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Adresse: Provstegyden 1

Matrikel 12a

Bygget/ombygget 1855/1976

Anvendelse: beboelse

På det gamle kort gård nr. 12.
Et såkaldt boelsted, som Søren Sørensen havde i fæste ved folketællingen 1787 og 1801. Hans kone
var Kirsten Jensdatter og hun blev gift 2. gang efter Sørens død i 1802. Hendes nye husbond var
Anders Mortensen fra Auning
Ved folketællingen 1787 boede der tillige -som inderste - en ugift skomager Søren Larsen samt hans
mor, 70 årige Mette Sørensdatter.
I 1801 hed indsidderne Søren Nielsen og Maren Sørensdatter mens det i 1834 var Anders Morten-
sen selv, som boede hos den nye familie, nu som aftægtsmand, han var da enke og far til husets
frue Maren Andersdatter. Svigersønnen var Niels Rasmussen fra Hørning - eller Fausing - sogn. Af
deres 4 børn nåede en at blive voksen, nemlig Kirsten, f. 1834 og hun fik en halvsøster, Inger i
1841, hendes far er Rasmus Rasmussen fra Ring, som pigernes mor blev gift med i 2. ægteskab;
han overtog fæstebrevet efter sin kone og købte boelstedet til selveje i 1867. Han døde dog året efter
og samme år og i samme måned blev hans steddatter Kirsten gift med Niels Pedersen (Bek), som
forinden havde købt stedet med tinglyst aftægt for svigerforældrene og svigerinden Inger. Inger døde
allerede i 1882, hvorimod hendes mor opnåede den høje alder af 92år (d.1896)
I 1890 var hun aftægtskone hos Jens Christensen, med tilnavnet Præst og hans kone Bodil Mikkel-
sen. De fik skøde på stedet omkr. 1879. Jens var f. 1834 i Virring, Bodil 1844 i Fausing. De havde
før boet i Floes, hvor 3 af deres 5 børn var født.
Den ældste datter Cecilie Marie blev gift med Christen Jensen Bjerregaard (fra gård nr. 1)og de to
blev stedets næste ejere.
En anden datter, Kristine, blev kone på gården "Faardal", gift med Chr. Ludvig Jørgensen hvis olde-
forældre var Søren Sørensen og Kirsten Jensdatter, -ovennævnte fæstere af boelstedet her omkring
årene 1787 - 1801
Cecilie og Christen købte den vestlige længe og grunden (matr. nr. 12g) i 1895. Christen står ved
tinglysningen som træhandler. Denne længe er den nuværende beboelse, og det må formodes at for-
ældrene har boet i den nordlige længe, hvor der endnu er spor af beboelsesrum.
Jens døde i 1907, Bodil i 1927.

Citeret fra bogen om Randers amt 1948:
Boelsmand Anker Bjerregaard overtog sin Ejendom, Ø. Alling pr. Auning, i 1940 efter Forældrene, Marie og
Kristen Jensen Bjerregaard.
Gaardens Oprindelse kender man ikke meget til, men man mener, at den kan Føres tilbage til omkring 1700.
Den har været Fæstegaard under »Gl. Estrup« og har tilhørt Slægten siden 1879. Faderen havde Gaarden fra
1896 og havde overtaget den efter sin Svigerfader, Jens Christensen (Præst), der ejede den fra 1879.
Stuehuset er opført i Bindingsværk og er underbygget med røde Sten. Avlsbygningerne er, som
Stuehuset, meget gamle Bygninger, der er restaureret og i god Stand.
Arealet er paa 14 Tdr. Land, hvoraf Ejeren har tilkøbt 4 Tdr. Land i 1947. 7 Tdr. Land er Mark, og 5
Tdr. Land er Eng. Hele Arealet er drænet i 1927, og der er merglet fra 1930 til 1935.
Den normale Besætning er paa 2 Nordbagger, 5 Køer og 5 Ungkreaturer af jydsk Race samt 10
Svin.
Anker Bjerregaard, der er ugift, er født paa Gaarden 21/8 1906. Han har beklædt forskellige lokale Tillidshverv
og har bI. a. været Formand for Hesteforeningen i 2 Aar og i Bestyrelsen for Vandværket og Kreaturforsikrin-
gen. Hans Moder bor nu paa Gaarden.
Matr. Nr. 12a m. fl. Ejendomsskyld: 10.000. citat slut
Anker Bjerregaard havde ingen efterkommere. 1968 solgtes stedet til H. Rødtnes.
I handel 2008.
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Adresse: Præstegårdsvej 4

Matrikel 1a

Bygget/ombygget 1949/

Anvendelse: beboelse, tidl. præstebolig

Det der gik forud

De gamle præstegårde. 

På kortet 1790 har præstegården nr. 6.
Den eneste beskrivelse af præstens bolig i den ældste præstegård er følgende, hentet fra en artikel i
Lokalhist. årsskrift 1990, om Hr. Knud i Alling. Hans navn var Knud Jensen og han var præst i
Øster- og Vester Alling fra 1582 til 1622. Han skriver i julen 1592 bl.a. "Jeg står ved min skrivepult
og har just fyldt tørv og træ i ovnen og kikker ud af vinduet mod nord over ådalen mod Estrup og
Helligbjerget. Landskabet er ganske hvidt af sne og såre smukt at se - jo, jeg er præst i Ålandet - det
betyder Alling jo - både i det østre og vestre, på denne side af åen. Og et godt kald er det, min fir-
længede gård har det største og bedste jordtilligende i landsbyen på randen af dalen. Men vi er jo
også mange, der skal brødfødes her i huset"

Præstegården brændte i 1855, ifølge overleveringen var det vaskedag og man havde måske fået for
meget blus under kedlen. Præsten Jørgen Tørsleff har noteret i kirkebogen: "År 1855 d. 31. Juli af-
brændte den gamle Øster Alling Præstegaard saa pludselig og aldeles, at ikke en Bog blev reddet,
hvorefter nuværende Kirkebog er afskreven efter Kirkesangerens. Den nye Præstegaard, som efter
Branden matte udflyttes fra dens lune og heldige beliggenhed i Byen, blev ei fuldført før Efteraaret
1857"
Alle præstens bøger og papirer gik altså tabt og dermed oplysninger om Øster Allings beboere indtil
1814, da kirkebøgerne indtil dette år kun blev ført i et eksemplar, som opbevaredes hos præsten
Man forsøgte at genskabe noget af det tabte. I et dokument fra biskoppen hedder det: "1856 d. 6.
Juni var mødt Provsten for Sønderhald m. fl. Herreder Stocholm for i Forening med Sognepræsten
og Kirkesangeren i Følge Biskoppens Skrivelse af 19. Febr. 1856, at modtage Oplysninger af de
ældre Medlemmer af Øster- og Vester Alling Menigheder til Supplering af den nye Kirkebog, der er
affattet i Stedet for den ved Branden ..... ´- Samtlige Personer af Mandkjøn i bemeldte Sogne over 35
Aar havde modtaget Paalæg fra Amtet igjennem Herredsfogeden og Sognefogeden til i Dag at give
Møde i forberørte Anledning."
Et afskrift af dette suplement til kirkebogen findes på Sønderhald egnsarkiv.
På dette tidspunkt var præstegården den største gård i sognet med et jordtilligende på ca. 11 tdr.
hartkorn (de største almindelige gårde havde 5-6 tdr. hartkorn). Modsat alle andre gårde og huse i
sognet var præstegården og skolen ikke fæstegods.

Den nye præstegård blev bygget syd for kirkegården som en stor firlænget gård.
Omkring 1920 var præstegårdsjorden bortforpagtet og samtidig søgtes der om tilladelse til at ud-
byde størsteparten af arealet til udstykning. Man besluttede derfor at nedrive gårdens overflødige
udbygninger, bortset fra den vestlige længe, - forpagterboligen.
I 1944 vedtoges det at bygge en ny præstebolig - Præstegården er pga. råd og svamp blevet sund-
hedsfarlig at leve i - hed det, og i 1949 blev grundstenen nedlagt til den nuværende præstegård.
1950 godkendte stiftøvrigheden Peter Hedegaards tilbud på 3.050,- for nedrivning af den gl. præste-
gårds stuehus.

fortsættes næste side



4I 19xx blev den nuværende præstebolig udvidet med konfirmandstue, tilhørende køkken, toiletter mv.
Den vestlige længe, som efter 1920 blev ombygget til udhus for præsten, og senere benævnt "den
gamle graverbolig", blev nedrevet i 2008 for at give plads til udvidelse af børnehaven. 
På den resterende grund var der omkring 1980 blevet bygget to beskyttede boliger og siden børne-
haven BetteBo. Pladsen nede i byen, hvor den nedbrændte præstegård havde ligget, blev solgt som
3 parceller og bebygget.
Resultatet af af præstegårdsjordens udstykning blev, foruden de 6 parceller til statshusmandsbrug,
langt over 50 bebyggede parcelhusgrunde, et areal til udvidelse af kirkegården foruden et større
areal til sportsplads. Tilbage blev ca. 7 ha. og i tilslutning hertil byggedes i 19?? en lille ejendom,
"Forpagtergården" Allingkærvej 15. Den er nu udlejet.
Efter Øster- og Vester Alling sognes sammenlægning med Auning blev præstegården solgt.

I 2003, ca. 150 år efter den ældste præstegårds brand, fik byen et synligt minde om, at der engang
har boet både præster og provster dernede bag forsamlingshuset. På et stykke af den gamle mark-
vej, som dengang førte fra præstegården, forbi kirken og kirkegården, gennem lavningen op til præ-
stegårdens marker, er anlagt en asfalteret gangsti fra Hovedgaden til Elmelundsvej. Denne sti er nu
døbt "Provstegyden", et navn som hulvejen efter sigende altid har haft. Nu har den fået navneskilt
og er blevet optaget i gade- og vejfortegnelsen.
Andre gamle navne er gået tabt. Præstegårdsmarkerne syd for byen, var delt ind i 8 agre, som alle
havde navn. Nærmest byen var det: Hjulskov Wang, Hestedals Wang, Skræder Wang og Nordre
Stengrobs Wang, medens agrene op mod Oustrup var kaldet Brunshøi Wang, Haand... Wang, Tå-
stokke Sids Wang og Søndre Stengobs Wang
Engen nord for byen hed Battrup Holm

Den gamle præstegård, 
bygget 1857 nedrevet 1950

Den ældste præstegård, 
brændt i 1855 tillige med

gården til venstre 
og en del af den til højre
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Stuehuset (øverst)
A. Studereværelse - pl og tv
B. Gæsteværelse - pl og tv
C. Entré - pl og tv
D. Gæsteværelse - pl og tv
E. Dagligstue - pl og tv
F. Havestue - pl og tv
G. Spisestue - pl og ov
H. Soveværelse - pl og tv
i.j.k. Skabe - af brædder
L. Børnekammer - pl og tv
M. Gang - pl og vv
N. Konfirmandstue - pl og vv
O. Pigekammer - pl og vv
P. Køkken - tl og vv
Q. Baggang - tl og vv
R. Opgang til loftet - pl og vv
S. Vaskehus - tl og vv
T. Fadebur - tl og vv
U. Spisekammer
m. Halvkælder - pl og vv

Avlsbygninger (vinkel)
A. Vognhus, intet loft. B. Hestestald - tl. C. Hakkelseskasse. D. Karlekammer - tl. 
F. Folerum - tl. E. do. G Svinestald - tl. H. Hønsehus - tl. I. Værksted tl. J. Kostald - tl. 
K. Vandtrug. L. Rum til roer, kalve m.m. M. Tværport som tærskelo, tildels med loft. 
N. Lo, intet loft. O. Gulve, den optrukne linie er balke. P. Gulv

Desuden er der en ajlebeholder med et tværsnit på 5,4 m.
samt i haven et grundmuret hønsehus med paptag.

Forpagterbolig (t. venstre)
A. Dagligstue - pl og vv
B. Gæsteværelse - pl og vv
C. Spisestue - pl og tv
D. Soveværelse - pl og tv
E. Gang - pl og vv
F. Soveværelse - pl og tv
G. Spisekammer - pl og fv
H. Nedgang til kælderen tildels træbeklædning
I. Opholdsstue - pl og fv
J. Bryggers - tl og vv
K. Køkken - tl og vv
L. Pigekammer - tl og vv
M. Baggang - tl og vv
N. Brændeplads til præsten
O. Kammer for præstens karl - tl og vv
P. Præstens stald - træloft
Q. Brændeplads for præsten
R. Tørverum - træloft
S. Vognhus
T. Tørverum
U. WC

Den gamle
præstegårds
indretning

rumfordeling
og -anvendelse,

Forkortelser 
for væg- og 
loftsbeklædning:

pl = pudset loft 
tl = træloft 
vv = vandfarvede                 

vægge 
tv = tapet på vægge 
fv = væggen farvet 
ov = oliemalet væg
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Adresse: Ringvej 1

Matrikel 2b

Bygget/ombygget 1924/1976

Anvendelse: beboelse

"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"
Således bestemt i forbindelse med udstykning af byens jorder i 1791.

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 næste ejer Hans Buhls svigerfar, 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 Kristen Nikolaj Jørgensen.
Kristen N. Jørgensen var vognmand og gift med Kirstine fra Langkastrup. De byggede hus på grun-
den 2b hvor vognmandsforretningen blev grundlagt. Kristen Jørgensen dyrkede korn og plantede
frugttræer på en stor del af parcellen.

De øvrige matrikler her på trekanten Taghøy og Lildals Bloker er frastykket senere idet 2d er bebyg-
get i 1945, 2e i 1957 og 2f omkr. 1963.
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Adresse: Ringvej 3

Matrikel 2f

Bygget/ombygget 1963/1975

Anvendelse: beboelse

Bygget omkring 1963 af vognmandsparret Ellen og Bent Jørgensen.

Bent Jørgensens far Kristen Nikolaj Jørgensen købte omkring 1928 hele trekanten, bestående af de
nuv. 4 matrikler, og byggede huset på 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 hh.v
2b, 2d, 2e, og 2f. Skolen og degneboligen havde 2a og 2c.
Omkring 1899 er "trekanten" afhændet af skolevæsenet. Køber er 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 næste ejer Hans Buhl's svigerfar, 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 omkr. 1924 (skødet læst 1928) afstår slag-
ter A. J. Høgh matriklen til Kristen Nikolaj Jørgensen, som dyrkede korn og plantede frugttræer på
en stor del af parcellen.
Kristen N. Jørgensen var vognmand og gift med Kirstine fra Langkastrup.



8

Adresse: Ringvej 5

Matrikel 2e

Bygget/ombygget 1957/1964

Anvendelse: beboelse

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 er "trekanten" afhændet af skolevæsenet. Køber er 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 næste ejer Hans Buhl's svigerfar, 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.

Matrikel 2e, blev købt og bebygget 1957 af dyrlæge Carstensen, som indtil da havde boet i "Øster-
led" - Hovedgaden 5.
Han blev 19?? afløst af dyrlæge Svendsen, som tillige købte huset her på Ringvej.
Huset senest solgt i 2005
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Adresse: Ringvej 6

Matrikel 9L, 10a

Bygget/ombygget 1911

Anvendelse: landbrug med beboelse

Citeret fra bogen om Randers amt 1948:
"HØJVANG", Ø. Alling pr. Auning, ejes af Gaardejer Poul Madsen, der er født 12/10 1892 i Oustrup
og er Søn af Maren Kirstine og Anders Marius Madsen. Hans Hustru, Anna Magdalene Madsen, er
født 18/3 1897 i Ø. Alling som Datter af Maren og Jens Rasmussen. Faderen har været Statshus-
mand i Ø. Alling.
Poul Madsen overtog Ejendommen efter Faderen i 1923. Han opførte den i 1910-11 og Arealet er
købt dels fra "Oustrupgaard" og dels fra en anden Sognegaard.(Toftagervej 1) I 1910 blev Stuehuset
opført og i 1911 Kostalden og Laden. Hestestalden blev bygget i 1923 og Svinestalden i 1930. Gaar-
den, der er firelænget, er solidt opført i røde Sten. Alle Bygningerne er tækket med fast Tag, og
baade Stalde og Lader er hensigtsmæssigt og praktisk indrettet. Gaarden er velforsynet med gode,
velholdte Landbrugsmaskiner og Avlsredskaber.
"Højvang" har et Areal paa 54 Tdr. Land, bestaaende af 41 Tdr. Land Mark, 12 Tdr. Land Eng og
Kær samt 1 Td. Land Gaardsplads og Have. Af det nuværende Areal er 4 Tdr. Land Eng købt i 1916
og 16 Tdr. Land Ager købt i 1917. Der er foretaget store Grundforbedringer, saaledes er Marken
drænet i 1931, Engen i 1942 og Kæret i 1937. Marken har faaet Mergel 1917-1932. Jorden dyrkes i
8 Marksdrift med de gængse Landbrugsafgrøder.
Den normale Besætning er paa 7 Heste af jydsk Race, 20 Køer og 20 Ungkreaturer af R. d. M. samt
30 Svin. Hestebestanden er stambogsført og præmieret.
Poul Madsen har faaet en god teoretisk Uddannelse. Han var paa Vestbirk Højskole i 1913-14 og
paa Høng Landbrugsskole i 1919-20. Endvidere besøgte han i 1907-08 Askov Sløjdskole. Hans Hu-
stru var Elev paa Roskilde Højskole i 1916.
Poul Madsen beklæder flere lokale Tillidshverv og er bI. a. Formand for Mejeriet, Forretnings Fører
for Øster og Vester Alling Sparekasse. Endvidere har han været Medlem af Sogneraadet i 9 Aar.
Matr. Nr. 9 l og 10c Ejendomsskyld: 62.000
citat slut

Efter Poul Madsen overtog sønnen Marius Møller Madsen gården, som derefter i 1988 blev solgt ud
af familien.
1992: Arealet er på 30,3 ha der drives med svine- og planteavl. Årsproduktion: 7000 fedesvin. Der
er bygget fedestalde i 1911, 1979 og 1991. Laden er fra 1911 ligesom stuehuset, der løbende er re-
staureret.
I 2005 er der en stor svinebesætning.
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Adresse: Ringvej 8

Matrikel 7n

Bygget/ombygget 1960

Anvendelse: beboelse

Bygget på jord fra 7a, "Allinggården", som har den del af sin matrikel fra nr. 7 "Løgkjær" inde i
Øster Alling.

Huset blev bygget omkring 1961 som aftægtsbolig til ”Allinggården”.

”Allinggården”
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Adresse: Ringvej 10

Matrikel 7a m.fl

Bygget/ombygget 1920

Anvendelse: landbrug med beboelse

vI nedenstående afsnit fra bogen om Randers amt står, at jorden er udstykket fra en gård i Ring,
men der må være tale om et "både/og" idet matr. nr. 7a har tilhørt "Løjkjær", sammenlagt med na-
bogården matr. nr. 8.
Rasmus Møller Rasmussen fik i 1922 skøde på matr.nr. 7a fra sin far, Chr. Rasmussen, som byg-
gede gården i 1920.
Christen Rasmussen var f. i Vester Alling og var mejerist inden han købte gården i Ring. Samme
gård blev senere overtaget af en anden søn Jens Møller Rasmussen.

Citeret fra bogen om Randers amt 1948:
"ALLINGGAARD", Ø. Alling pr. Auning, ejes af Gaardejer Rasmus Møller Rasmussen, hvis Fader har
opført Gaarden i 1920.
Jorden er udstykket fra Fædregaarden i Ring, Matr. Nr. 4a.
"Allinggaard" ligger ved Vejen, der gaar fra Ø. Alling til Ring, ca. 1/2 km øst for Ø. Alling By.
Gaarden er trelænget og opført af røde Sten. Den er hensigtsmæssigt indrettet, og der er fast Tag
paa alle Bygninger. Stuehuset er en stor, solid Bygning, praktisk indrettet med rummelige Stuer,
Badeværelse og flere Loftsværeiser.
Gaarden er velforsynet med gode Maskiner og Redskaber. Den har eget Vandværk. Arealet er paa
23 Tdr. Land, bestaaende af 20 Tdr. Land Mark og 3 Tdr. Land Eng. Hvor det har været nødvendigt,
er Marken grundforbedret ved Dræning, og der er tilført Mergel 1921-25. Boniteten er god Muldjord,
og Arealerne dyrkes i fri Drift.
Den normale Besætning er paa 2 Heste af jydsk Race, 10 Køer og 10 Ungkreaturer af R. d. M. samt
15 Svin. Enkelte af Kvægbestanden er præmieret. I Forbindelse med Gaardens Drift som alminde-
ligt Landbrug har den i flere Aar haft et ret omfattende Rugeri.
Rasmus Møller Rasmussen er født 16/7 1895 i Ø. Alling og er Søn af Mette og Kristen Rasmussen.
Faderen har været Mejerist og senere Gaardejer. Hustruen, Kirstine Rasmussen, er født 28/11
1896 i Ørum, hvor hendes Forældre, Inger og Johannes Andersen, har ejet en Gaard.
I Ægteskabet er fire Døtre, Johanne, f. 31/7 1921, gift med Agner Møller Haarup, Sorvad, Søn af
Gaardejer R. Møller Haarup, Ø. Alling, Karen, f. 25/8 1923, Ingeborg, f. 20/11 1925, og Aase, f.
23/11 1928.
Møller Rasmussen har været Elev paa Hadsten Højskole i 1913-14, og hans Hustru var Elev paa
samme Højskole i 1916. Han beklæder forskellige lokale Tillidshverv og er bI. a. Regnskabs Fører
for Brugsforeningen.
Matr. Nr. 7a m. fl. Ejendomsskyld: 35.000
citat slut

1992: Arealet er 23,6 ha hvoraf 5 ha er eng. Gården drives med svine- og planteavl. Fedestaldene er
fra 1973, drægtighedsstalde fra 1986, fare- og smågrisestalde fra fra 1987, lade og maskinhus er
bygget hhv. 1974 og 1985. Stuehuset er løbende restaureret fra 1976 til 1984.
Besætningen er på 130 årssøer og med en årsproduktion på 2700 fedesvin.
Gården er solgt sidst i 2004. Det forrige ejerpar var familie i tredie generation efter Chr. Rasmus-
sen, som byggede gården.
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Adresse: Ringvej 12

Matrikel 4a, 4g

Bygget/ombygget 1900

Anvendelse: landbrug med beboelse

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 er arealet 36 ha -7 ha er tilkøbt, 7 ha er eng og 10 ha er kær.
Gården drives 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.
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Adresse: Skolebakken 1

Matrikel 1bn

Bygget/ombygget 1920

Anvendelse: beboelse

Matriklen oprindelig præstegårdsjord, benævnt Nordre Stengrots Vang

Skøde til Maren og Anders Marius Madsen i 1923.
Omkring 1954 blev huset købt af kommunen og det havde herefter satus som tjenestebolig for sko-
len.
Ved de senere ændringer i skoleforholdene blev huset overflødigt som lærerbolig og det var herefter
lejet ud til bl.a. Nanna og Niels Hansen (ringer og graver ved Øster Alling kirke), Else og Arne Wit-
trup samt installatør Svenningsen
Siden blev huset købt af Ejnar Pedersen, som boede der indtil sin død.

solgt efter 2009.

En ny bygning opført 2020 som Skolebakken 3  matr. 1bp

Adresse: Skolebakken 2 (gamle Skole)

Matrikel 1m

Bygget/ombygget 1919

Anvendelse: beboelse og ”Bed and Breakfast”

Matriklen oprindelig præstegårdsjord, benævnt Nordre Stengrots Vang

Købt af Øster- og Vester Alling Kommune i 1917.
Skolen bygget i 1919.
Lærer fra 1917-1928 Knud Knudsen,
1928-1954 Thorvald Nielsen; hans kone Mitte og deres børn Aksel, Frederik, Gudrun og Johanne..
Under krigen indkvartering af tyske soldater.
Lærer fra 1954 til skolens lukning i 1971 var Jens Sønderkær. Hans nekrolog under Personer

Skolen blev herefter solgt til Inger og Thorkild Jakobsen, som boede der indtil 1991.
Herefter nuv. ejere.

Om Øster Alling skole se under Erhverv og Institutioner



14

Adresse: Skovlundsvej 1

Matrikel 1da

Bygget/ombygget 2006

Anvendelse: beboelse

Alle matriklerne på Skovlundsvej er oprindelig præstegårdsjord.
Tidligere havde markerne navne og grundene her på vejen ligger dels på Hestedals Vang (10, 15 og
19) dels på Hjulskov Vang (1, 3, 5, 6, 8, 9, 11 og 12)
2009: Bygget af daværende ejer

2009: bygget af daværende ejer

Adresse: Skovlundsvej 3

Matrikel 1db

Bygget/ombygget 2008

Anvendelse: beboelse

2009 bygget af daværende ejer

Adresse: Skovlundsvej 5

Matrikel 1dc

Bygget/ombygget 2008

Anvendelse: beboelse
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Adresse: Skovlundsvej 6

Matrikel 1dl

Bygget/ombygget 2006

Anvendelse: beboelse

2009 bygget af daværende ejer

Adresse: Skovlundsvej 8

Matrikel 1dn

Bygget/ombygget 2006

Anvendelse: beboelse

2009 bygget af daværende ejer

Adresse: Skovlundsvej 9

Matrikel 1dd

Bygget/ombygget 2010

Anvendelse: beboelse

Ingen oplysninger
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Adresse: Skovlundsvej 10

Matrikel 1do

Bygget/ombygget 

Anvendelse: beboelse

Bygget af M og B. Jensen

Adresse: Skovlundsvej 11

Matrikel 1dh

Bygget/ombygget 2006

Anvendelse: beboelse

2009 bygget af daværende ejer

Adresse: Skovlundsvej 12

Matrikel 1dp

Bygget/ombygget 1985

Anvendelse: beboelse

Bygget af I.Kjærsgård og A.Poulsen
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Adresse: Skovlundsvej 13

Matrikel 1di

Bygget/ombygget 1987

Anvendelse: beboelse

Bygget af  M. Andersen og L. Jørgensen

Adresse: Skovlundsvej 15

Matrikel 1de

Bygget/ombygget 2004

Anvendelse: beboelse

2009 bygget af daværende ejer

Adresse: Skovlundsvej 19

Matrikel 1dk

Bygget/ombygget 1987

Anvendelse: beboelse

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

Bygget af Herdis og Kurt Hedegaard Rasmussen. Tidligere "Øster Alling Murerforretning".
Solgt omkring 2020

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

Bygget af Marie og Poul Hedegaard Rasmussen, tidligere købmand i Øster Alling.
Solgt omkring 2020

Adresse: Skovsmindevej 4

Matrikel 9v

Bygget/ombygget 1974

Anvendelse: beboelse

Adresse: Skovsmindevej 6

Matrikel 9t

Bygget/ombygget 1968/1975

Anvendelse: beboelse
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Adresse: Skovsmindevej 9

Matrikel 1p

Bygget/ombygget 1920

Anvendelse: beboelse

Citeret fra bogen om Randers amt 1948:
Statshusmand Peter Nissen Johansen overtog sin Ejendom i Ø. Alling pr. Auning i 1942 efter Peter
Johnsen Andersen. Den er udstykket fra Præstegaarden i Ø. Alling i 1920, og Stuehus og Avlsbyg-
ninger er opført samme Aar. Siden er der bygget Hønsehus og Maskinhus. Arealet er paa 13 Tdr.
Land, bestaaende af 9 Tdr. Land Mark og 4 Tdr. Land Eng. Jorden dyrkes i 6 Marksdrift. Der hol-
des en Besætning paa 1 jydsk Hest, 6 Køer og 5 Ungkreaturer af R. d. M. samt 6 Svin. Gaarden er
velpasset og dyrkes som almindeligt Landbrug. 
Peter Nissen Johansen er født 11/7 1909 i Jernvedlund og er Søn af Sofie Mathilde og Andreas Di-
vertsen Johansen. Hans Hustru, Mary Nissen Johansen, er født 29/5 1912 i Brunmose ved Marie
Magdalene som Datter af Sofie og Anders Peter Lassen Andersen. Peter Nissen Johansen har faaet
sin teoretiske Uddannelse paa Rødding Højskole i 1932-33 og paa Malling Landbrugsskole i 1935.
Matr. Nr. 1p Ejendomsskyld: 17.500
citat slut

Solgt 1981 til Steen Nielsen. Evt mellemliggende ejere kendes ikke.

Adresse: Skovsmindevej 7

Matrikel 1o

Bygget/ombygget 1920

Anvendelse: beboelse

Citeret fra bogen om Randers amt 1948:
Statshusmand Jens Mogens Andersen overtog sin Ejendom i Ø. Alling pr. Auning i 1935 efter Ma-
rius Jensen, der havde haft den fra 1925. Den er udstykket fra Præstegaarden i 1920, og samme
Aar blev Stuehus og Avlsbygninger opført af daværende Ejer, Chr. Mikkelsen. Senere er der opført
et Hønsehus, og Lade og Hestestald er blevet ombygget. Arealet er paa 11 Tdr. Land Mark og 4 Tdr.
Land Eng. Engen er drænet i 1940, og Marken er tilført Mergel i 1939. Besætningen er paa 2 Heste
af russisk Race, 5 Køer og 5 Ungkreaturer, dels af jydsk Race og dels af R. d. M., samt 5 Svin. Ejen-
dommen drives som almindeligt Landbrug og er i god Drift. 
Jens Mogens Andersen er født 17/11 1907 i Hejlskov, og hans Hustru, Johanne Jensine Andersen,
er født 31/12 1909 i Sdr. Kongerslev. Ejeren har været Elev paa Vejstrup Højskole i 1926-27. Han
er Medlem af Skolekommissionen. Matr. Nr. 1o Ejendomsskyld: 17.700 citat slut

Solgt til Keld Kvorning i 1984. Jorden frastykket.
I handel i 2020



20

Adresse Skovsmindevej 11

Matrikel 1q

Bygget/ombygget 1920

Anvendelse: beboelse til tidl. landbrug

Citeret fra bogen om Randers amt 1948:
Statshusmand Chr. Madsen overtog sin Ejendom i Ø. Alling pr. Auning i 1934 efter Gunner Peder-
sen. Chr. Madsen er født 1617 1903 i Tjerrild ved Ryomgaard og er Søn af Marie og Karl Madsen,
der var Husmand i Tjerrild. Hans Hustru; Helga Madsen, er født 22/11 1915 i Fasterholt og er Dat-
ter af Magda og Chr. Pedersen. Faderen var Smed i Fasterholt. Ejendommen er udstykket fra Præ-
stegaarden i Ø. Alling i 1920. Samme Aar er Bygningerne opført. Ejendommen er grundmuret og
tækket med fast Tag Stuehuset har Ejeren ladet restaurere og forbedre. Arealet er paa 9½Tdr. Land
Mark og 4 Tdr. Land Eng. Besætningen er paa 2 Heste, 6 Køer og 6 Ungkreaturer af R. d. M. samt 8
Svin. Ejendommen er i god Drift .og drives som almindeligt Landbrug. Chr. Madsen har været Elev
paa Ry Højskole i 1925-26 og paa Malling Landbrugsskole i 1928-29. Han er Medlem af Sogneraa-
det. Matr. Nr. 1q Ejendomsskyld: 17.700 citat slut

Adresse Skovsmindevej 12

Matrikel 6d

Bygget/ombygget 1897

Anvendelse: beboelse, tidl Missionshus

Fra 1897, hvor huset blev bygget, og indtil Indre Mission i 1910 fik skøde på huset, gik der 13 år.
Hvem der stod bag oprettelse og byggeri, har det ikke været muligt at finde oplysninger om.
Ø. Alling Missionshus 18-05-1897 Skøde på 6d ØA Parcel af 6c
Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark (stiftet den 13. september 1861 i Stenlille på
Sjælland af præster og lægfolk)
21-06-1910 Skøde på 6d ØA, parcel af 6c

Ved Pastor Kroghs død i 1978, stod bl.a. følgende at læse i nekrologen over ham: Pastor Martin
Krogh kom til egnen på en tid, hvor der var stærke modsætninger mellem de kirkelige retninger.
Der blev holdt mange gudstjenester ikke blot i kirken, men også i missionshus og forsamlingshus,
og der var ret god tilslutning til disse gudstjenester og møder.

Avisnotoits omkr 1980:
Salget af Ø. Alling Missionshus
Indre Missions salg af Øster Alling Missionshus skete ikke til anpartselskabet Vester Alling Maskin-
station, men til Flemming Sørensen, Øster Alling.
Det overvejes, om missionshuset kan indrettes som beboelse, og for det taler, at huset faktisk har
været beboelse nogle perioder, nemlig som kommunal husvildebolig.

I handel 2003
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Adresse Skovsmindevej 14 ”Skovminde”

Matrikel 6c m.fl

Bygget/ombygget 1920

Anvendelse: beboelse  til landbrug

Bygget på jord, som sidst i 1800 blev solgt fra matr. nr. 6a, "Bjerregård".

Fra bogen "Randers Amt..." citeres:
»SKOVMINDE«, Ø. Alling pr. Auning, ejes af Gaardejer Søren Peder Sørensen, der er født 14/8 1904
i Koed og er Søn af Mette og Jens Peter Sørensen, Gaardejer i Koed. Hustruen, Oda Elisabeth Sø-
rensen, er født 24/9 1912 i Gerløv som Datter af Anna og Anders Rasmussen, der ligeledes er Ga-
ardejer i Koed.
Søren Peder Sørensen overtog sin Ejendom i 1939 efter Gaardejer Peter Bjerregaard, der havde haft
den fra 1920.
Stuehuset er opført i 1920, Hestestalden og Laden i 1942. Gaarden er trelænget med gode rumme-
lige Bygninger, der alle er tækket med fast Tag.
»Skovminde« har et Jordtilliggende paa 27½ Tdr. Land, hvoraf 16 Tdr. Land er Mark og 11 Tdr.
Land er Eng. Jorden dyrkes i 6 Marksdrift med de gængse Kornsorter og Rodfrugter.
Den normale Besætning er paa 3 Heste af frederiksborgsk Race, 9 Køer og 11 Ung kreaturer af R. d.
M. samt 10 Svin.
Gaarden ligger overfor Ø. Alling By ved Vejen, der gaar fra Ø. Alling til Hovedvejen Ebeltoft-Randers.
Den er i god Drift og er forsynet med gode og tidssvarende Landbrugsmaskiner og Avlsredskaber.
Oda Elisabeth Sørensen har været Elev paa Ubberød Højskole i 1932.
Matr. Nr. 6b" (6c) citat slut

Det er helt sandsynligt, at der har været en tidligere ejendom, idet matriklen 6c så tidligt som 1890,
1895, 1908 og 1914 har været handlet særskilt - tillige med 6k, som er en eng- og, i de tre sidste
tilfælde, med tilføjelsen: "frasolgt er 6d og 6o". hvor 6d er Missionshusets grund mens 6o er en eng.
Den tidligere gård var måske firlænget og havde stuehuset liggende langs med vejen.
Det nye stuehus, som blev bygget omkr. 1920 blev skånet ved den brand, som i høsten 1951 rase-
rede resten af gården. Tilbage af udbygningerne blev kun en lille stump stald uden loft og tag. Den
fik et nødtørftigt tag af blikplader og en endevæg, ligeledes af plader, og fungerede som en primitiv
stald under gårdens genopbygning. Senere istandsat som maskinhus og brændselshus indtil det i
1965 blev ryddet væk for at give plads til en garagbygning.
i 1952 blev den nye stald- og ladebygning taget i brug. Stalden var noget forud for sin tid, som følge
af dens bredde med plads til hele tre rækker dyr på langs i bygningen, alle med fodergang.

Jordtilliggendet var oprindelig kun matr. 6c foruden engen og en lille stump mose næsten i Pind-
strup - solgt til La Cour i 50'erne. Siden blev matr. nr. 3e købt til og senere igen byttet til et mere
hensigtsmæsigt beliggende jordstykke. Desuden er et par mindre stykker i tidens løb hhv. købt til
og solgt fra.

Oda og Søren Peter Sørensen samt deres 5 børn i alderen 2-10 år flyttede omkring 1950 tilbage til
Sørens fødeby Koed.

Navnet "Skovsminde" indicerer, at der måske har været skov på området, hvilket dog skal her være
usagt her.

fortættes næste side
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Skøder:
læst - til
1890 Niels Peter Jensen
1895 Christian Jensen
1908 Mads Peter Simonsen (fam. nr. 75), køber 1914 Hovedgaden 42
1914 Søren Jensen Sørensen, køber 1919 gården Ådalsvej 3, matr. nr. 5
1919 Peder Jensen Bjerregaard (tidl. præstegårdsforpagter)
1939 Søren Peter Sørensen
1950 Tage Rasmussen
1951 Jørgen og Harald Kristensen
samme år Otto Henry Kristensen
derefter hans søn og indtil 2021 Jens Kr. Kristensen
Solgt 2021

Adresse Skovsmindevej 15

Matrikel 5f

Bygget/ombygget omkring 1908

Anvendelse: beboelse

Citeret fra bogen fra bogen "Danske Gaarde":
"Husmand Martinus Jørgensen overtog sin Ejendom i Ø. Alling pr. Auning i 1925 efter Mads Jepsen
(eller Jeppesen).
Arealet er udstykket i 1908 fra Søren Sørensens Gaard.
Stuehus og Avlsbygninger er opført af Mads Jepsen, og nuværende Ejer tilbyggede Laden i 1930.
Gaarden har eget Vandværk og gode velholdte Maskiner og Redskaber.

Arealet er paa 13 Tdr. Land, bestaaende af 10 Tdr. Land Mark, 2½ Tdr. Land Eng samt 1 ½ Td.
Land Tørvemose.
Der holdes en Besætning paa 2 Heste af norsk Race, 6 Køer og 4 Ungkreaturer af R. d, M. samt 10
Svin.
Gaarden drives som almindeligt Landbrug og er velpasset og i god Drift.
Martinus Jørgensen er født 30/4 1886 i Rodskov og hans Hustru, Kirstine Jørgensen, er født 26/7
1888 i Nørager. Ejeren har været Elev paa Lyngby Højskole i 1902-03 og paa Ladelund Landbrugs-
skole i 1910-11.
Matr. Nr. 5f m. fl." citat slut

Iflg. tinglysningsregister: Mads Jepsen Skøde på 5f, fra Chr. Andersen 20-10-1908
Folketællingen 1911:
Signe Kirstine og Mads Jepsen. Landbrug
Agnes Margrethe

Den ovenfor nævnte Søren Sørensens gård er nuv. Ådalsvej 3. Den blev 1908 solgt af Chr. Andersen
til H.P. Andersen. Altså samme år, som jorden til ejendommen her er udstykket.
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Citeret fra bogen fra bogen "Danske Gaarde":
"Statshusmand Jens Peter Hougaard overtog sin Ejendom i Ø. Alling pr. Auning i 1910. Han er født
3/8 1881 i Voldum og hans Hustru, Severine Marie Hougaard, er født 25/5 1879 i Assentoft.
Arealet er udstykket fra Søren Sørensens Gaard, Matr. Nr. 5, i Ø. Alling i 1908 og herpaa opførte
daværende Ejer Niels Rasmussen Stuehuset og Laden. Jens Peter Hougaard byggede i 1920 Kostal-
den og Hestestalden og Laden blev ombygget samme Aar. Gaarden er velholdt og forsynet med gode
Maskiner og Redskaber.
Ved Overtagelsen var Arealet paa 5 Tdr. Land, hvortil Ejeren har tilkøbt 2 Tdr. Land i 1912 og 4
Tdr. Land fra Præstegaarden i 1920. Der er nu 9 Tdr. Land Mark og 2 Tdr. LdIld Eng.
Besætningen udgør 2 Heste, 5 Køer og 6 Ungkreaturer af R. d. M. samt 6 Svin.
Jens Peter Hougaard har været Medlem af Sogneraadet i 8 Aar og Medlem af Menighedsraadet i 12
Aar. Han har endvidere været Medlem af Værgeraadet i 8 Aar og Tillidsmand for KaIø- Vigs Kreds-
forening. Hougaard er stadig Tillidsmand for Brand kassen.
Matr. Nr. 5a m. fl" citat slut
Den ovenfor nævnte Søren Sørensens gård er nuv. Ådalsvej 3. Den blev 1908 solgt af Chr. Andersen
til H.P. Andersen. Altså samme år, som jorden til ejendommen her er udstykket.

Iflg. tinglysningsregister: Rasmussen Niels Thaarsti 17-11-1908 Skøde på 5h ØA

Folketælling 1911
Vilhelmine Karoline og Niels Th. Rasmussen. Landbrug
Klara Marie, Edit Marie, Anker Taarsti.

Adresse Skovsmindevej 18

Matrikel 8c

Bygget/ombygget 1900

Anvendelse: Landbrug med beboelse

Disse oplysninger fra 1992: Søren J. Pedersen overtog ejendommen 1964 efter Viggo Pedersen.
Arealet er på 35 ha, hvoraf 13 ha er tilkøbt og 4 ha er eng.. Ejendommen drives med svine- og plan-
teavl. Stuehuset er bygget omkr. 1900 og restaureret 1978. Derer svinestalde fra omkr. 1900, fede-
stalde fra 1976, lade fra omkr. 1900 og maskinhus bygget 1985.
Besætningen er på 20 årssøer og en årsproduktion på 800 fedesvin.
Gården i handlel omkr. 2004

Ifølge tinglysningerne er der i 1918 læst skøde på ejendommen til Bertinus Severin Rasmussen i
1918 og til Aage Stoffer Sørensen i 1950.
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Adresse: Solsikkevej 3

Matrikel 1bm

Bygget/ombygget 1968

Anvendelse: beboelse

Bygget på den del af den tidligere præstegårdsjord, som kaldtes Skræder Vang.
Bygherre: Viggo Koch og Magda, der kom fra Mols.

Huset har derefter været i handel følgende år: 1995, 2000, 2003, 2006 og 2018

Adresse: Solsikkevej 4

Matrikel 1bk

Bygget/ombygget 1968

Anvendelse: beboelse

Bygget på den del af den tidligere præstegårdsjord, som kaldtes Skræder Vang.
Bygget af Birthe og Erik Pedersen.
2009: samme ejere.

Adresse: Solsikkevej 5

Matrikel 1bs

Bygget/ombygget 1970

Anvendelse: beboelse

Bygget på den del af den tidligere præstegårdsjord, som kaldtes Skræder Vang.
Bygherre: Jens Ole Olsen og Ninna.
Sidst i handel 2008
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Adresse: Solsikkevej 6

Matrikel 1br

Bygget/ombygget 1969

Anvendelse: beboelse

Bygget på den del af den tidligere præstegårdsjord, som kaldtes Hestedals Vang.

Bygherre og første ejere var Svend Aage Simonsen og Henny.
Siden ejet og beboet af :
Knud C. Lund, maskinmester
U. Steinice, chauffør.
Sidst handlet 2006

Adresse: Solsikkevej 8

Matrikel 1by

Bygget/ombygget 1973

Anvendelse: beboelse

Bygget på den del af den tidligere præstegårdsjord, som kaldtes Hestedals Vang.

Bygherre var murer Viggo Skov og Magda, som kom fra Vetster Alling Mark.
Sidst handlet 2018
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Adresse: Soltoftevej 1

Matrikel 1bx

Bygget/ombygget 1971

Anvendelse: beboelse

Husene på Soltoftevej er alle bygget på den del af præstegårdsjorden, som tidligere kaldtes Nordre
Stengrots Vang.
De er udstykket og bygget i første halvdel af 1970erne.

En tidligere ejer (måske bygherre) var Kjeldberg.
Sidst i handel 2021

Adresse: Soltoftevej 3

Matrikel 1bv

Bygget/ombygget 1971

Anvendelse: beboelse

Husene på Soltoftevej er alle bygget på den del af præstegårdsjorden, som tidligere kaldtes Nordre
Stengrots Vang.
De er udstykket og bygget i første halvdel af 1970erne.
Bygherre ?
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Adresse: Soltoftevej 5

Matrikel 1bu

Bygget/ombygget 1970

Anvendelse: beboelse

Husene på Soltoftevej er alle bygget på den del af præstegårdsjorden, som tidligere kaldtes Nordre
Stengrots Vang.
De er udstykket og bygget i første halvdel af 1970erne.

En tidligere ejer, Grønbæk, er evt. bygherren.

Sidst i handel 2005

Adresse: Soltoftevej 7

Matrikel 1bt

Bygget/ombygget 1973

Anvendelse: beboelse

Husene på Soltoftevej er alle bygget på den del af præstegårdsjorden, som tidligere kaldtes Nordre
Stengrots Vang.
De er udstykket og bygget i første halvdel af 1970erne.

Bygget af skolelærer Jens Sønderkær og hustru. Han var selv arkitekt på huset, som fru Sønderkær
blev boede i efter ægtemandens død i 1980. 
Fru Sønderkær døde i 2000 og huset blev solgt til nuv. ejer i 2002.
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Adresse: Stadionvænget 5

Matrikel 1ah

Bygget/ombygget 1965/1980/2002

Anvendelse: klubhus på idrætsplads

Halvdelen af husene på Stadionvænget er bygget på den del af præstegårdsmarken, som tidligere
kaldtes Skræder Vang. Det drejer sig om nr. 5, 6, 7, 8, og 10. De øvrige ligger på Hestedals Vang.

Foreningen "Øster Alling anlægs- og idrætsplads" fik skøde på den første del af matriklen i maj
1923. Herefter er der læst skøder i 1928, 1934 og 1938. Sidstnævnte på matr. nr. 19b og 21a (nu
genforeningsanlæg)
I 1939 får kommunen skøde på disse to matr. samt 1as, 1af og 1ah.

Idrætsforeningen startede under navnet Øster Alling Gymnastik og Skytteforening i 1888. Senere,
da fodbolden kom ind i billedet, ændredes navnet til Øster Alling Boldklub.
Boldspillet blev afviklet på forskellige marker i nabolaget. I 1920 blev der samlet ind til fordel for en
sportsplads. Det indsamlede beløb (2000 kr.), blev brugt til køb af jord, 7600 m2. Efter endnu et
par småhandeler kunne sportspladsen etableres. Det var lidt af en sensation på Djursland, at så
lille en by fik sin egen sportsplads.
Kontingentet på dette tidspunkt var for aktive mænd 1 kr., piger 50 øre og børn 25 øre.
Der blev bygget et klubhus af træ 4x6 m delt op i to rum. I samme side langs fodboldbanen blev an-
lagt en 100 m. skydebane med markørgrav ved siden af klubhuset.

I 1956 fik idrætsforeningen af kommunen tilbudt omklædningsfaciliteter i forbindelse med byggeri
af nye toiletter til skolen.

Det næste klubhus blev bygget i forbindelse med en udvidelse af stadion i omkring 1965. Det tjener
nu som opbevarings- og lagerrum.

Stadion er siden udvidet til flere baner samt et tennisanlæg

I 1981 stod følgende at læse i avisen:
ØSTER ALLING - På rekordtid har der været holdt rejsegilde på Øster Alling Idrætsforenings nye
klubhus. Omkring 35 frivillige hjælpere har på ca. 14 dage arbejdet så meget på klubhuset, at der
forleden kunne holdes rejsegilde. Det var Sønderhald Kommune der kom med ideen om at bygge
helt nyt klubhus i Øster Alling, sagde formanden for klubhusudvalget, Erik Orla Lund, i sin tale ved
rejsegildet. - Økonomisk har byrådet foreløbig støttet os med 100.000 kr. Vi håber naturligvis, at
budgettet holder, så vi ikke skal søge yderligere tilskud, sagde han. - Og med den formidable ind-
sats fra foreningens medlemmer, der har været i form af frivillig arbejdskraft, tror jeg ikke, der er
noget at frygte. - Indtil nu har vi holdt tidsplanen, så vi tror på, at vi kan indvie klubhuset til som-
merfesten i juni, sagde Erik Orla Lund.

I 2001 blev huset udvidet og ombygget. Der blev plads til en IT-café og den nystiftede seniorklub
"Fristedet" fik adresse i klubhuset indtil den omkr. 2006 flyttede til Auning.
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Adresse: Stadionvænget 7

Matrikel 1cy

Bygget/ombygget 1998

Anvendelse: bebboelse

Halvdelen af husene på Stadionvænget er bygget på den del af præstegårdsmarken, som tidligere
kaldtes Skræder Vang. Det drejer sig om nr. 5, 6, 7, 8, og 10. De øvrige ligger på Hestedals Vang.

Bygget af nuv. ejere. (2023)

Adresse: Stadionvænget 8

Matrikel 1bl

Bygget/ombygget 1966 

Anvendelse: bebboelse

Vejviseren 1982 E. og N.V. Pedersen
I handel 2012 og 2016

Adresse: Stadionvænget 6

Matrikel 1bi

Bygget/ombygget 1966

Anvendelse: bebboelse

Huset blev bygget af smedesvend Arne Stoll Pedersen og Gerda i 1966. De havde sønnerne Morten
og Kenneth.
Næste ejer var Eskild Sørensen og Eva, som havde boet på Vester Alling Mark.

I 1994 solgte Eva, som da var blevet enke, til Anette Rix.
Senere handeler 1995



30

Adresse: Stadionvænget 9

Matrikel 1cz

Bygget/ombygget 1980

Anvendelse: beboelse

Halvdelen af husene på Stadionvænget er bygget på den del af præstegårdsmarken, som tidligere
kaldtes Hestedals Vang. Det drejer sig om nr. 9, 11, 12, 14, og 16. De øvrige ligger på Skræder
Vang.

Bygherre ukendt

Adresse: Stadionvænget 10

Matrikel 1cx

Bygget/ombygget 1982/1998

Anvendelse: beboelse

Bygherre ukendt

Adresse: Stadionvænget 11

Matrikel 1cæ

Bygget/ombygget 1979

Anvendelse: beboelse

Bygherre ukendt

Vejviseren 1982 H. Grauslund 
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Adresse Stadionvænget 12

Matrikel 1cv

Bygget/ombygget 1980

Anvendelse: beboelse

Halvdelen af husene på Stadionvænget er bygget på den del af præstegårdsmarken, som tidligere
kaldtes Hestedals Vang. Det drejer sig om nr. 9, 11, 12, 14, og 16. De øvrige ligger på Skræder
Vang.
Vejviseren 1982 S. L. Madsen
I handel 1013 og 2017

Adresse Stadionvænget 14

Matrikel 1cu

Bygget/ombygget 1980

Anvendelse: beboelse

Vejviseren 1982: I Kjeldberg, 1985: L. S. Kristensen og K. R. Laursen.

I handel 1996, 1998 og 2008

Adresse Stadionvænget 16

Matrikel 1ct

Bygget/ombygget 1979

Anvendelse: beboelse

Vejviseren 1985 Knud og Alma Birch

I handel 1997, 1999 og 2008
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Adresse Toftagervej 1

Matrikel 9b

Bygget/ombygget 1825/1989

Anvendelse: beboelse

På kortet fra 1790 har denne gård nr.9. og den har fire længer.
Ifølge folketællingen 1787 hedejeren på dette tidspunkt Christen Sørensen
Den sidste fæstebonde blev Peder Andersen, som købte gården af Gl. Estrup omkr. 1860.
Før ham havde hans svigerfar Knud Andersen Back gården i fæste, han var f. 1773 på ”Moesgård”,
mens den endnu lå i byen.
1867 fik H. C. Rasmussen skøde på 9a, som endnu må være hovedparcellen; samtidig fik Peder An-
dersen aftægt på stedet; medens hans søn Knud Pedersen købte matr. 9g, som er et stykke mar-
kjord
1901 overtoges gården af Christen Mogensen
Øst for byen blev en del af jorden senere udstykket og gården ”Højvang” bygget 1910-11.

Citeret fra bogen om Randers amt 1948 vedr. ejendommen TOFTAGERVEJ 1.:
Boelsmand Peder Sørensen overtog sin Ejendom i Ø. Alling pr. Auning i 1925 efter Chresten Mogen-
sen, der havde haft den fra 1901. Den har for Aar tilbage været Fæstegaard under "GI. Estrup".
Gaarden er trelænget. Kostalden er opført 1926, Hestestalden og Laden i 1930 og et Hønsehus i
1932. Stuehuset er en ældre Bygning, og alle Bygningerne er tækket med fast Tag. Arealet er paa 5
Tdr. Land Mark og 3 Tdr. Land Eng. Jorden er god og sund og har faaet Mergel 1930-35. Der holdes
en Besætning paa 2 jyske Heste, 5 Køer og 5 Ungkreaturer, dels af jysk, dels af R. d. M. samt 6
Svin. Gaarden drives som almindeligt Landbrug og er i god Drift.
Peder Sørensen er født 17/8 1896 i Havndal som Søn af Laurine og Chr. Sørensen. Hans Hustru,
Karoline Elisabeth Sørensen, er født 31/5 1894 og er Plejedatter af Ane og Murer Jens Sørensen
(Bach), Vester Alling.
Matr. Nr. 9b Ejendomsskyld: 11.000
citat slut

Afhændet af Edith og Ejnar Madsen i 2011. Senest i handel 2021
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Adresse Toftagervej 2

Matrikel 7o

Bygget/ombygget 1965/2001

Anvendelse: beboelse

Bygget på en parcel fra gården "Løgkjær", Toftagervej 4.
Bygget af Marie og Asger Jørgensen, som begge er ud af gamle slægter i Øster Alling.
Asger's oldefar havde "Løgkjær" fra 1858 til 1908.

Lejet ud til bl. a. Mette Lund og Per.
Solgt sidst i 1980erne til Martha Palby, som har afhændet det til nuværende ejer.

Asger Jørgensens forældre på ”Løgkjær”, øvrige personer ikke nævnt.
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Adresse Toftagervej 4

Matrikel 7i

Bygget/ombygget 1855/1900

Anvendelse: beboelse

På kortet 1790 gård nr. 7.
Ved folketællingen 1787 var fæstebonden den 54 årige Niels Mogensen; hans kone var den 31 årige
Dorthe Nielsdatter, som ved tællingen i 1801 sad som enke på gården med to ældre tjenestefolk
samt sønnen Mogens på 15 år.
Omkr. 1802 overtog Jens Sørensen fæstemålet; han var fra Ammelhede og gift med naboens datter
Ane Sophie Jensdatter. Deres ældste datter Carlotte Louise var født i Lime og blev gift med den sid-
ste fæstebonde, Anders Christensen fra Lime. Han købte gården af Gl. Estrup i 1858.
Tre år før var avlsbygningerne brændt sammen med præstegården. Han købte desuden det meste af
jorden fra nabogården, nr. 8, og allerede året efter solgtes jorden syd for byen, på Ø.A. Mark, matr.
nr. 7d, hvorpå der blev bygget en ejendom.
1893 solgtes matr. 7g øst for byen, her blev en gård, "Fårdal" bygget, som svigersønnen Niels Jør-
gensen overtog og efter ham - i 1900 hans søn Chr. L. Jørgensen , mens den anden søn Søren Jør-
gensen overtog "Løjkjær" i 1898.
Senere solgtes også matr. 7a til ”Allingården”.
"Løjkjær" blev solgt til Jens P. Rasmussen i 1908. Han var f. i Fløjstrup 1857. Hans kone Maren, f. i
ØA Kær 1857, fik adkomst ved hans død i 1916 dernæst hendes arvinger i 1920, horefter Karl An-
dersen købte den.
Efter sigende skulle Søren Jørgensen have solgt "Løjkjær" allerede i 1901, da han købte "Højager-
gård"; hvem der har haft gården i de mellemliggende år indtil 1908, vides ikke på nuværende.

Citeret fra bogen om Randers amt 1948:
"LØJKJÆR" Boelsmand Thorvald Nielsen overtog sin Ejendom i Ø. Alling pr. Auning i 1932 efter
Svogeren Karl Andersen, der havde haft den fra 1917. Gaarden har i sin Tid været Fæstegaard og
var da paa over 100 Tdr. Land. Der er herfra udstykket Jord til 2 Gaarde i Ø. Alling. Det nuværende
Areal er paa 6 Tdr. Land Mark, 3 1/2 Tdr. Land Eng samt 1 Td. Land Mose og Toft. Engen er dræ-
net i 1938, og Marken har faaet Mergel i 1925-32.
Den normale Besætning er paa 2 Nordbagger, 6 Køer og 5 Ungkreaturer af R. d. M. samt 6 Svin.
Stuehuset er ombygget, en Del deraf benyttes nu som Lade. Kostalden og Hestestalden er opført i
1929. Ejendommen er velpasset og drives som almindeligt Landbrug.
Thorvald Nielsen er født 10/6 1898 i Bøjen. Hans Hustru, Mette Marie Nielsen, er født 12/4 1900 i
Ø. Alling. Svogeren, Karl Andersen, der er født 10/4 1893, bor nu paa Ejendommen, hvor han hjæl-
per til med dens daglige Drift.
Matr. Nr. 7 i m. fl. Ejendomsskyld: 12.500
citat slut

Mette Marie Nielsen døde tidligt og Thorvald giftede sig senere med Esther, hvis søn Sejr overtog
"Løjkjær", og boede der til sin død

Solgt i 2022
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Adresse Vangen 1

Matrikel 29

Bygget/ombygget 1867

Anvendelse: beboelse

Huset er bygget på en del af den jord, som kaldtes "Plantelandet".
Det blev i 1867 lejet ud for en 50 årig periode til murer Mogens Sørensen, som byggede hus på
grunden. Mogens var født i Lime 1829, han havde været tjenestekarl på gården Ådalsvej 3, som nu
blev hans nabo. Han blev gift med Ane Christine Henriksen som var født i Fjellerup, hun kom hertil
fra Nørager sogn i 1866.
I 1896 købte de Hovedgaden 17, matr. nr. 22, men allerede i 1877 overgik den lejede grund med
bygning til Lars Mathias Larson, som på samme tidspunkt købte matr. nr. 23 og året efter igen
solgte begge matrikler. Om han og konen, Ane Poulsen er blevet boende til leje i huset, eller hvor de
har opholdt sig indtil 1896, er pt. uafklaret.
Køberen i 1878 var smeden Jens P. Møller.
Den næste køber var Rasmus Chr. Jørgensen, muligvis skrædder og i så fald gift i Hvilsager i 1886
med pigen Maren Mathiasen. De fik to børn, som ikke nåede at blive voksne. Skrædderen er medl. i
Brugsen indtil 1903 og derefter fortaber sporet sig.

1900 overtog skrædder Jakob Wittrup huset og den lejede grund og 6 år senere fik han skøde på
begge dele.
Jakob var født i St. Brøndum gift med Signe, som kom fra den gamle gård, hvor Brugsen blev bygget.
De havde 3 børn Anna, Søren og Christian. Søren fik en gård i Øster Allimg. Anna og Christian blev
boende i huset efter forældrenes død med Anna som ejer.  
Søren døde i 1949, Signe i 1958.
Anna og Christian boede begge i huset til deres død.
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Adresse Vangen 2 

Matrikel 5b

Bygget/ombygget 1860-70

Anvendelse: beboelse

Dette hus blev sidst i 1860-erne bygget som aftægt til gården Ådalsvej 3, som på dette tidspunkt
var ejet af Thomas Nielsen og Ane Sophie Laursdatter. De har dog ikke boet i huset inden deres død
i hhv 1889 og 1894, idet matr. nr. 5 b i 1874 blev tilskødet deres datter og svigersøn, Inger Marie
Jensen og Jørgen Rasmussen som var blevet gift fire år tidligere og som måske har boet i huset al-
lerede inden overtagelsen.
Jørgen havde før giftermålet været tjenestekarl i Inger Maries fødehjem.
Jørgen døde i 1891 og Inger i 1907. Arvingerne, sønnerne Rasmus Jørgen Rasmussen og Jens Mo-
gensen Rasmussen solgte samme år huset videre til væver Peder Kristian Simonsen. Han var født i
Fausing men flyttede med forældrene til Øster Alling Mark. Han var gift med Karen Nielsen fra Gje-
sing. De fik omkring 10 børn hvoraf et par døde som små. Et barnebarn bor i USA
Efter Peders død i 1922 solgte Karen huset. Det var i 1925 og køberen var blikkenslager Jens Ras-
mussen, som kom fra Følle i Bregent sogn. Han var gift med en datter af væver Jens Chr. Rasmus-
sen fra huset matr. nr 20. Maren Jensen.
Jens købte tillige en matr. i Ring (måske en eng, tørveskifte, el.lign.)
Efter Jens og Marens død fik datteren Anna Magdalene Madsen adkomst på begge matr. og solgte
huset til Anna og Søren Sørensen, så det nu igen "hørte til" gården Ådalsvej 3.
Efter forældrenes død, overtog deres søn Hans Jørgen Sørensen huset, som derefter igen blev solgt
fra gården.
Seneste salg 1998, 2005, 2008

Adresse Ådalsvej 3

Matrikel !844 5, nu1c

Bygget/ombygget 1855

Anvendelse: beboelse

På kortet fra 1790 gård nr. 5.
Denne gård, som ikke har noget navn, brændte i 1855 sammen med præstegården samt nogle af
udbygningerne til "Løjkjær". Ved genopbygningen blev den flyttet lidt mod nord.
Omkr. 1860 blev der bygget et aftægtshus til gården på grunden op mod "Plantelandet" mod syd. I
slutningen af 1800-tallet blev jorden delt og gården "Riishøj" blev bygget ude øst for byen.

fortsætter næste side
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I Gl. Estrup Skifteprotokol er et skifte efter Rasmus Rasmussen Degn. Det er behandlet i jan. 1751.
En gammel gravsten fortæller, at denne Rasmus døde i 1750 (f. 1688 i Øster Alling). Hans efterladte
enke var Ane Jensdatter og deres børn var: Rasmus var på søen, Anne var gift med Søren Sørensen
Balle af Halling, Karen gift med Søren Nielsen Stiesen af Taarup, Jens var hjemme på gården og det
samme var den syttenårige Anne Marie
Det er sandsynligt at Jens overtog gården hvilket stemmer overens med folketællingen 1787 hvor
gårdfæsteren hedder Jens Degn, hans kone er Bodil Sørensdatter og en af deres døtre, Ane Sophie
Jensdatter, bliver gift med Jens Sørensen fra Ammelhede og de fæster omkr. 1802 gården "Løj-
kjær". En anden datter, Ane Kirstine bliver stammoder til Haarup familien.
Ved folketællingen 1801 sidder Bodil som enke på gården.

6 personer - 5 ægteskaber
Næste fæstebonde blev Jens Jensen Thoresen, f. 1768 og gift med Maren Johnsdatter. Hvor de kom
fra, vides ikke.
Jens J. Thoresen døde 1824 og Maren giftede sig med endnu en Jens - Mogensen, fra Lemmer, som
dermed blev fæster af gården. Imidlertid døde de to hurtigt efter hinanden, Maren i 1840 og Jens
1846. Han nåede dog at blive gift igen; denne gang med Ane Sophie Laursdatter fra Hemmed sogn.
De to blev oldeforældre til Tage Rasmussen på "Kæragergård".
Ane Sophie giftede sig igen i 1847 med Peder Laursen, som blev fæster af gården og sognefoged.
Imidlertid blev ægteskabet kortvarigt idet Peder døde i 1850, hvorefter Ane Sophie blev gift for tredie
gang.
Den nye mand og fæstebonde på gården blev Thomas Nielsen fra Ørsted. Han købte i 1857 gården
af Gl. Estrup, det var to år efter branden.
Efter dem kendes ingen efterkommere. To børn vides at være døde som spæde, den ene samme år,
som gården brændte. En søn, Jens P. Thomsen overtog gården efter moderen, som 1890 havde fået
adkomst fra skifteretten, efter mandens død.
1903 skødes gården til Christen Andersen og 1908 til H.P. Andersen. Det vides ikke, om de to er i
familie.

Citeret fra bogen om Randers amt 1948:
Gaardejer Søren Sørensen overtog sin Ejendom i Ø. Alling pr. Auning i Marts Maaned 1919. Han er
født 30/10 1883 i Mørke som Søn af Ane Kirstine og Søren Sørensen.
Hans Hustru, Anne Kirstine Sørensen, er født 10/3 1883 i Tiset ved Gram og er Datter af Margrethe
og Jørgen Fogh.

Søren Sørensen overtog Gaarden efter Jens Andersen, der havde haft den fra 1919 og før ham har
hans Fader, H. P. Andersen, ejet den. ( !!Fejl: Jens Andersen købte ejendom på Årslev Mark i marts
1919, og det er samme år som Søren Sørensen overtager gården. Der skal måske stå "til 1919" eller
et andet årstal, evt. 1908, da faderen køber en mindre ejendom på Øster Alling Mark.)          forts.
Gaarden ligger midt i Byen. Stuehuset, Kostalden og Laden er opført efter Brand i 1855, og Heste-
stalden er bygget i 1941. Søren Sørensen har ladet alle Bygningerne tække med fast Tag i Stedet for
som før, med Straatag. Bygningerne er velholdt, og der er gode Maskiner og Redskaber til Stede.
Arealet er paa 12 Tdr. Land Mark og 11 ½ Tdr. Land Eng. Marken og Engen er drænet 1935-40 og
har faaet Mergel 1920-25. Jorden dyrkes dels i fri Drift, dels i 7 Marks drift.
Den normale Besætning er paa 2 jyske Heste, 1 Avlstyr, 10 Køer og 13 Ungkreaturer af R. d. M.
samt 25 Svin.
Søren Sørensen har i Tidens Løb beklædt flere lokale Tillidshverv, han er nu i Bestyrelsen for Elek-
tricitetsværket ARKE.
Matr. Nr. 5c m. fl. Ejendomsskyld: 27.000. citat slut

Hans Jørgen Sørensen overtog gården i 1947.
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Adresse Ådalsvej 4

Matrikel 13d

Bygget/ombygget 1907

Anvendelse: beboelse

I 1907 blev denne grund købt af Rasmus Christensen Vestergaard. Han var f. 1836, som søn af
Christen Sørensen Schmidt i gården matr. nr. 10, Vestergaard.
Han fik i 1873 skøde på fødegården, hvorfra jorden øst for byen, matr. nr. 10a var blevet solgt og
bebygget som ”Kæragergård”.
Han var gift med Severine Sørensen fra Virring, og de fik to børn, hvoraf den ene, en søn, døde som
20 årig. Deres datter, Ane Marie Kirstine var ugift.
Huset på 13d blev bygget samme år som grunden var købt og fik navnet "Vestergaards-Minde",
Rasmus var da 71 år.
Datteren Ane Marie blev boende i huset efter forældrenes død.
Efter hende blev det i 1938 købt af uddeler Jens Kvorning.
Matr. nr. 13d omfattede dengang endnu de senere 13 -l, -o, -i og -p
Fra 1957 til -69 ejedes huset af enken, Anine Kvorning og herefter blev det købt af sønnen, uddeler
Jens Aage Kvorning og lejet ud til bl. a. mejeribestyrer Andersens enke, Dorthe Andersen.
I 19?? blev det solgt til de nuværende ejere (2004)
Huset var oprindeligt hvidkalket. I 19?? blev der bygget en rød sten udenpå og indenfor de sidste
par år er der lagt nyt tag; ved samme lejlighed blev huset forsynet med en kvist også på østsiden.

I handel 1998 og 2002

Adresse Ådalsvej 6

Matrikel 13L

Bygget/ombygget 1981

Anvendelse: beboelse

Bygget af fhv. uddelerpar Nanna og Jens Aage Kvorning

1998 og 2000
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Adresse Ådalsvej 8

Matrikel 13o

Bygget/ombygget 1961

Anvendelse: beboelse

Bygget af Berta og Valdemar Rasmussen, tidligere ejere af Østergå

I handel 1995, 1997 og 2010

Adresse Ådalsvej 10

Matrikel 13i

Bygget/ombygget 1967

Anvendelse: beboelse

Bygget af Inga og Gunnar Kirk Thøgersen, tidligere smedemester og borgmester i Sønderhald Kom-
mune.

I handel 2010 og  2021

Adresse Ådalsvej 12

Matrikel 13p

Bygget/ombygget 1964

Anvendelse: beboelse

I handel 2020
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Adresse Ådalsvej 14

Matrikel 13c

Bygget/ombygget 1891/1907

Anvendelse: beboelse

Øster Alling mejeri blev oprettet i 1890. Før den tid drev ølbryggeren i Ring mejeri for egen regning.
En gruppe landmænd blev enige om at få bygget et mejeri og dertil blev nedsat et udvalg, som
skulle købe bygggrund, indhente tilbud på byggeri og maskiner samt optage et lån på 20.000 kr. til
dækning af alle udgifter ved igangsætning af mejeriet.
Allerede den 24. november samme år kunne mejeriet tages i brug, og med udvidelser og ændringer
er det de samme bygninger, der bruges gennem alle årene til lukningen i 1965.
Udvidelser og ændringer var bl. a. i 1905 hvor der blev indrettet mejeribestyrerbolig og et badevæ-
relse til brug for interessenter og andre, mod en mindre betaling.
1907 købte man et mindre jordstykke hvorpå der blev bygget ostekammer.
1911 blev damp- og kølemaskiner udskiftet.
1912 blev dampmaskinen tilsluttet en el-generator, som kunne levere lys til hele mejeriet samt
brugsforeningen; et samarbejde der fortsatte helt frem til tyverne, hvor man begyndte at modtage el
fra Arke.
Under første og anden verdenskrig blev der købt store mængder tørv og brænde. Omkring 1950 ind-
førtes der oliefyr og eldrift

I 1904 er der 1145 køer i mejerikredsen.

Mens der gennem årene var 6 formænd, var der af mejeribestyrere kun 3. Den første var en lokal
mand, Kristen Rasmussen, der kom lige fra mejeriskole i Dalum; han blev fæstet for en løn af 800.
kr for et år. Han var en meget initativrig mand og supplerede sin indtægt ved at handle med cykler,
som var ved at være et almindeligt transportmiddel.
I 1902 købte Kr. Rasmussen Elmegård i Ring, som han virkede på i mange år. Han var i flere perio-
der sognerådsformand og var den egentlige drivkraft ved oprettelse af kartoffelmelsfabrikken i Au-
ning.
Efter ham antog man 1902 Hans Buhl fra Ålum som mejeribestyrer. Hans løn udgjorde 2100 kr. år-
ligt. Senere blev aflønningen udregnet i % af den indvejede mælk og efter lønkonflikt og organisering
i 1905 blev der indført lønskala. Buhl var bestyrer til sin død i 1944 og modtog mange anerkendel-
ser for mejeriprodukter.
Hans efterfølger blev Andreas Andersen som havde været førstemejerist hos Buhl i mange år og han
bevarede mejeriet som en god arbejsdplads til dets ophør i 1965.
I 1967 blev mejeriet solgt til Arne og Else Wittrup. Der blev indrettet autoværksted i bygningen og
som sådan fungerede det i henved 19 år.
Hermed er en del af matrikel nr. 13 igen i familiens eje, idet Arne er 5. generation efter fæstebonden
Søren Rasmussen Thosti, som overtog den gamle gård i 1837.

I handel 2020


