
 

Kulturhuset, Bredgade 4,  Langå 

Postadresse: Poul Pedersen, Parkvej 11, 8870, Langå 

Museets hjemmeside --http://museumilangaa.dk 

Mail til: pouloglilli@gmail.com eller milskov@outlook.dk 

 
Kontakt: Poul Pedersen tlf. 30307276  

eller Ole Mortensen tlf. 86467609 

 

Åbningstider: Tirsdag 19.00 -21.00 og torsdag 15.00 -17.00 

 

Du er altid velkommen til at kigge ind. 

For grupper kan vi tilbyde særarrangementer. 

 

Generalforsamling 

 

Tirsdag 24 marts kl. 19.30 

 

I Kulturhusets Havestue. 

 

 

 

 



Museets samlinger. 
 

Museet modtog i sin tid en større samling fotografisk udstyr. 

Blandt denne samling var en del negativer af forskelling art. Nogle af 

disse negativer var en meget tidlig type. Den tørre bromsølv gelantine-

plade, en glasplade overgydet med bromsølvholdig gelantine. 

Til vor store overraskelse fandt vi blandt familiefotos og lignende moti-

ver en serie fra 1. verdenskrig. Det drejer sig om optagelser på den prøj-

siske (tyske) side. Altså er disse negativer ca. 100 år gamle. De er sær-

deles velbevaret og detaljer træder tydeligt frem. Giveren har ikke kun-

net oplyse hvordan negativerne er endt i samlingen, hvilket havde været 

spændende at vide. 

Et enkelt billede har et stednavn indridset. Det vakte nysgerrighed. 

Navnet er Deulémont en by beliggende på grænsen mellem Belgien og 

Frankrig. Netop her i dette område var nogle af de store slag under kri-

gen. Efter yderligere søgen viste det sig at Kongelig Bayerske 5. Infan-

teriregiment var stationeret der. Som det fremgår af en rapport: 

 

 21.09. - 26.05.1917   

Stellungskämpfe an der Lys und bei Deûlemont (tägl. bis 300 Minen 

auf die Stellung, feindl. Gasangriffe) 

 

Et andet billede viser en sønderbombet kirke. Efter megen søgen er den 

blevet identificeret som kirken i Passchendaele. Igen en by på selve 

Vestfronten hvor et stort slag fandt sted. 26. oktober – 10. november 

1917. Her mistede briterne 310.000 mand og tyskerne 260.000. 

Også her er K.B. 5. Infanteriregiment til stede: 

 
23.09. - 07.10.1917  

Gefechte östlich von Paschendaele 

 

Er det mennesker fra dette regiment vi følger? Vi ved det ikke med sik-

kerhed, men det er ret sansynligt. 

 

Fotografen, hvem han så er, har ikke taget chancer, og holdt sig til at 

beskrive livet bag fronten, og for byernes vedkommende efter slaget. 



 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



Lidt om museets historie. 
Kilde: Avisartikler. 

 

 
Skurvognen 

 



 

 



 



 

 


