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Kulturhuset, Bredgade 4, 8870 Langå. 

 
Postadresse: Poul Lund Pedersen, Parkvej 11, 8870 Langå. 
Museets hjemmeside:        www.museumilangå.dk 
Mailadresse.:                     pouloglilli@gmail.com 
eller                                  roarolesen@mail.dk  
 
Kontakt:      Poul Lund Pedersen   tlf. 30307276 
eller            Roar Skov Olesen      tlf. 21440296 
 
Åbningstider:  
Mandage i lige uger fra kl. 13.00 til 15.30 
Tirsdag kl. 19.00 til 21.00  
og via Lokal Historisk Arkiv torsdag kl. 14.30 til 17.30.     
 

Du er altid velkommen til at kigge ind. 

 

 

 

 

 

 

 



Der var sidst på året juletravlhed på Museet. Vi skulle have gjort klar og 

pyntet op til julemarkedet på Kulturhuset den 01. december. Vi var ved at 

tømme det første af vores udstillingslokaler for at skifte udstilling og det 

var planen at bruge lokalet til julemarkedet, som omtalt senere i bladet. 

En uges tid før kontaktede Langå Skole Langå Egnsarkiv (tidligere Lokal 

Historisk Arkiv), som vi er naboer til på første sal på Kulturhuset. De ville 

høre, de kunne komme på besøg med to 8. klasser den 29. november for 

at høre om jernbanens historie. Egnsarkivet har ligesom Museet små 

lokale og ikke plads til 40 – 50 elever på en gang, så vi lavede hurtigt en 

plan, hvor vi hver havde besøg af en klasse og byttede halvvejs i besøget. 

Vi fik hurtigt det sidste tømt og stillet stole op, så det var på et heldigt 

tidspunkt, vi havde et ledigt lokale. 

 

 

 



 

Formanden i gang med at fortælle om anlæggelsen af jernbanen. 

 

 

Der blev også tid til at kigge lidt på udstillingerne, selvom tiden var knap. 
 



Til julemarkedet den 01. december, havde vi besøg af medlemmer af 

Randersegnens Amatørarkæologer og Midtjysk Detektorklub, der mødte 

op med fund, udstyr, viden og fortællelyst til de besøgende der kiggede 

indenfor. Vi havde jo et tomt lokale, hvor de kunne demonstrere deres 

avancerede detektorudstyr og hvor man kunne få gode råd, hvis man 

påtænkte at anskaffe sig noget sådant. Amatørarkæologerne stod klar 

hvis der skulle dukke nogen op med ting fra gemmerne, som man godt 

ville vide noget mere om. Vi havde håbet på lidt flere interesserede 

besøgende, men det blev alligevel en rigtig hyggelig dag hvor der også 

blev udvekslet erfaringer og historier. 

 

 

Snakken går…… 
 

 



Der var selvfølgelig pyntet op med gran, nisser og lys ved indgangen til 

Museet. 

 

 

 

 

 

På gangen udenfor havde Flittige Hænder stillet borde op, hvor man 

kunne købe kage og kaffe. Der var også opstillet cafeborde og stole op, så 

det var muligt at hvile benene under strabadserne med at besøge de 

mange boder i Byrådssalen.  
 

 

 

 

 

 



En af de allersidste modtagne genstande er dette runde spisebord 

produceret af Richard Nissen, som vi har fået her i januar 2019. 

 

 

 

Bordet er et spisebord model Yang med en diameter på 140 cm i 

stavlimet bøgetræ. Den sorte plade i midten er en sortlakeret metalplade 

med en diameter på 50 cm. . Bordet kunne også fås i en luksusmodel 

”Lazy Susan”, hvor metalpladen kørte rundt på nogle kuglelejer og var 

drejbar, så man kunne køre maden rundt uden at skulle rejse sig. Der blev 

også produceret tilhørende armstole model Yin, også i bøgetræ, med 

indlagte Kina-låse i palisander, som holdt ryg og armlæn samlet. Stolene 

har vi desværre ikke, men vi har 4 spisestue stole også i bøgetræ, model 

Carl fra Richard Nissen, så vi kan godt dække op til 4 personer. 
 



 

Leif og Poul R. i gang med at samle bordet, der ikke fylder meget adskilt. 

 

Det færdige resultat, bordet skal lige en tur på værkstedet i kælderen og 

have frisket metaldelene op, inden det står helt klart. 

 



Når vi nu er i gang med at dække bord, må vi hellere gøre det ordentligt.! 

 

 

 

 

Vi har sidste år fået 6 dækketøjstallerkner i formpresset palisander finer 

fra Langå Træindustri. Tallerknerne har vi fået fra Lions i Langå. De var 

indleveret til deres udsalg på genbrugspladsen, heldigvis er Lions flinke til 

at tilgodese Museet, når sådanne lokale effekter indleveres. Tallerknerne 

er produceret på Langå Træindustri, som havde til huse på Vestergade i 

Langå fra 1905 til 1989 og er i dag indrettet til lejligheder med navnet 

”Trægården”. Fabrikken blev drevet af familien Graabech og producerede 

de kendte ”Silva” bakker, der fandtes i de fleste hjem. Fabrikken startede 

ellers i en helt anden boldgade, under navnet ”Kværne og 

Maskinfabrikken Langå” og producerede kværne helt hen i 1950erne. 

bl.a. ”Triax kværnen med den lydløs patenterede Fødeanordning”. 



 

 

 

Det dengang meget kendte logo. 

 



 

 

Vi har lige modtaget dette fremkaldeudstyr. Det er et Durst M670 

forstørrelsesapparat til sort/hvid foto. Apparatet anvendes i 

mørkekammeret, når billeder skal fremkaldes, her placeres negativet i 

forstørrelsesapparatet, som så skydes op og ned i højden, indtil et 

passende focus er fundet på fotopapiret, der anbringes på pladen, som 

det står på.  
 



Nu vi er i fotoafdelingen, så fik vi den 01. december dette fine Olympus 

kamera. Giveren har købt kameraet i 1970, og det blev på den tid lanceret 

som verdens mindste spejlreflexkamera. Det har på den tid været et 

usædvanligt fint og dyrt kamera, som kun de færreste havde til privat 

brug. 

 

 

 

 

Museet har efterhånden en stor samling fotoudstyr, det er noget, som 

folk har passet godt på, men som i de senere år er blevet forældet med 

ekspresfart. De digitale kameraer har ændret markedet totalt, og stort set 

alle mennesker er i dag i besiddelse af en mobiltelefon med et indbygget 

kamera, der er bedre, end de fleste kameraer var for bare 20 år siden. 
 

 



Museet ønsker alle vore medlemmer Godt Nytår. 

Tak fordi I trofast støtter vores lille museum. 

Bestyrelsen håber, at I alle kigger forbi i det nye år. 

 

 

 

 

 

 

 

 


