
Lav jeres egen byvandring i Øster Alling!
Find ud af hvordan der har set ud engang, hvad der har ændret sig gennem tiden.
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Lillevangen
præsteenkens
mark

Præstegårdens marker



1. 
Elmelundsvej nr. 11, Egnsarkivet - her starter turen. 

2.
Vi går ad Provstegyden, - engang en hulvej og præstens markvej, som gik fra præstegården op i marken, der strakte sig mellem Oustrupvej mod øst og Skovs-
mindevej mod vest ca. 1 km. mod syd. 
Provstegyden nr.1var tidligere en lille ejendom.
Fortsæt over Hovedgaden ind i Engdraget. 
Til højre forsamlingshuset, som blev bygget på byjord, altså et fælles areal. Huset som står der nu blev bygget i 1927. Det gamle var fra sidst i 1890erne
Til venstre Hovedgaden 36. Her var byens ”Planteland”som også var fælles jord, og omgivet af stendige for at holde kreaturerne ude. Siden blev der bygget to 
huse på grunden som fik navnet ”Vangen” I huset Vangen 1 boede i mange år en skrædder. Nr. 2 blev bygget som aftægtshus til gården på Ådalsvej 3.

3.
Her lå den ældste præstegård med en stor have nord for gården, ned mod engen. Præstegården brændte en augustdag i 1855. Af amme årsag mangler kirke-
bøgerne fra før 1850 fra både Øster og Vester Alling. Gården  Ådalsvej 3 brændte samtidig og det samme gjorde en udlænge til den lille gård på Toftagervej.

Turen fortsætter ud på Ådalsvej som først omkring 1964 fik sit fortov. 
Alle grundene langs Ådalsvej fra Brugsen til Mejeriet var jord som hørte til gården, der lå hvor Brugsen blev bygget i 1912.

Vi drejer til venstre ad Hovedgaden og stopper med front mod syd.

4. 
Over for Forsamlingshuset og Brugsen lå, set fra højre, på den grønne plads, en købmandsbutik fra 1936 til 2014. 
Der har tidligere været et grønt område, og det siges, at en forhenværende sergent, som boede i nr. 35, havde en lille ridebane her. 
Huset nr. 35 er et af byens aller ældste. Det samme er huset på ”Lillegyden” tidligere kaldet ”Stossidommen”, som kan oversættes ”Stadshjemmet”. Engang 
enkesæde for præste-enken. Her sad hun til stads.
Senere boede der en sygeplejerske som også var jordemor og som tog piger på ”diskret ophold”
Mange andre har ejet og boet i huset, blandt andet tømrer og snedker mester Harry Andersen.

Næste hus, nr. 33, blev bygget som kommunekontor i 1963 og virkede som sådan indtil 1973.
For at give plads til det måtte to gamle huse lade livet. 
Det ene lå med gavlen til gaden og var i mange år bolig for hjemmesygeplejersken. Det andet, som var med to lejligheder lå langs gaden og har været bolig for 
et utal af familier i tidens løb.
På samme grund blev der også plads til nr. 31, som blev bygget til bageri og butik. Bygget på det såkaldte Marschal lån efter krigen. Det blev senere kontor for 
Gråsten salater.



5.
Nr. 27 blev i tidernes morgen bygget til provstens (uægte) barnebarn. Senere var her telefoncentral, og senere igen Gråsten salater. - Der har formodentlig ligget
et ældre hus før dette blev bygget.

På modsatte side af gaden ligger gården, som i folkemunde blev kaldet  Fog’s gård. Den havde en portlænge ud  til gaden og en længe i skellet over mod
Brugsen. Telefoncentralen blev flyttet her over fra nr. 27, og husets fru Jenny, var central bestyrer. 
Ved gavlen af længen mod vest blev bygget et fælles frysehus i 1948. Det blev lukket 1 1971. Da havde de fleste hjem fået egen dybfryser.

Næste hus nr. 26, Den gamle skole. - tidligere en del af degnens gård - var skole indtil 1919. Siden blev her ”Damernes magasin” ved Gerda Bjerregaard og
Kristian Bjerregårds radio - og senere TV - forretning/værksted
Nr. 24, det høje hvide hus ”Højbo” blev bygget hvor den ældste skole, et lille bindingsværkshus, havde ligget.

6.
Tilbage til de ulige numre har vi et dobbelthus med nr. 23 og 25
Brugsen startede i dette hus og var her fra 1897 til 1912  Huset blev dengang købt af købmand Houlberg. - før ham havde der også været butik - Høkerforret-
ning. Huset Siden indrettet med 2 lejligheder.

På modsatte side af gaden nr. 22. Her har der engang været bageri. På et gammelt billede ses kringlen på huset.
Huset blev en tid kaldt fru Buhls Hus. Fru Buhl var enke efter den daværende mejeribestyrer og boede i huset i flere år.

I nr.18 var der Sparekasse i omkring 40 år. Huset kaldes stadig Sparekassen. Det blev bygget til anden forretning med beboelse i 1950. 
Sparekassen, som havde haft til huse andre steder, købte huset  i 1960 og var der til lukningen i 2003 Der har både været slagterforretning og malerforretning i huset
Her lå i sin tid en gård, som efter en brand blev flyttet uden for byen.

I gården ved siden af, ”Bjerregård”, havde Hornbæk lidt forretningsvirksomhed med salg af tobaksvarer, øl og sodavand samt cykelværksted, en søn var frisør,
ligesom der også senere kom en benzintank. 

Tilbage til de ulige numre, er det sidste hus før Stadionvej nr. 21, også en tidligere gård omend ikke af de største i byen. Har været brugt som kommune skole, da
man manglede plads på den eksisterende. Siden  kom der møbelforretning og møbelpolstrer virksomhed.

7.
Genforeningspladsen. Her har måske ligget et hus, man sagde, at det lå ”næsten ude på vejen”.
Men måske at forveksle med et hus der lå overfor smeden, og som senere gav plads for nr. 15 og 17.
Smedjen (Bysmeden) havde indtil 1900 været på grunden neden for kirken, men flyttede nu ud på matr. nr. 6L, Hovedgaden 10.
Tidligere lå her en ejendom med huse på begge sider af vejen. Her sluttede byen. 
Konen, som blev kaldt, og måske var “Heksen” boede efter sigende i huset på nordsiden af vejen.



8.
Kommuneskolen blev bygget i 1919 og fungerede som skole indtil børnene blev flyttet til centralskolen i  Auning i 1970erne. Nu er her Bed&Breakfast.

9.
Ved vejen op til Oustrup var her et  vandingssted for byens kreaturer. Vandet kom gennem  “Ulvedalen” fra et bundløst kildevæld i Oustrup. 

Hovedgaden 1 var i mange år karetmagerværksted (Hornbæk og Taasti). Hornbæk fremstillede især smørdritler til mejeriet.

10. 
Trekanten her mellem Allingkærvej og Ringvej blev kaldt “Taghøj” og her måtte degnens ko græsse - efter  udskiftningen af byens jord.
Her startede vognmandsfirmaet Jørgensen.

Markjorden ned mod engen var gårdenes ”tofter” og blev kaldt ”Lillevangen”

Turen går tilbage til byen og op ad Stadionvej fortsætter ned af Birkebakken, som var den første vej af den store udstykning i denne vestlige ende af byen og var
tidligere en del af præstegårdens marker, som strakte sig ca 1 km. mod syd mellem Oustrupvej i øst og Skovsmindevej mod vest. Marken var delt i 8 vange, som
havde forskellige navne. 

- fortsætter op ad Elmelundsvej til punkt
11.
Her lå den gamle præstegård, bygget 1856. Nu børnehave. Den nye præstebolig bygget 1949.

Ad Skovsmindevej går vi tilbage til Hovedgaden og til punkt
12.
Her lå oprindelig gården “Moesgård” som blev flyttet ud på marken nu Moesgårdvej

13.
Tidlligere bysmediens plads, senere blev det slagtehus, nu parkeringsplads
På den næste parkeringsplads har ligget et dobbelthus, Hovedgaden 39 og 41

Mellem Hovedgaden nr. 38 og 41 et godt stykke fra vejen har der ligget et meget gammelt bindingsværkshus, hvor der engang boede en skomager, og det siges,
at man der kunne få opstaldet sin heste mens man var i kirke. 
Her slutter turen 

God tur!

Oplysning om de nævnte steder findes mere udførligt her på hjemmesiden.


