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”Due Johan” blev han kaldt, akkurat som hans
mor blev kaldt for Due Stine. Johan Edvard Nielsen
blev han døbt, og han blev uddannet skomager og
virkede som sådan fra hjemmet i Brødslev . Men
Johan var et søgende og videbegærligt menneske,
så dengang de her nymodens radioapparater kom
i 20’erne, så købte han et af dem for straks efter
at lave modifikationer på det – for det virkede jo
ikke helt, som det skulle.
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Johan var i det hele taget et teknisk geni, og det
blev radioværkstedet, som han var kendt for. Selv
om han udover skomageriet også fortsatte som
både klokmager og fotograf. Alt i alt var Johans
univers noget forskelligt fra det, som de fleste i
sognet levede i. Så hans hjem blev et spændende
sted at opsøge, akkurat som vor udstilling er det her fortælles om alle nuancer omkring Johans liv.
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Udstilling Johans Univers er desuden fortællingen
om et menneske, der var tæt knyttet til sin familie,
hvor man rykkede sammen, når den kom under
pres. Som dengang hvor Johans far stak af til USA
før sønnen blev født. På det tidspunkt boede hele
fire generationer under samme tag i et lille minisamfund, der i udpræget grad var matriarkalsk.

Udstilling Johans Univers er desuden fortællingen
om et menneske, der var tæt knyttet til sin familie,
hvor man rykkede sammen, når den kom under
pres. Som dengang hvor Johans far stak af til USA
før sønnen blev født. På det tidspunkt boede hele
fire generationer under samme tag i et lille minisamfund, der i udpræget grad var matriarkalsk.

Udstilling Johans Univers er desuden fortællingen
om et menneske, der var tæt knyttet til sin familie,
hvor man rykkede sammen, når den kom under
pres. Som dengang hvor Johans far stak af til USA
før sønnen blev født. På det tidspunkt boede hele
fire generationer under samme tag i et lille minisamfund, der i udpræget grad var matriarkalsk.

Johan var præget af familien hele sit liv, så da han
i 1956 måtte fraflytte fra sit hjem i Brødslev, ja så
fandt han et hus, som var opført af folk fra
familien. Det nye hus i Tværgade i Ingstrup blev en
god og tryg ramme om resten af Johans liv. Hvor
mange, også langt yngre personer, fortsatte med
at opsøge Johans evner og hans personlighed.
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Personlighed havde han nemlig, som ung var han
nogle gange en ren skælm, der elskede at lave sjov
med folk. Men altid med et smil og et glimt i øjet.
Og det kan du alt sammen høre mere om, når du
besøger ”Johans Univers” hos Egnssamlingen, der
lejlighedsvis vil være et arbejdende radioværksted,
hvor de typer af radioapparater, som Johan
igennem tiden arbejdede med, vil være udstillet.
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