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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:
eller

Poul Lund Pedersen
Roar Skov Olesen

tlf. 30307276
tlf. 21440296

Åbningstider:
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.
HUSK
Generalforsamling
Langå Museumsforening
15. marts 2018 kl. 19.30,
i Kulturhusets Havestue.
Alle er velkomne

Siden sidste medlemsblad har vi modtaget mange ting, nogle er mere
specielle eller sjældnere end andre, og vi vil her fortælle om et par af
tingene.
En af tingene er radioapparatet, som ses på billedet herunder. Det er en
Phillips type 2533, som blev fremstillet i Eindhoven i Holland i perioden
1930 til 1933.

Radioen er for så vidt funktionsdygtig, men eftersom der ikke er meget,
der sendes på langbølge mere, er det begrænset, hvad man kan høre på
radioen. DR, dengang Statsradiofonien, åbnede den 27. august 1927 for
den landsdækkende Kalundborg Radiofonistation, der med sine to 118
meter høje master skulle forsyne hele landet med radiosignaler. Det
gjorde den indtil 15. februar 2007, kl. 00.05, hvor al sending på langbølge
ophørte. På trods af nutidens moderne teknologi viste det sig dog, at der
er afsides beliggende steder, hvor internettet og anden kommunikation
ikke rækker til. Derfor genåbnede man sending på langbølge den 3.

oktober 2010, dog med et noget begrænset udbud af programmer. På
243 kHz sendes der dagligt et fast program, der er det samme hver dag,
vejrmelding – radioavis – morgenandagt – morgengymnastik –
farvandsefterretninger af hensyn til langturschauffører og skibsfarten.
Der er dog en enkelt undtagelse, idet, man hvert år den 04. maj efter
radioavisen kl. 20.03, kan høre frihedsbudskabet efterfulgt af en 1 time
lang mindeudsendelse. Har man en transistorradio eller bilradio med
langbølgemodtager, kan man udendørs i en afstand af 800 til 1000 km af
senderen i Kalundborg modtage signalet. Med en stærkere antenne kan
man høre udsendelserne i store dele af Europa, der er sågar danskere,
der lytter til programmerne så langt væk som i Japan.

En anden mere speciel ting, vi har modtaget, er personvægten på billedet.
Nogle gange kan det være lidt svært at gennemskue formålet med gamle
ting, som vi ikke kender eller har set før. Det var også tilfældet med
vægten her fra Gloria, som også lavede bl.a. køkkenvægte, men som vi
ellers ikke ved meget om. Vægten, som vi har modtaget, har, som det ses,
en rund skive med en skala fra 0 til 130 kg. Det specielle, som vi
funderede noget over, er at tallene på skalaen er spejlvendte, hvilket gør
dem noget svære at aflæse. Forrest på vægten er der en hængslet låge,
der kan vippes ud, hvori der er et spejl, og det gik op for os, at når man
står på vægten, er det svært at aflæse skalaen, måske specielt efter jul.
Når man derimod åbner lågen med spejlet, er det en let sag at aflæse
vægten på spejlbilledet, selv for ”statelige” personer på 100 kg. +, da
spejlet stikker noget frem foran vægten.

Langå den 08. januar 2018

Driftsregnskab 2017
Museum i Langå / Langå museumsforening
Drift:
Indtægter:
Kontingent:
Renter
Andet
Friv. bidrag gæster
Entre’indtægter
Salg støtteprodukter
Driftsindtægter i alt

7.350
0
7.025
0
0
135
14.510

Museumsdrift
Kontorhold
Annoncer
Møder
Særudstillinger
EDB udstyr
Vedligeholdelse
Inventar
Gaver & repræsentation
Indkøb støtteprodukter
Diverse
Driftsudgifter i alt

631
1.046
375
736
0
108
0
7.415
461
0
268
11.042

Driftsresultat (overkud)

3.469

Udgifter:

Status:
Aktiver:
Kassebeholdning
Bankkonto drift
Bankkonto sponsor
Aktiver i alt

1.250
37.266
3.517
42.034

Egenkapital primo
Driftsresultat 2017

38.565
3.469

Passiver i alt

42.034

Passiver:

Note:

Regnskab kontrolleret og fundet i overensstemmelse med bilag
Beholdninger kontrolleret og fundet i overensstemmelse med regnskab
Langå d.

12 / 02

2018

Revisor:

Anni Møller

Kasserer:

Jørgen Bojesen

Lilli Soelberg

Langå 21. januar 2018

Budget 2018
Museum i Langå / Langå museumsforening
Drift:
Indtægter:
Kontingent:
Renter
Bidrag gæster
Entre'indtægter
Salg støtteprodukter
Driftsindtægter i alt

7.600
0
200
0
500
8.300

Udgifter:
Museumsdrift
Kontorhold
Annoncer
Møder
Særudstillinger
EDB udstyr
Vedligeholdelse
Inventar
Gaver & repræsentation
Indkøb støtteprodukter
Diverse
Driftsudgifter i alt

1.500
1.600
500
600
600
2.000
000
3.000
500
500
1.500
12.300

Driftsresultat (underskud)
4.000
Financieres af likvid beholdning

En ting som vi har haft nogle år, men gerne vil vide lidt mere om, er
denne platte støbt i bronze. Det vi ved om den er, at den hang i
Skovpavillonen indtil denne brændte ned natten mellem den 14 og 15
marts 1969. Skovpavillonen var ejet at Langå Borger og
Håndværkerforening. Efter branden gik Carsten Gulstad, der var læge i
Langå fra 1950 til 1984 og sikkert i bestyrelsen for foreningen, en tur i
ruinen efter branden, og angiveligt fandt han platten, der som det eneste
ikke var gået tabt. Som man kan se på platten, er motivet nogle af Langå’s
kendetegn, øverst en fisk, sikkert laks eller ørred, hagltårnet, togsignal fra
jernbanen, træ fra skovene og Amtmand Hoppes Bro. Vi vil meget gerne
vide, om der nogen, der ved, om det er en platte, som B&H har modtaget
i gave, hvem der har designet den, og hvor den er fremstillet. På den tid
var der flere støberier i Langå, et af dem var bronzestøber Niels Bilde, der
bl.a. fremstillede skibsskruer, og det er nærliggende at tro, at det måske
er her, den er fremstillet, men det er kun gætterier, så hvis nogen kan
komme med oplysninger, vil vi blive glade.

