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Allingkærvej 1 ”Kæragergård”

Matrikel 10a

Bygget/ombygget: 1869/flere gange

Anvendelse: Landbrug m. beboelse

2

Citeret fra bogen om Randers amt 1948:

"KÆRAGERGAARD", Ø. Alling pr. Auning, ejes af Gaardejer Tage Rasmussen, der overtog Ejendom-
men 1/11 1937 efter Niels (Severin) Nielsen, der havde haft den fra 1907. Til 1907 havde Tage Ras-
mussens Bedstefader, Mads Nielsen, ejet den.(fra1897)
Gaarden har i sin Tid været Fæstegaard under Stamhuset "GI. Estrup" og blev fra sin Plads inde i
selve Byen flyttet ud øst for Byen i 1869.(1897 ?) - Udstykket fra "Vestergård") Stuehuset og Avls-
bygningerne er opført dette Aar og Laden i 1941.
Udbygningerne er ombygget og gjort større. Der er delvis fast Tag paa Bygningerne.
Arealet er paa 40 Tdr. Land, hvoraf 24 1/2 Tdr. Land er Mark og 15 Tdr. Land Eng. Der er drænet,
hvor det har været nødvendigt, og Marken er blevet merglet 1940-47. Jordens Bonitet er god Muld-
jord, der dyrkes i 8 Marksdrift.
Den normale Besætning er paa 6 Heste af jydsk Race, 15 Køer og 15 Ungkreaturer af R. d. M. samt
15 Svin. Endvidere er der 1 Foreningstyr paa Gaarden.
Tage Rasmussen er født 17/9 1913 i Ø. Alling, hvor hans Forældre, Karoline og Jens Mogensen
Rasmussen, ejer en Gaard. Hans Hustru, Ella Rasmussen, er født 30/5 1917 paa Ø. Tørslev Mark
og er Datter af Dorthea og Anders Pedersen, der er Boelsmand i Ø. Tørslev.
"Kæragergaard" drives som almindeligt Landbrug og er i god Drift. Gaarden er velbesat med de nød-
vendige Maskiner og Redskaber.
Matr. Nr. 10a Ejendomsskyld: 48.000.
citat slut

Derefter solgt i følgende år:
I 1950 fra Tage Rasmussen til Akton Jørgensen, 1968 til Martin Jensen. 
1970, solgte Marie Jensen til Erik Thuesen, hvis søn nu (2004) har overtaget "Kæragergård" (2022
er det næste generation)

I 1992 har gården et tilliggende på 33 ha, hvoraf 11 ha er tilkøbt og 10 ha er eng. Bygningerne
rummer kostald, spaltestald og lade, opf. 1973, svinestalde opf. hhv. 1941 og 1951 - renoveret
1989; desuden et maskinhus fra 1980. Ligeledes i 1992 var der en besætning på 50 årskøer, 60
ungdyr og en årsproduktion på 25 slagtekalve af racen SDM. Desuden en årsproduktion på 1200
fedesvin



Allingkærvej 4

Matrikel 2d

Bygget/ombygget 1945

Anvendelse: beboelse

3

De oprindelige matrikler
2a  den gl. Skole Hovedgaden 26,   2c Hovedgaden 24  samt 2b Ringvej 1.

I forbindelse med udstykning af byens jorder i 1791 hedder det om denne parcel:
"Vedrørende den i byen værende skole bliver han - (degnen), foruden det af Estrup ejere tillagte
hartkorn på Vetser Alling Mark (3 skp. 3 fk.), endvidere tillagt græsning på Taghøy og Lildals Bloker
i stedet for den hidtidige græsning i Øster Alling, Ring og Oustrup for hans ko, som ikke længere
kan gå sammen med bymændenes kreaturer. Omtalte stykke jord udgør 12 skp. land, eller 21000
kvt. al. a. 10 skp., mod 8, som af commissionen anses for klækkeligt vederlag - jordens bonitet
taget i betragtning - . De tre nævnte byer modtager til gengæld vederlag for denne græsning af de
øvrige af skoledistriktets byer, i forhold til deres hartkorn"

Taghøy og Lildals Bloker udgøres af trekanten mellem Ringvej og Allingkærvej. 
Nu 4 matrikler hhv 2b, 2d, 2e, og 2f. 
Skolen og degneboligen havde 2a og 2c.

Omkring 1899 blev "trekanten" afhændet af skolevæsenet. Køber var Christen Jensen. Da der er
flere med dette navn, er det usikkert, hvem han er. Det samme gælder for den næste køber i 1904,
Jens Chr. Pedersen, man kunne gætte på at han var svigerfar til næste ejer, Hans Buhl, men det er
for usikkert.
Hans Buhl fik skøde på matriklen i 1916. Han var mejeribestyrer fra 1902 indtil sin død i 1944. Det
lille stykke jord solgte han igen, dog uvist hvornår, men i 1928 afstod slagter A. J. Høgh matriklen
til vognmand Kristen Nikolaj Jørgensen, som i 1945 solgte matr.nr. 2d til Erna og Peter Johansen.
De byggede hus på grunden og boede der indtil 1986, da Erna, som blev enke allerede sidst i
40'erne, solgte huset til Ellen Jørgensen.
Ernas far havde gården ”Poulsminde”, Allingkærvej 16.



Allingkærvej 8 ”Fårdal”

Matrikel 7g

Bygget/ombygget: 1893

Anvendelse: beboelse

4

Citeret fra bogen fra bogen "Danske Gaarde" ca. 1913:
Faardal, Øster Alling Sogn. Postforb. og St.: Auning, hvortil c. 4 Km. Tlf. 13 over Øster Alling Cen-
tral. Gaarden ligger c. 22 Km. fra Randers. Ejer: Christian Ludvig Jørgensen, som overtog Gaarden
1. Novbr. 1899, er født paa Ejendommen 24. Aug. 1876 og gift med Kristine Boline Christensen,
født i Floes 21. juli 1877.
Matr.-Nr. 7g m. fl. af Øster Alling. Hartkorn 3 Tdr. 6 Skpr. 2 Alb. Ejendomsskyld 28,000 Kr. Brand-
assurance for Bygningerne c. 21,000 Kr. Areal 40 Tdr. Ld., deraf Ager 23 3/4, Eng 15, Mergelgrav
1/4, Have og Gaardsplads 1.
Agermarken drives for største Delen i en 8 Marksdrift: Havre, Roer, Havre, Roer, Byg, Havre og
2aars Græs. Jordens Bonitet er dyb Muld paa Lerunderlag. Der holdes 12 Køer, 12 Stkr. Ungkvæg
og Kalve og 2 Tyre af sortbroget jysk Race, 4 Heste, 2 Plage og 2 Faar. Sidste Aar solgtes c. 40 Fede-
svin.
Faardal frikøbtes 1856 fra Stamhuset Estrup af Anders Christensen, og han efterfulgtes 1865 af
Svigersønnen, Niels Jørgensen, den nuv. Ejers Fader.
Gaarden blev 1893 udflyttet til sin nuv. Plads c. 1 Km. ø. for Ø. Alling By og er opført i Grundmur
med Skifer- og Straatage.

Og fra bogen om Randers amt 1948:
"FAAREDAL" i Ø. Alling pr. Auning ejes af Gaardejer (Søren)Peter Rasmussen, der er født 1/1 1889
i Ø. Alling og er Søn af Kristine og Jens Rasmussen, der har ejet en Gaard i Ø. Alling. Hans Hustru,
Ane Rasmussen, er født 12/3 1890 i Mørke og er Datter af Ane Kirstine og Søren Sørensen.
Peter Rasmussen overtog Gaarden i 1934 efter Gaardejer Chr. Jørgensen, hvis Slægt havde ejet Ga-
arden siden 1864. Den har oprindelig ligget midt i Ø. Alling, hvorfra den i 1893 blev flyttet ud (ud-
stykket fra) paa sin nuværende Plads ved Landevejen, der Løber fra Ø. Alling til Auning. Stuehuset
og Avlsbygningerne er opført i 1893, og danner en firelænget Gaard. Den er bygget i røde Sten, og
der er god og rummelig Plads saavel i Stalde som i Lader. Stuehuset er en stor Bygning, der har Ve-
randa og en Fløj med Overværelser. Der er indlagt W.C. og Badeværelse.
"Faaredal" har et Areal paa 45 Tdr. Land, hvoraf 28 1/2 Tdr. Land er Mark, 10 Tdr. Land Eng og 6
Tdr. Land Kær. Kæret er drænet i 1945, og Marken har faaet Mergel 1930-31 og 1942-47. Jorden
dyrkes i 7 Marksdrift med de gængse Kornsorter og Rodfrugter.
Den normale Besætning er paa 5 Heste af jydsk Race, 20 Køer og 18 Ungkreaturer af R. d. M. samt
25 Svin.
Gaarden er velbesat med de nødvendige Landbrugsmaskiner og Avlsredskaber.
Peter Rasmussen beklæder forskellige lokale Hverv. Han er bI. a. Sognefoged, Kasserer for Mejeriet
og Sparekassen og i Repræsentantskabet for Jydsk Andels foderstofforretning. Han har endvidere
været Medlem af Sogneraadet i 9 Aar. I Ægteskabet er der en Datter, Nikoline Rasmussen, født
24/4 1914, der er gift med Landmand Niels Aage Nielsen. De bor. paa Gaarden og hjælper til med
Driften.
Peter Rasmussens Fader, Jens Rasmussen, har i ca. 40 Aar ligeledes været Sognefoged. Han var
Dannebrogsmand.
Matr. Nr. 7g m. fl. Ejendomsskyld: 51.000
citater slut

Følgende fra et avisudklip 1976:
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65 år
Fhv. sognefoged og gårdejer Niels Åge Nielsen, Øster Alling, fylder lørdag den 5. feb. 65 år. Niels Åge
Nielsen stammer fra egnen, og han har siden barnsben virket ved landbruget. Han blev gift med
sognefoged Peder Rasmussens datter, og efter giftermålet hjalp Niels Åge Nielsen og hans kone hen-
des forældre med at drive gården "Fårdal" lige uden for Øster Alling. Senere overtog Niels Åge Niel-
sen og hustruen slægtsgården, og de drev den mønsterværdigt til for knap en halv snes år siden, da
de afstod den til en datter og svigersøn, Knud Erik Goth. Niels Åge Nielsen lod bygge en dejlig villa
lige ved indkørslen til Øster Alling by. Hvervet som sognefoged bestred Niels Åge Nielsen dygtigt i
mange år. I øvrigt overtog han i sin tid dette tillidshverv efter svigerfaderen, og i årenes løb beklædte
Niels Åge Nielsen forskellige tillidsposter.

I 1992 var gårdens areal på 35 ha og den blev drevet med svine- og planteavl. Stuehuset blev re-
staureret i 1986. Der var svinestald og lade fra 1938, fedestald fra 1980 og maskinhus fra 1982.
Samme år, 1992, var besætningen på 72 årssøer og en årlig produktion af 1250 fedesvin.

Allingkærvej 10 ”Riishøj”

Matrikel: 5a

Bygget/ombygget 1903

Anvendelse: Landbrug m. beboelse

Gården er udstykket fra matr. nr. 5, Ådalsvej 3 (senere matr. nr. 1c). Den er bygget 1903, men de
første, som ses at have fået skøde på den, er brødrene Jens Gyldenløve Mogensen Rasmussen og
Rasmus Jørgen Rasmussen, sønner af Jørgen Rasmussen f. i Mariemalene og Inger Marie Jensen,
som var datter fra gården Ådalsvej 3. De havde i 1874 købt huset matr. nr. 5b på Vangen 2, der
var bygget som aftægtshus til Inger Maries fødegård.
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Citeret fra bogen "Danske Gaarde" ca. 1913:
”Riishøj”, Øster Alling Sogn. Postforb. og St.: Auning, hvortil c. 4 Km. Tlf. 12 over Øster Alling Cen-
tral.
Gaarden ligger c. 22 Km. fra Randers. Ejer: Jens Mogensen Rasmussen, som overtog Gaarden 17.
Oktbr. 1912, er født i Øster Alling 23. Aug. 1874 og gift med Karoline Martine Nielsen, født paa
Skovhuset i Fjeldskov 17. Aug. 1878.
Matr.-Nr. 5a m.fl. af Øster Alling. Hartkorn 4 Tdr. 1 Skr. 2 3/4 Alb. Ejendomsskyld 32,000 Kr.
Brandassurance for Bygningerne 21,000 Kr. Areal 52 Tdr. Ld., deraf Ager 29, Eng 20, Skov 1, Have
og Gaardsplads 2.
Agermarken drives hovedsagelig i en 8 Marksdrift: Roer, Havre, ½ Rug ½ Blandsæd, Roer, Byg,
Havre og 2aars Græs. Jordens Bonitet er væsentligst dyb Muld paa Lerunderlag.
Der holdes 14 Køer, 18 Stkr. Ungkvæg og Kalve og I Tyr af rød dansk Race, 4 Heste, 4 Plage og Føl
samt 2 Faar. Sidste Aar solgtes c. 35 Fedesvin.
”Riishøj”, (dengang gården Ådalsvej 3 - se denne) der hørte under Stamhuset Estrup, blev frikøbt
1855 af Thomas Nielsen, efter hvis Død 1889 Enken overtog Gaarden, som hun Aaret efter overdrog
Sønnen, Jens Peter Thomsen, der efterfulgtes af sin Søstersøn, den nuv. Ejer.
Gaarden blev 1903 udflyttet til sin nuv. Plads c. 1 Km. ø. for Byen og opførtes i Grundmur med
Tegl- og Straatage. citat slut

Citeret fra bogen om Randers amt 1948:
"RIISHØJ", Ø. Alling pr. Auning, ejes af Enkefru Margrethe Rasmussen, der efter sin Mand, Gaard-
ejer Jørgen Rasmussens Død 23/6 1946, fører Gaarden videre. Den har tilhørt Slægten i mange
Aar, og Jørgen Rasmussen overtog den i 1926 efter Faderen, Jens Mogens Rasmussen, der havde
ejet den siden 1912.
Gaarden har oprindelig været Fæstegaard under Stamhuset "GI. Estrup" og blev frikøbt af Fæste-
bonden Thomas Nielsen i 1855. Den har ligget i Ø. Alling By ved Mejeriet, hvorfra den er flyttet (ud-
stykket) ud til Marken ved Auning-Vejen.
"Riishøj" er en stor firelænget Gaard med gode Bygninger, der er opført i 1903. Senere er der bygget
Svinestald. Der er foretaget Restaureringer og lagt delvis fast Tag paa Bygningerne.
Jordtilliggendet er paa 52 Tdr. Land, bestaaende af 40 Tdr. Land Mark, 6 Tdr. Land Eng og 6 Tdr.
Land Kær. Kæret og Engen er drænet, og Marken er merglet.
Den normale Besætning er paa 6 Heste af jydsk Race, 18 Køer og 20 Ungkreaturer af R. d. M. samt
15 Svin, Hopperne er stambogsført og præmieret.
Gaarden drives i almindelig Landbrugsdrift og er velbesat med Maskiner og Redskaber.
Margrethe Rasmussen er født 3/9 1905 i V. Alling som Datter af Karoline og Gaardejer Niels Peder-
sen. Jørgen Rasmussen var født i Ø. Alling 3/1 1905. Hans Fader Døde, da han var 17 Aar, og en
Slægtning, der tidligere havde ejet Gaarden, tog sig af den, til Jørgen Rasmussen var gammel nok
til at drive den. 21 Aar gammel overtog han den og drev den siden med stor Dygtighed. Han be-
klædte flere Tillidshverv og var bI. a. Formand for Menighedsraadet, Forretnings Fører i Lokalafde-
lingen under J. A. F. og Tillidsmand for Mejeriet og Landbrugets Ulykkesforsikring.
I Ægteskabet er der fire Døtre.
Matr. Nr. 5a Ejendomsskyld: 56.000 citat slut

1992 ejedes gården af Helga og Poul Poulsen, som i 1966 købte den af Margrethe Rasmussen.
Arealet er på 28 ha + forpagtning. Der drives svine- og planteavl. (årsproduktion 2600 fedesvin).
Der er fedestalde fra 1903 og 1973, lade fra 1903 og maskinhus fra 1973. Stuehuset er løbende re-
staureret.
Senest handlet 2005



Allingkærvej 11 ”Kærvang”

Matrikel: 4e

Bygget/ombygget: 1906/1909

Anvendelse: beboelse

7

Citeret fra bogen om Randers amt 1948:

"KÆRVANG", Ø. Alling pr. Auning, ejes af Gaardejer Asgar Jørgensen, der er født 1905 paa "Høj-
agergaard" i Ø. Alling og er Søn af Karen Marie og Søren Jørgensen. Hans Hustru, Marie Sørine Jør-
gensen, er født 1905 i Ø. Alling som Datter af Ane Sofie og Søren Jensen, der er Gaardejer i Ø.
Alling.
Asgar Jørgensen overtog Ejendommen i 1931 efter Faderen. Den er udstykket fra Matr. Nr. 4a m.
fl., og herpaa byggede Faderen i 1906 Stuehuset og i 1909 Avlsbygningerne.
Arealet er paa 13 Tdr. Land, bestaaende af 4 Tdr. Land Mark og 5 Tdr. Land Eng samt 4 Tdr. Land
Kær. Kæret og noget af Marken er grundforbedret ved Dræning, og der er tilført Marken Mergel
1909-15; 1930 og i 1947. Jorden dyrkes i 7 Marksdrift.
Der holdes en Besætning p'aa 2 jydske Heste, 6 Køer og 3 Ungkreaturer af R. d. M. samt 10 Svin.
Gaarden drives som almindeligt Landbrug. Den er velpasset og forsynet med gode Maskiner og Red-
skaber.
Asgar Jørgensens Fader, der nu bor paa Gaarden, ejede i sin Tid Fædrenegaarden, der laa i Ø. Al-
ling. Denne solgte han i 1901 og købte »Højagergaard«, som han solgte i 1909, da "Kærvang" var
bygget, og lagde noget af Arealet ind under "Kærvang".
Matr. Nr. 4e Ejendomsskyld: 18,500  citat slut



Allingkærvej 12 ”Højagergård”

Matrikel 4a, 4g

Bygget/ombygget: 1900

Anvendelse: Landbrug m. beboelse

8

Citeret fra bogen fra bogen "Danske Gaarde" ca. 1913:

Højagergaard, Øster Alling Sogn. Postforb. og St.: Auning, hvortil c. 4 Km. Gaarden ligger c. 22 Km.
fra Randers.
Ejer: Poul Jensen Møller, som overtog Gaarden 1. April 1911, er født i Øster Alling Smedebolig 27.
Novbr. 1874 og gift med Ane Marie Sørensen, født paa ”Poulsminde” 21. April 1878.
Matr.-Nr. 4a m.fl. af Øster Alling. Hartkorn 3 Tdr. 3 Skpr. 3 Fdkr. 2 3/4 Alb. Ejendomsskyld 28,000
Kr. Brandassurance for Bygningerne 22,000 Kr. Areal 41 Tdr. Ld., deraf Ager 26½, Eng 13, Have og
Gaardsplads 1½. Agerrnarken drives i en 8 Marksdrift: Roer, Havre, ½ Rug ½ Byg og Kartofler,
Roer, Byg, Havre og 2aars Græs. Jordens Bonitet er væsentligst dyb, mild Muld paa Ler underlag.
Der holdes 14 Køer, 14 Stkr. Ungkvæg og Kalve og 2 Tyre af rød dansk Race, 4 Heste og 2 Plage.
Sidste Aar solgtes c. 30 Fedesvin.
Højagergaard hår den nuv. Ejer købt af sin Svoger, Christen Rasmussen.
Den blev 1892 udflyttet. til sin nuv. Plads c. 1 1/4 Km. ø. for Byen. De kønne, velholdte Bygninger
er opførte i Grundmur med Tegl- og Straatage. citat slut

Gården er udstykket fra matr. nr. 4d, "Toftegaarden", og Søren Jørgensen var muligvis den første
ejer, da han fik skøde på matriklen i 1903. Han udstykkede i 1906 matr. nr. 4e og byggede "Kær-
vang", hvortil han flyttede i 1909.
Omkr. 1936 blev gården købt af Gustav Møller, søn af fhv. smed i Øster Alling Poul Møller (herom i
"Erindringer").
Næste ejere blev sønnen Poul Møller og Anny, som overtog gården i 1970

1992 var arealet 36 ha -7 ha er tilkøbt, 7 ha er eng og 10 ha er kær.
Gården blev drevet med svine- og planteavl. Der er fedestalde fra 1989, lade fra 1988 og maskinhus
fra 1979. Ligeledes i 1992 var årsproduktionen 1800 fedesvin.
Stuehuset er restaureret i 1970.



Allingkærvej 13 ”Allingkærgård”

Matrikel: 3a

Bygget/ombygget: 1857

Anvendelse: beboelse

9

Citeret fra bogen "Danske Gaarde" ca. 1913:

Alling Kjærgaard. Øster Alling Sogn. Postforb. og. St.: Auning, hvortil c. 3½ Km. Gaarden ligger c.
22½ Km. fra Randers. Ejer: Rasmus Møller Jensen Haarup, som overtog Gaarden 8. Septbr. 1911,
er født paa Ejendommen 29. Juni 1884 og gift med Ane Elise Bossow, født i Auning 19. Septbr.
1884.
Matr.-Nr. 3a m. fl. af Øster Alling. Hartkorn 5 Tdr. 3 Fdkr. 2 1/4 Alb. Ejendomsskyld 33,000 Kr.
Brandassurance for Bygningerne 18,287 Kr. Areal 71 Tdr. Ld., deraf Ager 52, Eng 14, Mose 1½,
Skov 2, Have og Gaardsplads 1½.. Af Agennarken drives 46½ Td. Ld. i to 8 Marksdrifter: Roer,
Havre, Rug, Roer eller Kartofler, Byg, Havre og 2aars Græs (Frøavl af Hundegræs); Resten henligger
i fleraarigt Græs i Indhegning.
Jordens Bonitet er dels dyb Muld paa blandet Underlag af Ler og Sand og dels sandblandet Muld
væsentligst paa Kvægunderlag.
Der holdes 20 Køer, 24 Stkr. Ungkvæg og Kalve og 2 Tyre af rød Dansk Race, 5 Heste, 4 Plage og
Føl samt 2 Faar. Sidste Aar solgtes 18 Fede svin og c. 200 Maanedsgrise.
AIling Kjærgaard frikøbtes fra Stamhuset Estrup 1857 af Jens Sørensen Baks Enke, som giftede sig
med Peder Jensen, der 1871 skødede Gaarden til sin Stedsøn, Jens Jensen Haarup, den nuv. Ejers
Fader.
Gaarden ligger c. 1½ Km. ø. for Ø. Alling By og staar dels i Bindingsværk, dels i Grundmur og dels i
Beton. De faste Maskiner drives ved Petroleumsmotor. citat slut

Citeret fra bogen om Randers amt 1948:

"ALLINGKÆRGAARD", Ø. Alling pr. Auning, ejes af Gaardejer Rasmus Møller Haarup, der er født
paa Gaarden 29/6 1884 som Søn af Karoline og Jens Haarup. Hustruen, Ane Elise Haarup, er født
19/9 1884 i Auning og er Datter af Anna og Johan Bassow, der har været Skovfoged paa "GI.
Estrup".
Rasmus Møller Haarup overtog Ejendommen i 1910 efter Faderen. Den har været i Slægtens Eje
gennem 3 Generationer siden 1858.
Oprindelig var "Allingkærgaard" Fæstegaard under Stamhuset "GI. Estrup". Den Første Fæste-
bonde, man kender Navnet paa, var Jens Sørensen Bak, der var Fæster til sin Død i 1855. Enken
fortsatte Gaardens Drift og købte den fri i 1857. Hun giftede sig med Peder Jensen Haarup, der i
1872 tilskødede sin Stedsøn, Jens Jensen Haarup, nuværende Ejers Fader, Gaarden, og han havde
den til 1910.

Gaarden laa oprindelig inde i Øster Alling By, men blev flyttet ud til Marken. Den ligger nu lige ved
Landevejen fra Ø. Alling til Auning. Den er femlænget med gode, rummelige Bygninger. Stueuset er
opført i 1857. Hestestalden og Laden, der ligeledes er bygget i 57, er ombygget og Stalden undermu-
ret. Kostalden er opført i 1931, og en ny Ladelænge blev bygget i 1922. Alle Bygningerne er tækket
med fast Tag.
Ved Overtagelsen var Arealet paa 65 Tdr. Land. Ejeren købte i 1929, 7 Tdr. Land og i 1939 17 Tdr.
Land. Det samlede Areal bestaar nu af 49 Tdr. Land Mark, 15 Tdr. Land Eng, 23 Tdr. Land Kær
samt 2 Tdr. Land Frugtplantage, Gaardsplads og Have. Marken er drænet, hvor det har været nød-
vendigt, og blev merglet i 1910-20. Engen er drænet i 1935-39.                    fortsættes næste side
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Der holdes en Besætning paa 11 Heste af jydsk Race, 1 Avlstyr, 35 Køer og 35 Ungkreaturer af R. d.
M. samt 40 Svin. 1 Hoppe er tilkendt 1. Præmie.
Gaarden drives i 7 Marksdrift. Foruden de gængse Landbrugsafgrøder avles der Kløver og Sukkerro-
efrø. Den er velforsynet med gode, velholdte Maskiner og Redskaber.

Rasmus Møller Haarup har været Elev paa Vestbirk Højskole i 1903-09, og hans Hustru var paa
Ubberup Højskole i 1908-09. Han er Formand for Tilsynsraadet for Ø. Alling Sparekasse, Formand
for Ø. Alling Brugsforening og i Bestyrelsen for Andels fabriken "Djursland". Møller Haarup har
været i Sogneraadet i 12 Aar og Medlem af Menighedsraadet i en Aarrække, deraf i 19 Aar som For-
mand.
I Ægteskabet er der tre Døtre og to Sønner, Asta er gift og bor i Aarhus, Erna er gift med Gaardejer
Peder Jensen, V. Alling, Runna er gift med en Gaardejer, Agner er Gaardejer i Gjesing, og Jens bi-
staar Faderen med Gaardens Drift
Matr. Nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld: 75.400. citat slut

Næste ejer blev Jens Møller, som i 1990 afhændede gården til ejerne af ”Allingården”, der også gen-
nem flere generationer havde tilhørt Haarup familien.

1992 Gårdens svinestalde er fra hhv. 1857 og 1935; de øvrige bygninger, en lade og et maskinhus
er af ukendt byggeår. Gården drives med planteavl og desuden er der et mindre høn

Allingkærvej 14

Matrikel 4o

Bygget/ombygget: omkr. 1960

Anvendelse: beboelse

Dette hus, hvis matr.nr. er fra den opr. matr. 4d, blev bygget af Gustav Møller, som aftægtsbolig til
"Højagergård".

Højagergård, matr.nr. 4a, 4g



Allingkærvej 15, Forpagtergården

Matrikel: 26a

Bygget/ombygget: 1958

Anvendelse: beboelse og landbrug

11

Bygget som forpagterbolig til præstegården.

Den tilhørende jord er beliggende i det areal, som tidligere udgjorde det "Fælles Fækjær" - græsning
for byens kreaturer.

Ved udskiftningen af præstegårdsjorden fra fællesskabet i 1791 tilfaldt matr. 26a præstegården.
Da den øvrige jord blev udstykket fra præstegården i 1920erne, beholdt man denne del, som først
blev udlejet til græsning og senere besat med bolig og avlsbygninger og bortforpagtet.

Den første forpagter var Jeppe - indtil videre kendes kun fornavn -. Derefter fulgte Harry Laursen
fra Ringsø, Leo Bach og Erik Jørgensen.
Senere blev husene udlejet til én side og jorden bortforpagtet til anden.
Forpagtningsaftalerne løb over en 5-årig periode.



Allingkærvej 16 ”Poulsminde”

Matrikel: 14a m. fl

Bygget/ombygget: 1862

Anvendelse: landbrug med beboelse

12

fortsat fra den oprindelige parcel, nu14c

Samtidig med købet af gården matr. nr. 14 c, til selveje, solgte Søren Frandsen marken ude øst for
byen. Køber var Poul Christensen fra Lime, som da var først i 30'erne og gift med Kirsten Marie
Ovesen f. 1833 i Ormslev.
De byggede gården "Poulsminde", matr. nr.14a.
Kirsten Marie døde umiddelbart efter at have født deres tredie barn. Ingen af børnene blev særlig
gamle. Poul giftede sig igen, med Maren Jensen og her gik det ikke bedre. Maren døde ved det tredie
barns fødsel uden at have overlevende børn.
Den tredie kone, Gjertrudmine Rasmussen Møller kom fra Halling sogn og af deres børn førte
mindst 3 slægten videre.
Gjertrudmine blev enke i 1875 og blev 2. gang gift med Søren Chr. Sørensen fra Ring. De fik to
døtre, hvoraf den ene blev gift med smeden Poul Jensen Møller, som siden købte "Højagergård".
Søren døde i 1887 og Gjertrudmine i 1898. Herefter blev den næste ejer Gjertrudmines svigersøn
(fra 1. ægteskab), Anders Marius Madsen, gift med Maren Kirstine Poulsen. De solgte omkring 1908
gården til Christen Andersen og købte i stedet noget jord fra matr. nr. 9 og byggede der gården
"Højvang".(Ny 9L)
Christen Andersen var Gjertrudmines anden svigersøn, gift med Kirsten Poulsen. Han var uddeler
de første par år efter brugsens start i 1897 og benævnes tillige musiker.

Citeret fra bogen om Randers amt 1948:
"POULSMINDE" Ø. Alling pr. Auning, ejes af Gaardejer Niels Lorentzen Rasmussen, der overtog sin
Ejendom 1/5 1922 efter Gaardejer Chr. Andersen, der havde haft den fra 1907. Hans Forgænger
var Gaardejer Marius Madsen. Gaarden har tidligere været Fæstegaard under "Gl. Estrup".
Den har ligget inde i selve Byen, men blev i 1862 flyttet ud til sin nuværende Plads,(udstykket) ca. 1
1/2 km fra Ø. Alling By ved Landevejen, der gaar fra Ø. Alling til Auning.
Stuehus og Avlsbygninger er opført i 1862.
Den nuværende Ejer har ladet Udbygningerne undermure og restaurere. Der er ligeledes lagt fast
Tag paa alle Bygningerne, og i 1932 lod han opføre et Maskinhus og Hønsehus. Stuehuset er bygget
i Bindingsværk.
"Poulsminde" har et Tilliggende paa 35 Tdr. Land. Heraf er 21 Tdr. Land Mark, 13 Tdr. Land Eng og
1 Td. Land Gaardsplads og Have. En Del af Marken og hele Engen blev drænet i 1932. Der er merg-
let 1922-30. Boniteten er god Muldjord, der dyrkes i 8 Marksdrift.
Den normale Besætning er paa 5 Heste, der er Krydsninger efter Oldenborg-Racen, 12 Køer og 10
Ungkreaturer af R. d. M. samt 16 Svin. Gaarden drives som almindeligt Landbrug. Den er velbesat
med Maskiner og Redskaber.
Matr. Nr. 14a m. fl. Ejendomsskyld: 37.000 citat slut

I 1986 blev gården solgt til Jørgen Clausen fra Heilskov. De foregående ejere var Jesper Lygnsøe,
Jørgen E. Køtter og Ejvind Sørensen Rasmussen.
1992 var arealet 23,4 ha og gården blev drevet med plante- og svineavl. Der er 5 svinestalde fra
1900 og 1981, en lade/maskinhus fra 1991, samt en hestestald. Stuehuset renoveret i 1987.



Allingkærvej 17

Matrikel: oprindelig 26z, nu 26ar

Bygget/ombygget omkr 1859/1980’erne

Anvendelse: beboelse, tidl landbrug

13

I 1859 købt af Rasmus Jensen; han kom fra Kastrup (sansv Sdr. Kastrup) hvor han var født 1829.
Han var ankommet til Øster Alling med kone og 3 børn i 1855. Hans kone, Anne Kirstine Sørens-
datter, var født i Øster Alling i 1825. De var blevet gift i Øster Alling i 1851 efter at deres første
barn, Maren, var kommet til verden i 1850. De fik endnu to børn, som begge er født i Følle. Den
yngste var ganske spæd, da familien igen kom til Øster Alling. Anne Kirstine døde som 32 årig i
1858 og Rasmus giftede sig med Jensine Christensen fra Nimtofte, født der i 1831. De fik 2 børn
som kun var 4 og 2 år, da deres far, Rasmus Jensen, døde i 1865.

Jensine fik derefter adkomst på huset og giftede sig med Peder Nielsen, som var født i Karlby 1822.
Han fik skøde på huset i 1864.
Året efter i maj døde Jensine efter at have født en dreng, som dog kun nåede at blive 1 år gammel.
Herefter giftede Peder Nielsen sig d. 22 dec. 1865 med Else Lund, enke efter tømrer og husmand
Jens Nielsen. Hun var datter af degnen i Lime, født der i 1830 og ankommet til Øster Alling 1858
som tjenestepige hos Anders Sørensen. Hun havde fra sit første ægteskab 2 børn på hhv.2½ og 3½
år. Peder havde en dreng, som var ½ år (død 1 år gl.). Desuden var der Jensine og Rasmus' to børn
på hhv 4 og 6 år, samt Rasmus og Anne Kirstines, som nu var 12 og 15 og sikkert tjenestefolk hos
andre.
I de følgende år (1866-73) fødte Else 5 børn hvoraf de 3 døde som ganske spæde. Selv overlevede
Else ikke den sidste fødsel i 1873.
Peder giftede sig igen i 1876. Bruden var den 25 årige Nicoline Rasmussen fra Skjørring og de blev
viet i hendes fødesogn.

Hvor gammel Peder Nielsen blev, vides ikke på nuværende, men i folketællingen 1880 bor han og
Nicoline, samt de to yngste af hans egne og Elses børn i et hus i Øster Alling, han er husejer og
lever af sin jord, så de bor sandsynligvis stadig i Kæret.
1882 blev ejendommen købt af Laurs Pedersen. Han var gift med Mariane Pedersen Elgaard og de
havde 3 børn, havde mistet to og fik de følgende år endnu 3, hvoraf den ene døde straks efter føds-
len. De første fire børn var født i Øster Alling sogn. Nummer 5 var født i Knagstrup, hvortil familien
rejste i 1874, for igen at vende tilbage i 1882, da de købte huset i Øster Alling Kær. Laurs var, for-
uden at være husmand, også stenkløver; han var født i Vejlby sogn 1837 og døde i Øster Alling sogn
i 1892. Mariane var født på Frisenvold Mark i Værum sogn i 1844 og døde i Kæret i 1908.
Hvor familien boede i første omgang er endnu uopklaret.
Efter Laurs' død gik der ca. 12 år før ejendommen igen skiftede ejer, det blev Laurs og Marianes svi-
gersøn, Mads Madsen - f. i Auning 1873 - som fik skøde på den i 1904. Han og Karen Marie var ble-
vet gift i Auning i 1896, og har sandsynligvis fra begyndelsen boet i Kæret hos Karen Maries mor,
som døde i 1908.
Mads og Karen Marie fik i årene 1896 til 1917 i alt 16 børn, hvoraf dog et par døde som små.

Mads Madsen solgte ejendommen til Aksel Martinussen i 1946 og næste køber af matriklen var
Poul Møller i 1954, da er jorden muligvis skilt fra ejendommen.



Allingkærvej 19 ”Vejlehuset”

Matrikel: 26ab

Bygget/ombygget: 1880

Anvendelse: beboelse

14

Huset som ligger yderst mod øst i det område, som benævnes Øster Alling Kær, ses første gang
handlet i 1875/1880, hvilket stemmer nogenlunde overens med det oplyste byggeår.
Men det vides ikke, om det er den første køber Peder Jørgensen, som har bygget på parcellen. Han
fik skøde første gang i 1875 på 26ab samt 26ad og 26t. Han har tilsyneladende ikke været ene om
at eje de omtalte matr. idet hans bror Carl også nævnes i tinglysningsregisteret i forb. med skø-
derne således:
1875. Peder Jørgensen skøde på 26ab, 26ad, 26t (sidstnævnte er en strimmel moselod mens 26ad
evt. er en eng eller mark; dette matr.nr. findes ikke mere.)
1880. Carl og Peder Jørgensen på 26ab, 26ad, 26t - en parcel af 26ab
1897. adkomst hvorefter Peder Jørgensen ejer 26ab
1906. Peder Jørgensen på 26ad, samtidig tinglyses færdselsret for "ab" på "ad" samt brugsret til en
brønd.
Ud fra kirkebøgerne og folketællingerne fremgår det, at Carl har boet i "Vejlehuset" i 1877, idet
hans søn Chr. Carl Jørgensen nævnes, at være født der.
Peder var gift med Ane Kristine Sørensen, født i Glæsborg 1849, død i Vejlehuset 1922.
Ved folketællingen 1890 bor Peders mor, som da var enke, hos dem.
Selv er Carl og hans bror Peder født på hhv. Ring Mark og Moesgård mark, som måske er samme
lokalitet trods forsk. betegnelse. Peder var som som den ældste født i 1853 og Carl året efter. Deres
far Jørgen Chr. Pedersen var gift med Christiane Rasmusdatter fra ”Moesgård”.
Christen Carl Jørgensen fik bopæl på Dalsgårdsvej og har måske været murer. Hans søn Chr. Niko-
lai Jørgensen, f. 1901, blev vognmand i Øster Alling.

1922 solgte Peder Jørgensen "Vejlehuset" til Henrik Bossow, som menes at være fra Auning.

Sandt eller ikke, men det siges, at grevinden på Gammel Estrup, 
når hun på sin karettur var på disse kanter, og da blev trængende, 
var det her hun trådte af på naturens vegne.  
Huset blev derfor kaldt ”grevindens toilet”



Allingkærvej øst for nr. 17

Matrikel: tidl. 26y, nu 26ar

Bygget/ombygget omkr. 1857/nedrevet

Anvendelse hus nedrevet

15

Hus eller ejendom, ses første gang handlet i 1857, og sælgeren, Anders Sørensen, har måske solgt
den som en del af den ejendom han havde i fæste, og som han i 1854 købte af Gl. Estrup. (gården,
matr. nr. 4, Toftegård) Han var på dette tidspunkt omkr. 34 år gl., gårdmand og sognefoged, født i
Øster Alling.
Han havde en bror, Jens Sørensen, og det kan muligvis være ham, som i 1857 købte huset/ejen-
dommen i Kæret, der måske først er bygget på dette tidspunkt.
Jens, som var født i Øster Alling 1829, var gift med Nicoline Pedersdatter fra Hørning, født der i
1824. De fik 5 børn i perioden 1855-1868, den ældste født i Hørning.

I 1890 solgtes ejendommen til Jens Peder Nielsen, som var født i Attrup, Koed sogn i 1861. Han
havde tjent i Ammelhede og der truffet sin kone, Nicoline Poulsen, en plejedatter af Søren Nielsen i
Ammelhede, men født i Auning sogn i 1861. De blev viet i Virring i 1888 og fik to børn - den ældste
født i Attrup i Koed sogn samme år som de købte ejendommen-. De flyttede senere til Ring.

Næste ejer blev Jens Chr. Simonsen, som overtog ejendommen i 1907. Han kom med familien fra
Galten sogn, hvor de tre ældste børn var blevet født i 1902 - 04 og 05. Hans kone var Ane Marie An-
dersen fra Fausing, født der i 1870. Jens var født i Auning 1889. Hans slægt kan tælles flere gene-
rationer tilbage i Fausing. Hans far havde boet som indsidder i Kæret i årene 1872-74.
I 1912 flyttede familien op på Marken, og ejendommen blev overtaget af Magnus P. Laursen. Om
ham ingen oplysninger, og han var der kun i ca. 5 år, hvorefter ejendommen blev overtaget af Ras-
mus Nielsen Bossow, som muligvis var en bror til Ane Elise Bossow, gift med R. Møller Haarup på
Allingkærgård, hvor Rasmus var tjenestekarl i 1911. I så fald var han født i Auning i 1894. Indtil vi-
dere kendes ikke mere om ham, ej heller hvornår ejendommen blev handlet igen og hvornår den er
nedlagt.



Adresse:: Birkebakken 1

Matrikel: 1be

Bygget/ombygget: 1967 

Anvendelse: beboelse

16

Husene på Birkebakken er bygget på grunde, udstykket fra præstegårdens jord, som på denne del
tidligere kaldtes Skræder Vang (nr. 1, 2, 3 og 4) og Hestedals Vang (nr. 5, 6, og 7)

Bygherere var Inga og Herman Sørensen Vester Alling Mark.
Huset har været og er lejet ud. Utallige er de lejere, som her har begyndt deres tilværelse i Øster Al-
ling, idet de siden har købt eller bygget eget hus i byen.

Ved udstykningen i 1921 blev matr. 1ae købt af Chr. Rasmussen og sammenlagt med matr. 23a
(Hovedgaden 23).
Udstykket igen som "en del af Søren Sallings have" og solgt til H. Warming. Videresolgt til Else og
Arne Bek, Ringsø, som byggede huset.
I handel 1995 og 2001

Bygget af grd. Aksel Pedersen og Minna fra Ringsøgård.
Efter deres død overtages huset af Joh. Kallehave som bolig for personale på hans svinefarm i Ve-
ster Alling.

Nuv. ejer omkring eller efter 1995.

Adresse:: Birkebakken 2

Matrikel: 1ae

Bygget/ombygget: 1967 

Anvendelse: beboelse

Adresse:: Birkebakken 3

Matrikel: 1bf

Bygget/ombygget: 1968 

Anvendelse: beboelse



Udstykket fra Hovedgaden 23. Bygget før Birkebakken blev etableret og derfor den lidt "sære" place-
ring i forhold til de øvrige huse på vejen.

Bygget af Helga Pedersen fra Enghavegård i Ring.
Efter hendes død blev huset overtaget af Johanne og Agner Haarup, hvis datter og svigersøn boede i
huset mens gården i "Udflytterne" blev drevet af de to par i fællesskab. Senere byttes der bolig og
Johanne og Agner boede i huset til deres død.
Købt af næste ejer omkr. 2002.

Adresse:: Birkebakken 4

Matrikel 1bb

Bygget/ombygget: 1962

Anvendelse: beboelse

Adresse:: Birkebakken 5

Matrikel 1bg

Bygget/ombygget: 1968

Anvendelse: beboelse

17

Bygget af Karen og Akton Jørgensen fra ”Kæragergård” som aftægtsbolig.
Efter deres død blev huset solgt omkr. 1995 og er sidst handlet i 2005.



Adresse: Birkebakken 6

Matrikel 1bo

Bygget/ombygget: 1966

Anvendelse: beboelse

18

Udstykket fra Aase og Frede Jacobsens grund Hovedgaden 27.
Bygget af afd. tømrer Hans Warming, barnebarn af snedker Martin Rasmussen og Lone,
gift med afd. Else Marie Schnoor, datter af Anna og Arne Schnoor.

Hans Warming kan siges at være grundlægger af Birkebakken, idet nr. 6 var det første egentlige
byggeri i udstykningen, da nr. 1 oprindelig hørte til Stadionvænget og nr. 4 til Hovedgaden.
Det hjulspor, som blev afsat hen over marken under byggeriet, blev fast etableret som egentlig vej,
da grunden overfor (nr. 7) var blevet solgt omkring et par år senere.

Adresse: Birkebakken 7

Matrikel 1bh

Bygget/ombygget: 1968

Anvendelse: beboelse

Bygget af Karen og Akton Jørgensen fra ”Kæragergård” som aftægtsbolig.
Efter deres død blev huset solgt omkr. 1995 og er sidst handlet i 2005.



Adresse: Elmelundsvej 2

Matrikel 1cb

Bygget/ombygget 1976

Anvendelse: beboelse

19

Grundene på Elmelundsvej var tidligere den del af præstegårdens jord, som kaldtes hhv. Hjulskov
Vang (nr. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14 og 16) og Hestedals Vang (nr. 11, 13, 15, 17, 18, 19 og 20)
Udstykningen er bebygget i årene 1973-1978. Dertil kommer børnehaven Bettebo som er bygget på
den grund, hvor den gamle præstegård tidligere lå. Den sidste længe af præstegården (Elmelundsvej
7 er nedbrudt i 2008 og solgt til kommunen for at give plads til udvidelse af børnehaven)

Huset bygget af Helga og Erik Rasmussen fra Vester Alling Maskinstation.
Efter deres død blev huset solgt i 2007.

Adresse: Elmelundsvej 4

Matrikel 1cm

Bygget/ombygget 1974

Anvendelse: beboelse

Adresse: Elmelundsvej 6

Matrikel 1cd

Bygget/ombygget 1977

Anvendelse: beboelse

Huset bygget af Grethe og Aksel Johansen. 
Han var tidligere kæmner i Øster- og Vester Alling kommune.
Solgt i 1998.

Huset bygget af Frede Jørgensen og Erling Andersen.
Købt af Birgit og Jens Kristian Kristensen 1977. De byggede ecarport og anlagde haven.
I 1986 blev huset solgt til Kirsten Bisgaard, leder af Assentofthjemmet. Hun solgte 3 år senere til
Karoline og Hans Pedersen fra Vester Alling Mark.
Sidst i handel 2014, 2017, 2019



Adresse: Elmelundsvej 8

Matrikel 1ch

Bygget/ombygget 1974

Anvendelse: beboelse

20

Huset bygget af Ruth og Verner Nielsen.
Solgt 2007

Adresse: Elmelundsvej 10

Matrikel 1cn

Bygget/ombygget 1974

Anvendelse: beboelse

Huset bygget af Frode Østergaard.
Solgt 1987

Adresse: Elmelundsvej 12

Matrikel 1ce

Bygget/ombygget 1973

Anvendelse: beboelse

Huset bygget af Irene og Benny Andersen.
Solgt 1995, 1997, 2020



Adresse: Elmelundsvej 14

Matrikel 1ci

Bygget/ombygget 1975

Anvendelse: beboelse

21

Huset bygget af nuv. (2023) ejere Lise og Jens Ole Jensen.

Adresse: Elmelundsvej 16

Matrikel 1co

Bygget/ombygget 1976

Anvendelse: beboelse

Huset bygget af Peter Ole Sørensen fra Vester Alling Mark.

Solgt sidst i 2008, med mindst een ejer i mellemtiden.

Adresse: Elmelundsvej 18

Matrikel 1cf

Bygget/ombygget 1873/1979

Anvendelse: beboelse

Huset bygget af Karl Markmann.

Senere solgt til O. Køtter samt Erna og Peter Jensen fra Bæksvad.
Sidst solgt i 2004 til nuv. ejer.
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Adresse: Elmelundsvej 20

Matrikel 1ck

Bygget/ombygget 1973

Anvendelse: beboelse

Huset bygget af Henny og Svend Aage Simonsen.
Solgt 2022

Adresse: Elmelundsvej 7

Matrikel 1ax

Bygget/ombygget 1856/nedrevet

Anvendelse: 

Huset som lå på matriklen her, var den sidste længe af præstegården. Det blev solgt til Norddjurs
kommune i 2008 og nedbrudt for at give plads til udvidelse af børnehaven.

Møllesten 1649. 
Efter branden i den ældste præstegård (1) 1855 blev stenen hensat i den nye præstegård (2), fundet
ved nedbrydningen af denne i 1950, herefter opbevaret i den sidste præstegård (3) i mange år. Efter
et ophold i Liltved ved Ninna og Jørgen Michaelsen, er den igen vendt tilbage i Øster Alling.



Adresse: Elmelundsvej 13

Matrikel 1ca

Bygget/ombygget 1973/2003

Anvendelse: beboelse

23

Huset bygget af Karin og Erling Andersen. Han var snedker. De flyttede siden ud på "Engvang" og
den følgende ejer blev Kresten Pedersen indtil huset blev solgt i 1983 til nuv. (2023) ejere.

Adresse: Elmelundsvej 11

Matrikel 1cs

Bygget/ombygget 1978/2007 indvendig

Anvendelse: Egnsarkiv

Huset bygget af Sønderhald Kommune som 2 ældreboliger.

Efter kommunesammenlægningen blev huset stillet til rådighed for Sønderhald Egnsarkiv, som hid-
til havde haft til huse i Nørregade i Auning.

Adresse: Elmelundsvej 9

Matrikel 1du

Bygget/ombygget 1997/2008 

Anvendelse: Børnehave 

Huset som lå på matriklen her, var den sidste længe af præstegården. Det blev solgt til Norddjurs
kommune i 2008 og nedbrudt for at give plads til udvidelse af børnehaven.



Adresse: Elmemundsvej 19

Matrikel 1cg

Bygget/ombygget 1976

Anvendelse: beboelse

24

Huset bygget af ??.

Senere ejere Martha og Albert Palmby.
Solgt i 1997 til nuv. (2023) ejere ?

Adresse: Elmelundsvej 17

Matrikel 1cc

Bygget/ombygget 1978

Anvendelse: beboelse

Huset bygget af Keld Kvorning.

Solgt i 1985 til Kirsten og Lars Ravn.
Sidst solgt i 1987 til nuv. (2023) ejere.

Elmelundsvej 
omkr. 1976
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Adresse: Engdraget 1

Matrikel 1k

Bygget/ombygget ukendt/1947/1999

Anvendelse: beboelse

Bygget der hvor den gamle, nedbrændte præstegårds store have oprindelig var.
I 1858, ca. 2 år efter branden blev hele grunden købt på auktion af Søren Pedersen. Han kom fra
Vester Alling udflyttere, som søn af gårdfæster Peder Nielsen og Maren Andersdatter. Han fik senere
tilnavnet Havmand. I Folketællingen 1860 står han som husejer og høker.
Hvorvidt det er ham, der har sat hus på grundene hhv. Hovedgaden 36 og 38 vides ikke, ligesom
det heller ikke er sikkert, hvor han og familien var bosat fra giftermålet i 1854 indtil husene blev
bygget.
Han døde 1883, så huset på Hovedgaden 36 kan evt. allerede være bygget på dette tidspunkt og
ikke, som opgivet andetsteds, i 1885. Noget kunne tyde på, at hans enke Ane Sørensdatter blev bo-
ende der til sin død i 1994, idet der i den mellemliggende tid ikke er læst skøde på huset. Ane Sø-
rensdatter var født i Øster Alling som datter af Søren Chr. Espensen og Maren Frandsdatter, men
tilsyneladende opvokset hos sin morbrorder Søren Frandsen og dennes kone Else Marie Jørgens-
datter, som ellers var barnløse.
Den del af grunden, som får matr. nr. 1c, 1k og 1L, og hvor huset her, Engdraget 1 senere blev byg-
get, blev i 1880 solgt til Anton Birch, mens den anden del, som blev matr.1g og senere tillige
matr.1i, blev solgt fra i 1886/87, altså efter Sørens død.
Der findes i øjeblikket ingen oplysninger om hvornår der første gang blev bygget hus her, om det
var Anton Birch, som var bygherre.
Anton Theodor Birch var f. i Skørring sogn 1847 som søn af husm. Jens Rasmussen og Mariane
Rasmusdatter, Skjørring Mark. Han blev i 1879 gift i Vester Alling kirke med pigen Dorthea Caro-
line Jensen, datter af grdm. Jens Olesen og Mette Rasmussen.
Anton var, foruden husmand, også snedker eller tømrer. 
De fik i årene 1879-1901 en børneflok på 9.

Anton solgte engen 1c i 1895 og at hans datter Mette fik skøde på grunden/huset i 1907 (evt. en
skrivefejl så det i stedet skulle være 1927 idet Anton var død 1926. Desuden fremgår det af tinglys-
ningerne, at en mand ved navn Niels Møller Rasmussen fik adkomst ved giftermål i 1928. Han er
fra Karlby og blev gift med Mette omkr. 1911, samme år ankom hun fra Øster Alling til Karlby. Ma-
triklen købtes derefter i 1933 af Harald M. Sørensen (eller Rasmussen), som solgte videre til Peder
Pedersen året efter.
Om de to sidstnævnte haves intet.



Adresse: Firhøjevej 1b og 1c

Matrikel 9x og 9h

Bygget: 9x 1980, 9h1989

Anvendelse: fabrik og lager
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Mere om disse bygninger i afsnittet Håndværk og industri

Industrkvarteret grundlagt 1977-78
fra v. tømrer Hans Warming, smed Leif Kjærsgaard, elektriker Keld Kvorning, 

automekaniker Poul Erik Schnoor

Adresse: Elmestien 2

Matrikel 3i

Bygget/ombygget 1963

Anvendelse: beboelse

Bygget af Kurt Hedegard Rasmussen og Herdis, som boede der indtil de i 1975 solgte huset til
Martha og Orla Lund.



Adresse: Knivhøjvej 1

Matrikel 28n (fra e)

Bygget/ombygget omkring år 1900

Anvendelse: beboelse

27

Ved udskiftningen 1790 står følgende om marken syd for byen og dermed præstegårdens jorder og
mellemvangen: “Sønden disse Loder udlæges Husmændene det disse kan tilkomme paa Knivhøjager
og der tilgrændsende Jorder. - som nærmere bestemmes hvormeget dem bør udlægges” Husmæn-
dene får altså matr. nr. 28, som er marken længst væk fra byen - måske ikke er det allerbedste jord
i ØA ejerlaug. Hvor mange husmænd det drejer sig om og hvor mange matrikler omtalte ager fra
starten var inddelt i, vides ikke. På et kort fra 1842-1899 ses, at der ligger 2 huse der hvor Knivhøj-
vej nu går mod vest fra Oustrup. Ved folketællingen i 1880 bor der 3 familier. På et andet kort fra
1928-40 er der 5 huse/ejendomme.

Knivhøjvej 1 matr. 28e - senere matr. n, byggeår ca. 1900
I 1878 købte præstens søn Laurits Tørsleff 3 matrikler på Knivhøjager, 28d, 28e, 28m samt de to
smalle stykker på nordsiden af vejen 28i og 28k.
Han ses ikke i folketællingen 1890 på nogen af matriklerne og har måske ikke boet der oppe.
4 år senere solgte han de samme stykker til Jens Peder Pedersen og det kan godt være ham, som
bygger hus på matr.28n. Han er med i folketællingen 1890 på denne adresse.
Han havde i to år, 1886-88, tillige skøde på matr. 28h, som er Knivhøjvej 2. Man kan jo gætte på, at
han boede der, mens huset blev bygget på matr.n. Men det er kun et gæt.
Jens Peder var født 1857 i Termestrup, hvor hans far var husmand og smed. Han var gift med
Mette Marie Andersen fra Lime. Hun var født i 1855. De kom til ØA sogn i 1882 fra Lime hvor deres
ældste barn, Ane Kirstine var født dette år; hendes søster Ane Cecilie og deres bror Peder Mikael var
født på Marken.
Jens Peder døde 1911, Mette Marie 1921.
Datteren Ane Kirstine blev gift med Anton Karl Rasmussen, og de overtog 28e i 1914 efter Karl
Anton Pedersen, som havde haft stedet fra 1908. Han er ikke med i folketællingen 1911, og må der-
for have haft adresse: udensogns.
Den anden datter Ane Cecilie blev gift med Jens Johannes Jensen fra Thorsager.
Anton døde i Oustrup 1960, efter at have været enkemand siden 1940, da Ane Kirstine døde.
I 1943 havde han solgt ejendommen til Jørgen Christensen, en murer fra Mygind, som var gift med
Christen Sørensens (matr. 28L) datter Kirstine Marie. Han havde tidligere været ejer af 28b, havde i
den mellemliggende tid boet et par år i Lime, hvor 2 af deres ialt 8 børn var født i 1916 og 17.
I 1908 og 1911 er der læst skøde til ham på 28b. Han skal også have haft skøde på matr. 5d, Ho-
vedgaden 4 omkr. 1913.
Ved folketællingen 1911 opholdt han sig hos sin svigerfar på Knivhøjvej 3, mens konen og deres
barn på 3 år ikke var i sognet den pågældende dag. Fra 1920-27 ejer han matr. 7c, Knivhøjvej 4.
Alt i alt et lidt kompliceret forløb, om hvilket der er nogen usikkerhed.
Som senere ejere af 28e nævnes Aage Stoffer og Svend Poulsen.
Matriklerne D samt I,K,M er stort set altid handlet sammen med E:
1878: Laurits Tørsleff, 1882: Jens P. Pedersen, 1887 D: Andreas Pedersen*, 1891 D: Andreas Ras-
mussen*, 1908 D: Karl Anton Pedersen*, 1914 D, 1917 I,K,M: Anton Karl Rasmussen
* om disse personer haves ingen data
Handlet 1997, 1998, 1999, 2001.

NB. der tages forebehold overfor evt. fejl, da det har været meget kompliceret at "rede trådene ud"
på disse matrikler. Rettelser modtages gerne.



Adresse: Knivhøjvej 2

Matrikel 28h

Bygget/ombygget omkring 1775

Anvendelse: beboelse

28

Ved udskiftningen 1790 står følgende om marken syd for byen og dermed præstegårdens jorder og mellemvan-
gen: “Sønden disse Loder udlæges Husmændene det disse kan tilkomme paa Knivhøjager og der tilgrænd-
sende Jorder. - som nærmere bestemmes hvormeget dem bør udlægges” Husmændene får altså matr. nr. 28,
som er marken længst væk fra byen - måske ikke er det allerbedste jord i ØA ejerlaug. Hvor mange husmænd
det drejer sig om og hvor mange matrikler omtalte ager fra starten var inddelt i, vides ikke. På et kort fra 1842-
1899 ses, at der ligger 2 huse der hvor Knivhøjvej nu går mod vest fra Oustrup. Ved folketællingen i 1880 bor
der 3 familier. På et andet kort fra 1928-40 er der 5 huse/ejendomme.

Knivhøjvej 2 matr. 28h - fra c, byggeår ca. 1775
Ved folketællingen 1880 boede Peter Chr. Simonsen og Karen Nielsen i huset i det skarpe sving på Knivhøjvej.
Peter var f. i sognet 1848. Karen kom fra Gjesing, f. 1851. De fik 10 børn, alle født på Marken. En søn Alfred
udvandrede til USA. En datter Sine blev gift med Mads Jeppesen og blev således boende på Marken.
I 1885 flyttede familien til Knivhøjvej 3, og omkr. 1901-3 til nr. 4 for i 1907 at flytte til Vangen 2 i Ø. Alling by.
Det ser ud, som om matr. h er skilt fra c omkring 1885. Dette år skødes 28h til Jens P. Nielsen om hvem ingen
data haves.
1886 skødes 28c til Jens Peter Pedersen (om ham under Knivhøjvej 1 matr.28e)
Ingen af de to ovennævnte har tilsyneladende boet i huset, som 1888 blev solgt til Søren Anton Pedersen.
Han var f. Termestrup 1854 og gift med Ane Kirstine Hornbæk.
3 år senere solgte de huset til Anes bror Frands Peter Sørensen Hornbæk. Han var f. 1856 i Skødstrup sogn og
gift med Kristine Rasmussen fra Thorsager. De blev viet i Hvilsager 1880 og kom fra Thorsager, hvor de tre
ældste af de 16 børn var født. Mindst 5 af børnene døde som små.
Familien flyttede 1913 ned på "Bjerregård" i Ø. Alling by, hvor Frands døde i 1914.
En søn Christen R. Hornbæk havde skøde på huset et år inden det i maj 1914 (skødet læst) blev købt af Anton
Hougaard og samme år i okt. af Rasmus Pedersen.
Antons familie er med i folketællingen 1916 og Rasmus’ i 1921 hvorimod Christen R. Hornbæk ikke findes der,
skønt han i 1919 igen fik skøde på huset.
Derfor kun kort om disse tre familier:
Christen var f. på Marken, gift med Anine Leonsine Christensen; de fik 2 børn - 1918 og 1922, de burde derfor
være i folketællingen 1921.
Anton Hougaard var f. 1885 i Voldum, g. 1906 m. Andrea Kirstine Johansen fra Gjesing. De fik 3 børn i årene
1907-1911. Kun den ældste f. i sognet.
Rasmus Pedersen f. 1854 i Termestrup, gift med Marie Sophie Frederikke Frank fra Sjælland, ingen børn i fol-
ketællingen.

1928 fik Mads Jeppesen skøde på huset. Han var f. i St. Sjørup 1868 og gift med Peter Chr. Simonsens datter
Sine, som var født på Marken, måske i huset her. De kom fra ejendommen Skovsmindevej 15, som de havde
haft i 20 år. En datter Agnes.
1945 solgte de til Villy Hornbæk, barnebarn af Frands og f. i Øster Alling.
Derefter blev ejerne 1946: Verner Andersen søn af Carl Andersen, Knivhøjvej 3. 1955 Erik Mogensen (ukendt)
og 1955 Kaj Pedersen, søn af Søren og Ane Marie, Knivhøjvej 8.
Tiende betales 1909-1910 af Frands H.
I handel 2005.

NB. der tages forebehold overfor evt. fejl, da det har været meget kompliceret at "rede trådene ud" på disse ma-
trikler. Rettelser modtages gerne.



Adresse: Knivhøjvej 3

Matrikel 28L (fra e)

Bygget/ombygget omkring 1878

Anvendelse: beboelse

29

Ved udskiftningen 1790 står følgende om marken syd for byen og dermed præstegårdens jorder og
mellemvangen: “Sønden disse Loder udlæges Husmændene det disse kan tilkomme paa Knivhøjager
og der tilgrændsende Jorder. - som nærmere bestemmes hvormeget dem bør udlægges” Husmæn-
dene får altså matr. nr. 28, som er marken længst væk fra byen - måske ikke er det allerbedste jord
i ØA ejerlaug. Hvor mange husmænd det drejer sig om og hvor mange matrikler omtalte ager fra
starten var inddelt i, vides ikke. På et kort fra 1842-1899 ses, at der ligger 2 huse der hvor Knivhøj-
vej nu går mod vest fra Oustrup. Ved folketællingen i 1880 bor der 3 familier. På et andet kort fra
1928-40 er der 5 huse/ejendomme.

Knivhøjvej 3 matr. 28L - fra A, byggeår ca. 1878
Ved folketællingen 1880 var husets beboer Thomas Christensen. Han havde tidligere haft et hus
nede i Ø. Alling, matr. nr 23, som han købte af Gl. Estrup i 1866.
Han var født i Essenbæk sogn, var g.m. Maren Nielsen fra Lime og havde en søn Niels Christian. En
datter var død som spæd.
Familien udvandrede i 1888 til USA efter at have boet i Laurbjerg.
De solgte huset her i 1885 til Peter Chr. Simonsen (om ham under Knivhøjvej 2).
1901 skødes huset til Christen Sørensen kaldet Stoffer; han var f. i Hvilsager 1844 og gift med Ni-
koline Petrine Nielsen fra Hjørring amt. De fik 6 børn hvoraf de 5 var født på Marken.
Den ældste Søren Chr. var født i Smidstrup v. Hjørring.
Christen døde i 1916 og enken solgte et par år senere til murer Karl Andersen fra Fløjstrup. Han
var f. 1888 og var i 1913 blevet gift med Frands Hornbæk’s datter Nelly Johanne, født på Marken
1894.
De fik en stor børneflok alle født på Marken i årene 1913-29. Ved folketællingen 1916 var husfade-
ren indkaldt som soldat.
Efter Karls død i 1956 overtog en søn, Verner Andersen, huset.

Matriklens markdel - a - var i 1914 blevet solgt til Anton Karl Rasmussen og i 1943 til Jørgen Chri-
stensen.
Tiende betales 1909-1910 for L af Chr. Sørensen og for A og I af Anton K. R.
I handel 1992.

NB. der tages forebehold overfor evt. fejl, da det har været meget kompliceret at "rede trådene ud"
på disse matrikler. Rettelser modtages gerne.



Adresse: Knivhøjvej 4

Matrikel 7c

Bygget/ombygget måske 187, men usikkert

Anvendelse: beboelse tidl. landbrug

30

Denne matrikel opstår i 1862, som en del af 7b, der 3 år tidligere var købt og bebygget af Niels Niel-
sen. Han solgte halvdelen af matriklen til Niels Pedersen, som var gift med Ane Kirstine Nielsdatter.
De kom fra Rostved og var blevet gift i Thorsager året før. Han var 40 år og træskomager, hun var
34. Det fremgår ikke af tilgangslisten om der var børn.
De flytter 9 år senere - 1871 - til Hørning sogn.
Ejendommen blev overtaget af af Claus Jensen, som kom til egnen fra Hvilsager sogn tillige med
kone og tre børn og der står i tilgangslisten, at han har købt hus på Øster Alling Mark.
Konen var Ane Kirstine Martensen Bøttern, f. 1836 i Værum, hvor hendes far var smed. Claus Jen-
sens fødeår er kendt som 1826, og han er sandsv. født i Hvilsager sogn. De blev gift i Hvilsager
kirke 6. juni 1865, og var da begge i Bendstrup. De fik i årene 1866 til 1879 8 børn, hvoraf de 3
ældste var født i Hvilsager. Claus døde i 1885, Ane Kirstine i 1897. Hun giftede igen sig igen 3. juni
1886, med Søren Andersen fra Moeskær, han f. 1842. Han fik skøde på ejendommen i 1889 og da
Ane Kirstine døde i 1897 giftede han sig med en enkekone Sofie Nielsen fra Fjellerup, f. der 1846.
I mellemtiden - 1884 - var de to matrikler 7b og 7c blevet delt i hhv. 7d (fra 7c) og 7e (fra 7b), som
en parcel der fremover altid handles under eet. Køberen er Mikkel Pedersen.
Fra 1886 til 89 står Hans Peter Andersen som skødeindehaver af 7c; hvorfor kan man kun gætte
på; Ane Kirstine fik adkomst på ejendommen efter mandens død og har åbenbart solgt til H.P.A.
straks efter. Hun blev gift med Søren 1886, og måske har han ikke haft mulighed for at købe ejen-
dommen tidligere, de har dog sikkert boet der. Selv købte Hans Peter Andersen dette år en gård
nede i byen, Ådalsvej 3.
Ejendommen på 7c står til at være bygget 1900, men er sandsv. opført allerede omkring 1884 da
matriklen deles og bygningerne på Knivhøjvej 6, der hidtil har ligget på 7c, nu hører til denne nye
matrikel. Af folketællingen 1890 fremgår det, at Søren Andersen og hans husstand bor i et hus. Det
kan tyde på, at der allerde da kun er en meget lille del tilbage af den oprindelige ejendom 7c.
Tilsyneladende har Søren Andersen sammen med først Ane Kirstine, og næst Sofie Nielsen boet på
Marken i det mindste indtil 1903, da Peter Chr. Simonsen får skøde på 7c. Han kom fra Knivhøjvej
1. og havde boet på Marken siden 1885. Han var gift med Karen og sammen havde de en stor bør-
neflok.
Han var væver og daglejer. De boede på Marken indtil 1907 hvor de flyttede ned til byen i et hus,
der oprindelig var bygget som aftægtshus til H.P.A.'s gård.
Peter Chr. var født 1848 på Øster Alling Mark, som søn af væver Peder Simonsen og Ane Kirstine
Andersdatter. Karen var født i Gjesing 1851.
Næste ejer af 7c er igen H. P. Andersen, dog vist nok uden at have boet på adresse:n.
I de følgende år skifter stedet ejer med jævne mellemrum, iflg. tinglysnings-registeret: 1911 - Jens
Jensen, 1915 - Hougaard, 1920 Jørgen Christensen, 1927 - Stoffer, 1939 - Astrup, 1947 - Egon
Sigfred Andersen.
I handel 1996.



Adresse: Knivhøjvej 5

Matrikel 28b

Bygget/ombygget omkring 1800

Anvendelse: beboelse

31

Ved udskiftningen 1790 står følgende om marken syd for byen og dermed præstegårdens jorder og
mellemvangen: “Sønden disse Loder udlæges Husmændene det disse kan tilkomme paa Knivhøjager
og der tilgrændsende Jorder. - som nærmere bestemmes hvor meget dem bør udlægges” Husmæn-
dene får altså matr. nr. 28, som er marken længst væk fra byen - måske ikke er det allerbedste jord
i ØA ejerlaug. Hvor mange husmænd det drejer sig om og hvor mange matrikler omtalte ager fra
starten var inddelt i, vides ikke. På et kort fra 1842-1899 ses, at der ligger 2 huse der hvor Knivhøj-
vej nu går mod vest fra Oustrup. Ved folketællingen i 1880 bor der 3 familier. På et andet kort fra
1928-40 er der 5 huse/ejendomme.

Knivhøjvej 5 matr. 28b, byggeår ca. 1800
Ved folketællingen 1880 hed ejeren Christen Sørensen - kaldet Stoffer (om ham under Knivhøjvej
3).
Han havde købt stedet i 1877 af Niels Chr. Pedersen som havde haft det siden 1867.
1901 købte hans ældste søn Søren Christen Sørensen Stoffer huset tillige med matr. A, som han
solgte til sin far - nu matr. L.
Søren som var født i Smidstrup v. Hjørring 1874, var gift med Caroline Kirstine Christensen fra
Hørning sogn, født der 1877. De fik to sønner Aage og Viggo. Ved folketællingen 1911 er de ikke i
sognet.
Sørens søster Kirstine Marie fik skøde på huset i 1908 og ved sit giftermål med Jørgen Christensen
fik han adkomsten.
1909 var det Sofus Laurits Laursen, der overtog skødet, men kun indtil 1911, da det igen overgik til
Jørgen Christensen.
Sofus var f. 1887 i sognet som søn af Jens Laursen på matr. 7d Knivhøjvej 6. Han købte Skovsmin-
devej 13, “Stenager”, måske i 1911 hvor huset her som nævnt igen blev skødet til Jørgen Chr.
Næste ejer var Niels Taasti Rasmussen, som overtog stedet i 1913. Han havde tidligere haft Skov-
smindevej 17.
Han var gift med en datter af Christen Sørensen, Vilhelmine Karoline f. 1885 og altså søster til
Søren Chr.
De fik 7 børn hvoraf flere døde som små.
Selv kom Niels fra Kartholt, Vejlby sogn, hvor han var f. i 1880. Han var arbejdsmand og murer.
Næste ejer var en ugift kvinde Maren Christensen, f. 1874 i Vebbestrup v. Hjørring. Hun fik skøde i
1920, hendes erhverv står i folketællingen 1921 som værende husgerning.
1922 solgte hun til O. Svensson, en svensk mand, som der ikke haves data på. 1945 fik kommunen
adkomsten og huset blev to år senere solgt til Magnus Hornbæk, søn af Frands, født 1886 og gift
med Olga Elisabeth Christensen.

I tiendeprotokollen for 1909-1910 oplyses om matrikel 28b: ejer Søren Chr. Sørensen, matr. ud-
stykkes mellem Anton K. Rasmussen og Jørgen Chr. når dokument er forevist.
I handel 1992.

NB. der tages forebehold overfor evt. fejl, da det har været meget kompliceret at "rede trådene ud"
på disse matrikler. Rettelser modtages gerne.



Adresse: Knivhøjvej 6

Matrikel 7d

Bygget/ombygget måske 1878, men usikkert

Anvendelse:  beboelse, tidl. landbrug

32

Denne matrikel fremkom i 1884 ved en deling af hhv 7b og 7c. Disse to matrikler havde eksisteret
siden hhv. 1859 og 1862.
Ved udskillelsen fik den del, som kom fra 7b, matr. 7e, mens den fra 7c fik matr. 7d.
De to nye matrikler blev siden handlet som een matrikel og hedder nu 7d.
Det var Mikkel Pedersen, som købte ejendommen i 1884. Bygningerne, som hidtil havde tilhørt 7c,
antages at have fulgt med, da de er beliggende på den nye matrikel. Mikkel Pedersen fik kun kort
tid som bosætter på Marken, idet han døde allerede i 1884. Hans enke Marie Sofie Sørensen fik ad-
komst og solgte straks ejendommen til Jens Laursen, der var gift med en pige fra naboejendommen,
Ane Marie, datter af Niels Nielsen og Ane Sophie Jensdatter, Knivhøjvej 8. Hendes forældre skulle
have aftægt af 7e.
Jens Laursen var født 1857 i Ramten, Ørum sogn. De havde en søn Sofus Laurits, som også bo-
satte sig på Marken, på ejendommen Stenager, Skovsmindevej 13.

Citeret fra bogen om Randers amt 1948:
Boelsmand Henry Georg Mikkersen overtog sin Ejendom paa Ø. Alling Mark pr. Auning i 1929 efter
Jens Laursen, der havde ejet den fra 1895 til 1929. Arealet er paa 10 Tdr. og 2 Skp. Land, hvor f 9
Tdr. Land er Mark, Resten Eng. Jorden dyrkes i 8 Marks drift.
Der er en Besætning paa 3 Heste, 4 Køer og 5 Ungkreaturer af R. d. M. samt 5 Svin.
Gaarden er bygget i Vinkel, og Stuehuset udgør den ene Længe. Ejendommen er velholdt og har
eget Elektricitetsværk.
Henry Mikkelsen er født 10/3 1899 i København og hans Hustru, Kirsten Marie Mikkelsen, er født
9/7 1899 i Enslev, Gerlev Sogn. Henry Mikkelsen har været Elev paa Rønde Landbrugskursus i
1935 og 1941, og i 1930 besøgte han Vivild Landbrugskursus. Han er Formand for Vandværket.
Matr. Nr. 7d Ejendomsskyld: 10.500 - citat slut

I dag hører størsteparten af den oprindelige matrikel 7b under ejendommen 7d.
I handel 2021.



Adresse: Knivhøjvej 7

Matrikel 28 fg

Bygget/ombygget ukendt

Anvendelse: huset nedrevet

33

Ved udskiftningen 1790 står følgende om marken syd for byen og dermed præstegårdens jorder og
mellemvangen: “Sønden disse Loder udlæges Husmændene det disse kan tilkomme paa Knivhøjager
og der tilgrændsende Jorder. - som nærmere bestemmes hvor meget dem bør udlægges” Husmæn-
dene får altså matr. nr. 28, som er marken længst væk fra byen - måske ikke er det allerbedste jord
i ØA ejerlaug. Hvor mange husmænd det drejer sig om og hvor mange matrikler omtalte ager fra
starten var inddelt i, vides ikke. På et kort fra 1842-1899 ses, at der ligger 2 huse der hvor Knivhøj-
vej nu går mod vest fra Oustrup. Ved folketællingen i 1880 bor der 3 familier. På et andet kort fra
1928-40 er der 5 huse/ejendomme.

Knivhøjvej 7 matr. 28f/g bygge- og nedrivn. år ukendt
Første gang disse matrikler ses handlet selvstændigt er i 1896.
Skødehaveren var da Thomas Christensen (her angivet som Th.Chr.2, da en af samme navn findes
på disse sider under en anden matrikel) samt Niels Thommesen. Hvorvidt disse to er i familie, vides
ikke, de er ikke far og søn.
Niels var i folketællingen 1890, 56 år gl. født i Hvilsager, hans kone Kristiane Mikkelsen var 43 år
og f. i Vester Alling. Han var husmand og skrædder og døde i 1920. Kristiane døde 1915.
1899 solgte de stedet videre til Peder Olsen som var f. 1866, sted kendes ikke. Han var gift med
Godske Rasmine Nielsen, f. 1874 og de havde 4 børn f. i årene 1899 til 1906.
Næste ejer var Mathias Andersen som var f. 1845 i Fårup, Krogsbæk sogn. Hans kone var Ane
Mette Sørensen, f. 1850 i Vester Alling og med rødder tilbage i Øster Alling sogn. Hendes far var
Søren Diderichsen Sørensen. Både hendes bedstefar og hendes oldefar havde haft ejendommen,
Hovedgaden 40.
Mathias og Anne Mette var fætter og kusine.
Der var 2 børn i ægteskabet, begge født i Lime sogn, Søren i 1883 og Marie Sofie i 1884.
Marie Sofie blev gift med Peder Larsen i 1908, da var forældrene døde og Marie havde fået adkomst
til ejendommen. Denne overgik ved giftermålet til ægtemanden som var f. i Østerhede, Asferg sogn i
1884. De havde to sønner Viggo og Georg.
Hvor denne familie siden bosatte sig, vides ikke, men i 1911 overgik skødet på ejendommen til
Søren Chr. Sørensen - Stoffer og året efter til Jens Chr. Simonsen, senere træskomand i Øster Al-
ling og søn af Ole Simonsen samme sted.
Det er muligt at Peter Larsen og familien blev boende til 1912, da Stoffer på det tidspunkt iflg. fol-
ketællingen havde adr. på 7d, Knivhøjvej 6.

Herefter er husene efter al sandsynlighed nedbrudt og markstykkerne underlagt andre matrikler.
Anton Karl Rasmussen, som i forvejen var ejer af matr. E, D, A, I, K, M købte i 1914 matr. F og G I
1943 blev de samme matrikler solgt til Jørgen Christensen.

Age Stoffer fik 01-12-1944 Skøde på 28g ØA. Han havde en ejendom på Skovsmindevej.

Tiende 1909-1910 betaltes for matr.f af Olsens eftermand og for matr.g af P. Larsen.

NB. der tages forebehold overfor evt. fejl, da det har været meget kompliceret at "rede trådene ud"
på disse matrikler. Rettelser modtages gerne.



Adresse: Knivhøjvej 8 

Matrikel 7k

Bygget/ombygget 1859

Anvendelse: beboelse
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Denne parcel i 1859 udstykket fra "Løjkjær", og ejendommen er den ældste af de tre på den oprin-
delige matrikel 7b.
"Nybyggeren" her oppe på den fjerneste udmark af Øster Alling ejerlaug var Niels Nielsen. Han var
født i 1826 i Vejlby, som søn af kirkesanger og skolelærer Niels Thomsen og Bodil Andersdatter.
Han var gift med Ane Sophie Jensdatter, som var født i Auning sogn 1822. De havde tidligere boet
som husmandsfolk i Ring hvortil de ankom fra Auning i 1856. De havde tre børn, hvoraf de to var
født i Auning mens den sidste blev født på Øster Alling Mark i 1861, det var Ane Marie, som senere
stiftede familie i nabolaget. Også sønnen Jens Christian blev boende på Marken.
Med til ejendommen hører også matr. 15d, en mark på modsatte side af vejen.

I 1862 fik familien naboer. Matriklen deles på tværs og den den nye matr. bliver 7c. Herpå bygges
ejendommen nu Knivhøjvej 6. Naboerne var Niels Pedersen og Marie Kirstine Rasmusdatter.

Efter ca. 22 års forløb blev der igen handlet jord. De to matrikler deles i hhv. 7d (fra 7c) og 7e (fra
7b), som en parcel der fremover altid handles under eet. Køberen var Mikkel Pedersen.

4 år senere solgte Niels til sønnen Jens Christian, som menes at have være ugift. I mellemtiden var
den nye nabo Mikkel Pedersen død, kun 24 år gammel og hans ejendom overtaget af Niels' sviger-
søn Jens Laursen og med den klausul, at Niels og Ane Sophie skulle have aftægt af den del af ejen-
dommen, som var udskilt fra 7b. Niels døde i 1903, og havde da været enke siden 1898.
I 1895 opstod endnu en matr. nemlig 7f, som var ca. en tredjedel af hver af de tre eksisterende
matr. B, C og E/D. Ejeren var Jens Chr. Nielsen, som 5 år senere solgte sin ejendom (7b, 7f, 15d) til
Søren Stæhr fra Termestrup. Han var bosat i Termestrup, så det må antages, at Jens Chr. og foræl-
drene bliver boende på stedet.
I løbet af de næste par 10år skilles bygningerne fra jorden, som i 1911 bliver købt af Sofus Laurids
Laursen på "Stenager". Han er søn af Jens Laursen, og altså barnebarn af Niels og Ane Sophie. Den
nye matr. bliver 7k og den handles i følgende år: 1919 - C. L. Salling, 1921 - Søren Pedersen, 1947
- Arne Schnoor og 1965 - H. Pedersen.

Matr. 7b, 7f og 15d blev i 1950 lagt til ejendommen Skovsmindevej 18 og hedder nu matr. 8c.
Jens Christian Nielsen døde i 1913 (i Romalt).

I handel 2004 og 2021



Adresse: Lillegyden 4

Matrikel 1844 1b, nu 1h

Bygget/ombygget 1850/1920/2022

Anvendelse: beboelse
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Huset kaldtes ”Stossidommen" som oversættes: "Stadshjemmet".
Huset har engang tilhørt præsteembedet. Det var i flere perioder lejet ud til private, men ellers en-
kesæde for præsteenkerne.Ved folketællingen 1787 bor Jens Ladsen, 51 år, med sin kone Maren
Jensdatter, 54, samt deres datter Ane Kirstine Jens Ladsdatter på 17. Datteren nyder almisse,
mens hendes far står som husmand og daglejer.
I 1801 bor Maren som enke og indsidder og med to ugifte døtre i matr. nr. 18.I "Stossidommen" er
husstanden i 1801: Mogens Conradsen, husmand med jord, 39 år, hans kone Maren Jørgensdatter,
44, og den 1-årige Ane Mogensdatter. Altså må det formodes, at huset på dette tidspunkt har været
fæstet, men om det er med greven eller præsten som ejere, må stå hen i det uvisse.
Som indsiddere var i 1787 Kirsten Espensdatter, 47 år og gift. Hendes mand er talt med der hvor
han har arbejdet. Desuden var der en 81 årig enkemand Jens Lau.
I 1801 består indsidder-familien af daglejer Peder Rasmussen Elsted, 52, hans kone Ane Mogens-
datter, 48, og deres to børn Rasmus på 12 og Mathias på 8 år.
Man kunne betvivle, at det er det rette hus. Byggeåret på "Stossodommen" er oplyst at være 1850,
men at der må have været et ældre hus før dette tidspunkt, beviser de følgende folketællinger.
1834, afgangne sognepræst Monrads kone, pensionist, er den der bor i huset, hendes navn er Marie
Rohde, hun er 40 år og sammen med hende bor to døtre, Else Birgithe Monrad, 17 år, og Severine
Petrea Augusta Monrad, 15 år. Her er huset altså i brug som enkesæde. I husstanden er desuden
en tjenestepige Kirsten Nielsdatter på 16 år.
Pastor Monrad var død i 1832, 44 år gammel. Han havde været præst i sognet siden 1818
I tiden mellem 1801 og 1834 har der været mindst een, måske to, lejere, idet det af kirkebogen
fremgår, at Jens Jacob Viid, lejer af præsteenkesædet døde d. 21 marts 1822, 48½ år gammel.
Andet findes ikke om ham, men han skulle efter sigende have været en holden mand med flere be-
siddelser.
Efter hans død og indtil 1832 må der også have været lejere.
Enkefru Marie Rohde bor der stadig 6 år senere, men nu alene.

I 1844 ankom fra Randers Jomfru P. Klæstrup, 60 år og hendes datter Jomfru M. Klæstrup, 34 år.
De havde lejet enkesædet og boede der ved folketællingen året efter. Deres navne var Petrine Ane
Sophie (moderen) og Andrine Marie, og de var hhv. datter og barnebarn af Søren Chr. Klæstrup,
som var præst -og provst- i Øster Alling 1782-1798. Efter hans død boede hans enke Helene Marg-
rethe i Voldby sammen med datteren Petrine samt en søn Christen. Nu var Petrine vendt tilbage til
sin fødeby. De to boede i enkesædet indtil de 1861 i købte matr. nr. 16, Hovedgaden 27.(Iflg. folke-
tællingen var de begge født her i sognet)

1850 hedder fæsteren Kjeld Jensen; han er murer, drejer og husejer. Da han er murer, kan man jo
få den tanke, at det måske er ham, som har bygget det nuværende hus. Han er født 1813 i Virring,
hans kone Marianne Nielsdatter er væverske, født i Lime 1822. De fik ialt 7 børn, alle født -og de
fleste konfirmeret- i Øster Alling, En af sønnerne blev gift her i 1895, men familien rejste til Fausing
i 1867. De er tilsyneladende ikke i folketællingen 1860, men det kan være en fejl, eller de kan have
haft arbejde andet steds.

fortsættes næste side



Adresse: Moesgårdvej 4

Matrikel 11a

Bygget/ombygget, udflyttet i beg af 1800

Anvendelse: landbrug med beboelse
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Præsteembedet solgte "Stossidommen" i 1900. Hvem der har boet der i den mellemliggende tid vides
ikke pt.Køberen i bemeldte år var forpagter i præstegården Vilhelm Georg Sofus Brasch, født i Ons-
bjerg på Samsø omkr. 1845, gift med Margrethe Svendsen fra Hemmed sogn, født 1832. De kom til
byen omkr. 1870, og har sandsynligvis boet i forpagterboligen i præstegården indtil de købte huset
her, som derefter ændrede navn i folkemunde til "forpagterboligen", men kun en tid; i dag er det
igen "Stossidommen".
Brasch døde i 1908 og konen i 1916. Efter hans død blev huset solgt til Jens Rasmussen, blikken-
slageren, som i 1926 atter sælger, for at flytte ned i Vangen 2. Næste ejer blev Magnus Kristensen,
som boede der indtil 1935. Herefter Søren Salling Sønder, Chr. Nielsen, Tage Rasmussen og endelig
Harry Andersen, tømrer og snedker som købte huset i 1952.

Huset blev i nogle år omkring 1920-30'erne i folkemunde kaldt for "kærlighedsreden". Navnet foran-
lediget af, at en jordmor, som boede til leje i en del af huset, ydede såkaldt "diskret ophold" for
unge, ugifte piger, som var kommet "galt afsted". Her kunne de opholde sig i tiden op til og under
fødslen. Det præcise tidsrum ikke kendt.
I handel 2019 og 2021.

På kortet 1790 er det gård nr. 10.
Denne gård blev i begyndelsen af 1800-tallet revet ned og genopført sydøst for byen og kaldet ”Mo-
esgård”.
Ved folketællingen 1787 hedder fæstebonden Anders Rasmussen; hans kone er Nille Rasmusdatter.
Han er 56 og hun er 50 år. Der er 5 børn i alderen 5 til 28 år.
I 1799 bliver han belønnet med sølvmedalje af det kongelige danske Landhusholdningsselskab. I
begrundelsen herfor hedder det: Anders Rasmussen Bache i Øster Alling Bye og Sogn, Randers
Amt, har i Aarene 1797 og 1798 gravet 400 Favne Grøfter, 2½ Alen brede og 1½ til 3 3/4 Alen
dybe, hvorved et Morads og tvende Stykker Engjord er udtørret, og derved vunden 16 a 18 Læs Høe
mere aarlig. Desuden har han i Aaret 1795 plantet 322 Stkr. Pile og i Aaret 1797 besaaet 6 Tdr.
Land med Kløverfrøe. Ham blev tilkendt en Belønning af første Sølv-Medaille eller 20 Rdlr.

I 1868 købte Niels (Rasmussen) Knudsen gården - efter i 1840 at have overtaget fæstemålet efter
sin mor, Karen Christensdatter, enke efter Rasmus Knudsen, som havde haft gården i fæste siden
1810.
Før 1810 havde Rasmus' bror Niels været fæster af gården i mindst 6 år. - Deres forældre var Knud
Lassen og Maren Larsdatter, - matr. nr. 17 i Ø. Alling                                    fortsættes næste side
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Niels (Rasmussen) Knudsen døde 1891 på ”Moesgård”, men allerede i 1876 var gården solgt til svi-
gersønnen Christen Madsen, gift med Karen Marie.
Også den næste generation var ejere af gården, sønnen Mads Christen Madsen som var gift med
Knudmine Andersen fra Hørning, fik skøde på ”Moesgård” i 1899.

Citeret fra bogen om Randers amt 1948:
"MOESGAARD", Ø. Alling pr. Auning, ejes af Gaardejer Søren Qvist Rasmussen, der er født 11/8
1891 i V. Alling og er Søn af Nikoline og Rasmus Rasmussen. Hustruen, Marie Rasmussen, er født
10/12 1900 i Ørsted som Datter af Petra og Niels Nielsen, der har været Ejer af Oustrup Mølle.
Qvist Rasmussen overtog Ejendommen i 1921 efter Faderen, der havde ejet den siden 1905.
Den var oprindelig Fæstegaard under Stamhuset "GI. Estrup", og den Første Fæster, man kender
Navnet paa, var Niels Knudsen Rasmussen, født paa "Moesgaard" i 1819 og gift med Johanne Marie
Rasmussen, født i Sdr. Kastrup i 1820. Knudsen Rasmussen var Fæster fra 1841 og købte senere
Gaarden fri for 4000 Rbd.
Fra 1876 til 1898 var Chr. Madsen, der blev gift med Karen Marie Rasmussen (Nielsen)-gårdens
datter), Ejer. Han var Veteran fra 1864.
I 1898 overtog Mads Chr. Madsen Gaarden og ejede den til 1905.

"Moesgaard" ligger højt og smukt med sine 5 Længer og Aftægtshus. Stuehuset er opført i 1877,
men er siden moderniseret og forsynet med Centralvarme, W. C. og Badeværelse. Den gamle Ko-
stald blev i 1934 ligeledes moderniseret og ombygget til Svinestald og forsynet med Hvælvinger. I
1931 var der blevet opført en ny stor Kostald. Hestestalden er opført i 1944. Bygningerne er grund-
muret og bygget af røde, haandstrøgne Sten. Der er fast Tag paa dem alle med Undtagelse af Laden,
der er straatækt. Aftægtshuset er opført af Chr. Madsen i 1898-99.
Arealet, der ligger omkring Gaarden, var ved Overtagelsen paa 76 Tdr. Land. I 1943 købte Ejeren 12
Tdr. Land Eng ved Hollandsbjerg. Arealet er indvundet ved Digning og Udtørring af Randers Fjord.
Det samlede Areal bestaar nu af 54 Tdr. Land Mark, 32 Tdr. Land Eng og Mose samt 2 Tdr. Land
Gaardsplads og Have. Der er drænet flere Gange, sidst omkring 1923, og Marken er merglet i tidli-
gere Tid samt i 1930-35.
Besætningen er paa 8 Heste, 1 Avlstyr og 1 Hingst, 24 Køer og 30 Ungkreaturer samt 20 Svin. Saa-
vel Heste- som Kvægbestanden er af jydsk Race. Hestene og Avlstyren er stambogsført og præmie-
ret.
Gaarden drives som almindeligt Landbrug i 8 Marksdrift. Den er velbesat med Landbrugsmaskiner
og Avlsredskaber.
Qvist Rasmussen har faaet sin teoretiske Uddannelse paa Rønde Højskole i 1907-08 og i 1917-18
samt paa Haslev Landbrugsskole i 1912-13. I Aarene 1909-10-11 har han erhvervet praktisk Ud-
dannelse som Landvæsenselev paa henholdsvis Rosenholm og Kaalund Kloster hos Godsejer Lawa-
etz. - Hustruen besøgte i 1920 Tommerup Højskole. - Qvist Rasmussen er Formand for
Kornnævnet, Ø. Alling jydske Hesteavlsforening og Ø. Allings jydske Kvægavlsforening og Medlem af
Sogne- og Menighedsraadet. I Ægteskabet er der to Sønner og to Døtre. Matr. Nr. 11 a, Ø. Alling
Ejendomsskyld: 72.000
citat slut

1992: En fodermesterbolig er bygget 1895. Der blev bygget kostald i 1887 og 1930. Bestætningen
var på 52 årskøer og 44 ungdyr af racen SDM. Arealet er dette år på 49 ha, hvoraf 6,5 ha er tilkøbt
og 20 ha er eng.

En søn overtog gården, som siden er overgået til anden side udenfor familien.
I handel 1998, 1999 og 2000



Adresse: Oldvejen 1

Matrikel 6b

Bygget/ombygget 1853

Anvendelse: Landbrug med beboelse
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Fra bogen "Randers Amt“ citeres følgende:

"ØSTERGAARD”, Ø. Alling pr. Auning, ejes af Gaardejer Valdermar Rasmussen, der er født paa Ga-
arden 26/7 1905 som Søn af Nielsine Bartholine og Kristen Rasmussen.
Hans Hustru, Ellen Bertha Rasmussen, er født 15/1 1907 i Vivild og er "Datter af Severine og An-
ders Thuesen, der er Gaardejer i Vivild.

“Østergaard” laa oprindelig midt i Ø. Alling By og var Fæstegaard til Stamhuset »Gl., Estrup«.
Den 11/11 1853 blev den købt til fri Ejendom, og i 1853 blev den opført paa sin nuværende Plads,
ca. 2 km øst for Byen.
Gaarden har været i Slægtens Eje gennem 3 Generationer siden 1856, og Ejeren overtog den i 1932
efter sin Moder. Faderen havde overtaget den i 1898 efter Bedstefaderen, Laurs Rasmussen, og
havde Gaarden til sin Død i 1927.

Gaarden er i Tidens Løb fuldstændig ombygget og restaureret. Af de bestaaende Bygninger er Ko-
stald og Lade opført 1907, Hestestald 1935 og Stuehus 1941. Endvidere er der bygget Staklade i
1929 og Maskinhus i 1930.

Arealet er paa 73 Tdr. Land, bestaaende af 39 Tdr. Land Mark, 11 Tdr. Land Eng samt 23 Tdr.
Land Kær og Mose. Den normale Besætning er paa 8 Heste af jydsk Race, 22 Køer og 20 Ungkre-
aturer af R. d. M. samt 20 Svin. 2 Hopper er kaaret i 1. Klasse og 3 er præmieret. Gaarden drives
som almindeligt Landbrug i 7 Mark Skifte og er i god Drift.
Valdemar Rasmussen beklæder forskellige lokale Tillidshverv. Han er bI. a. i Sogneraadet, i Besty-
relsen for Venstre Vælger foreningen og i Bestyrelsen for Ø. Alling Forsamlingshus. Hans Hustru er
Medlem af Menighedsraadet.
I Ægteskabet er der tre Børn, Grethe, Esther og Erik.
Matr. Nr. 6b m. fl.
citat slut

Folketælling 1911:
Nielsine Bartholine og Kristen Rasmussen
Anna, Valdemar, Ingeborg, Rigmor



Adresse: Oustrupvej 2

Matrikel 1an

Bygget/ombygget 1944

Anvendelse: 

39

Bygget på Nordre Stengrots Vang, tidligere præstegårdens jord.

Et areal af gaden, som i 1906 blev optaget i matriklen, deklareret af bymændene og solgt til Søren
Sørensen Thosti, som fik skøde på grunden i 1923.
1942 solgte enkefru Marie S. Thosti matriklen til Folmer Hornbæk, som året efter solgte til Svend
Aage Sørensen. Næste køber var Louis Christensen i 1946.
Da huset er bygget i 1944 må bygherren være en af de to sidstnævnte.

Forrige ejere var Grethe og Gunnar Klemmensen. Efter deres død overtaget af deres søn. 
Solgt omkring 2019

Se mere vedr matriklen under Hovedgaden 1

Adresse: Oustrupvej 4

Matrikel 1au

Bygget/ombygget 1947

Anvendelse: beboelse

Bygget på præstegårdsjord; den del, som kaldtes Nordre Stengrots Vang.

Bygherren ukendt.

Tidligere ejere har været
1. Ellen og Kaj Espensen med børnene Frederik, Aase og Johan.
2. Niels Rasmussen

Solgt 2003

Se mere vedr matriklen under Hovedgaden 1,



Adresse: Oustrupvej 6

Matrikel 1r

Bygget/ombygget 1920

Anvendelse: landbrug med beboelse
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Citeret fra bogen om Randers amt 1948:
Statshusmand Søren Rasmussen opførte sin Ejendom i Ø. Alling pr. Auning i 1920. Arealet er ud-
stykket fra Præstegaarden i Ø. Alling og er paa 9½ Tdr. Land Mark og 4 Tdr. Land Eng. Jordens Bo-
nitet er god lermuldet Sandjord, der dyrkes i 8 Marksdrift. Besætningen er paa 3 Heste, 6 Køer og 6
Ungkreaturer, dels af jydsk Race og dels R. d. M. samt 8 Svin. Stuehuset og Avlsbygningerne er vel-
holdt og i god Stand. Der er tilbygget Maskinhus, Tørvehus og Hønsehus, ligesom Laden blev udvi-
det i 1928. Søren Rasmussen er født 26/5 1888 i Koed og hans Hustru, Kirstine Marie Rasmussen,
er født 25/7 1889 i Auning. Søren Rasmussen beklæder flere Tillidshverv. Han er bI. a. i Bestyrel-
sen for Ø. og V. Allings Afholdsforening, Formand for Husmandsforeningen og i Bestyrelsen for
Randers Andels Svineslagteri. Endvidere Medlem af Menighedsraadet. Matr. Nr.1r Ejendomsskyld:
19.300 citat slut

I 1992 var ejerne Ina og Holger Arbirk, som overtog gården efter Mona Rasmussen.
Ejendommens areal er 12,1 ha hvoraf 8 ha er eng. Der drives kvæg- og planteavl. Besætningen af
racen Skotsk Højland er på 7 årskøer, 9 ungdyr, 2 avlstyre og en årsproduktion på 5 slagtekalve.
Kostalden er bygget i 1979, lade og maskinhus i 1989 og stuehuset er renoveret i 1988.

Adresse: Oustrupvej 8

Matrikel 1s

Bygget/ombygget 1920

Anvendelse: landbrug med beboelse

Ejendommen udstykket fra præstegården tillige med 5 tilsvarende ejendomme, heraf 3 på Skov-
smindevej og 3 her på Oustrupvej.
Da Holger Busse købte ejendommen i 1959 havde den haft 6 ejere: Erik Kristensen, P. Chr. Nielsen,
Martin Madsen, Herman Hermansen, Jens Møller Rasmussen og, som den første, Laurs Olsen.

1992: Arealet er 22 ha hvoraf de 14,5 er tilkøbt og 5 ha er eng. Der drives svine- og planteavl. Be-
sætningen er på 30 årssøer med en årsproduktion på 400 fedesvin. Desuden er der 38 bistader.
Stuehuset er renoveret i 1976. Der er en farestald fra 1974 samt lade og maskinhus fra 1983



Adresse: Oustrupvej 10

Matrikel 1t

Bygget/ombygget 1920

Anvendelse: landbrug med beboelse
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Citeret fra bogen om Randers amt 1948:
Statshusmand Peter Andersens Ejendom i Ø. Alling pr. Auning er udstykket fra Præstegaarden i
1920. Ejeren lod samme Aar Stuehus og Avlsbygninger opføre, og i 1932 blev der bygget Tørvehus,
Hønsehus og Vognport. Arealet er paa 13½ Tdr. Land, bestaaende af 9½ Tdr. Land Mark og 4 Tdr.
Land Eng. En Del af Marken er tilført Mergel 1930-35. Jorden dyrkes i 8 Marksdrift med de gængse
Kornsorter og Rodfrugter. Den normale Besætning er paa 2 Heste af galizisk Race, 6 Køer og 6 Ung-
kreaturer af jydsk Race samt 10 Svin. Gaarden er i god Drift. Den er forsynet med de nødvendige
Maskiner og Redskaber. Peter Andersen er født 28/2 1887 i Sdr. Kastrup, og hans Hustru, Petrea
Andersen, er født 20/7 1895 i Romalt. Peter Andersen og Hustru var i 1936 Elever paa Rønde Hus-
mandsskoles Kursus. Matr. Nr. 1t. Ejendomsskyld: 19.000 citat slut

1992: Jens Jakobsen og Margit overtog ejendommen i 1956 efter Peter Andersen. Gården drives
med svine- og planteavl på de 13,5 ha hvoraf 5,5 ha er tilkøbt og 6 ha er eng.
Bygningerne er løbende renoveret med tilbygning til laden i 1956 og maskinhus bygget i 1980. Be-
sætningen er på 30 årssøer og produktionen er på 250 torvegrise og 250 fedesvin.

Traditionelt husmandssted fra 1920erne. Sted ukendt, måske Øster Alling


