
Denne sommer er der igen gang i en ældgammel Læsø-tradition: At lave 
metertykke tangtage, som kan holde i flere hundrede år. Ingen andre steder 
i verden er der tangtage som på Læsø, og de fleste af dem var meget tæt 
på at forsvinde i forfald.

Det er øens tækkemand, der har lært sig det unikke håndværk, tængning. 
Teknikken var nærmest gået i glemmebogen, men er nu genetableret. 

10 års udviklingsarbejde bliver nu omsat i et levende og spændende hånd-
værk, som interesserede kan komme og se alle hverdage i højsæsonen. 

Kulturarv får nyt liv 
Det er en globalt set enestående kulturarv, der nu får nyt liv. Ingen andre 
steder på kloden laver man tangtage som på Læsø, og ingen andre steder 
bor der stadig mennesker i huse med tangtag.

Til glæde for både Læsø og alle, der sætter pris på kulturarven og gamle 
håndværk, vil der fra denne sommer og de kommende år blive lavet nye 
tangtage på en række huse rundt om på øen.

Læsø er på mange måder en spændende og anderledes ø med sit helt eget 
præg. Tangtagene, saltsyderiet og de velsmagende jomfruhummere fra 
havet omkring øen giver tilsammen Læsø sin helt egen karakter.

Helt tilbage i 1962 sagde Dronning Margrethes far, Kong Frederik den 9.: 
”Pas på tangtagene – gør hvad I kan for at vedligeholde dem”. Det var efter 
et besøg på Læsø, for allerede dengang trængte rigtig mange af dem til at 
blive skiftet og vedligeholdt. 

Der kom til at gå mange årtier, før det langt om længe lykkedes at få gang 
i at tænge igen. Der manglede ålegræs til at gøre det med. Der manglede 
viden om, hvordan det skulle gøres. Og der manglede penge til opgaven.

Takket være lokale ildsjæle, fonde, 
museumsfolk, kommune og stat er det 
nu endelig lykkedes at sikre, at de huse, 
der er mest bevaringsværdige, får nyt 
tangtag. Det har været en lang proces 
at komme frem til, at der nu kan skaffes 
tang, tængemanden har lært at tænge, 
penge og formalia er på plads.

Sommeren 2016 får tre huse nyt tang-
tag. Som besøgende er du velkommen til 
at kigge forbi tængepladsen, hvor Læsøs 
tængemand, Henning Johansen, sam-
men med et par hjælpere er i fuld gang 
med at forvandle tørret ålegræs til et tag, 
der kan holde i flere hundrede år.

Hvis du også besøger Museumsgården, 
Museumsvej 3, kan du se, hvordan både 
et nyt og et gammelt tangtag ser ud. Den 
4-længede museumsgård fik nemlig dele 
af tangtaget skiftet i 2015.

En ganske særlig ø

Nye tangtage på vej
Der er  
løftet i flok



Se tængemanden  
forvandle ålegræs  

til tangtag

Et besøg på Museumsgården  
er på det nærmeste et must, for her vil du 
kunne se og røre ved et tangtag. Her kan du 
købe den lille bog ”Tængemænd og vasker-
piger”, som også sælges andre steder på 
øen. ”Vaskerpigerne” var de kvinder, der vred  
ålegræsset til de tykke ”vaskere”, der bindes 
fast nederst på taget for at sikre, at tangtaget 
ikke skrider.

Hjemmesiden www.tangtag.dk  
fortæller meget mere om tangtagene og 
om den tid, hvor de fleste mænd var ude at 
sejle. Derfor var tængearbejdet hovedsageligt 
kvindearbejde. 

Mød tængemanden 
Tænge- og tækkemand Henning Johansen 
står til rådighed fra mandag til fredag  
kl. 10 - 14 fra 23. juni til slutningen af  
oktober. Adresse på det sted, hvor der tæn-
ges, finder du på www.tangtag.dk 

 
Læsøs 
nye tangtage

Vil du 
vide mere? 

Læsø Museum  
ønsker alle turister et godt 
ophold med gode oplevelser!

En dyr affære
Engang havde alle bygninger, bortset fra kirkerne, tangtag. I dag er der 
tangtag eller rester af tangtag tilbage på 36 ejendomme.

Center for Bygningsbevaring i Raadvad har kalkuleret, at det vil koste 
omkring 90 millioner kroner, hvis alle 36 ejendomme igen skulle have nyt 
tangtag, fordi det også vil medføre en omfattende renovering af mange af 
husene.

A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, 
Slots- og Kulturstyrelsen, Augustinus Fonden og Realdania har alle på 
forskellig vis ydet bidrag til at bevare tangtagene og dermed Læsøs helt 
unikke kulturarv. 

Fra 2016 og de kommende år er det 19 millioner kroner fra A.P. Møl-
ler-Fonden og 9 millioner fra Slots- og Kulturstyrelsen, der skal sikre, at en 
række huse renoveres med nyt tangtag. Herudover sikrer 3 millioner fra 
Augustinus Fonden, at Museumsgården får nyt tangtag. 


