
I det følgende ridses en række ideer op, som gruppen foreløbig er nået frem til. De er delt op på den 
måde, at først fremkommer mulige lokalhistoriske emner, der kunne danne grundlag for 
plancher/billeder/udstilling og dernæst mulige aktører under en kommende fire dages udstilling i 
beboerhuset. Hvor der er markeret med et rødt kryds X eller flere, angiver det, at dette emne 
allerede er under behandling af en eller flere i gruppen. På den måde vil man kunne se om der er 
emner, man selv kunne brænde for at beskæftige sig med.. 
 Det udelukker naturligvis ikke nye ideer, men forhindrer blot overlapning. Og naturligvis er man 
velkommen til at arbejde med på allerede påbegyndte emner. 
 
 Idekatalog. 
1. Brandsprøjten der ses på billeder helt op i 50-erne findes frem og udstilles  
2. Forsamlingshuset 1896 -1926 
3. Blichers Novelle/matrikelkort/højtlæsning                                                                X 
4. H.C. Glahn, hofkok ved 4 konger i 1700-tallet.  Sønnen præst/provst i Alling. Familien stadig 

tilknyttet egnen? 
5. Naturen og Geologien omkr. Alling 
6. Før og nu – billeder fra Alling. Dias/hefte/Powerpoint                                           XX 
7. Købmandsforretningen i Alling, Historie 
8. Vandværkets historie/ind og ud-meldinger/hævertprincippet/model                          X 
9. Model af Alling by før jernbanen kom                                                                        X 
10. Fotostater, fortælling om Simonsens gård der står i den Gl. By i Århus 
11. Skjoldborg i Kragehuset/Dynæs                                                                                  X 
12. Præstegårdens historie 
13. Kirkens Historie 
14. Jernbanen 1873 og frem. Trinbrædt 1916 – 69? 
15. Vejføringer før og efter jernbanen, broen ved Mariemunde 1908  
16. Landskabsmodel af Allingområdet.. 
17. Udstilling af bøger, hvor Alling og Omegn er beskrevet, nævnt. 
18. Udstilling af gammelt håndværk fra Alling (bredt hørvæveri og træskomageri, eks.) 
19. Udstilling af gammelt håndværk i det hele taget. (Smede, tømrer, snedker mv.) 
 

 
Indslag ved kommende udstilling kunne være.. 
1. Byvandring i Alling alle dage 
2. Filmforevisning /evt. Niels Hougård (ikke konsulteret) 
3. Arkæolog/historiker vurderer folks egne historiske fund lige fra oldtid til nyere tid.  
4. Foredrag om Alling i tiden omkring Kloster/kongsgodserne og deres afvikling i 17oo-tallet 
5. Foredrag om egnens geologi/jordishullerne/resterne efter floder og tilgroede søer mv. 
6. Fortælling om Blicher (Knud Sørensen) 
7. Fællessang/pianist Skjoldborg, Blicher  

 
 
          
   


