
Februar 2020 

 
Kulturhuset, Bredgade 4, 8870 Langå. 

 
Postadresse: Poul Lund Pedersen, Parkvej 11, 8870 Langå. 
Museets hjemmeside:        www.museumilangaa.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 
Torsdage i alle uger fra kl. 14.30 til 17.30 

 

Du er altid velkommen til at kigge ind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Besøg fra Langå Skole. 
 
I forbindelse med Langå Skole havde en temauge om at kende til Langå, 
hvor eleverne besøgte forskellige lokaliteter i byen, som de måske ikke 
møder i det daglige. Eleverne var blandt andet inde at besøge Richard 
Nissen, på hans værksted på Randersvej og mange andre steder. Det blev 
også til et besøg på museet, hvor 70 elever delt over to formiddage blev 
vist rundt i mindre hold. 
 

 
 

Der er trængsel i de små stuer med så mange besøgende, Elsebeth og 
Roar forsøger at holde overblikket. 

 
 
 



Eleverne skulle selvfølgelig også høre om vores udstilling om Rich. Nissens 
trævarefabrik ikke mindst i lyset af, at de tidligere have mødt Richard 
Nissen på hans værksted. Tyge er her ude i en længere udredning. 
 

 
Som annonceret i vores blad fra juli måned har vi ændret vores 
åbningstider fra tirsdag aften til torsdag eftermiddag, hvor også 
Egnsarkivet har åbent. Efter nu at have prøvet det i et halvt år, kan vi slå 
fast, at det giver væsentlig flere besøgende. Medregnet de 70 elever fra 
skolen havde vi inden for to uger over 100 besøgende. Den efterfølgende 
mandag dukkede der et par damer fra USA op, de var efterkommere af 
lokale folk, der udvandrede i begyndelsen af 1900 tallet. Om torsdagen fik 
vi blandt andet besøg af to unge damer fra Kina og en ung dame fra 
Spanien, så det var et par gode uger. 

 



Blandt nogle af de seneste ting, vi har modtaget på museet, er fra en 
svendeprøve i 1926, hvor Niels Møller Andersen fra Houlbjerg aflagde 
svendeprøve som karetmager. Prøven bestod i fremstilling af et vognhjul 
og, som det fremgår af beviset, bestod Niels Møller Andersen med ros. 
Det er lidt tankevækkende, at man for under 100 år siden uddannede folk 
i at fremstille vogne til at blive trukket af heste, men det viser bare, hvor 
hurtigt tiden, og tingene ændrer sig. 
 

 



Udover svendebrevet modtog vi også en del originale håndtegninger fra 
Niels Møller Andersens svendeprøve. Det har ikke været nok at kunne 
fremstille et hjul, der skulle også følge detaljerede tegninger med, så de, 
der skulle bedømme resultatet også kunne se, at det ikke var et tilfældigt 
resultat, man nåede frem til. Vi har på museet i forvejen en del redskaber 
og værktøj til fremstilling af vognhjul, så det er rigtig fint hermed at kunne 
illustrere, hvor avanceret det egentlig var at fremstille vognhjul korrekt. 
Så hvis der er nogle af jer, der mangler et par hjul, så har vi originale 
arbejdstegningerne til hjul både til tunge arbejdsvogne, lette jumber og 
kareter. 
 
 
 

 
 
 
 



Noget af det seneste, vi har modtaget, er noget ældre trælegetøj. Det er 
desværre ikke så ofte, det sker,at vi får legetøj på museet. Som det ses på 
billedet, er det en græshoppe. Hvad man ikke kan se er, at den er 
fremstillet på Lego en gang i 1950èrne. Som vi tidlige har omtalt i vores 
blad, blev der også fremstilet trælegetøj lokalt på Langå Trævarefabrik, 
også kendt som Gråbæk, hvor der blev produceret byggeklodser i træ 
under mærket ”Gekko”. Desværre har vi aldrig fået nogle eksemplarer af 
dem, men vi håber stadig, at der må dukke nogle op en dag. 
 

 
 



Vi modtog ved samme lejlighed denne brandbil fra Hanse legetøj. 
Fabrikken var beliggende i Brabrand ved Århus og hed egentlig hanse of 
scandinavia. Den var nok mest kendt for bobspillet, bondegården, 
dukkehuset og den røde træklapvogn, som mange nok husker. Brandbilen 
har en lille lokal tilknytning, idet fabrikanten Poul Tinglev-Hansen, der 
ejede Hanse legetøj i en periode, var bosiddende i Langå indtil 1978. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Museum I Langå 
og 

Langå Museumsforening 

  
Langå den 09.02.2020 

 
Indkaldelse 

Til generalforsamling d. 26/3 – 2020 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. Jørgen Bøjesen ( modtager genvalg ) 
b. Roar Skov Olesen ( modtager genvalg ) 
c. Leif Nielsen ( modtager genvalg ) 
d. Tyge Hvass ( modetager genvalg ) 

12. Valg af suppleant til bestyrelsen 
Vivi Nielsen ( 2 år ) 

13. Valg af revisor 
Lilli Soelberg ( 2 år ) 

14. Evt. 
 

På bestyrelsens vegne 
Poul Lund Pedersen 

Formand 


