreren. Konen Ane Pedersdatter var
født i Vester Alling 1818. De købte matr. 2c den gamle skole (6 fag hus med haugeplads).
Mads og Ane fik endnu fire børn, hvoraf den ældste Ludvig Peder Madsen Lund ifølge folketællingen
1880 også ernærede sig som væver og på samme adresse som forældrene.
I 1884 døde Ane 66 år gammel. Mads overlevede hende og var enkemand i 16 år. Han solgte huset i
1890 og døde i 1900. Hans adresse i byen de sidste 10 år kendes ikke.

Omtrent i samme periode, som Mads og hans søn virkede som vævere i byen, havde deres kollega
Simon Pedersen også sit udkomme ved væven. Han boede Hovedgaden 27, som han havde fået i
fæste omkring 1835-1840. Han var født 1804 i Fausing og var i 1835 blevet gift med Ane Kirstine
Christensdatter, som var født i Ring 1803. De fik fire børn inden Ane Kirstine døde som 39 årig i
1842.
Simon giftede sig igen samme år og igen med en Ane Kirstine, - Andersdatter. Hun var fra Jennum i
Spentrup sogn hvor hun var født i 1820. Med hende fik Simon 8 børn hvoraf dog kun de 4 nåede
voksenalderen.
Familien flyttede senere op på Øster Alling Mark hvor Simon døde i 1871 og Ane Kirstine i 1898.

I huset Hovedgaden 39 boede i årene 1880 til 1915 endnu en væver. Hans navn var Rasmus Jen-
sen han var født i Øster Alling og var tredie generation i en væverfamilie ovenikøbet på samme
adresse. Hans forældre var væver Jens Christian Rasmussen og Mette Kirstine Sørensdatter.
Jens Chr. var født i Øster Alling, Mette Kirstine kom fra Randers.
Jens Christian var søn af væver Rasmus Jensen Harboe, født i Vester Alling 1774 og Kirsten
Frandsdatter, født 1787 måske i Randers. Deres børneflok talte 6.

Tilbage til Rasmus: Han var ud af en børneflok på 8 hvoraf en søster, Maren, blev gift med blikken-
slager Jens Rasmussen, og en anden søster, Margrethe, med træskomand Ole Simonsen.
Rasmus var i 1884 blevet gift med Ane Kirstine Andersdatter fra Ring, født der i 1841. Der er ikke
fundet nogen børn efter dem, hvilket nok forklares af, at bruden var 43 år. 
Rasmus døde som 63 årig i 1915 efter at have været enkemand siden 1892, da Ane Kirstine afgik
ved døden i en alder af 51 år.

Huset Hovedgaden 39 blev i 1936 købt af skrædder Marius Jensen. Han var gift med Ane Jørgine
Jensen Bjerregaard, som også ses at have været væverske. Hvor meget og hvor længe vides ikke.
Hun var født i "Bjerregaard" i 1871 og døde i 1956. Hendes mand, skrædderen, var født i Sorvad
1886 og døde i Ommestrup i 1978.
Da der tidligere havde boet 3 generationer af vævere i huset, kan det tænkes, at Jørgine har "arvet"
en væv og fortsat håndværket.



Erhverv: Vognmand

eksisteret år 1914-1974, omkr. 1923
1928 -, 1942-1946, før 1971
omkr. 1974-76, 1983 / 2004
- 2007, omkr. 2007 -

Adresse på Hovedgaden 42 (person og last)
Ring ell. Oustrup (person)
Ringvej 1 (last)
Hovedgaden 46 (taxa)
Hovedgaden 12 (person)
Hovedgaden 33 (person)
Firhøjevej 1b/Elmelundsvej 17 (last)
Hovedgaden 53 (last)
Ådalsvej 6 (last)
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I al den tid der har været folk på jorden, har de haft brug for at flytte sig selv og deres ejendele. Der-
for blev hjulet en revolutionerende opfindelse. Men førend det blev allemands eje eller tilgængelig for
enhver, måtte man fragte sit gods på andre måder. Det kunne foregå på ryggen af et dyr - kamel,
æsel eller hest; eller man kunne anvende simple slæder som blev trukket af en hest eller et andet
trækdyr.
Persontransporten var på gå-ben,"apostelens heste", eller på ryggen af et dyr.
Med hjulet kom vognen - med 4 hjul (karet, landsbrugsvogn o.l.) og kærren på 2 hjul. Trækkraften
kunne tidligere - her i Danmark og især på landet - være okser, men heste blev det almindeligste.
Siden blev landbrugsvognen forspændt en traktor, mens lastvognen klarede fragtkørselen, og biler,
busser, tog og cykler transporterede folk fra sted til sted.

Antallet af biler i Danmark i 1936 var i runde tal: Personbiler til privatkørsel 87.500, Droskebiler
(lillebiler/taxaer) 7.500, turistbiler (busser) 200, rutebiler og busser 1.500, lastbiler 38.000 og syge-
biler 260.

Ovenstående bare et mikroskopisk tilbageblik på et meget omfattende og sprændende emne om-
kring det, at transportere.

Også i Øster Alling har der været behov for at transportere sig selv, samt sine egne og andres ejen-
dele.
For fæstebønderne, som her hørte under Gl. Estrup, var der, foruden det alm. hoveri, pligtkørslen,
hvor de måtte lægge vogn, heste og kusk til, når herremanden havde brug for transport af det ene
eller det andet.
Senere, da bønderne var blevet selvejere og indtil omkring 1926, gik pligten til offentlig kørsel på
omgang blandt gårdmændene, det være sig kørsel med brændsel og andet til skolen, vand til brand-
sprøjten, kørsel efter jordemoderen eller lægen, til sygehuset med patienter fra byen, eller kørsel
efter dyrlægen. Og i ufredstid kørsel for militæret.

I 1908 ankom til Øster Alling en familie bestående af far, mor og 4 børn. Familiefaderen var Mads
Peter Simonsen, som var født i Ringsø (her i sognet) i 1870. Hans kone Laura Kristine Kristiansen
var født i Essenbæk sogn i 1877. Børnene var i alderen 2 til 10 år og de var alle født i Ringsø.
Mads Peter købte i første omgang matr. nr. 6c, "Skovsminde". Samme år kom deres 5. barn til ver-
den.
6 år senere fik han skøde på grunden matr. nr. 8k, Hovedgaden 42, hvorpå der blev bygget et stort
hus med garage. Her grundlagde Mads sin vognmandsforretning; i første omgang som passagerrute
til Randers med heste og vogn. Siden kom der lastvogn på jernhjul og senere igen lastvogn på gum-
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mihjul med plads til 3 kreaturer.
Laura døde i 1915 og Mads giftede sig igen i 1922 med Olga Kirstine Birch.
Efter Mads Peter Simonsens død i 1953 blev vognmandsforretningen overtaget af den ældste søn
Holger Simonsen og hans kone Karen, som førte den videre indtil midt i 1970'erne.

I 1930'erne kørte der rutebil fra Øster Alling til Randers. Ejer og chauffør var Karl Marius Jørgen-
sen - kaldet Rute-Karl. Han var søn af murer og husmand Carl Christian Jørgensen og Mette Kri-
stine Andersen i Oustrup/Ring og var født 1903. I 1934 blev han gift med Anna Jensen fra Bøjen,
født der i 1910.
Ved vielsen står Karl som rutebilejer. Ved børnenes fødsler står han i 1937 som vognmand i Øster
Alling by og i 1946 som gårdejer i Ring.

I 1928 købte Kristen Nikolaj Jørgensen matr. nr. 2b, som er trekanten mellem Ringvej og Allingkær-
vej og som tidligere var tildelt degnen som græsning for hans ko.
Kristen var bror til Rute-Karl og født i Ring 1901. Han var gift med Mette Kirstine Nielsen fra Fau-
sing, f. 1907.
Kristen og Mette byggede på en del af grunden og startede vognmandsforretning.
Der blev i første omgang plantet frugttræer på resten af matriklen, som senere blev udstykket i
yderligere 3 grunde.
Efter Kristens død fortsatte vognmandsforretningen som "Brødrene Jørgensen" med sidste adresse
på Firhøjevej 1b i industrikvarteret.
I tredie generation kørtes der stadig lastvogn i 2006, dengang som to firmaer drevet af to af Kristens
børnebørn.

I 1947 var der i Øster Alling en taxavognmand; han hed Peter Villy Thomasen og boede Hovedgaden
46, hvor hans kone Else havde frisørforretning. De havde tidligere haft adresse på Hovedgaden 14.
Villy var født 1910, i Vrinners, Rolsø sogn. Ved sin konfirmation i 1924 boede han og forældrene i
Ring. Else var født 1918 i Pindstrup. Ifølge tinglysningen havde Villy skøde på huset i årene fra
1942 til 1946. Hvor familien derefter bosatte sig, vides ikke.

I december 1936 blev Hans Chr. Hansen-Busch og Martha Jørgensen viet i Sødring kirke. Gommen
var født 1904 i Tånum sogn. Bruden var fra Råby, født der i 1914. De bosatte sig i Øster Alling på
Hovedgaden 12, hvor en børneflok i de følgende år voksede op.
Hans var chauffør på Hvilsager-Øster Alling-Randers rutebilen, som var ejet af Brdr. Christensen,
og han modtog på et tidspunkt æresbrev fra Sammenslutningen "Danmarks Bilruter".
Hans døde i 1974 under et familiebesøg på Sjælland. Martha efterlevede ham med næsten 20 år. De
er begge begravet på Øster Alling kirkegård.

Næste chauffør på rutebilen til Randers blev Villy Jørgensen, som boede på Hovedgaden 33 - det
oprindelige kommunekontor. Det blev dog kun til et par år, før han måtte stoppe igen og sammen
med byens borgere indse, at rutebilen havde kørt sin sidste tur. "Det blev fra kommunalt hold er-
klæret, at man måtte, omend med dyb beklagelse, betragte spørgsmålet om Øster Alling rutens
skæbne som afsluttet".(citeret fra dagspressen).
Der blev dog alligevel rutebilforbindelse fra Øster Alling idet rutebilejer Jørgen Kousted, Hald, der i
forvejen havde Uggelhuse-Randers rutebilruten snart efter startede med en ny rute.
De følgende år indtil midt i 1980'erne kunne Øster Alling borgerne - med mere eller mindre tilfreds-
hed - komme til Randers med bus. Men så i 1984 var det definitivt forbi; herefter måtte man be-
nytte skolebussen og rejse til købstaden via Auning.

I nyere tid har der eksisteret yderligere et par selvstændige lastbil-vognmænd, bl. a. på adressen
Hovedgaden 53.


