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Postadresse: Poul Lund Pedersen, Parkvej 11, 8870 Langå. 
Museets hjemmeside:        www.museumilangaa.dk 
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eller            Roar Skov Olesen      tlf. 21440296 
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og via Lokal Historisk Arkiv torsdag kl. 14.30 til 17.30.     
 

Du er altid velkommen til at kigge ind. 
 

HUSK 
 

Generalforsamling 
Langå Museumsforening 
30. marts 2017 kl. 19.30, 
i Kulturhusets Havestue. 

 
Alle er velkomne 



I efteråret 2016 modtog museet et ”Arena” fjernsyn, type EF 1417 K, fra 
Knud Vissing Christensen, søn af cykel- radio og tv forhandler Richard V. 
Christensen (Wittus). 
 

 
Fjernsynet er fremstillet i midten af 1950erne på den danske virksomhed 
”Arena”, der var en del af Niels Hede Nielsens fabrikker i Horsens. 
I 1928 begyndte Niels Hede Nielsens søn, Ove Hede Nielsen, at fremstille 
radioapparater, under navnet ”Herofon” i et hjørne af faderens fabrik.  
Natten mellem den 11. og 12. november 1946 brændte Hede Nielsens 
fabrik. 2 år efter fortsatte Hede Nielsen sin virksomhed i nye bygninger. 
Produktionen af ”Herofon” radioapparater steg støt i disse år. 
I 1955 begyndte Ove H. Nielsen at fremstille fjernsyn og i 1967 var 
”Arena” Danmarks største radio- og fjernsynsproducent. Fabrikken blev 
efterhånden for lille til den stærkt voksende produktion op gennem 
1960erne, hvorfor Hede Nielsen i 1966 byggede en ny radio/tv- fabrik i 
udkanten af Horsens og begyndte produktionen af farvefjernsyn. 
Glæden varede dog kun kort, for Pinselørdag morgen 1970 brændte 
fabrikken ned til grunden. Hede Nielsen valgte ikke at opføre en ny fabri, 
men i stedet at sælge 80 % af aktiekapitalen til Rank Bush Murphy fra 
England. De resterende 20 % beholdt han selv. 
Rank genopførte fabrikken og videreførte produktionen under navnet 
”Rank Arena” indtil 1975. Fabrikken lukkede endeligt i 1979. 
 
 
 
 
 



Cykel/radio og TV forhandler Richard V. Christensen Langå, blev aldrig 
kaldt andet end ”Wittus” ”. Navnet ”Wittus” stammer fra de cykler, han 
havde forhandlingen af. 
Wittus begyndte sin cykelforretning i 1936, i kælderen under Bredgade 
32, som ses på billedet herunder. Selv boede han og familien overfor i 
Åblink  ”, på første sal over ” Violagartneren. 

 

Bredgade 32, hvor Richard V. Christensen startede sin forretning i 
kælderen foran de parkerede biler. Bemærk bilen til højre er en Taxa, 
tilhørende taxavognmand Tage Nielsen, som boede i stuelejligheden, hvor 
man kan se 2 vinduer lige over bilernes tag.  
I 1950 byggede ” Wittus ” og fru Ruth huset på Bredgade 11, og udvidede 
sin forhandling til også at omfatte radioapparater og senere også  
fjernsynsapparater og drev forretningen frem til sin død i 1989. 

 
 

                              Bredgade 11, hvor forretning ” Wittus ” lå fra 1950 til 1989. 



Og når vi nu er ved at fortælle om ” Wittus ”, så modtog Museet for nogle 
år siden en læderdragt, som han i sin egenskab af frivillig brandmand 
havde udleveret. Vi forsøgte af forskellige veje at finde ud af hvad dragten 
var beregnet til, men hverken fremlysning her i bladet, eller forespørgsler 
blandt gamle brandfolk gav resultat. Det er nogle gange tilfældighederne 
der giver svaret og her var det en gammel dansk film fra 1938, ”Alarm”, 
hvor Poul Reichardt spiller brandmand og får forevist materiellet på 
brandstationen, og her dukker en tilsvarende dragt op og forklares som 
en kemikaliedragt. Vi ved selvfølgelig ikke om det er korrekt, men hvis det 
var godt nok for Poul Reichardt, så rækker det også for os. 
 

Dragten, som har tilhørt Wittus, og som gennem lang tid var en gåde for 
os, er i læder og utrolig tung. Vi havde en teori om, at den var til brug ved 
gasudslip, men er angiveligt til brug ved kemikalieudslip. 
 

  
Foredrag til generalforsamlingen. 
Traditionen tro plejer vi at få besøg af en foredragsholder, og til 
generalforsamlingen torsdag den 30. marts kl. 19.30får vi besøg af Poul 
Erik Sørensen, Randers. Poul Erik vil efter generalforsamlingen fortælle 
lidt om Håndværkermuseet i Randers og sit virke der. 
Håndværkermuseeter et arbejdende museum, og Poul Erik er aktiv i 
museets smedie, hvor man kan se ham i funktion.



 
                                                            Dødsfald. 
 
Ole Mortensen, den mangeårige daglig leder på Museet, er afgået ved 
døden d. 1. september 2016.  
Ole blev født i Roskilde den 4. feb. 1942, hvor han og familien boede så 
tæt ved fjorden, at hans mor kunne holde øje med Ole, når han var på 
fjorden. Efter endt uddannelse som autoelektriker og militærtjeneste 
dannede Ole selv familie, og sammen rejste de ud i verden, hvor han 
arbejdede så forskellige steder som Grønland og Afrika.  
I 1978, efter 3 år i Zambia, bosatte Ole og familien sig på Milskovvej i 
Helstrup. I 1989 fik Ole tilbudt en ny periode i Afrika, som varede 2 år. 
Året efter hjemkomsten i 1991 involverede Ole sig i det lokale 
foreningsliv, både som næstformand i Lokalhistorisk Arkiv og som daglig 
leder af det nystartede Museum.  
Ole var meget interesseret i naturen og lokalhistorien, og ved sin død 
mistede Museet en engageret leder og en stor arbejdskraft, som vi vil 
huske og savne i mange år fremover. 
 
 

 



 
Digtene er forfattet af Ole, der havde et ukendt talent. 
 
Ole’s hjemmestrik, (2012) Digtet skrev Ole efter sin hustru Jette’s død. 
Mig og mit husmandssted lever i fred. 
Står jeg på månen og ser derned, ser jeg min grønne oase.  
Her kan jeg ligge og dase, 
gå rundt på hænder, hvis jeg ku’, 
knokle som fanden, hvis jeg sku’. 
Livet der kribler, buske med nødder, 
træer der står der på sine rødder. 
Ser jeg derned, mangler jeg noget? 
Ser ej mig selv, nå nu er jeg fjoget. 
Mangler dog noget, for før var vi to. 
Delte tanker, følelser, meninger, to der lo. 
Ser kun min hund, der ligger og blunder. 
Livet har ændret sig nu om stunder. 
Men livet kan leves endnu en gang. 
Det vil jeg synge i min sang. 

 

Sårbar (2011) 
Går her ganske stille med et åbent sind. 
Lukker disse indtryk af min have ind. 
Mejserne med unger, der kalder i hegn. 
Humlebi og sommerfugl dejligt sommertegn. 
Blomstens skønhed sol og vind. 
Alt når til mit åbne sinde 
Tænker lidt på livet. 
Alt der blev mig givet. 
Takker for den gave. 

Går her i min have. 



 
                             Lidt om arbejdet på museet i øjeblikket. 
 
Som tidligere fortalt i medlemsbladet, arbejder vi ihærdigt med at få 
opdateret vores registreringer af de forskellige effekter i udstilling og 
magasin, samt nyindkomne genstande. Mange af de tidligst indkomne 
ting er skrevet ind i hånden i hæfter og bøger, senere på computer med 
omhyggelige beskrivelser af tingene. Teknologien har for længst overhalet 
disse registreringer, så nu er vi dem alle igennem igen. De ting, der blev 
registret, inden det blev muligt med digitale billeder, bliver nu 
fotograferet, og billedet bliver lagt ind i registreringen og erstatter en del 
af den møjsommelige beskrivelse. 
For at komme igennem det hele har vi tidligere arbejdet hver mandag 
eftermiddag et par timer. Vi syntes, at for meget af tiden gik med at pakke 
ud og gøre klar, så vi har ændret det til, at vi kun arbejder mandage i lige 
uger, men til gengæld fra kl. 13. til omkring 16.30. Det giver omtrent det 
samme antal timer, men kun halvt så mange klargøringer, 
sammenpakninger (og kaffepauser), så vi tror, vi når lidt mere på den 
måde. 
Man er meget velkommen til at kigge ind på disse 
mandage. Vi viser gerne rundt og fortæller, og hvis 
der er nogen, der har lyst til at give en hånd med, så 
tager vi hellere end gerne imod tilbuddet. Normalt er 
vi en 6 – 8 stykker på disse mandage, men vi kan 
sagtens være flere, og det er ikke nødvendigt at have 
specielle kundskaber i den forbindelse, der er både 
praktiske gøremål, tastearbejde og andre ting. 
 
 
 
 



 
Museum I Langå og 

Langå Museumsforening 

 Langå  februar 2017 

Indkaldelse 
Til generalforsamling d. 30/3 – 2017 kl. 19.30 I 
Havestuen, Bredgade 4, Kulturhuset.  

Dagsorden: 

1. Velkomst  
2. Valg af dirigent  
3. Godkendelse af generalforsamling 
4. Godkendelse af dagsorden 
5. Formandens beretning 
6. Aflæggelse af revideret regnskab 
7. Fremlæggelse af budget 
8. Fremlæggelse af arbejdsplan 
9. Godkendelse af kontingent for indeværende kalenderår 
10. Forslag fra medlemmer og bestyrelse  
(skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen)           
11. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
a. Poul Lund Pedersen (modtager genvalg) 
b. Poul Rasmussen (modtager genvalg) 
c. Vakant efter Ole Mortensen 
12. Valg af suppleant til bestyrelsen (Kaj Nielsen 2 år ) 
13. Valg af revisor (Anni Møller 2 år ) 
14. Valg af revisorsuppleant (Poul Møller 2 år ) 
15. Eventuelt. 

 
 På bestyrelsens vegne 

Poul Lund Pedersen 
Formand 


