


Masser  

af lokal- 

historiske  

billeder  

    på  

AuningBymuseum.dk 
     Men vi efterlyser forsat flere gamle billeder fra Auning. Ring 41 94 40 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Porsbakkerne er en oplevelse! De fleste har været i Porsbak-

kerne massevis af gange, fordi det er et fantastisk sted at gå tur eller være 

fysisk aktiv. Til daglig tænker vi ikke nærmere over hvilke historier, der 

gemmer sig i bakkerne. Ved du f.eks. hvor kællingestenen ligger, eller hvor 

du finder gravhøjene? Hvad skete der i Porsbakkerne under Anden 

Verdenskrig? Mere om Porsbakkerne på AuningBymuseum.dk! 

 

 
Portalen AuningBy.dk indeholder "alt"  

om Auning. Her finder man oplysninger  

om alle byens foreninger, butikker, håndværkere og virksomheder.  

AuningBy.dk finder du også på Facebook! 

 

                                                      Portalen AuningSport.dk er en del  

                                                      af portalen AuningBy.dk. Her finder                       

                                                      man alle de lokale sportsklubber og har 

mulighed for at book tider til en lang række holdsport. 

                                                                                God fornøjelse! 

Auning har fået sit eget bymuseum! 

 

- et digitalt bymuseum,  
der holder åbent 24 timer i døgnet, året rundt! 

 

Besøg bymuseets "udstillinger"  

om bl.a. disse emner: 

 

 

 

 

 

… om besættelsen, Porsbakkerne og sin tid som muremester. 

 
 

Auning har  

haft 10 tank- 

anlæg på  

en gang!  

Se hvor benzin- 

standerne har  

stået i Byen.  

Og se hvem der havde de første biler i Auning på www.AuningBymuseum.dk 



 

 

 

 

Erik Friis-Andersen startede i 1963 med at producere småplanter.  

I begyndelsen i mindre drivhuse med 3-4 medarbejdere.  

Drivhuskapasiteten blev udvidet flere gange under Friis-Andersens ledelse.  

Læs historien om Blomsterdalen på AuningBymuseum.dk! 

 

 

 

 

 

Træ og tørv blev  

til benzin og olie 

JYDSK GENKUL blev etableret i  
1940 af tre tilrejsende ingeniører  

som oprettede hovedkvarter i  
Juelsgade. Selve produktionen  
forgik flere steder, bl.a. for enden af Torvegade bag ved huset Virkelyst. 
 
Læs mere om virksomheden Jydsk Genkul på AuningBymuseum.dk! 

 

Byvandring  

med billeder og 

kamera 

Kan man mon finde de 

gamle billeder i 

gadebilledet?  

Læs historien om de 

gamle huse på 

AuningBymuseum.dk 

 

Pølsevognskrigen  

blev udkæmpet i 1992, bl.a. med  

læserbreve og flere artikler i dags- 

pressen. I 17 år havde der stået  

en populær pølsevogn ved siden af  

bageren, da den lukkede var der  

kamp om at få den genåbnet.  

Få hele ”krigshistorien” på  

AuningBymuseum.dk! 

Den 22. juni 1988 omkring kl. 8 om 

morgenen var Margrethe Legarth 

heldigvis ikke i dagligstuen, da 

Prinsens Livregiment drønede 

ind i huset på Vestergade 8. 

Se billederne på  

AuningBymuseum.dk! 

 

Chr. Jensen startede i 

Østergade i 1901 med  

bl.a. ligkister og tøjruller. 

Byggede denne fabrik i  

Middelgade i 1918. Da  

denne fabrik brændte blev  

der bygget en endnu  

større i Vestergade som  

blev saboteret i 1943. 

 

På Kulturperronen, sept. 2010 

fortalte Wallin Feder om Laust 

Nielsen. Det hele blev optaget på 

video. På videoen træder bl.a. et 

oldebarn frem på scenen og 

fortæller om minder om  

Den kloge Mand i Auning 

 

Se videoerne på  

AuningBymuseum.dk! 



Hvornår 
var det nu 
det var?
Ja, det kan være svært at husk 
begivenheder der ligger ere år 
tilbage.

AuningBymusum.dk har forsøgt 
at udvælge de mest markante 
milepæle, der har haft stor 
bebetydning for Aunings udvikling.

På hjemmesiden er der en 
længere liste på over 400 milepæle 
fra gravhøjene i Porsbakkerne 
og frem til i dag. 

Søg efter "Milepæle" på 
AuningBymuseum.dk og få et 
helt unikt tilbageblik på helt unikt tilbageblik på hvornår 
skete hvad.




