Marts 2016
Kulturhuset, Bredgade 4, Langå
Postadresse: Poul Pedersen, Parkvej 11, 8870, Langå
Museets hjemmeside --http://museumilangaa.dk
Mail til: pouloglilli@gmail.com eller milskov@outlook.dk
Kontakt: Poul Pedersen tlf. 30307276
eller Ole Mortensen tlf. 86467609
Åbningstider: Tirsdag 19.00 -21.00 og torsdag 15.00 -17.00

Du er altid velkommen til at kigge ind.

Husk! Generalforsamling.
31. marts kl. 19.30 i Kulturhusets Havestue.

Nyt og spændende på museet.
Museet har i den seneste tid modtaget et par spændende genstande.
En spinderok og et engelsk standur.
Rokken er en såkaldt opstanderrok.
Nogen kaldte den en københavnerrok.
Kært barn har mange navne, blev også benævnt jomfrurok.
Alder. Ca. midt i 1800 tallet. Den kan bruges til spinding af både uld og
hør.
Denne type rok blev brugt ved fremstilling af finere garner, som f.eks.
til vævning af duge.

Rokken blev opfundet ca. 1530.

Spinde-rok, en. (†
Spind-. VSO.VII. 211).
(ænyd. d. s.; jf. -hjul 1)
et med ten, rokkehoved
og drivhjul forsynet apparat til at spinde paa;
rok (I.1); træderok.
Holb. MTkr.397 (se u.
Spindekælling 1). *Hans
Tanke dreier sig kun om
hans Hevn, | Som Tenen
om sin Hør i Spinderokken. Oehl.XII. 59.
OpfB.4III.322. jf. spinde
sp. 32256: Nornerne
vare mere end hine Parcer med Traad, og Sax,
og Spinderok. Grundtv.
Udv.I.220. i udtr. for
kvindeligt arbejde. *jeg
(dvs.: en kvinde) ej ved
Naturens Dom, | Til
Spinderok bør nødes.
Holb.Skiemt.E7r. hvad
Ulykke er der i, at hun . .
seer sig om i Verden? En
Dronning kan dog heller
ikke sidde hele Aaret
ved Spinderokken. Ing.
VS.III.86.
Kilde. Dansk Ordbog

Engelsk Standur.
Standuret en såkaldt longcase clock er fra slutningen af 1700-tallet.
Det er fremstillet af en kendt urmager ved navn William Brice i Sandwich, England. Han kom i lære 1752 og døde 1803.
Uret viser timer, minutter, sekunder og dato. Er forsynet med en klokke
og slår timeslag. Timeslagene kan slås til og fra.
Det er udstyret med et par tunge lodder, der trækkes op og driver værket.

Urværket. Her ses bl.a. den ene af snorene som lodderne hænger i.

Vadesteder ved Gudenåen.

Gennem tiderne har der altid været behov for at bevæge sig i landskabet. Her har de store åer været et problem. Dette blev dog løst ved at
oprette vadesteder. Et sted på åen med fast bund, blev denne forstærket
med en stenlægning og grus. Tørskoet kom man dog ikke over. At balancere over den ujævne bund med en stærk vandstrøm, har heller ikke
været så let.
Ved Langå har der været adskillige vadesteder. Det væsentligeste overgangsted har dog været ved det nuværende Åbro. Her har været flere
vad. Disse blev i 1400-tallet eller måske tidligere afløst af en bro.
En skriftlig kilde fortæller i 1405 om en strid mellem færgemændende
om, at broen ikke er åben, så de kan sejle igennem.
I det tidlige forår 1993 foretog Museum i Langå en nærmere undersøgelse af åen ved Åbro, i samarbejde med dykkerklubben Poseidon.
Her dukkede bl.a. et stort stykke tømmer op. Dette blev via kulstof 14
prøve dateret til ca.1400.

Skitserne over vadesteder er af Henning Johansen ud fra hans iagttagelser.

Åbro Kro
Åbro har været et sted med megen aktivitet gennem tiderne. Det var et
af de få steder man kunne passere Gudenå tørskoet. Her afholdes også
markeder med heste, kvæg og husflidsprodukter i maj og oktober. På
markedsdage har der sikkert været trængsel i krostuen.
Åbro Kro har spillet en rolle for de lokale. Sognerådet i Langå afholdt
deres møder her.
I forbindelse med pramfarten har den været et sted at raste, samt få en
tår over tørsten. På Langåsiden tæt ved broen ses endnu rester af en
anløbsplads for pramme.

Vi takker
I forbindelse med museets 25 års jubilæum modtog vi flere
gaver.
Det takker vi for, og ikke mindst Lions Club, der gjorde det
muligt, at invitere byens borgere til kaffebord

